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30-шы жылдардың басындағы жаппай аштықтың
80 жылдығы мен сталинизмнің жаппай саяси репрес-
сиясының шегіне жетуінің 75 жылдығына арналады

Посвящается 80-летию массового голода начала 30-х   
годов и 75-летию пика массовых политических репрес-
сий сталинизма
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Құрметті сессияға қатысушылар!

Биылғы  жылдың  үлесіне  біз ұмытпауға тиісті бірден екі дата дөп келіп отыр.
Бұл - 30-шы  жылдардың  басындағы  жаппай   аштықтың   80   жылдығы   мен

сталинизмнің жаппай саяси репрессиясының шегіне жетуінің 75 жылдығы.
Бұл қасіреттердің орны толмайды.
Ең жалпылама есеп бойынша аштық пен аурудан Қазақстанда, Беларусьте, 

Ресейде және Украинада 7 миллионнан астам адам көз жұмған.
Сол кезде аштықтан қаза тапқандардың бір жарым миллионнан астамы 

Қазақстанға тиесілі.
600 мың қазақ аштық пен аурудан құтқарыламын деп туған жерін тастап кетуге 

мәжбүр болды.
Тек 1937-1938 жылдары, ресми дерек бойынша, Кеңес Одағы аумағында НКВД 

органдары бір жарым миллионнан астам адамды тұтқындаған.
Біз мұны ұмытпауға тиіспіз!
31 мамырда біз жыл сайынғы Саяси қуғын-сүргін және аштық құрбандарын 

еске алу күнін атап өтеміз.
Осы күні Астанада «Ашаршылық құрбандарына ескерткіш» монументі 

ашылатын болады.
Сол бір қатыгез дәуірде қазақ халқының қонақжайлығы мен Қазақстанға күш-

теп қоныс аударылған барлық этностардың өзара қолдауы арқасында республика 
ауыртпалықты кезеңнің қатыгез жылдарына шыдас бере білді.

Кейінгі кезеңде біз бірлік пен келісім құндылықтарын қоғамның іргетасына, 
біздің айрықша қазақстандық толеранттылықтың негізіне айналдыра алдық.

Біз бұл құндылықтарды қазақстандықтардың әрбір келер ұрпағына ұқы-
птылықпен жеткізе білуіміз керек.

хх Ғ. 30 ЖЫЛдардЫҢ БасЫНдаҒЫ ЖаППаЙ аШарШЫЛЫҚ

массовЫЙ гоЛод НаЧаЛа 30-х годов хх в.

ҚаЗаҚстаН рЕсПуБЛиКасЫНЫҢ ПрЕЗидЕНтІ  
Н.Ә. НаЗарБаЕвтЫҢ ҚаЗаҚстаН хаЛҚЫ ассамБЛЕясЫНЫҢ хІх 

сЕссиясЫНда сӨЙЛЕгЕН сӨЗІНЕН. 
27.04.2012 жыл
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уважаемые участники сессии!

На нынешний год приходятся сразу две даты, которые мы не должны забывать. Это 
80-летие массового голода начала 30-х годов и 75-летие пика массовых политических 
репрессий сталинизма.

Цена этих трагедий невосполнима. По самым общим подсчетам, от голода и болезней 
в Казахстане, Беларуси, России и Украине погибло свыше 7-ми миллионов человек.

Свыше полутора миллионов погибших в то время от голодной смерти, приходится 
на Казахстан. 600 тысяч казахов вынуждены были покинуть родную землю, спасаясь от 
голода и болезней.

Только в 1937-1938 годах, по официальным данным, органами НКВД на территории 
Советского Союза было арестовано свыше полутора миллионов человек.

Мы должны помнить об этом!
31 мая мы будем отмечать ежегодный День памяти жертв политических репрессий 

и голода. В этот день в Астане будет открыт Монумент «Ашаршылық құрбандарына 
ескерткіш».

В ту жестокую эпоху благодаря гостеприимству казахского народа и взаимной 
поддержке всех этносов, насильственно депортированных в Казахстан, республика смогла 
пережить годы сурового лихолетья.

Уже в новое время мы сделали ценности единства и согласия фундаментом общества, 
основой нашей особой казахстанской толерантности.

Мы должны бережно передавать эти ценности каждому будущему поколению 
казахстанцев.

иЗ вЫстуПЛЕНия ПрЕЗидЕНта рЕсПуБЛиКи КаЗахстаН  
Н.а. НаЗарБаЕва На XIX сЕссии ассамБЛЕи 

Народа КаЗахстаНа. 
27. 04. 2012 год
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Тәуелсіздік жылдары жарияланған 
деректерде көрсетілгендей билiктiң 
алғашқы 1920-1930-жылдарында қазақтар 
4-4,5 млн. адамынан айырылған. 1921-
1922-жылдардағы аштық кезiнде 1 млн. 
700 мың адам (ашыққандарға көмек 
көрсету комиссиясының төрағасы Мұхтар 
Әуезовтің мәліметі бойынша), 1932-1933-
жылдары 2 млн. 300 мыңға жуық адам 
құрбан болған. Соңғы мәліметтерде, 
«1920 жылдардағы «Ұлы ашаршылықтан» 
өлгендердің саны 2,3 млн. адамға жеткені», 
қазақ демографы Мақаш Тәтiмовтің 
деректерінде «ХХ ғасырда болған азамат 
соғысы, қолдан жасалған ашаршылық, 
қуғын-сүргiн кездерiнде, екiншi дүниежүзiлiк 
соғыста бас-аяғы 3 миллион 850 мыңға жуық 
қазақ қырғынға ұшырағаны» айтылады. 

Қазақ тарихында «Ұлы жұт» (ағылш. 
«Great Famine») атауымен қалған 1920-
30 жж. ашаршылықтың экономикалық 
және демографиялық зардаптарының өте 
ауырлығы дәлелдеуді қажет етпейді. Сол 
кездегі қазақ зиялыларының мәліметтері 

бойынша, ашаршылық апаты Алтайдан 
Маңғыстауға дейінгі қазақ даласын түгел 
қамтыған. Бұл жылдары дәстүрлі мал 
шаруашылығы күйзеліске ұшырады, бірден-
бір тіршілік көзінен айрылған қазаққа 
біржолата жойылу қаупі төнді. 

КСРО-да жүргізілген күштеп ұжым-
дастыру науқаны Қазақ елін айналып 
өтпегені белгілі. Жаппай тәркілеу құрығы-
на шаруалармен қатар, дәулетті қазақ 
байлары мен кезінде билік тізгінін ұстаған 
хандардың ұрпақтары ілікті.

1. «Жұт – жеті ағайынды»
«Жұт – ауа райының аса қолайсыз 

құбылыстары (қуаңшылық, жерді көк 
мұз басуы т.б.) салдарынан белгілі бір 
аймақ тұрғындарының экономикалық 
күйзеліске ұшырауы. Қазақ халқы Жұтты 
«жеті ағайынды» - құрғақшылық, өрт, 
індет, сел (көшкін, топан су) зілзала, боран 
(бұрқасын, дауыл). «Жұт жетеу, содырмен 
сегіз, салақпен тоғыз, олақпен он» деген 
мақал арқылы халық табиғат апатының 
зардабы адамның өзіне байланысты екенін 

Б.Ғ. Аяған
 

Қр БҒм ҒК мемлекет тарихы институтының, директоры, 
профессор, Қазақстан республикасы Ұлттық кеңесінің мүшесі

аШарШЫЛЫҚ аҚиҚатЫНа ЖаҢа КӨЗҚарас
аннотация

Аталмыш    мақалада қазақ тарихында болған 1920-1930 жж. ашаршылықтың эконо-
микалық және демографиялық зардаптарына, КСРО-да жүргізілген күштеп ұжымдастыру 
науқанына, 1928-1932 жж жаппай тәркілеу саясатына, 1932-1933 жж. ашаршылық 
зардаптарына  және И.В.  Сталин билігі тұсындағы Қазақстандағы ұжымдастыру мен 
ашаршылық тарихына қатысты батыстық тарихнамалық зерттеулерге талдау жасалған. 

түйінді сөздер: қолдан жасалған ашаршылық, қуғын-сүргін, ашаршылықтың 
экономикалық және демографиялық зардаптары, күштеп-ұжымдастыру науқаны, жаппай 
тәркілеу, жұт, ашаршылық, революциялық диктатура, большевиктер, тоталитаризм, 
тәркілеу саясаты, контрреволюция.

УДК 94 (574) ''193''
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аңғартқан... ХІХ ғасырда қазақ даласында 
20 ірі Жұт тіркелген [1, 84 Б.]. 

Міне, осындай дүркін-дүркін Жұттан 
аман қалған қазақ, большевиктер билікке 
келгеннен кейінгі жағдайда оған төтеп бере 
алмады. Оның басты себебі, жұмысшы мен 
шаруаның одағына негізделген пролетариат 
диктатурасының орнауы еді. Бұл революция 
бастапқыда «әлемдік социализм» теориясына 
сәйкес Ресей империясына «эксперимент» 
ретінде енгізілгенді. 1917 жылғы үздіксіз 
революциялар, соның ішіндегі «социалис-
тік революция», «кеңестер» туралы В.И. 
Ленин: «Уақытша үкіметпен, буржуазия 
үкіметімен қатар әлі әлсіз, жаңа ұрық салып 
келе жатқан... екінші үкімет – жұмысшы 
және солдат депутаттарының Советтері 
құрылды. Бұл үкіметтің саяси сипаты 
қандай? Бұл – революциялық диктатура, 
яғни орталықтандырылған мемлекеттік 
өкіметтің шығарған заңына емес, ... бұқара 
хылықтың төменнен болатын тікелей 
бастамасына сүйенетін өкімет» деп жазған  
[2, 79 Б.].  

Алайда, бұл өкімет орталықтан шет 
жатқан Түркістан сияқты аймақтарда 
Мұстафа Шоқайдың сөзімен айтқанда, «... 
өліктердің үстінде ... әйелдер мен балалар-
дың өліктерін құрбандыққа шалып орнады». 
Билік үшін күресте большевиктердің толық 
жеңісі немесе «социалистік революцияның 
салтанат құруы» – азамат соғысынан кейін 
ғана мүмкін болды. Кеңес өкіметінің 1920 
жылдан басталатын дербес билігі 1930 
жылдары тоталитаризм (лат. totalis – тұтастай, 
түгелдей) жүйесін туғызды. «Тоталитаризм 
орнаған мемлекетте қоғам өмірінің барлық 
саласы биліктің бақылауында болып, адам 
бостандығы мен конституциялық құқықтары 
жойылады, оппозиция мен өзге саяси ой 

өкілдері саяси қуғын-сүргінге ұшырайды. 
Оның тарихи үлгілері КСРО-да Сталин, 
Қытайда Мао Цзэдун, Солтүстік Кореяда 
Ким Ир Сен режимі кезінде, сондай-ақ 
фашистік Италияда Б. Муссолини және 
Германияда А. Гитлер тұсында орнады» [3, 
458 Б.]. 

Тоталитаризм орнаған КСРО-да 1920-
1930 жж. байлар мен кулактарды тап ретінде 
жою шаралары мен ауыл шаруашылығын 
күштеп ұжымдастыру саясаты жүзеге 
асырылды, нәтижесінде қазақ халқы алапат 
ашаршылық пен жаппай босқыншылықты 
бастан өткерді. Кеңестік тоталитаризм 
зиялы қауым өкілдерін ұлттық саяси 
ұстанымдарына орай «тап жаулары», 
«жат пікірдегілер» және «әлеуметтік 
қауіпті элементтер» ретінде қудалады. А. 
Байтұрсынов, Ә. Бөкейханов, М. Жұмабаев, 
Ж. Аймауытов,    Ә. Байділдин,    Д. Әділов, 
М. Тынышбаев, Т. Рысқұлов т.б. Алаш 
арыстары тоталитаризмнің құрбаны болды.  

Қазақ өлкесін басқарған Ф.И. Голощекин 
(1925-1933) елдi индустрияландыру және 
ұжымдастыру саясатын тездетті. Оған 
И. Сталиннің 1928 жылы 15 қаңтар – 6 
ақпан аралығындағы Сібірге сапарында 
(Новобисибирск, Барнаул, Бийск, Рубцовка, 
Красноярск, Омбы), Красноярскіде өткізген 
«Шығыс кеңесі» түрткі болды. КСРО-ның 
Бірінші адамы елдегі астық дағдарысына 
тоқталып, «егер 1927 жылғы қаңтарда 
428 млн. пұт дәнді астық дайындап 
үлгірген болсақ, ал 1928 жылғы қаңтарда 
дайындалған астық 300 млн. пұтқа әрең 
жеткенін, осы жетіспеушіліктің 128 млн. 
пұт болғанын» тілге тиек етті [4, 41 Б.]. 
Осы сөзді құлағына ілген жергілікті 
«шабармандар» астық дайындауда «асыра 
сілтеулерге» жол берді. Соның салдарынан 
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қазақтардың дәстүрлi мал шаруашылығы 
күйзелдi, қазақ зиялыларының мәліметтері 
бойынша, сол кезде 40,5 млн.-дай мал басы 
4,5 млн-ға қысқарғаны белгілі. Оның үстіне 
ауа-райының қолайсыздығы мен аштықтан 
босқан халықтың 24 пайызы, яғни әрбiр 
төртiншi адам қазаға ұшырап отырған [5]. 

Осылайша, большевиктер жоспарлы 
экономиканың негiздерін қалады, өнеркәсiп 
пен ауыл шаруашылығын дамытуда сан-
дарды қуып кетті. Ал, Қазақ даласында 
«папка ұстаған шолақ белсендiлер» көбейіп, 
көк аспанда «асыра сiлтеу болмасын, 
аша тұяқ қалмасын» ұрандары самғады. 
Патшалық биліктен мұраға қалған кеңестiк 
билiктiң өзге ұлттарды отарлау саясаты, 
қаншама халықтың көз жасын көлдетіп, 
«жасанды» қасiретке душар еттi. Әбден, 
ашыққан қазақтар шекаралас Қытай, Ресей; 
Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан ел-
дері арқылы Монғолия, Ауғанстан, Иран 
және Түркия сияқты елдерге асып кетті. Сол 
жылдары осы елдерге табан тіремеген қазақ 
отбасы кемде-кем. 

1928-1932 жж. бірінші бесжылдық 
тұсында қазақ байларын тәркілеу 
саясаты күшіне еніп, кеңестік билікке 
қарсы «әлеуметтiк қауiптi элементтердi» 
iздестiруге, оларды күштеп жер аударуға 
ұласты. Әсіресе, қазақ байлары, қазіргі 
тілмен айтқанда қазақ меценаттары 
қудаланды. 

Ұжымдастыру науқанында Жетісуға 
әйгілі ірі ауқатты әулет Маман отбасынан 
1720 ірі қара, 13 ақ үй, 13 ағаш үй 
тәркіленген [6, 171-174 Б.]. Бұл әулеттің 
мүшелері қазаққа пайдалы істер жасаумен 
танылған еді, айталық ғылым-білімнің 
қадірін ұққан Есенқұл Маманов жақсы 
роман жазған адамға бәйге жариялаған 

болатын; Семей округінен Құнанбай – Абай 
ұрпағынан Шәкәрім, Тұрағұл қудаланғаны 
белгілі. Сол кезде Тұрағұлдан небәрі 36 мал 
басы тәркіленген екен [7, 199 Б.]. Семей 
қаласындағы ет және тері өнеркәсібінің 
негізін қалаған, 1918 жылы М. Әуезовтің 
өтінішімен «Абай» журналын шығаруға 
қаржылай демеушілік танытқан, ірі қазақ 
байларының бірі Қаражан Үкібаевтың мүл-
кі кәмпескеленген [8, 168-171 Б.]. 

Батыс өңіріндегі ауқатты адамдардың 
бірі, Сырым Датұлының шөбересі Салық 
Омаровтың мал-мүлкі тәркіленіп, өзі 
Жетісуға жер аударылған. Ол кезінде 
Жаһанша Досмұхамедовтың Санкт-
Петербургке оқуға көмектесуіне қаржылай 
көмек көрсетіп, Алаш әскеріне 200 
жылқысын берген екен. Сол сияқты Тұрағұл 
Ибрагимов алашордашы ретінде Халел 
Ғаббасов, Мұсатай Молдабаевпен бірге 
Сібірге жер аударылған. 

Өйткені, 1932 жылы Ораз Исаевтың 
Сталинге жолдаған хатында дәл жа-
зылғандай: «...Байлардың көптеген 
аудандарда белгілі біртабысқа жеткенін 
мойындау керек. Бұл 1930 – 1931 жылдары 
байлардың Алтайдан Маңғыстауға дейін 
едәуір ірі-ірі контрреволюциялық бас 
көтерулер ұйымдастыра алғанынан ерекше 
айқын көрінді» [9, 26 Б.]. 

Ал, ұлттық зиялы қауым өкілдері, 
материалдық жағынан шіріген бай болмаса 
да, рухани жағынан өте бай адамдар 
ретінде қоғамға аса қауіпті саналды, олар 
ұжымдастыру науқанында тәркілеудің 
екінші тобына енгізілді. Осылайша,  1930 
жылдары басталған байларды тап ретiнде 
жою науқаны, 1918-1920 жылдардан бастау 
алатын саяси қуғын-сүргiнді одан әрі 
жандандыры. Тәркілеуге тартылған адамдар 
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3 категорияға бөлінген еді: Біріншісі 
концентрациялық лагерлерге жабылды; 
екіншісі шалғай жерлерге жер аударылды; 
үшіншісі колхоздардан тыс жерлерге қоныс 
аударылды. Жаппай тәркілеудің азабын өз-
ге ұлт өкiлдерi де тартты.

Қазақ даласында «оттай лаулаған» 
ашаршылық туралы көрнектi қазақ 
зиялылары Тұрар Рысқұлов, Смағұл 
Сәдуақасов, Нығмет Нұрмақов, Ораз Исаев, 
Сұлтанбек Қожанов және т.б. Мәскеуге 
ресми хаттар дайындады. БК (б) П ОК-нiң 
Бас хатшысы И.В. Сталин мен Қазақ өлкелiк 
партия     комитетiнiң     бiрiншi     хатшысы 

Ф.И. Голощекинге жолдаған Т. Рыс-
құловтың   «Сталинге       хаттары»,       Ғ.    
Мүсiрепов, М. Ғатаулин, М. Дәулетқалиев, 
Е. Алтынбеков,  Қ. Қуанышев жазған «Бесеу-
дiң хаты» және т.б. хаттарда қазақтың «қара 
шыбындай» қырылуы мен үдере шетел асу-
ының негізгі себептерi, экономикалық жә-
не демографиялық шығынды айғақтайтын 
нақты мәлiметтер берілдi. Сол кездегі ресми 
мәліметтерде 1933 жылы Қазақстанның 
104 ауданындағы 206 мың адам азық-түлік 
көмегіне зәру болған. Алайда, орталық 
ашаршылыққа ұшыраған аудандарға көмек 
беру жұмыстарын жүйелі ұйымдастыра 
алмаған, ешқандай жанашырлық таныт-
паған.  

Дәл осындай ресми хаттар 1918-
1922 жж. үздіксіз жүрген ашаршылық 
кезінде де жазылған. «Обращение киргиз к 
Ленину» /Қазақтардың В.И. Ленинге хаты/ 
деп аталатын хатты, қазақ делегациясы 
орталыққа қабылдата алмай, Кавказда 
жүрген Мұстафа Шоқайға жеткізген, көп 
кешікпей, бұл хаттың мәтіні «Борьба» 
газетінде (Тбилиси, 1921) түсіндірмелер-
мен жарық көрген. Құжатта адамдардың 

«иттің етін жеуге» дейін жеткендігі, оларға 
ешбір медициналық көмектің көрсетілмеуі 
жалпы қазақ қоғамына теріс көзқарастан 
туындап отырғаны, Орталықтың өкілдері 
мен жергілікті халықтың арасында өзара 
түсіністіктің жоқтығы, партия, кеңес  
қызметкерлерінің көпшілігінің отарлық 
рухпен уланғандығы жөнінде сөз қозғала-
ды [10, 107-114 Б.]. 

Ал, 1932-1933 жж. ашаршылықтың 
зардаптары бұдан да зор болған еді. Бұл 
кезде ит емес, адамның етін жеу фактілері 
жиі орын алған. 

Бүгінге дейін Қазақстандағы ұжымдас-
тыру науқаны мен ашаршылыққа қарсы бой 
көтерулер туралы аз жазылған жоқ. Қазақ 
жерінде 1929-1931 жылдардағы 80 мың 
адамды қамтыған 372 шаруалар көтерiлiсі 
талқандалды. ОГПУ (Біріккен Мемлекеттік 
Саяси Басқарма) мәліметтері бойынша, 1930 
жылы қаңтар-сәуір айларында КСРО-да 1,8 
млн. адамды қамтыған 6 мыңдай шаруалар 
көтерілісі болған [11, 37 Б.]. Соның ішінде 
Қазақ даласындағы ірі көтерілістер: Созақ, 
Ырғыз, Қарақұм, Қарақалпақ (басмашылық 
көтеріліс - Тақтакөпір), Адай, Абыралы, 
Шыңғыстау, Батпаққара, Балқаш, Жетісу, 
Сарқанд, Қордай. 

Гувер мұрағатынан табылған 6-6,5 беттік 
«Осман батыр көтерілісі» (бүркеншік есім 
болуы мүмкін - Б.А.) туралы құжатта белгісіз 
автор, Қордай таулы асуынан шыққан Осман 
батырдың шын есімі Бадри Минафарар 
Карим. Ол 1914 жылы Стамбул институтын 
бітірген. 1917 жылы Мухтариаттың мүшесі, 
1922 жылы Түркисламхукумат құрамына 
кіргенін» жазады [12, 82-89 Б.]. 

Қалай болғанда да, мұндай фактілер 
шаруалар көтерілісін беделді адамдардың 
басқарғанын айғақтайды. 
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2. Батыстық сарапшылар не дейді?
1920-1930 жылдардағы ұжымдастыру 

мен ашаршылық туралы алғашқы еңбектер 
шетелдiк басылымдарда жарық көргенi 
белгiлi. Солардың ішінде британдық 
тарихшы Роберт Конквестiң 1986 жылы 
шыққан «Жатва скорби: советская 
коллективизация и террор голодом» 
(ағылш. Robert Conquest. The Harvest of 
Sorrow: Soviet Collectivisation and the 
Terror-Famine) еңбегi ерекше. Р. Конквест 
«Қазақстандағы ашаршылық қолдан 
жасалды, басқаша айтқанда 1921 жылғы 
тәсілмен қайталанғанын, таза идеология-
лық қысыммен, ойластырылмай жүргізіл-
ген ұжымдастыру саясатының нәтижесін-
де туындаған. Бірақ, Қазақстандағы 
ашаршылық Украинамен салыстырғанда 
әдейі ұйымдастырылды деуге болмайды. 
Өйткені, Кеңес үкіметінің қоғамның барлық 
саласындағы әрекеті, өзара байланысты: 
кулактарды тәркілеу, ұжымдастыру және 
ауылдағы жасанды ашаршылық» деген 
тұжырым жасайды.

Дегенмен, Батыстық тарихнамада 
кеңестік ұжымдастыру мәселесіне ертерек 
қалам    тартқан    авторлар:    1934     жылы 
У.Х. Чамберлен (Chamberlin, William Henry), 
1936 жылы Аманда Эвальд (Ammende, 
Ewald), 1964 жылы Далримпл Дана 
(Dalrymple, Dana) болды. Ал, Роберт Конквест 
(Robert Conquest) бұл тақырыпқа 1968 
жылдан бастап кіріскен. Жалпы осы мәселеге 
батыстық ғалымдардың қызығушылығы ХХ 
ғасырдың 80-жылдарынан бастап артты.   
Сол кездегі көптеген деректерде КСРО-
дағы саяси «қуғын-сүргін» мен «жасанды 
ашаршылық», «геноцид» ретінде көрсетіле-
ді. Бірқатар батыстық зерттеушілердің пікі-
рі «Сталиндік саясат қазақ, украин және 

өзге ұлттарды этнос, тап ретінде жою үшін 
әдейі жасалған» дегенге саяды.  

«Министерство иностранных дел и 
Голод» атты кітаптың авторлары Марко 
Кариннык, Ю. Любомир мен Лючик және 
Богдан С. Кордан (Marco Carynnyk, Lubomyr 
Y. Luciuk; Bohdan S. Kordan) Ресей, Батыс 
Сібір, Қазақстан және Еділ жағалауы 
бойында белең алған ашаршылық туралы 
Ұлыбритания Сыртқы Істер Министрлігі 
(СІМ) мұрағатынан алынған құжаттардың 
ауқымды топтамасын жасады. 

Империя жөніндегі Маркетингілік 
Кеңестің өкілі, ауыл шаруашылығы бойын-
ша канадалық сарапшы, әрі бақылаушы 
Эндрю Кэрнстің (E. Carns) есебінің 
құндылығы жоғары. Ол 1932 жылдың 
көктемі мен жазында КСРО-ның Батыс 
Сібір, Қазақстан, Еділ жағалауы, Украина, 
Қырым және Солтүстік Кавказ сияқты 
астықты аймақтарын аралаған. Бұл дерек-
тер ауа-райының кейбір қолайсыздығына 
қарамастан, «кеңестік аграрлық саясаттың 
салдарынан аштықтың толық қолдан 
жасалғанын» айғақтайды.

Американдық сарапшы Марта Брилл Ол-
котт (Martha Brill Olcott) «Коллективизация в 
Казахстане» атты еңбегінде: «кеңестанушы 
үшін ең үлкен проблема, 1930-жылдардағы 
оқиғаларды түсіну және дұрыс түсіндіру» 
екендігіне назар аударады. Қазақтар да 
украиндықтар сияқты, Сталиннің аграрлық 
саясатын геноцид ретінде қарастыруына 
болады, өйткені ұжымдастырудың мақсаты 
украиндықтар мен қазақтарды ата-
қонысынан аластату арқылы орыстарды 
қоныстандыру, сөйтіп егіншіліктің жаңа, 
ұжымдық түрін ұйымдастыру болды. 
Дегенмен, автор зерттеу барысында 
Қазақстандағы ұжымдастыру саясатының, 
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этникалық топтарды жою мақсатын 
көздеген КСРО-дағы кез-келген басқа 
облыстармен тең келетін құжаттарды 
ешқашан кездестірмегенін» атап өтеді. 

1997 жылы «Черная книга коммунизма: 
преступления, террор, репрессии» атты 
алғашқы іргелі анықтамалық басылым 
жарық      көрді.     С.    Куртуа,      Н.   Верт, 
Ж-Л. Панне, А. Пачковский, К. Бартошек, 
Ж-Л. Марголен сияқты халықаралық 
тарихшы ғалымдардың ұжымы, 1932-1933 
жылдардағы ашаршылықты терең түсіну 
үшін, мемлекет пен шаруалар арасындағы 
«экономикалық қатынастарды» талдаған. 
Республика көлемінде екі жылда мал 
басының 80 % жойылғаны, мал-мүлкінен 
айрылған 2 млн. аса қазақтар ашаршылыққа 
ұшырап, елден тысқары жерлерге босып 
кеткені, миллионға жуығы Орта Азияға, 
мыңдаған адамдар Қытайға қашып кеткені 
туралы баяндалады. 

Әлеуметтік тарихшы, кеңестанушы, 
Чикаго университетінің профессоры 
Шейла Фицпатрик (Sheila Fitzpatrick) 
«Повседневный сталинизм. Социальная 
история Советской России в 30-е годы» 
атты еңбегінде: «Ашаршылық уақытша 
құбылыс болатын, ал азық-түлік пен тұтыну 
тауарларының тапшылығы олай емес-
тін. Марксшілдер социализмнің байлыққа 
кенелтетініне сенім артты, бірақ кеңестік 
билік жағдайында социализм мен тапшы-
лық бір-бірінен ажырағысыз болғанын» 
алға тартады.

Николас Верт (Nicolas Werth)  
«Раскулачивание как массовое насилие» 
атты мақаласында «КСРО-ның басым бөлі-
гін құрайтын шаруалардың экономикалық 
артта қалуы мен олардың саясаттан 
аластатылуы - кеңестік биліктің осал тұсы 

болғанын» көрсетеді. 
«Годы голода: Советское сельское 

хозяйство 1931-1933 гг.» атты кітаптың 
авторлары   Р.У.  Дэвис   и    С.Г.    Уиткрофт 
(R. W. Davies and Stephen G. Wheatcroft) 1930 
жылдардағы саяси оқиғаларды құжаттық 
деректер мен естеліктер негізінде КСРО–
ның аграрлық саясатының топтамасын - 
егін егуден бастап 1931 жылғы жоспарлау 
кезеңіне дейін көрсетуге тырысады. 

Батыстық зерттеушілердің көбі 
И.В. Сталиннің «ұжымдастыру саясаты 
украиндықтар мен өзге ұлттық топтарға 
қарсы әдейі жүргізілген» деген тұжырым 
жасайды. Бұл мәселеге АҚШ Конгресінің 
шешімімен Украинадағы ашаршылық 
фактілерін зерттеу ісі жөніндегі арнайы 
комиссия құрылғаннан кейін жаңаша 
көзқарас қалыптасты. Осы комиссияның 
атқарушы директоры Джеймс Мейс бастаған 
топтың қорытындысы: бұл қасірет «ақырына 
дейін жасанды ашаршылық болып қалады» 
және «1932-1933 жылдары Сталин мен оның 
төңірегіндегілер украиндықтарға қарсы 
геноцид ұйымдастырды» дегенге келеді. 

Австралиядағы Мельбурн университе-
тінің тарих профессоры С. Уиткрофттың 
(Stephen G. Wheatcroft) «Советский голод 
1931-1933: политически намеренная или 
экономическая катастрофа?» атты еңбегінде 
Еуропалық және Еуразиялық зерттеулер 
орталығының қолдауымен ашаршылыққа 
қатысты кеңестік деревнялардағы 
қасірет туралы жаңа мәліметтер беріледі. 
Ашаршылық апатының экологиялық 
себептері болғанмен, әлемдік тәжірибедегі 
қазіргі ашаршылықтың себептерін 
салыстырмалы зерттеулерде, - дейді 
автор, - ашаршылықтың көбі азық-түлік 
тапшылығынан емес, нарықтағы тепе 
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-теңдіктің бұзылуынан туындайтын 
проблемалармен байланысты. Оның 
көзқарасынша, кеңестік ашаршылық мұ-
ның ешқайсысына қосылмайды. 

С. Уиткрофттің «Советская статистика 
о продовольствии и смертности в период 
голода 1917-1922 и 1931-1933 гг.» атты 
еңбегінде Кеңес мемлекетін статистикалық 
мәліметтермен қамтамасыз ету және 
әлеуметтік-экономикалық жоспарды іске 
асыру мақсатында құрылған, мемлекеттік 
статистикалық жүйенің ерекшелігі 
қарастырылады. Алайда, жоспарлау 
процесі саясаткерлердің шамадан тыс 
іс-әрекеттерінен қирады, бірақ бұл 
жоспарлаушылар мен санақшылардың 
біліксіздігі немесе жасампаздығының 
көрінісі болған жоқ. Мұрағат мәліметтеріне 
сәйкес, санақшылар Кеңес мемлекетінің 
саяси жетекшілерін бірнеше рет шындыққа 
шақыруға тырысқан дей келіп, автор «1922 
жылға қарағанда, ауылдық жерлердегі 
кейбір тамақтану көрсеткіштері, 1933 жылы 
төмен болған» деген қорытынды жасайды. 

Ұжымдастыру науқаны мен ашаршы-
лық нәубетіне қатысты Николо Пианчиоло 
(Nicollo Pianciola) «Голод в степи. 
(Коллективизация сельского хозяйства и 
казахские крестьяне)», француз тарихшысы 
Изабель Огайонның «Седентаризация 
казахов СССР при Сталине. Коллективизация 
и социальные изменения (1928-1945 гг.)», 
Н.М. Неймарктың (Norman M. Naimark) 
«Геноциды Сталина», Шейла Фицпатрик 
(Sheila Fitzpatrick) – «Сталинские крестьяне: 
социальная история Советской России в 
30-е годы: деревня», Дана Далримплдің 
(Dana G. Dalrymple) «Советский голод 
1932-1934 годов» зерттеу еңбектері мен 
мақалалары шықты. Д. Далримпл Кеңес 

Одағының өзге аймақтарына қарағанда, 
қазақ халқы адам шығынының орны толмас 
зардабын тартқанын алға тартады. 1932-34 
жылдардағы ашаршылық өзінің ауқымы, 
мерзімдік ұзақтығы, қарқындылығы мен 
себеп-салдары жағынан, барлық әлемдік 
ашаршылықтың ішіндегі ең ауыры санайды. 
Ашаршылық салдарынан миллиондаған 
адамдар көз жұмды. 20–ға жуық әртүрлі 
деректік мәліметтерде, адам шығынының 
орташа есебі 5,5 млн. –ды құраған. 

И.В. Сталин билігі тұсындағы (1924-
1953 жж.) Қазақстандағы ұжымдастыру мен 
ашаршылық тарихына қатысты батыстық 
тарихнамалық зерттеулерге талдау жасай 
отырып, мынадай ой-қорытындыларға кел-
дік: 

1. Қолданыстағы тарихнамалық зерт-
теулер негізінде алғашқы шетелдік іргелі 
зерттеулер 1980 жылдардың ортасында 
жарық көрген; 

2. Шетелдік әдебиеттерде КСРО та-
рихының өзекті мәселелері, атап айтқанда 
күштеп ұжымдастыру кезіндегі (1928-
1932 жж.) шаруалардың жаппай қысымға 
ұшырауы, 1937-1938 жылдардағы «үлкен 
террор», Қазақстан мен Украинадағы 
ашаршылық тарихының нәтижелері 
объективті қарастырылған;  

3. 1920-1930 жж. ашаршылық нәубеті 
мен саяси қуғын-сүргінге Кеңестік биліктің 
қатынасын кешенді талдау үшін шетелдік 
дерекнамалық- тарихнамалық зерттеулердің 
ауқымын кеңейту қажет. 

Сөз соңында Мемлекет тарихы 
институтының ғалымдары тарапынан биыл 
1932 жылғы нәубетке 80 жыл толуына 
орай «1932-1933 жылдардағы Ашаршылық 
ақиқаты» (Правда о голоде 1932-1933 годов) 
деп аталатын ғылыми-көпшілік қауымға 
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В статье предпринята попытка анализа сущности тоталитарного режима, неразрешимых 
трудностей в противодействии казахского населения политике большевиков. Особое внимание 
уделется взглядам зарубежных исследователей на проблемы коллективизации и голода в 
Казахстане.
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the Republic of Kazakhstan.

In the article made an attempt of the analysis of the essence of totalitarian regime and some difficul-
ties of the struggle of Kazakh people against Bolshevik policy. The author makes an emphasis on the 
outlook of the foreign researchers regarding collectivization and famine in Kazakhstan. 
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ХХ век принес миру огромные 
потрясения. 1917 год определил границу 
в массовом сознании, за которой остались 
привычный порядок жизни, традиции 
поведения, мышления, образа жизни. Начало 
ХХ века стало переломным этапом и в жиз-
ни казахского народа. 

Долгое время казахстанцы, отечес-
твенная историческая наука не имели права 
говорить о страшном голоде 1928-1932 годов. 
В целом, голодных лет в истории Советского 
государства было немало – тяжелые годы в 
период гражданской войны, голод 1921-1922 
годов, унесший жизнь многих казахстанцев. 
Небывалый голод был и в послевоенный 
период с 1945 по 1949 годы. Несмотря 
на бравурные отчеты, дефицит основных 
продуктов питания, одежды был характерен 
для всех лет советской власти. Но особенно 
тяжелый голод, названный в западной 
литературе «Великим Голодом», разразился 
в конце 20-х и начале 30-х годов ХХ века. 

И только политика обновления, 
объявленная в середине 80-х годов, 
позволила открыть завесу тайны над 
страшной катастрофой 30-х годов. Однако в 
полной мере историческая наука Казахстана 

получила возможность раскрытия данной 
темы только в период Независимости. 
Первый Президент страны – Лидер нации 
Н.А. Назарбаев в выступлении на I сессии 
Ассамблеи народов Казахстана 24 марта 
1995 года «За мир и согласие в нашем общем 
доме» дал очень емкую и объективную 
оценку тех лет, отметив: «… Вся советская 
история сопровождалась многочисленными 
нарушениями прав народов и фактами 
прямого геноцида. Это голод 1920-1930-х 
годов, когда погибли миллионы граждан. 
Численность казахов сократилась почти 
наполовину, русский и другие народы 
потеряли миллионы честных тружеников, 
образованных и предприимчивых людей. 
Был подорван генофонд многих наций…».

Курс на коллективизацию
Ключевым событием в проведении 

курса коллективизации в Казахстане стало 
создание 5 августа 1928 года комиссии для 
организации и руководства кампанией. 
В отличие от других районов РСФСР 
политика коллективизации в Казахстане 
имела ряд существенных различий. Во-
первых, политика коллективизации в 
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республике стала проводиться параллельно 
с так называемой политикой «оседания», 
последствия которой нанесли огромный 
удар по традиционным формам ведения 
хозяйства местного населения.

В 1920-1930-е гг. преобладали военно-
административные     методы     управления.
Основным инструментом экономической 
политики правительства была продо-
вольственная разверстка – реквизиция 
излишков сельскохозяйственного произ-
водства для нужд армии и пролетарского 
населения городов. Продразверстка пред-
ставляла один из компонентов политики 
«военного коммунизма», устоявшихся в годы 
войны и построенных на разделительном 
принципе. Игнорирование естественных 
законов развития экономики и безудержное 
администрирование из Центра привели 
народное хозяйство Казахстана к глубинной 
деформации.

Во-вторых, Ф. Голощекин считал 
необходимым проведение курса «Малого 
Октября» и, соответственно, разжигание 
классового антагонизма. Во многом, 
подобные чрезвычайные меры задевали 
национальные чувства местного населения. 
Однако, власти вместо пересмотра своих 
ошибочных решений, продолжили силовое 
давление на крестьян. Переломным моментом 
в проведении курса коллективизации стал 
апрельский пленум ЦК ВКП(б) 1929 года, 
на котором все трудности проведения 
курса коллективизации были переложены 
на крестьян. Активными противниками 
проведения подобного курса были объявле-
ны, безо всяких на то причин, «феодально-
кулацкие» элементы и представители давно 
распущенных альтернативных партий и 
движений: Алаш-Орды, эсеров и т.д.

В начале января 1930 года выходит 
постановление ЦК ВКП(б) «О темпе кол-
лективизации и мерах помощи государства 
колхозному строительству». Начиная с 
этого времени, Казахстан становится одним 
из главных плацдармов кампании, где 
коллективизацию предполагалось закон-
чить к 1932 году (за исключением кочевых 
и полукочевых районов). В решениях 
Казкрайкома ВКП(б) указывалось, что 
наряду с земледельческими хозяйствами 
необходимо провести «коллективизацию 
животноводческих хозяйств в таких же 
темпах, как по зерновому хозяйству». 

При этом, в животноводческих кол-
хозах меры по обобществлению намного 
превысили показатели по зерновым районам. 
В результате всех этих мер к февралю 1932 
года в Казахстане 87 процентов хозяйств 
колхозников и 51,8 процентов единолични-
ков полностью лишились скота. Аграрный 
сектор   республики адекватно отреагировал
 на перегибы и ошибки повсеместным упад-
ком сельскохозяйственного производства [1, 
С. 147].

Как подчеркивается в постановлении 
комиссии Президиума Верховного Совета 
Республики Казахстан: «Беспрецедентный 
урон понесло животноводство. Динамика 
случившейся здесь катастрофы выглядела 
следующим образом. В 1928 г. в республике 
насчитывалось 6509 тыс. голов крупного 
рогатого скота, а в 1932 г. всего 945 тыс. 
Даже накануне войны, в 1941 г., доколхозный 
уровень не был восстановлен (3335 тыс. 
голов). Еще больше поражают цифры по 
мелкому скоту: из 18566 тыс. овец в 1932 
г. осталось только 1386 тыс. (перед самой 
войной численность стада приблизилась 
к 8 млн. голов). Из конского поголовья, 
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определявшегося на 1928 г. в размере 3516 
тыс., фактически выбыло 3200 тыс. (в 1941 
г. – 885 тыс. голов). Практически перестала 
существовать такая традиционная для края 
отрасль, как верблюдоводство: к 1935 г. 
осталось всего 63 тыс. верблюдов, тогда как 
в 1928 г. их насчитывалось 1042 тыс. голов 
[2].

Чрезвычайный характер коллективиза-
ции с особой силой проявляется в тех 
мерах, которые разворачивались в рамках 
реализации государственного курса на 
ликвидацию кулачества и байства. В 
директивах, доведенных до местных 
органов, указывалось, что удельный вес 
ликвидируемых кулацких дворов по 
отношению к общей массе хозяйств не 
должен превышать 3-5 процентов. Но во 
многих районах подобного количества 
кулаков никак не набиралось. Поэтому 
численность раскулаченных почти всегда 
и везде «подтягивалась» до самого 
верхнего предела. А нередко план «по 
валу» выполнялся настолько усердно, что 
фактически в два, а то и в три раза превышал 
субъективно установленный контингент». 

Для расправы с несогласными были 
специально созданы внесудебные органы. 
Как было отмечено в Постановлении 
Верховного Совета Республики, только 
с 1929 по 1933 годы «тройками» было 
рассмотрено 9805 дел и принято решений в 
отношении 22933 лиц, из них к высшей мере 
наказания – расстрелу приговорено 3386 
человек, заключению в концлагерях, от 3 до 
10 лет – 13151 человек.

Для форсированных темпов коллек-
тивизации партийные комитеты с помощью 
молодежных организаций и средств массо-
вой информации шельмовали несогласных 

или же использовали грубые формы 
принуждения, такие как домашние аресты 
или заключение в подвале. 

7 августа 1932 года был издан закон «Об 
охране социалистической собственности», 
получивший в народе название «закон о 
пяти колосках». За расхищение колхозной 
собственности, в том числе за тайный 
обмолот колосьев в поле, полагались край-
ние меры, вплоть до расстрела.

В эти же годы власти намеренно 
раздували антирелигиозную, атеистичес-
кую пропаганду. За короткие сроки в 
республике была разрушена значительная 
часть мечетей, молитвенных домов и церквей. 
Так называемая антирелигиозная кампания, 
проведенная жестоко, не достигла своей 
цели. Эта постановка вопроса наоборот 
усилила религиозные настроения жителей 
края. Возможно, они в грубых и не особен-
но грамотных партийных ораторах видели 
своеобразное исчадие того, чего не должно 
быть в нормальном, цивилизованном 
обществе.

голод и массовые откочевки
Вследствие тех шагов по кол-

лективизации, которые проводила ком-
мунистическая партия, во многих районах 
страны разразился страшный голод. 
Доведенные до отчаяния, крестьяне 
были вынуждены покидать родные места, 
и перебирались в города, скапливались 
у железнодорожных станций. Тысячи и 
тысячи голодных людей заполнили города, 
о чем систематически сообщали сами же 
руководители партийных комитетов. Страну 
захлестнули эпидемии различных болезней.

Недовольство крестьян, и в целом 
широких слоев населения вылилось в 
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вооруженные выступления или же откочев-
ки за пределы республики. По подсчетам 
ученых, в 1929-1931 году в Казахстане 
имело место 372 восстания, в которых 
участвовало более 80 тысяч человек [3, 
С. 111-118]. Особо трагичную известность 
получили крестьянские восстания в 
Сузакском, Иргизском, Абралинском, 
Мангистауском, Шемонаихинском, 
Самарском и других районах. Во время 
волнений крестьяне захватывали сельские 
советы, избивали представителей властей, 
сжигали документы.

Для подавления крестьянских волнений 
власти кроме демагогических обещаний, 
широко использовали милицейские 
отряды и регулярные воинские части. Так, 
например, в Мангистауской области для этих 
целей были привлечены силы Каспийской 
флотилии.

За участие в крупных восстаниях и 
волнениях в 1929-1931 годах только органа-
ми ОГПУ было осуждено 5 551 человек, из 
которых 883 человека расстреляно. Тысячи 
и тысячи семей, как «кулацкие элементы» 
были высланы за пределы республики. Как 
подсчитано статистами около полутора 
миллиона человек откочевали за пределы 

республики. Степь опустела.
Одновременно в опустевшие места 

переселялись раскулаченные крестьяне из 
центральных областей России, Украины и 
Белоруссии. 

Голод, эпидемии и карательные рейды 
милиции и армии привели к колоссальным 
человеческим жертвам. В эти годы 
значительно сократилась численность 
населения республики. Так, например, 
численность казахов по республике в 
1926 году составляла 3 628 000 человек. 
Следующая перепись 1939 года показала, 
что за эти годы, народ потерял 1 млн. 300 
тысяч человек, т.е. около 36 процентов 
всего своего состава. Уменьшение 
численности произошло и среди других 
народов, населявших Казахстан. Но 
особенно ощутимы были потери среди 
коренного населения. 

Партийные комитеты запретили всякое 
упоминание о голоде. Более того, массовая 
пропаганда демагогически заявляла о круп-
ных успехах политики коллективизации. 
Вожди ВКП(б) считали, что всякое упомина-
ние  о  голоде  подрывает престиж партии 

и не позволяли различным благотво-
рительным организациям оказывать помощь 

Таблица 
Численность населения Казахстана в 1926-1939 гг [4, с. 18].

1926 г. 1939 г.
Численность 

населения, тыс. 
чел.

Доля в составе 
населения, %

Численность 
населения, тыс. 

чел.

Доля в составе 
населения, %

Все население
Казахи
Русские
Украинцы
Немцы
Прочие

6 230
3 628
1 275
860
59
408

100
58,2
20,5
13,8
1,0
6,5

6 395
2 328
2 636
677
85
669

100
36,4
41,2
10,6
1,3
10,5
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умирающим от голода.
Следует подчеркнуть, что, несмотря 

на заверения руководителей Казахстана о 
том, что голод в республике, принявший 
огромные размеры в 1932-1933 годы уже 
«ликвидирован», а откочевки прекратились 
- не соответствовали действительности. 
Голодные годы продолжались примерно 
до 1938-1939 годов - получения нового 
урожая и установления спокойствия в 
степи. Часть казахов, перекочевавших в 
Россию, вернулись на родину примерно в 
этот период. 

К 1933 году партийные верхи, наконец, 
осознали, что политика коллективизации 
провалилась. Во-первых, вместо 
дееспособных и мощных колхозов страна 
получила слабые, еле работающие и 
маломощные ячейки. В целом же, колхозы 
в период 30-40-х годов не смогли стать 
той системой, которая должна была 
накормить народ, превратившись при 
этом в хозяйственные ячейки, опутанные 
советской бюрократией. Колхозы, которые 
строила Советская власть, оказались 
экономически нерентабельными. Более то-
го, за все годы существования Советской 
власти, созданные колхозы так и не смогли 
обеспечить население продуктами. Иначе, 
зачем в 1982 году Советское правительство 
и коммунистическая партия все еще 
принимали продовольственную програм-
му и пытались «перевооружить» сельское 
хозяйство? Во-вторых, из широкой массы 
крестьян исчезли наиболее энергичные 
и сильные хозяйственники. Под видом 
борьбы с кулачеством они были истребле-
ны и уничтожены как класс. Срочное 
уменьшение хлебозаготовок не смогло 
спасти деревню: миллионы людей погибли 
от голода и эпидемий, миллионы вынужде-
ны были бежать за пределы родины. В целях 

удержания людей на селе власти пошли даже 
на такие шаги, как создание заградительных 
отрядов, сельским жителям билеты на 
железнодорожные поезда продавались по 
списку, их лишали паспортов.

Сталин и его окружение, Ф. Голощекин 
так и не признали своих ошибок. Они 
остались бесчувственными. Более того, 
вся вина была взвалена на самих крестьян 
и на альтернативные партии, давно 
прекратившие свое существование. По 
СССР, по Казахстану прокатилась волна 
арестов и преследований, как самих 
сельских жителей, так и представителей 
интеллигенции. Они скоро были объявле-
ны «врагами народа», «националистами» 
и отправлены в лагеря. Символично, что 
словно в насмешку, вновь образованные 
колхозы получили имена И. Сталина, 
В. Молотова, Л. Кагановича, С. Кирова, 
М. Калинина и т. д.

Напрасные жертвы
Такова была политика властей, 

отвергавших не только тысячелетнюю 
культуру кочевников, но и не желавшей 
считаться с выводами науки. Миллионы 
людей погибли в результате искусственно 
организованного советской властью голода. 
Голод явился следствием насильственного 
перевода кочевых казахов к оседлости и 
полной конфискации всего домашнего скота. 
Тем самым людей лишили единственного 
источника существования. Выдающийся 
историк XX века Роберт Конквест в своем 
известном труде «Жатва скорби» политику 
коллективизации и последовавшие за 
ней уничтожение людей, подавление 
сопротивления, вынужденные откочевки 
казахов за рубеж назвал «колоссальной 
человеческой трагедией казахов». 
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...Масштабы трагедии были столь 
чудовищны, что мы с полной моральной 
отвественностью можем обозначить ее 
как проявление политики геноцида. Такая 
констатация вытекает из строгих норм 
международного права, зафиксированных 
в Международной конвенции «О 
предупреждении преступления геноцида и 
наказаний за него».

Так, в марте 2010 года Парламентская 
Ассамблея Совета Европы приняла 
документ «В память жертв Страшного 
Голода (Голодомор) в бывшем СССР», в 
котором призвала всех историков и юристов 
Европы провести совместное независимое, 
объективное и лишенное политической 
подоплеки исследование для того, чтобы 
полностью установить факты об этой 
человеческой трагедии и оценить их с точки 
зрения действующего международного 
права.

Комитет по Правовым вопросам и 
Правам человека, отмечается в документе, 
осуждает политику советского режима 
в 1932-1933 годы и оценивает ее как 
преступление против человечества, на-
целенное на физическое уничтожение 
крестьян в Украине и других областях, 
населенных этническими украинцами, а 
также в Казахстане и других частях прежне-
го Советского Союза. 

В результате голода эта политика 
привела к миллионам смертей. В 
процентном соотношении, пишется в 
документе, в Казахстане, чье население, 
в основном, традиционно вело кочевой 
образ жизни, и оказывало сопротивление 
против принудительной коллективизации, 
погибших намного больше, чем в советской 
Украине. 

Классификация Голодомора в Украине 
и Великого Голода в Казахстане признана 
геноцидом многими странами официально, 
включая США, Канаду, Австралию, 
большинством стран Латинской Америки и 
Восточной Европы.

Словно тяжелейшая рана, данная 
проблема будоражит умы и совесть 
казахстанцев. До сих пор не все материалы 
изучены и исследованы, оказались 
незатронутыми отдельные монографии 
историков России, Украины. За прошедший 
период было найдено множество новых 
данных, в том числе, хранящихся и в 
зарубежных архивах, введенных в оборот 
благодаря государственной программе 
«Мәдени мұра». Опубликована мемуарная 
литература крупных политических деятелей 
Д. Кунаева, К. Черненко и других, которая 
позволяет дополнить найденный материал. 
Имеются фундаментальные труды западных 
ученых, ранее практически не затрагивае-
мые казахстанскими исследователями. Так, 
например, кроме известного нам ученого-
историка Р. Конквеста, проблематику голода 
изучали И. Огайон, М.Б. Олкотт, Н. Верт, 
Н.М.   Неймарк,  Р.У. Дэвис,  С. Уиткрофт  и 
др. К слову, в готовящейся к изданию 
коллективной монографии ученых Инсти-
тута истории государства, посвященной 
коллективизации и голоду, мы попытались 
осветить западную историографию по 
данной проблеме, которая на наш взгляд 
придает ей дополнительную научную 
значимость. 

Научное осмысление и анализ прошлой 
трагической истории важны и необходимы 
нынешним и последующим поколениям 
казахстанцев для извлечения уроков из 
негативных последствий волюнтаристского 
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социального эксперимента, приведших к 
гибели огромного числа людей. Это была 
величайшая гуманитарная катастрофа 
казахского народа. Огромные жертвы, 
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тҮЙІН
Мақаланың авторы: тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы 

институтының директоры Бүркітбай Ғелманұлы Аяған.
Автор мақалада жаппай ашаршылыққа соқтырған Қазақстанның ауыл шаруашылығындағы 

ұжымдастырудың саяси-құқықтық негізіне талдау жасайды. Сондай-ақ жаппай ұжымдастыруға 
қарсы болған шаруалардың негізі көтеріліс ошақтары қарастырылып, кулактарды жою мен халық-
тың Қазақстаннан тыс аймақтарға үдере көшуінің нақты деректері келтірілген. 

SUMMARY
Author of the article: Ayagan Burkitbay Gelmanuly, doctor of historical sciences, professor, director 

of the Institute of State History of the Committee of Science of the Ministry of Education and Science of 
the Republic of Kazakhstan.

The author analyses the political and legal bases of collectivization in Kazakhstan which  brings mass 
famine.The  main points of peasant resistance against mass collectivization are considered, the statistic data 
on deculacization and migration of population of Kazakhstan abroad are given in the article.

положенные на алтарь строительства 
«социалистического рая», оказались 
напрасными и не дали ожидаемого 
эффекта. 
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Халқымыздың құрамына енген ру-
тайпалар мен халықтардың тарихын қоса 
алғанда, мыңдаған жылдарды қамтитын 
қазақ халқының тарихы кез келген басқа 
этностар мен халықтардың тағдыры 
тәрізді ұлы шарықтаулар мен трагедиялық 
шыңырауларды басынан өткерді. Даму мен 
өркендеудің шарықтау кезеңдері қатарында 
сақ тайпаларының дәуірін, Ұлы Түрік 
қағанаты, Ақ орда – одан кейінгі Қазақ 
хандығы кезеңдерін, ХХ ғасырдың екінші 
жартысын    және     қазақ     мемлекеттілігі-
нің   қайта   шаңырақ   көтеріп,   Елбасымыз 
Н.Ә. Назарбаевтың басшылығымен тәуелсіз 
Қазақстанның өсіп-өркендеуге аяқ басқан 
қазіргі кезеңін айтуымызға болады. Әрине, 
ата-бабаларымыздың ұлы істері мен өз 
тарихымыздың басқа да жасампаз кезеңде-
рі туралы арнайы тоқтап кетуге болар еді, 
алайда газет мақаласының тар шеңбері 
ондай мүмкіндік бермесі анық.

Қазақ халқының трагедиялық кезеңдері, 
ең біріншіден, жоңғар шапқыншылығымен 
байланыста көрініс табатын «Ақтабан 
шұбырынды» трагедиясымен еске түседі. 
Халқымыздың тарихының тағы бір 

трагедиялық беті Ресей империясының 
отарлық саясаты мен Қоқан хандығының 
өктемдігінің нәтижесінде мемлекеттілік пен 
тәуелсіздіктен айырылуымен байланысты.

Қазақ халқы ХХ ғасырда өз тарихында-
ғы бұрын-соңды көрмеген орасан трагедия-
ға тап болды. Осы орайда, ХХ ғасырдың 
алғашқы жартысы, яғни оның екінші, 
үшінші, төртінші онжылдығы қазақты 
халық ретінде жүйелі әрі ойластырылған 
жою кезеңі ретінде есте қалады. Бұл кезең 
Бірінші дүниежүзілік соғыстың барысында 
орын алған 1916 жылғы көтерілістен 
басталып, ол патшалық Ресейдің жазалаушы 
әскерлерінің тұтас ауылдарды қынадай 
қыруымен жалғасты. Сол кезеңдегі Ресейде 
радикалды социалистердің билік басына 
келуі империя шеңберінде азамат соғысына 
ұласқан қанды қақтығыстарға жол ашты. 
Қазақстан мен қазақ халқы империяның 
басқа да құрамдас бөліктері тәрізді «ақ» пен 
«қы зыл» болып бөлінген азамат соғысына 
еріксіз тартылып, орасан қайғыны басынан 
өткерді.

Идеологиялық лагерлерге бөлінген 
күштердің барлығы тұрғындардың азық-

К.Н. Бұрханов

Қазақстан республикасы 
Парламенті мәжілісінің депутаты, профессор

тарих ШЫНдЫҒЫ ЖӘНЕ ЗамаНауи ҚоҒам
аннотация

Автор мақалада  ХХ ғасырдағы халықтың Ұлы трагедияларын, репрессия, ашаршылық, 
ұжымдастыру және тәркілеу, отырықшылыққа күштеп көшіру саясатын, ашаршылық 
нәубетін қарастырған. Ол 31 мамырды Тоталитаризм құрбандарын еске алу күні ретінде 
жариялауды ұсынады.   

түйінді сөздер: тоталитарлық режим, әлеуметтік эксперимент,  тәркілеу 
(конфискациялау) саясаты, репрессия, ұжымдастыру кезеңі, колхоздарды құру, күштеп 
отырықшыландыру саясаты, ашаршылық нәубеті.

УДК [94:612.391] (574) ''193''
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түліктері мен мал-мүліктерін тартып ала 
отырып, халықты қанға бөктірді. Азамат 
соғысының аяқталуымен елімізде 1921-22 
жылдары ашаршылық орын алды. Өкінішке 
қарай, осы кезеңдегі ашаршылық ауқымы 
тарих ғылымында әлі күнге дейін толық 
зерттелмеген проблема екенін айта кетуіміз 
керек. Қазақстан одан кейін КСРО құрамы-
на еніп, тоталитарлық режім жүргізген 
әлеуметтік эксперименттің қуыршағына 
айналды.

Осы кезеңде қазақ халқының басына 
түскен теперіштер тұрғындардың ауқатты 
бөлігінің қолдарындағы мал-мүліктерді 
конфискациялаумен жалғасты. Кеңес билігі 
бұл мәселеде ортақ өлшемдерді басшылыққа 
алғандықтан, ол біздің халқымызға орасан 
зардап әкелді. Мәселен, Ресейдің орта 
бөлігінде 2-3 сиыры бар адамдар ауқатты 
шаруашылық иесі ретінде қарастырылса, 
көшпенді және жартылай отырықшы қазақ 
ауылдарында малдың көп болуы табиғи 
әрі өмірлік қажеттіліктен туындайтын. 
Ресейдің орта бөлігіндегі орыс шаруасының 
егін егетін және басқа да қосалқы 
шаруашылығы бар болса, қазақ шаруасын-
да ол жоқ болатын. Қазақ халқының 
көшпенді өмір сүруінен туындаған табиғи 
шаруашылық ерекшеліктерін көре тұрып 
елемеудің нәтижесінде іске асырылған 
конфискациялау саясаты, бір жағынан 
мал басының азаюына, екінші жағынан 
ашаршылыққа және осының тікелей салдары 
ретінде қазақ халқының едәуір көп бөлігін 
Қытай, Моңғолия, Иран, Өзбекстан, Ресей 
және тағы басқа елдерге қоныс аударуға 
душар етті. Тоталитарлық режім жүргізген 
жойқын саясаттың нәтижесінде орын алған 
күштеп ұжымдастыру кезінде қазақ халқы 
өз тарихындағы ең сұмдық апатқа – жаппай 

ашаршылыққа ұшырады. Қазіргі күнге дейін 
ашаршылықтан қайтыс болған адамдардың 
нақты санын білу мүмкін емес. Тарихшылар 
Ресей империясында, одан кейін Кеңес 
Одағында жүргізілген халық санағын негізге 
ала отырып, осы нәубеттен қазақ халқының 
тең жартысы ажал тапқанын айтады.

1897 жылы Ресей империясында 
жүргізілген халық санағы қазіргі Қазақстан 
аумағында өмір сүрген 4,5 миллионға жуық 
тұрғындардың ішінде қазақтардың үлесінің 
4 миллионға жуық екенін көрсеткен болса, 
1939 жылы республикадағы қазақтардың 
үлесі 2 миллионнан сәл ғана асты.

Демек, осы кезеңде қазақ халқы этнос 
ретінде жер бетінен толық жойылудың аз-
ақ алдында тұрды. Халқымыздың басына 
төнген нәубет бұлты бұдан кейін де сейілмеді. 
1936-37 жылдардағы жаппай репрессиялар 
ұлт қамын жеген қайраткерлерімізді баудай 
түсірді. Репрессия тоталитарлық режімнің 
оппоненттері ретіндегі алашордалықтарды 
да, шығармашылық зиялы қауым мен дін 
өкілдерін де, сонымен қатар тоталитарлық 
режімге бар ынта-шынтасымен қызмет 
етіп жүрген Қазақстан коммунистік 
партиясының танымал қайраткерлерін де 
бірдей жалмады.

Ұлт қайраткерлерінің айтарлықтай 
көп бөлігінің репрессияларға ілігуі ХХ 
ғасырдағы қазақ халқының басына түскен 
нәубетті тоқтата алмады. Одан кейін тұтанған 
Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде әскер 
қатарына 700 мыңнан астам қазақ ұлтының 
өкілдері шақырылып, оның жартысынан 
көбі майдан даласынан оралмады. Қазақ 
халқының ержүрек ұл-қыздары өз елінің 
тоталитарлық режімінен көрген азаптарына 
қарамастан, Отанды қорғау ісінде батырлық 
пен тектіліктің өнегесін көрсете білді.



-   26  -

мЕмЛЕКЕт тарихЫ    №2, 2012        

-   27  -

история государства    №2, 2012

Осы кезеңде Қазақстанға репрессияға 
ұшыраған халықтарды күштеп қоныс-
тандыру басталды. Халқымыз өз басына 
түскен орасан зор нәубеттерге қарамай, 
тоталитарлық режімнің соқыр күшінің 
тәлкегіне түскен шешен, ингуш, поляк, 
корей, неміс, күрд және басқа халықтарды 
өз бауырына басып, барымен бөлісті.

Ұлы Отан соғысында қол жеткізген 
жеңістен кейін де қазақ халқын қатал тағдыр 
маңдайынан сипай қойған жоқ. 1952 жылы 
қоғамның шығармашылық зиялы тобына 
қарсы бағытталған репрессияның екінші 
толқыны басталды. 1954 жылы сол кездегі 
КСРО орталық органдарының ұйғарымымен 
Қазақстан тың жерлерді игеру нысанына 
айналып, ғасырлар бойы халықты асырап 
келген жусан иісі аңқыған далаға соқа 
түрені салынды. Бұл, өз кезегінде, Кеңестер 
Одағының түкпір-түкпірінен келген бірне-
ше миллион адамдардың республикадағы 
ұлттық арасалмақты одан сайын күрт 
өзгертуіне алып келді. ХХ ғасырдың 
бірінші жартысында орын алған осындай 
нәубеттердің нәтижесінде, қазақ халқы өз 
жерінде азшылыққа айналды.

Өткен ғасырда орын алған трагедиялық 
оқиғалардың қатарында 1932-33 жыл-
дары орны толмас апатқа алып келген 
ашаршылықтың алатын орны ерекше.

Сталиндік басшылықтың ешкіммен 
санаспайтын ұр да жық саясатының 
арқасында Қазақстанды ұжымдастыру 
науқаны 1932 жылдың көктеміне бітуі 
тиіс (көшпенді және жартылай көшпенді 
аудандардан басқа) аймақтардың қатарына 
енгізілді. Ұжымдастыру кезеңі – Кеңестер 
Одағы тарихының трагедиялық беттерінің 
бірі, өйткені осы кезде ауылдарда жүргізіл-
ген революциялық сипаттағы ауқымды 

өзгерістер халық үшін тым қымбатқа түсті. 
1927 жылғы желтоқсан айында өткен 
Бүкілодақтық коммунистік (большевиктік) 
партияның XV съезінде ауыл шаруашылы-
ғын толығынан ұжымдастыру туралы 
саяси шешім қабылданды. Ел басшылығы 
елде жүргізіліп отырған социалистік 
өзгерістерді ірі машиналық индустрия мен 
қол күшімен іске асатын ұсақ тауарлы ауыл 
шаруашылығының үйлесімді негізінде сәтті 
жүзеге асыру мүмкін емес деп шешті. Съезд 
шаруаларды тез және жаппай біріктіре 
отырып, ірі машина-трактор стансаларын 
(МТС) құру арқылы аграрлық саладағы 
еңбек процестерін механикаландыру жо-
лымен ірі астық және ет-сүт өнімдерін 
шығаратын ұжымдық шаруашылықтар құ-
ру туралы қаулы қабылдады.

Ұжымдастыру барысында жиырма-
сыншы жылдардың басындағы әкімшілік 
және таптық әдістерді көп қолдану басты 
құралға айналды. Ұжымдастырудың басты 
әдісі ретінде кең қолданылған мәжбүрлеу 
саясаты колхоздарды құру принципінің 
бұзылуына және осы бағыттағы басқа да 
көптеген солақайлықтарға ұрындырды.

Қазақстанда ұжымдастыру науқаны 
1932 жылға таман аяқталуы тиіс болса да, 
Ф.И. Голощекин басқарған жергілікті билік 
қазақтарды күштеп отырықшыландырумен 
және қолдарында малы көп шаруалардың 
мал-мүліктерін тартып алу жолымен бұл 
процесті тым асығыс жүргізді. Мәселен, 
1928 жылы барлық шаруашылықтардың 
2 пайызы ғана ұжымдастырылса, 1930 
жылдың көктемінде шаруашылықтардың 
50 пайызы, осындай қалды бастан кешті, ал 
1931 жылдың күзіне таман бұл көрсеткіш 65 
пайызды құрады.

1929 жылғы қараша айында өткен 
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Бүкілодақтық коммунистік (большевиктік) 
партияның Орталық комитетінің пле-
нумында басқа да мәселелермен қатар, 
колхоз қозғалысын дамыту мәселесі 
талқыланып, «Ауыл шаруашылығын 
қайта құруға басшылық жасауды жақсарту 
шаралары» қабылданды. Қазақстанның 
Өлкелік комитетінің пленумы 1929 жыл-
ғы желтоқсан айында Бүкілодақтық 
коммунистік (большевиктік) партияның 
Орталық комитетінің пленумының тапсыр-
маларын орын дау жолдарын талқылай 
отырып, көшпенділерді отырықшылық 
өмірге көшіруді ұжымдастыруды жү-
зеге асырудың басты бағыты және 
қажетті шарты деп ұйғарды. Қазақстан 
өлкелік комитеті сол уақыттағы 566 
мың көшпенді және жартылай көшпенді 
шаруашылықтардың 544 мыңы 1930 жылғы 
қаңтар айына дейін отырықшылыққа өтуі 
тиіс деп шешім қабылдады. Яғни қазақ 
халқын отырықшылыққа күштеп көшіру 
ұйғарылды. Осындай солақай саясаттың 
нәтижесінде қазақ халқы үшін ғасырлар 
бойы дәстүрлі шаруашылық түрі болып 
келген жайылымдық мал шаруашылығы-
ның тамырына балта шабылды. Бұл 
қазақ даласында бұрын-соңды болмаған 
ашаршылыққа алып келді.

Колхоз қозғалысының алдыңғы 
қатардағы «озаттарының» көрсеткіштері 
жоғарыда айтып кеткен ұжымдастырудың 
тездетілген қарқынынан да асып түсті. 
Мәселен, осы уақытта Орал және Петропавл 
округтеріндегі барлық шаруашылықтардың 
70 пайызы колхоз қатарына ендірілді. 
1931 жылдың күзіне таман Қазақстандағы 
барлық 122 ауданның 78 ауданында 
шаруашылықтардың 70-100 пайызы 
ұжымдастыруға ілікті.

Осы кезеңде отырықшыландырумен 
қатар, үлкен аумақтағы ауылдарды бір 
жерге күштеп қоныстандыра отырып, 
мал шаруашылығы қалашықтарын құру 
қолға алынды. Бұл, өз кезегінде, бір 
жерге жиналған малдың азық-түліктің 
жоқтығынан жаппай қырылуына алып 
келді. Осы кезеңде қоғам пайдасына мал-
мүлік пен ауылшаруашылық құралдарымен 
қатар жеке мүліктер де тартылып алына 
бас тады. Соның салдарынан қазақтардың 
дәстүрлi мал шаруашылығы күйзелдi, қазақ 
зиялыларының мәліметтері бойынша, сол 
кезде 40,5 млн.-дай мал басы 4,5 млн.-ға 
дейін қысқарғаны белгілі.

Ұжымдастырумен бір мезгілде астық 
дайындау науқаны да белсенді түрде қолға 
алынды. Колхоздарда астықтың барлық 
қорлары, тіпті тұқым қорлары да тартып 
алына бастады. Тіпті мал шаруашылығымен 
айналысатын аудандарға астық тапсыру 
міндеті жүктеліп, қазақтар осы міндетті 
орындау үшін малдарын астыққа айырбас-
тай бастады. Одан бөлек, үлкен ауқымда 
жүргізілген ет пен жүн дайындау науқаны 
малдарды жаппай союға алып келді. 
1930 жылдың қыс айында қосымша жүн 
дайындау бойынша түскен тапсырманың 
салдары елдегі қой түлігінің үлкен бөлігінің 
үсіп өлуіне алып келді. 1930-31 жылдардағы 
кулак тарды әшкерелеу шеңберінде рес-
публикадан тыс жерлерге 6800 адам жер 
ауда рылған болса, осы кезде Қазақстанға 
Кеңестер Одағының басқа аймақтарынан 
қолында ештеңесі жоқ әшкереленген 
кулактандырудан 180 мың адам көшірілді. 
Ұжымдастыру мен кулактарды әшкерелеу 
қатаң репрессивті әдістермен жүргізілді. 
1922-1933 жылдар аралығында билікке 
қарсылық көрсеткені және астық пен 
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ет дайындау науқанынан мал мен астық 
өнімдерін тығуға талпынғаны үшін 33 мың 
адам сотқа тартылды.

Мәжбүрлеп отырықшыландыру – қазақ 
халқының басына түскен жалғыз нәубет 
емес. Бұл жерде тұрғындардың азық-түлік-
ке деген қажеттілігін ескермей адамдардың 
қолдарындағы мал мен астықты тартып 
алу жоспарын құрған мемлекет саясатын 
да назардан шығармау қажет. Тұрғындарды 
ашаршылыққа душар еткен де осы солақай 
саясат болатын.

Солақай саясаттың нәтижесінде 
Қазақстанның барлық өңірлерін шарпыған 
ашаршылық орын алды. Шаруашылықтар-
ды толық қиратумен басталған ашаршылық 
ауқымы, шынында да тым қорқынышты 
еді. Малдарынан айырылған қазақтар 
ғасырлар бойы дәстүрлі тамағының негізін 
құрап келген ет-сүттен айырылды. Астық 
шықпай қалғандықтан, ауылдарда нан да 
тапшылыққа айналды. Малсыз қалған қазақ 
шаруасына ғасырлар бойы ен жайлау болып 
келген Ұлы дала ажал тұзағына айналды.

1931-33 жылдар аралығында 2 миллион-
ға жуық қазақтар және басқа ұлттардан 
тұратын 200-250 мың қазақстандықтар 
ашаршылықтан ажал құшты.

Ұжымдастыру қазақ халқының көп 
бөлігінің республикадан тыс жерлерге кө-
шіп кетуіне әкеліп соқтырды. Қазақтардың 
осы кезде басқа елдерге қоныс аударуы 
өмірге түңілуден, ашаршылықтан, өмірдің 
қоғамдық және экономикалық негіздерінің 
толық күйреуінен туындаған лажсыз 
әрекеті еді. Бірнеше жүз мыңдаған қазақтар 
Қытай, Моңғолия, Иран, Ресей, Өзбекстан, 
Түркіменстан, Қырғызстан мен Ауғанстанға 
көшіп кетті. Нәтижесінде, республикадағы 
қазақ ұлтының саны екі есеге қысқарды, 

әрбір екінші қазақ аштықтан ажал құшты.
Ұжымдастыру құрбандарының нақты 

саны ешқашан саналған емес және оның 
бұдан кейін анықталуы да неғайбыл. Өйткені, 
1932 жылдан кейін республикада туғандар, 
қайтыс болғандар және тұрғындар саны 
туралы мәліметтер жарыққа шығарылмады.

Ұжымдастыру шешіміне және оған 
басшылық жасауға Кеңестер Одағын 
мекендеген барлық халықтардың өкілдері 
қатысты. Әрине, мұндай қылмыстық 
сорақылық, ең біріншіден, И.В. Сталин 
мен оның қолшоқпарларының қандықол 
әрекеттерінің салдары болып табылады. Осы 
мәселеге байыпты көз жіберер болсақ, елді 
индустрияландыру міндетін В.И. Ленин алға 
қойған болатын. Ол өзінің Кеңестер Одағында 
социализмді құру жоспарында «социализм 
кезінде кез келген аспаз мемлекетті 
басқара алады…» және социалистік 
индустрияландырудың капиталистік 
индустрияландырудан ерекшелігі сонда, 
егер капитализмде индустрияландыру 
одан кейін ірі кәсіпорындарға айналатын 
ұсақ мануфактуралардан, цехтардан, 
шағын және орта кәсіпорындардан бастау 
алып, эволюциялық жолмен дамитын 
болса, социалистік индустрияландыру 
ауыр өндірістен бастау алуы керек. Ал 
индустрияландыруға қажетті қаражатқа 
келер болсақ, Лениннің ойынша, оны 
мемлекеттік аппаратты қысқартудан, сауда-
саттықтан алуға болады және т.б.

Сталин өзіне тән қарадүрсін мінезбен 
индустрияландырудың лениндік жоспарын 
орындауға кірісті. Оған қажетті қаражат 
мәселесі осы кезде ашық көрініс таба 
бастады. Мемлекет жүйелі басқаруды 
талап ететіндіктен мемлекеттік аппаратты 
шектеусіз қысқарта беруге болмайды, ал 
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сауда индустрияландыруға қажетті қаражат 
көзін бере алмады. Осы кезде Сталин 
тығырықтан шығудың қысқа әрі орасан 
көп құрбандықты қажет ететін қанды 
жолын таңдады – яғни, шаруалар есебінен 
индустрияландыру қолға алынды. Әрине, 
өз шаруашылығының нағыз иесі ретіндегі 
шаруалар өз мал-мүліктерін және оның 
өнімдерін өкіметке тегін бере қоймасы тағы 
анық. Тек ауыл шаруашылығын күшпен 
ұжымдастыру жолымен және шаруаларға 
ештеңемен қамтамасыз етілмеген, ешкімге 
түсініксіз еңбеккүнін жаза отырып, олар-
дың өндіріп жатқан өнімдерін шектеусіз 
мөлшерде ала беруге болатын. Ешкіммен 
және ештеңемен есептеспейтін осындай 
озбыр саясаттың салдарынан Кеңестер 
Одағында ашаршылық басталды.

Сталин өзі ойға алған мәселелерді 
шешуде халықпен санасқан жоқ. Бір 
ғана мысал. У. Черчилль И. Сталинмен 
екеуара болған кездесуде КСРО-да жүзеге 
асырылған ұжымдастыру барысында 
бірнеше миллиондаған адамдар ажал құшты 
деген сұрағына, Сталин ол көрсеткіштің тек 
10 миллионнан сәл ғана асады деп жауап 
бере отырып, ашаршылық құрбандарының 
елді индустрияландыру қа жеттілігінен 
туындағанын байсалды түрде дәлелдеуге 
тырысуы – сау адамның тамағын ішіп, ауру 
кісінің сөзін сөйлегенмен бірдей.

Осындай зұлматты өз басынан өткерген 
біздің қоғамда адамзатқа қарсы жасалған 
осынау қастандықты ақтап алуға тырысатын 
адамдардың кездесетіні өкінішті жағдай. 
Осы орайда, мен осыдан оншақты жыл 
бұрын Ғылыми кеңес жұмысы барысында 
индустрияландыруды бел шеше қорғаған 
ғылыми ортада сыйлы академикпен пікір 
таласып қалғаным бар. Мен сол кезде ол 

кісіге «Сіз өзіңіздің сүйікті ұл-қыздарыңыз 
бен немерелеріңіздің өмірін қанша цехтың, 
станоктар мен заводтардың құнына бағалар 
едіңіз?!» деген сұрақ қойдым. Сұрақ 
жауапсыз қалды…

Тарихта жекелеген мемлекеттердің 
индустриалдық дамуының қалай басталғаны 
туралы деректер жеткілікті. Мәселен, ХІХ 
ғасырдың екінші жартысында Жапонияның 
15 жастағы императоры Муцухито сол 
кезеңдегі ең заманауи 1500 заводты өз 
қаржысына сатып алып, оларды өз бағасының 
10 пайыз құнына ел кәсіпкерлеріне сатты. 
Жапония осыдан кейін 10 жылдан кейін 
жетекші индустриялық державаға айналды. 
Санаулы жылдардың ішінде индустриалдық 
тұрғыдан дамыған мемлекеттерге айнал-
ған Еуропа, Азия-Тынық мұхит аймағы 
елдерінің даму тарихынан көптеп келтіруге 
болады. Ең бастысы, сол мемлекет тердің 
бірде-бірі өз азаматтарын қанға бөктірмей-
ақ даму мен өркендеудің жоғары деңгейіне 
қол жеткізе алды.

1932-33 жылдары елімізде орын алған 
ашаршылық нәубеті құрбандарының қайғы-
лары мен тартқан теперіштерін бүгінгі 
күннің биігінен ой елегінен өткізе отырып, 
мына ақиқатты анық айтуымыз керек: 
біздің бұл трагедияны саясиландыруға, 
оған кінәлілерді іздеуімізге және кек алуға 
шақыруымызға құқымыз жоқ. 1932-33 
жылдағы ашаршылық нәубеті Қазақстаннан 
басқа азық-түліктің мол белдеуі саналып 
келген Украина, Ресейдің Поволжье өңірі 
мен Сібірді де аямай шарпыды. Сондықтан 
тарихымыздың бұл кезеңі бүкіл Кеңес 
халқының трагедиясы. Ашаршылық нәубеті 
сол кезеңде бір елде өмір сүрген халықтардың 
ортақ қайғысы болғандықтан, ол зұлматтың 
құрбандарын еске алу халықтарды бірікті-
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руі тиіс. Тек тарихи өткенімізден сабақ 
ала отырып және өткен тарихымыздың 
төңірегінде бір ұйғарымға келе отырып қана 
болашақта сондай қайғылы оқиғалардың 
қайталанбауына берік негіз сала аламыз.

ТМД елдерінің тарих институттары 
директорларының отырысында «тарих ащы 
шындық болса да, агрессивті болмауы тиіс» 
деген менің пікіріммен барлық әріптестерім 
келіскен еді. Өйткені, тарих – этностардың, 
халықтардың, мемлекеттердің, адамдардың 
әртүрлі топтары мен жекелеген азаматтар-
дың тағдырын қозғайтын ғылым. Сондық-
тан тарихты саясиландыру, өзінің бүгінгі 
саяси мүддесіне сай тарихи дәйектерді 
бұрмалаушылық пен желеу ету халықтарды 
қантөгістер мен бітпейтін өшпенділікке 
алып келуі мүмкін. Осы жерде танымал 
тарихшының «тарихқа тапаншамен оқ 
атсаң, – ол зеңбірек соққысымен жауап 
береді» деген сөзін есте ұстаған абзал. 
Тарих ғылымы – барлық дәуірлер мен 
халықтардың ұлы ұстазы. Сондықтан біз 
тарих тағылымын басшылыққа ала отырып 
және еліміздегі барлық халықтармен 
ауызбірлікте өмір сүріп, Қазақстан 

Республикасының жасампаз болашағына 
бастайтын заманауи тарихымыздың жаңа 
беттерін ашуға тиіспіз.

Қазақстан Республикасы Президентінің 
1997 жылғы Жарлығы бойынша біздің 
елімізде 31 мамыр – Саяси қуғын-сүргін 
құрбандарын еске алу күні ретінде аталып 
өтеді. Осы орайда, күнтізбемізді нәубет 
жылдарының тағы бір азалы күнін еске 
алумен толтырмай-ақ, 31 мамырды 
Тоталитаризм құрбандарын еске алу күні 
ретінде жариялауды ұсынамын. Бұл осы күні 
еліміздегі барлық мешіттер мен шіркеулерде 
тоталитарлық режімнің қолынан ажал 
құшқан боздақтардың аруақтарына дұға 
бағыштауға және еліміздегі барлық ұлттар 
мен діндердің ашаршылықтан қаза болған 
құрбандарын еске алуға мүмкіндік берер 
еді. Хал қымызда «Өлі разы болмай, тірі 
байымайды» деген өмір даналығынан 
туындаған сөз бар. Мен өз мақаламды 
«Өткенімізге лайықты құрмет көрсете 
отырып, жасампаз болашағымыздың 
іргетасын бірлесіп көтерейік», деген 
қарапайым өмір шындығынан туындайтын 
ауызбірлік пен татулыққа шақырған сөзбен 
аяқтағым келеді.
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Трагическая история массового го-
лодомора 30-х гг. ХХ в. в СССР учит, что 
насилием и жестокостью нельзя создать 
новый социальный порядок. Сталинское 
руководство и в его лице Казкрайком во 
главе с Голощекиным создало голод в 
Казахстане своей собственной политикой 
в области планирования обязательных 
госпоставок сельхозпродукции, нацеленной 
на изъятие у крестьян как можно большего 
количества зерна. Издержки планирования 
компенсировались административно-реп-
рессивным ресурсом сталинского режима, 
что привело к голоду, многочисленным 
жертвам и разрухе. Большевистское ру-
ководство проводило в отношении крестьян 
безжалостную и жестокую политику. В целом, 
советская сельскохозяйственная политика 
вытекала из большевистской идеологии, 
она была подчинена идее форсированной 
индустриализации аграрной страны.  

Великий голод 30-х гг. в Казахстане 
действительно предстает как величайшая 
народная трагедия и национальная 
катастрофа, невиданная прежде в истории 
казахского народа и других народов 
Казахстана. Никогда в истории не было 
неописуемых фактов поедания отцом своего  
ребенка. В  архивных документах содержатся 
жуткие примеры, неподдающиеся здравому 
смыслу: «…в Айртавском (так в документе – 
Ж.К.) районе, в селе Ольговка, член коммуны 
«Щит» Т. совместно со своей женой съели 
труп двухлетнего ребенка и одного мальчика 
– казаха. Ими же зарезана одна старуха, 
мясо которой съедено. При обыске у Т. 
обнаружено человеческое мясо, варившееся 
в казане. Ведется следствие. О положении в 
районах информирован Казкрайком ВКП (б). 
По делам о хищениях продпомощи ведется 
следствие» [1].

Архивные материалы содержат 

Ж.У. Кыдыралина

институт истории государства КН моН рК, 
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множество фактов распространившихся в 
голодающих районах республики массовых 
случаев употребления суррогатов пищи, 
людоедства и трупоедства. Так, в информации 
уполномоченных Даниловского, Шешкена, 
Сергеева от 5 мая 1930 года на имя секретаря 
Крайкома ВКП(б) Рошаля говорится: «Остро-
та продзатруднений (в Семипалатинском, 
Павлодарском, Кустанайском, Петропав-
ловском, Акмолинском и Уральском округах) 
характеризуется употреблением в пищу 
голодающими падали, отбросов, молотой 
кости и других суррогатов. В ряде мест 
колхозники выделяют людей для ловли 
сусликов с целью употребления последних в 
пищу…» [2].

В этой обстановке народного бедствия 
ужасающими выглядят допускавшиеся 
факты разбазаривания и хищений при 
распределении продовольственной помощи, 
предназначенной для голодающих, со 
стороны некоторых представителей 
партийно-советского актива на местах. 
Группа руководящих работников Жана-
Аркинского р-на, во главе с председателем 
РИКа (районного исполнительного 
комитета – Ж.К.) Абдрахмановым, систе-
матически занималась расхищением и 
разбазариванием фондов продпомощи. Всего 
по району расхищено свыше 10 000 пудов 
продпомощи. В  результате этого только 
за период май-октябрь 1932 г. и январь 
1933 г. по району зарегистрировано более 
1 000 случаев голодной смерти (по делу 
арестовано 78 человек, в том числе группа 
ответственных работников района и аульных 
«лжебельсенды». В Джаныбекском районе 
председатель РИКа Сатканов, руководивший 
распределением продпомощи нуждающимся, 
в течение 17 дней задерживал отгрузку хлеба 

в голодающие аулы. В результате в аулах 
двух аульных советов от голода умерло 70 
человек [1].

Голод породил, как уже отмечалось, 
другие негативные социальные явления 
и наиболее крайние их формы. Одним из 
тяжелых последствий голода было появле-
ние такого феномена социальной деграда-
ции общества, как детская беспризорность 
–  явления, наблюдаемого в период 
социальной разрухи, войн и общественных 
катаклизмов. Увеличивалось количество 
беспризорных детей, масштабы которого 
тревожили правительство, что побуждало 
его принимать соответствующие меры: 
открывать детские дома и выделять средства. 
Так, Распоряжением Наркомата снабжения 
СССР о принятии на централизованное 
снабжение 10 тысяч беспризорных детей 
в детские дома Казахстана от 7 августа 
1933 г. предусматривалось принять 
на централизованное снабжение с 15 
августа дополнительно 10 тысяч детей – 
беспризорников, организованных в детских 
домах Казахстана, доведя общий контингент 
по Казахстану до 70 тыс. человек [3].

В другой докладной записке Северо-
Казахстанского областного отдела ОГПУ  
партийному руководству и исполнительным 
органам области от 21 июля 1933 г. 
сигнализировалось о том, что, «начиная с 
февраля месяца с.г., в ряде казахских колхозов 
Тонкерейского (так в документе – прим. Ж.К.) 
района ощущалось резкое продовольствен-
ное затруднение с последующими фактами 
опухания и смертности. За 10 дней июля 
месяца в колхозе «Дружина» Сергеевского 
сельсовета (радиус Коноваловской МТС) на 
почве продзатруднения умерло 5 человек, 
на сей день есть ряд колхозников, опухших. 
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В колхозе «Стенька Разин» Семипольского 
сельсовета основным продуктом питания 
является обрат, продовольственного же 
хлеба, картофеля нет. Один колхозник на 
почве голода умер, опухших четыре семьи. 
В колхозе «Аргалык» Сротенского [так в 
документе – Ж.К.] сельсовета от недоедания 
опухло 5 семей, продуктовым хлебом колхоз 
не располагает [4].

Голодный мор 30-х гг. имел место и в 
других регионах республики. Умирали люди 
и в Гурьевском округе, находившемся тогда 
в составе Западно-Казахстанской области. 
Гурьевский округ занимал территорию в 
246, 5 тыс. кв. км при населении в 201,3 тыс. 
человек, из них казахского населения 78,3 
процента. Все районы округа были кочевыми 
и полукочевыми. Основной отраслью 
сельского хозяйства в Гурьевском округе 
было животноводство. И оно претерпело 
за 1931-1933 гг. беспрецедентный урон. 
Архивные документы представляют 
следующую динамику случившейся здесь 
катастрофы: в 1929-1930 гг. в Гурьевском 
округе насчитывалось 1.307.500 голов 
крупного рогатого скота, а в 1933 г. поголовье 
скота составляло  всего 241 тысячу, в 1934 г. 
– 208 тысяч.

Об угрозе очередного голода 30-х гг. 
говорили еще в конце 20-х гг. На заседании 
Гурьевского     окрисполкома      25    ноября 
1929 г. констатировалось: «Положение аула 
в продовольственном отношении признать 
тяжелым, налицо серьезная угроза голода, 
в особо трудном положении находятся 
батраки, беднота, маломощные середняки. 
Отсутствие продовольствия в аулах привело 
к употреблению в качестве пищи кумарчук 
(дикорастущий хлеб) и «атчонкай» (коренья 
трав), однако острый недостаток этих трав 

вызывает массовый убой скота» [5].
В ходе заготовок сельхозпродукции, 

налогообложения, конфискации скота, 
принуждения к оседанию и других силовых 
кампаний широко применялись реп-
рессивные меры в отношении крестьян 
и шаруа. О масштабах антикрестьянских 
репрессий говорят такие цифры из сводки 
о движении уголовных дел по Гурьевскому 
округу за время с 1 января 1933 г. по 1 января 
1934 г.: осуждено 2002 человека, в том числе 
кулаков – 269, зажиточных – 19, середняков – 
78, бедняков – 946, колхозников – 368, рабочих 
– 393. Наиболее распространенными видами 
преступлений указаны скотокрадство, убой 
скота, хищение хлеба, товарных ценностей 
и растрата [5]. Несмотря на масштабы 
бедствия и непосильный налоговый и 
хозяйственный пресс, наложенный госу-
дарством на колхозников, и недовольство 
населения, центральные власти не пытались 
смягчить своей политики, напротив, 
требовали от руководителей республик, 
краев ужесточения репрессивных мер 
воздействия за невыполнение планов и 
ставили вопрос открыто вплоть до смены 
руководства регионов.  

Между тем разразившийся по всему 
Казахстану голод косил людей. Архивные 
документы, собранные по разным регионам 
республики, указывают на это. Так, о случаях 
голодной смерти сообщалось в секретных 
докладных записках Гурьевского окружного 
отдела ОГПУ, направляемых в окружной 
комитет партии. В записке от 29 сентября 
1933 г. говорится: «…по полученным 
сведениям от Жилокосинского райотдела 
ОГПУ установлено, что в целом ряде аулов 
имеются серьезные продовольственные 
затруднения, явившиеся результатом 
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частичного недорода. Всего нуждающихся 
в продпомощи, находящихся в тяжелом 
продовольственном положении с тенденцией 
откочевки из района, 1843 хозяйства или 6899 
душ. Отмечается в значительных размерах 
откочевочное движение населения разных 
районов в барханах Гурьевского района, где 
с 13 сентября с.г. начался сбор кумарчука. 
Из Новобогатинского района откочевало 133 
хозяйства и вместе с ними выехал сельсовет. 
Большинство из прикочевавших в барханы 
с собой не имеют документов, часть из 
прибывших голодает масса нищих просит 
милостыню и собирает кумарчук… Кроме 
того имеются случаи голодной смерти, как 
то зафиксирован один случай в Бегайдарском 
районе.

Рецидивы голода ощущались и позже. В 
спецсводке окротдела НКВД от  4 февраля 
1936 г. сообщалось: «…в 12, 16, 17 аулсоветах 
Гурьевского района население переживает 
продовольственные затруднения. Часть на-
селения не имеет ни копейки денег, лишена 
возможности покупать хлеб или муку. 
Колхозы также не имеют никаких фондов. 
В 12-ом ауле у члена колхоза по имени Кади 
от недоедания опухли трое детей. В том же 
колхозе у колхозника (фамилия неизвестна) 
опухли дети, которые, по словам колхозника, 
в течение многих дней совершенно ничего 
не ели» [5].

В специальной докладной записке 
уполномоченного Казкрайсовета ВКП(б) 
и СНК Казахской АССР Нишанбаева от 1 
сентября 1932 г. с тревогой сообщалось о 
смертности людей от голода и эпидемий 
в Батпаккаре и Тургае. Уполномоченный 
с глубокой озабоченностью  обращался 
в Казкрайсовет ВКП(б) и СНК КазАССР, 
которым, по его мнению, судя «по ходу 

принимаемых мер все же полностью 
неизвестны   действительное положение и 
полная картина бедствий  Батпаккаринского 
и Тургайского районов». В докладной 
записке приводятся ужасающие факты 
катастрофических бедствий районов. Так, 
отмечается, что «в Тургайском районе пять 
аулов (№, 5,8,14,16)  голодают в буквальном 
смысле слова. В этих аулах сосредоточены 
1569 хозяйств, 6372 человек и в этих аулах 
на хозяйство приходится в среднем по 16 
килограммов хлеба, который они уже съели 
и на хозяйство имеют по 0,3 головы скота. В 
районе умерли от голода 2042 человек. Но это 
минимум, ибо районный исполнительный 
комитет и аулсоветы не вели учета тех, которые 
умирали на их территории, прибыв из других 
аулов (например, из аула № 2, прибыв в аул 
№ 1). Смертность все еще не прекращается,  
и под угрозой этой участи находится около 
8500 человек. Эти 8500 человек на сегодня 
распродали все, чем располагали. Питаясь 
сусликами, аткулаком (конский щавель) - 
уничтожили и их. Большинство из них ходят 
совершенно голыми в буквальном смысле 
этого слова ...» [6].

В записке сообщалось, что «экономи-
ческое состояние Батпаккаринского райо-
на еще хуже Тургайского. Население трех 
аулов, которым было посеяно 778 га, собрало 
урожай только от 8 га, т. к. посевы от 770 га 
погибли совсем, скота в этих аулах почти 
нет, и они находятся в ужасном положении: 
постепенно умирают в тисках смерти. 
Население восьми аулов (№12, 13, 14, 15, 20, 
21, 22, 23) не имеет вовсе посева и располагает 
незначительным количеством скота и тоже 
фактически голодает. Но все данные говорят 
о том, что количество голодающих в этом 
районе, ни в коем случае, не меньше 8000 
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человек» [7]. Уполномоченный в докладной 
записке просил партийное и советское 
руководство края для оказания помощи 10 
000 голодающим «добиться через ЦК и СНК 
СССР переброски из соседних областей и 
краев 40 грузовых автомашин - на переброску 
продовольственной и промтоварной помощи 
туда (в голодающие районы – прим. Ж.К.), 
хозяйств – оттуда» [7]. 

Голод охватил все районы республики. В 
спецсообщении Временного Полномочного 
Представителя ОГПУ Казахской АССР 
Миронова в СНК Казахской АССР Исаеву от 
23 декабря 1931 г. сообщалось о голодовках 
колхозников и случаях смерти от голода. 
Так, «в Павлодарском районе, в ауле № 16, 
некоторые колхозники питаются падалью. За 
последнее время умерло от голода 2 колхозника 
и 19 детей. В Кзыл-Танском районе, в ауле 
№ 1, зафиксированы голодовки колхозников. 
В ауле № 3, в урочище «Муржик», группа 
женщин колхозниц-беднячек, в количестве 
20 чел., ходили с грудными детьми по аулам, 
разыскивая пищу. Аналогичное положение 
отмечено в урочище «Идрей». В  Абралинском 
районе, в ауле № 1, на почве голода умерли 
Чулеков Орда, ребенок Бутканова, ребенок 
Бетпесова и других» [8]. 

В докладной записке начальника 
Карагандинского областного отдела ОГПУ 
в Карагандинский обком ВКП (б) от 10 
сентября 1933 г. сообщалось, что «колхоз 
имени «Парижской коммуны» станции 
Бурлук Арык-Балыкского района в силу 
ряда причин, как то: плохих климатических 
условий, гибели 250 га лучшего посева от 
стихийного бедствия (града), некачественного 
сева и прочего имеет крайне низкий урожай в 
этом году. Со всей посевной площади колхоз 
получает 600 ц валового сбора, план же 

хлебоналога 5 000 ц, не говоря уже о другой 
потребности колхоза в хлебе. Простой 
расчет говорит о том, что данный колхоз при 
условии выполнения гособязательства, в 
свою пользу хлеба совершенно не получает. 
Правление авансирования новым хлебом 
колхозников еще не начинало, ограничиваясь 
выдачей работающим в бригадах лишь по 
400 гр. муки в день. Семьи колхозников, 
не получая никакого продовольствия, 
испытывают острые продовольственные 
затруднения, употребляют в пищу различные 
суррогаты и падаль. Так, убитых колхозом 
8 сапных лошадей колхозники вырыли и 
растащили по домам для употребления в 
пищу, но принятыми мерами сельсовета и 
руководителей колхоза мясо было изъято и 
сожжено.

Продзатруднения в колхозе за последнее 
время приняли самую острую форму с 
наличием смертностей до 3-4 случаев 
ежедневно. В связи с этим настроение в 
колхозе «Парижская коммуна» напряженное, 
колхозники в панике перед угрозой голодов-
ки готовятся к выезду из станицы [9]. 

Таковы были «впечатляющие итоги» 
сталинской политики насильственной 
коллективизации. 

В результате голода и связанных с ним 
эпидемий казахский этнос понес тяжелей-
шие потери. За время голода произошло 
снижение численности и других этносов 
Казахстана. Страшный итог казахстанской 
трагедии - в течение 1931-19ЗЗ гг. умерли 
около от 1,5 до 2 млн. казахов и 200-250 тыс. 
казахстанцев других национальностей. При 
этом необходимо отметить, что смертность 
и уровень миграционной подвижности 
за этот период были высокими среди 
всех национальных групп Казахстана - 
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русских, украинцев, уйгур, дунган, но 
максимальными они были  среди казахов - 
кочевники традиционно не имели навыков 
земледельческого труда.

По уровню обобществления посевных 
площадей крестьянского сектора (97,8%) 
Казахстан вышел на первое место в стране, но, 
показательно - в июне 1933 года на пленуме 
Казрайкома были приведены данные о том, 
что если в конце 20-х годов в республике 
насчитывалось 36-40 млн. голов всех видов 
скота, то в феврале 1933 года осталось не 
более 4 млн. 

По масштабам голод являлся все-
народным бедствием, а по характеру – 
гуманитарной катастрофой, трагедией 
народов. Следует отметить, что более осто-
рожная и гибкая политика руководителей 
среднеазиатских республик не привела к 
столь трагическим последствиям. Большая 
часть вины за катастрофу в Казахстане лежит 
на Ф.И. Голощекине и тех, кто его окружал в 
тот период.

М. Асылбеков и Ж. Асылбекова отмечают, 
что в советский период население Казахстана 
понесло значительные потери в результате 
последствий ряда голодных моров 1918, 1921 и 
1931-1933 гг., политических репрессий, урона, 
нанесенного казахскому языку алфавитными 
революциями, переселенческой политики и 
крупных волн депортации народов и других 
неблагоприятных обстоятельств казахский 
этнос на своей исторической территории 
оказался в численном меньшинстве. В 
результате насильственной коллективизации, 
конфискации баев, уничтожению кулачества 
как класса число казахов,  жертв голодомора 
1931-1933 гг., по разным данным,  колеблется 
от 1,2 млн. до 2,5 млн. человек. По данным 
вышеуказанных авторов, в период с 1917 по 

1959 гг. численность казахов на своей  земле, 
прежде составлявшая 58,7 % населения, 
понизилась до 28,9% [10].

Безусловно, единственными достовер-
ными документальными источниками для 
сравнительного анализа служат данные 
первой Всесоюзной переписи населения 
СССР 17 декабря 1926 г. и второй 
Всесоюзной переписи населения 15 января 
1939 г. Интервал между этими переписями 
составляет  12 лет и один месяц, именно в 
этот период произошла значительная убыль 
численности населения Казахстана. 

Как подчеркивает М. Татимов, по ре-
зультатам первой Всесоюзной переписи 1926 
г. (без Каракалпакской АО) в Казахстане 
проживало 3 млн. 628 тыс. казахов. По 
результатам же второй Всесоюзной перепи-
си, т.е. через 12 лет в тех же пределах, но 
теперь уже Казахской ССР проживало казахов 
всего 2 млн. 307 тыс. человек [11, С. 11]. 

Таким образом, как видно из 
официальных данных, разница составляет 
1 млн. 321 тыс. человек, т.е. произошло 
уменьшение   численности   этноса   на 36%. 
М. Татимов считает эту разницу минимальной, 
т.к. здесь нет подсчета недоучтенного 
населения во время первой переписи, а также 
демографической оценки естественного 
прироста населения за полных 12 лет, 
который, хотя и частично, восстанавливал 
демографические провалы численности за 
предыдущий период. Хотя народ был сильно 
ослаблен «голощекинским голодомором», 
считает авторитетный демограф, но казахи 
как молодой этнос обладал самодостаточным 
демографическим потенциалом [11, С. 11].

М.Х. Асылбеков также обращает вни-
мание в своих исследованиях на разницу в 
цифровых данных численности различных 
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народов СССР в итогах секретных союзных 
переписей населения. Так, приводятся 
цифры: в 1933 г. 168 млн., в 1937 г. 180 млн. 
и 162 млн.  человек. Причина этого кроилась 
в стремлении советского руководства скрыть 
численность жертв сталинского голода и 
террора [12, С. 64 ].

Последствия голода 30-х гг. ХХ 
в., приведшего к демографической 
катастрофе народа, будут ощущаться еще 
долгие годы. Исследователи, скрупулезно 
изучающие проблему голода в СССР, 
установили ряд наиболее выраженных 
показателей, по которым ощущаются 
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тҮЙІН
Мақаланың авторы: тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы 

институты директорының бірінші орынбасары Жанна Үркінбайқызы Қыдыралина.   
Мақала Қазақстанда 2 миллион адамдардың өмірін қиған XX ғасырдың 30 жылдарындағы 

Ұлы ашаршылық қасіретін еске алуға арналған. Көлемдегі мұрағат құжаттары мен статистикалық 
материалдарды талдау негізінде, бірқатар зерттеушілердің материалдарында кенеттен болған 
ашаршылық халықтың ұлы трагедиясы және  Қазақстанның басқа халықтары мен қазақ халқының 

последствия демографической катастрофы 
и урона генофонду наций: так, в результате 
сравнительного изучения таблиц роста 
военнослужащих ими прослежена взаимо-
связь с последствиями голодных лет. 

Специалистами подсчитано также, об 
этом свидетельствуют и очевидцы, в 1932 
году из 10-ти родившихся – только один 
выживал. Те, из ныне здравствующих людей 
старшего поколения, родившихся в годы 
Великого голода, - это люди, прошедшие 
естественный отбор, чудом выжившие в 
годы всенародной катастрофы.
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тарихында бұрын болмаған ұлттық апат ретіндегі бағасы мен қорытындылары көрсетілген. Жаппай 
ашаршылық жылдамдатылған ұжымдастыру мен күштеп отырықшылдыққа көшіру салдарының 
нәтижесі болып табылады. Сондықтан өткен тарих жаңа әлеуметтік тәртіпті зорлықпен және 
мейірімсіздікпен құруға мүмкін еместігін еске салады.

SUMMARY
Author of the article: Kydyralina Zhanna Urkinbaevna, doctor of historical sciences,  professor, first 

deputy director 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 dedicated to the memory of the tragedy of the Great Famine in Kazakhstan in  30’th  of  
XX century , which killed 2 million people. Based on the analysis of a large number of archival documents, 
statistics, evaluations and conclusions of several researchers in the article shows that famine was the 
greatest national tragedy and national catastrophe, unseen before in the history of the kazakh people and 
other peoples of Kazakhstan. Massive famine was the result of soviet policies of forced collectivization and 
the forced settling of nomadic households. History teaches us that violence and cruelty can’t create a new 
social order.
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введение
Большевистский проект реконструкции 

народного хозяйства постоянно вел 
поиск «внутреннего врага». Наглядно это 
проявилось в период коллективизации, хлебо- 
и скотозаготовительных кампаниях. Так, 
например, в кризисе хлебозаготовок конца 
1927 года было обвинено мелкотоварное 
хозяйство, непролетарские классы. Так ли 
это на самом деле? Следует ли принимать 
это событие как отражение кризиса 
сельхозпродуктов того периода вообще, а 
тем более как социальный кризис в деревне? 
Видимо нет. Первая половина 1920-х годов 
характеризовалась заметным подъемом 
сельского хозяйства. Статистические све-
дения о хлебозаготовках, увеличение ско-
та по краю и губерниям это подтверждают. 

Однако обобществление средств про-
изводства в понимании большевиков 
должно было сопровождаться «выявлением 
вредителей» внутри деревни. Кампания по 
раскулачиванию и конфискации хозяйств 
зажиточных крестьян отождествляла собой, 
по сути, прямую экспроприацию.

советская монополия на управление
Во второй половине 1920-х годов 

стало очевидно, что привилегии, которые 
получило крестьянство, в действительности 
противоречат истинным целям большевиков. 
Партийное руководство осознало, что оно 
не способно поставить под свой контроль 
«анархию» рынка, в результате было решено 
изменить курс хозяйственной политики и 
установить социальное равенство на селе.

А.М. Ауанасова

институт истории государства КН моН рК, 
главный научный сотрудник 

отдела истории индустриально-инновационного развития 
и этносоциальных процессов, профессор

ПоЛитиКа расКуЛаЧиваНия КрЕстЬяНства в КаЗахстаНЕ
в КоНЦЕ 20 ПЕрвоЙ ПоЛовиНЕ 30-х годов хх вЕКа

аннотация
Автор раскрывает один из страшных большевистских проектов по реконструкции 

народного хозяйства в период коллективизации, хлебо  и скотозаготовительных кампаниях. 
Обобществление средств производства в понимании большевиков сопровождалось 
«выявлением вредителей» внутри деревни. 

По мнению автора, кампания по раскулачиванию была акцией устрашения со стороны 
властей, без которой она вряд ли бы добилась коллективизации в столь кратчайшие сроки. 
С другой стороны, имущество зажиточного крестьянства стало материальной основой 
вновь создаваемых колхозов. 

Ключевые слова: обобществление средств производства, выявление вредителей, 
конфискация хозяйств, акция, материальная основа, резкое падение сельскохозяйственно-
го производства.
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После очередной партийной чистки в 
1925 году первым секретарем Казкрайкома 
ВКП(б) был назначен Ф.И. Голощекин, 
который начал активно претворять поли-
тику социализации народного хозяйства в 
республике. Профессиональный револю-
ционер, один из организаторов расстрела 
царской семьи, Ф.И. Голощекин сразу после 
прибытия в Кзыл-Орду заявил об отсутствии 
в казахском ауле советской власти и желании 
«пройтись по аулу Малым Октябрем». 
Открыто, с трибуны, он провозгласил курс 
на разрушение традиционной общины через 
ликвидацию социальной дифференциации. 
Без учета специфики республики, а также 
природно-климатических особенностей, 
научно-теоретическое обоснование детища 
бонапартизма не выдерживало никакой 
критики. Тем не менее, выдвинутый 
курс выступал в контексте общесоюзной 
программы социализации народного 
хозяйства, был поддержан центральным 
партийным руководством.

Вероятность роста сепаратистских 
тенденций со стороны национальных 
кадров не вызывала опасений у 
партийного руководства Москвы, 
обладавшего информацией о деловых 
качествах первого секретаря партийной 
организации Казахстана. Ф.И. Голощекин 
был неплохим «специалистом» в области 
создания группировочной борьбы, разного 
рода антипартийных и антиленинских 
фракций, «групповщин» в среде национал-
коммунистов Казахстана, что позволяло 
ему облачить их в тогу троцкистов, «новых 
оппозиционеров», тем самым обосновать 
и обеспечить смещение и перемещение 
кадров в государственном аппарате. 

Уже в 1926 году в «национал-

уклонизме» были обвинены С. Садвакасов 
и    С. Ходжанов.    Гонениям    подверглись 
С. Сейфуллин, М. Мырзагалиев, Н. Нур-
маков, С. Мендешев и др. Многие из них 
были удалены из республики. Ж. Султанов, 
С. Садвакасов, Ж. Мынбаев были сняты со 
своих постов. 

В конце 1928 года начались первые арес-
ты политических противников Голощекина, 
в   числе    которых   были  А. Байтурсынов, 
М. Дулатов, Ж. Аймаутов, М. Жумабаев. Че-
рез два года были арестованы М. Тынышпаев, 
Ж. Досмухамедов, X. Досмухамедов и 
многие другие представители национальной 
интеллигенции [1, С. 108]. Фактически 
устранив оппозицию в Казахстане, Ф. Го-
лощекин начал претворение в жизнь своей 
идеи «Малого Октября».

К     началу    1928    года     сторонники 
Ф.И. Голощекина принимают решение о 
новых социально-экономических меро-
приятиях, направленных на ликвидацию 
«патриархально-феодальных отношений в 
ауле и подрыв экономической базы байства и 
кулачества». Признавалось, что «сплошное 
землеустройство» в Казахстане должно 
«объединить трудящиеся массы в их борьбе с 
кулачеством и байством по строго классовому 
принципу». Это решение Казкрайкома ЦК 
ВКП(б) единогласно поддержал, выпустив 
центральные директивы, направленные 
против зажиточных слоев крестьянства.

После центральной партийной 
установки продолжать «расширять и 
укреплять… социалистические командные 
высоты, во всех отраслях народного 
хозяйства…, держа курс на ликвидацию 
капиталистических элементов», руково-
дящий состав Казкрайкома ВКП(б) принял 
решение на притеснение зажиточных слоев 
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крестьянства, «исходя из увязки нужд и 
потребностей… Союза» [2, С. 194-197]. 

удар по крестьянству
27 августа 1928 года СНК КАССР 

разработал инструкцию, определявшую 
социальную принадлежность крестьянства 
по классовому признаку. Первый пункт 
инструкции четко гласил, что выселению 
подвергаются «а) баи, имеющие в переводе 
на крупный скот в кочевых районах свыше 
400 голов, в полукочевых свыше 300 голов 
и в оседлых районах свыше 150 голов скота, 
которые являются социально-опасными в 
силу кабального характера их отношений 
с окружающим населением, или, пользуясь 
родовыми привилегиями и экономическим 
господством, препятствуют проведению 
мероприятий по советизации аула. б) лица, 
имеющие количество скота в переводе на 
крупный, хотя и меньше указанной выше 
нормы, но признанные местной властью 
социально опасными, в силу условий, 
указанных в литере «а» [3]. Окрисполком 
утверждал списки выселяемых крестьян.

Органами ОГПУ по республике 
социально опасными были признаны 82% 
байских хозяйств, 91% характеризовались 
враждебным отношением к советской 
власти. К конфискации и выселению были 
приговорены 75% от общего числа баев 
зрелого и пожилого возраста, которые 
выполняли хозяйственно-регулятивные 
функции в обществе. Конфискации 
подвергались не только крупные ското-
владельцы, но и середняки, замеченные в 
нелояльности к властям.

В директивах тех лет часто встречается 
термин «ограничительный контингент», 
под которым подразумевалось количество 

раскулаченных семей в районе, области. 
Количество «ограничительного контин-
гента» из месяца в месяц росло в 
геометрической прогрессией. У 
зажиточных крестьянских хозяйств 
должны были быть конфискованы земля, 
скот, хозяйственные и жилые постройки, 
продовольственные, фуражные и семенные 
запасы. Санкционированная численность 
«раскулачивания» открывала простор 
для развертывания беспрецендентных 
репрессий. Так, только в Акмолинском 
округе в 1928 году вместо 46 хозяйств по 
плану, выселению и конфискации было 
подвергнуто более 200, в Петропавловском 
вместо 34 хозяйств - 102 и т.п. Всего в 
результате кампании около 145 тыс. голов 
скота были переданы малоимущим, у 
которых позже они были реквизированы 
[4], в Кзылординском округе по материалам 
областного государственного архива было 
конфисковано 56 720 голов скота (тогда, как 
планировалось конфисковать 27 173 головы 
скота) [5, С. 94-95], в том числе 18 139 голов 
крупного рогатого скота. Из них 14 228 голов 
было поделено между колхозниками (4 055) 
и индивидуальными хозяйствами (10 173). 
Кроме этого у баев конфисковали 29 юрт, 
117 кошм, 10 тысяч тюков сена, 8 зимовок, 
5 домов и т.п., которые направлялись на 
ремонт клубов, школ, в артели [6]. 

Например, Акур Есенов, житель 
аула Баганаты, Октябрьского района 
Северо-Казахстанской области подвергся 
конфискации и был осужден как «бай» на 
10 лет. Находясь под следствием, он дал 
такие показания: «В годы коллективизации 
[возможно, удар] нанесенный советской 
властью по баям задел и меня… Я … 
подвергался твердым государственным 
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заданиям по хлебопоставке, мясопоставке. 
Я государству дал 70 пудов зерна, одну 
корову, одного быка и, кроме того, платил 
деньгами. Вследствие всего этого, мое 
хозяйство разорилось. Наступил голод. 
Я лишился трех детей, умерла жена. …Я 
настроился против советской власти, 
начиная с 1932 года. С приходом Советской 
власти, особенно накануне коллективиза-
ции, урезали мое право развивать мое 
индивидуальное хозяйство, притом облагали 
меня всевозможными поставками, в связи с 
чем у меня развивалось ненавистническое 
отношение к существующему строю, но я 
свое недовольство не выражал открыто, а 
просто затаил в себе» [7]. Судьба А. Есенова 
была характерным примером для всего 
крестьянства 1930-х годов. Такие случаи, 
подтверждающие насильственную полити-
ку раскулачивания, в областных архивах 
Казахстана несмотря на советскую цензуру 
можно было наблюдать повсеместно.

Ликвидация зажиточных слоев 
крестьянства была закреплена очередным 
постановлением ЦК ВКП (б) «О темпе 
коллективизации и мерах помощи 
государства колхозному строительству» 
от 5 января 1930 года, в котором 
определялись практические задачи 
местных исполнительных органов в этом 
направлении. В целом, это постановление 
явилось поворотным моментом в отноше-
нии проводимой политики раскулачивания 
в период сплошной коллективизации. Оно 
давало простор для проведения массовых 
репрессий в отношении всего крестьянства 
Казахстана.

абсолютизация революционного 
радикализма на селе

Начиная с 11 января 1930 года, ЦК 
ВКП(б) санкционировал наступление 
на крестьянство по «всему фронту». 
Усиливающийся нажим      на    крестьянство    
подогревался И. Сталиным, призывавшим 
уже к открытому (физическому) истреблению 
в отношении зажиточного крестьянства: 
«чтобы вытес-нить кулачество как класс, для 
этого недостаточно политики ограничения и 
вытеснения отдельных его отрядов. Чтобы 
вытеснить кулачество как класс, надо сломить 
в открытом бою сопротивление этого класса 
и лишить его производственных источников 
существования и развития». Под последним 
подразумевалось свободное пользование 
землей, орудиями производства, аренда, 
право найма труда и т.д. Такое «напутствие» 
из уст официальной пропаганды станови-
лось на местах «программой к действию».

Руководство переселением (сроки, 
количество и выбор мест переселения) 
осуществлялось Сектором земельных 
фондов и переселения Наркомзема СССР 
(1930-1933), Переселенческим управлени-
ем Наркомзема СССР (1930-1931), 
Сектором земельных фондов и переселения 
Наркомзема СССР (реорганизованный) 
(1931-1933), а обеспечивало переселение 
ОГПУ. Спускаемые предписания, 
директивы вышестоящих организаций на 
местах доводились до сведения конкретных 
исполнителей.

18 января 1930 года ОГПУ был отдан 
приказ, в котором, в частности, говорилось: 

«1) Создать при ОГПУ оперативную 
группу для объединения всей работы 
по предстоящей операции. Немедленно 
разработать и представить в ОГПУ 
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подробный план операции, с учетом всех 
вопросов оперативных, личного состава, 
войсковых, технических ... 

6) Установить места - жел. дор. пункты, 
где будут концентрироваться выселяемые 
перед отправкой, и рассчитать количество 
перевозочных средств и жел. дор. составы, 
которые должны быть поданы на эти места. 

7) Строго учесть обстановку в районах и 
возможность вспышек с тем, чтобы таковые 
могли быть пресечены без малейшего 
промедления. Обеспечить бесперебойную 
информационно-агентурную работу в 
районах операции. 

8) Строго рассчитать расположение и 
использование наличных сил войск ОГПУ 
и РККA. Наметить пункты расположения 
резервов» [9]. 

Комиссия при Казкрайкоме ВКП(б) 
от 18 февраля 1930 года постановила: 
предложить окружкомам приступить «к 
ликвидации кулака и бая как класса», 
закончив операцию по их ликвидации по 
первой категории (заключение в концлагеря) 
к 10 марта и по второй категории (выселение 
в отдаленные местности) - к 1 апреля, по 
третьей категории (высылка за пределы 
колхозов) - к началу сева. 

В этот же период 1930 года в 
Протоколе частного совещания членов 
бюро Казахского краевого комитета ВКП(б) 
было зафиксировано: «…в трехмесячный 
срок ликвидировать в разработке 
ОГПУ кулацкие контрреволюционные 
организации и группировки, включая сюда 
и баев-полуфеодалов, выселенных ранее 
по конфискации. В районах сплошной 
коллективизации и в хлопководческих 
районах в двухмесячный срок выселить все 
кулацкие семьи и семьи явных подкулачни-

ков за пределы колхозов на отдаленные зем-
ли этих же районов, требующих наиболь-
шего применения труда. Имущество 
выселяемых кулацких хозяйств конфискует-
ся с оставлением им трудовой нормы, 
сложные орудия производства полностью 
отбираются при всяких условиях.

В животноводческих и полуживот-
новодческих районах у баев и кулаков изъять 
скот, оставив им потребительскую норму, 
передав изъятое колхозам. Полностью 
взыскиваются все денежные платежи по 
обязательствам и налогам» [10, С. 70-78]. 

По каждой категории предписывалось 
«раскулачить» определенное количество 
крестьянских семей. Так, в первую 
категорию было включено 60 тыс. семей, во 
вторую – 150 тыс. [8, С. 64] 

Любой крестьянин и его родные могли 
подпасть под одну из вышеназванных 
категорий. Планово-директивные уста-
новки, спущенные сверху, заранее 
определяли количество крестьянских 
«контрреволюционеров, террористов, 
организаторов восстаний». Подпавшие 
под одну из этих категорий крестьяне 
объявлялись «врагом колхозного строя», 
«саботажником» хлебо- и скотозаготовок. 

Для Казахстана названное 
постановление определяло количество 
подвергающихся раскулачиванию крестьян. 
Для первой категории давалась разнарядка 
в 5-6 тыс. семей, для второй – 10-15 тыс. 
Приговоры по делам первой категории 
выносились списочным порядком на 
внесудебных заседаниях «троек». Вторая 
группа отдавалась на откуп общим 
колхозным собраниям с участием бедняков 
и батраков. Все списки утверждались 
местными органами. Акцию проводили с 
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февраля по май месяц 1930 года. Оператив-
ное обеспечение кампании возлагалось на 
органы ОГПУ.

В начале февраля во всех районах 
республики органами ОГПУ началось 
осуществление операции по ликвидации 
«активно действующих кулацких элементов 
первой категории». Всю зиму 1930 года 
во всех районах республики создавались 
комиссии по раскулачиванию. Вопросы 
о раскулачивании тех или иных хозяйств 
предварительно обсуждались на собраниях 
групп бедняков, на заседаниях сельских 
советов с участием бедноты и середняков, 
после чего выносилось постановление, 
утверждаемое райисполкомом о кон-
фискации имущества. Раскулачивание 
в деревнях проводили, как правило, 
уполномоченные,     возглавлявшие     актив
бедноты. Неограниченная власть 
уполномоченных, помноженная на 
энтузиазм голытьбы, создавала атмо-
сферу безграничного произвола и 
всеподавляющего страха. Так, в одной 
из телеграмм на имя Ф. Голощекина 
уполномоченный Казкрайкома и КазЦИК 
Сыргабеков докладывал, что выселяемых 
крестьян из Чингиставского района (так 
по тексту – А.А.) Семипалатинского округа 
«намечены … 21 человек. Дополнительно 
… беднота требует включения Турагула 
Ибрагимова (сына Абая Кунанбаева), 
Мусатая Молдабаева» в основной список 
выселяемых за пределы округа [11]. У 
Турагула конфисковали в общей сложности 
36 голов скота. В результате Турагул 
вместе с Халелом Габбасовым и Мусатаем 
Молдабаевым были вынуждены откочевать 
в Сибирь [12, С. 199]. 

Схожая судьба постигла правнука 

Сырыма Датова, одного из 71 баев Западного 
региона - Салыка Омарова, у которого 
конфисковали имущество и скот, в результате 
чего он откочевал в Семиречье. В свое 
время он материально помогал обучению 
Ж. Досмухамедова в Санкт-Петербурге, 
поддерживал членов Алаш Орды давая на 
различные ее нужды скот - 200 лошадей.

историческая правда о 
раскулачивании

Как ни странно звучит, но исполнителями 
актов раскулачивания и конфискации были 
в основном выходцы из аулов и деревень 
– безземельные и неимущие крестьяне. 
Их отличие от основной массы крестьян 
заключалось в том, что они, наделенные 
революционными полномочиями как 
представители власти в беспощадной жажде 
разрушения, относились с ненавистью к 
крестьянской среде. Можно предположить, 
что эта была своего рода ненависть к самим 
себе. В мире социалистических иллюзий, как 
в зеркале, неимущие крестьяне, наделенные 
властными полномочиями, видели картину 
своего прошлого, в котором им пришлось 
претерпеть много страданий и от которого 
хотелось избавиться. В реальной жизни 
они видели картины своего глубочайшего 
унижения. Поэтому многие из них охотно 
шли на преследование своих сородичей, 
выражая желание «отправить кулаков на 
мыло», намереваясь «стереть его с лица 
земли». Наделенные революционными 
полномочиями, оказавшись в царстве 
беззакония, они не признавали для себя 
никаких моральных ограничений [13, С. 
58]. 

Местные советско-партийные органы 
рьяно кинулись выполнять спущенные свер-
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ху директивы. Хотя директивные органы как 
будто бы и предостерегали исполнителей 
от чрезмерного усердия в проведении 
раскулачивания и выселения зажиточных 
слоев крестьянства, однако имевшиеся 
на этот счет многочисленные прецеденты 
в большинстве случаев поддерживались 
вышестоящими органами. Если имели 
место «перегибы» в этом вопросе, то 
они квалифицировались как «издержки 
революционного рвения», неопытность, и, в 
худшем случае, вызывали дисциплинарные 
взыскания. В целом, весь комплекс полити-
ко-идеологических регуляторов нацеливал 
на гонку за рекордными показателями 
«раскулаченных» и «выселенных».

Районы и округа республики сорев-
новались друг с другом в напыщенности 
победных показателей. Газеты не 
успевали давать ежедневно меняющуюся 
информацию о количестве «разоблаченных» 
«саботажников, «вредителях» советской 
власти. В погоне за показателями в некото-
рых сельсоветах кулацкими объявлялось до 
20% от общего числа хозяйств [14].

Под раскулачивание попадали не 
только зажиточные слои крестьянства, но 
и середняки с бедняками и батраками. Так, 
уроженец колхоза Кзыл-Ту Кармакчинского 
района Южно-казахстанской области 
Мухамедгали Кутибаров был арестован 
райотделом НКВД ЮКО. Ему предъявили 
обвинение «как сыну бая-кулака, имевшему 
до 400 голов лошадей и 1000 голов баранов». 
В жалобе-заявлении на имя прокурора 
Союза ССР А.Я. Вышинского он указывал, 
что «предъявленное мне обвинение считаю 
неверным, так как мой отец Котубар (так в 
тексте – А.А.) не был баем и кулаком, а был 
простым кочевником-бедняком». Несмотря 

на это М. Кутибаров подвергся конфискации 
и высылке из республики на 10 лет в ИТЛ. 
Таких заявлений было огромное количество, 
однако никто их не рассматривал и не 
исправлял. Крестьяне, попавшие в жернова 
НКВД, никогда не добивались пересмотра 
своих дел и оставались в местах лишения 
свободы до окончания срока [7, С. 138-139]. 

Используя произвол, издевательства 
и доносы, советские органы смогли 
повсеместно расширить радиус «поимки 
врагов» в сельской местности. Принявшее 
силу закона, очередное постановление 
от 20 февраля 1930 года ЦК ВКП(б) «О 
коллективизации и борьбе с кулачеством 
в национальных экономически отсталых 
районах», позволило только за первую 
неделю после его выхода арестовать в 
республике 3 113 человека [15]. В мае 
1930 года начались массовые кампании 
по выселению крестьянства. Так, на 
внутрикраевое расселение была выслана 
1 341 семья, или 7 535 человек [8, С. 64]. 
К маю 1930 года у половины колхозов 
«кулацкое» имущество составляло 34% 
неделимых фондов [16, С. 157]. 

Летом     1930    года     делегаты     ХVI 
съезда    ВКП  (б)    Казкрайкома    ВКП  (б) 
Ф. Голощекин,       У. Исаев,      И. Богданов, 
И. Курамысов докладывали с большой трибу-
ны об «успехах» по искоренению «байско-
кулацкого элемента» в республике. По ито-
гам выступления руководителей республи-
ки, Политбюро ВКП(б) на своем заседании 
20 июля 1930 года констатировало, что 
депортация кулацких хозяйств в основном 
завершена, однако это совершенно не 
соответствовало реальности. Казахстану 
вменялось усилить «раскулачивание», 
увеличив его в объеме 5 000 семей. Органам 
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ОГПУ предписывалось установить ко-
личество семей, сроки и места высылки. 

Уже через месяц, 30 августа, Казкрайком 
рапортовал о результатах исполнения 
поручения Политбюро ВКП(б). Если 
плановые показатели раскулаченных к 
августу 1930 года в «некоторых районах» 
доходили до 15% от общего числа, то в 
дальнейшем они увеличились до 20%. 
Значительная часть «раскулаченных» была 
выслана вместе с семьями в отдаленные 
районы страны, на стройки Сибири и 
Крайнего Севера. 

Правовое закрепление процесса 
ликвидации зажиточного крестьянства 
произошло 1 февраля 1931 года после выхода 
постановления ВКП(б) «О предоставлении 
краевым (областным) исполкомам, 
правительствам автономных республик 
права выселения кулаков из пределов сплош-
ной коллективизации сельского хозяйства». 
Согласно постановлению, подавляющее 
большинство депортированных крестьян  
направлялось на трудпоселение (кулацкая 
ссылка), затем спецпоселение, и получило 
статус трудпоселенцев, спецпереселенцев 
и спецпоселенцев. В 1931 году из 
Казахстана было вывезено 5500 семей. 
Предположительно раскулачиванию было 
подвергнуто 12 265 хозяйств, или 60-70 
тыс. человек. В середине 1931 года их 
количество достигло около 1 миллиона 200 
тысяч крестьян. Эти люди оказались без 
крова, без средств к существованию, они 
были лишены права на защиту, подвергались 
травле со стороны советско-партийных 
органов [9, c. 110]. По постановлению 
СНК СССР № 174 от 16 августа 1931 года 
на расходы по переселению и устройству 
спецпереселенцев государством выделялось 

40 млн. рублей. Судя по тому, какое жалкое 
существование влачили спецпереселенцы 
в первые годы жизни в «кулацкой ссылке», 
эта сумма была совершенно недостаточной. 

Во второй половине марта 1931 года 
Ф.И. Голощекин выступил с инициативой 
выселения за пределы республики еще 1 500 
семей из пограничных и хлопковых районов. 
Так как Казахстан выступал в качестве 
места «кулацкой ссылки», ЦК рекомендовал 
Казкрайкому ВКП(б) и полномочному 
представительству ОГПУ осуществлять 
переселение внутри края. С конца 1929 
года до середины 1930 года в СССР было 
раскулачено свыше 320 тысяч семей (не 
менее 2 млн. человек) [8, С. 9]. Таким 
образом, акции раскулачивания, высылки 
за пределы республики, заключение в 
концлагеря в 1930-1931 годы приобрели 
массовый характер. По данным Отдела по 
спецпереселенцам ГУЛАГа ОГПУ за этот 
период, депортациям только в пределах 
Казахстана подверглись 6765 крестьянских 
хозяйств [17]. 

Заключение
В Казахстане раскулачиванию, в основ-

ном, подверглись северные части Уральского, 
Кустанайского, Петропавловского и 
Акмолинского округов, северо-западная 
Актюбинского, северо-восточная Павло-
дарского и Семипалатинского, вос-точная 
Алма-Атинского округов, а также районы 
Южного Казахстана. 

По существу кампания по рас-
кулачиванию была акцией устрашения 
со стороны властей, без которой она вряд 
ли бы добилась коллективизации в столь 
кратчайшие сроки. С другой стороны, 
имущество зажиточного крестьянства стало 
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материальной основой вновь создаваемых 
колхозов. Последствием раскулачивания 
стало резкое падение сельскохозяйственного 
производства, изъятие из производствен-
ной цепочки наиболее деятельной, 
подготовленной части крестьянства [10]. 

Массовое «раскулачивание» выбросило 
из деревни миллионы наиболее крепких, 
опытных, ведущих сельских хозяйств. 
Была потеряна бесценная способность 
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крестьянина быть хозяином земли. На 
смену распространенному в деревне типу 
работника-хозяина, поглощенного своим 
делом, пришел исполнитель – в одних 
случаях добросовестный, трудолюбивый, 
дисциплинированный, в других – 
расхлябанный, ленивый, склонный к 
пьянству и обману. Во всех этих случаях 
не обладающий чувством инициативы и 
зачастую не стремящийся иметь его.
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In the second half of the twenties, the Soviet 
republic, having recovered from economic and 
political collapse, begins to drop back from the 
ideology of the NEP, converting its policy into the 
strict vector of development set by October. 

During this period, appealing to the ‘working 
class self-consciousness’ and to the lumpen-pauper 
psychology of the masses, the regime began to carry 
out regulatory actions, which led to destructive, 
chaotic processes in the mechanism of functioning 
and reproduction of the traditional structure, in 
organization of its socio-cultural and institutional 
priorities, in the established order of ecosystem 
principles of society organization, that is, generally 
speaking, in the life-support system of ethnos. 

The most characteristic, in this respect, is the 
campaign conducted to confiscate livestock from 
large-scale farming.

The idea of expropriation of wealthy and large 
cattle farms derived from the very nature of the 
state with its primacy of class interests. Therefore, 
since the beginning of the establishment of new 
government in Kazakhstan, the motives of class 
struggle were constantly born in minds of the 
conductors of ‘proletarian’ policy.

 Zh. Abylkhozhin 
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THE INVASIONS OF A STALINIST REGIME IN 
A TRADITIONAL PEASANT SOCIETY

In spring 1919 Lenin, when answering to the 
question of Kazakhstan delegates in VIII Congress 
of the Communist Party on, ‘how can the economic 
power of the rich be undermined’, said: ‘Obviously, 
sooner or later you will have to raise the issue of 
redistribution of cattle.’  

The question on the confiscation of livestock 
from the rich was also raised in the III regional 
conference of Kazakhstan in 1923. 

However, the accomplished strategy of the NEP, 
aimed at finding a way out of economic and political 
crisis, resulted from the implementation of ‘war 
communism’ utopia, held back the ‘expropriatriate’ 
attempts of communist radicals. They had to 
choose between the possible economic chaos and 
ideological dogma. The system, still reeling from 
crisis, was forced to withhold its ‘class onslaught’. 

By the end of the 20s the idea of expropriation 
of large cattle farms once again is recognized as 
relevant and resulted in the adoption of the decree 
on confiscation of semi-feudal rich people (August 
27, 1928). In accordance with the decree over 700 
households were subjected to expropriation, out 
of which 144, 745 head of cattle were confiscated.  
About 113,000 head of cattle were immediately 
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of Stalin’s totalitarian regime in the traditional structure and life-support system of ethnos, which will turn 
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redistributed between kolkhozes (29,000 or 26 per 
cent) and agricultural laborers (85,000 or 74 per 
cent).

In the reports of official bodies it was informed 
optimistically that the specific gravity of middle-
class peasants rose to 76 per cent, whereas of the 
poor class fell to 18 per cent. Thereby they made 
it clear that the effect of the campaign has proved 
to be correct and on time and due to the obtained 
livestock received on the basis of the decree, farm 
laborers and the poor have changed their social 
status, thus becoming members of the middle class. 
(It should be noted that in Kazakh historiography 
this process is denoted as ‘oserednyachivanie’). 

Meanwhile, the analysis of the published 
data shows that the confiscated and ‘equally’ 
redistributed livestock was not always enough to 
solve the problem of economic security of poorer 
households. 

Thus, for example, in Karkaralinsk district the 
confiscated livestock was given to 198 no livestock 
households, 1374 households with livestock from 1 
to 5 head and to 27 households, possessing 6-7 units 
of cattle. In order to empower all of these households, 
12, 139 head of cattle were required. Meanwhile, 
they were given only 7065 head of cattle, i.e. the 
deficit was estimated in more than 5000. The similar 
situation took place in other districts. It’s no accident 
that T.Ryskulov, speaking at the third session of the 
Central Executive Committee of  13th Convocation, 
noted, ‘According to the instruction, the poor 
households are given 5-6 head of cattle...The poor 
households sell part of the transferred livestock to 
meet their current needs, such as paying their debts, 
paying taxes, etc. The remaining 2-3 head is not 
considered as livestock’.

The statistics here can mean only one thing: a 
significant portion of households was allocated with 
a very small number of cattle. Meanwhile, as it was 
already noted, in the specific conditions of pastoral 

farming the communal cooperation played a role of 
a warrant of the needed product and the reproduction 
of means into production. Therefore, even when 
endowed with cattle, the individual worker had to 
integrate into the community. However, for such an 
integration, among other things, it was necessary to 
have a certain minimum of production (of cattle), 
because without it wouldn’t be able to perform its 
function of implementation within the community 
principle of cooperation. Hence, it is clear that by 
getting only a few head of livestock, these farms 
couldn’t be integrated into the community on more 
or less equal conditions and therefore, they gave 
up the hope to improve their social status (soon the 
livestock received by confiscation was sold or cut).

Even though they were listed as middle class, in 
fact, they remained dependent elements of structure, 
but had been already exploited on another level. 
But these channels, despite being minimal, were 
significantly narrowed, because with the liquidation 
of wealthy households the possibilities for the poor 
to enter into hiring-renting relations with them was 
blocked. That’s why they were forced to move to 
villages and to the countryside where they became 
employees, or to the cities in which they replenished 
the paupers and lumpens niche.

Thus, the correlation bravura and reports were 
not reflecting the reality and turned not into the 
consolidation of the middle class and the growth of 
wealth, but vice versa, resulted in disorganization 
of the economy, the growing pauperization of poor 
population of auls and the breakdown of the most 
important elements of reproductive relations, which 
led to the destruction of all the traditional structure.

The state showed the complete misunderstanding 
of the specifics of pre-capitalist structures in the 
course of the campaigning (in fact, they coincided 
in time) on confiscating cattle from large-scale 
farming and another reform on redistribution of 
grassland and arable lands (1926-1927). 
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Having a strong belief in their capacity of 
resolving social contradictions, armed with Marxist 
theory, the Bolsheviks decided to cut the knot in 
Kazakh village per saltum. Giving this action a 
wide-ranging nature, they marked it pompously as 
an agrarian revolution.

Speaking at the VI All- Kazakh Party 
Conference (1926), F.Goloschekin, the secretary of 
the Kazakh District Committee of the Communist 
Party, said, ‘What is a redistribution of grasslands? 
It is a small October!’ The propagandist literature 
also supported the idea. It was written in one of 
the publications that, ‘the redistribution of arable 
and grassland destroys the remnants of patriarchal 
clan, ruins the tribal community as something 
economically established’.

Meanwhile, from the outset of the reform, 
the weaknesses of it have been already detected. 
Apparently, in the course of reforming, the fact 
that the redistribution of lands didn’t eliminate the 
unfolding contradictions was ignored. Obtaining 
land without its economic recovery didn’t give 
anything in return, including the mitigation of the 
separation processes (although the post-reform 
statistical summaries, built on formal grounds, tried 
to deny it). 

To accomplish such an opportunity, among 
other things, it was necessary to have the secondary 
production resources, in this case, the working cattle, 
agricultural tools, seeds, etc. In the meantime, the 
poor peasants and part of the middle class peasants 
(in fact, they were the main recipients of redistributed 
lands) were experiencing an acute shortage of it. 

It is clear now that under these circumstances 
many poor households, having received an access 
to land, but not having any practical means of 
exercising this right, were forced to abandon it in 
favor of rich owners. There were also many obstacles 
in the redistribution of grassland. Its ideas have 
already been stuck in the institutional ‘backwater’ 

of the traditional structure.
According to the reform, the redistribution 

of hay had to be carried out ‘by the number of 
consumers’. Meanwhile, the conservative and 
traditional foundations cultivated another criterion 
of ‘justice’ in the society, which was associated with 
the number of cattle. 

Even in pre-revolutionary materials about 
Kazakh lands (expeditions of Scherbina and 
Rumyancev) it was noted that, ‘the most common or 
frequently repeated cause of this or that redistribution 
of hay between nomads is the number of cattle’ 
and, ‘the unit of repartition farms is the household 
itself, but those who have more cattle receive more 
mowing.’ When mowing and dividing the hay the 
role of  the unit is performed by the mower, but in 
these cases also, those who have more cattle are 
given more hay than the poor, and that‘ Russian 
land is rented by communes, and the payment for 
the rent is distributed proportionally to the livestock 
between Kyrgyzs (Kazakhs).’

According to the described source of institution, 
the extended family of the certain poor man, having 
received benefits during the redistribution of hay, 
could also experience the severity of ‘moral terror’, 
socially sanctioned via the appeal to ‘the laws of 
their ancestors’. 

If the conflict went on, not only had it been 
limited by obstruction, but turned into the non-
admission of the disobedient to the channels of the 
communal system of paternalism, i.e. social security 
(which came out during the redistribution of parts of 
the produced products in favor of its disadvantaged 
members and was skillfully adapted for the 
exploitation). In such a situation not every poor 
man ventured to lay up claim to the rich’s mowing. 
Therefore, the order which was profitable for the 
rich was restored quickly (of course, illegally).

Thus, the possibility of the developments in an 
undesirable direction was maintained not because 
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of the weak political activity of working masses 
and the misunderstanding of their class interests 
(as it was wrongly stated in Soviet historiography). 
The reasons of it bore much more prosaic nature: 
the paternalistic links, veiling the domination-
subordination relations in a traditional society, gave 
the poor even more guarantees for the receiving 
of minimum wage than if when they used the 
redistributed hay of the rich. In the latter case, this 
possibility often remained problematic, since the 
possession of cattle with insufficient supply and 
the absence of other material conditions still didn’t 
solve the problem.

However, all of these moments are like partial 
derivatives of the main restraining factor, related 
to the specifics of traditional organization of 
production.

The supply of necessary product and the 
reproduction of means of production in traditional 
economy could only be achieved within the 
community through cooperation of labor, the 
principle of subsidiarity, the optimum production 
technology, etc. The laborer, who had limited amount 
of means of production, could not provide more or 
less acceptable functioning of his household outside 
the community organization. In this sense, the 
community served as a guarantee of the existence 
of a household individual. Being aware of this 
dependence, the latter could not make any economic 
decisions outside the community, i.e. in this 
respect the primacy was always given to corporate 
interests. But these interests were in fact usurped 
by the community authorities, who monopolized 
organizational and productive functions in the 
society. Therefore, the member of the community, 
who didn’t treat the rich with reverence, ventured to 
oppose himself to communal consensus. And that, 
figuratively speaking, meant to ruin the position they 
had. Again it should be repeated that only through a 
community its member was able to provide himself 

with a minimum wage.
Thus, during the implementation of the reform, 

the pragmatic minds of peasants faced with a 
dilemma. They could either refuse grasslands of 
the rich, i.e. stick to the conformist model of social 
behavior in exchange for a minimal, but guaranteed 
existence, provided by a controlled mechanism 
of redistribution or to enter the conflict situation. 
The second case of the breakdown in traditional 
mass consciousness hid uncertainty (risk is an 
alien feature for peasant psychology). As might be 
assumed from the sources, the poor considered that 
hay was necessary, but could its redistribution give 
if not profitable, but at least an equivalent alternative 
access to resources, i.e. whether it will guarantee the 
cost of living under the conditions of insufficient 
supply of cattle and other material factors.

There can be a lot of evidences. However, we 
should limit ourselves to the competent evidence of 
Sultanbekov, the People’s Commissar of Agriculture 
of the Republic, who noted in his report, ‘…There 
were cases this year when a poor man, having no 
means of production, was forced to return the land 
to the rich, only getting thank you and hoping they 
would feed him or give him anything’.

Goloschekin was also puzzled and didn’t 
expect that the forecasts would diverge so much 
from the actual course of the reform. ‘We haven’t 
still grasped everything…For example, Chormanov, 
Akpaev have 10,000 head of cattle. We took away 
their lands, and I thought what they would do next? 
They seem not to be concerned about it. There’s 
definitely something wrong with it. It is good 
that we took away their lands, but obviously, not 
everybody was able to understand that there was 
another solution for the rich. We should find this 
solution and take it away.’

Having identified another failure to reform the 
traditional structure through the implementation 
of large-scale non-economic, purely redistributive 
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shares (the market with its economic motivation 
fulfills it, as the experience of many agrarian 
societies has shown), the state radicalizes its 
‘agrarian revolution’, shifting from ‘restriction 
and repression policy of the exploited classes to 
their complete liquidation’, and then voluntarism 
campaign on sedentarization (transfer of nomads 

and semi-nomads to  settled forms of agriculture) 
and forced collectivization. There will be more 
destructive invasions of Stalin’s totalitarian regime 
in the traditional structure and life-support system of 
ethnos, which will turn out as a tragedy for Kazakh 
people. 
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В статье автор предпринял попытку анализа исторических фактов, описывающих деятельность 
режима Сталина и его влияния на традиционное крестьянское общество. 
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Осуществляя строительство социалис-
тической экономики, правительство 
большевиков исходило из того, что 
опорой Советской власти могут быть 
только рабочие крупных промышленных 
предприятий. Диктатура пролетариата, 
или точнее диктатура компартии могла 
зиждиться на экономическом, политичес-
ком доминировании рабочего класса. 
Применительно к сельскому хозяйству этот 
принцип выразился в проведении курса 
на коллективизацию мелких крестьянских 
хозяйств, ликвидацию кулачества как класса 
и создание класса «коллективизированных»  
крестьян. Только так могло произойти 
окончательное закрепление установив-
шегося социалистического строя. Прежде 
чем перейти к индустриализации страны и 
созданию крупного производства. Советы 
должны были полностью устранить угрозу 
завоеваниям Октября со стороны никогда 
не вызывавшего доверия у сталинского 
руководства крестьянства, которое в 
разных формах оказывало сопротивление 
установлению новых экономических и 
политических отношений. Таким образом, 

коллективизация сельского хозяйства 
становилась одним из ведущих факторов 
силовой модернизации и, как абсолютно 
ясно сегодня, ее проведение диктовалось, 
прежде всего, политическими  причинами.  
Определяя сущность и результаты 
насильственной коллективизации Комиссия 
Президиума Верховного Совета РК по 
изучению постановлений КазЦИК и СНК 
КАССР, касающихся коллективизации в 
Казахстане, отмечала: «Казахстан стал 
гигантским полигоном для проведения 
антигуманного социального эксперимента. 
Здесь была предпринята преступная 
реализация ортодоксального марксистского 
постулата «возможного перехода отсталых 
народов к социализму, минуя капитализм», 
что закончилось разрушением традицион-
ных систем жизнеобеспеченности этносов 
Казахстана и, в конечном счете, привело к 
беспрецедентной в истории катастрофе» [1, 
С. 5].

Отметим, что силовой коллективиза-
ции предшествовал ряд «ударных» 
антисоциальных кампаний. Первый удар 
по традиционной структуре казахского 
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этноса был нанесен в начале 20-х годов, 
когда развернулась силовая акция по 
ликвидации хозяйств так называемых баев 
- полуфеодалов, которая в дальнейшем 
переросла в массовую кампанию по 
ликвидации «кулачества как класса». К это-
му времени, как признали после длитель-
ных дискуссий историки, была близка к 
завершению советизация казахского аула, 
и, таким образом, созданы предпосылки 
для перевода аграрной автономной 
республики на социалистические рельсы 
путем коллективизации. Оставалось якобы 
лишь сломить естественное при защите 
своих классовых интересов сопротивление 
эксплуататоров - баев, а в русской деревне - 
кулаков. То есть осуществить идею создания 
широкой классовой опоры Советской власти 
в сельскохозяйственном секторе экономики. 

Следует обратить внимание на 
то, что ЦК Коммунистической партии 
постоянно нацеливал свою казахстанскую 
организацию на активные действия в этом 
направлении. Еще в циркулярном письме 
ЦК РКП(б) от 15 июня 1922 г. в Оренбург 
она призывалась «к борьбе за освобождение 
трудящихся от кулачества и байства вообще, 
хищнического великорусского кулачества в 
особенности» [2]. Известно, что острым, 
надолго затянувшимся в его разрешении 
был вопрос о земельном переделе в КАССР. 
В апреле 1924 г. ВЦИК и Совнарком РСФСР 
утвердили «Положение о землеустройстве 
кочевого, полукочевого  и переходящего к 
оседлому хозяйству населения Киргизской 
АССР». 20 мая 1926 г. КазЦИК и 
Казсовнарком приняли постановление о 
переделе пахотных и сенокосных угодий, 
3 февраля 1927 г. оно было утверждено 
КазЦИКом. При этом, переход кочевников 

к оседлости объяснялся необходимостью 
лучшего, более полного использования 
производительных сил. Переделы земли 
намечались в интересах бедноты. Ко времени 
выхода производительных сил Казахстана 
на уровень 1913 г., государственная 
власть сделала ставку на осуществление 
значительных объемов хлебозаготовок. 
Отметим, что после ликвидации байских 
и зажиточных хозяйств, произошла 
существенная пауперизация населения 
обнищавших казахских аулов и русских сел. 
Не считаясь с обострившейся ситуацией 
в сельской местности, был взят курс на 
ужесточение заготовок сельхозпродукции 
и усиление налогового гнета. Так, в 
соответствии с постановлением Совета 
труда и обороны от 27 июля 1928 г. был 
намечен вывоз из Казахстана около 60 
млн. пудов хлеба.  Методы проведения 
хлебозаготовительных кампаний переросли 
в форму прямых экспроприации, когда 
изымался абсолютно весь хлеб, а крестьянам 
не оставляли его даже на посев. «Выкачка» 
хлеба у крестьянства была одной из главных 
причин его форсированного вовлечения 
в колхозы, когда государство не могло 
обеспечить сельское хозяйство техникой, 
а также тем, что сами крестьяне не были 
готовы в своей основной массе к переходу 
от единоличной работы к совместному 
хозяйствованию.

До 1928 г. крестьянство Казахстана, в 
том числе некоренное, практически не знало 
коллективной формы хозяйства: в это время 
в колхозы было вовлечено только 2,6% 
сельского населения, в государственных 
хозяйствах - совхозах трудилось 
0,6% сельхозрабочих, а подавляющее 
большинство или 96,8% крестьян были 
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единоличниками [3, С. 156]. Важной 
предпосылкой массовой коллективизации 
явились осереднячивание русской деревни 
в результате жесточайшего налогового 
обложения кулаков и зажиточных середняков 
и завершение «советизации аула» путем 
ликвидации байства.

В 1927 г. состоялся XV съезд ВКП 
(б), вошедший в историю как съезд 
коллективизации сельского хозяйства. В 
качестве первоочередной задачи съездом 
было определено начать постепенный 
перевод мелких крестьянских хозяйств 
на рельсы крупного коллективного 
производства. В важнейших зерновых 
районах страны предполагалось закончить 
коллективизацию осенью 1930 г. или весной 
1931 г., а в остальных зерновых районах и, 
в частности, в оседлых земледельческих 
районах Казахстана, коллективизация 
должна закончиться в основном осенью 
1931 г. или не позднее весны 1932 г. 
Скотоводческие районы Казахстана были 
отнесены к третьей группе, где сроки 
коллективизации растягивались до конца 
1933 г. Коллективизация сельского хозяйства в 
Казахстане проходила достаточно быстрыми 
темпами. Так, только с 1 октября 1929 г по 
1 января 1930 более 100 тыс. бедняцких и 
середняцких хозяйств было объединено 
в колхозы [4]. Особенно высокими были 
темпы проведения коллективизации в 
северных зерновых районах Казахстана. 
Исходя из этих данных, можно сделать 
вывод, что темпы коллективизации русских 
хозяйств несколько превышали темпы 
коллективизации казахских. 

Причины этого процесса заключаются 
в следующем: во-первых, политика 
Коммунистической партии была направлена 

на создание индустриального сектора в 
сельском хозяйстве и поэтому требовала 
формирования крупных хозяйств; во-
вторых, сами члены колхозов убедились 
на практике в невыгодности мелких 
коллективных хозяйств. В целом можно 
сделать вывод, что коллективизация в 
Казахстане выполнила поставленные 
руководством страны перед нею задачи, 
как политического, так и экономического 
характера. Было осуществлено изгнание 
кулаков и баев, укрепление колхозов путем 
слияния мелких коллективных хозяйств, 
расширение посевных площадей и т. д. В 
1928-1929 гг. посевные площади Казахстана 
превысили уровень посевных площадей 
1913 г., разными формами кооперации 
было охвачено 32,1% всех крестьянских 
хозяйств республики. На 1 октября 1929 г. 
в Казахстане насчитывалось 4348 колхозов, 
которые охватывали 66 тыс. крестьянских 
хозяйств, или 6% от их общего числа. На 
1 января 1930 г. колхозы объединяли уже 
20,5% крестьянских хозяйств. Они получи-
ли от государства 9000 плугов, свыше 800 
сеялок и значительное количество другого 
сельскохозяйственного инвентаря. На 
колхозных полях республики уже работало 
1233 трактора. Казахстан имел 17 машинно-
тракторных станций [5, С. 21]. Переоценив 
достигнутые результаты, руководство 
страны перешло к осуществлению в конце 
1929 г. сплошной коллективизации сельского 
хозяйства. Этот период характеризовался 
политикой ликвидации кулачества и байства, 
как класса, который оказывал сопротивление 
насильственным методам ее проведения 
и выступал против коллективизации 
в сельском хозяйстве. Особенностью 
этого процесса в Казахстане явились 
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более крупные масштабы конфискаций и 
раскулачивания. 

В Казахстане, как и по всей стране, 
были созданы юридические предпосылки 
ликвидации кулачества: были отменены 
законы об аренде земли и найме рабочей 
силы. Следующим шагом была физическая 
ликвидация крупного крестьянского 
хозяйства. 

Одновременно с коллективизацией 
была развернута кампания по оседанию. 
Как объяснялось в партийных 
документах, это проводилось в целях 
учета специфики казахского кочевого 
хозяйства. В республике коллективизация 
проходила с многочисленными ошибками 
и нарушениями. 15 марта 1930 г. было 
опубликовано постановление ЦК ВКП(б) 
«О борьбе с искривлениями партийной 
линии в колхозном движении», которое 
должно было сыграть определенную роль 
в ликвидации перегибов в строительстве 
колхозов. Однако на деле все оставалось 
по-прежнему, крестьянство насильственно 
сгонялось в колхозы, к непокорным 
применялись жестокие, подчас карательные 
меры. В результате только в апреле 1930 
г. в Казахстане вновь вступили в колхозы 
свыше 18 тыс. хозяйств. По свидетельству 
источников, коллективизация сельского 
хозяйства и организация колхозов в 
Казахстане была завершена к концу 1931 
г. Так, в начале апреля 1932 г. в республике 
коллективизацией было охвачено 84,3% 
крестьянских хозяйств в зерновых районах 
и 77,7% в районах, занятых выращиванием 
технических культур. Посевные площади 
колхозов в 1932 г. составляли 87% всех 
посевных площадей республики [6, С. 92].  

Причиной таких быстрых темпов 

коллективизации в Казахстане послужила 
отнюдь не крестьянская инициатива, 
как это было принято считать ранее. 
Коллективизация проводилась методами 
прямого давления, угроз и сильнейшего 
морального прессинга.

Общеизвестно, что в Казахстане первые 
колхозы были чрезвычайно разнообразны 
не только по своим размерам и уровню 
обобществления средств производства, но 
и по организации труда и распределению 
доходов. Поэтому требовалось проведение 
целого ряда мер для создания определенной 
системы, отвечающей условиям крупного 
коллективного производства. Таким 
образом, 1931 г. стал переломным в 
развитии сельского хозяйства Казахстана, 
обобществленный сектор сдал хлеба 
государству в 4,7 раза больше, чем в 1928 г. 
Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) 
1932 г. констатировал факт развертывания 
сплошной коллективизации в основных 
зерновых районах и сделал вывод о переломе 
в хозяйстве страны в пользу социализма. 
Насильственная коллективизация была 
проведена в максимально короткие сроки 
чрезвычайно жесткими методами. Ситуация 
в Казахстане усугублялась тем, что местные 
партийные организации стремились 
максимально форсировать темпы 
коллективизации. В результате пострадали 
многие видные коммунисты-казахи, 
которые считали такие высокие темпы 
неоправданными и были против ускорения 
оседания кочевых казахских хозяйств. Также 
иной была их позиция в отношении байства, 
в разряд которого зачислялись середняки и 
даже бедняки, неугодные по политическим 
мотивам. Эти «оппортунисты» выступали 
против «массового колхозного движения» 
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в специфических условиях автономной 
республики с отсталым сельским хозяйством, 
в зоне повышенной зависимости от погодных 
условий и, самое главное, с населением, 
значительная часть которого просто не 
была подготовлена к переходу на новую 
форму хозяйствования. Не только сегодня, 
но и тогда было ясно, что проведенное 
землеустройство не отвечало специфическим 
особенностям кочевого способа хозяйства 
казахских аулов, а исходило из интересов 
и форм хозяйствования переселенческого 
крестьянства. Проведение оседания при 
установленной норме земли на человека 
(едока) в несколько гектаров привело  
к небывалому сокращению скота от 
бескормицы и обеспеченности водопоем. 
Нисколько не учитывалось, что в случае 
засухи или джута семью колхозника, не 
получившего необходимых продуктов на 
трудодень, ждет голод. Предусмотренные 
правилами приусадебные участки и 
оставляемый в личном пользовании скот 
были столь мизерными, что ставили 
сельских тружеников в полную зависимость 
от трудового коллектива, в который их 
загоняли насильственным путем. Так, 
в животноводческой сельхозартели 
семье (хозяйству) в личном пользовании 
разрешалось иметь: единицу крупного скота 
(кобылицу, верблюдицу, корову), 5 овец или 
коз и домашнюю птицу. В условиях кочевого 
хозяйства это количество не обеспечивало 
даже простого воспроизводства скота, 
не говоря о росте поголовья. Более того, 
разрешаемых норм скота не хватало 
даже для того, чтобы прокормить семью. 
Однако все эти моменты игнорировались 
и коллективизация проводилась 
искусственно созданными скоростными 

темпами. Темпы коллективизации были 
максимально ускоренными. Их масштаб к 
концу проведения коллективизации стал 
всеобщим. К сентябрю 1931 г. в КАССР 
было коллективизировано 65% хозяйств, 
к концу 1932 г. - уже 87,3%. Единоличный 
сектор сузился до 2% [7, С. 206].  

Таким образом, буквально за два 
года была проведена в спешном порядке 
практически сплошная коллективизация в 
республике. Наибольший процент коллек-
тивизации прослеживался в Павлодарском, 
районе. Процент кулацких хозяйств в облас-
ти снизился до 4. Причем, в отдельных 
районах кулацкие хозяйства были лик-
видированы полностью.

Итак, к 1933-34 гг. насильственная 
коллективизация в Казахстане была в целом 
завершена. Говоря о ее последствиях, 
нельзя считать, что они появились позднее, 
негативная реакция шла синхронно по 
времени и в определенные моменты 
достигала критических значений.

Можно констатировать, что последст-
вия насильственной коллективизации 
стали пагубными для традиционного, 
доиндустриального хозяйства Казахстана, 
была полностью разрушена его структура, 
произошли существенные изменения 
в социально-демографической сфере 
общества, началась ломка национального 
менталитета и духовной культуры 
кочевников. Осуществление насильствен-
ной коллективизации, главные ее пороки 
и ограбление крестьянства, то есть все, 
что привело к голоду, казахстанские 
историки обычно связывают с именем 
И.Ф. Голощекина, бывшего активным 
проводником     и    рьяным    исполнителем 

воли     партии.    По    отчетному    
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докладу 
И.Ф. Голощекина 3 мая 1928 г. ЦК 

ВКП(б) выносит постановление, где первым 
пунктом ставится задача: «Проведение 
ряда серьезных мероприятий по борьбе с 
экономическим и политическим влиянием 
бая в ауле (конфискация имущества и 
выселение наиболее крупных скотоводов, 
земельная реформа и т.д.), организуя 
вокруг этой борьбы бедноту и батрачество, 
осуществление на деле советизации аула» 
[8]. 

27 августа 1928 г. был издан декрет 
КазЦИК и Совнаркома КАССР «О 
конфискации байских хозяйств». Баями 
считались все, кто обладал по норме 
400 головами крупного скота в кочевых 
районах, по 300 голов - в полукочевых 
и 150 - в остальных. Кроме того, к баям 
в нем причислялись также бывшие 
султаны, волостные управители и 
другие представители дореволюционной 
администрации. На следующий день после 
издания декрета при Президиуме ЦИК 
КАССР была создана Центральная комиссия 
по конфискации имущества и выселению 
баев-полуфеодалов, имевшая на местах 
около 300 аульных комиссий. Всего за три 
месяца было раскулачено и выслано около 
700 байских семейств. Изъятые у них 145 
тыс. голов скота и сельскохозяйственный 
инвентарь были переданы во вновь 
образованные колхозы. 

С начала 1929 г. началась кампания 
по вовлечению в оборот удобных для 

полеводства земель. Мотивировалось это 
нерациональным использованием пахотных 
земель при нехватке продовольствия в 
автономной республике и увеличением 
потребности в нем в связи с предстоящей 
индустриализацией КАССР. Основной 
земельный массив должен был быть по 
планам освоен русским и украинским 
крестьянством в Павлодарском, 
Семипалатинском и Петропавловском 
округах. При этом предполагалась пере-
селение в сельские местности Казахстана 
около полумиллиона человек из других 
регионов. Напрашивается вывод о том, что 
партия ставила задачу сделать Казахстан, в 
особенности его северные и южные районы, 
поставщиком продовольствия, как для 
местного населения, так и главным образом 
для Союза в целом. Увеличение посевных 
площадей сопровождалось усилением 
карательных мер за срыв хлебных поставок 
и постоянно увеличивающимися планами 
по хлебозаготовкам. 

Не случайно, несмотря на 
многомиллиардные вливания в аграрный 
сектор экономики, по всем основным 
качественным показателям сельского 
хозяйства (урожайность, продуктивность 
животноводства и т.д.) в республике не 
отмечался в последующие десятилетия 
какой-либо существенный рост. Истоки 
этих проблем заложены именно в период 
коллективизации и в настоящее время их 
последствия все еще далеко не преодолены.
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ОҚМУ «Қазақстан тарихы» кафедрасының бастығы Бақыт Қойшыбайұлы Сапарбаев.
Бұл мақалада автор 1928-1929 жж. күштеп ұжымдастырудың алғашқы қадамдары мен 

дәстүрлі шаруашылықты жоюға бағытталған науқандарын нақты мәліметтермен дәлелді 
жеткізген.

SUMMARY
Author of the article: Saparbayev Bakyt Koishybaiuly, doctor of historical sciences, 

professor, head of the «Kazakhstan histori» department of the M.Auezov South-Kazakh-stan 
State University.

In this article the first steps of the forced collectivization of 1928-1929 and the company of 
abolishment of the traditional mode of economy are studied and supported with solid facts.
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Ұжымдастыру науқаны Қазақстанда 
бұрын болып көрмеген демографиялық 
күйреуге әкеліп соқтырды. Жалпы халықтың  
аштық нәубетін бастан кешіре бастауы, 
жаппай ұжымдастыру науқаны басталған 
жылдарында-ақ көрініс бере бастаған еді. 
Тарихшы Т. Омарбеков «Ашаршылық апаты» 
[1, 96 Б.], «Ашаршылық ақиқаты» [2,  96 Б.] 
атты зерттеулерінде большевиктер өкіметті 
басып алғаннан кейінгі жылдары қазақ жері 
екі дүркін - 20-шы жылдар басында және 
30-шы жылдар басында жантүршігерлік 
ашаршылықты бастан өткерді дей келе, осы 
аштықтарды қазақтың қырылғаны қырылып, 
аман қалғаны бас сауғалап тоз-тоз болып, 
халық ретінде жойылудың аз-ақ алдында 
қалды деп, мұның негізгі себебі ауа райы 
немесе құрғақшылық емес еді, керісінше, 
халық аштықтан қырылуы мүмкін екенін 
біле тұра, қатерлі бағыттарынан қайтпай 
қойған большевиктер және олардың 
партиясының біржақты саясаты кінәлі деп 
көрсетеді. 

1930 жылы Шығыс Қазақстан 
облысының аудандарында азық-түлік 
тапшылығы байқалды. Мәселен, Шемонайха 

ауданының Алтай поселкесіндегі барлық 
тұрғындар жергілікті Тұтыну қоғамының 
қамбасын күйретіп, ондағы 1500 пұт 
болатын тұқымдық астық пен азық-түлік 
қорын ұрлап алған. Ал, Өскемен ауданының 
Бобровка селосында 800 адам азық-түлік 
пен астықтың жоқтығынан, әртүрлі жасанды 
өнімдермен қоректенген. Уланған астықты 
қорек еткендері туралы 18 жағдай тіркелген. 
Сол сияқты Тарханка поселкесінде қорек 
ететін астықтың  болмауынан 210 колхозшы 
тұқым себуден бас тартқан. Зырян ауданы-
ның бірқатар поселкелеріндегі колхозшы-
лар азық-түліктің жоқтығынан егістікті 
тастап, жұмыс іздеп кеткен.

Барлық жерлерде азық-түлік тапшылы-
ғы күннен-күнге ұлғайып келе жатқандығы 
байқалған. Бобровка поселкесіндегі 
кезекті кедейлер жиналысына бір - бір 
қап ұстап келген халық үзілді-кесілді 
астық талап еткен. Бірқатар поселкелерде 
астық қоймаларына түсу жиілеген, тіпті 
күзетшілердің өздері бірге тонаған. Жалпы 
округтің жағдайы осындай еді. Азық-
түліктің тапшылығынан халық қоймаларды 
талан таражға түсіріп, жаппай қарсылыққа 

Қ.Қ. Байсарина

семей мемлекеттік педагогикалық институты, профессор

ШЫҒЫс ҚаЗаҚстаН ӨҢІрІНдЕгІ аШарШЫЛЫҚ ЖӘНЕ 
ПаНасЫЗ БаЛаЛар таҒдЫрЫ

аннотация
Автор мақалада жаппай ұжымдастыру жылдарында халықтың аштық нәубетіне 

ұшырауы, оның күштеп зорлық-зомбылыққа негізделе отырып жүргізілгендігі, ұжым-
дастыру саясатының салдарынан зардап шеккен Шығыс Қазақстан халқының көрген 
қасіреті, жетім қалған мыңдаған панасыз балалардың жай-күйін баяндайды. 

түйінді сөздер: тоталитарлық жүйе, жаппай ұжымдастыру, ашаршылық, панасыз 
балалар, босқыншылық.

УДК [94:612.391-058.862] (574) ''193''
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шығу ұлғайған [3]. Дәл осындай жағдайда 
колхозда жұмыс күші бар деудің өзі тек 
сөз жүзінде ғана болды, себебі ірі қара мен 
қой, жылқы жем-шөптің тапшылығынан 
қырылып қалған. Адамдар тұқымдық 
астықты жеп қоймауы үшін, егін егуге берер 
алдында оны улау қарастырылған. Себебі, 
колхозшы әйелдер жиналыстарда ылғи: 
«Бізді аштан қатырдыңыздар, сондықтан біз 
ендігі жерде тұқымдық қорды аламыз» [4],-
дейтін еді.

Шыңғыстай ауданындағы 16 ауыл 
Кеңесі яғни 32320 тұрғынды біріктірген 6150 
шаруашылық 1930 жылдың 1-ші қазанынан 
бастап азая бастады, ауданда 17620 жанды 
құраған 1500 шаруашылық қалған. Бұл 
көрсеткіштің өзі 1700 жанға азайған, алайда 
олардың қайда кеткені белгісіз. Жалпы 
ауданнан 29800 жан кетіп қалған. Қаңтар-
ақпан айларындағы екі айда Көкпекті, 
Балықтыкөл совхоздарын қоспағанда өзге 
совхоздарда мал саны қысқарған [5].

Дәл осы уақытта панасыз балалардың 
саны ұлғая түсті. Ата-анасыз қалған балалар 
панасыздар атанды. Қазақ дәстүрінде ата - 
анасынан айырылған баланы ағайындары 
асырап алып, оған пана болатын, Алайда 
ондай мүмкіншілік бола бермеді. Аштық 
нәубетінің қасіреті қаншама ананың өз 
баласын тағдыр тәлкегіне тастап кетуіне 
итермеледі. Олардың саны күн санап 
өсе берді. 1932 жылдың мамыр айында 
Қазақстанда 30 мың панасыз бала болса, 
көп ұзамай оның деңгейі 40 мыңға жеткен 
[6, 11 Б.].

Тұрар Рысқұловтың Сталинге жазған 
екінші хатында, қазақ органдары қараусыз 
қалған 50 мың қазақ балаларының 
орналастырмағандығы туралы 1932 жылдың 
аяғында ресми хабарлағандығын айтады. 

Ал 1933 жылдың 1 қарашасында есепке 
алынбаған панасыз балалардың саны 72 
069-ға жеткен. Олардың 69%-ы қазақтар, 
31%-ы басқа ұлт өкілдері еді [7, 46 Б.].

Шығыс Қазақстанның көптеген 
аудандарындағы ашаршылық нәубеті 
нәтижесінде панасыз балалар саны өсе 
түсті, әсіресе, 1932 жылдың бірінші жарты 
жылдығында 2000-нан 9170 адамға дейін 
ұлғайған, ал 2500 панасыз бала 1932 
жылдың 29-шы шілдесіне дейін балалар 
мекемелеріне алынбаған [8, 96 Б.].

Жалпы, облыс құрылғанға дейін 
балалар панасыздығымен күрес жұ мыстары 
айтарлықтай дәрежеде жүргізілмеген. Оған 
дейін 550 адамды қамтыған 8 балалар 
үйі ғана жұмыс істеп тұрған. Балалар 
панасыздығымен күрес жургізу жұмыста-
ры тек облыс құрылғаннан кейін, яғни 1932 
жылдың сәуір-мамыр айларында қарқын 
ала бастады.

Дегенмен, жұмыс істеп түрған балалар 
мекемелерінің жағдайы сын көтермейтін. 
Атына мүлде заты сай емес жекелеген 
балалар үйін айтпағанның өзінде балалар 
мекемелерінің көпшілігінде панасыз 
балалар шектен тыс көп болған. Кейбір 
жатақханалардың терезелері сынық болған 
және оларға еш жөндеу жұмыстары 
жүргізілмеген. Балалар мекемелеріндегі 
тамақ тапшылығы, киім-кешектің жоқтығы 
медициналық қызметтің көрсетілмеуі, 
оқу-тәрбие ісінің дұрыс жолға қойылмауы 
панасыз балалардың жағдайын жақсарта 
алмады. Әсіресе, Абыралы, Шыңғыстау, 
Қарқаралы және Жармадағы балалар үйі 
азық түлікпен айтарлықтай қамтамасыз 
етілмеген. Бұл аудандарға бөлінген азық- 
түліктер 2-3 ай бойы Семей қаласының 
қоймаларында жатып қалған. Мұндай 
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жауапсыздық көп кешікпей-ақ өз көрінісін 
бере бастаған. Мәселен, Шығыс Қазақстан 
облысы атқару комитеті Президиумының 
1933 жылдың 3 ақпанындағы хаттамасында 
көрсетілгендей әлі де болса 1013 бала 
жетімдер үйіне алынбаған еді. Бұл бағытта 
жүргізілуі тиіс бірқатар жұмыстарды 
талқылай келе, облыстық атқару комитеті 
облыстық және аудандық бөлімшелеріне 
бір ай ішінде балаларға интернационалдық 
тәрбие беру жобасын жасап, оны барлық 
балалар үйіне таратуды және балалардағы 
ұжымдық әрекеттерді дамытуды, 
пролетарлық идеологияға қарсы болған 
элементтер мен күресті [9]. І933 жылдың 
тамыз айына дейінгі уақытта Шығыс 
Қазақстан мекемесінде 10265 панасыз 
балалар болған. Әрине алдыңғы жылдарға 
қарағанда балаларды экономикалық 
тұрғыдан қамтамассыз ету шаралары 
біраз жақсарғандай болды. Дегенмен, 
облыстық комитеттің секретариаты балалар 
панасыздығымен күресті әлі де болса, 
қанағаттанғысыз деп тапқан. Есеп бойынша 
шамамен 170-500 панасыз бала балалар 
мекемесінен тыс қалып әлеуметтік тұрғыдан 
қорғалмаған еді.

1933 жыл бойы балалар үйіндегі 
тәрбиеленушілердің саны бір қалыпты 
деңгейде сақталған, балаларды оқу мен 
өндіріс орындарына, совхоздар мен 
колхоздарға орналастыру жұмыстарының 
қарқынды жүргізілуінің нәтижесінде 1933 
жылдың қаңтар айынан желтоқсан айына 
дейінгі уақытта балалар үйіндегі балалар 
саны азая түсті. Бұл бағытта атқарылған 
іс шаралардың нәтижесінде жыл басында 
тіркелген 10500 тәрбиеленуші 1933 жылдың 
1-ші желтоқсанында 8573 адамға азайған. 
Балалар үйін қайта құру нәтижесінде облыс 

бойынша 1933 жылы 6653 адамды қамтыған 
38 мектеп үлгісіндегі балалар үйі болса, 
1920 адамды қамтыған 13 мектепке дейінгі 
балалар үйі жұмыс істеген. Облыстағы 
6 ауданнан (Павлодар, Семей, Өскемен, 
Шемонайха, Зырян, Катон - Қарағай) өзге 
жерлердегі балалар үйі облыс қорындағы 
қаржымен қамтамасыз етілген. 

Балалар үйі үшін қаржыландыру 
қоғамның мүлкін ортақтастырудан артыл-
ған мүліктің есебінен жүргізілген. Өлкенің 
балалар үйін қаржыландыруы бірқалыпты 
жүргізілмеді. Мәселен, 1932 жылдың 1-қа-
занына дейін Шығыс Қазақстанға берілуі 
тиіс ақша 632 мың сомды құрады [10]. Оның 
өзі толық берілген жоқ. Бөлінген ақша көбіне 
аудандық қаржы бөлімшелерінде ұзақ мезгіл 
қалып қоятындықтан жергілікті жерлерге 
уақтылы жетпеген. Мәселен, 1932 жылдың 
сәуір айында балалар комиссиясының 
бөлген қаржысы 15-ші қыркүйекке дейін 
толық игерілмеген, себебі бөлінген 125 
000 сомның, 22500 сомы ғана жергілікті 
жерлерге жеткізілген еді [6, 86 Б.]. 

Жоғарыда атап өткендей, 
ойластырылмай алынған шешімнің 
қайтарымы өзін көп күттірген жоқ, оның 
зардабын қарапайым халық көтерді. 
Жауапкершіліктің жоқтығынан балалар 
панасыздығының өсуімен қатар, олардың 
арасында әр түрлі жұқпалы аурулардың 
өршуіне әкелді. Тек балалар ғана емес, 
ашыққан халықтың барлығы дерлік әртүрлі 
жұқпалы ауруларға ұшырап, әлі жеткен 
жерінде ісініп, өліп жатқан.

Осыған орай, 1932 жылдың 15 
қаңтарындағы облыстық комитет бю-
росының және 19 қаңтардағы облыстық 
атқару комитеті Президиумының эпиде-
миямен күрес жүргізу үшін ауруханалар 
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жағдайын соған сәйкестендіруге қатысты 
қабылдаған каулыларына қарамастан ау-
руханалар санитарлық тұрғыдан да, ша-
руашылық деңгейі жағынан да жағдайы мәз 
емес еді.

Семей қаласындағы ауруханалар, яғни, 
1933 жылдың наурыз айында бірінен кейін 
бірі қаржы тапшылығына байланысты 
жабыла бастаған. Ал, дәл осы уақытта 
ішек ауруларымен ауыратын және жүдеп 
арықтап, әлсіреп кеткен науқастардың саны 
ерекше ұлғайып, олар барлық аурулардың 
75 пайызын құраған еді [11]. Нәтижесінде 
халықтың жағдайы, әсіресе дәстүрлі ша-
руашылығынан, мал-мүлкінен айырылған 
халық жағдайы өте қиындап, мүшкіл халге 
жетті. Халықтың көп бөлігі туған жерін, елін 
тастап, ашықтың зардабынан бір ауылынан 
екінші бір ауылға не шекара асып кете бар-
ды. Босқыншылықтың немесе туған жерден 
көшіп кетушіліктің 1930-1933 жылдар 
аралығында аса көлемді көрініс бергені 
және әсіресе, көшпелі жартылай көшпелі 
казақ шаруалары өмірінде терең қасіретті 
із қалдырғаны белгілі. 1931 жылдың 1-ші 
желтоқсанында Қазақ Өлкелік партия 
комитетіне ПП ОГПУ мынадай мәліметтер 
түсірген: «1929 жылдың ішінде көшіп 
кетулер туралы мәлімет жоқ, өйткені көшіп 
кету қозғалысы тек 1930 жылдың көктемі-
нен басталып, ауыл шаруашылығында 
капиталистік элементтерге кеңінен 
шабуыл кезеңінде бұқаралалық сипат 
алды. Халықтың өз мүлкін өзі құртып, 
тіпті өз үйі мен жерін тастап кеткендігінен 
ұжымдастыру науқанының, яғни жеке 
меншіктен айыру саясатының өз жемісін 
бере бастағандығын байқаймыз. Халық 
өз туған елін-жерін тастап кетуге мәжбүр 
болды. Шығыс Қазақстан халқы шекаралас 

жатқан аудандарға, яғни Қытайға, Батыс 
Сібірге көше бастаған. Мәселен 1930 жыл-
дың ақпан айында Мақаншы ауданынан 33 
кедей шаруашылығы мен 39 орташа және 
6 ауқатты шаруашылық Қытайға көшіп 
кеткен. Ал наурыз айында дәл сол ауданнан 
191 шаруашылық Қытайға қоныс аударған 
және олардың барлығы колхозшылар еді. 
Салыстырмалы түрде алатын болсақ дәл осы 
уақытта Зайсан ауданынан 503 шаруашылық 
Қытайға көшіп кеткен. Әлеуметтік жағынан 
бұл шаруашылықтардың 182-сі кедей, 
241-і орташа 82-сі ауқатты еді [12]. Қарап 
отырсаңыз екі ауданнан көшіп кеткен 
шаруашылықтардың көпшілігі орташалар 
мен кедейлер болған. Өз туған жерлерінен 
көшу үрдісі 1931 жылдың қазан, қараша, 
желтоқсан айларында кең етек ала бастаған. 
Облыстық комиссияның берген мәліметінде 
көрсетілгендей 1932 жылдың соңына дейінгі 
уақыт аралығында Шығыс Қазақстаннан 
142932 адамды құраған 35733 шаруашылық 
көшіп кеткен. Бұл көшіп кеткен адамдардың 
95682-адамы өзге елдерге бет алған, Алайда 
облыстық комиссия мен аудандардың 
берген мәліметтері арасында айтарлықтай 
айырмашылықтың болғаны байқалған. 
Мәселен, Көкпекті ауданына қатысты 
облыстық комиссияның мәліметінде 625 
шаруашылық деп көрсетілсе, аудандық 
тізімде тіркелген шаруашылықтың саны 
1791 еді. Бұдан елден көшіп кетушілердің 
есебі дұрыс жүргізілмегендігін байқауға 
болады [13, 60 Б.].

1932 жылы алапат ашаршылық 
Қазақстанда кеңінен таралғанда жағдай 
тіптен ушығып, шаруашылықтардың 
шетелдерге жаппай көшуі кеңінен орын ал-
ған. Исаев пен Орынбаевтың 1932 жылғы 11 
мамырда Мәскеудегі Халық Комиссарлары 
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Кеңесіне жолдаған мазмұндама хаты беретін 
аталған жылдың 1 ақпанына дейінгі мәлімет 
бойынша, «қоныстан кетіру мен қоныс 
аудару есебінен кеміген қожалықтардың 
саны 300 мыңнан асып» кеткен. Бұл орта 
есеппен алғанда 1 млн 500 мың адам болды 
[14, 134 Б.].

1932 жылдың 1-ші қаңтары мен 1933 
жылдың 1-ші қаңтары аралығында ғана тек 
бір Тарбағатай ауданынан Қытайға 4460 
адам көшіп, 1865 малды айдап алып кеткен, 
Дәл осы ауданның 741 адамы Қытайдан 
қайтып оралған. Жалпы, 1933 жылы облыс 
бойынша шаруашылықтар 19,6 пайызға 
азайып кетсе, жекелеген аудандардағы 
бұл көрсеткіш келесідегідей еді. Мәселен, 
Абыралы ауданында - 51,8 пайызға, 
Шыңғыстау ауданында - 47,9 пайызға, 
Иртышск ауданында - 48,3 пайызға, Ұлан 
ауданында 55,2 - пайызға, Риддер ауданында 
- 40,8 пайызға азайған [15, С. 88].

Арнайы аудандарға бөлінген өндірістік 
және азық-түлік тауарлары жергілікті 
жерлерге өте баяу қарқынмен жеткізілген. 
Сонымен қатар аудандық ұйымдар бұл 
игілікті істерді атқаруда шешуші шараларда 
атқармаған, тіпті қандай да бір атқарған 
жұмыстары жөнінде де есеп бермеген.   
Жалпы, өлкенің арнайы бөлген азық - түлік 
қоры негізінде аштық нәубетіне ұшыраған 
халыққа көмек жасалған. Бұл көмек сандық 
жағынан көңіл қуантарлық болғанымен, са-
палық тұрғыдан сын көтермейтін. Мәселен, 
1932 жылдың көктемгі науқанында берілуі 
тиіс 16 118 ц. қара бидайдың 12 497 центнері 
ғана берілсе, 10 160 ц. тарының орнына 
13280 ц. тары таратылған. Яғни негізгі 
тамақ қоры саналатын қара бидай тарымен 
алмастырылған. Мұндай жағдайды астық 
дайындау орталығы өлкенің жеделхатына 

сүйене отырып, іске асырғандығымен 
түсіндіреді.

Әрине бұл жерде облыстық астық 
дайындау орталығы тарапынан карапайым 
халыққа қиянат жасалған сияқты. Азық 
түлікке берілген қара бидай 22%-ға жет-
пей қалса, тары 30 пайызға артық болған. 
Сонымен қатар астық аудандарға жетпей 
қамбада қалып отырған. Бұл жағдай астық-
ты жергілікті жерлерге жеткізетін көліктің 
болмауымен түсіндірілген [16].

Қорыта айтқанда, Шығыс Қазақстандағы 
ұжымдастыру науқаны аса күрделі сипатта 
өтті. Себебі, бүл өңірдегі ұжымдастыру 
науқаны да күштеу мен зорлық-зомбылыққа 
негізделе отырып жүргізілді, нәтижесінде, 
оның соңы қасірет пен қайғыға ұласып кетті. 
Тоталитарлық жүйе ұжымдастыру арқылы 
тек жеке меншік мүлікті ортақтастыруды 
ғана емес, ұлттық сананы ұжымдық санамен 
алмастыруды көздеді. Кеңес өкіметі бұл 
мақсат - мүддеге жету үшін әр түрлі әдіс-
тәсілдерден аянып қалған жоқ.

Орталық ұжымдық меншік, ұжымдық 
еңбек, ортақ мүлік сияқты түсініктерді 
қалыптастыра отырып оны жойқын күшпен 
іс жүзінде асыруға бағыт алды. Сол себептен 
де, мемлекет халықтың жеке меншігін өз 
иелігіне өткізгенде халықтың әлеуметтік 
жағдайының айырмашылығы ешқандай 
маңызға ие болған жоқ. Мейлі ол - бай, мейлі 
ол - шаруа болсын, бәрібір жеке меншіктегі 
иелігін ұжымдық меншікке өткізуі тиіс 
болды. Сондықтан да бай кулактарды тап 
ретінде жою деген желеумен жүргізілген 
науқанда шаруалар мүлкінің тәркіленуі, 
оларға қатысты күштеу саясатының 
қолданылуы ол ешкімнің қателігі емес, ол 
сол жүйенің заңдылығы еді.

Ұжымдастыру барысындағы ең 



-   66  - -   67  -

история государства    №2, 2012

маңызды шара қолдағы бар жеке меншік 
малды ортақтастыру болғандықтан, яғни 
ең басты мақсат малды өндірістік сипатта 
пайдалану көзделді. Тіпті комиссия 
басшылары комиссия мүшелерінің өздерін 
бұйрықты қалтқысыз орындаған жоқсыңдар 
деп негізсіз қамап қойған кездері аз 
болмаған. Әрине шаруаларға төнген катерді 
белсенділердің қателігі не қылмысы деп 
үзілді-кесілді айта алмаймыз. Олар да зарлы 
заманның заңдылығынан аса алмаған.

Халықтың  аштық нәубетіне ұшырауы 
жаппай ұжымдастыру жылдарында-ақ 
көрініс бере бастады. Бірақ өкімет оларға 
көмек көрсетудің орнына, керісінше, аш 
адамдар ұжымдық қордағы астықты жеп 
қоймауы үшін қамбаларға күзет қойылған, 
ал егістікке қатысты бөлінген астықты улап 
берген. Осындай қорлыққа шыдамаған 
халық үйі мен жерін тастап Сібір мен 
Қытай асып кетті. Бұдан ұжымдастыру 
науқанының, яғни жеке меншіктен, жеке мен-

шік психологиясынан айыру саясатының 
өз жемісін бере бастағандығын байқаймыз.   
Әрине, халықтың  жағдайы Қытай мен Сібірде 
жақсара қойған жоқ. Олар ұжымдастыру 
саясатының зорлығына шыдамай бас 
сауғалап кетті. Елге қайтып орылғандардың 
өзіне дұрыс жағдай көрсетілмеді. Ауыл 
шаруашылығын ұжымдастыру идеясы әуел 
бастан-ақ мейлінше қатаң жаппай қуғындау 
мен террорға негізделді. Ұжымдастыру 
алдын ала даярлықсыз, жергілікті жағдайлар 
ескерілместен, көбінесе әкімшілдік-күштеу 
әдістерімен жеделдете жүргізілді. 

Қазақ халқы ғасырлар бойы қалыптас-
қан тарихы бар және жауының алдында 
бас имеген, кесімді ойы мен тұжырымды 
сөзін айта білген халық. Тек оның осынау 
ұлылығы мен ұлттық санасына, ұлттық 
болмысына ұжымдастыру үлкен соққы 
берді. Міне ұжымдастырудың қасіреті де 
осында.
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Конец 20-х годов, согласно советской 
историографии, принято считать началом 
развернутого наступления социализма 
по всему фронту, в контексте которого 
и колхозное движение вступает в 
«новый, решающий период развития – 
период сплошной коллективизации». 
К этому времени Сталину и его «новой 
гвардии» удалось одержать верх над 
своими сильнейшими оппонентами в 
идеологическом фронте, а затем, под 
флагом торжества диктатуры пролетариата, 
обеспечить приоритеты общественной 
собственность на основные средства в 
промышленности как закономерное явление 
на пути пострения социалистического 
общества. Подавляющее большинство 
населения стало получать заработную 
плату. Отменена была карточная система 
на получение продовольствия по 
сниженным ценам и т.д. Таким образом 
власть большевиков сделала очередной, 
по их твердому убеждению, успешный 
шаг к равному в социальном отношении 

обществу. Но «Вместо бесклассового об-
щества, которое коммунистическая партия 
превозносила в качестве конечной цели 
своих устремлений... в Советском союзе 
социальные противоречия достигли такого 
размаха, что не могут не бросаться в глаза» 
- отмечал в последствии  Фридрих Вернер 
Шуленбург, заметив в то время нарастания 
противоречия в социалистическом обществе 
по случаю существенного различия между 
двумя экономическими основами советс-
кого общества - крупной социалистической 
промышленностью и сельским хозяйством. 
Здесь хуже выглядело особенно крестьяне 
«которым, находясь на положении рабов, 
приходиться своим бесплатным трудом 
оплачивать индустриализацию страны. 
Идеологическая слепота привела к 
непродуманной  коллективизации» - считал  
Ф. Вернер [1, С. 44]. 

Сталин и его сторонники не могли не 
понимать, что в отличие от политических пе-
реворотов, которые могут быть совершены 
в сравнительно короткое время, переворот 
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в способе производства является длитель-
ным и трудным процессом. Что связано, 
прежде всего временным пространством, 
в течение которого тот или иной способ 
производства превращается в природную 
необходимость человеческой деятельности. 
И чтобы произвести преобразования в 
устоявщемся способе жизнеобеспеченнос-
ти человека, придется затрагивать вековые 
основы и традиции жизни и быта особенно 
крестьянства. 

К числу ученых, которые в 20-е годы 
прошлого столетия ратовали за научно-
обоснованный путь развития агросектора 
следует отнести талантливых  исследовате-
лей  Казахстана   того  периода  профессора 
С.П.  Швецова, автора изданной в  Алматы 
в  1926 году, книги «Казахское хозяйство в 
его естественно-исторических и бытовых 
условиях», исследователя Казахстана 
профессора К.А. Вернера, считавшего, что 
казахское кочевое скотоводчество крайне 
приспособлено к окружающей среде, что 
оно должно быть признано «наиболее 
продуктивным» при данных условиях, 
известного исследователя Средней 
Азии Д. Букинича, предполагавшего: 
«Кочевой способ эксплуатации обширных 
пространств неизбежен, и он не может 
быть изжитым, пока существуют 
определенные естественно-исторические 
условия», известного экономиста-аграрника 
профессора Среднеазиатского университета 
Н.Н. Кожанова и других. На эволюционном 
пути преобразования казахского села 
находился и Турар Рыскуловюю Эти 
люди были на стороне учета естественно-
исторических особенностей, поднятия уров-
ня сельскохозяйственного производства 
Казахстана и Средней Азии при плановом 

их развитии.«Кто установил и на каком 
основании, что казахский аул должен 
перейти в оседлое состояние? - писал 
Турар Рыскулов 19 апреля 1926 года 
на страницах республиканской газеты 
«Советская степь», - Тенденция развития 
в эту сторону будет, но завершится в 
далеком будущем, а пока естественные 
условия и возможности развития говорят 
об иных соотношениях. Говорить, обобщая, 
о переходе от скотоводства (думаю, что 
все казахи исключительно занимаются 
скотоводством) к земледелию – это выражать 
свое полное незнание современной 
казахской обстановки» [2, С. 165]. По 
мнению современных исследователей до 
середины 20-х годов им не противостояли 
серьезные оппоненты. Но в 1927 году с 
появлением книги будущего академика           
С.Г. Струмилина «Индустриализация в 
СССР и эпигоны «народничества», а затем 
статьи Г. Зиновьева «Манифест кулацкой 
партии» в журнале «Большевик» № 13 
ситуация  изменилась в корне. Г. Зиновьев в 
частности писал: «В отличие от профессора 
Кондратьева, характерной особенностью 
всякого хозяйственного плана мы считаем 
не элементы вкрапленного в этот план 
научного предвидения, а целевую установку 
плана как системы хозяйственных заданий 
и предуказаний».

К концу 20-х годов руководство 
страны было абсолютно  уверено в том, что 
построение социалистического общества в 
СССР дошло до успешного своего заверше-
ния повсеместно, что преоразования 
сельского хозяйства в национальных 
республиках и областях страны проводится 
с учетом общих закономерностей социа-
листического строительства в деревне. При 
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этом лидеры большевики были уверены в 
успехе именно ленинского кооперативного 
плана, который являлся «столбовой дорогой 
к социализму» и для трудящихся крестьян-
ства Казахстана. Подобная  твердолобая 
уверенность не была поколеблена даже 
тогда, когда крестьяне стали выражать свое 
недовольство выступать против небывалого 
темпа коллективизации и насаждаемым ее 
формам на местах. Только в январе-марте 
1930 года были замечены 190 вооруженных 
выступлений в Актюбинском, Кустанайском, 
Кызыл-Ординском округах Казахстана [3, 
С. 185].

Но уже однажды перейдя Рубикон, 
партия решительно отстаивала темпы 
коллективизации и ее формы осуществле-
ния. Она решительно отсекала какие-либо 
протестные действия и вступала на путь 
проведения сплошной  коллективизации, 
которая имела страшные последствия. 
Большевики целенаправленно шли к 
физическому уничтожению целых народов. 
В годы разгара коллективизации в Украине 
умерли от голода около 8 миллионов, а в 
Казахстане чуть ли 2 миллиона человек, 
утверждают современные исследователи. 
Миллионы людей бросали свою родину и 
уходили в неизвестные края для того, чтобы 
спасти семью, детей.

Причина «голодомора», по наше-
му мнению, в допущенной власть пре-
держащими большевиками, в политике 
грубости и насилия. Как же так получилось? 
Голодомором были охвачены именно те 
края, где казалось бы этого не должно было 
быть: Украина, Северный Кавказ, Нижняя и 
Средняя Волга, Южный Урал и Казахстан. 

Желая «декретами» облагодетель-
ствовать народ, руководство партии боль-

шевиков не думало о том, что их замыслы 
похожи на замыслы вавилонян: вместо благ 
приносят горькое разочарование. Партийно-
государственным чинушам по душе была 
«психология толпы», где не дано было 
проявиться положительным качествам. Где 
от безысходности толпа зверела и тогда, 
против нее шла вооруженная последней 
техникой, армия.

Немецкий историк, профессор исто-
рии Восточной Европы в Берлинском 
университете имени Гумбольдта Йорг 
Баберовски пишет: «Огнем и мечом 
искореняла эта власть любые проявления 
ина комыслия: всякий, кто не умел говорить 
на языке большевиков, отвергал их ритуалы 
и не исповедовал их веры, превращался в 
их врага. ... Даже после ужасов Большого 
террора 1930-х гг. советское общество не 
обрело покоя» [4, С. 6]. 

Только теперь, пройдя много лет, мы 
стали понимать: истоки нерентабельности 
сельского хозяйства, относительно 
низкого уровня жизни казахов, негативных 
последствий в виде «мертвых советских 
хозяйств» в Казахстане, сегодняшних эко-
логических, нравственных катаклизмов сле-
дует искать и голодоморе 1928-1932 годов. 
Страх и испуг не позволяли противостоять 
натискам партийно-советских чиновникам, 
кои решали создавать сотни советских 
хозяйств в безводных, безлюдных степных 
просторах Казахстана. Теперь же, среди 
руин отделения «Амангельды» совхоза 
«Кенеральский» Акмолинской области 
одиноко возвышается памятник вождю 
партии большевиков – Ульянову-Ленину, 
чьи заветы выполнял неукоснительно 
– Иосиф Сталин. Но до радости было 
далеко. Не прошло и полвека как пос-
ледствия насильственной хозяйственной 
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Мақалада ХХ ғасырдың 30 жылдары Қазақстанды жаппай қамтыған ашаршылықтың себептері 
мен зардаптары туралы айтылады. Осы мәселеге байланысты автордың өзіндік көзқарастары мен 
тұжырымдары берілген. Қасіретке айналған оқиғаға ретроспективті шолу жасала келе, бүгінгі 
күннің проблемаларымен байланыстырылған
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The article deals with the causes and consequences  of massive famine of 1930s of XX century in 
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деятельности нашли новый облик в лице 
безмолвных и никому не нужных советских 

хозяйства и на огромной территории 
Казахстана.
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1. азаттық белгісі
Қазақ Елінің азаттығы қарсаңында 

және Тәуелсіздік жарияланғаннан бері 
қарай төл тарихымызға жаңаша көзқарас 
қалыптасты. 1989 жылы Мәскеудегi 
«Мемориал» қозғалысы үлгiсiмен құрылған 
«Әділет» тарихи – ағарту қоғамы (Манаш 
Қозыбаев, Бейбіт Қойшыбаев) Ашаршылық 
нәубеті және Жаппай саяси қуғын-
сүргін құрбандарын ақтау мәселелерін 
жалпыұлттық деңгейге көтерді. Сол 
кезде елімізде қалыптасқан жағдайдың 
ауырлығына қарамастан, мемлекет та-
рапынан 1991 жылы 11 қарашада құрылған 

арнайы комиссияның қорытындысы, 
1992 жылы «32-жылғы нәубетке 60 жыл 
толуына» орай ұйымдастырылған «32-нiң 
зұлматы» тарихи зерттеу экспедициясы 
(әл-Фараби атындағы ҚҰУ), Смағұл 
Елубаевтың «Алаш жұртына ашық хаты»,  
1992 жылы желтоқсанда ҚазОАК мен 
ҚАКСР ХКК-нiң 1928 жылғы 27 тамыздағы 
«Бай шаруашылықтарды тәркiлеу туралы», 
1928 жылғы 13 қыркүйектегi «Аса iрi және 
жартылай феодал байларды тәркiлеу және 
жер аударуға қарсы әрекет жасағаны үшiн 
қылмыстық жауаптылық туралы», 1930 
жылғы 19 ақпандағы «Жаппай ұжымдасты-

К.М. Iлиясова 

Қр БҒм ҒК мемлекет тарихы институты, 
 индустриалды-инновациялық даму және этноәлеуметтік үдерістер тарихы 

бөлімінің бастығы,  доцент

аШарШЫЛЫҚ БастауЛарЫ

«...ол жердегі совет үкіметі Түркістан кедейлерінің 
өліктерінің үстінде орнады, әйелдер мен балалардың 

өліктерін  құрбандыққа шалып орнады
 (Рысқұлов, Сорокин, Сафаровтардың куәліктерінен қараңыз)».

Мұстафа Шоқай 

аннотация
Аталмыш мақалада 1920-30 жылдардағы Қазақстан қасіреті, әсіресе кеңестік биліктің 

«ашаршылық саясаты» және оның ауыр салдары мен зардаптары туралы жазылған. 
Ашаршылықтың шығу көздері 1917 жылғы қазан төңкерісінде жатыр, сол кезден бастап 
большевиктердің ұстанымы белгілі болды. Олар таптық  қағидаларды басшылыққа алды. 
1928 жылы басталған жаппай ұжымдастыру саясатының ақыры қазақтардың мал-мүлкін 
талан-таражға салып, дәстүрлі мал шаруашылығын күйретумен аяқталды. Тіршілік көзі-
нен айырылған қазақтар «қынадай» қырылды. Ал, көзі ашық зиялы қауым өкілдері жаппай 
саяси қуғын-сүргіннің құрбаны болды. 

Мақалада ашаршылыққа қатысты мәселелер соңғы зерттеулер негізінде жүйеленген.
түйінді сөздер: кеңестік билік, ашаршылық саясаты, қазан төңкерісі, большевиктердің 

ұстанымы, жаппай ұжымдастыру саясаты.
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ру аудандарында ауыл шаруашылығын 
социалистiк жолмен қайта құруды нығайту 
жөнiндегi және кулактар мен байларға 
қарсы күрес жөнiндегi шаралар туралы» 
қаулыларын зерттеу жөнiндегi Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Төралқасы 
комиссиясының қорытындылары мен ұсы-
ныстары туралы Қаулысы жарияланды.

1993 жылы 14 сәуiрде ҚР жаппай 
саяси қуғын-сүргiндер құрбандарын ақтау 
туралы Заң шықты, 1995 жылы ҚР-ның 
Президентi жанындағы Мемлекеттiк саясат 
жөнiндегi Ұлттық Кеңестiң мәжiлiсiнде 
«Қазақстан Республикасында тарихи сана-
ны қалыптастыру тұжырымдамасы», 1996 
жылы 30 желтоқсанда ҚР Президентiнiң 
«1997 жылды Жалпыұлттық татулық пен 
саяси қуғын-сүргiн құрбандарын еске алу 
жылы деп жариялау туралы» Жарлығы,  
1997 жылдың 31 мамырын саяси қуғын-
сүргiн     құрбандарын     еске     алу      күнi 
ретінде    бекiту   туралы    ҚР     Президентi                 
Н.Ә. Назарбаевтың Өкiмi, соған сәйкес 
«Келешек күндерiмiздiң бәрi жарық 
болғай» деген атаумен ҚР-ның Президентi 
Нұрсұлтан Әбiшұлы Назарбаевтың 
Қазақстан азаматтарына Үндеуi жарық 
көрді. Осылайша, аталған ресми құжаттар 
мен материалдар болашақ ізденушілердің 
жаңа зерттеу бағыттарын анықтап берді. 

Дегенмен, тәуелсіздік жылдарында күн 
тәртібінен түспей келе жатқан  тақырып бар. 
Ол – ашаршылық нәубеті мен жаппай саяси 
қуғын-сүргін мәселесін дербес қарастыру, 
соған сәйкес ашаршылық құрбандарына ар-
налған азалы күнді белгілеу. Осы ретте бұл 
мәселені ұзақ жылдар бойы көтеріп жүрген 
Смағұл Елубаевтың еңбегін ерекше атаған 
жөн. Жақында дәл осы мәселені Ашаршылық 
қасіретіне 80 жыл толуына орай Қазақстан 

Республикасы     Парламенті      Сенатының 
бір     топ     делегаттары     (М. Бахтиярұлы, 
А. Судьин, Е. Астаев, Ж. Ерғалиев) 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің бас-
шысы К.Қ. Мәсімовке сауалнама арқылы 
жолдап, қайта жаңғыртты. Шын мәнісінде, 
түйіні шешілмеген бұл мәселенің ара-жігін 
ажырататын мезгіл жетті. Оған 1920-30 
жылдардағы Қазақ тарихының қасіретке 
толы беттері айқын дәлел. 

Ұлттық тарихтың осындай өзекті 
мәселелерін қайта зерделеуде Әлихан 
Бөкейхан мен Мұстафа Шоқай бастаған 
зиялылар шоғырының ізінен ерген, бүгінгі 
Азат Еліміздің азат ойлы азаматтарының 
тұруы қуантарлық жағдай.

2. ашаршылықтың бастау көздері
Жоғарыда айтылғандай, 1995 жылы 

бекітілген ҚР-ның Президентi жанындағы 
Мемлекеттiк саясат жөнiндегi Ұлттық 
Кеңестiң мәжiлiсiнде «Қазақстан 
Республикасында тарихи сананы қалып-
тастыру» тұжырымдамасында «Тарихи 
бiлiмнiң негiзгi басымдықтары», «Тарих 
ғылымының проблемалары», «Тарихи 
бiлiм беру мен ағарту iсiнiң келешегi» 
бағыттары қамтылған болатын. Соның 
iшiнде Қазақстан тарих ғылымының 
алдына қойған мiндеттердiң бiрi Кеңестiк 
дәуiрдегi Қазақстан тарихын қайта 
пайымдау. Соның қатарында Ашаршылық 
және Саяси қуғын-сүргiн тарихы бар. 
Ал, бұл тарихтың түп-тамырын кеңестiк 
билiктiң негiздерінен іздеген жөн. Өйткенi, 
Ахмет Байтұрсыновтың «Революция 
және қырғыздар» деп аталатын әйгілі 
мақаласында нақты айтылғандай, «қазаққа 
ақпан революциясы қаншалықты түсiнiктi 
болса, қазан революциясы соншалықты 
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түсiнiксiз болды» және кеңестiк билiктiң 
күйреуiне дейiн сол түсiнiксiз күйiнде 
қалды. Олай дейтініміз, 1917 жылғы ақпан 
революциясынан кейін билікке ұмтылған 
большевиктер, әу-бастан қара халықты 
алдап-арбау, еріксіз күштеу әдістері арқылы 
жұмысшы мен шаруа одағына негізделген 
қоғам құру мақсатын көздеген еді.

Қазан революциясының қазаққа 
түсініксіз болуын, Ахмет Байтұрсынов 
«қазақ қоғамында капитализмнің, соған 
сәйкес таптық жіктелудің жоқтығымен», 
ал Міржақып Дулатов «қазақ - қырғызды 
капиталист, буржуй, жұмыскер деп бөлуге 
болмайды. Бізде Еуропа халықтарындай 
зауыт, фабрика жоқ, бізде миллионер, жатып-
ішep жоқ. Біздің халық ақ сүйек, қара сүйек, 
бай, жұмыскер, жерлі, жерсіздерге бөлінген 
емес. Қалың қазақ - қырғыздың  тіpшілігі,  
шаруасы - мал бағу. Қазақ жері бұрыннан 
да жеке адамның eншіcіне бөлінген 
еместігімен» түсіндіреді [1, 12 Б.]. 

Ресей орталығындағы қосөкіметтілік 
және оның шеткері аймақтарындағы 
көпүкіметтілік жағдайында, большевиктер 
билік тізгінін ұстаудың өздеріне тиімді 
жолдарын қарастырды. 1917 жыл – саяси 
оқиғаларға толы күрделі кезең еді. Осы жыл-
дары құрлықтың 38 мемлекеті тартылған 
1914 жылғы Еуропа соғысы жүріп жатты. 
Ресейдің ішкі жағдайы тым ауыр-тын, 
елдің басым бөлігін құраған шаруалардың 
жер мәселесі шешімін таппады, соған орай 
шаруаларды сыртқа қоныстандыру процесі 
жалғасып жатты. Сондай-ақ, елдегі 30 
млн.-ға жуық мұсылмандардың азаттық 
қозғалысы шарықтау шегіне жеткен кезең 
болатын. 

Міне, қалыптасқан осындай жағдайда, 
өзіне әлеуметтік тірек іздеген Кеңестер, 

Уақытша үкіметтің соғысты тоқтатпау 
саясатына кереғар ұстанымға көшті. 1917 
жылдың қыркүйек-қазан айларында «Жер 
– шаруаларға», «Заводтар мен фабрикалар 
– жұмысшыларға», «Езілген халықтарға 
– ұлттық теңдік» т.с.с. лениндік ұрандар 
көтерілді. Басқаша айтқанда, еңсесі 
түсіп, есеңкіреп қалған шаруалардың 
сұранысына сәйкес «соғысты тоқтатамыз», 
«жер береміз», «нан береміз» деген сөздер  
жағымды естілді. Осылайша, Ресейдің 
сол кездегі стратегиялық мақсатын жете 
түсінбеген шаруалар большевиктердің 
соңынан еріп кете барды. 

1917 жылдың 26 қазанында өткен 
Советтердің бүкілресейлік екінші сьезінде 
жарияланған В.И. Лениннің Үндеуінде: 
«Совет өкіметі... Ресейді мекендеуші 
барлық ұлттардың өзін-өзі билеуіне шын 
мәнінде право берілуін қамтамасыз етеді» 
деген уәдесі мен сьезд қабылдаған «Бітім 
туралы» және «Жер туралы» декреттер 
жаңа өкіметтің орнығуы үшін үлкен 
маңызға ие болды, өйткені олар Советтерге 
деген халықтың басым көпшілігі болған 
шаруалардың сенімін күрт арттырды...

Ал, Алаш партиясының басшылары 
осыған дейін Қазақстанның ең басты, ең 
өзекті мәселелерін (ұлттық-мемлекеттік 
құрылыс, жер, қоныс аударушылар, казак-
орыс әскерлерінің зорлық-зомбылығы т.с.с.) 
шеше алмаған Уақытша үкіметке сенуден 
қалса, енді оның орнынан келіп, жоғарыда 
аталған проблемаларды таптық принциптер 
негізінде шешуге уәде еткен Совет өкіметіне 
күмәнмен қарады [2, 133-134 Б.]. 

Мұстафа Шоқай кеңес үкіметінің 
алғашқы жылдарында қазақ халқының 
жеткен жетістігі туралы Жүсіпбек 
Аймауытовтың мынадай пікірін береді: 
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«соғыс, революция, тонаушылықтар, аштық, 
ұлттық тәуелсіздік, автономия... бұның бәрі 
қазақ-қырғыз халқының түсіне де кірмеген 
құқайлар, олар аштық пен ұшы-қиыры 
жоқ жоқшылықтың құшағында (қазақ-
қырғыз халқы) кірді де кетті... Социалистік 
революцияны осылай түсіндіріп, осы-
лай қабылдау саяси-ағарту саласы қыз-
меткерлерінің Қызылордада өткен сьезінде 
де айтылған» /Шоқай М. Советтер қол 
астындағы Түркістан (пролетариат дикта-
турасына мінездеме) [3, 142 Б.]. 

Кейінгі  оқиғалар көрсеткендей, қазақ 
зиялыларының күмәні шындыққа айналды.  
Большевиктердің сорақылық саясатын 
көзімен көріп,  жүрегімен сезген Алаш 
арыстары «өзгеше пікірлі» болғаны үшін 
әртүрлі жазаларға тартылды, соңы жаппай 
қырып-жоюмен тынды.

«Саяси қуғын – сүргін - кеңестік 
әміршілдік жүйенің саяси және 
таптық қарсыластарын «тап жаулары», 
«ұлтшылдар», «жат пікірдегілер» және 
«әлеуметтік қауіпті элементтер» ретінде 
саяси қудалау саясаты... осы кезеңде 
тұтқындалған 44 алашордашылардың 
үшеуі Жүсіпбек Аймауытов, Әбдірахман 
Байділдин, Дінше Әділов ату жазасына 
кесіліп, үкім орындалды. Ал қалғандары 
әртүрлі мерзімге түрмеге қамалды [4, 
603 Б]. Соңғы мәліметтерден 125 мың 
қазақ зиялысы саяси қуғын-сүргін құрбан 
болғаны мәлім. Осы ретте алаштанушы 
Шәмек Тілеубаевтың «мұрағат қорларынан 
табылған 520 алашордашылардың тізімі» 
туралы мәліметін айта кеткен жөн [5]. Осы 
тізімнің ішінде әртүрлі себептермен бүгінгі 
көпшілік оқырман қауымға жетпей жатқа-
ны қаншама... 

Алаш қозғалысы мен жаппай саяси 

қуғын-сүргінге ұшыраған ұлттық элита 
өкілдерінің тағдырын терең ғылыми 
зерттеуге алған, кәсіби тарихшы Мәмбет 
Қойгелдиев Қазақстандағы Саяси 
репрессияны 5 кезеңге бөліп қарастырады: 

1) 1918-1920 жж. – революция және аза-
мат соғысы жылдарын қамтиды;  2) 1923-
1932 жж. – И. Сталиннің билікке келуінен 
басталып, бірінші бесжылдықпен аяқталады;  
3) 1932 – 1937/38 жж. – екінші бесжылдықтан 
басталып, репрессияның шарықтау шегімен 
аяқталады; 4) 1940 жылдың соңы – 1950 
жылдың басы – соғыс жылдарындағы 
репрессиядан басталып,         И.В. Сталиннің 
өмірден    кетуімен    аяқталады;    5)   1985-

1991 жж. – Д.А. Қонаев тұсында 
бой көтерген «қазақ ұлтшылдығынан» 
(«Казахское дело») басталып, желтоқ-
саншыларды репрессиялау науқанын 
қамтиды. Автор соңғысы кеңестік биліктің 
терең жүйелік дағдарысқа ұшырағанын 
анық көрсетумен қатар, перманентті 
репрессиялық шараларсыз бұл биліктің 
өмір сүре алмайтындығын байқатты» деген 
салмақты тұжырымын жасайды [5]. 

Міне, сонау 1917 жылдан билік 
тізгіні қолына тиген большевиктердің 
«перманентті репрессиялық шаралары», 
осындай. Соңғы кезде БАҚ беттерінде 
жиі айтылып жүргендей, кеңестер 
ұжымдастыру науқанында тек қазаққа 
емес, жалпыадамзатқа қарсы ауыр қылмыс 
жасады. Одан КСРО құрамындағы Еділ 
жағалауы, Батыс Сібір, Украина, Белоруссия 
т.б. аймақтардағы өзге ұлттар да зардап 
шекті.  

Соңғы кезде жарияланған тарихшы-
демограф М. Асылбековтiң «1933-1937 
жылдардағы Бүкiлодақтық құпия санақ» 
мәлiметтерiнде, КСРО халқының саны 
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әртүрлi берiледi. 1933 жылы 168 млн, 
1937 жылы 180 млн мен 162 млн адам 
көрсетiлген [6]. Бұл кеңестiк санақтың 
құпиясы ашаршылық пен саяси қуғын-
сүргiн құрбандарының санын әлемдік 
қауымдастықтан жасырумен түсiндiрiлсе 
керек. Ал, өткен ғасырдың бірінші 
ширегіндегі қазақтың жалпы саны – 6 
млн. шамасында болса, ашаршылық пен 
репрессия жылдары тең жартысынан 
астамы мәңгілік мекеніне ерте кетті. Тіпті, 
соңғы сандық мәліметтер бұдан да жоғары. 
Айталық, белгілі тарихшы-аудармашы 
К. Есмағамбетовтің пайымдауынша, 
«зерттеушілердің өмірге келмеген ұрпа-
ғының саны туралы мағлұматтарын есеп-
тегенде, 1932-1933 жылдары қазақтар 4 
млн.-дай адамнан айырылған» [7, 114-117 
Б.]. 

Ашаршылық нәубеті кеңестік биліктің 
бірінші бесжылдық тұсына (1928-1932) 
сәйкес келді. Бұл кезең жөнінде 1970 жылы 
Қарағандыда елеусіз жағдайда дүниеден 
озған соңғы алашордашылардың бірі - 
Әлімхан Ермеков мынадай пікірін: «қазан 
төңкерісі Қазақстанда 1928 жылдан бастап 
нақты күшіне кірді. Далалық жартылай 
феодализм мен капитализмнің тамыры енді 
ғана жұлына бастады. Бұрын саясатпен 
айналысқан адамдар осындай қысылтаяң 
сәттерде сынақтан өтуі тиістігін» білдірген 
еді [8, 202 Б.]. 

Осы    жылдары   Қазақстанды  басқару 
Ф.И. Голошекиннің еншісіне тиді (1925-
1933). Ол орталықтағы «Ұлы қазаннан» 
«Кіші қазанды» туындатып, өзіне қарсы 
қабақ шытқандарды қағып тастап отырды. 
Сөйтіп, айналасына «көнбіс жандарды» 
жинады. Бұл саясаттың нәтижесі 
қазақтардың дәстүрлi мал шаруашылығын 

күйзеліске әкелді. Төрт түлік мал басы 
күрт қысқарды, малдың сандық көрсеткіші 
көпірме жалған ақпараттарға толды. 
Айталық, Әбілхайыр Досовтың 4 томдық 
жеке істеріндегі материалдарда «1930 
жылдары өлкелік комитет ет дайындау 
жоспарына сәйкес мал санын анықтау 
мақсатында құрылған комиссия (төрағасы   
О.Исаев), З. Төреғожиннің Қазақстандағы 
мал саны шамамен 4-4,5 млн. деген мәліметін 
жоққа шығарып, әлі де 14-15 млн. –ға жуық 
мал басының бар екенін алға тартылған. 
Ал, өлкелік комитеттің мәліметінде – 21 
млн. мал басы көрсетілген. Осы бюрода 
шындықты айтқан З. Төреғожин мықтап 
таяқ жеген» [9]. Қазақ даласындағы мал 
басының қысқаруы аздай, ауа-райының 
қолайсыздығы мен індеттің таралуы 
«жығылған үстіне жұдырық» болды.

Міне, осы көріністегі тарих сахнасына 
1930 жылдары ұшқыр ойлы, өткір тілді 
Т. Рысқұлов, С. Сәдуақасов, О. Исаев, 
Н.Нұрмақов, С. Қожанов, Ж. Мыңбаев және 
т.б. қазақтың «ұлтшыл» өкілдері шықты. 

3. Бүгінгі көзқарас
«Мемлекеттік тәуелсіздік, жер және 

кезінде алаш зиялылары күн тәртібіне қой-
ған қоғамдық-саяси басқа да мәселелерді 
басты талабы етіп, ұлт-азаттық қозғалыс 
жаңа сипатта Т. Рысқұлов, С. Аспандияров,                   
С. Қожанов, С. Сәдуақасов, Ж. Мыңбаев 
қызметінде одан әрі өрши түсті. 

Елде тоталитарлық жүйе біржола 
орнағаннан кейінгі уақытта енді ол жаңа саяси 
жағдайға байланысты шетелдік эмиграция 
күшімен жүргізілді. Мұстафа Шоқайұлының 
қызметі, оның басшылығымен Берлинде 10 
жыл бойы (1929-39) шығып тұрған «Яш 
Түркістан» журналындағы материалдар 
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соның айғағы [10,  249 Б.]. Жалпы Мұстафа 
Шоқай 20 жылдық эмиграциялық қызметінде 
елдегі жағдайға қатысты материалдарды 
егжей-тегжейлі қарастырып, талдап 
отырғаны белгілі. Оның қаламы ашаршылық 
тақырыбын айналып өтпеген. Айталық, 1918-
22 жылдардағы ашаршылық туралы «Новый 
мир» журналында жарияланған «Қазақ 
жеріндегі ашаршылық» деген мақаланың 
авторы – шынайы Ахмет Байтұрсынов емес. 
Оның мақаласын советтік цензураның 99 
пайызға өзгертіп жібергені аңғарылып тұр. 
Өйткені, А. Байтұрсынов ешқашан айқын 
фактілерге қарама-қайшы келмейді» - деп 
аяқтаған өз мақаласын Мұстафа Шоқай [11]. 
1932-1933 жылдары Ұлы Даланы шарпыған 
ашаршылық       жөнінде,      оның      себеп-
тері         мен        салдары,     экономикалық 
және   демографиялық  зардаптары   туралы 
Т. Рысқұлов,      О. Исаев,        Ғ. Мүсiрепов, 
М. Ғатаулин, М. Дәулетқалиев, Е. 
Алтынбеков, Қ. Қуанышев және т.б. қазақ 
зиялылары Мәскеу (И.В. Сталин) мен 
Қызылордаға (Ф.И. Голощекин) ресми 
хаттар жібергені белгілі. Бұл түпнұсқалық 
деректер тарихымызға «Сталинге хат», 
«Бесеудiң хаты» деген атаулармен енді. 

Келесі айтпағымыз, саясат пен шы-
ғармашылықты қатар алып жүрген қазақ 
зиялыларының мұраларындағы ашаршылық 
тақырыбы болмақ. Соның ішінде Алаш 
қайраткерлері Сәкен Сейфуллиннің 
«Қызыл ат» поэмасын, Ілияс Жансүгіровтің 
«Кәмпеске», «Жұт-жеті ағайынды» 
өлеңдерін атауға болады.  

С. Сейфуллиннің «Қызыл ат» поэмасы 
туралы Тұрсынбек Кәкiшевтің мәліметтері 
мынадай: «1936 жылы 10 қаңтарда Минск 
қаласында КСРО Жазушылар одағының 
пленумы болды. Ойламаған жерден Сәкен 

мықты соққыға жығылды. Бүкiл қазақ 
даласын жыландай жалмаған аштық пен 
ауыртпалықты, ескi крайкомның қай-
рансыздығын қазақ әдебиетiнде жападан-
жалғыз жырлаған «Қызыл ат» поэмасы 
Сәкендi «пәлеге» қалдырды. «...троцкизмге 
жақын саяси қателіктерге жол берді» деп,  
Сәкендi Троцкиймен бауырластырып қойды, 
... бұл сол кез үшiн қайырлы сағаттан емес-
тiн...» [12, 352 Б.].  

«Жұт–жеті ағайынды» өлеңіндегі 
мына бір шумақтар «Күнiне қазақ мыңдап 
өлiп жатыр, Тұқымы сағат сайын кемiп 
жатыр. Өз баласын өзi үйiтiп, сирағын 
жеп,  Көр азабын тiрiдей көрiп жатыр» - 
жан түршігерлік жолдар адамның сүйегін 
қайыстырады [13]. Қалай десек те, көркем 
әдебиеттегі тарихтың ащы шындығының 
көрінісі, осылай. 

Абайша айтқанда, «Қайран елім – 
қазағым, қалың жұртым» талай жұттан, 
талай соғыстан аман қалған қазағым, 1920-
30 жылдардағы кеңестік тоталитаризм 
жүйесіндегі ашаршылық нәубетін көтере 
алмай қалды... Оның экономикалық және 
демографиялық зардаптары бүгінге дейін 
жойылған жоқ. «Нәубет» жылдарының 
ащы сабақтарын ұмытпай, ашаршылық 
құрбандарына тағзым ету – әр қазақтың 
борышы деп санаймыз. Тіпті, белгіленетін 
азалы күні бір минут үнсіздік жариялау   
«тақиямызға таршылық етпес» еді.

Әрине, елімізде бүгінге дейін 
атқарылған жұмыстар аз болған жоқ. 
Тәуелсіздік жариялануы қарсаңында құ-
рылған арнайы комиссияның /11.11.1991./ 
қорытындысы бойынша тұңғыш рет 
ашаршылық туралы материалдар мен 
құжаттар жинағы жарияланды. Манаш 
Қозыбаев, Кеңес Нұрпейісов бастаған қазақ 
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тарихшылары: Мәлік-Хайдар Асылбеков, 
Жұлдыз Әбiлғожин, Қайдар Алдажұманов, 
Мәмбет Қойгелдиев, Талас Омарбеков, 
Бүркітбай Аяған, Хангелді Әбжанов, Көшім 
Есмағамбетов, Тілеу Көлбаев, Мақаш 
Тәтімов, Тұрсын Жұртбай, Бейбіт Қойшыбаев 
және т.б. ғалымдар осы тақырыпқа әр 
қырына үңілді. Олар отандық және 
шетелдік мұрағаттардың құпия қорларын 
қопарып, ұжымдастыру науқаны және оның 
зардаптары, ашаршылық пен саяси қуғын-
сүргін тарихын кешенді зерттеуге жол ашты. 
Сондай-ақ, бүгінгі ұрпақтың ұлттық және 
тарихи санасын қалыптастыруға орасан 
зор еңбек сіңірді, төл тарихымыздың ақ – 
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қарасын ашып берді.Тарихшылар қауымы 
Ұлттық тарих мәселелерiн зерттеудiң 
ауқымын кеңейтiп, тәуелсiздiк жылдары 
«Тарих тағылымы не дейдi?», «Қазақ қалай 
аштыққа ұшырады?», «Қасiреттi жылдар 
хаттары», «Коллективизация в Казахстане: 
трагедия крестьянства», «20-30 жылдардағы 
Қазақстан қасiретi», «Сталинизм и репрес-
сия в Казахстане 1920-1940-х годов және  т.б. 
көптеген iргелi монографиялық еңбектердi 
жарыққа шығарды. Олар алдағы күндері 
сапалы тың туындыларды дүниеге әкеледі 
деген сенімдеміз және оған жоғарыда 
аталған кәсіби тарихшылардың мектебі 
өзіндік үлес қосады деген ойдамыз.
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История казахского кочевого 
крестьянства является одним из примеров 
трагичности исторического процесса. 
На протяжении всей истории казахской 
государственности крестьянство являлось, 
в широком смысле этого слова, кормильцем 
и вместе с тем наиболее бесправным и 
угнетенным слоем населения. И даже тогда, 
когда проводились реформы аграрной 
направленности, крестьянство в силу раз-
личных обстоятельств не могло в полной 
мере воспользоваться их результатами. 

В этом плане очень показательна исто-
рия крестьянства советского периода, когда 
государство осуществляло радикальную 
перестройку аграрных отношений, и когда 
сельское хозяйство и крестьянство, по 
сути дела, потеряли свою самоценность 
и превратились в средство достижения 
государственных целей.

Многие западные ученые, изучая 
историю коллективизации и страшных для 

народов СССР последствий, обращаются к 
роли руководства в этот период и, в частнос-
ти,     самого     Сталина.     Так,     например, 
М. Эллман (Michael Ellman) в работе «Сталин 
и советский голод» говорит о том, что 
согласен   с  Р. Дейвисом   и   С. Уиткрофтом 
(R. W. Davies   and    Stephen G. Wheatcroft) в 
том, что Сталин был больше сконцентриро-
ван на вопросах индустриализации страны, 
чем на судьбах крестьянства. Мы также 
полагаем, пишет автор, что Сталин считал 
голод в деревне ошибкой самих крестьян [1,  
Р. 663-693].

В статье «Советский голод 1932-1934 
годов» опубликованной в 1964 году Дана 
Далримпл (Dana G. Dalrymple) делает попыт-
ку исчерпывающе, на основе документов, 
разъяснить голод 1932-1934 годов, который 
был вызван искусственно. В данной статье 
ученый утверждает что, голод 1932-34 годов, 
который так и не был официально признан 
Советским Союзом, является бедствием, ис-
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ключительно созданным человеком. По сло-
вам ученого, голод, который насчитывает 
миллионы человеческих жертв, был вызван 
экономической и социальной политикой 
Советского правительства во время первой 
пятилетки.

Для претворения в жизнь программы 
ускоренной индустриализации, советское 
правительство знало, что ему придется 
коллективизировать сельское хозяйство 
ускоренными темпами. Ученый считает, 
что разрушения, вызванные процессом 
коллективизации, привели к голоду и смер-
ти миллионы крестьян.

Автор выделяет две точки зрения 
относительно голода 1930-х годов в 
Советском Союзе. В первую категорию 
Д. Далримпл относит исследователей 
согласных с тем, что в Советском Союзе в 
тот период население ощущало нехватку 
продуктов, но не признают существования 
повсеместного голода. С другой стороны 
он выделяет значительную часть ученых, 
представших обоснованные доказательства 
голода в существенном объеме.

Далее в своей статье автор анализирует 
регионы и группы людей, которые оказались 
под влиянием сильнейшего в истории голо-
да. Согласно Д. Далримпл более суровые 
условия голода были в Украине, в Северном 
Кавказе, в среднем и нижнем течении Волги, 
и в Казахстане.

В целом, голод в первую очередь поразил 
зерновые регионы и отдельных крестьян. 
В этих же регионах коллективизация 
была более завершенной. Проблема таких 
монокультурных регионов была в том, 
что у них было меньше домашнего скота 
для потребления, в то время когда их 
принудительно лишали зерна. Д. Далримпл 

считает, что Казахстан здесь является 
исключением, так как кочевые племена каза-
хов занимались разведением крупнорогатого 
скота. В ходе коллективизации практически 
весь скот был уничтожен. Следовательно, 
согласно статье ученого, казахские племена 
пострадали больше всего относительно 
человеческой смертности, возможно больше 
чем все другие регионы Советского Союза.

Ученый считает, что голод 1932-34 
годов по своему объему, длительности, 
интенсивности, и последствиям является 
наихудшим из всех известных в мире. 
Численность смертей от голода исчисляется 
миллионами. Он заявил, что тогда погибло 
5,5 миллионов человек по усредненной 
оценке различных данных из 20 источников. 
К такой высокой смертности можно добавить 
множество историй о страданиях простых 
людей и даже каннибализме. 

В заключительной части автор приходит 
к мнению о том, что Великий Голод 1932-
34 годов является исключительно делом 
рук человека. Дана Далримпл, изучая 
производство зерна в годы бедствия делает 
следующие выводы: несмотря на то, 
что урожай был ниже по сравнению с 
предыдущими годами, в казне Советского 
Союза было достаточно зерна для спасения 
жизни миллионов людей. Автор считает, что 
не может быть сомнения в исторической 
ответственности Советского правительства в 
голоде 1932-34 годов.

Д. Далримпл пишет: «Для того чтобы 
сделать Россию бастионом социализма, 
Сталин понимал, что нужно построить и 
поднять индустрию. Для осуществления 
этого в отсталой России необходимо было 
импортировать машинное оборудование. 
Но для импорта машин нужно было 
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осуществлять иностранный обмен. Экспорт 
сельскохозяйственной продукции составлял 
большую часть этого обмена. Поэтому, Сталин 
был уверен в том, что для продолжения 
ускоренного темпа индустриализации нужно 
продолжать экспорт продуктов питания 
независимо от того, в каких условиях живут 
в деревнях» [2, Р. 250-284]. 

Марк Б. Таугер (Mark B. Tauger), профес-
сор университета Западной Вирджинии, 
специализирующийся на истории России и 
Советского Союза. Свои исследования по 
проблеме продовольственных кризисов в 
СССР он начал еще в конце 80-х. Согласно 
исследованиям многих ученых книги и статьи 
Марка Таугера отличаются строго научным, 
аграрным, а не политическим подходом в 
исследовании голода в Украине в 1932-33 гг.

На примерах работ и публикаций М.Б. 
Таугера хорошо видно, что его исследования 
носят фундаментальный характер, поскольку 
являются результатом многолетней работы, в 
том числе и в архивах Украины и России [3].

По словам автора книги «Голод» на Руси» 
Сигизмунда Миронина «этот выдающийся 
ученый, проведя множество месяцев в архивах 
России и Украины, доказал, что неурожай 
в 1932 году был [4]. Просто он не был 
зарегистрирован официальными органами». 
Заслуга М. Таугера в том, пишет автор, что 
он первый из западных исследователей 
попытался рассмотреть проблему вне 
искусственно созданной концепции о 
нарочно спровоцированном «голоде» против 
украинцев и других национальностей СССР, 
недовольных действиями властей на местах. 
А это выводит его работы на совершенно 
иной уровень понимания того, что же все-
таки случилось в те годы. 

Некоторые западные исследователи 

– Д. Мэйс, Р. Конквест и др., считают, что 
«голодомор» отвечает общепринятому 
определению геноцида (резолюция о 
геноциде, утвержденная ООН в 1948 г.). Но 
Дж. И. Гетти, опубликовавший рецензию 
на книгу Р. Конквеста, писал, что ведущие 
западные историки, занимавшиеся изучением 
коллективизации в СССР, были не согласны с 
заявлением автора об «умышленном терроре 
голодом». 

Вместе тем, некоторые уважаемые 
западные ученых доказывают, что нельзя 
ставить в один ряд Холокост и голод 
1933 года. М. Таугер указывает на то, что 
большинство ученых не согласны с термином 
«украинский голод». По мнению М. Таугера, 
такая интерпретация голода 1933 года 
содержит ошибки, неправильные концепции 
и упущения, настолько значительные, что 
делают эту концепцию не только слабой, но 
и полностью разрушают аргументы данной 
интерпретации.

Несмотря на то, что большинство 
современных ученых согласны с 
утверждением о том, что голод был вызван 
политикой советского правительства под 
руководством Сталина, М. Таугер и не-
которые американские ученые, убеждены, 
что голод был вызван неурожаем, который, 
в свою очередь, был связан с крайне 
неблагоприятным сочетанием природных 
факторов и засухи [5,  Р. 65].

Точка зрения М.Б. Таугера кардинально 
отличается от той, которая утвердилась 
сегодня в Украине, в силу крайне 
заполитизированного отношения к голоду 
1932-33 гг.. Данную точку зрения в Украине 
М.Б. Таугер описывает следующим образом: 
«практически во всех исследованиях запад-
ной, советской и российской историографии 
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утверждается, что советское правительство 
провело насильственную коллективизацию, 
отреагировав, таким образом, на «зерновой 
кризис» 1928-1929 гг.».

По данной интерпретации зерновой 
кризис рассматривался как дефицит 
поставок сельскохозяйственной продукции, 
якобы вызванный тем, что режим установил 
официальные закупочные цены на зерно 
на слишком низком уровне по сравнению с 
ценами на прочие виды сельскохозяйственной 
продукции. Многие исследователи считают 
неурожаи в СССР в эти годы (1927-1929) 
лишь мелкими факторами этих серьезных 
проблем, а иногда даже и не упоминают 
их. Согласно этой точке зрения зерновой 
кризис нанес удар по крестьянству только 
опосредованно, через «экстраординарные 
меры» в виде обязательной продажи и 
конфискаций, введенных режимом с целью 
обеспечения города продуктами.

По данной гипотезе, зерновой кризис 
носил экономический и политический, но не 
сельскохозяйственный характер, особенно 
с учетом того, что он перевел отношения 
между государством и крестьянством 
из мирных в плоскость принуждения, 
отъема и эксплуатации, создав тем самым 
условия для тоталитарного режима и 
коллективизации». 

В своей работе «Марк Таугер о голоде, 
геноциде и свободе мысли в Украине» 
автор ставит под сомнение желания 
Сталина намеренно уничтожить крестьян, 
пытается донести до читателя правду о 
том, что же на самом деле происходило в 
те суровые, жестокие годы рубежа первой 
и второй пятилеток.

Работы М.Б. Таугера представляют 
доказательства в пользу альтернативной 

точки зрения на зерновой кризис. Фактичес-
ки, американский ученый – первый, кто смог 
рассмотреть эту проблему строго научно и 
объективно [6]. 

Исследователь Р. Маннинг посвятила 
свои работы изучению государственной 
политики второй половины 1930-х гг. 
Сравнивая начало сталинского наступления 
на деревню в период начала сплошной 
коллективизации и его апогей в 1937-1938 
гг., Р. Маннинг говорит о более сдержанной 
политике руководства по отношению к 
крестьянам в конце 1930-х гг. По ее мнению, 
сталинское правительство более расторопно 
и щедро, чем во времена прежних кризисов, 
отреагировало на неурожай 1936 г., прекра-
тив экспорт хлеба, списав с крестьян долги 
по ссудам и выдав сельскому населению 
продовольственные и семенные займы [7].

Профессор Неаполитанского универси-
тета Андреа Грациози, плодотворно рабо-
тающий над проблематикой по истории 
СССР, в работе «Сталин, советский голод 
1931-1933 гг. и украинский Голодомор», 
приходит к выводу о том, что голод в 
Казахстане и обусловленные им эпидемии 
1931-1933 годов – явление иной природы, 
нежели голодомор в Украине и на Кубани 
(в Северо-Кавказском крае, входившем в 
состав РСФСР, но в ту пору населенном 
преимущественно украинцами), длившийся 
с конца 1932 до начала 1933 года.

Следующий шаг, который необходимо 
сделать, – провести ещё одно разграничение, 
а именно отделить «стихийный» голод 1931–
1932 года (стихийный в кавычках, потому 
что голод этот, хотя был неожиданным и не-
запрограммированным, безусловно явился 
следствием политических мер 1928-1929 
годов), от того голода, который наступил 
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после сентября 1932 года в результате впол-
не сознательных человеческих действий 
(события в Казахстане развивались в 
основном по иному сценарию). 

Итак, из событий, происшедших с конца 
1932 до лета 1933 года, Грациози делает 
несколько выводов:

1. Сталин и политики, подчинявшиеся ему 
и находившиеся под его жестким контролем 
– но, разумеется, не Россия и не русские, 
которые сами страдали от голода, хотя и в 
несколько меньшей степени, – сознательно 
прибегали в ходе своего наступления на 
крестьян, призванного принудить их к 
повиновению, к антиукраинским мерам, 
целью которых было массовое уничтожение 
людей, и это привело к геноциду в том 
смысле, о каком я говорил чуть выше, – 
геноциду, физические и психологические 
последствия которого заметны и поныне.

2. Геноцид этот стал следствием голода, 
который не был искусственно устроен ради 
истребления украинской нации и явился 
«незапланированным» результатом политики 
властей, но, раз начавшись, был сознательно 
использован ими с этой целью (сколько 
можно судить, трагедию в Казахстане, где 
потери, если рассматривать их относительно 
общего числа населения, были ещё больше, 
следует считать «всего-навсего» результатом 
неудачно проведенного превращения кочевых 
народов в оседлые и полного равнодушия к 
судьбе коренного населения.

3. Геноцид этот осуществлялся в период, 
протекавший под знаком сталинского 
решения наказать голодом и страхом 
определенное число национальных и 
этносоциальных групп, казавшихся реально 
или потенциально опасными.

4. Рассмотренное под этим углом 

зрения, соотношение голодомора с другими 
страшными репрессиями 1932-1933 годов 
имеет некоторое сходство с описанным 
выше соотношением между нацистскими 
репрессиями в целом и холокостом.

5. Тем не менее, между голодомором и 
холокостом есть существенное различие. 
Голодомор не ставил целью уничтожение 
украинской нации целиком, он не включал 
в себя непосредственного убийства жертв, 
он строился на основаниях теоретических и 
политических (быть может, позволительно 
даже сказать «рациональных»?), а не на 
основаниях этнических и расовых (это 
различие лежит, по крайней мере, отчасти, в 
основе двух предыдущих).

6. Если рассматривать события с этой 
точки зрения, холокост следует назвать 
явлением исключительным, поскольку он 
представляет собой самую «чистую» из всех 
возможных форм геноцида; он радикально 
отличается от всех остальных видов 
геноцида, по крайней мере, в количественном 
отношении.

По этой причине он составляет 
отдельную категорию, но, в то же самое 
время, венчает многоэтажную пирамиду, 
каждый этаж которой – особая трагедия. 
Голодомор в этой пирамиде занимает один 
из верхних этажей [8].

Одной из трагических страниц в 
истории казахского народа посвящена 
книга французского историка Изабель 
Огайон «Седентаризация казахов СССР при 
Сталине. Коллективизация и социальные 
изменения (1928-1945 гг.)». Автор на 
протяжении многих лет занималась 
исследованием насильственной оседлости 
(седентаризации), коллективизации, беспре-
цедентного голода, охватившего Степь и 
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унесшего жизни миллионов казахов. В ее 
работе казахстанская трагедия определяется 
как катастрофа, о которой несправедливо 
умалчивают, за исключением малой когорты 
историков. На основе детального анализа И. 
Огайон выстраивает последовательную и 
цельную панораму силовой модернизации, 
которой был подвергнут казахский народ в 
межвоенный период [9].

В целом, подводя итог обзору запад-
ных историографических исследований, 
посвященных проблеме коллективизации в 
Казахстане периода сталинской диктатуры 
(1928-1953 гг.), можно отметить следующее.

Авторами рассмотрены результаты, 
достигнутые историками по таким 
стержневым проблемам сталинской 
репрессивной политики, как репрессии 
в отношении крестьянства периода 
насильственной коллективизации (1929-
1933 гг.), «большой террор» 1937-1938 гг., 
Большой голод в Казахстане и Голодомор в 
Украине. 

Тщательный анализ западной историо-
графии о великой трагедии казахской степи  
в начале прошлого столетия необходим, 
так как исследователям предоставляются 
различные аспекты функций управления 
советским государством того периода.
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Трагедия коллективизации воистину 
неисчерпаемая тема, требующая создания 
многотомных научных исследований, 
обстоятельного анализа архивных 
материалы, всестороннего изучения 
статистических данных. Отечественные 
исследователи получили возможность 
всестороннего изучения данной проблемы 
лишь в годы независимости. В 1988 году в 
Институте истории и этнологии НАН РК 
по инициативе академика М.К. Козыбаева 
была проведена научно-теоретическая 
конференция «Коллективизация в 
республиках Средней Азии и Казахстане: 
опыт и проблемы». Именно с этого периода 
начинает формироваться новое видение 
проблем коллективизации в Казахстане, 
свободное от идеологических штампов и 
ограничений [1].

Несмотря на многолетнюю практику 
исследования проблемы, в изучении 
истории коллективизации остается 

широкое исследовательское поле, ждущее 
своих вдумчивых исследователей. Наряду 
с освещением проблемы конфискации 
феодально-байского имущества, седента-
ризации (оседания), Великого голода 30-х 
годов, заготовительной кампании, не-
обходимо изучить обстоятельно, поэтапно, 
по регионам тему откочевки, вплотную 
связанную с процессом формирования 
казахской диаспоры, дать анализ 
негативных последствий коллективизации 
в культурном развитии общества, когда 
вместе с уничтожением казахского 
этноса, были уничтожены, изгнаны 
его самые предприимчивые, сильные, 
богатые представители, представленные 
как «социально-чуждые элементы». 
Потрясены основы традиционного 
казахского общества, традиционной 
системы хозяйствования казахского 
народа, складывавшейся на протяжении 
тысячелетий, утеряны парадигмы 
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хозяйственной жизнедеятельности, 
хранимые и передаваемые из поколения 
в поколение на протяжении веков. Как 
подчеркивал известный историк-демограф 
М. Татимов: «Жестокая кампания по 
сплошной коллективизации шла поспешно, 
без предварительной какой-либо подготов-
ки. Трехтысячелетняя практика кочевого 
животноводства должна была «досрочно 
прекратиться»   всего   за   три   года  (1931-
1933 гг.)» [2, С. 55]. 

В период двадцатых годов 
советское государство проводит 
комплексные социально-экономические 
преобразования, придавая особое значение 
индустриализации страны. Ускоренные 
темпы индустриализации подстегивались 
руководителями советского государства: 
«Мы отстали от передовых стран на 50-100 
лет. Мы должны пробежать это расстояние 
в десять лет. Либо мы сделаем это, либо 
нас сомнут…» («Правда» № 35, 5 февраля 
1931 г.) [3]. В свою очередь на ноябрьском 
(1929 г.) Пленуме ЦК ВКП (б) происходит 
«законодательное» утверждение высоких 
темпов коллективизации, что дало начало 
безумной гонке за «темпом», за сплошную 
коллективизацию в кратчайшие сроки.

Уничтожение казахского аула стало 
основой сталинского эксперимента, 
развернутого в рамках известной марк-
систской теории «возможного перехода 
отсталых народов от феодализма сразу к 
социализму, минуя капитализм». «Главное 
чего здесь добилась власть - это уничтоже-
ние традиционных форм хозяйствования 
и подавление потенциального протеста, 
который мог быть многократно сильнее в 
экономически сильном ауле. Да и вообще 
нужно ли  было новой власти сельское 

хозяйство там, где строилось «громадье 
планов» по индустриализации» [4, С. 22-
24].

Трагические события в Казахстане 
в значительной степени были связаны с 
политикой проводимой руководством пар-
тийной организации Казахстана во главе 
с Ф.И. Голощекиным. При назначении, 
которого в Казахстан, Н.И. Ежов (3-й 
секретарь Казкрайкома) писал: «По правде 
сказать, мы не мечтали получить для 
Казахстана столь авторитетного товарища, 
как Голощекин, а вместе с тем, мы особенно 
ощущали необходимость в таком товарище. 
Нам думается, что ЦК как нельзя лучше учел 
этим решением положение Казахстана» [5, 
С. 19]. «Восторженная» характеристика 
Н.И. Ежова выглядит резким диссонансом 
мнению известного представителя на-
циональной интеллигенции М. Шокая о 
«московском красном жандарме» [6, С. 
110]. Под руководством которого казахский 
край оказался в трагическом положении, 
миллионные людские жертвы в угоду 
силовой политике центра, диктат, насилие. 
Идеологической подоплекой мероприятий 
Ф.И. Голощекина, явилась политика 
«Малого Октября», проводившаяся в 
Казахстане, под руководством «красного 
жандарма», который утверждал, что 
казахский аул остался в стороне от 
революционных преобразований [7, С. 11]. 

Анализируя деятельность Ф.И. 
Голощекина, академик М.К. Козыбаев 
писал: «Голощекинщина – явление 
уникальное, проявление сталинщины в 
конкретных условиях. Будучи первым 
секретарем Казкрайкома ВКП (б) в 1925-
33 гг. он выступал в роли теоретика со-
циализма. Подводил теоретическую базу 
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под практику регионального вождизма. 
Всем известно, как упорно Голощекин 
доказывал, что аул «не почувствовал 
дыхания Октября», «в ауле нет еще 
классовой борьбы», «в казахском ауле нет 
советской власти», «аул не имел октября, 
не имел комбедов и раскулачивания», в ауле 
не имеем вообще аульного коммуниста. 
Исходя из этих установок, он утверждал, 
что то, что происходило до осени 1925 
года можно было бы назвать предысторией 
Казахстана и его партийной организации, 
проповедовал идею проведения «Малого 
Октября», перечеркнув одним росчерком 
пера десятилетнюю историю советской 
власти в Казахстане» [8, С. 13]. 

Под давлением сверху партийные 
комитеты на местах проводили жесткий 
голощекинский метод: «лучше перегнуть, 
чем недогнуть» на всех этапах, 
при проведении всех мероприятий 
коллективизации.

Одним из первых мероприятий 
коллективизации был вопрос конфискации 
«федально-байского» имущества. Вопрос 
о конфискации скота у крупных баев 
ставился на III областной партийной кон-
ференции Казахстана в марте 1923 года. 
Идея экспроприации баев вновь возникает 
в ноябре 1927 года на VI Казахстанской 
партконференции. В декабре 1927 года 
была образована комиссия для разработки 
проекта закона о конфискации хозяйства 
крупных баев. 27 августа 1928 года 
на заседании ЦИК и СНК республики 
проект закона был принят и обрел 
форму директивного постановления «О 
конфискации байских хозяйств», в котором 
говорилось: «В Казахской республике, 
имеющей в своем составе культурно-

отсталые национальности, проводимыми 
до настоящего времени мероприятиями еще 
не изменены в надлежащей степени старые 
дореволюционные отношения… 

В целях освобождения бедняцких слоев 
населения от экономической зависимости и 
эксплуатации со стороны этих лиц, а равно 
в целях создания необходимых условий 
для скорейшего экономического подъема и 
культурного развития трудящихся, ЦИК и 
СНК Казахской АССР постановляют:

1. Провести в Казахской АССР, 
за исключением Адаевского округа 
и хлопководческих районов быв. 
Джетысуйской и Сыр-Дарьинской губернии 
и Кара-Калпакской автономной области, 
выселение тех наиболее крупных скотоводов 
из коренного населения, которое, сохраняя 
полуфеодальные, патриархальные и 
родовые отношения, своим имущественным 
положением препятствуют советизации 
аула» [9, С. 220-221]. 

В Казахстане, территория которого 
делилась на 119 районов: 9 кочевых, 85 
полукочевых, и 25 оседлых в соответствии с 
постановлением по республике намечалось 
конфисковать 700 хозяйств, имевших свыше 
400 голов скота (в переводе на крупный) в 
кочевых районах, более 300 – в полукочевых 
и свыше 150 – в оседлых. Конфискации 
подлежали также хозяйства ханских и 
султанских потомков. «Срок завершения 
всех мер, связанных с конфискацией и 
выселением, назначался  на 1 ноября 
1928 года (позднее его продлили на 10 
дней), 60-70% изъятого скота и другого 
имущества надлежало распределить среди 
казахской бедноты, остальные между 
племрассадниками» [10, С. 133]. 

Катастрофические последствия 
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сверхфорсированной коллективизации 
многократно усугублялись администра-
тивным произволом в ходе так называемого 
планового оседания кочевых и полукочевых 
хозяйств. Седентаризация – оседание 
кочевых и полукочевых хозяйств, явилось 
одной из сторон безумной, бездушной 
гонки за темпом: «По данным Госплана 
в республике на 1931 год из 700 тысяч 
казахских хозяйств 567 тысяч являлись 
кочевыми и полукочевыми (из них 23 тысяч 
хозяйств были байскими). До 1930 года было 
переведено на оседлость около 60 тысяч 
кочевых хозяйств. К началу 1932 года осело 
более 137 тысяч кочевых и полукочевых 
хозяйств. Согласно постановлению 
Казкрайкома» и СНК КАССР (декабрь 
1931 г.) предлагалось охватить плановыми 
мероприятиями все оставшиеся кочевые 
и полукочевые трудовые хозяйства, чтобы 
процесс оседания завершился в 1932 году. 
Это означало, что более 400 тысяч хозяйств 
необходимо было перевести на оседлость в 
течение только одного года. Ясно, что при 
таком подходе к решению задачи оседания, 
никакой речи о добровольности не могло 
быть [11, С. 170].

В Казахстане коллективизация прово-
дилась одновременно с так называемым 
массовым и плановым оседанием кочевников. 
Оседающие хозяйства сплошными 
массивами зачислялись в колхозы [11, С. 97-
98]. К примеру, на страницах периодических 
изданий появлялись следующие заметки: 
«Уже в 1929-1930 годы казахские крестьяне 
массами пошли в колхоз. Если в 1928 году 
в республике было 2315 колхозов, то в 1930 
году было 6330 колхозов». Как отмечают 
авторы в комментарии, среди них было 
немало насильственно созданных и «ду-

тых» колхозов [12, С. 144].
Наряду с «революционными пре-

образованиями» в казахском ауле, 
проводимыми Ф.И. Голощекиным и его 
приспешниками, ситуация усугублялась 
широкой заготовительной кампанией, поли-
тикой выкачивания продовольственных 
ресурсов ради выполнения обязательных 
хлебо-и мясозаготовок по нарядам Центра. «С 
самого начала этим заготовкам и  поставкам 
был придан характер чрезвычайной акции 
времен военного коммунизма. Размеры 
заготовок определялись плановыми зада-
ниями, которые основывались сплошь и 
рядом на неверных, искаженных данных 
о наличии скота у населения, в более 
или менее достоверные первоначальные 
сведения (материалы налогового учета 
Наркомфина) часто вносились коррективы. 
В итоге на места спускались планы, иногда 
намного превышающие численность 
поголовья скота. Так в Балхашский район, 
насчитывающий немного больше 170 тыс. 
голов, было дана разверстка на 300 тыс. 
голов [11, С. 95]. 

Центральные власти ставили задачу, 
выполнить любой ценой поставленные 
плановые задания по заготовкам 
сельхозпродукции, реализация данного про-
цесса осуществлялась заготовительными 
организациями Комитета заготовок 
(с 1934 года Наркомат заготовок). В 
Казахстане «свирепствовали» следующие 
заготовительные организации Комитета 
заготовок: «Мясопродукт», «Союзмясо». В 
тяжелейший период массового голода – зимой 
1932 года, только за первый квартал года из 14 
мясокомбинатов Казахстана (Актюбинского, 
Алма-Атинского, Аягузского, Аулие-
Атинского, Уральского, Казалинского, Кзыл-
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Ординского, Чиментского, Петропавловского, 
Кустанайского, Семипалатинского, Талды-
Курганского, Павлодарского, Чуйского) в 
промышленные центры  было вывезено 
14044 тонн мяса, что составляло 44,5% 
плана [11, С. 194]. 

«Руководители партийных и советских 
органов работали в эти годы буквально 
на износ, постоянно находились в 
экстремальных условиях, стрессовом 
состоянии из-за завышенных плановых 
заданий и жестких требований выполнять 
их любой ценой. Вслед за сталинскими 
и молотовскими директивами с угрозами 
репрессий шли телеграммы из Казкрайкома 
за подписью Ф.И. Голощекина, тре-
бовавшего принятия репрессивных 
мер против хозяйств, допустивших 
«позорное отставание в хлебозаготовках». 
Предлагалось прекратить им завоз товаров, 
лишить кредитов, изъять органами ОГПУ 
«контрреволюционные элементы», «про-
вести зверский нажим». Заготовки шли 
под угрозами: «Невыполняющих кулацко-
байских элементов арестовывайте, кон-
фискуйте имущество, высылайте через 
ГПУ... Немедленно завершить эту работу по-
большевистски» [13]. Казахстан становился 
похож на арену фронтовых действий. 

В результате «бурной преобра-
зовательной   деятельности»  Ф.И. Голощекина 
по активизации процессов происходящих в 
казахском ауле: конфискация феодально-
байского имущества, седентаризация 
(оседание), когда в результате «массового 
оседания кочевников в условиях почти 
безводной пустыни», создания колхозов, 
обобществления скота, приведшего к почти 
поголовному уничтожению огромного  40 
миллионного поголовья, бывшего в наличии 

в Казахстане до коллективизации, остается 
всего 4 миллиона, такие отрасли как 
верблюдоводство были  уничтожены почти 
полностью, возникает страшный голод 30-х 
годов. 

Вопрос о численности жертв 
Великого голода является наиболее 
сложной проблемой коллективизации, 
требующей ответственного отношения, 
обстоятельного изучения. Академик М. 
Козыбаев отмечал: «Без существенного 
расширения источниковой базы историкам 
трудно выйти на адекватное уточнение 
таких вопросов, как численность жертв 
политических репрессий или голода в годы 
коллективизации. Поэтому не случайно 
историки-демографы демонстрируют 
уже столько лет взаимоисключающие 
разночтения по этим проблемам». Так 
жертвы голода определяются ими в 2 млн. 
человек, и в 2,5 млн. человек, и даже в 3 млн. 
хотя ясно, что например, в последнем случае 
никакое демографическое воспроизводство 
не могло бы иметь место, этнос просто 
перестал бы существовать [8, С. 47].

Известный демограф М. Татимов 
пишет: «В работах неспециалистов имели 
место различные количественные оценки 
этой трагедии. При этом в два-три раза 
преувеличивались истинные потери, или 
же наоборот они сильно преуменьшались». 
Татимов отмечает, что такая ситуация 
характерна прежде всего для зарубежных 
исследователей, в то же время, именно 
зарубежные исследователи проблемы 
коллективизации:   Р. Конквест,    А. Льюис, 
М.Б. Олкотт в свое время «дали точную 
политическую (с позиции объективной 
мировой истории) оценку казахстанской 
трагедии» [2, С. 56]. 
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В работах М. Асылбекова, В. Галиева 
убыль казахского населения определяется 
в 1610 тысяч человек. Происходит 
значительный отток сельского населения, 
откочевка казахов в Китай, Монголию, 
Афганистан [14, С. 192].

В последних исследованиях М. 
Татимова приводятся следующие данные: 
«Гражданская война, голод 20-х годов ХХ 
века, вызванный действиями новой власти, 
унес жизни около 1 млн. 700 тысяч казахов. 
В голодоморе 30-х годов, ХХ века погибло 
2 млн. 300 тысяч казахов и 200 тысяч 
представителей других национальностей 
[15].

Американский историк М.-Б. Олкотт 
подчеркивает: «В Казахстане редким 
исключением являются семьи, старшие 
представители которых не погибли в 
процессе коллективизации или репрессий. 
Бесчисленное количество семей вымерли 
полностью, не оставив никого, кто мог 
бы восстановить их имена сегодня. Это 
объясняет суть коллективной скорби – казахам 
пришлось ждать несколько поколений для 
достижения демографического потенциала, 
соответствующего концу 1920-х годов» 
[16].

В целом, мероприятия по 
коллективизации были направлены на 
разрушение традиционного уклада жизни 
аула, уничтожались национальные коче-
вые, исторически сложившиеся устои: 
«…в результате проведения сплошной 
коллективизации фактически была 
сформирована административно-командная 
система управления общества в целом, 
которая… изменила психологию людей, их 
ценностную ориентацию, вселила чувство 
страха, породила двойную мораль» [11, С. 
100].

По мысли М. Татимова: «Слом гордой 
и самобытной национальной психологии 
недавнего свободолюбивого кочевника-
алаша, превращение  насильственно его в 
оседлого колхозника произошел именно 
в эти годы страшного голодомора и 
безжалостного террора…» [2, С. 55].

Современные исследователи утвер-
ждают, что в результате голода у казахов 
поменялось практически все: уклад жизни, 
хозяйство, жилища и их обстановка, 
традиции и бытовые привычки, одежда. 
Современные казахи во многом приобрели 
свое нынешнее состояние вследствие 
губительного голода 30-х годов ХХ века.
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тҮЙІН
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ты, Индустриалды-инновациялық даму және этноәлеуметтік үдерістер тарихы бөлімінің аға ғылыми 
қызметкері Сәуле Ахметқызы Бағдатова.

Мақалада 1928-1933 жылдары қазақ жерінде өткізілген күштеп ұжымдастыру саясатының 
негізгі бағыттарына талдау жасалған. 

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 deals the main directions of forced collectivization in Kazakhstan during the 1928-1932 
years.
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Қазақстанда 2012 жылы ашаршылық 
қасіретіне 80 жыл толуына орай 
Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә. Назарбаевтың тапсырмасымен 
«Ашаршылық қасіретін» атап өту 
тапсырылды. Ол үшін ең алдымен 
ғылыми-зерттеу жұмыстары жазылып, 
сараптаулар мен қорытындылар жасалып, 
ашаршылық құрбандарына ескерткіш 
орнату мәселесін қолға алуы жоспарланып, 
жұмыстар атқарылуы керек. Қазақ елі 
осынау бір қаралы тарих беттерін қайта 
қарап, тарихын таразылап, болашақ 
үшін зерттеулер мен зерделеулер жасауы 
қажет. 

Қазақ елінің тарихындағы қасіретке 
толы беттерінің бірі – 1932-1933 
жылдардағы ашаршылық апаты. Кеңестік 
тоталитарлық жүйенің үстемдік құрған 
шағында ХХ ғасырдың 20-30 жылдары 
қазақ еліне қиянат қолдан жасалды. Оның 
астыртын құпия себептері болды. Мысалы, 
дәстүрлі қоғамда өмір сүріп келе жатқан 
қазақ халқының мал-мүлкіне 1928 жылы 
тәркілеу жүргізді. Мұның соңы халықтың 

көтеріліске шығуына, қырылуына, одан 
кейін ашаршылыққа ұрынып, босыған 
қазақ жұрты алыс және жақын шетелдерге 
шұбыра көшіп, табанын тас тіліп, көзін қар-
ға шұқыған қайғылы жағдайларға ұласты.

Осындай қайғылы да, қасіретті күйге 
түсірген кеңестік қызыл империяның саяси 
өктем саясат жүргізген әміршіл-әкімшіл 
басшылардың кінәсі еді. Мәселен, бүтіндей 
бір ұлтты қырып, жоюға бағытталған 
саясат жүргізген. Мұндай бағыттағы саяси 
қылмыстардың бірі – геноцид еді. Бұл 
адамдарды шығу тегіне, бір ұлттың, діннің 
өкілі болуына байланысты әдейі қыру 
немесе қудалау науқандарын ұйымдастыру 
деген мағынаны білдіреді [1, 237 Б.]. 

1939 жылғы Бүкілодақтық халық 
санағы материалдарындағы мәліметтерге 
назар аударсақ, 1926 жылғы санақпен 
салыстырғанда 1 миллион 247,7 мың, яғни 
3575,3 мың адамнан 2327,6 мың адамға 
немесе 35,8 %-ға азайған [2, 29 Б.]. Бұл 
қазақ халқының республикадағы үлес 
салмағының айтарлықтай төмендегендігін 
байқатады. Демек, демографиялық 

Қ.А. Еңсенов

Қр БҒм ҒК мемлекет тарихы институты, 
деректану, тарихнама және отан тарихы бөлімінің 

аға ғылыми қызметкері

ҚаЗаҚстаНдаҒЫ аШарШЫЛЫҚ аПатЫНЫҢ 
дЕмограФияЛЫҚ ЗардаПтарЫ (хх Ғ. 20-30 ЖЖ.)

аннотация
Автор ХХ ғасырдың 30 жылдарындағы Қазақстан халқының ашаршылыққа ұшыраған 

қасіретті жағдайын және оның қазақ ұлтының  демографиялық  өсіміне тигізген зардабын 
баяндайды. 

түйінді сөздер: кеңестік билік, ашаршылық саясаты,  большевиктердің ұстанымы, 
жаппай ұжымдастыру саясаты, демография.
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апаттың салдары 1931-1933 жылдардағы 
аштықтан қалыптасқан. Халықтың мұндай 
қайғылы жағдайға душар болуы күштеп 
ұжымдастырып, қолындағы мал-мүлкін 
талап алу, қинап отырықшыландыруға 
тырысу мен қуғын-сүргінге ұшыратып, 
«бай-феодал» деген желеумен дәулетті және 
орташа қазақ отбасыларын қуғындалуынан 
болды. Олар қырғыннан аман қалу үшін 
шетелдерге көшуге мәжбүр болып, көп 
қиындықтар көрді.

1928 жылы 27 тамызда ҚазОАК мен 
ҚАКСР ХКК-нің «Бай шаруашылықтарды 
тәркілеу туралы» қаулысы шықты [3, 45-
48 Б.]. Осы қаулының мазмұнына назар 
аударсақ, 19 түрлі белгісіне қарап, тәркілеу 
шараларын жүргізу керектігі баяндалған. 
Яғни, халықтың ішіндегі әлді және ауқатты 
деген топтарын жалған жалалармен қуғындау, 
бұлап, талап алу,  басқыншылық  әрекет 
пен жымысқы саясат жүргізу. Демек, қазақ 
халқының ғасырлар бойы дәстүрлі салтымен 
келе жатқан шаруашылық құрылымдарын 
бүлдіру, тұқырту және ұлтты жер бетінен 
ұлт ретінде жоғалту әрекеттері жасалды.

Қазақ қоғамындағы көш бастаушы 
ұлттық саяси элита мен дәулетті топты 
әдейілеп қуғын-сүргінге ұшыратты. 
Өйткені, олар кеңестік жаңа құрылым мен 
тоталитарлық жүйеге қарсы тұратын ең ық-
палды күштер деп есептелді. Мәселен, ХХ 
ғасыр басындағы қазақ зиялыларының бірі 
және бірегейі Ахмет Байтұрсынұлы былай 
деп жазған еді: «Байшылдық емес, барды 
сақтау керек». Көрегендікпен айтылған сөз. 
Себебі, ұлттың нағыз жанашыр перзенттері 
халықтың болашағы мен тағдырына алаң-
дап, күрестер жүргізген болатын.

Қазақстанда 1932-1933 жылдардағы 
ашаршылық салдарынан халық саны азай-

ды. Мысалы, статистикалық мәліметтерге 
назар аударсақ, 50 %-ға жуық республика 
халқынан шығын болды. Нақтырақ айтсақ, 2 
миллион 300 мың адам көз жұмған. Ал, тірі 
қалғандардың бірқатары Қытай, Ауғанстан, 
Ресей, Иран, Түркия, Қырғызстан және 
Өзбекстан жеріне бас сауғалаған. Өйткені, 
ұрпағын сақтау, нәубеттен аман қалудың 
амалын ойластыру қажет болған. Олай 
жасамайынша аштықтан қырылады немесе 
қуғын-сүргінге ұшырап атылатын еді. Сон-
дықтан, шетел асқан ағайынды өздігінен 
кетті немесе қара бастарының қамы үшін 
өтті деп айыптауға келмейді. Олардың ішін-
де тектісі, естісі сол кездегі ұрпақтарына 
«Түптің түбінде аман болсаңдар, ата 
қоныстарыңа оралатын болыңдар» деп ес-
кертіп кеткен ғой. Міне, осы күнгі елімізге 
оралып келіп жатқан қазақтар сол бір 
қиын-қыстау кезеңде шетелге өтіп кеткен 
қандастарымыздың ұрпақтары.

1931-1935 жылдардың аралығында 
ұжымдастыру 30,3  %-дан 95 %-ға жеткізілді. 
Ол уақытта бүкіл қазақ жұрты толқу үстінде 
болды.1929-1931 жылдары Қазақстанда 372 
көтеріліс болып, оған халықтың 80 мыңы 
қатысты. Қарсылық көрсетудің бір түрі 1930 
жылдың басынан 1931 жылдың ортасына 
дейін 281230 шаруашылық отбасы Қытай, 
Иран және Ауғанстан жерлеріне көшіп 
кетті. Жалпы, ашаршылық жылдарында 
шетелдерге қазақ жерінен 1 миллион 130 
мың адам көшіп, оның 676 мыңы сонда 
қалып, 454 мың адамы қайта оралған. 
Ашаршылықтың алдындағы халықтың 
көтерілісін басу үшін ОГПУ-дың қарулы 
жендеттері 1929-1931 жылдың аралығында 
5551 адамды қылмыскер деп жауапқа 
тартып, оның 883 адамын атқан [4, 282-314 
Б.].
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1930-1931 жылдары «кулактық жер 
аудару» деген желеумен республикадан 
6765 адам күшпен қоныс аударылды. Оның 
есесіне көптеген шаруалар басқа жерлерден 
қазақ жеріне қуғындалып келді. Кеңес 
үкіметінің қуғындауды ұйымдастыру кезінде 
салынған ГУЛАГ-тың, ОГПУ мен НКВД-
ның мәліметтеріне қарағанда республикаға 
46091 отбасы немесе 180 мыңнан аса 
адам қоныс аударылған. Ал, 1929-1933 
жылдардағы қылмыстық істен 9805 
қаралып, 22933 адамға шешім шығарылып, 
оның ішінде ауыр қылмысты деп атуға 3386 
адам тіркелсе, лагерлерге қамауға 13151 
адам жіберілген [5, 9-10 Б.].

Қуғындау «үштік» арқылы жүзеге 
асырылды. Оған партиялық комитеттің 
бірінші хатшысы, атқару комитетінің 
төрағасы және жергілікті ОГПУ 
бөлімшесінің бастығы енді. Әр жерлерде 
байлар мен орташалардың тізімін жасау 
үшін жергілікті ОГПУ қызметкерлері 
айналысты. Оған қосымша ауыл аймақтың 
атқамінер белсенділері де тізім жасауға, 
көрсетуге кірісіп отырған [6, 210 Б.]. Демек, 
Кеңес Үкіметі халыққа қарсы қарулы әскери 
топтарды пайдаланған. Әдейлеп жасалған 
қысымда салықтың түр-түрі болды. 
Мысалы, ет, астық, мүлік деген сияқты. Бір 
сөзбен айтқанда, халықтың құқы аяқ астына 
тапталып, тонаушылық әрекеттер көрініс 
берді.

Қазақ жерінде ашаршылық салдарынан 
жетім балалар да көбейіп кеткен. Мәселен, 
ол кездегі үкімет адамдарының есебі 
бойынша 1932 жылғы мәліметтерінде 
Шығыс Қазақстан облысы бойынша жылдың 
басынан соңына дейінгі аралықта жетім 
қалған балалардың саны 2000 мынан 9170 
адамға артқан. Сондай-ақ, жергілікті үкімет 

қызметкерлері балалар мекемесін жөндеу 
және жас сәбилерді жинақтау мәселелерін 
күн тәртібіне қойып, жиналыста талқыла-
ған  [7].

Қазақ халқының тағдыры мен тарихына 
қатысты отандық тарихшылардан басқа 
ресейлік және шетелдік ғалымдардың да 
еңбектері жарық көруде. Бірақ, бір ескеретін 
мәселе бар. Ол шетелдік ғалымдардың 
әрқилы бағалаулары мен қорытындылары, 
ұстанымдарына сын көзбен қарау мәселесі. 
Қалай дегенменде, жат жұрттықтар қазақ 
елінің тарихын шынайы жазып, дұрыс 
баяндап бере алмайды. Өйткені, олардың 
дүние танымы, ұстанымы, мақсаты мен 
мүддесі басқаша және біздің елдегі мұрағат 
қорларында сақталған құжаттар олардың 
қолдарында жоқ. Сондықтан, шетелдіктер 
сырттай болжамдар мен сипаттаулар ғана 
жасай алады. Оның өзін біздің ғалымдар 
сын елегінен өткізіп, салыстырмалы түрде 
пайдаланғаны жөн. Ал, олардың еңбектерін 
асыра мақтау немесе ақиқат деп тану дұрыс 
бола қоймайды.

Сол үшін еліміздегі ғылыми-зерттеу 
жұмысымен аналысатын ғалымдар 
облыстық, республикалық мұрағаттардың 
материалдарын әліде жете қарастырып, 
сараптаулар мен қорытындыларды жеке-
жеке облыстар бойынша және республика 
көлемінде зерттей түсуі қажет. Оған 
қоса ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы 
қасіретті оқиғаларға толы тарихтан мәлімет 
беретін және сол уақытта жазылған, сирек 
кездесетін төте жазудағы кітаптар мен қол-
жазбалар, қаулы, қарарлар бар. Ел ішінде 
азда болса көкірегі хат қариялар кездеседі. 
Солардың балалық шақтағы көрген-
білгендерін, естігендерін жинақ ретінде әр 
облыстан топтап шығару қажет. Өйткені, 
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өткен тарихтың зұлмат оқиғалары мен ащы 
шындығы болашақ ұрпаққа аманат және 
тағылым болып қалуы тиіс.

Қазақстандық демограф Мақаш Тәтімов 
осы аталған нәубеттер мен соғыс қырғынына 
ұрынбағанда қазақ халқы осы күнде 30 
миллионға таяу өскен болар еді деп жазады 
[8, 66-74 Б.]. Иә, расында қазақ жұрты ондай 
апаттардан аман болғанда халқымыздың 
саны артып, осы күнде айдарынан жел есіп 
тұрар еді. Дегенмен, 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 көмектер-
ді нақтылау және қадағалау керек. Сондай-
ақ, оларды ортаға бейімдеу, жұмыспен 
қамту мәселелері мемлекеттік деңгейде 
жете бақылануы тиіс. 

Қазақстан Республикасының Консти-
туциясында көрсетілгендей еліміздің басты 
байлығы – халық екені баршаға мәлім. 
Сондықтан еліміз болашақта 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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демографические последствия. Наряду с этим, статья содержит новые идеи относительно будущего 
казахского народа. 

SUMMARY
Author of the article: Yensenov Kanat Alekseyevich, candidate of historical sciences, senior research 

fellow  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.

This article discusses the tragedy of famine in Kazakhstan in the 20-30s of XX century and its 
demographic consequences. Along with this, the article provides new ideas about the future of the Kazakh 
people.
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М. Шоқайдың саяси қызметімен, 
шығармашылығымен танысуға Кеңес өкіметі 
кезінде жол берілмеді. Кеңес өкіметінің 
қысымымен өмірінің соңғы 20 жылын елінен 
жырақта, Батыс Еуропада өткізген Мұстафа 
Шоқай соңғы демі таусылғанша елінің 
тағдырын ойлаумен, қазақ халқының және 
жалпы Түркістан халықтарының тәуелсіздігі 
үшін күресіп өткен тұлға. Кеңестік 
Түркістанды ол кезде қазақ, қырғыз, өзбек, 
түркімен, қарақалпақ, ұйғыр т.б. халықтар 
мекендегені белгілі.

Тарихи әділдік үшін айтқан жөн, 
Мұстафа Шоқай Қазақстанда Кеңес 
өкіметінің жүргізген жұмыстарының бәрін 
жоққа шығармаған. Бірақ Кеңес өкіметінің 
ол жақсылықты отар халықты мүсіркегеннен 
емес өзіне керек болған соң істегенін 
жазады.

«Мұстафа Шоқайдың большевик отар-
шылдарының болмысын барынша терең 
танып, отарлаушы мемлекетке тән барлық 

белгілерді кеңестік Ресейдің бойынан тауып, 
сонымен қатар, оның басқа отаршылдық 
саясаттан айырмашылығын да көрді. Ол 
большевиктер билігінің саяси бет-бейнесін 
аша білді» - деп көрсетеді шоқайтанушы, 
саяси ғылымдарының докторы, профессор 
Әбдіжәлел Бәкір [1, 12-14 Б.].

Ол Францияда тұрса да халқының 
ашаршылыққа ұшырағанын естіп, оның 
себептері мен зардабын анықтап, Еуропа 
жұртшылығына жеткізуге ұмтылған.

М. Шоқай 1933 жылдың басында, яғни 
ашаршылықтың нағыз өршіп тұрған кезінде 
Түркістан өлкесінде болып қайтқан бір 
шетелдіктің көзімен көріп, естіп-біліп куә 
болған оқиғасын «Бір «интуристің» Түркістан 
әсері» деген мақаласында келтіреді. Орыс 
және кейбір түркі тілін білетін шетелдік Кеңес 
елінің көп жерін аралған. Сондықтан бұл елге 
сырттан баратын былайғы жұрт аңғармайтын 
көптеген мәселелерді дәл аңғарып, дұрыс 
түсінген. М. Шоқай оның жолжазбасын «Жас 

С.Ж. Дүйсен

Қр БҒм ҒК мемлекет тарихы институты,
деректану, тарихнама және отан тарихы бөлімінің 

жетекші ғылыми қызметкері

мҰстаФа ШоҚаЙ тҮрКІстаНдаҒЫ 30 ЖЫЛдардаҒЫ
аШарШЫЛЫҚ тураЛЫ

аннотация
Автор аталмыш  мақалада Мұстафа Шоқайдың шетел дереккөздерін пайдаланып Қа-

зақстан мен Түркістандағы ашаршылықтың себептерін, көлемін және зардаптарын көрсетуі 
сөз болады. Мақаланың авторы  М. Шоқайдың ашаршылықтың негізгі себебі-большевиктердің 
жергілікті халықты күштеп ұжымдастырып, отырықшылдандырудан және оладың жерін 
тартып алып Ресейден келген қоныстанушыларға беруі деген тұжыры-мын  қазақстандық 
тарихшы ғалымдардың деректерімен үйлесетін тарих шындық деген пайым жасайды.

түйінді сөздер: кеңестік билік, ашаршылық саясаты,  большевиктердің ұстанымы, 
жаппай ұжымдастыру саясаты, отырықшылдандыру, қоныстанушылар.

УДК 94 (574) (093) ''193''
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Түркістан» журналының 44-ші санында 
жариялай отырып, «түсінікті себептерге 
байланысты бұл «интуристің» атын атай 
алмаймыз. Сондай-ақ оның Түркістан әсері 
хақында бізге әңгімелеп бергендерінің 
де бәрін жариялауға шарасызбыз» - деп 
ескертеді. 

Сонымен батысеуропалық азамат 
Түркістандағы көргендерін төмендегідей 
баяндайды.

«Менің Түркістаннан алған әсерім: бұл 
елді аштық жайлаған. Қай жағына қарасаң 
да ашаршылықтың белгісі көзге ұрады. Орта 
Азия темір жолы бойында, Түрксіб бойында, 
станцияларда, ірі және шағын қалаларда - қай 
жерге барсаңыз да алдыңыздан аш адамдар 
шығады. Ашаршылыққа душар болғандар 
Түркістанның жергілікті халықтары. Елдің 
әр түкпірінде - Қазақстанда, Қырғызстанда, 
Өзбекстанда және Түркіменстанда 
ашаршылықтың себебі туралы жергілікті 
тұрғындардан сұраулар қойып жауап алдым. 
Үкімет пен партия қызметкерлерінен 
ашаршылықтың себебін сұрасам, қашқалақтап 
өтірік жауап қайырады. Олар: «Түркістанда 
ашаршылық ауық-ауық болып тұрады. 
Төңкерістен бұрын да ашаршылық болған» - 
дейді. Бірақ үкімет пен партияның жауапты 
орындарында отырмаған қатардағы адамдар 
ашаршылықтың шын сырын бүркелемей 
ашық айтуға тырысады.

Өзбекстандағы және Түркістандағы 
ашаршылықтың басты себебі - дәнді дақылдар 
егетін жерлердің мақта егуге берілуінен еді. 
Өзбекстанда күріш жетпеуі қатты сезіледі.

«Ашаршылықты тудырған себептердің 
бірі колхоздар болып табылатыны ешкімге 
құпия емес. Алайда үкімет пен партия 
ұйымдарының жауапты қызметкерлері 
ашаршылықтың себебін колхоздарға 

көз бояп кіріп алған қайдағы бір тап 
жауларынан көреді. Қарапайым бұқара 
мен қатардағы қызметкерлер істің мәнін 
онша көп жасырмайды. Олар колхоздарды 
ашаршылықтың қайнар көзі деп есептейді. 
Самарқанда болғанымда бір белгілі коммунист 
маған колхоздардың Түркістанға сәйкес 
келмейтінін, Түркістан халқы Мәскеудің 
«жақсылығына» лағнат айтатынын білдірді» 
- деп баяндайды.

«Қазақстан мен Қырғызстандағы 
ашаршылықтың басты себебі ретінде 
жергілікті тұрғындар колхоздармен қатар 
күштеп отырықшыландыруды айтады. 
Қызмет бабы бойынша қазақ және қырғыз 
тұрғындарымен жақын араласып жүрген 
кейбір партия мүшелері отырықшылдандыру 
бұл халықтар үшін аса бір тиімсіз жағдайда 
жүргізіліп жатқанын жасырмайды. Жаңадан 
отырықшыландырылатын шаруашылықтарға 
бөлінетін жерлердің көбі көшпелі және 
жартылай көшпелі жергілікті шаруалардан 
тартып алынып, Ресейден келген 
келімсектерге үлестіріп беріліп қойған және 
үздіксіз беріліп жатыр (астын сызған біз - 
С.Д). Орыс шаруалары қалаған жерлеріне 
қазық қағып қоныстануда. Үкімет солар 
жағында. Жаңадан отырықшыланған қазақ-
қырғыздарға не баспана үшін немесе азық-
түлік үшін ешқандай көмек көрсетпейді. 
Көмек көрсеткен жағдайда, ондай көмек 
тым мардымсыз. Ақыры отырықшылануға 
қажетті ең қарапайым шарт-жағдайлардың 
өзін әзірлей алмай, қайтадан көшпелі күйге 
түсуге мәжбүр болуда. Солардың арасында 
Әулиеата аумағының да қазақтары бар. 
Мұндағы бірталай отбасы өздеріне берілген 
жерлерді тастап, қайтадан көшпелі мал 
шаруашылығымен шұғылдануға өткен. Бірақ 
оларда мал дейтін мал да қалмаған. Көбі 
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ашаршалық азабын тартып өліп жатыр» - деп 
жазады шетелдік азамат [1, 327-328 Б.].

Қазіргі қазақстандық зерттеушілер патша 
өкіметінің қоныс аударту арқылы қазақтарды 
жерден айыру саясатын большевиктер де 
жалғастырғанын дәлелдеуде. И.Л. Ямзин мен 
В.П. Вошинин сияқты кеңестік ғалымдар 
1926 жылы Ресейде «Отарлау және қоныс 
аударудың ілімі» деген еңбек жазып, оны 
жоғары оқу орындарында оқытқан.

Тарихшы ғалым Қанат Еңсеновтың 
мұрағаттан тапқан деректері бойынша 
1925 жылы Қазақ АКСР Орталық Атқару 
Комитетінің Төралқасы «Қазақ АКСР-і 
жеріне көшіру мен қоныстандыруды тоқтату» 
жөнінде қаулы қабылдаған. Ал Қазақ еліндегі 
билікке келген соң Ф. Голощекин ол қаулының 
күшін жойғызып, 1929 жылы республика 
үкіметі жанынан қоныс аударушылар 
басқармасын ашқызған [2, 195 Б.].

М. Шоқай қазақ халқының жерінен 
айрылғанын мынадай деректермен  дәлелдей 
түседі. «1926 жылғы санақ бойынша 
Қазақстанда 6 миллион 503 мың адам тұрады. 
Осы санның мөлшермен жүзден отызы орыс 
және украин мұғажырлары (М. Шоқай қоныс 
аударушыларды осылай атайды - С.Д.). 540 
мың қала халқының көбі (мөлшермен жүзден 
53-і орыстар). Орыс мұғажырлары өлкенің 
ең шұрайлы жерлеріне қоныстандырылған. 
Олардың көпшілігі Ақмола, Қостанай 
аймақтары мен Семей, Жетісу және Сырдария 
аймақтарына суармалы егіс алқаптарына 
орналастырылған» - деп кеңестік отаршылдық 
саясаттың бір қырын аша түседі.

М. Шоқай сол кезде тек Қазақстан 
ғана емес, бүкіл Кеңес Одағы бойынша ең 
құнарлы жерлер саналатын Қостанай мен 
Ақмола аймақтарында орыс мұғажырлары 
қалаған жерлерін иемденген. Мұғажырлар 

Қостанайда тұрғындардың жүзден 62 
жарымын, Ақмолада жүзден 52 жарымын 
құрайды» - деп көрсеткен [1, 101 Б.].

Сөйтіп, М. Шоқай Кеңес өкіметі 
шаруаларды күштеп ұжымдастыру арқылы 
жерден айырғанын, оларды жеке шаруашылық 
жүргізу құқынан айырып, мемлекетке 
басыбайлы етіп қойғанын жазады.

Большевиктер И.В. Сталин 1929 жылы 
Сібірге барған сапарында міндеттегендей 
Кеңес елін әлемдегі ең астықты елге айналдыра 
алмады. Бір кезде астық өндіруден атағы 
шыққан патшалы Ресей енді большевиктер 
билігі кезінде аштық апатына ұшырауда. 
М. Шоқай «Бүгінгі кеңестік Ресей «адам 
жегіштер» отанына айналды» - деп ресейлік 
большевиктер саясатын ашына сынайды. 

Большевиктердің көшпелілерді күштеп 
отырықшыландыру және ұжымдастыру 
саясаты Түркістанның жергілікті халқының 
наразылығын туғызып, қарулы күреске 
шығуға мәжбүрлегені тарихтан белгілі.

М. Шоқай «Атамекен жағдайы» деген 
мақаласында Лондонда шығатын «Дейли 
экспресс» газетінің 34.12.29. санынан 
төмендегі телеграф хабарын келтіреді:

«Кеңестік Түркістанның Ауғанстан 
шекарасына таяу жерінде Қызыл Армия 
мен жергілікті шаруалар арасында қарулы 
қақтығыс туылды. Осы қақтығыста 2 мыңнан 
аса адам қаза тапты. Түркістан шаруаларының 
үкіметке астық тапсырудан бас тартуы 
соғыстың туылуына басты себеп болғанын 
көріп отырмыз. Ауғанстан шекарасына 
жіберілген қызыл әскерлерді шаруалар 
қару кезеп қарсы алды. Соғыс тура бір күн 
жалғасты. Шаруалар тарапынан көрсетілген 
қарсылықтың күшті болғаны соншалық, 
үкімет оларды жаныштау үшін әскери 
самолеттерді іске қосып, улы газдармен 
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толтырылған бомбалар тастады.
Шаруалардың бір бөлігі Ауғанстан 

аумағына шегінді. Соғыс болған жерге 
«ГПУ» топтары жіберілді. Көтеріліс 
басшыларынан 14 адам атып өлтірілді. 
Шаруалардың қолындағы астық тартып 
алынуда» [3, 57-58 Б.]. Ұжымдастырумен 
бір мезгілде Қазақстанда астық дайындау 
науқаны да белсенді түрде жүргізілген. 
Колхоздарда астықтың барлық қорлары, 
тіпті тұқым қорлары да тартып алынды. Мал 
шаруашылығымен айналысатын аудандарға 
астық тапсыру міндеті жүктеліп, қазақтар 
оны орындау үшін малдарын астыққа 
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айырбастаған. Одан бөлек ет, жүн дайындау 
науқаны да малды жаппай союға соқтырды 
[4]. 

Қазақстандағы сол кездегі большевик 
басшылардың қазақ даласының табиғи-
климаттық ерекшеліктері мен көшпелі 
шаруашылық заңдылықтарын есепке алмай 
жүргізген әпербақан саясаты қазақ халқын 
аштыққа ұшыратты [5, 127-132 Б.].

Сонымен М. Шоқайдың осы мәселеге 
қатысты еңбектерінен түйетін ой, 
Қазақстандағы 30-шы жылдардың басында 
орын алған ашаршылық большевиктердің 
отаршылдық саясатының тікелей зардабы 
болғандығы.
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Крестьянские выступления или бунты 
происходили на протяжении всей мировой 
истории. Примером тому могут служить 
крестьянские войны в Китае, «рисовые» 
бунты в Японии, крестьянские восстания в 
Западной Европе и др. Крестьян на подобные 
акты протеста толкали самые различные 
факторы: нерешенность земельного  
вопроса, непосильные налоги, нищета, 
отсутствие будущего. Как писал Эрик 
Хобсбаум, крестьянское выступление – это 
протест, это выступление не против того, 
что крестьяне бедны и угнетены, а против 
того, что они слишком бедны и угнетены [1, 
С. 192].

Как отмечал Джеймс Скотт - создатель 
моральной экономики крестьянства 
как этики выживания, притязания на 
крестьянские доходы  со стороны помещиков 
или государства никогда не признавались 
законными, если они распространялись 
на то, что считалось минимальным 

зафиксированным уровнем существования. 
«Крестьян побуждала к бунту чаще 
недостаточность того, что им оставалось, 
чем величина того, что у них изымалось» - 
пишет Дж. Скотт [2, С. 209].

Канадский исследователь Линн 
Виола утверждает, что протест населения, 
какую бы форму он ни принимал - 
завуалированную и непрямую либо явно 
оппозиционную и насильственную, - был 
вызван обоснованным беспокойством 
крестьян за судьбы их семей, веры и общины. 
По мнению Л. Виолы, показателями 
политической подоплеки волнений периода 
коллективизации являлись два аспекта. Во-
первых - те требования, которые выдвигали 
участники бунтов: распустить колхоз или 
воспрепятствовать его организации, вернуть 
отобранное зерно и скот, освободить кулаков, 
защитить церкви. Во-вторых, - объекты 
нападений: партработники, деревенские 
активисты, правительственные здания и 
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колхозные постройки [3, С. 112].
В Казахстане в конце 1920-х-начале 

1930-х годов, как утверждают отечественные 
исследователи, произошло более 372 
крестьянских выступлений, подавленных 
с особой жестокостью отрядами ОГПУ. 
Выступления не обошли стороной и 
Центральный Казахстан, который, как и 
другие регионы испытал на себе негативное 
воздействие политики коллективизации и 
оседания.

В данной статье предпринимается по-
пытка рассмотреть динамику крестьянских 
выступлений в Коунрадском и Балхашском 
районах.

Основной фактором, подтолкнувшим 
крестьян Казахстана к протестным 
выступлениям, являлась политика 
мясозаготовительных кампаний, в ходе 
которой повсеместными были нарушения 
законности. Не случайно, основным 
требованием выступавших крестьян был 
возврат незаконно изъятого скота, с которым 
зачастую связывалась единственная надеж-
да на выживание. 

Процессы оседания и коллективизации, 
обусловившие стремительное обнища-
ние населения, не подкреплённые 
психологической подготовленностью ко-
чевников, также не могли не вызвать чувст-
во протеста со стороны крестьян.

Следующей причиной выступлений 
стала антирелигиозная политика Советско-
го государства, в частности, закрытие 
религиозных школ и мечетей, репрессии го-
сударства по отношению к мусульманскому 
духовенству. В Казахстане было введено в 
действие постановление Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета  
от 18 июня 1928 года, запрещающее 

преподавание мусульманского вероучения, 
а с 1 июля 1929 г. была прекращена выдача 
органами власти  разрешений на открытие 
религиозных школ [4, С. 94].

Но все эти причины, как нам кажется, 
являются производными самой основного 
и стержневого фактора: неспособности 
Советской власти соответствовать 
определенным, выработанным в этом 
обществе нормативам и установкам. В 
этой связи кажется уместным привести 
высказывание Баландьера: «Говоря в 
общем и целом, власть должна оправдывать 
свое существование поддержанием 
определенного уровня коллективной 
безопасности и достатка. Это цена, которую 
должны платить те, кто обладает ею, цена, 
которую никто никогда не платил сполна» 
[5, С. 28].

Таким образом, крестьянские волнения 
периода коллективизации в большинстве 
своем являлись реакцией протеста против 
государственного насилия и произвола 
со стороны обнищавших, доведенных до 
отчаяния людей. По этому поводу высказала 
свою точку зрения Л. Виола: « ….открытый 
бунт совсем не присущ крестьянскому 
сопротивлению, однако если он все же 
происходит, то это говорит о необычайном 
накале накопившейся злобы. Чтобы 
крестьяне, как и любой подчиненный слой 
общества, решили прибегнуть к  насилию, 
требовались либо крайняя жестокость, 
либо полное попустительство со стороны 
властей» [3, С. 115 ]. 

Попытка  выступлений против  Советс-
кой власти была предпринята и в 
Коунрадском районе. Руководила этим 
выступлением небольшая группа из 20 
человек. Согласно специальным сообщениям 
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ОГПУ, в состав этой группы  входили 
представители крестьянства, духовенства, 
руководил этой группой имам Смаилов 
Жеке, а «идейным вдохновителем» являлся 
имам Каркаралинской мечети - Мажит [6, 
С. 101]. Необходимо отметить, что органы 
ОГПУ очень часто в качестве идейных 
вдохновителей выступлений называли 
представителей духовенства. 

Если опираться на данные ОГПУ, их 
деятельность выражалась в сопротивлении 
созданию общественных организаций, 
терроре против представителей власти, 
развале товариществ по обработке 
земли (тозов), уничтожении скота, 
организации откочевок и вооруженного 
выступления. В 1931 году, при проведении 
мясозаготовительных кампаний, ими в знак 
протеста был разгромлен ряд кооперативов 
и хозяйственных организаций. В 1932 году 
они организовали откочевку 60 хозяйств 
из аула №14; в общей сложности, из этого 
аула откочевало около 400 хозяйств [6, С. 
102]. Представители силовых структур не 
замедлили адекватно, в духе того времени, 
отреагировать на это выступление. В 
результате, 5 участников выступления было 
приговорено к высшей мере наказания, 4 – к 
10 годам лагерей, остальные 11 человек – к 
различным срокам лишения свободы – от 5 
до 3 лет [6, С. 102].

Такие репрессивные меры со стороны 
государственных структур  являются 
показателем того, что в стране стал фор-
мироваться тоталитарный режим, жестко 
подавлявший любые попытки выступлений 
против существующей власти.   

Крестьянское выступление имело 
место  в эти годы и в ауле №1 Балхашского 
района, где  была образована группа из 25 

– 30 человек, вооруженная охотничьими 
ружьями и двумя нарезными винтовками.  
10 июля 1931 года повстанцы захватили 
14 аульных активистов во главе с пред-
седателем аульного совета. У аульного упол-
номоченного Нурашева и представителя жи-
вотноводческого союза Сатыбалдиева был 
отобран скот, который крестьяне сдали на 
заготовки. Организовывая это выступление, 
они надеялись, что оно распространится по 
всем аулам Балхашского района и даже в 
некоторых соседних районах. Выступавшие 
крестьяне также ставили перед собой такую 
цель, как прекращение мясозаготовитель-
ных кампаний. Об этом свидетельствует 
высказывание одного из участников 
выступления: «Мы знаем, что Советская 
власть не свергнута и ее не свергнешь 
такими восстаниями, но мы восстаем в 
знак протеста против непосильных налогов, 
против изъятия у нас последнего скота, 
последнего хлеба. Теперь мы голодаем, 
но если все сразу поднимем восстание, то 
может быть,  что-нибудь получится» [7, С. 
343]. Однако крестьяне  не достигли своих 
целей: выступление не распространилось за 
пределы данного аула, так как было сразу 
же подавлено представителями силовых 
структур. Мясозаготовительные кампании, 
прерванные на некоторое время, снова 
возобновились после подавления этого 
выступления [7].

Необходимо отметить, что всем этим 
выступлениям, и не только в Коунрадском 
и Балхашском районах, был присущ 
локальный характер: они ограничивались 
территорией только одного аула или одного 
райцентра, и не представляли серьезной 
опасности для существующего строя. Тем 
не менее, органами ОГПУ они зачастую 
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расценивались как контрреволюционные 
мятежи или бандитские выступления.

Как же финансировались в те годы 
операции по подавлению крестьянских 
выступлений? В 1929-1930 гг. различные 
суммы на эту оперативную работу «по 
ликвидации бандитизма» предоставлялись 
правительством Казахстана. В связи с 
возрастанием масштабов волнений, стали 
выделяться средства и на содержание 
личного состава органов ОГПУ. Вместе с тем, 
в аналогичных целях стали финансироваться 
и окружные исполкомы, районные и 
окружные отделения ОГПУ. По неполным 
данным, 1929-1930 гг. было выделено. в 
общей сложности, 281 тыс. 775 рублей. Этих 
денег оказалось недостаточно для органов 
ОГПУ в Казахстане, поэтому Казахский 
Совет народных комиссаров  принял 
особое постановление, от 22 октября 1930 
года, о создании в Народном комиссариате 
финансов  еще одной структуры - Особого 

фонда для оперативных целей органов 
ОГПУ [8, С. 75].

Именно тогда Полномочное пред-
ставительство ОГПУ в Казахстане, под-
чинявшееся только Москве, потребовало 
от казахстанского правительства передать 
в Особый фонд, на так называемые 
«оперативные цели», дополнительно 
еще 300 тыс. рублей. Помимо этого, 
Полномочное Представительство ОГПУ 
потребовало включить в «целевые расходы» 
на приобретение оружия для 80 районов 
еще 20 тыс. рублей. Эти требования были 
реализованы на практике, что привело 
к усилению репрессивных функций 
государства [8, С. 75].

Итак, Советское государство в 
начале 1930-х гг. проводило политику 
репрессий в отношении крестьянства, 
которые выражались также и в подавлении 
крестьянских выступлений. 
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Бұл мақалада 1930 жылдардын басында Қазақстанда орын алған шаруалар көтерілістерінің 
сипаттарына талдау жасалады. Шаруаларды көтеріліске итермелеген факторлары мен  көтерілістер-
дің динамикасы талданады.

SUMMARY
Author of the article: Alzhapparova Bakytgul Kabdumalikkyzy, candidate of historical sciences, senior 

lecturer of the Department of  «Kazakhstan histori» of L.N. Gumilyov Eurasian national university.
In this article an attempt to examine character of peasant riots in Kazakhstan in early 1930’s is 

undertaken (on examples of Kounrad and Balkhash districts). Factors that urged peasants on riots and 
dynamic of these riots are examined.
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Одной из трагических страниц в 
истории Украины и Крыма является голод, 
который стал настоящей гуманитарной 
катастрофой приведшей к гибели 
миллионов людей. Актуальность темы 
обусловлена необходимостью обращения 
исторической науки к наиболее сложным 
периодам отечественной истории, 
обладающим трагическим человеческим 
измерением. Тема голода в Украине и 
Крыму рассматривалась исследователями 
в контексте событий военного коммунизма 
и борьбы против повстанческого движения, 
введения новой экономической политики 
и внутрипартийной борьбы в РКП(б). В 
частности, это работы С.В. Кульчицкого, 
А.А. Форманчука и В.М. Брошевана, В.Г. 

Зарубина, А.В. Ишина [1]. Цель работы 
состоит в том, чтобы проанализировать 
развитие голодомора на Украине и в Крыму 
и политику власти с учетом этнического 
фактора, в условиях этих трагических 
событий. 

Три больших голода пережила 
Украина за тридцать лет – 1921-1922 
гг., 1932-1933 гг., 1946 г., а также 
насильственную коллективизацию с 1928 
по 1931 годы. Жестоким преступлением 
коммунистического режима против 
украинского народа был голодомор 1932-
1933 гг. Это спланированная против 
украинского крестьянства акция должна 
была разрушить независимые хозяйства, 
невозможным противостояние советской 

XX  ҒасЫрдЫҢ 30 ЖЫЛдарЫНдаҒЫ
аШарШЫЛЫҚ тураЛЫ КоНФЕрЕНЦияҒа ҚатЫсуШЫ –

ШЕтЕЛдІК ҒаЛЫмдар

уЧЕНЫЕ ЗаруБЕЖЬя – уЧастНиКи КоНФЕрЕНЦии 
о гоЛодЕ 30-х годов хх вЕКа

А.З. Абдулхаиров

Крымский инженерно-педагогический университет  (симферополь, украина),
декан факультета «Культура и искусство», доцент

НовоЕ в иссЛЕдоваНиях истории гоЛодомора в уКраиНЕ

аннотация
В статье описываются последствия политики большевиков, приведшие к массовому 

голоду и гибели множества людей в Украине и Крыму в 20-30- х годах.
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власти. Как писал американский профессор 
Р.Конквест: «Голод запланировала Москва 
для уничтожения украинского крестьянства 
как национального бастиона. Украинских 
крестьян уничтожили не потому, что 
они были крестьянами, а потому, что 
они были украинцами». Голод, который 
распространялся     в     течение     1932     г.,
по подсчетам исследователей вступил 
страшной силой с начала 1933 г. В Украине 
ежедневно умирало голодной смертью 25 
тыс. человек, ежечасно - 1 тыс, ежеминутно 
- 17 ... Оставшись без хлеба, крестьяне ели 
мышей, крыс и воробьев, костную муку и 
кору деревьев. Имели место многочисленные 
случаи каннибализма (только официально по 
факту каннибализма 1933 г. в Украине было 
зарегистрировано 2 тыс. уголовных дел). 
Конфискации зерна продолжались, несмотря 
на то, что от голода вымирали целые села. По 
указанию Молотова, московского эмиссара, 
который руководил хлебозаготовками в 
Украине, когда не было хлеба, забирали 
сухари, картофель, сало, соленья, то есть 
все запасы пищи. Бывали случаи, когда 
изымали даже кожаные вещи, чтобы их не 
варили и не ели. Кучи зерна и картофеля, 
собранные на железнодорожных станциях 
для вывоза в Россию, нередко гнили под 
открытым небом. Но охрана не подпускала к 
ним крестьян. 7 августа 1932 Всероссийский 
центральный исполнительный комитет 
(ВЦИК) и Совет народных комиссаров 
(СНК) СССР приняли постановление «Об 
охране социалистической собственности», 
по которой за кражу колхозного имущества 
вводилась «высшая мера социалистического 
защиты» - расстрел с конфискацией всего 
имущества или лишения свободы на срок не 
менее 10 лет. Как кража квалифицировалась 

даже попытка принести домой с колхозного 
поля горсть зерна, чтобы накормить 
голодных детей. Неудивительно, что 
современники называли этот закон «законом 
о пяти колосках».

Пытаясь спастись, тысячи крестьян, 
несмотря на то, что пути, которые вели 
в город, были блокированы, все же 
пробивались туда в надежде купить хлеба. 
Однако сельским жителям продавать 
хлеб запрещалось. Не найдя спасения в 
городе, они умирали там просто на улицах. 
В Харькове, Одессе, Днепропетровске, 
Полтаве, Киеве, других городах умерших от 
голода каждое утро собирали и вывозили на 
братские могилы.

Только в Киеве, по официальным 
данным, милиция подобрала за первые дни 
мая 1933г. 20 подброшенных младенцев. За 
то же время в остальных девяти населенных 
пунктах найдено еще 304. А сколько их было 
в целом по Украине?

Тысячи детей-сирот, как сви-
детельствуют документы, бродили по-
одиночке и группами по селам, некоторые 
умирали на дороге, другие добирались 
до городов, железнодорожных станций, 
просили милостыню, осуществляли мелкие 
кражи. В конце июня 1933 г. на станции 
Козятин милиция задержала 307, а в июле 
- 1340 голодных беспризорных детей. Такое 
же положение сложилось во многих больших 
и малых железнодорожных станциях. В 
частности, в начале июня 1933 г. на той же 
станции Козятин найдено 15 умерших детей. 
«Как установлено врачом, - отмечено в акте, 
- их смерть наступила от голода». 

Не менее трагично сложилась судьба 
людей на Крымском полуострове в 1921-1922 
годах. Согласно данным предварительным 
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переписи населения, проведенной в Крыму 
в апреле 1921 года, проживало 720373 
человек, из них горожан 327086, сельских 
жителей 393287. Статистические данные 
свидетельствуют о том, что Крым был одним 
из самых урбанизированных регионов 
РСФСР. По национальности в Крыму в 1921 
году проживало 371017 русских, 186715 
крымских татар, 49404 евреев, 42350 немцев, 
23868 греков, 12051 армян, 10572 болгар, 5734 
поляков, 5564 караимов, 3076 цыган, 2371 
эстонец, 1413 чехов, 1002 латышей и 4200 
представителей других национальностей 
(Предварительные итоги переписи в Крыму 
в 1921 г. – Симферополь, 22 г, С. 10-11). 
Доля отдельных национальностей в общем 
количестве населения составляла: русских 
51,5 %, крымских татар 25,9 %, евреев 6,8 
%, немцев 5,8 %, греков 3,3 %, армян 1,6 %, 
болгар 1,4 %, поляков 0,8%, караимов 0,7% 
(Статистико-экон.атлас Крыма Симф. 22 г, 
с. 5). Этническое разнообразие и участие 
в политической деятельности периода 
гражданской войны, обусловило внимание 
большевиков к решению национального 
вопроса. Освобождение от национального 
угнетения, решение насущнейших проблем 
в аграрной и образовательной сфере, были 
объявлены приоритетами деятельности 
партийных и советских органов. На-
циональная политика в Крымской ССР 
получила название татаризации, в то время 
как в УССР украинизации. Идеологический 
постулат утверждал, что крымские татары 
были в период царизма наиболее угнетаемым 
народом, отстали в своем развитии, поэто-
му необходимо удовлетворить насущные 
вопросы народа. 8 октября 1921 года 
ВЦИК утвердил положение «О Крымской 
советской Социалистической Республике». 

Через десять дней было опубликовано 
постановление ВЦИК и СНК РСФСР о 
создании Крымской ССР. 10 ноября 1921 
года на I Всекрымском Учредительном 
съезде советов рабочих, крестьянских 
и солдатских депутатов была принята 
Конституция автономии. В своих основных 
положениях эта конституция повторяла 
установки Конституции РСФСР 1918 года. 
У создания автономии было много факторов: 
внешнеполитический, экономический, 
но национальный выступал важнейшим. 
Создание автономии республики должно 
было зримо показать, что советская 
власть ликвидирует национальное 
угнетение. В Конституции Крымской ССР 
государственным языками провозглашались 
русский и крымскотатарский, дек-
ларировались намерение проведения 
аграрной реформы с целью устранения 
обезземеливания крымских татар. Одним из 
важнейших направлений татаризации стало 
выделение квот в органах власти управления 
для крымских татар, а также более широкое 
применение крымскотатарского языка в 
сфере общественной и государственной 
жизни. Председателем ЦИК Крымской ССР 
стал Ю.П. Гавен, а председателем СНК Сахиб 
Герай Саид-Галиев. Аппарат управления 
составили 13 народных комиссариатов и 
три управления.

Окончание гражданской войны зна-
меновалось экономической разрухой на 
полуострове. Существенно сократилось 
площадь под зерновыми культурами, что 
явилось реакцией крестьян на политику 
продразверстки. Село стало объектом 
непрерывных реквизиций продовольствия, 
лошадей со стороны расквартированных 
воинских частей. Фактор внутренней 
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политики, стал одним из важнейших 
в причинах развернувшегося голода. 
Крестьяне были лишены стимулов 
экономической деятельности, отсутствием 
ясных перспектив в отношении 
собственности. Почти половина крестьян 
крымских татар была безземельной. 
Они арендовали землю, прежде всего на 
Южном берегу Крыма и горной части 
полуострова. В условиях национализации 
помещичьей земли, создания совхозов, 
возможности для аренды прекратились. 
Это обстоятельство стало дополнитель-
ным фактором, определившим более 
значительное отрицательное влияние 
голода на крымских татар. Территориально 
крымскотатарские деревни располагались 
в предгорной и горной части полуострова, 
например Бахчисарайский округ. А также 
на южнобережъе, от Севастополя до 
Судака. Население крымскотатарских 
деревень занималось разведением садов и 
виноградников, выращиванием табака, а 
зерновое хозяйство в силу особенностей 
местности и климата отсутствовали. Такая 
структура и специализация крестьянских 
хозяйств, сделали их особенно уязвимыми 
в условиях голода. Субъективный фактор 
выразился в том, что большевистские 
власти запретили свободную торговлю и у 
крестьян крымских татар практически не 
было возможностей продать или обменять 
свою продукцию (виноград, вино) на муку 
и крупы. Да и сама пропорция обмена была 
крайне не выгодной. Так, вторая группа 
причин голода, стала объективной. Это 
природно-климатические условия, мало-
снежная зима и засуха. Катаклизмы приро-
ды привели к потере посевов и неурожаю. 
Однако, поставленные перед крестьянами 

высокие задания продовольственной 
разверстки никто не отменил. Более того, 
местные органы власти отправили в Москву 
явно завышенные данные об ожидаемом 
урожае, что и повлияло на объемы заданий, 
поставленных перед крестьянами. События 
развивались стремительно и вскоре 
представители органов власти в своих 
отчетах были вынуждены константировать 
следующие факты: «В виду недостатка 
корма скот в деревнях почти весь вырезан, 
есть много деревень, где осталось всего 
лишь по одной паре полуживых лошадей и 
одной паре тощих волов. Многие селения 
в Бахчисарайском и Керченском районах 
совершенно пустуют, жители бросают 
имущество или продают его за бесценок 
и пускаются пешком в поиски за хлебом. 
По дорогам попадаются много трупов 
особенно детей и стариков, во многих 
деревнях население питается даже мясом 
павших животных» [2, С. 4]. Если на первом 
этапе признаки голода ощутило беднейшее 
городское население, то вскоре голод 
охватил всю территорию полуострова:  
«Голод сильно прогрессирует и принимает 
угрожающие размеры, он охватил всю 
территорию Крымской Республики. В 
большей или меньшей степени голодают во 
всех округах, во всех районах… Выражаясь 
языком цифр можно сказать, что сила голода 
по районам варьируется от 40 до 90% (во 
многих крымскотатарских селениях Бию-
Онларского   района   голодают   от   75   до 
90 %)» [3]. Голод привел к деградации 
общества, нравственной катастрофе для 
людей. Смерть стала обыденным явлением, 
никого не удивлявшим и пугавшим. Органы 
управления вынуждены были конс-
тантировать страшные картины голодных 
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смертей: «В городе Карасубазаре и его 
районе по улицам и в домах трупы умерших 
от голода не убираются по несколько дней, 
что случаи людоедства стали обычным 
явлением и были факты ловли живых детей 
и продажи таковых» [4, С. 1]. Подобные 
явления были зафиксированы не только в 
Карасубазаре, большинство жителей 
которого были крымские татары, но и в 
других регионах полуострова, в частности в 
Судакском регионе. Судак также являлся 
регионом с абсолютным преобладанием 
крымских татар. Архивный документ 
фиксирует ситуацию в крымскотатарских 
деревнях к апрелю 1922 года: «Население 
Эльбузлов осенью 1921 года состояло из 760 
человек, теперь осталось 400 человек, 
остальные умерли от голода. Деревня Б.
Тарахташ в октябре 1921 года населения 
было свыше 2000 человек, с ноября 1921 
года по 1 апреля 1922 умерло от голода более 
800 человек. С января 1922 года смертность 
доходит до 15 человек в день. Деревня 
М.Тарахташ, в октябре 1921 годы было 1867 
человек, к 1 апрелю осталось 1152, умерло 
от голода 715 человек из них 299 детей. 
Деревня Токлук, умерло от голода по 1 
апреля 1922 года 256 человек – самое 
большое количество умерло в марте с/г… В 
Токлуке был один раз случай, когда вырыли 
труп человека из могилы, чтобы съесть. В 
Козах осенью 1921 года было 1092 человека, 
по 1 апреля с/г умерло от голода 346 человек. 
Смертность особенно усиливалась в марте, 
с 12 марта по 1 апреля с/г за 19 суток умерло 
от голода 1025 человек. Зафиксированы 3 
случая людоедства» [5, С. 28]. Пострадали 
от голода не только городские, но и сельские 
жители. Симферопольский Окрпомгол в 
феврале 1922 года константировал: «Помощь 

в деревне оказывается  слишком незна-
чительная, а голод колоссальный. По 
неполным сведениям голодающих в округе 
детей достигает 60000 человек, причем на и 
Карасубазарский район падает 3/4 всего 
количества… Смертность в округе колос-
сальная, превышает 20-25 человек в день в 
каждом районе. В одном Карасубазаре с 15 
января по 20 февраля похоронено свыше 
650 трупов. В Симферополе число трупов с 
каждым днем увеличивается доходя до 40 в 
день. В связи с таким количеством трупов 
перед Окрпомголом стоит вопрос о 
похоронах этих трупов, которые зачастую 
валяются по несколько дней не убранными»  
[6, С. 69]. Голод стал одной из причин 
развития эпидемических заболеваний 
отрядов, которые должны были бороться с 
заболеваемостью. Однако количество коек в 
больницах сократилось на порядок. Так, на 
своем заседании, состоявшемся 26 марта 
1922 года, Президиум Симферопольского  
Окрпомгола постановил: «Отделить здоро-
вых детей больных, использовав для этой 
цели резерв ЦУККа и НКЗдрава. Работа 
должна быть закончена в двухдневный срок. 
Выделяемых здоровых детей поместить в 
приют Фабра…В первую очередь подлежат 
выделению дети из коллектора по 
Пушкинской улице» (Р 709, д 96 , С. 24). От 
голода пострадало большинство крымско-
татарских деревень. Этот факт был отмечен 
на проходившей 13014 марта 1922 года VI 
областной конференции РКП(б). в своем 
докладе секретарь крымского обкома Ю.П. 
Гавен говорил: «Голод здесь проявился в 
очень резких формах, он не уступает голоду 
в Поволжъе. Но он не так бросается в глаза, 
как бросается голод в Поволжъе. Это 
происходит благодаря некоторым 
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специфическим крымским условиям, 
главным образом благодаря национально-
бытовым особенностям. Крымские татары 
так связаны со своей деревней, что даже 
голод не может выгнать их оттуда. И они 
тихо умирают в своих деревнях…голод 
тяжелее всего отразился на татарском 
населении…около 70 % всего числа 
голодающих татары» (П 1, оп 1, д 115, С. 
197). Данному мнению можно доверять. 
Ю.П. Гавен возглавил ЦК Помгол, и конечно 
же, обладал полнотой информации о 
происходивших событиях. На первом этапе  
люди пытались помочь себе самостоятельно. 
В деревнях существовали местные общества, 
более зажиточные односельчане оказывали 
помощь беднякам. Однако возможности 
самих людей были ограничены, вследствие 
неурожая предыдущей осени. Организовать 
оказание помощи пытались и религиозные 
общины, несмотря на сложность 
собственного положения. Так, Сим-
феропльский Окрпомгол обратились 
крымскме татары, прихожане Осфиевской 
мечети, о помощи в организации татарской 
столовой. Президиум Окрпомгола на своем 
заседании 31 января 1922 года постановил: 
«Признать желательным организацию 
взаимопомощи среди татар, оказывать им 
всяческое содействие перед разными 
органами власти и учреждениями» (Р 709, 
оп 1, д 160, С. 8). Документы фиксируют, 
что количества умерших было уже огромно. 
Документы фиксируют, что количества 
выдаваемых продовольственных пайков 
было недостаточно. В деревне Сюзортан, 
Бахчисарайского района «голод начался с 
осени, но усилился с января. Съедены все 
собаки и кошки. Смертность от голода очень 
значительна особенно среди взрослых, тиф 

тоже свирепствует» [7, С. 119]. В условиях 
катастрофы голода прекратили действовать 
школы, общественные учреждения, во 
многих случаях люди были брошены на 
произвол судьбы. Так «Кокозский 
райисполком насчитывает 11 сель-
исполкомов, включающих в себя 18 
деревень. Голод в районе начался с декабря. 
Из 19000 населения в районе погибло 3000 
человек. До марта 1922 года никаких 
организаций помощи голодающим не было» 
[8, С. 119]. Инерция власти была преодолена 
только к началу 1922 года, когда стали 
понятны масштабы бедствия. В январе 1922 
года СНК Крымской ССР начал срочно 
устанавливать новые данные об урожае «в 
виду того, в центр были даны неправильные 
цифровые исчисления об урожае в Крыму» 
[9, С. 46]. Крымское правительство стало 
формировать состав делегации для поездки 
в Стамбул, с целью закупки зерна. Для 
делегации была поставлена также задача, 
установления торгово-экономических отно-
шений с болгарскими фирмами для закупки 
продовольствия. В составе делегации были 
такие представители крымскотатарской 
интеллигенции, как Асан Сабри Айвазов. 
Деятельность делегации была проана-
лизирована на объединенном заседании 
ЦИК, СНК Крымской ССР и ЦК Помощи 
голодающим, состоявшемся 13 октября 1922 
года. А.С. Айвазов выступил с докладом о 
работе крымского представительства в 
Турции. Была отмечена важность перевода 
пожертвований денежными суммами (Р 709, 
оп 1, д 113, С. 75 об.). За помощью обра-
щались к соотечественникам за рубежом не 
только крымские татары, но и евреи и немцы. 
28   января    1922   года  в  СНК   Крымской 
ССР обратились Уполномоченный 
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Симферопольской еврейской общины рав-
вин Г. Кречмер и бывший председатель 
Общества пособия бедным евреям 
Симферополя М. Эйдлин. В своем обраще-
нии они отмечали: «Положение еврейской 
массы ужасающее. Еле перебиваясь при 
нормальных условиях, она при невероятном 
вздорожании продовольственных продук-
тов, особенно хлеба, стало совершенно 
голодать»  (Р 709, оп 1, д 96, С. 2). авторы 
письма указывают, что хотят направить 
несколько делегатов в Константинополь, 
обратиться также к общинам Старого и 
Нового Света для получения про-
довольственной помощи. Так, в пользу 
голодающих были установлены новые 
налоги и сборы. Но практически голодало 
все население и возможностей получить, 
таким образом, средства не существовало. 
СНК Крымской ССР инициировал вопрос о 
отмене в Крыму продовольственного налога 
на все виды продовольственных товаров. 
Правительство Крыма подтвердило 
постановление Народного комиссариата 
земледелия о снятии запрета на реализацию 
крымской продукции на территории РСФСР. 
Речь шла о том, чтобы активизировать 
продажу вина и на вырученные средства 
закупить муку. Активно начала работу (ЦК 
Помгол). Эта структура организовала 
специальные столовые для голодающих в 
городах, коллекторы для детей. Центральный 
комитет помощи голодающим организовал 
общественные работы, с тем, чтобы помочь 
безработным, оплачивая питанием их труд. 
Так, Евпаторийский Окружной Помгол «в 
первую очередь намечает произвести работы 
по ремонту тротуаров и шоссейных дорог, а 
также канализации и водопровода» [10 С. 
56]. Одним из приоритетов в работе 

центрального и окружных Помголов стало 
продовольственной и медицинской помощи 
детям. Особенно экстренно в помощи нуж-
дались сироты. Своем отчете, ЦК Помгола 
Крыма была вынуждена константировать, 
что «голодные, беспризорные и больные 
дети по несколько десятков в день при-
бывают в детские дома и местные отделы 
Наркомпроса; открываемые Компомголом 
питательные пункты и детские очаги  
переполнены ими…продовольственных 
ресурсов недостаточно, чтобы накормить 
хотя бы одним обедом половину детей в 
питательных пунктах и детских очагах. 
Установленную норму детского пайка при-
ходится делить на двоих и даже на троих 
детей, чтобы не оставить большинство из 
них без капли пищи» (Р 709, оп 1, д 135, С. 
4). Для них создавали коллекторы. Но и в 
этих учреждениях смерть не отступала. 
Детские приюты были в 1922 году 
обследованы комиссией Народного 
Комиссариата Рабоче-Крестьянской 
инспекции. В своем отчете комиссия так 
описывает увиденное: «Коллектор на 
Пушкинской улице. Вход со двора ведет в 
сенцы, покрытые грязными лужами…
Отсюда дверь ведет в отделение для слабых 
и больных, где обнаружены на топчане под 
грязным тряпьем 2 детских трупа, лежащие 
рядом с живыми, - умерли они сегодня от 
истощения. Всех детей 402, помещены они 
страшно тесно, вповалку. Из заболеваний 
здесь преобладают тиф, скарлатина, корь…
Персонал работает при чудовищных 
условиях, как они говорят, за полфунта 
хлеба…Все осмотренные учреждения 
представляют неописуемую тяжелую 
картину одного сплошного ужаса» (Р 460, 
оп.1, дл.). Детские дома создавались и по 
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этническому критерию. В Симферополе, по 
улице Дворянской, был создан 
крымскотатарский детский дом им.Рефатова. 
В условиях высокой смертности, многие 
дети оставались сиротами, и данная мера 
была очень необходима. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что голод стал 
следствием комплекса как объективных, так 
и субъективных факторов. Политика 
продразверстки, реквизиции, разорение 
крестьян являются центральной причиной 
голода в Крыму в 1921-1922 года. Жестокое 
изымание продовольственных ресурсов из 
крымской деревни, обрекло крестьян на 
голод. Достаточно долго центральные власти 
не признавали Крым голодающим регионом, 
и этот факт имел трагические последствия. 
Большевиками голод был использован в 
качестве предлога для расправы с церковью. 
На первом этапе, с ноября 1921 по апрель 
1922 года, помощь голодающим была 
совершен-но недостаточной и плохо 
организованной. Голод поставил крымс-
котатарский народ фактически на грань 
гуманитарной катастрофы. Гибель детей 
поставила под вопрос само будущее народа. 
В рамках каждой этнической группы 
создавались организации, помощь которых 
строилась по национальному критерию. 
Крымскими татарами была получена 
помощь из Турции, от диаспоры 

проживающей в этой стране. Голод 
затормозил осуществление комплекса 
мероприятий татаризации, требовавших 
материальных ресурсов. Борьба с голодом 
вытеснила другие тенденции во внутрен-
ней политике.

Всего, по разным подсчетам, от голода 
1932 - 1933 гг. в Украине погибло до 9 
млн. чел. Особенно болезненно бедствие 
отразилось на детях: у многих сел после 
голода закрывались школы - их больше 
некому было посещать. Этим подрывалась 
этническая основа становления украинской 
нации - село, уничтожалась та прослойка, от 
которого зависели процветания общества, 
способность его к развитию.

Голодомор стал крупнейшей трагедией 
за всю историю украинского народа. По 
масштабу, жестокостью, цинизмом и 
организованностью со стороны властей 
и своими последствиями для будущих 
поколений он не имеет аналогов в истории 
человечества. Демографическая катастрофа 
поселила в душах миллионов людей 
физиологическое чувство страха, необратимо 
повлияла на генофонд нации. (Согласно 
Указу Президента Украины, начиная с 2000 
г. в четвертую субботу ноября в Украине 
ежегодно отмечается День памяти жертв 
голодомора и политических репрессий).
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1. Голод – всенародное бедствие, 
охватившее огромные территории. 
Жертвами его стали миллионы людей разной 
национальности. 

2. География голода обширна. Это 
-  основные зерновые районы СССР. В 
вышедших в последнее время работах 
украинских исследователей показано, что 
от голода пострадали  в украине  более 
других Киевская и Харьковская области, 
тяжело отразился голод на населении 
Днепропетровской и Одесской областей, 
менее других пострадали от голода. 
Черниговская и Донецкая области, хотя и 
там фиксировалось повышение смертности.  

В  рсФср голод охватил обширную 
территорию.

Значительные потери от голода понесли 
большинство районов Кубани, Дона и 
Ставрополья. 

В Поволжье   наиболее высокие 
показатели смертности от голода 
фиксировались в Саратовской и Самарской 
(Куйбышевской) областях, Автономной 
Республике Немцев Поволжья. 

От голода пострадало население 

Сталинградской (Волгоградской), 
Оренбургской, Пензенской областей. 

Голодные потери фиксировались в 
Центрально-Промышленном районе и 
Западной области.

Голод охватывал часть Уральской 
области – территорию современной 
Курганской области,  юг современной 
Свердловской области и часть Челябинской 
области.

В Западно-Сибирском крае – от голода 
пострадало население современного 
Алтайского края, а также  юг  современной 
Новосибирской области, южная часть 
Омской области 

Пострадали от голода  Восточная 
Сибирь и Дальний Восток.

Большие потери понесло в голодные 
годы население Казахстана. 

Голод затронул земледельческие районы 
Киргизии (Кыргызстана).

Понесло потери в голодные годы 
население Белоруссии (Беларуси), 
молдавии (молдовы).

Исследуются последствия голода в  
туркменистане. 

В.Б. Жиромская 

российский государственный гуманитарный университет - институт русской 
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3. Число жертв голода, указываемое 
в исследованиях, значительно разнится. 
В настоящее время сложились  более 
взвешенные и устоявшиеся оценки: в 
Украине - около 3 млн человек (С.В. 
Кульчицкий) [1], в Казахстане и Киргизии 
- около 2 млн (Ж.Б. Абылхожин, М.К. 
Козыбаев, М.Б. Татимов [2, С. 65-67]; А.Н. 
Алексеенко [3, С. 76-78]; Ш. Батырбаева) 
[4, С. 222-226], в РСФСР (без Казахстана и       
Киргизии)     -   2,8       млн      человек  (Е.М.   
Андреев,  Л.Е.   Дарский, Т.Л. Харькова [5, 
С. 83]; В.Б. Жиромская) [6, С. 31].

Всего в СССР в 1932–1933 гг. от голода 
погибло около 8 млн человек.

4. Архивные документы, разработка 
которых велась в последнее время, 
свидетельствуют о резком изменении 
миграционных потоков в голодные годы 
во всех пораженных голодом регионах. 

Миграционные потоки свидетельствуют 
об экономическом кризисе в стране.  
Напряженность и хаотичность движений, 
продолжающееся бегство из сел в города и 
возвращение из городов в села вследствие 
невозможности наладить в городах 
жизнь, замедлившийся механический 
прирост городского населения, движе-
ние огромных масс людей, уже не соп-
ряженный  с ускорением индустриально-
урбанизационных процессов  характерны 
для голодных лет. Политика по удержанию 
всеми мерами кадров, обеспечивающих 
городскую промышленность, в том 
числе и пострадавших регионов, давала 
результаты лишь отчасти. Одновременно на-
блюдается хаотичность межрегиональных 
миграционных потоков. Огромные массы 
людей лихорадочно перемещаются из мест 
своего постоянного проживания в другие 

убыль населения в 1937 по сравнению с 1926 г. (в %)

район все население в том числе сельское 
население

рсФср, в том числе:
Саратовская обл. –23,0 –40,5
Немцев Поволжья АССР –14,4 –26,0
Курская обл. –14,3 –17,6
Воронежская обл. –2,1 –10,4
Куйбышевская (Самарская) обл.
Сталинградская обл.

–7,8
+2,8

–10,3
–18,4

Татарская АССР +5,8 –6,0
Кировская обл. –0,3 –8,8
Мордовская АССР –5,4 –9,0
Северо-Кавказский край –4,1 –15,3
Азово-Черноморский край –0,7 –20,8
Челябинская обл. +8,0 –27,7
Казахстан –15,8 –31,9
украина –1,9 –20,4
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районы страны, причем как в города, 
так и в сельскую местность,  причем  не 
задерживаясь в новых  местах, продолжают 
перемещаться. Многие же возвращаются 
обратно, не находя приемлемых условий 
существования. Это нельзя назвать 
трудовой миграцией, переселенцами, это 
именно беженцы от голода.  Известно, 
сколь велика была смертность среди них. 
Данные по миграциям говорят, прежде 
всего, об экономической и социальной 
дестабилизации огромных регионов.

5. Демографические последствия голода 
имели длительный и устойчивый характер. 
Они в частности видны по переписям 1937 

и 1939 гг., хотя прошло уже несколько лет. 
Голод оказал значительное влияние на 
численность населения, на состояние его 
здоровья, сократил и ослабил целый ряд 
возрастных групп населения, практически 
во всех пострадавших регионах.  Голод был 
сопряжен с вспышками остроинфекционных 
и эпидемических заболеваний. 

Убыль населения отчетливо про-
слеживается в пострадавших от голода 
районах, не сумевших восстановить свою 
численность даже во второй половине 
1930-х годов. 

Изучение в полной мере демо-
графических последствий голода является 
важнейшей научной задачей. 
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Летом 1917 года засуха в Туркестанском 
крае, привела к резкому падению урожая 
зерновых. В тот год по Туркестанскому краю 
было собрано всего лишь 52,5 млн. пудов 
зерна. Тогда как, для выживания населения 
края требовалось 110 млн. пудов зерна.  

Руководители правительства больше-
виков, захватившие силой власть в Ташкенте, 
допустили грубые ошибки и просчёты не 
только в политическом управлении, но и 
в экономической сфере. Одним из таких 
преступлений было подписание 26 февраля 
1918 года председателем совета Народных 
Комиссаров Туркестанского края декрета о 
конфискации хлопкового волокна и хлопка 
сырца.

20 ноября 1918 года в Туркестанской 
АССР была создана Центральная комиссия 
для борьбы с голодом. Председатель комиссии 
Турар Рыскулов, в своей автобиографии о сос-
тоянии дел на тот момент, писал следующим 
образом: «И по правде на улицах, в арыках, 
в кишлаках надо было спасать миллионы 
обездоленных и детей… (например, на один 
миллион  голодающих  было  выделено всего 
5 000 000 руб.)».

На XIII областном съезде Ферганского 
Совета председатель областного рево-
люционного комитета, остановившись на 
последствиях голода, говорил: «Голод 1917-
1918 годов оказал сильное разрушительное 
влияние на хозяйства Ферганской области. 
Только в Кокандском и Маргеланском уездах 
в результате голода в 1917-1923 годы погибло 
полмиллиона людей». Согласно архивным 
документам, в Ферганской долине в 1917-
1923 годы в результате голода погибли 1 млн. 
человек [1].

Известный государственный и общест-
венный деятель Турар Рыскулов был прав, 
когда писал, что голод унёс половину 
населения  Туркестанской республики, то есть 
приблизительно 2,5 млн. человек. В своей 
книге Т. Рыскулов  «Революция и коренное 
население Туркестана», написанной в то вре-
мя, описал все ужасы голода в Туркестанском 
крае, в частности  в Ферганской долине и 
Семиречье. По его мнению, почти половина 
населения края жила впроголодь. В частности 
Т. Рыскулов, в главах своей книги  «Голод в 
Туркестане» и «Борьба против голода», указал 
на основные причины голода.

К.К. Раджабов

институт истории аН республики узбекистан,
ведущий научный сотрудник  (ташкент ру) 
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В это время в различных городах  
Туркестанской АССР были открыты дешевые 
и бесплатные столовые. По сведениям 
архивных документов, «в 1918 году - 
1 000 000, только за пять месяцев 1919 года 
- 25 000 000 голодных  были обеспечены 
питанием в республиканских пищевых 
пунктах. Несмотря на то, что эта цифра, на 
первый взгляд, выглядит огромной, на самом 
деле на каждого голодного в среднем обед 

приходился 1,5 раза на неделю. В условиях 
всеобщего голода не надо забывать и о том, 
что росло спекулянтство».

В заключении надо отметить, что 
голод 1917-1923 годов оставил горькие 
воспоминания и плачевные последствия. В этот 
период ¼ часть населения погибла от голода. 
Неправильная экономическая и социальная 
политика советского правительства ещё 
больше усилила голод. В регионе голод был 
предотвращен только к концу 1923 года.
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Из тех страданий и потерь, которые 
постигли наши народы в ХХ веке, особенно 
чувствительными оказались голодоморы 
в 1932–1933 годах. Да, украинцы и казахи 
пережили не просто природные катаклизмы, 
случавшиеся не раз до этого, - наши отцы 
и деды прошли через ад искусственного 
голода, созданного сознательно кремлевской 
верхушкой для упокорения крестьянства как 
реальной материальной базы возможного 
повстанческого движения против навязанной 
силою большевистской власти. На мой 
взгляд, это главная причина искусственного 
голодомора в Украине, где повстанческое 
движение против коммунистического 
строя не прекращалось после ликвидации 
Украинской Народной Республики. И 
именно из этого нужно исходить в поиске 
ответа почему случилась эта трагедия в 
Украине. 

Кстати, это по существу вынужден 
признать и такой российский историк, как 
Виктор Кондрашин: «Голод помог Сталину 

ликвидировать на Украине, по его мнению, 
потенциальную оппозицию его режиму, 
которая из культурной могла вырасти в 
политическую и опереться при этом на 
крестьянство. На этот счет имеются факты, 
в том числе в третьем томе документального 
сборника  «Трагедия советской дерев-
ни», посвященного голодомору, где 
характеризуется деятельность в украинском 
селе органов ГПУ» [1, С. 242]. 

Конечно, мы понимаем, что 
непосредственной причиной, которая 
привела к трагедии в Казахстане, была 
заранее спланированная коллективизация, 
лишившая кочевников скота, без которого 
был потерян традиционный способ 
питания казахов. Оставшиеся без лошадей 
и верблюдов не все голодные кочевники 
смогли добраться до более благополучных 
районов и были обречены на смерть.

Что касается этих потерь, то известно, 
что выступая на открытии научно-
практической конференции в феврале 1995 
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года в Алматы, академик       М. Козыбаев, 
в частности, утверждал: «Жертвами голода 
стали в 1932-1933 гг. 1 млн. 750 тыс. человек, 
или 42 % всего количества казахского 
населения в республике. В Казахстане 
снизилось количество казахского и других 
этносов: украинцев - с 859, 4 тыс. до 658, 
узбеков - с 228,2 тыс. до 103,6, уйгуров - с 
63,3 до 36,6 тыс. [2, С. 9]. 

Сколько погибло от голодомора в 
Украине – до сих пор нет ответа, ибо те 
архивные документы указанного периода, в 
которых должна быть отражена смертность, 
как правило, не оказались на месте. И лишь 
по выводам Международной комиссии 
юристов, которая в 1988 году специально 
исследовала этот вопрос, можно говорить 
о минимальном количестве потерь в 7 
миллионов человек. Кстати, именно этот 
своеобразный международный трибунал, 
сравнив две переписи в СССР – 1926 и 1939 
годов – впервые огласил страшную для 
украинцев статистику: если за указанные 
годы население СССР увеличилось на 
16 процентов, РСФСР – на 28, БССР – на 
11, 2, то в УССР оно уменьшилось на 9, 9 
процента. 

То есть, политика коллективизации, 
направленная на выкачивание хлеба и других 
продуктов из села, реквизиция последней 
пищи за невыполнения непосильных заданий 
по сдаче зерна или мяса государству – это те 
слагаемые, которые и привели к голоду как 
в украинском селе, так и в казахском ауле. 
А конкретные инструменты воплощения в 
жизнь этой политики четко прописывались 
из центра и точно дублировались на 
местах. Скажем, в Казахстане, как и в 
Украине, широко было распространено 
занесение отстающих колхозов и районов 

на так называемую черную доску, впервые 
заведенную для кубанских станиц при 
участии Лазаря Кагановича в начале ноября 
1932 года. Это когда населенный пункт 
оставался уже без продовольствия, а его 
жителям грозили новыми репрессиями, 
вплоть до высылки в северные края и 
заточения в тюрьму. Подобных решений 
крайкома ВКП (б) и Совета Народных 
Комиссаров Казахской АССР очень 
много. Можно только уточнить: те села 
Усть-Каменогорского или Федоровского 
районов, которых это касалось, оказались, 
как правило, украинскими. Скажем, за 
переписью 1926 года Федоровский район 
насчитывал 28.302 жителей, из которых 
25.408 были украинцями. [3, С. 146]. 

В Украине же треть районов была 
занесена на «черную доску».

Но есть и различия в подходе Сталина 
и его окружения к происходящей трагедии 
в Украине и Казахстане. И здесь, в 
первую очередь, обязаны сказать, что 
когда голодные казахи вынуждены были 
прибегать к так называемому откочевью, 
то есть перекочовывали на некоторое время 
в районы Западной Сибири, Киргизии, 
Поволжья, даже в Китай, то относительно их 
никаких постановлений об насильственном 
возвращении в родные места в архивах не 
выявлено. Наоборот, имеем все основания 
заявить, что коммунистическая власть 
Казахстана, который тогда входил в 
состав Российской республики, всячески 
пробовала задержать их на соседних, более 
обеспеченных территориях - до улучшения 
обстановки.

Кстати,  просьбы руководства Казахстана 
о продовольственном обеспечении отко-
чевников адресовались в соседние регионы 
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еще с марта 1932 года. В частности, об этом 
говорится в телеграммах первого секретаря 
крайкома ВКП (б) Голощекина к его колеги 
в Новосибирске Эйхе [4, С. 60-65]. 

Соседние регионы действительно 
прислушивались к этим просьбам, тем более, 
что постановлением ВЦИК от 10 марта 
1932 года предусматривалась организация 
такой работы. В частности, постановление 
Башкирского обкома ВКП(б) от 14 октября 
1933 года как раз анализирует выполнение 
этой московской директивы [5, С. 230]. 

Практику откочевывания голодных 
казахов в вокруг лежащие регионы 
подтверждают и российские авторы. 
Скажем, такой известный историк, как 
Виктор Кондрашин пишет, что казахи 
имели возможность, например, в Поволжье 
даже трудоустроиться целыми хозяйствами 
в период голодомора. Например, в 
Сорочинском районе Средне-Волжского 
края в то тяжелое время, по свидетельству 
этого ученого, трудилось 81 хозяйство в 
количестве 391 человека [6, С. 188]. 

Значит, казахам не запрещали искать 
продукты питания за пределами своей 
республики, о чем, кстати, свидетельствуют 
десятки архивных документов, выявленных 
нами в Казахстане. К примеру, в телеграмме 
руководителей  республики Мирзояна 
и Кулумбетова от 29 августа 1933 года 
приводятся данные  о том, что только 
в Средне-Волжском крае Российской 
Федерации на то время  находилось 
«устроенных казахов на разных работах 
15.386 чел.» [7, С. 101]. 

А в письме заместителя председателя 
Совета Народных Комиссаров Казахской 
АССР Турара Рыскулова Сталину (оно 
фигурировало в докладе председателя 

ПАСЕ Мевлюта Чавушоглу в 2010 году)  
указывалось: «Согласно с последними 
подсчетами, 40000 казахов находятся в 
Средней Волге, 100000 – в Кыргызстане, 
50000 – в Западной Сибири, 20000 – в Кара-
Калпакском регионе, 30000 – в Центральной 
Азии… Это была не просто кочевая 
миграция, которая обычно происходит 
летом, это был побег умирающих с голода, 
ищущих пищу людей». 

Слава Богу, что многие из этих голодных 
беженцев нашли помощь в российских, 
узбекских, кыргызских и даже китайских 
регионах. 

И только относительно голодного 
украинского населения находим драко-
новские,  по выражению В. Кондрашина, 
директивы относительно его попыток 
спастись от голодной смерти в России и 
Белорусии: «Прямой организацией голода 
можно назвать драконовские директивы 
Сталина-Молотова о борьбе со стихийной 
миграцией крестьян, запиравших их в 
голодающих селениях и обрекавших на 
голодную смерть. Именно поэтому голод 
1932-1933 гг. можно считать организованным 
голодом, и этот голод – одно из самых 
тяжких преступлений Сталина» [6, С. 376]. 

И это действительно так. Ведь изъяв 
все продукты в украинского населения, 
власть не позволила ему роздобыть пищу в 
других регионах СССР. Постановление ЦК 
ВКП(б) и Совнаркома СССР за подписями 
Сталина и Молотова от 22 января 1933 
года о запрете выезда касалось крестьян 
Украины и Кубани, где за переписью 1926 
года украинцев насчитывалось 915450, то 
есть больше двух третей от всего населения 
[8, С. 146]. 

Эти документом, кстати, карательным 
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органам поручалось арестовывать тех 
«крестьян Украини и Северного Кавказа, 
пробравшихся на север», а посля 
того, когда среди них будут отобраны 
«контрреволюционные элементы, воз-
вращать других в места их жительства».  
Как свидетельствуют сводки секретно-
политического отдела ОГПУ СССР, за 
декабрь 1932 - январь 1933 годов, из сел 
только 215 районов Украини выехало 
85217 одинаков и  9213 семей: из  Киевской 
области 26.344, Харьковской - 26129, 
Днепропетровской - 12421 одинаков и 3845 
семей, Донецкой - 9561, Одесской - 3.950 и 
4.020, Черниговской - 5593 и 837, Винницкой 
- 5068 и 511 [9, С. 120]. 

Однако эти данные могут быть 
далеко неполными, поскольку лишь 
из Звенигородского района тогдашней 
Киевской области в разные регионы СССР 
разбежалось за 1932 год свыше 10 тысяч 
чел., как   свидетельствовал   местный  врач 
П. Блонский [10, С. 125]. 

Но нельзя согласиться с утверждением 
российского исследователя А. Шубина, 
что эту миграцию украинского сельского 
населения проглотила в основном 
украинская индустрия [11, С. 280]. 

К примеру, на шахты треста 
«Кадиевуголь», что в Донбассе, в октябре 
1932 года на работу принимали в основном не 
голодных украинских крестьян: из Украины 
- 118 чел., Татарстана - 403, Белоруси - 125, 
Центрально-Черноземной области - 194, 
Западной - 14 [12, С. 42-43]. 

Таким образом, изъяв продовольствие 
и запретив выезд голодных украинских 
крестьян за пределы УССР, власть 
сознательно обрекала их на голодную смерть, 
что подпадает под признаки геноцида.

Для украинского населения, в первую 
очередь за пределами УССР, в частности, на 
Кубани, этот геноцид дополнялся и духовным. 
Ибо невыполнение планов хлебозаготовок 
украинскими станицами на Кубани сразу же 
дало повод кремлевским вождям обвинить 
местных хлеборобов в петлюровщине и 
запретить украинизацию, предусмотренную 
решениями большевистского партсъезда 
в 1923 году - 14 декабря 1932 года Сталин 
и Молотов подписали постановления ЦК 
ВКП (б) и Совнаркома СССР о прекращении 
украинизации на Северном Кавказе, запретив 
таким образом украинцам развивать свою 
духовность, плодами которой могли бы 
полноценно обогащаться там и коренные 
народы.

Эта целенаправленная репрессивная 
политика большевистской власти в 
отношении украинства была подтверждена 
15 декабря 1932 года, когда Сталин и Молотов 
подписали новое постановление Кремля 
о прекращении украинизации на Дальнем 
Востоке, в Сибире, Поволжье, Центрально-
Черноземной области, в Казахстане…

Докладывая ЦК ВКП (б) о выполнении 
этого постановления, руководители 
идеологического отдела Казахстанского 
крайкома большевистской партии 9 июня 
1933 года указывали, что из 96 украинских 
школ в Восточно-Казахстанской, Алма-
Атинской, Южно-Казахстанской и 
Актюбинской областях на русский язык 
переведено лишь 44, а «в таких главнейших 
украинских районах, как Акбулакский и 
Федоровский, переведено только 3 школы. 
Переведены на русский язык  Атбасарский 
и Акбулакский педтехникумы. Всего в крае 
было 3 украинские газеты («Більшовицький 
штурм» у Федоровскому районе,  «Прапор 
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колгоспу» - Атбасарском р-не и «За соц. 
будову» - Акбулакском р-не), они все сейчас 
переведены на русский язык»[13, С. 119]. 

Подобных репрессий к другим нациям 
большевистская власть во время голодомора 
1932 – 1933 годов не применяла. Наоборот, 
те же казахи, к примеру, могли тогда даже 
организовывать свои землячества в Москве 
и Ленинграде за счет бюджета республики, 
о чем принимал специальное решение Совет 
Народных Комиссаров КАССР 25 декабря 
1932 года [14, С. 23]. 

Поэтому в Украине с сожалением 
воспринята следующая трактовка событий 
в Украине в одной из книг, изданной в 
Казахстане: «Утверждение же в работах ряда 
украинских авторов о том, что пострадал от 
«имперской» политики Москвы главным 
образом украинский народ, за счет которого 

якобы кормились зарубежье и Россия, не 
выдерживает критики. И здесь мы полно-
стью солидарны с российскими историка-
ми, давшими отповедь националистичес-
кой фальсификации на страницах журнала 
«Отечественная история» в коллективном 
открытом письме в редакцию» [15, С. 12]. 

Да, в 1932–1933 годах голодали не только 
украинские хлеборобы. Но голодомор в УССР 
имел особые черты, свидетельствующие 
о том, что власть сознательно пыталась 
удушить непокорное крестьянство голодом. 
А такие действия центральной власти – 
насильственное изъятие продовольствия, 
запрет на выезд за ним в соседние регионы с 
целью спасти семью, запрет на упоминание о 
широкомасштабном голоде и отказ принять 
заграничную продовольственную помощь - 
подпадают под признаки геноцида.
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The Kazakh famine is the least least well 
understood part of the complex of famines that 
affected the USSR in the early 1930s.

The collapse of the population registration 
system (ZAGS) was much more severe in 
Kazakhstan than in Ukraine. In Ukraine the 
conjunctural (early warning) system was badly 
affected but the full annual system continued to 
work.  In Kazakhstan the full annual reporting 
system seems to have collapsed and was still 
not working in 1936 when Kazakh statisticians 
were required to provide preliminary estimates 
of what the population would be prior to the 
1937 census. TheKazakh statisticianshad to 
use taxation data to guide themselves and their 
leaders as to what the scale of the population 
loss had been at this time. 

The 1937 census provided more accurate 
indicators of the scale of the population loss, 
but these indicators were not accepted at the 
time. The government declared the census to 
have been wrecked. Many statisticians and 
demographers were arrested, and two of the 
leadersKraval’ and Kvitkin were shot. Only 
when the repeat census of 1939 came up with 
virtually the same results, were these figures, 

implying a massive loss in population,officially 
accepted. 

For Kazakhstan the census figures and 
the preliminary evaluations  made in 1936 and 
based on taxation data are compatable, but 
they indicate a large flow of population into 
Kazakhstan to compensate for the large losses 
of the 1931-33 period.

The taxation data show a population 
decline in Kazakstan incomparison with the 
1926 census levels. In 1931 the data show a 
small decline  of 3.8%. In 1932 the decline 
has risen to29.3% , and in 1933 it reaches a 
maximum decline by 38.9%.  After a few years 
of recovery in 1936 KazakhUNKhU officials 
were still reporting that the population was  
21.2% below 1926 census levels. When the 
1937 census was carried out the census reported 
thatthe population in Kazakhstan was still 
15.6% below the 1926 level.  And it was only 
later at the time of the 1939 census that there 
are reports that the population in Kazakhstan 
had just reattained the 1926 census level. 

The ethnic dimension of the  decline as 
recorded in the censuses was much sharper. The 
number of ethnic Kazakhs  in the population 
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of Kazakhstan declined by 39% from 1926 
to 1937. Even with some small growth in the 
Kazakh ethnic population from 1937 to 1939, 
there was still a decline by 34.9%  in the Kazakh 
population in the 1939 census when compared 
with the 1926 census. 

For the USSR as a whole the number of 
ethnic Kazakhs had fallen by 27.9% from 1926 
to 1937, and had risen to a fall by 21.9% from 
1926 to 1939. This was a significantly greater 
fall than for all other nationalities. The decline 
in Ukrainian ethnic population was by 15.3% 
from 1926 to 1937 and by 9.9% from 1926 to 
1939.

Another indicator of the intensity of the 
famine is the extent to which the population 
born in the famine years and surviving the 
famine years compares with earlier and later 
cohorts. We can measured this age specific loss 
in the censuses, and these provide a slightly 
different picture with a higher degree of age-
specific population loss in Ukraine than in 
Kazakhstan.

The maximum age-specific losses in 
comparison with the 1927 cohort for Kazakhstan 
fell in 1932 to a loss of 39% , followed by  a 
loss of 37% in 1933. Whilst for Ukraine the 
maximum age-specific loss fell in 1933 with a 
57% loss followed by a 45% loss in 1932. The 
losses for each oblast have been calculated and 

it can be shown that for Kazakhstan the worse 
affected oblasts were Karagandinskaya (-54%) 
in 1932, Pavlodarskaya  (-50%) in 1932 and 
Kustanaiskaya (-49%) in 1933. No Kazakh 
oblast fell close to the average range of losses 
for Ukraine (-57%).

What do these figures tell us?  They raise 
several problems. We need to know more 
about the scale of migration of nomads, and 
the scale of assimilation of Kazakhs into the 
Russian population between the 1926 and 1937 
censuses. But if we ignore these problems for 
now, these data indicate that the population 
losses in Ukraine appear to have been more 
evenly spread across the whole Ukrainian 
population, whilst in Kazakhstan there appears 
to have been a sharper segregation between the 
population that suffered and the survivors. 

The overall population losses in Kazakhstan 
appear to have been much greater than those 
in Ukraine, although the effect of these losses 
on the survivors left in the country appears to 
have been greater on the Ukrainians than on the 
Kazakhs. This is a topic that needs to be more 
seriously investigated. We need to know more 
about the reliability of the statistical data, more 
about migration processes, and more about 
assimilation practices, but there can be no doubt 
that the level of the crisis was enormous. 
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КСРО - ның құлауы, Қазақстанның 
тәуелсіз мемлекет ретінде тарихи аренаға 
шығуы саяси репрессиялар тақырыбының 
отан тарихында іргелі мәселе ретінде 
қойылуына игі әсер етті. Большевиктер 
қудалауынан зардап шеккен халықтар 
қатарында қазақтар да Алаш қозғалысы 
тарихы мен оның қайраткерлері, 
экономикалық саясаттың әсерінен болған 
қарсылықтардың құрбандарына, әр 
жылдардағы аштық зардаптарына тоқтала 
бастады. Кеңес тарихнамасында әртүрлі се-
бептерден жүзеге аспаған тарихи үдерістер 
еліміз тәуелсіздік алған кезде анықталды. 

Тоқсаныншы жылдардың басында 
тарихшылардың кеңестік билікке қарсы 
күрескен қазақ интеллигенциясы қоғамдық 
- саяси қызметін зерттеудегі ең үлкен 
жетістіктерінің бірі - Мұстафа Шоқайдың 
есімінің қайтарылуы. Большевиктерге 

қарсылығын шетелде жалғастырған қай-
раткер еңбектері коммунистік жүйе ке-
зінде мүлдем дерлік зерттелінбеді. Оны ақ-
тау ұлт алдындағы үлкен міндетке айналды. 
Мерзімді басылымдарда көптеген мақалалар 
жазылып, еңбектер жарық көрді [1]. Тарихшы 
Х. Әбжанов көптеген еңбектерін кеңестік 
саяси қудаланудың ең ауыр соққысын көрген 
қазақ интеллигенциясы тарихын зерттеп - 
зерделеуге    арнады   [2, 127 Б.]. Сонымен     
қатар, 
Е. Бекмахановтың еңбектерін талдап іздену-
ші С. Мәжитов кандидаттық диссертация 
қорғады [3, 50 Б.]. Ал 1940-1950 жылдардағы 
интеллигенцияның қудалануы туралы 
зерттемелік   көзқарастарды    Л. Гуревичтің
еңбегінен көруге болады [4, 30 Б.]. Мерзімді 
басылымдар аталған кезеңде саяси реп-
рессиялар тақырыбын көтеріп, қоғамдық пі-
кірді қалыптастырушы насихат көзі болып 
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қала берді. Қазақстандық тарихшылар 
зерттеу еңбектеріне қатысты жазылған 
көзқарастарын мерзімді басылымда жаза 
бастады [5]. Сонымен қатар, осы кезде 
Түркістан легионында болған қазақтарды 
ақтайтын уақыт келгені айқындалды. 
Мерзімді басылым беттері олар туралы 
мақалаларға және естеліктерге толды [6].

1993 жылдың 14 сәуірінде Қазақстан 
Республикасының «Жаппай саяси репрессия 
құрбандарын ақтау туралы» заңын жүзеге 
асыру барысында     Ш.Ш.  Уәлиханов атындағы 
Тарих және этнология институтының 
ғалымдары үлкен жұмыс істеді. «Әділет» 
тарихи - ағарту қоғамының басшылығы 
және белсенділерімен бірге және республика 
Ұлттық қауіпсіздік комитеті басшылығы 
көмегімен ғылыми конференциялар мен 
семинарлар өткізілді, сталинизм кезеңіндегі 
жаппай саяси репрессиялар құрбандарының 
тізімі алынды. Жекелеген құжаттар, оның 
ішінде жаппай саяси репрессияны жүргізу 
үшін негіз болған Қазақстан Компартиясы 
Орталық Комитеті мен бұрынғы Өлкелік 
Комитет және БКП (б) Орталық Комитеті 
қаулысы құпиясыздандырылды, жарық 
көрді. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және 
этнология институтының ұжымы 1994 жылы 
«Казахстан в начале ХХ века: методология, 
историография, источниковедения» [8, 57 
Б.] мақалалар жинағын шығарды. Онда 
сол кездегі өзекті мәселелердің бірі саяси 
репрессиялар туралы да мақалалар бар. 
Атап өтсек, тарихшылар К. Нұрпейісов         
Әлімхан Ермековке байланысты құжаттар-
ды жарияласа, С. Мәжитов, Е. Бекмаханов 
еңбектерін талдады, Р. Нұрмағамбетова 
1920-1930 жылдардағы алаш тарихнамасын 
көтерді. Онда саяси репрессия құрбандары 
туралы тың мәліметтер, жаңа деректерді 

ғылыми айналымға енгізу жүзеге 
асырылды.

Ақмоладағы «Отанын сатқандар» 
әйелдері лагерінің тұтқындары және 
басқа да репрессияға ұшыраған партия - 
кеңес қызметкерлерінің отбасы мүшелері 
естеліктерін жинақтау арқылы жеке адамдар 
өміріндегі большевиктік террордың ізін 
журналистік ізденістер арқылы ашып 
берген А. Тасымбековтың кітабы бар [9]. 
Еңбекте тек қана жазаланушылар тағдыры 
емес, сонымен қатар ІІХК жүйесінде жұмыс 
жасаған қызметкерлер туралы да ақпараттар 
бар. Кітаптың басты құндылығы - бұрынғы 
тұтқындардан соңғы естеліктер алынуында 
екені даусыз.

1940-1950 жылдардағы қазақ тарихының 
қудалануын, оның ішінде      Е. Бекмахановтың 
тағдырын тарихшы Ә. Тәкенов [10] жан - 
жақты талдады. Оның мақалаларында осы 
кезеңдегі саяси репрессияның барлық қыр 
- сырлары ашылып, қазақ интеллигенциясы 
қасіреті анықталды. Сонымен қатар, Е. 
Бекмахановтың «Қазақстан ХIХ ғасырдың 
20-40 жылдарында» кітабының 45 жыл-
дан кейін, тарихшы Ә. Тәкеновтың ре-
дакциялығымен жарық көруі қайраткердің 
есімі жаңғыруының жарқын көрінісі болды.

Тоқсаныншы жылдардағы тарихшылар 
зерттеулері ішінде шоқтығы биік тұрған 
Алаш қозғалысына байланысты cүбелі үлес 
қосқан еңбектер болып табылды. Қазақ 
мемлекеттілігін орнату жолында күрескен 
ұлттық - демократиялық интеллигенцияның 
қоғамдық - саяси қызметін жаңа тарихи дерек 
көздері арқылы анықтап, алаштықтарды 
дәріптеуде     тарихшылар    Д. Аманжолова, 
К. Нұрпейісов, М. Қойгелдиевтердің 
[11] монографиялары зор роль атқарды. 
Бұл зерттеу жұмыстарында 1917-
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1920 жылдардағы алаштықтардың 
большевиктерге қарсылықтары, азамат 
соғысы кезіндегі елдегі жағдайға қарым - 
қатынасы жан - жақты анықталды. 

1995 жылы ақпанда «Қазақстандағы 
күштеп ұжымдастыру және саяси 
репрессиялар» атты ғылыми - практикалық 
конференция өткізілді. 1996 жылы қазанда 
конференция материалдары мен саяси 
репрессия құрбандары естеліктері «Народ 
не безмолвствует» деген атпен жеке кітап 
болып басылып шықты. Бұл шаралардың 
ұйымдастырылуына «Әділет» қоғамы мен 
академик           М. Қозыбаев          басқарған 
Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және 
этнология  институты ерекше үлес қосты. 
Олар репрессия құрбандарын жаппай 
жерлеген орындарды анықтады. 1996 жылы 
«Азалы кітаптың» бірінші томы шығарыл-
ды, оған Алматы қаласы және Алматы 
облысында атылған азаматтардың тізімі кір-
ді. Лагерлер Бас Басқармасының Қазақстан 
территориясындағы қамау орындары 
туралы мақалалар да осы жылдарда жарық 
көре бастады. Толық қызметі талданбаса 
да, алғашқы жылдардағы ашылу жағдайы, 
барысы анықталды [12, 82-89 Б.]. Кеңестік 
билікке қарсы күрескендерді ақтау өзекті 
мәселелер қатарында еді. Оның ішінде, әрине, 
басты орында М. Шоқайдың қайраткерлік 
болмысы тұрды. 1996 жылы 20 желтоқсанда 
Алматыда «Мұстафа Шоқай және шетелдегі 
қазақ зиялылары» атты конференция өтті. 
1997 жылы қайраткердің мұралары мен әйелі    
М. Шоқайдың естеліктері жарық көрді [13]. 
Осы кезде қазақстандық баспасөз беттерінде 
қайраткердің ұлт - азаттық күресі жайлы 
жарияланымдар көп шығып жатты [ 14].

1996 жылы 30 желтоқсанда Қазақстан   
Республикасының    Президенті Н.Ә. Назар-                          

баевтың «1997 жылды жал-пыұлттық 
келісім және саяси репрессия құрбандарын 
есте сақтау жылы деп жариялауы 
туралы» жарлығы шықты. Жар-лық 
қазақстандықтардың өмірінде үлкен роль 
атқарды деп айтуға болады. Саяси репрессия 
құрбандары мен ұрпақтары ақталу туралы 
құжаттарын көптеп ала бастады, 31 мамырда 
саяси репрессия құрбандарын еске алу 
күні ретінде жалпыхалықтық шаралар-ды 
ұйымдастыру қолға алынды. 

Бұл саяси репрессиялар тарихын 
зерттеуге үлкен қызығушылық тудырды. 
Қазақстан Республикасының «Жаппай 
саяси репрессиялар құрбандарын ақтау ту-
ралы» заңы шыққаннан бастап республика 
прокуратурасы 7 693 қылмыстық істерді 
қарады, ол бойынша 10 938, оның ішінде 
1997 жылы – 2 415 тұлға ақталды. 20 ірі 
ғылыми - теориялық конференция, 39 
«дөңгелек үстел» мәжілістері, 12 бұрынғы 
репрессияланғандар мен олардың отбасы 
мүшелерімен әкімдерімен кездесулер 
өткізілді [15, 412-414 Б.].

ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 
жарлығынан кейін саяси репрессия 
тақырыбы әртүрлі қырларынан зерттелді. 

Кеңестік саяси репрессияларды жан 
- жақты талдаған еңбектер пайда болды. 
М. Қозыбаев пен Қ. Алдажұмановтың 
«Тоталитарный социализм: реальность 
и последствия»      [16, 28 Б],      Қ.С. 
Алдажұманов, Е.Қ. Алдажұмановтың 
«Депортация народов - преступление 
тоталитарного режима» [17, 16 Б], С. 
Ділманов пен Е. Кузнецованың «Карлаг» 
[18] атты кітаптары бар. М. Қозыбаев пен 
Қ. Алдажұманов кітабында Қазақстандағы 
большевиктер билік басына келгеннен 
бастап Сталин өлгенге дейінгі аралықтағы 
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саяси репрессияның жүргізілуіне талдау 
жасалынған. Еңбекте ерекше назар Алаш 
қозғалысына, «үлкен террор» кезеңіне, 
Ұлы Отан соғысы кезіндегі, соғыстан 
кейінгі кеңестік қудалау саясатына бөлінеді. 
Алдажұмановтар негізінен халықтардың 
Қазақстанға жер аударылуының қыр - сырына 
тоқталуды   мақсат   тұтты. С. Ділманов пен 
Е. Кузнецованың «Қарлаг» атты брошюрасы 
да тақырыпты зерттеудегі бір қадам болып 
табылды. Авторлар кітабында Қарлаг жүйесі 
тарихына жалпылама сипаттамалар береді. 
Саяси репрессиялардың құқықтық негіздерін 
заңгер М. Баймахановтың еңбегінен көре 
аламыз [19, 20 Б.]. Кітапта тоталитарлық 
жүйенің репрессивті механизмі, адам 
құқығының бұзылуы, жер аударылған 
халықтар туралы заңдық актілер талданды.

Ал қарағандылық тарихшы Д.А. 
Шаймұханов алғаш рет Қарағанды 
еңбекпен түзеу лагерінің тарихына қатысты 
деректер-ді жинақтап, «Қарлаг» деп 
аталатын кітабын [20, 175 Б.] шығарды. 
Бұл кітапта Орталық Қазақстан өңіріндегі 
лагерлер тұтқындары тағдыры, ұсталу 
жағдайы, олардың ауылшаруашылы-
ғы мен өндіріс орындарында жұмысқа 
тартылуы баяндалды. Сонымен қатар, 
кітапта Ақмоладағы «Отанын сатқандар» 
әйелдерінің лагері, әскери тұтқындар ла-
герлері мен ерекше лагерлер қатарындағы 
Далалық лагерь тарихы анықталады. 
Сол кезең тұрғысынан қарағанда, еңбек 
деректік материалдарға толы, талдауларға 
негізделген болатын. Саяси репрессиялар 
тақырыбын зерттеуге мерзімді басылымдар 
да үлес қосты. Орталық газет - журналдарда 
көптеген мақалалар шығып жатты [21]. 
Қарағандыда «Индустриальная Караганда» 
газеті беттерінде көптеген мақалалар жарық 

көре бастады. Бұрынғыдай емес, бұл кезде 
мақсат айқындалған, яғни саяси қудалау тек 
Қарлаг төңірегінде ғана емес, сонымен қатар 
басқа қырлары анықталды [22]. Қарағанды 
облыстық мұрағатында № 1487 - өлкетанушы 
Ю. Поповтың қоры жасақталған. Қорда 
саяси репрессияларға байланысты мерзімді 
басылым беттерінде жарияланған әртүрлі 
тақырыптағы мақалаларды кездестіруге 
болады [23].

Осы жылдың аясында шығарылған 
кітаптардың         қатарында            тарихшы     
Т. Омарбековтың «20-30 жылдардағы 
Қазақстан қасіреті» [24] еңбегі бар. 
Монографияда автор осы жылдарда 
Қазақстандағы экономикалық саясат 
әсерінен болған саяси қудалауларды, 
халықтың жаппай бас көтерулері, яғни 
1928-1931 жылдардағы көптеген шаруалар 
көтерілістерін мұрағат құжаттары арқылы 
дәйектеді. Аталған еңбек аграрлық 
реформалардың саяси қудалаушылық қы-
рын ашып беруге көмектеседі.

Тоқсаныншы жылдардың соңында саяси 
репрессиялар тақырыбы ғылыми тұрғыда 
қаралып, кандидаттық диссертациялар 
жазыла бастады. Қарағандыда 1920-
1950 жылдардағы саяси репрессияларды                             
Г. Жұмасұлтанованың, Ақмоладағы «Отанын 
сатқандар»   әйелдерінің   лагері    тарихына 
А. Кукушкинаның, Алматыда Қазақстандағы 
БСМБ қызметі туралы Г. Молдаханованың, 
1937-1938 жылдардағы Қазақстандағы саяси 
репрессиялар жайлы Г. Орынбаеваның 
кандидаттық диссертациялары қорғалды [25, 
25 Б.]. Г. Жұмасұлтанова диссертациясында 
тоталитарлық жүйенің орнығуы, «үлкен 
террордың» жүргізілуі, Ақмоладағы «Ота-
нын сатқандар» әйелдері лагері туралы 
сияқты көп мәселенің басын шалады. Айта 
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кетуіміз керек, мәселе кең түрде айтылады, 
тақырыптың ауқымдылығынан автор көп 
жағдайда мақсат – міндеттеріне жеткізе 
аша алмайды. Диссертацияда негізінен жал-
пылама сипаттама басым. А. Кукушкина 
диссертациялық жұмысында алғашқылардың 
бірі болып Лагерлер Бас Басқармасының 
Ақмоладағы «Отанын сатқандар» әйелдері 
лагері тарихын жаңа деректерді ғылыми 
айналымға енгізе отырып, талдады. Кейін 
автор диссертациясын монография ретінде 
жариялады [26, 184 Б.]. Онда аталған лагерге 
байланысты көптеген мәселелер талдан-ған, 
оның ішінде тұтқындардың ұсталу жағдайы 
және    еңбекке   пайдалану    дәрежесі,    ба-
лалары     туралы     мағлұматтар     беріледі. 
Г. Молдаханова диссертациясында Біріккен 
мемлекеттік саяси басқарманың мекеме 
ретіндегі қызметін жан - жақты зерттейді. 
Қазақстандық қауіпсіздік органдары 
жүйесінің қалыптасуы, орнығуы, дамуы 
талданады. Бірақ автор аталған мекеменің 
репрессивті саясатын жүзеге асыратын 
орын болғанын кең түрде айқындауды 
мақсат етпеген. Г. Орынбаеваның зерттеуі 
1937-1938 жылдардағы «үлкен террор» 
кезеңіне арналған. Автор аталған кезеңдегі 
тоталитарлық жүйенің бастау көздеріне, 
негізіне тоқтала келіп, кеңестік саяси 
репрессиялардың мәнін ашып беруге 
тырысады. Тақырыптың ақпараттық 
базасы мәселесіне де бір тарауын арнайды. 
Диссертант қазақ интеллигенциясының осы 
кезеңдегі қасіретін де ашады.

Кейбір тарихшылар нақты тақырыпты 
зерттеуді мақсат етіп қоймаса да, 
диссертациялық еңбектерінде саяси 
репрессияның қырларын қарастырып өтті. 
Диссертациялық жұмысын Жезқазған 
өнеркәсіптері   тарихына  арнаған  тарихшы 

Т. Садықов «Жезқазған өнеркәсібі Ұлы Отан 
соғысы жылдарында» атты тараушасында 
және «Степлаг және Үлкен Жезқазған: 
тарихи шындық» деген тарауында аталған 
аймақтағы еңбекпен түзеу лагерлері 
тарихына тоқталады [27]. Оның ішінде, соғыс 
жылдарында жұмыс жасаған Жезқазған 
еңбекпен түзеу лагері мен соғыстан кейінгі 
республикадағы ерекше лагерлердің бірі 
Далалық лагер қызметін көрсетуде жергілікті 
мұрағат материалдарын қолданады.

Аталмыш кезеңде Қазақстанға күштеп 
жер аударылу тақырыбы белгілі ғалымдардың 
зерттеу обьектісіне айналды. 1998 жылы 
«Депортированные в Казахстан: время и 
судьбы» еңбегі [28] жарық көрді. Онда 
тарихшылар М. Қозыбаев, Қ. Алдажұманов,
 Ж. Әбілқожин,        Г. Кан,      Е. Уәлиханов, 
В. Владимиров, заңгер М. Баймаханов және 
сол секілді ғалымдар жарияланымдары 
бар. «Үлкен террордың» басталу тарихына 
байланысты бірінші тараудан басқалары 
толығымен Қазақстанға жер аударылған 
халықтар тарихына арналған. Бірінші 
тараудағы Ж. Әбілқожиннің мақалаларында 
1920-1930 жылдардағы аграрлық реформалар 
кезіндегі қарсылықтар, республика тер-
риториясында орналасқан еңбекпен түзеу 
лагерлері тарихы қарастырылған. Лагерлер 
экономикасын талдағанда, тарихшы Ресейде 
шыққан мерзімді басылымда жарық көрген 
деректік материалдарды пайдаланады. 
Автордың Қарағанды, Жезқазған секілді 
облыстық мемлекеттік мұрағаттар қорлары 
материалдарын ғылыми айналымға енгізбеуі 
осы территорияда орналасқан қазақстандық 
лагерлер тарихын толық анықтауға кедергі 
келтіреді. Кейінгі тараулар халықтардың 
күштеп жер аударылуына арналған. 
Жер аударудың теориялық қырларын 
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зерттеген ғалымдар - Қ. Алдажұманов пен 
М. Баймаханов. Қ. Алдажұманов еңбек 
армиясында болғандардың құқығының заң 
жүзінде бекітілгенін жан - жақты дәйектеді. 
Көптеген статистикалық мәліметтер арқылы 
еңбек армиясында болған адамдардың 
республика экономикасына қосқан үлесін 
анықтады. Ал жер аударудың құқықтық 
негізін заңгер М. Баймаханов кәсіби түрде 
талдайды. Кеңестік басшылықтың үкімдері 
мен қаулылары, нұсқауларын қолдана 
отырып, саяси қуғындалудың барысын 
ашып береді. Авторлар көбінесе жеке ұлттар 
тағдырына тоқталған. 

Ресейде де осы кезде Лагерлер бас 
басқармасының тарихы туралы сараптамалық 
талдаулар жасаған еңбектер шыға бастады. 
Соның бірі «ГУЛАГ: его строители, 
обитатели и герои» [29] атты кітап. Онда ку-
лактармен күрес, большевиктерге Лагерлер 
Бас Басқармасының қажеттілігі, шіркеудің 
қудалануы туралы мәселелер қарастырылып, 
репрессия құрбандарының естеліктері, ақтау 
туралы статистикалық мәліметтер берілген. 
Кітапта қазақстандық Далалық лагердегі 
1954 жылы болған көтеріліс туралы пікірлер 
айтылып кетеді. 

Арнайы қоныс аударушылар мен еңбек 
армиясында болғандарды Қазақстанның 
әртүрлі аймағы бойынша зерттеу де осы 
жылдарда қолға алынды. Батыс Қазақстан 
аймағы Ж. Қыдыралина [30, 188 Б.], ал 
Орталық Қазақстан М. Сүлейменова 
диссертациясында [31, 30 Б.] ашылды. 
Дис-сертанттар облыстық мұрағаттар 
мате-риалдарын ғылыми айналымға енгізе 
отырып, арнайы қоныс аударушылар мен 
еңбек армиясында болғандардың еліміздің 
экономикасының дамуына, оның ішінде 
өнеркәсіп орындарын салуға қосқан үлесін 

анықтайды.
Айта кетуіміз керек, осы жылдардағы 

жер аудару мәселесін теориялық - 
методологиялық зерттеу, мәселенің 
республикадағы жүргізілу барысына ар-
налған ірі ғылыми зерттеу жұмысы немесе 
монографиялық еңбектер әлі жазылған 
жоқ. КСРО бойынша арнайы қоныс 
аудару обьектісіне айналған Қазақстанда 
жарияланған деректер жинақтары да, 
ғылыми еңбектер де көбінесе жеке халықтар 
тарихына арналды.

Сонымен қатар, саяси репрессия 
құрбандарын ақтауда Ресей мен Қазақстан 
да бірігіп жұмыс істеуде. 2000 жылы 
мамырда Төменгі Тагилдік ҒЗО – «Тарихи 
информатика» лабораториясымен Форд 
қайырымдылық қоры және «Мемориал» 
халықаралық қоғамы қолдауымен «КСРО 
саяси репрессиялар құрбандары Біріккен 
электронды мәліметтер банкісін құру 
мәселесі» тақырыбындағы ғылыми - 
практикалық конференциясы өткізілген 
болатын. Бұл конференция «Қайтарылған 
есімдер» жобасын жасады және оның 
координациясы үшін жұмысшы тобын 
құрды. Жобаның координаторы жұмысы 
Төменгі Тагиль мемлекеттік педагогикалық 
институтына тапсырылды [32,  4-5 Б.]. 
Қазақстанда бұл мақсатта   Ұлттық   Ғылым 
Академиясы     
Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және 
этнология институты, «Әділет» қоғамы 
жұмыс істеді. Бүгінгі күні осы бастама 
негізінде Қазақстанда 14 «Азалы 
кітап» («Книга скорби») жасалынды. 
Қазақстан бойынша 146 400-ға жуық 
репрессияланғандар есімдері анықталды.

2000 жылдан бастап саяси репрессия 
тақырыбының зерттелу барысы өзгерді. 



-   136  - -   137  -

история государства    №2, 2012

Бұрынғыдай емес, мәселе әртүрлі жағынан 
ашыла бастады. 

Осы жылы академик М. Қозыбаев 
«Казахстан на рубеже веков: размышления 
и поиски» деген іргелі еңбегін [33] 
шығарды. Еңбектің екінші кітабында ғалым 
Қазақстан тарихындағы кеңес кезеңіндегі 
саяси репрессияларына тоқталған. 1990-
1998 жылдар аралығында жарық көрген 
мақалаларында аталған тақырыптың әртүр-
лі мәселелерін зерттеген болатын.

Аталған        кезеңде            тарихшылар 
С. Шаймұханов, Д. Шаймұхановалардың 
«Политические репрессии в Казахстане» 
де-ген көлемді еңбегі [34, 180 Б.] жарық 
көрді. Еңбекте Қазақстандағы саяси 
репрессиялар 1920-1950 жылдар аралығында 
қарастырылады. Онда мемлекеттің 
жүргізген саясаты, интеллигенцияның 
қудалану барысы айтылады. Сонымен қатар, 
ерекше лагерлер мен «Отанын сатқандар» 
әйелдерінің лагерлері туралы да мәліметтер 
беріледі.

Кеңестік саяси репрессияның 
бір қыры «қызыл террор» тақырыбы 
болып табылады. Қазіргі қазақстандық 
тарихнамада «қызыл террор» мәселесі 
ақтаңдақ күйінде, «қызылдар» терроры 
«ақтар» басқыншылығының көлеңкесінде 
қалуда. Қазіргі қазақстандық тарихнамада 
большевиктердің өлкедегі жүргізген саяси 
репрессияларының бастау көзінде тұрған 
«қызыл террорды», әскери революциялық 
трибуналды жүзеге асыру, азамат соғысы 
жылдарындағы құрбандарды зерттеген 
еңбектер аз.

Қазақстандағы саяси репрессияларды 
зерттеуге белсенді араласып отырған 
Қарағанды облыстық мемлекеттік мұрағаты 
болып табылады. Мекеменің ұйымдастырып 

отырған дөңгелек үстелдер материалдарында 
[35, 127 Б.] көптеген талдама мағлұматтар 
бар. 2003 жылы осы мекеме «Памяти жертв 
политических репрессий» деген тақырыпта 
ғылыми - практикалық конференция өткізді. 
Конференция материалдарында жарияланған 
Е. Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік 
университетінің ғалымдары мен аталған 
мұрағат қызметкерлері мақалаларында және 
саяси репрессия құрбандары естеліктерінде 
әр түрлі мәселелер қозғалды. Қарағанды 
облысындағы евангелистік христиан - 
баптистік қауымдар және евангелистік 
қоғамның жетпіс жылдығына арналған кітап 
та шығарылды [36, 185 Б.]. Еңбекте неміс 
қоныс аударушыларының ХIХ ғасырдан 
бастап Қарағандыға келу тарихы кеңінен 
талданады. Діни тұрғыда жазылған кітапта 
Қарағанды еңбекпен түзеу лагерінде болған 
евангелистер туралы ақпараттар беріледі, 
адамдар тағдырымен Қарлаг тарихы 
анықталады.

Қарағанды мерзімді басылымдары да 
саяси репрессиялар туралы жазып жатты. 
Көтерілген мәселелер әртүрлі тақырыпты 
қамтиды [37]. 

Лагерлер Бас Басқармасының 
Қазақстандағы бөлігі тарихының зерттелуі-
не диссертант С. Ділманов ерекше үлес 
қосқанын айта кетуіміз керек. Оның зерттеу 
жұмысында негізінен Ресей мұрағаттары-
ның материалдары кеңінен енгізілген [38, 45 
Б.]. Ол Кеңестер Одағындағы Лагерлер Бас 
Басқармасының жалпы тарихы, қазақстандық 
еңбекпен түзеу лагерінің қалыптасуы, 
дамуы, ондағы тұтқындардың саны, ұсталу 
жағдайы, лагерлердегі көтерілістер және 
сол секілді мәселелерді анықтаған кешенді 
еңбек болып табылады. Дегенменен де, 
С. Ділмановтың еңбегінде Қазақстанның 
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орталық және облыстық мұрағаттары 
қорларынан тек қана саяси бөлімдер 
қорлары алынып, басқа құжаттар назардан 
тыс қалған. Осының әсерінен еңбекпен түзеу 
лагерлеріне қатысты көптеген мәліметтер 
анықталмай қалған. Еңбекте қазақстандық 
әскери тұтқындар туралы мәліметтер де 
өте аз. Автор оны «біздің қолымыз жететін 
мұрағаттарда әскери тұтқындар үшін 
лагерлер материалдары жинақталмаған» 
деп түсіндіреді. Біздің зерттеуіміздің нә-
тижесінде Қарағанды, Жезқазған, Ақмола 
облыстық мұрағаттарында осы аймақта 
орналасқан әскери тұтқындар лагерлері 
қорлары бар екенін анықтадық.

2003 жылы «Әділет» тарихи - ағарту 
қоғамының ұйымдастыруымен Қазақстан 
Республикасының «Жаппай саяси репрес-
сия құрбандарын ақтау туралы» заңы 
қабылдануының 10 жылдығына арналған 
ғылыми - тәжірибелік конференциясы 
өтті. Конференцияда Қазақстанның белгілі 
ғалымдары, қоғам қайраткерлері қатысып, 
көптеген көкейкесті мәселелерді талдады.

ХХ ғасырдағы қазақ интеллигенциясы 
тағдыры мен большевиктік билікке 
қарсылығы Отан тарихында өзекті мәсе-
лелердің бірі болып табылады. Аталған 
тақырыпты    зерттеген - белгілі     тарихшы 
Х. Әбжанов. Ғалым еңбектерінде көрнекті 
қазақ          зиялылары            Ж. Аймауытов, 
С.  Асфендияров, Т. Жүргенев, Қ. Сәтпаевтар 
жайлы     мақалалар    мен    құжаттар     бар. 
Х. Әбжановтың екінші кітабында да кеңес 
мәдениеті мен қазақ интеллигенциясы 
қызметі туралы көптеген талдамалық 
еңбектер жеткілікті. Автордың одан 
кейінгі еңбектерінде де бұл мәселенің 
қарастырылуы жүзеге асты. «Е. Бекмаханов 
және ұлт - азаттық қозғалыстарын зерттеу 

методологиясы» деп аталатын мақаласында 
сталиндік саяси репрессияның құрбаны, 
елуінші жылдарда қудаланған тарихшының 
еңбегі туралы талданады [39].

Далалық лагерь туралы жезқазғандық 
тарихшылар жұмыстар ұсынып жүр. Соның 
бірі - Т. Алланиязов, О. Наймушиналардың 
еңбегі [40, 158 Б.]. Кітапта Кеңгір  
көтерілісінің барысы    сипатталады.   Т. 
Алланиязов   пен 
О. Наймушина көбінесе Ресейде жариялан-
ған деректерді анықтау үдерісін жүзеге 
асырды. Олардың еңбегінде құжаттарға 
талдаулар кең түрде жүргізілмеді. Және 
еңбекте берілген деректер базасы мәселені 
толық қамти алмайды. Оның себептері 
жоқ емес. Зерттеушілер Мәскеуде шыққан 
«ГУЛАГ. 1918-1956 гг.» (2001 ж.) құжаттық 
жинағының материалдарын жариялаған. 
Аталмыш еңбекте тақырып бойынша Ресей 
мемлекеттік мұрағатының құжаттарының 
толық енгізілмеген. Кеңгір көтерілісіне 
қатысты ресейлік мұрағаттардың толық 
деректер базасы «История сталинского 
ГУЛАГа» (2005 ж.)  құжаттар жинағының 
алтыншы томында берілді.

Соңғы кездерде 1940-1950 жылдардағы 
қазақстандық саяси репрессиялар да зерт-
теле      бастады.    Мерейтойдың     аясында 
Е. Бекмахановтың зайыбы Х. Бекмұхамедова-
Бекмаханова естелік кітап шығарды. 
Мерейтойға орай жүргізілген шаралардың 
негізінде С. Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университеті қайраткердің жеті 
томдық шығармалар жинағын шығарды. 
Алтыншы томды тарих-шының қудалануына 
байланысты пікір - талас материалдары 
құрайды, еңбек К. Нұрпейісовтың 
алғысөзімен басталады [41]. Аталған 
жылдардағы     саяси     репрессиялар   тари-
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хына       байланысты       зерттеу      ретінде 
Н. Дүйсенованың кандидаттық диссерта-
циясын айтуға болады [42, 30 Б.]. Диссертация-
да соғыстан кейінгі интеллигенцияға 
қарсы саяси науқан қарастырылады. Автор 
мұрағаттық құжаттар мен мерзімді басылым 
материалдарын пайдалана отырып, мәселені 
кең түрде ашып береді.

Сонымен қатар, кеңестік кезеңдегі 
шетелдік ғалымдардың еңбектері Ресейде 
де орыс тіліне аударылып шыға бастады. 
Соның бірі - белгілі ғалым Н. Верттің 
«История Советского государства» кіта-
бының [43] үшінші рет басылуы болатын. 
Онда большевиктер билігінің орнауынан 
бастап мемлекеттің бүкіл тарихы саяси 
репрессиялар арқылы жасалғаны айтылады, 
оның ішінде экономикалық саясат кезіндегі 
зорлық әрекеттер, саяси күрес түрлері, 
«үлкен террор» жылдары, Ұлы Отан соғысы 
кезіндегі, соғыстан кейінгі қудалау шаралары 
анықталады.

Саяси репрессияның 70 - жылдығына 
қарай Қазақстанның орталық және облыстық 
мұрағаттары тақырыпқа байланысты 
конференциялар өткізді. ҚР Президенті 
мұрағаты 2006 жылы «Современное 
осмысление уроков репрессий 1930-1950 
- х гг.  в Казахстане и проблемы защиты 
прав человека» [44] деген атпен өткізілген 
конференция материалдарын жариялады. 
Мақалалар         жинағында            заңгерлер 
М. Баймаханов, С. Сабикеновтер мен 
тарихшылар        Б. Қойшыбаев,     А. Хегай, 
Е. Грибановалардың тақырыпқа байланыс-
ты зерттеулері шыққан. Жарияланымдар 
көпшілігі саяси репрессиялар құрбандары 
мен арнайы қоныс аударушылардың 
естеліктері болып табылады. Ал 2007 жылы 
саяси репрессиялар құрбандарының еске 

алу күнінің он жылдығына орай «Әділет» 
қоғамы мен ҚР Президенті мұрағатының 
қатысуларымен «Қасіретті 1937: сталиндік 
тоталитаризмнің құрбандарына тағзым» 
атты ғылыми - практикалық конференция 
[45] өткізді. Жинақта көптеген жылдар бойы 
саяси     репрессия      тақырыбын     зерттеп 
келе     жатқан         белгілі         тарихшылар 
К. Нұрпейісовтің, Қ. Алдажұмановтың 
мақалалары        бар.       Сонымен       қатар, 
К. Бұрханов,      С. Мәжитов,       А. Қапаева, 
А. Гинзбург, Ю. Хегай және т.б. ғалымдар 
кеңестік мемлекеттік репрессивті саясаттың 
қыр-сырын ашады. Жинақтың бір бөлігі 
репрессия құрбандарының естеліктерінен 
тұрады.

Осы кезде Ақмола облыстық мемлекеттік 
мұрағаты аудандық мекемелермен бірігіп 
мақалалар мен жарияланымдар жинағын 
шығарды [46]. Жинақта көбінесе арнайы 
қоныс аударушылар туралы материалдар 
көп берілген. Көптеген статистикалық 
мәліметтер күштеп көшірілген халықтар-
дың жағдайын жан - жақты ашады. Әсіресе 
атап өтетін тұс, аудандық мұрағаттарда 
да тұрақты сақталатын, тарихи маңызды 
деректердің барлығы бірден көрініп 
тұр. Бірақ, мақалалардың көпшілігінде 
сілтемелер дұрыс берілмеген, құжаттар 
ғылыми тұрғыда талданбаған. 

Кеңестік билік тұсындағы мерзімді 
басылым беттеріндегі сталиншілдік үгіт - 
насихат жұмысын зерттеуші Д. Махат [47, 
40 Б.] қарастырды. Оның диссертация - 
сында баспасөз құралдарының сталиндік 
концепцияны уағыздау қызметі барысында 
жарық көрген мақалалар мен жарияланым-
дар берілген.

Осы жылы Қазақстанда толық 
анықталмай келе жатқан тақырыптардың 
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бірі - әскери тұтқындар туралы зерттеулер 
жазылды. 1918-1955 жылдардағы әскери 
тұтқындар         тарихына          байланысты 
Г. Көкебаева докторлық диссертация қор-
ғады [48]. Еңбектің деректік базасы өте кең, 
алғаш рет Германия және Қазақстанның 
мұрағат материалдары енгізіліп, талдаулар 
жүргізілген. Диссертацияның «Кеңес ла-
герлеріндегі неміс әскери тұтқындарының 
ұсталуы» деген тараушасында олардың 
ұсталуы мен еңбекке пайдалануы туралы 
мәліметтер береді. Зерттеу жұмысында мәселе 
теориялық жағынан кең ашылған, автордың 
өзіндік    ойлары   анық   байқалады.   Бірақ,        
Г. Көкебаева қазақстандық мұрағаттарды 
толық пайдаланбаған. Тек қана Ақмола 
облыстық мемлекеттік мұрағатындағы қор 
ғана үзік - үзік қарастырылған. Ал Қарағанды 
облыстық мемлекеттік мұрағатындағы 
аталған тақырыпқа байланысты қор 
ескерілмеген. Сонымен қатар, Жезқазған 
қалалық мемлекеттік мұрағатындағы екі қор 
туралы да мәлімет жоқ. Бұл еңбекте әскери 
тұтқындар лагерлер жүйесіне қатысты 
жергілікті мұрағаттар материалдарының 
ғылыми айналымға аз енуіне әкелді. 

Қарағандыда да Орталық Қазақстандағы 
шетелдік      әскери       тұтқындар      туралы 
Л. Михееваның кандидаттық диссертация-
сы [49, 25 Б.] қорғалды. Оның зерттеу 
жұмысында еліміз территориясындағы ең 
ірі қарағандылық, жезқазғандық әскери 
тұтқындар лагерлері тарихына ресейлік 
орталық және осы өңірдің мұрағаттары 
материалдарын пайдалана отырып, талдау-
лар жасалған. Диссертацияда негізінен, 
лагерлердің орналасуы, тұтқындардың жайы, 
олардың арасындағы өлім көрсеткіші, облыс 
жеріндегі жерленген орындарды анықтау 
мәселесі, отанына қайтарылу үдерісі секілді 

барлық мәселелер жан - жақты ашылады. 
Соңғы жылдарда Қазақстандағы 

еңбекпен түзеу лагерлері туралы зерттеу 
жұмыстарын шетелдік тарихшылары да 
жазуда. Оның ішінде, неміс тарихшыларының 
қызығушылық білдіргенін айта кетуіміз 
қажет. Олар Қазақстандағы Қарағанды 
еңбекпен түзеу лагеріне қатысты зерттеулер 
жасап жүр. Оның ішінде, Бонн университеті 
зерттеуші ғалымдары Владислав Хеделер 
мен Мейнхард Штаркты айтуға болады [50]. 
Алғашында Мейнхард Штарк Лагерлер бас 
басқармасының әйелдер лагерлері туралы 
еңбегінде қазақстандық тұтқындар туралы 
қысқа мәліметтер берсе, Владислав Хеделер 
1929-1940 жылдар аралығындағы Қарағанды 
лагерінің әкімшілігі мен күзет қызметі тура-
лы мақалалар шығарды. Кейінгі жылдарда 
ғалымдар біртіндеп терең зерттеулерге 
көшті. Тарихшылар Қарлаг мұрағатынан 
тұтқындардың 800 мың карточкасын, 60 мың 
жеке істерін, қызметкерлердің 20 мың жеке 
істерін қараған. Әсіресе, лагерь құрылымы, 
жұмыс істеу барысы, тұтқындардың 
азапталуына ерекше мән берілген. Сонымен 
қатар, АҚШ - тың Вирджиния штатында 
Фейрфакс қаласында орналасқан Дж.Мэсон 
университетінің тарих және өнертану 
тарихы кафедрасының қызметкері Стивен 
Барнес Қарлаг тақырыбына байланысты 
монография [51] шығаруды көздеп отыр.

Қарағанды еңбекпен түзеу лагері 
тақырыбының қырлары Қазақстанда да 
соңғы жылдарда зерттелуде. Қарағандыда С. 
Елеуханова [52, 24 Б.] Қарлаг құрылымын, 
тұтқындар жағдайы туралы ізденіс жасады. 
Негізгі бағыты күзет, режим жүйесін анықтау 
болды. 

Бүгінгі күні Қазақстан территориясында 
болған отандастары туралы басқа мемлекет 
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елшіліктері қолдап, еңбектер даярлауда [53, 
303 Б.]. Мәселен, Қазақстандағы Белорусь 
Республикасы елшілігінің басшылығымен 
«Возвращенные из небытия» деп 
аталатын кітап шығарылды. Онда ҚР 
Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен ҚР Бас 
Прокуратурасынан сұраныс хат арқылы 
алынған 1931-1958 жылдар аралығындағы 
саяси репрессияға ұшыраған адамдар тізімі 
жасалған. Былтырғы жылы «Неизвестная 
трагедия итальянцев Крыма» деп 
аталатын кітаптың тұсаукесері «АЛЖИР» 
саяси репрессиялар және тоталитаризм 
құрбандарының музейлік - мемориалдық 
кешенінде болып өтті. Кітапта Қазақстанға 
арнайы қоныс аударылған және Қарлагта 
болған итальяндықтардың тағдырын 
баяндайтын тарау бар. Және де Қарлаг 
тұтқындарының естеліктерін де берген. 

Ресейде Лагерлер бас басқармасы 
жайлы құзырлы органдардың мұрағаттық 
құжаттарын қолдана отырып, еңбектер 
жарияланып отыр [54]. Соның бірі  – «ГУЛАГ: 
экономика принудительного труда» кітабы. 
Кітаптың авторлары Ресей, Ұлыбритания, 
Германия елдерінің тарихшылары болып 
табылады. Онда КСРО - дағы қамау орын-
дарының тарихы, оның бөлімдері жайлы 
мақалалар берілген. Ресейде жарияланып 
жатқан бұндай монографиялық еңбектерде, 
өкінішке орай, Қазақстандағы еңбекпен 
түзеу лагерлері туралы мәліметтер аз. 

Кеңестік саяси репрессиялар тақы-
рыбына байланысты мұрағат материалда-
рына шектеу қойылуы, жойылуы, зерт-
теушілерге берілмеуі сияқты көптеген мәсе-
лелерді анықтауды қолға алған Ресейдегі 
«Мемориал» қоғамы жанынан шығатын 
«30 октября» газеті болып табылады 
[55]. Газеттегі мақалаларда көтерілген 

ресейлік мұрағаттар мәселесі қазақстандық 
мекемелерге де қатысты. Оның себебі 
кеңес кезінде орталықтандырылған, бір 
талаптармен жасалған жүйенің болуы деп 
ойлаймыз. Өкінішке орай, біздің елімізде 
саяси репрессиялар тақырыбын арнайы 
көтеріп отырған осындай мерзімді басылым 
орындары жоқтың қасы.

Қазіргі кезде қазақстандық тарихнамада 
саяси репрессия тақырыбы ұлттық 
интеллигенция қудалануы, большевиктерге 
қарсы азаттық идеясы уағыздалуының 
тұрғысынан қарастырылуда. Соңғы 
жылдарда Мұстафа Шоқайдың кеңестік 
билікке қарсы күресін белгілі тарихшы К. 
Есмағамбетов зерттеді [56]. К. Есмағамбетов 
алғаш рет шоқайтанудың деректемелік 
негіздерін жасады, барлық шыққан 
еңбектер мен құжаттық материалдарға 
кең түрде деректік сын беріліп, теориялық 
талдаулар жүргізілді. М. Шоқайдың бүкіл 
өмірі мен эмиграцияда жүрген кезінде 
большевиктердің Түркістандағы отарлау 
саясатын әлемге әшкерелеу жолындағы сан 
- қырлы қызметін К. Есмағамбетов ашып 
берген. Еңбек тәуелсіздіктен кейінгі отандық 
тарихнамадағы шоқайтану бойынша іргелі 
зерттеу жұмысы болып табылады. Сонымен 
бірге, әдебиетші Т. Жұртбай «Ұраным 
- Алаш...» атты кітабын шығарды [57]. 
Т. Жұртбай Алаш зиялыларының саяси 
репрессияға ұшырауын ҚР Ұлттық қауіпсіз-
дік комитетінің мұрағаты құжаттары арқы-
лы анықтайды. Әдебиетші тарихи деректер-
ді талдауды көбінесе жарияланымдық 
сипатта баяндайды.

Қорыта келгенде, Қазақстанда саяси 
репрессиялардың зерттелуі біршама дәреже-
де жүзеге асуда. Дегенменен, тарихшылар 
көбінесе  жекелеген тақырыптарды   немесе 
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тар ауқымдағы материалдарды енгізіп 
жүргенін айта кетуіміз керек. Әрине, мұра-
ғат материалдарының толық анықталмауы 
оған әсер етуде. Тақырыптың зерттелуін 
талдауда көптеген еңбектер қарастырылып, 
олардың мәселенің ашудағы қосқан үлесте-
рі сараланды. Оның ішінде, кандидаттық 
және докторлық диссертациялар, ғылыми 

монографиялар, зерттеулер, естеліктер, 
мерзімді басылым материалдары толық 
қамтылды. Зерттелу деңгейі ішінара ресей-
лік еңбектермен салыстырылды, сонымен 
қатар шетелдердегі тарихшылардың Қа-
зақстандағы   саяси  репрессияларға   арнал-
ған еңбектерінің мәліметтері талданылды. 
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Бүгінгі күні Қазақстан Республикасы 
тәуелсіз, егеменді ел. Мұратымыз 
демократиялық мемлекет құру. Сондықтан 
демократиялық мемлекеттің құқықтық 
негіздерінің жан-жақты дамуына, жеке 
тұлғалардың даму заңының, азаматтардың 
құқығының сақталуына және барлық 
тұрғындардың жан-жақты дамуына жағдай 
жасауға көп көңіл бөлінуі тиіс. Мемлекеттің 
дамып, гүлденуіне әсер ететін ұлтаралық 
қатынастағы үйлесімдік пен қоғамдағы 
ұлттық сана-сезімнің қалыптасуында 
зиялылар қауымының үлкен рөл атқаратыны 
белгілі. Зиялылар қауымының экономика 
мен мәдениеттің дамуына қосқан үлесінен 
қоғамдағы үдемелі дамуға жол ашылмақ. 
Зиялылар қауымының өтпелі кезеңде 
атқарар рөлінің жоғары екендігін тарих өзі 
дәлелдеді. 

Ұзақ уақыт тарих бұрмаланып келді. 
Саяси ағымның дұрыс еместігіне көлеңке 
түсірмеу үшін көптеген мұрағат деректері, 
құжаттары зерттеушілер үшін жабық болды. 
Осы жағдай ХХ ғасырдың 20-30 жылдар 
мәселесіне де тікелей қатысты. Бұл бір ең 
күрделі де ауыр онжылдықтар еді, себебі 
сөз жүзіндегі табыстар мен негізделмеген 

нәубеттер қатар жүрді. 
Еліміз тәуелсіздік алып, егеменді ел 

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

Ақ пен қара, оң-теріс деген секілді кез 
келген құбылыстың екі жағы болатыны 
белгілі. Дәл осындай жағдай ХХ ғасыр 
тарихын зерттеуші ғалымдар арасында 
орын алды. Әсіресе, ұлт зиялылары 
тарихын зерттеуші тарихшылар  белсенді 
қоғамдық-саяси қызметі кеңес өкіметінің 
орнауымен тұспа-тұс келетін топ өкілдерін 
қазан төңкерісі тудырған, яғни коммунистік 

Г. Р. Нұрымбетова

абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, 
«теориялық-қолданбалы саясаттану және әлеуметтану» кафедрасы, профессор

саяси НӘуБЕт ЖӘНЕ ҚаЗаҚ ЗияЛЫЛарЫНЫҢ таҒдЫрЫ

аннотация 
Автор ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы ірі және көрнекті мемлекеттік қайраткер-

лердің бірі О. Жандосовтың  саяси, қоғамдық-мемлекеттік қызметін талдайды. 
түйінді сөздер: саяси нәубет, демократиялық мемлекет, ұлтаралық қатынастар, 

авторитарлық-деспоттық жүйе.

УДК  [94:612.391] (574) ''193''
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партия қайраткерлері деп ғана бағалауды 
жөн көреді. Біздің ойымызша, бұл тарих 
ғылымындағы объективтілікті ескермей, 
біржақты бағалау болып табылады. 

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

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

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

Айта кетер бір нәрсе – тарихтағы қандай 
саяси төңкеріс болмасын, өз қайраткерлерін 
асыра дәріптеп, оларды ту етіп көтерген. Бұл 
қазан төңкерісінің нәтижесінде біртіндеп 
қалыптасқан авторитарлық-деспоттық 
жүйеде – үлкенді-кішілі саяси тұлғалардың 
ақыл-ойы, күш-қайраты алғаш сол жүйе 

игілігіне толық пайдаланылды да, ал 
кейінірек осы жүйе идеясына күмән туғызу 
ахуалы көрініс берген кезеңде жаңағы 
қайраткерлердің көздері күшпен жойылды.

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

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

Ораз Жандосов өзінің қызметін күрделі 
саяси хал-ахуалда бастаған. Түркістан өл-
кесін (оның ішінде Жетісу обылысында) ме-
кендеген халықтардың дені осы аймақтың 
байырғы тұрғындар болғанына қарамастан, 

1917 жылы 25 қарашада құрылған 
үкіметтің, яғни Түркістан Халық Ко-
миссарлар Кеңесінің құрамына жергілікті 
мұсылман халықтарының бірде-бір өкілі 
кіргізілмеді. Бұл жағдай ұлттардың теңдігі 
мен өзін-өзі басқару құқылығы туралы 
большевиктердің саяси ұрандарының мән-
мағынасын жоққа шығарды. 

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

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

мәселенің бірі – мемлекеттік тілді іс жүзінде 
қорғаумен нақты айналысуының тамаша 
үлгісі.

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

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

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

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

тапты. Ол атқамінерлердің уездік съезін 
ұйымдастыру арқылы екі мәселені шешті. 
Бір жағынан, оларға (атқамінерлерге) 
пролетарлық революция идеясын түсіндіру; 
екінші жағынан, атқамінерлер мен 
тұрғындардың кедей бөлігі арасындағы 
қарым-қатынастың шиеленесуінен сақтау. 

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

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

тікелей қатыспаса да, оның идеясын 
және концепциясын жүзеге асыруға 
атсалысқанын көреміз. Ол   А. Байтұрсынов, 
Ж. Аймауытов, М. Жұмабаев, М. Әуезов 
тәрізді осы қозғалыс мүшелеріне жақын 
болып, қандай жауапты қызметте болса да, 
оларға жағдай жасауға, олардың білімін 
халық мүддесіне қызмет жасатуға қолынан 
келгенше көмектесті. М. Жұмабаевтың 
«Тоқсанның тобы» толғау өлеңінің баспасөз 
бетінде жариялануына бірден-бір себепкер 
болған да Ораздың өзі. 

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

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

О. Жандосов еліміздегі алғашқы 

арнаулы білім беретін орта және жоғары оқу 
орындарының ашыла бастауына белсене 
араласты. Ол республикамыздағы тұңғыш 
университетті (2008 жылы өзінің 80 жылдық 
мерейтойын атап өткен Абай атындағы 
Қазақ ұлттық педагогикалық университетті 
– 1930 жылдан бастап Қазақ педагогикалық 
институты деп аталған оқу орнын) ашу 
істерімен айналысқан ұйымдастыру 
бюросына басшылық етті. Ол Қазақстан 
Халық комиссарлар Кеңесінің 1928 жылы 
10 маусымда өткен мәжілісінде «Алматы 
қаласында Қазақ мемлекеттік университетін 
ұйымдастыру туралы» баяндамасында Қазақ 
мемлекеттік университетін үш факультеттен 
(педагогикалық, ауылшаруашылық, дәрі-
герлік) құру және 1928 жылдан 1 қазанынан 
бастап педагогика факультетін ашу, ал 
ауылшаруашылық факультетін 1929 жыл-
дың 1 қазанынан ашуды ұсынды.
О. Жандосов университеттің материал-
дық-техникалық базасын нығайту, оларды 
маман-мұғалімдермен қамтамасыз ету 
мәселелерімен ғана шұғылданып қойған 
жоқ, ол Қазақ мемлекеттік университетінің 
1928 жылғы 26 қыркүйекте қабылданған 
№ 5 бұйрығы бойынша алғашқы қабылдау 
комиссиясының төрағалығына сайланған. 
О. Жандосовтың өзіне жүктелген болашақ 
мамандар таңдауға байланысты маңызды 
істі қандай дәрежеде атқарғанын, алғашқы 
университет түлектерінің ортасынан 
шыққан көптеген өнеркәсіп басшылары 
мен ғалымдардың жемісті қызметі көрсете 
алады. Ол қазақ университетін мамандармен 
қамтамасыз ету үшін Ташкент жоғары оқу 
орындарынан      білікті     профессорларды, 
С. Асфендияров,              Х.  Досмұхамедов,     
А. Байтұрсынов, Ә. Ермеков сынды 
қазақ зиялыларын жұмысқа шақырған. 
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Сонымен қатар, ол жаңа университетті оқу 
әдебиеттерімен қамтамасыз ету үшін Мәскеу, 
Ленинград қалаларына арнайы өкілдер 
жібертіп, құрал-жабдықтар алдыртуымен де 
айналысқан. 

Өмірінің соңғы жылдарында аудан, 
облыс басшысының партиялық және 
кеңестік қызметтерін атқара жүріп, ол 
өз халқына жан-тәнімен қызмет істейтін 
тарихи тұлға екенін дәлелдеді. 

Біз мұрағат деректерін талдай келе, 
Ораз Жандосовтың болашақ ұрпаққа өнеге 
боларлықтай өмір кешкенін байқаймыз. 
Әрине, бұл өмірде тарихтың жықпылды 
да тартысты тар соқпағында асыра сілтеу 
құралына айналған, большевиктік даурықпа 
саяси науқандар тұлғасы болған, жалған 
саяси сенім жетегінде адасқан және 
осы бағытта кейде күштеу әдістері де 
еңбекшілерді бақытқа жеткізеді дегенге 
иланып, Голощекин тәрізді біржақты саяси 
қайраткер төңірегіне кірген тұстары да бар.

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

Дегенмен де, «тоғыз ауыз сөздің 
тобықтай      түйінін»          айтар      болсақ, 
О. Жандосовтың голощекиндік ат төбе-
ліндей партиялық азшылыққа жасаған 
қызметінен гөрі, оның өзінің туған еліне 
сіңірген еңбегі, қызметі әлдеқайда ауқымды 
да көлемді. Осыған назар аударғанымыз 
жөн. Сондықтан да, оның тарихи тұлғасы 
еңселі болып қала бермек. Оның қоғамдық-
саяси тұлғасы сондықтан да коммунистік 
партия ұйымдастырушысы ретінде емес, 
отаршылдық пен әділетсіздікке қарсы 
күрескер, ойлы ұстаз, парасатты басшы 
және ізгі ниетті бастамалар мен үлкен 
әлеуметтік өзгерістердің басы-қасында 
жүрген ел жанашыры, халқын алға бастаған 
өз ұлтының төл азаматы ретінде сипатталуы 
және құрметтелуі тиіс деп ойлаймыз. Біз 
болашаққа сеніммен қарау үшін өткен 
тарихымызды тануымыз керек. 

О. Жандосовтың  күрделі әрі тағылымды 
ғұмырын зерттеу – ұлтымыздың өткен 
жолын, өзімізді өзіміздің жете танып – 
білуімізге көмектеседі. Кезінде коммунистік 
идеологияның дара үстемдігі дәуірінде 
бұрмаланған О. Жандосов сынды ірі 
күрескерлер туралы шындықты қалпына 
келтірудің тарихымыздан дұрыс сабақ алуға 
өз септігін тигізері анық.
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в системе высшего образования 
принципиальной задачей является вве-
дение нового понятия – исследовательс-
кий университет. Прорывом здесь стал 
Назарбаев университет, созданный 
как тройной сплав обучения, науки и 
инноваций. с его созданием уходит в 
прошлое изоляция науки от высшей 
школы, которая негативно повлияла на 
обе эти сферы. 

Ученые Института истории государства 
поддерживают постоянные связи с ведущими 

отечественными и зарубежными научно-
исследовательскими и аналитическими 
центрами.Учитывая, что миссия созданного 
по инициативе Главы государства Назарбаев 
Университета призвана способствовать 
выходу на международный уровень 
системы образования и науки Республики 
Казахстан и развитию инновационной 
исследовательской деятельности, Институт 
считает целесообразным установление 
взаимовыгодного сотрудничества с 
Назарбаев Университетом.

мЕмЛЕКЕт тарихЫ иНститутЫНЫҢ ЖаҢаЛЫҚтарЫ

Новости иНститута истории государства

мЕЖдуНародНЫЙ КругЛЫЙ стоЛ 
«НовЫЕ ПодходЫ в ПоНимаНии масШтаБа и воЗдЕЙствия 

«тЕррора» и гоЛода в ссср в 1930-х годах»
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Тесное сотрудничество ученые 
Института установили, в первую очередь, 
с преподавателями Школы Гуманитарных и 
Социальных наук Назарбаев Университета 
проф., доктором политологии Стивеном 
Грином, и профессорами, докторами 
исторических наук Дэниель Росс, Паоло 
Бернардини, Каресс Шенк, Беатриче Пенати 
и др.

Встречи в Назарбаев Университете, 
участие в международных конференциях, 
семинарах, заседания «круглых столов», 
поездка в АЛЖИР – экскурсия для 
преподавателей Назарбаев Университета, 
организованная Институтом – вот неполный 
перечень проведенных совместных 
мероприятий. Интерес взаимен, так как 
обогащает обе стороны. Зарубежные 
преподаватели Назарбаев Университета - 
это, в основном, специалисты по истории 
Средней и Центральной Азии. Благодаря 
взаимному научному обмену с учеными 
Института истории государства Казахстан 
с его великой историей открывается им в 
новом свете.

Примером тому служит заседание 
международного круглого стола «Новые 
подходы в понимании масштаба и 
воздействия «Террора» и Голода в СССР 
в 1930-х годах» с участием известного 
ученого, профессора Стивена Уиткрофта, 
которое состоялось в рамках Дня 
работников науки. Доктор исторических 
наук, член Академии Общественных наук 
Австралии С. Уиткрофт приехал в Казахстан 
по приглашению Назарбаев Университета 
и провел научные семинары для ученых г. 
Астаны.

Тема международного круглого стола 
была посвящена 80-летию трагических 

событий в Казахстане начала 30-х годов 
ХХ века – Великого Голода, унесших 
жизни миллионов казахстанцев.

Задача ученых Института истории 
государства исследовать все существующие 
научные точки зрения по существу вопроса 
и предоставить свои научно обоснованные 
выводы. С этой целью и проводятся подобные 
научные обсуждения. Одним из важных 
аспектов в изучении истории Казахстана 
является западная историография. Ведь не 
секрет, все вопросы, которые были табу для 
советских ученых историков и политологов, 
на Западе обсуждались открыто. 

Исследовательские интересы С. Уиткрофта 
включают российскую предреволюционную 
и советскую социальную, экономическую 
и демо-графическую историю, так же как 
Голод и проблемы поставки продовольствия 
в истории современного мира, воздействие 
СМИ на историю, и недавние события в 
российском и украинском обществе. Он 
автор книг «Экономическое преобразование 
Советского Союза, 1913–1945», «Годы Го-
лода: советское сельское хозяйство, 1931–
33» в соавторстве с Р. Дэвисом, «Трагедия 
советской деревни, 1927-1939» на русском 
языке, «Переосмысление традиционных 
представлений о российской истории».

Многие западные исследователи 
придерживаются мнения о том, что Сталин 
намеренно вел политику против украинцев, 
а иногда и других национальных групп, 
чтобы уничтожить их как нации. К ним, 
в первую очередь относятся Р.  Конквест,         
И.  Огайон,        М.-Б.   Олкотт,       Н.   Верт, 
Н.М. Неймарк. Этот вопрос усугубился пос-
ле создания Конгрессом США специальной 
комиссии по исследованию фактов голода 
в Украине, исполнительным директором 
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которой был Джеймс Мейс. Комиссия 
пришла к выводу о том, чтоэти жертвы были 
«заморены до смерти рукотворным голодом» 
и «Сталин и его окружение совершили 
геноцид против украинцев в 1932-1933 гг.».

Однако большое количество не менее 
выдающихся ученых считают такую 
точку зрения неверной. Так, Дж. И. Гетти, 
опубликовавший рецензию на книгу Р. 
Конквеста, писал, что ведущие западные 
историки, занимавшиеся изучением 
коллективизации в СССР, были не согласны 
с заявлением автора об «умышленном 
терроре голодом». К ним относятся Р.У. 
Дэвис и С.Г. Уиткрофт. По их мнению, 
голод, который имел место не только в 
Украине, а также в других республиках 
СССР, не был делом рук человека, более 
того Сталин и другие руководители СССР 
были далеки от намерения создать такую 
масштабную катастрофу. Эта точка зрения, 
опираясь на новые архивные документы и 
критический взгляд к другим источникам, 
пересматривает концепцию «геноцида» и 
«намеренной» политики.

Советская политика государственного 
заказа, по мнению С. Уиткрофта, явно 
способствовала голоду, но это не было 
целенаправленно со стороны большевиков, 
и тем более, это не было полностью 
направлено на украинцев. Он утверждал, 
что голод, принесший Украине чрезмерные 
демографические потрясения, был 
случайным последствием непродуманной 
политики. Говоря о том, что экологические 
факторы были существенными, он 
предполагает, что сравнительное 
исследование причин современного 
голода во всем мире указывает на то, что 
большинство из них вызвано проблемами из 

за нарушения равновесия на рынке, а не из-за 
снижения продовольственной доступности. 
Советский голод, с его точки зрения, не 
является никаким исключением. В 1920-
ые годы советское правительство все более 
и более полагалось на государственную 
реквизицию зерна в сельской местности, 
чтобы накормить городское население, 
и подобная политика этих лет оставила 
крестьянство без запасов.

Уже в 1927 году начался дефицит зерна, 
однако он был результатом естественных 
факторов: засухи весной 1930, 1931, 
и 1932 и чрезмерными осадками в 
летние периоды, считает автор. Все это 
способствовало сокращению урожая, как 
свидетельствуют архивы о климатических 
условиях, в настоящее время доступных для 
исследователей. 

В своей работе «Советская статистика 
о продовольствии и смертности в период 
голода        1917-1922    и     1931-1933    гг.» 
С. Уиткрофт пишет о том, что Советская 
государственная статистическая система 
была уникальна. Она была создана для 
того, чтобы обеспечить государство 
статистическим основанием, для проведения 
честолюбивых социально-экономических 
планов. Процесс планирования, однако, 
был провален чрезмерными стараниями 
политических деятелей, но не был 
отражением некомпетентности или 
изобретательности плановиков или 
статистов. Согласно архивным данным, 
статисты неоднократно пытались 
призвать к реальности политических 
руководителейсоветского государства. Но 
их попытки оказались тщетными.

В статье рассмотрены достоверные 
данные о продовольствии и смертности 
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в периоды Советского голода 1917-1922 
и 1931-1933 годов. Данные прекрасно 
детализированы и способны дать 
более полную картину, хронологию и 
географическое освещение голода, чем 
было доступно до сих пор. Приведя в 
пример подробные статистические данные 
исследуемого периода, автор делает выводы 
о том, что есть некоторые признаки того, что 
потребление еды в сельских районах в 1933 
году было намного ниже, чем в 1922 году.

В целом, автор довольно осторожно 
оценивает обстановку тех трагичных 
лет в Казахстане. С. Уиткрофт говорит, 
что детально изучив историю голода в 
некоторых районах России, не исследовал 
подробно историю Великого Голода 20-30-х 
годов ХХ века в Казахстане. Однако ученый 

убежден в том, что действия сталинского 
руководства в период коллективизации 
являются преступлением против народа.

Таким образом, тщательно 
проанализировав существующие точки 
зрения на проблемы насильственной 
коллективизации в СССР, и, в частности, 
в Казахстане, ученые Института пришли к 
выводу о том, что западными историками 
и политологами не проведено пока 
комплексного анализа репрессивного 
воздействия Советского государства на 
деревню в период всех 1930-х гг. 

Проведенный учеными Института 
историографический анализ позволяет 
говорить о недостаточной степени 
изученности проблемы Великого Голода в 
Казахстане западными учеными. 



-   158  -

мЕмЛЕКЕт тарихЫ    №2, 2012        

-   159  -

история государства    №2, 2012

Қазақстан Республикасының Президен-
ті Н.Ә. Назарбаевтың ғалымдарға берген 
тапсырмасы бойынша 2012 жылы 1932-
1933 жылдардағы «Ашаршылық қасіретіне» 
80 жыл толуына орай АМАНАТ пікірсайыс 
клубының ұйымдастыруымен «1932-1933 
жылдардағы ашаршылық зардаптары: 
тарихи шындық және саяси баға» атты 
дөңгелек үстел өтті. Оған ҚР БҒМ Ғылым 
комитетінің Мемлекет тарихы институты 
директоры, т.ғ.д., профессор Б.Ғ. Аяған, 
т.ғ.к.,  доцент А.Н. Қашқымбаев, т.ғ.к., 
доцент К.М. Ілиясова, п.ғ.к. Ж.Н. Қалиев, 
т.ғ.к.  Қ.А. Еңсенов  және  ғылыми  қызмет-
керлер Т.Е. Канапьянов,  Р.А. Құдайбергенов, 
Ерсін Нәсіп қатысты.

Ашаршылық апаты мәселесін тал-
қылауға Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия 
университеті Отырар кітапханасының 

директоры, ф.ғ.д., профессор Тұрсын 
Жұртбай және Астана қаласындағы «Нұр 
Отан» ХДП хатшысы Е. Қарин, «Хабар» 
телеарнасының жүргізушісі және «Аманат» 
пікірсайыс клубының ұйымдастырушысы 
Берік Уәли мырзалар қатысып, өзара пікір 
алмасты.

Қазақстандағы ашаршылық мәселесіне 
қатысты басты баяндаманы т.ғ.д., профессор 
Б.Ғ. Аяған жасады. Ғалым өз баяндамасында 
1932-1933 жылдардағы ашаршылықтың 
өте ауқымды болғандығын және оның 
демографиялық зардаптары болғандығына 
нақты мәліметтер келтірді. Мысалы, 
ашаршылыққа ұрындырған 1928 жылы 
27 тамызда басталған үкімет қаулысынан 
кейін де бірнеше қаулылар болған және 
олардың барлығының мазмұны «бай-
кулактар», «тап жаулары» деген желеумен 

1932-1933 ЖЫЛдардаҒЫ аШарШЫЛЫҚ ЗардаПтарЫ: 
тарихи ШЫНдЫҚ ЖӘНЕ саяси БаҒа
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қазақ жұртының дәстүрлі құрылымын 
талқандай түсті, тонау, қуғынға ұшыратуға 
ұластырды дейді. Сондай-ақ, ашаршылыққа 
әкеліп соққан жағдайлар ретінде салықтың 
түр-түрі шамадан тыс көбеюі, оған қоса 
табиғи қуаңшылық пен кеңестік биліктің 
қолдан ұйымдастырған науқандары себепші 
болғандығын атап өтті.

Ашаршылыққа    байланысты    Мемле-
кет тарихы институтының ұжым қыз-
меткерлері «1932-1933 жж. Ашаршылық 
ақиқаты» атты ғылыми–зерттеу еңбегін 
жазып шығып, баспаға ұсынғандықтарын 
атады. Ол жинақты жазып шығу үшін 
бірқатар мұрағаттардың материалдары 
және шетелдік зерттеушілердің де еңбектері 
салыстырмалы түрде пайдаланылғандығы 
жөнінде және жаңа көзқарас тұрғысынан 
талдаулар жасалғандығы баяндалды.

Мемлекет тарихы институтының бас 
ғылыми       қызметкері,       т.ғ.к.,      доцент 
К.М. Ілиясова өз баяндамасында 
Қазақстандағы ашаршылықтан қырылған 
адамдардың саны мен шетелге ауған қазақтар 
жайында бірқатар мәліметтер келтірді. 
Мысалы, 1920-1930 жылдарда қазақтар 4 
млн-ға жуық адамынан айырылды, олай 
дейтініміз 1921-1922 жылдардағы аштық 
кезінде 1 млн 700 мың адам, 1932-1933-
жылдары 2 млн 300 мыңға жуық адам көз 
жұмғанын айғақтайтын деректер бар дейді.

Институт директорының орынба-сары, 

т.ғ.к., доцент А.Н. Қашқымбаев ашаршылық 
құрбандарына қатысты бір күнді нақтылап 
атау және ескерткіштер қою мәселесін 
көтерді. Мәселен, 1997 жылдың 31 
мамырынан бастап, «Жаппай қуғын-сүргін 
құрбандарын еске алу күні» деп аталып 
келе жатқаны, онда «ашаршылық қасіреті» 
деген сөздің енбей қалғандығын сөз етті. 
Баяндамашы сөз соңында ашаршылық 
құрбандарына бір күнді атау керек қой деген 
мәселені баса ескертті.

Пікірcайыста баяндама жасаған 
профессор Тұрсын Жұртбай ашаршылық-
қа қатысты көптеген мұрағат құжаттарын 
қарастырғандығын және ол деректердің 
«Ашаршылық қасіретіне» дәлел екендігін 
алға тартты. Сондай-ақ, тәуелсіздік 
алғанымызға 20 жыл толса да белгілі бір 
күнді тұрақты түрде атап тұру мәселесінде 
ортақ тоқтам болмай келе жатқандығына 
тоқталып, ашаршылық пен қуғын-сүргін 
құрбандарын 31 мамырда бірге атап өтуді 
нақтылау керек деген құнды ой айтты.

Жалпы, ашаршылық тақырыбына 
арналған «Аманат» интеллектуалды 
пікірсайыс клубындағы «Ашаршылық 
қасіретіне» қатысты талқылаулар өте қызу 
пікіралмасумен өтті. Мұндай талқылаулар 
елдің өткен тарихын таразылауға, тарихтан 
тағылым алу үшін пайдалы болмақ. 
Сондықтан, ғылыми пікір алмасулар 
өткізіліп тұруы қажет.
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22 мая 2012 года в 11.00 часов состоялась 
пресс-конференция, посвященная презен-
ации книги «1932-1933 жылдардағы 
ашаршылық ақиқаты (Правда о голоде 
1932-1933 годов)». Мероприятие прошло в 
конференц-зале «Медиа-центр Байтерек» 
акимата города Астаны.

В пресс-конференции приняли участие 
ученые Института истории государства, 
работавшие над книгой, представители 
акимата города Астаны, Ассамблеи народа 
Казахстана и СМИ.

Директор Института истории 
государства, доктор исторических наук, 
профессор Б.Г. Аяган отметил: «...На ны-
нешний год приходится 80-летие голода 
1932-1933 годов. Экономическая политика 
советского правительства, направленная 
на угнетение крестьянства, привела к 

небывалому голоду на казахской земле. 
Целью книги, выпущенной по заказу 
Управления внутренней политики города 
Астаны, является осмысление новых 
взглядов на историю голода, основанных на 
новых исторических документах, а также 
обоснование научного заключения».

Вступительная статья к книге написана 
профессором Университета Мельбурна 
(Австралия), крупнейшим исследователем 
проблем голода и сталинского террора в 
СССР Стивеном Уиткрофтом.

Начало 1930-х годов ХХ века в истории 
Казахстана ознаменовано страшной 
трагедией, которую в народе назвали 
«Великим джутом». Насильственная 
коллективизация сельского хозяйства 
стала одним из наиболее чудовищных 
антигуманных экспериментов в истории 

ПрЕЗЕНтаЦия КНиги «1932-1933 ЖЫЛдардаҒЫ аШарШЫЛЫҚ 
аҚиҚатЫ (Правда о гоЛодЕ 1932-1933 годов)»
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человечества, последствия которого еще 
не скоро будут преодолены. Официальная 
историческая наука СССР более полувека 
замалчивала проблему голода или 
представляла ее в выгодном для себя свете.

И только политика обновления, 
объявленная в середине 80-х годов, 
позволила открыть завесу тайны страшной 
катастрофы 30-х годов. Однако в полной 
мере историческая наука Казахстана 
получила возможность раскрытия данной 
темы только в период Независимости.

Заместитель Председателя Ассамблеи 
народа Казахстана, заведующий Секре-
тариатом Ассамблеи Е.Л. Тогжанов привел 
слова из выступления Главы государства 
Н.А. Назарбаева на ХІХ сессии Ассамблеи 
народа Казахстана: «Цена этих трагедий 
невосполнима. Свыше 1,5 млн. погибших 
в то время от голодной смерти приходится 
на Казахстан. 600 тысяч казахов вынуждены 
были покинуть родную землю, спасаясь 
от голода и болезней. Только в 1937-1938 
годах, по официальным данным, органами 
НКВД на территории Советского Союза 
было арестовано свыше 1,5 млн. человек. 
Мы должны помнить об этом!». Е.Л. 
Тогжанов указал на наличие в книге хорошо 
проработанных карт, архивных документов: 
«....В коллективном труде вместе с научной 
литературой использованы документы, 
художественные материалы, тематические 
карты и схемы, предоставленные областными 
государственными музеями Южно-
Казахстанской, Северо-Казахстанской, 
Восточно-Казахстанской и Акмолинской 

областей».
Отвечая на вопросы представителей 

СМИ, заместитель директора Института 
истории государства, доктор исторических 
наук, профессор Ж.У. Кыдыралина отме-
тила: «От массового голода и террора 
пострадали все народы бывшего Советского 
Союза. По данным исследователей, в 1930-е 
годы жертвами голода в России, Казахстане, 
Беларуси и Украине стали 7 млн. человек.

Единство народа Казахстана обеспе-
чивается нашей общей историей, из кото-
рой, в том числе трагической, мы должны 
извлекать уроки».

Над написанием данного труда 
работали ведущие ученые Института 
истории государства во главе с доктором 
исторических           наук,         профессором 
Б.Г. Аяганом. Книга ученых Института 
истории государства является новым 
трудом, раскрывающим правду о голоде, 
в которой, на основе широкого пласта 
архивных источников, анализа материалов 
казахстанских, советских, российских и 
западных авторов, предпринята попытка 
концептуального переосмысления, ком-
плексного исследования тех трагических 
страниц истории Казахстана. Авторы 
исследования по-новому осмыслили 
политико-правовые основы, этапы, формы 
и методы осуществления коллективизации, 
ее трагические последствия. 

Члены авторского коллектива ответили 
на многочисленные вопросы представите-
лей СМИ.
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в коллективной монографии «исто-
рия    независимого    Казахстана»       под 
общей         редакцией       х.м. абжанова, 
Л.Н. Нурсултановой, написанной 
учеными института истории и 
этнологии им. Ч.Ч. валиханова к 20-
летию независимости республики 
Казахстан в 2011 году, был обнаружен 
факт незаконного заимствования текстов 
из учебника «современная история 
Казахстана» аягана Б.г., абжанова х.м., 
селиверстова с.в., Бекеновой м.с. без 
получения письменного разрешения 
авторов и подписания договора. 

учебник      «современная     история 
Казахстана» для студентов неистори-
ческих специальностей (бакалавриата) 
высших учебных заведений, под общей 
редакцией проф. Б.г. аягана, был 
выпущен в издательстве «раритет» в 

2011 году.
I, II и V разделы монографии 

«история независимого Казахстана» 
дублируют текст учебника «современная 
история Казахстана» с незначительными 
вставками и дополнениями. структура 
данных     разделов    монографии   также
строго следует, с небольшими измене-
ниями, структуре аналогичных глав и 
параграфа учебника.

Юридическое разбирательство, по 
факту нарушения прав авторов учебни-
ка, завершилось заключением сторонами 
мирового соглашения, согласно которому 
авторы монографии принесли свои 
извинения в газете «мегаполис» и 
научном журнале «отан тарихы» - 
«отечественная история». 

Ниже приведен фрагмент из 
статьи «Наши достижения и будущее», 
опубликованной в журнале «отан 
тарихы» - «отечественная история» 
(№1 (57) – 2012), в которой авторы 
монографии «история независимого 
Казахстана» приносят извинения авто-
рам учебника «современная история 
Казахстана» аягану Б.г., селиверстову 
с.в., Бекеновой м.с., Кашкимбаеву а.Н. 
за заимствование текста учебника.

Фрагмент статьи 
«Наши достижения и будущее»

«К 20-летию Независимости 
Республики Казахстан ученые Института 
истории и этнологии им. Ч. Валиханова 
МОН РК выпустили 19 монографий. 
Авторами исследованы основные этапы 
строительства суверенной республики, 

ФаКтЫ ПЛагиата в НауКЕ НЕдоПустимЫ 
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социально-экономическая, общественно-
политическая модернизация, отличающаяся 
насыщенностью позитивных событий. 
В научных трудах отражены наиболее 
значимые события, происходившие и 
происходящие ныне в Республике. 

в  коллективной монографии «исто-
рия независимого Казахстана» рассмот-
рены актуальные вопросы истории 
современного Казахстана, имеющие 
значение для понимания процессов, 
происходящих в нашей стране.

К сожалению, в разделе V «обра-
зование и наука», подготовленном 
Л.Н. Нурсултановой и Ж.а. Калиевым 
выявлены факты плагиата с учеб-ника 

аягана Б.г., абжанова х.м., селиверстова 
с.в., Бекеновой м.с «современная 
история Казахстана». алматы: раритет, 
2010. - 432 с. Была проведена тщательная 
проверка и выявлено, что тексты 
совпадают слово в слово за некоторым 
исключением. 

Коллектив института приносит 
свои извинения авторам учебника «сов-
ременная история Казахстана».

Л.Н. Нурсултанова и Ж.а. Калиев 
уволились из института по собственному 
желанию». 

Юридическая служба 
Института истории государства
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1 мамыр – Қазақстан халқының бірлігі 
мерекесін мерекелеу аясында Қазақстан 
Республикасының ел бірлігін нығайту, 
бейбітшілік пен келісімді сақтау және 
рухани мәдениетті дамытуға қосқан елеулі 
үлесі үшін Мемлекет тарихы институтының 
директоры, тарих ғылымдарының докторы, 
профессор аяған Бүркітбай Ғелманұлы 
«Қазақстан халқы ассамблеясының 
қоғамдық «Бiрлiк» алтын медалiмен» 
наградталды.

Бүркітбай Ғелманұлы Қазақстан 
Республикасының Ұлттық кеңесінің 
мүшесі, Аризона (АҚШ) қаласының 
құрметті азаматы, бірнеше медальдар 
иегері, Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2011 жылғы 10 қарашадағы 
Жарлығымен «Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздігіне 20 жыл» мерекелік медалімен 
екі мәрте марапатталған. ҚР білім беру 
саласының академигінің Академигі, 
Ақпараттандырудың халықаралық акаде-
миясының Академигі (МАИН), Тарих 

және қоғамдық ғылымдар академиясының 
президенті, «Кәсіби тарихшылар және 
қоғамтанушылар Лигасының» төрағасы.

Қазіргі Қазақстан тарихы бойынша  
көптеген оқулықтар мен ғылыми-көпшілік 
құжаттар мен материалдар топтамасының 
авторы және ғылыми жетекшісі.

2008 жылдың қазан айынан Бүркітбай 
Ғелманұлы Аяған басқаратын Мемлекет 
тарихы институтының ұжымы үш жылдың 
ішінде 54 кітапты жарыққа шығарды. 
Оның 24-і ел Тәуелсіздігінің жиырма 
жылдығына арналды. Ал биылғы жылдың 
мамыр айында Институт ғалымдары «1932-
1933 жылдардағы ашаршылық ақиқаты» 
(«Правда о голоде 1932-1933 годов») атты 
кітапты жарыққа шығармақшы.

Мемлекет тарихы институтының 
ұжымы Сізді осы алған наградаңызбен шын 
жүректен құттықтап, зор денсаулық, баянды 
бақыт, жаңа шығармашылық табыстар 
тілейді.

Б.Ғ. аяҒаН «БІрЛІК» мЕдаЛЫмЕН мараПаттаЛдЫ
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Служба безопасности Украины 
обнародовала пять тысяч страниц о 
Голодоморе 1932-1933 годов. В печатном 
виде документы о геноциде украинского 
народа появились впервые. Теперь их можно 
увидеть в Интернете. 

Сейчас обнародованы документы, 
которые ранее значились под грифом 
«совершенно секретно». К ним вошла 
внутренняя корреспонденция КГБ, 
уголовные дела, агитационные листовки и 
дневники очевидцев. Единственное, чего в 
этих документах нет – людей, чьи фамилии 
фигурируют в делах о каннибализме.

Обнародованные документы, по мнению 
руководителя главного отраслевого архива 

СБУ Сергея Богунова, позволят установить 
роль Государственного политического 
управления в геноциде: “Они не дают 
ответа на все вопросы по Голодомору. 
Но они позволяют построить картину 
относительно участия органов ГПУ в 
процессе Голодомора. Они дают ответы 
на то, какие указания партийных органов 
получали органы ГПУ. Как организовывали 
их выполнение, как выполняли и как 
отчитывались“.

Историк Станислав Кульчицкий 
говорит, что раньше подобные документы не 
публиковались. Сам факт, что отныне каждый 
может прикоснуться к страшным показаний 
семидесятилетней давности, будет иметь 
большое значение для молодых поколений, 
говорит он: “Там есть очень интересные 
документы, показывающие механизм 
действия ГПУ в 1932-1933 годах. Это 
была структура диктатуры, параллельная 
компартийно-советскому аппарату, ко-
торый имел полную самостоятельность и 
прямую связь с Кремлем. Теперь мы можем 
увидеть, как все происходило, механизм 
создания террора голодом. Результатом 
которого и стал Голодомор “.

Голодомор 1932-1933 годов, по оценкам 
экспертов, унес жизни 7-10 миллионов 
украинцев. Люди же, которые пережили 
геноцид никогда не сдерживают слез, 
вспоминая о нем. Как подолянка Надежда 
Рогозянская, которой в 33-м было шесть 
лет: “Жили все закрыто, имели засов. Мать 

ӘЛЕмдІК тарих ҒЫЛЫмЫНЫҢ ЖаҢаЛЫҚтарЫ

Новости мировоЙ историЧЕсКоЙ НауКи

Пять тысяч страниц о голодоморе



-   166  -

мЕмЛЕКЕт тарихЫ    №2, 2012        

-   167  -

история государства    №2, 2012

калитку закрывала и кричала, чтобы мы не 
выходили за эту калитку, потому что на 
улице, рядом ели детей. Ну, это страшное. 
А скольких хоронили тех, которые еще 
двигались. Почему? А чтобы второй раз 
не заезжать. Сегодня он еще движется 
немного, а завтра снова заезжать. Не было 
ни лошадей, ни подвод, ни тех, кто бы их 
возил. Поэтому тех, кто еще жив, валили 
на тот воз и бросали в могилу “.

По сделанным в 2002 году подсчётам 
современных демографов из INED 
общие потери от голода в Украинской 
ССР составили 4,6 миллиона человек, 
из которых 0,9 миллиона на счету 

вынужденной миграции, 1 миллион — 
дефицит рождаемости, и 2,6 миллиона — 
расчётная сверхсмертность; за 1932 и 1933 
годы сверхсмертность составила 243 тыс. 
и 2,2 миллиона человек соответственно. 
Согласно расчету, выполненного по 
запросу Службы безопасности Украины, 
который лег в материалы уголовного дела 
в отношении организаторов Голодомора 
потери украинского этноса в части 
нерожденных составили 6 миллионов 122 
тысячи человек.

pora-news.ru/2012-04-16/374.html

О голодоморе 30-х годов прошлого 
столетия сказано и написано немало. 
Историки до сих пор спорят, отчего 
случился голод. Ученые России в 
содружестве с архивистами решили 
показать правду о трагедии, основываясь 
только на документах. Этот масштабный 
труд признан приоритетным.

Российские архивисты под патронатом 
Федерального архивного агентства 
принимают участие в подготовке сборника 
документов «Голод в СССР. 1932-1933 
гг.». Он должен выйти в следующем году. 
Хронологическо-тематический принцип 
публикации документов показывает 
механизм возникновения голода, который 
стал закономерным результатом политики 
насильственной коллективизации 
и связанных с ней принудительных 
хлебозаготовок, проводившихся руко-
водством страны с 1930 года. Обусловленная 
задачами форсированной индустриализа-

история голода 1932-1933 годов
ции страны, эта политика и привела к 
трагедии. 

Сборник предполагается выпустить в 
двух томах, возможно, появится и третий, 
справочный, с публикацией всех выявленных 
по теме документов.

В сборник будет включено несколько 
статей специалистов: материалы о зерновых 
балансах и урожайности в СССР в 1931-1933 
годах, состоянии животноводства в этот 
период, хлебном экспорте, демографической 
ситуации в регионах, перечень основных 
публикаций по истории голода.

В 90-е годы прошлого столетия был 
снят гриф «секретно» со многих архивных 
материалов. Это позволило глубже вникнуть 
в суть документов и уже по-новому взглянуть 
на события далеких лет.

По документам прослеживается, 
например, снижение сельскохозяйственного 
производства. Оно объяснялось 
объективными причинами, отчасти тем, 
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что средний слой крестьянства попал 
под репрессии. Планировали уничтожить 
кулака как класс, а фактически в результате 
огромных перегибов на местах под «общую 
гребенку» попали середняки.

Уполномоченные в документах 
отчитывались о перевыполнении плана 
по раскулачиванию часто за счет людей, 
имевших одну корову или лошадь… При 
раскулачивании все изымалось, но не 
всегда, судя по документам, передавалось 
в колхоз. Ведомости об изъятом у 
крестьянства имуществе есть, хоть их и 
мало, а фактов передачи изъятого — не 
зафиксировано. Крестьян – основную 

трудовую силу — высылали, физически 
истребляли. Были недостатки в управлении 
колхозами, нарушения правил агротехники 
– все это тоже, очевидно, способствовало 
возникновению голода.

Идея издателей сборника очень 
хорошая. Главное – широкоохватная, будет 
представлена общая картина трагедии. В 
проекте участвуют архивисты Казахстана, 
Центрального Черноземья, Кубани, 
Поволжья, Западной Сибири, Северного 
Кавказа, Южного Урала.

www.gi-kursk.ru 
2012 год 22 мая
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Көрнекті ғалым, белгілі қазақстандық 
философ және саясаттанушы Әбдімәлік 

Нысанбаев -75 жаста!

1937 жылы 1 мамырда, ҚР БҒМ ҒК 
Философия және саясаттану институты 
директорының кеңесшісі, ҚР ҰҒА 
академигі, философия ғылымдарының 
докторы, профессор Әбдімәлік Нысанбаев 
Қызылорда облысы Сырдария ауданы 
Қарауылтөбе ауылында дүниеге келген.

Қазіргі Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университетін бітірген (1960) 
соң 1960 – 61 жылы КСРО ҒА-ның Химия 
ғылымдары институтында аға лаборант, 
1961 – 76 жылы Қазақстан ҒА-ның 
Философия және құқық институтында кіші 

ғылыми қызметкер, аға ғылыми қызметкер, 
ғылым философиясы және методологиясы 
бөлімінің меңгерушісі, 1990 жылдан 
Философия және құқық институтының 
(қазіргі Философия және саясаттану 
институты) директоры, сонымен қатар 
1997 – 2003 жылы «Қазақ энциклопедиясы» 
баспасының Бас редакторы қызметін қоса 
атқарды. 

Ә. Нысанбаев философия ғылым 
докторы (1977), профессор (1980) , ҚР 
ҰҒА академигі (2003), Қазақстанның еңбек 
сіңірген ғылым мен техника қайраткері 
(1994), Қырғыз Республикасының еңбек 
сіңірген ғылым қайраткері (1995). 

Ол ғылыми мектеп қалыптастырып, 
көптеген ғылым докторлары мен 
кандидаттарын дайындады. Нысанбаев 570-
тен астам ғылыми, ғылыми-сараптамалық, 
ғылыми-әдістемелік еңбектердің, соның 
ішінде 30 –дан астам монография, жеке 
кітаптар мен оқу құралдарының авторы. 
Бірқатар еңбектері 25 шет тілдерінде 
жарық көрген. Ғылымдағы еңбегі үшін 
Қазақстанның (1984) және Түркияның 
(1999) Мемлекеттік сыйлықтарын, ҚР 
Президентінің Бейбітшілік пен рухани 
татулық сыйлығын алған (1998), «Отан», 
«Парасат» (2004) ордендері (1998) мен 
бірнеше медальдармен марапатталған. 2005 
жылы «Философ Нысанбаев» атты деректі 
фильм жарық көрді.

мЕрЕЙтоЙ

ЮБиЛЕЙ



-   168  - -   169  -

история государства    №2, 2012

Көрнекті мәдениет және қоғам 
қайраткері, белгілі түркітанушы ғалым, 

мырзатай Жолдасбеков - 75 жаста

1937 жылы 27 мамырда филология 
ғылымдарының докторы, профессор Мырзатай  
Жолдасбеков  Жамбыл облысы, Талас ауданы, 
Ақтөбе ауылында дүниеге келген. 1960 жылы 
Қазақ мемлекеттік университетін бітірген 
соң 1960–1964 жылдары осы университеттегі 
қазақ әдебиеті кафедрасында ассистент, 
1964–1967 жылдары аспирант, 1970–1974 
жылдары аға оқытушы, доцент, 1974–77 
жылдары филология факультетінің деканы 
болды. 1977–1987 жылдары Талдықорған 
педагогика институтының ректоры, 1987–
1988 жылдары Қазақстанның оқу министрі, 
білім министрінің бірінші орынбасары, 
1988–1990 жылдары Қазақстан Компартиясы 
Орталық Комитетінде бөлім меңгерушісінің 
бірінші орынбасары, бөлім меңгерушісі, 1990 
жылдары Қазақстанның Мемлекет кеңесшісі, 
1991–1993 жылдары Қазақстан Республикасы 

Премьер-министрінің орынбасары, 1993 – 
1997 жылдары Қазақстан Республикасының 
Иран Ислам Республикасындағы Төтенше 
және өкілетті елшісі, 1997–2000 жылдары 
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер 
министрі жанындағы Дипломатиялық 
академияның ректоры қызметтерін атқарды. 
2000-2004 жылдары Астанадағы Еуразия 
ұлттық университетінің ректоры. 2004-2006 
жылдары «Еуразия» гуманитарлық зерттеулер 
орталығының ғылыми жетекшісі. 2005 жылы 
«Еуразиялық ғалымдар одағы» қоғамдық 
қорының Президенті болып сайланды. 
2006-2012 жылдары Президент мәдени 
орталығының  директоры   қызметін атқарды. 
М. Жолдасбеков филология ғылымының 
докторы (1993), профессор (1993),  «Халықтар 
достығы», «Құрмет» ордендерімен марапат-
талған.

М. Жолдасбеков қазақ әдебиетінің 
алғашқы қайнар бастауларын, Жамбыл Жабаев 
шығармашылығын зерттеуге мол үлес қосты. 
Түрік қағанаты кезіндегі Орхон-Енисей жазба 
ескерткіштерін қазақ ғалымдары арасында 
алғашқылардың бірі болып жаңаша зерделеп, 
қазақ тіліндегі аудармасын ғылыми айналымға 
енгізді. Жамбылдың ақындық мектебін 
зерттеп, оның тұстастары мен шәкірттерінің 
туындыларын жан-жақты талдады. 
Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасын 
насихаттаушы, «Ежелгі әдебиет нұсқалары», 
«Күлтегін», «Асыл арналар», «Асыл сөздің 
атасы» және тағы басқа ғылыми еңбектердің 
авторы, сонымен бірге Иран, Түркия, Қытай 
елдерінде шыққан іргелі ғылыми–зерттеу 
еңбектері жоғары бағаланып, бүгінгі күні 
әлемдік мәдениеттің игілігіне айналып отыр.
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султанов Куаныш султанович - депутат 
мажилиса Парламента республики 
Казахстан, политический деятель, 

журналист, политолог

 
В 1945 году 12 мая родился казахстанс-

кий политический деятель, журналист, 
политолог Султанов Куаныш Султанович. 
Доктор политических наук, профессор 
Академии государственного управления при 
Президенте Республики Казахстан, депутат 
Сената Парламента Республики Казахстан, 
Чрезвычайный и полномочный посол 
Республики Казахстан в Китае (1995—2001). 
Депутат Верховного Совета Республики 
Казахстан 10-13 созывов.

Окончил Казахский государственный 
университет имени С.М. Кирова, Академию 
общественных наук при ЦК КПСС.

С 1978 по 1981 — первый секретарь ЦК 
ЛКСМ Казахстана.

С 1981 по 1987 — заведующий 
отделом культуры, заведующий отделом 
организационно-партийной работы ЦК 
Компартии Казахстана.

С 1987 по 1990 — секретарь 
Карагандинского областного комитета 
коммунистической партии.

С 1990 по 1991 — заведующий отделом 
ЦК Компартии Казахстана.

С 1991 по 1993 — министр печати и 
информации Республики Казахстан.

С 1993 по 1994 — заместитель Премьер-
министра Республики Казахстан.

С 1994 по 1995 — Заместитель 
Председателя Верховного Совета Республики 
Казахстана.

С 1995 по 2001 — Чрезвычайный и 
полномочный посол Республики Казахстан 
в Китайской Народной Республике, КНДР и 
Вьетнаме по совместительству.

В 2001 году Указом Президента 
Республики Казахстан назначен депутатом 
Сената Парламента Республики Казахстан. 
Председатель Комитета по международным 
отношениям, обороне и безопасности.

Член Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, 
Парламентской Ассамблеи Совета Европы, 
член Совета политических деятелей по 
реформированию ОБСЕ.

Член Группы сотрудничества с 
Парламентом Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, 
Бундестагом Федеративной Республики 
Германии.

В настоящее время депутат Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан.
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авторЛар тураЛЫ мӘЛІмЕттЕр 
свЕдЕНия оБ авторах

аяған Бүркiтбай Ғелманұлы -
Мемлекет тарихы институтының директоры, тарих ғылымдарының докторы профессор, 
Қазақстан Республикасы Ұлттық кеңесінің мүшесi

Бұрханов Камал Низамұлы - 
Қазақстан Республикасы Парламентi Мәжілісінің депутаты, саяси ғылымдарының докторы, 
профессор 

Кыдыралина Жанна уркинбаевна – 
заместитель директора Института истории государства КН МОН РК, доктор исторических 
наук, профессор

ауанасова алима мусировна –
главный научный сотрудник Института истории государства КН МОН РК, 
доктор исторических наук, профессор

 Zhuldyzbek Abylkhozhin-
рrofessor of the Institute of  History and Ethnology 

сапарбаев Бахыт Койшибаевич – 
заведующий кафедрой «История Казахстана» Южно-Казахстанского государственного 
университета им. М. Ауезова,  доктор исторических наук, доцент

Байсарина Қымбат Қабидолдақызы -
Семей мемлекеттік педагогикалық институтының профессоры, тарих ғылымдарының 
докторы

Қашқымбаев амангелдi Нұркейұлы – 
Мемлекет тарихы институты директорының орынбасары, тарих ғылымдарының кандидаты, 
доцент

Iлиясова Күлпаш мырзамұратқызы - 
Мемлекет тарихы институтының жетекшi ғылыми қызметкерi, тарих ғылымдарының 
кандидаты, доцент

анафинова мадина Латыповна – 
главный научный сотрудник Института истории государства КН МОН РК, кандидат 
филологических наук
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Багдатова сауле ахметовна – 
старший научный сотрудник Института истории государства КН МОН РК, кандидат 
исторических наук
Еңсенов Қанат алексеевич -
Мемлекет тарихы институтының аға ғылыми қызметкері, тарих ғылымдарының 
кандидаты

дүйсен сейітқали Жахияұлы –
Мемлекет тарихы институтының жетекші ғылыми қызметкері, педагогика ғылымдарының 
кандидаты

альжаппарова Бахытгуль Кабдулмаликовна - 
старший преподаватель кафедры истории Казахстана Евразийского национального 
университета имени Л.Н. Гумилева,  кандидат исторических наук

абдулхаиров абдежемиль Закерьянович –
декан факультета культуры и искусства Крымского инженерно-педагогического 
университета, кандидат педагогических наук, доцент, Симферополь, Украина

Жиромская валентина Борисовна – профессор, Российского государственного 
гуманитарного университета - Института русской истории РАН, лауреат Премии РАН 
имени В.О. Ключевского  (Москва, РФ)

раджабов Кахрамон Кенжаевич – 
ведущий начный сотрудник Института истории АН Республики Узбекистан, доктор 
исторических наук, Ташкент, РУ

сергийчук владимир иванович –
профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, доктор 
исторических наук, Украина

Dr. Stephen G. Wheatcroft -
рrofessor of University of Melbourne, member of the Academy of the Social Sciences in 
Australia

мұсағалиева арайлым сәбитқызы –
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры, тарих ғылымдарының 
докторы

Нұрымбетова гүлшат рамазанқызы - 
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, «Теориялық-қолданбалы 
саясатанну және әлеуметтану» кафедрасы, саяси ғылымдарының докторы, профессор
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