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НАЧАЛО ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-
ПРАВОВОЙ БАЗЫ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

КАЗАХСТАНЕ (1990–1993 гг.)

Аннотация
Статья посвящена истории формирования законодательной базы 

рыночных отношений в Казахстане. Начало этого сложного и важного 
для страны периода пришлось на начало 90-х гг. XX века. Государство, 
только-только получившее независимость, начинало делать свои 
первые шаги на пути формирования рыночных отношений. Одним 
из самых важных действий в этом направлении стало принятие 
государством законов и проведение реформ, призванных осуществить 
быстрый переход от советской экономики к рыночной. 

Ключевые слова: экономика, законодатеьная база, рынок
В начале 1990-х гг. эко-

номическое положение в 
Казахстане было тяжелым. 
Страна только недавно обрела 
независимость. Экономические 
связи, связывавшие республику 
с другими республиками 
бывшего Советского Союза, 
были нарушены. Усугубляло 
положение, то обстоятельство, 
что Казахстан был сырьевым 
государством, отсутствие своих 
заводов по переработке сырья 
вызывало сильную зависимость 
от других республик. Связи же 
с основными обрабатывающими 
производствами были нарушены, 
что привело к упадку самой сферы 

производства и сокращению 
общих объемов добычи и 
производства продукции. Крах 
СССР сопровождался ростом 
безработицы, тотальным дефи-
цитом, инфляцией и деваль-
вацией рубля, разрушением 
прежних хозяйственных от-
ношений. Пустые полки 
магазинов становились обы-
денностью. Продолжался про-
цесс появления громадных 
очередей за продовольственными 
товарами и введения карточек 
в промышленных городах. 
В городах и поселках остро 
ощущался недостаток основных 
продовольственных продуктов: 
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хлеба, молока, мяса, яиц и пр. 
Становилось ясно, что без 

глубоких структурных изменений 
всей модели экономической 
жизни выйти из кризиса народное 
хозяйство республики было 
не в состоянии. Эти и другие 
очевидные проблемы экономики 
Казахстана конца 80-х – начала 
1990-х гг., требовали срочных и 
неотложных действий со стороны 
руководства. Конечно, принимать 
адекватные меры по борьбе с 
затянувшимся экономическим 
кризисом правительство пыта-
лось и ранее, когда страна 
была еще в составе союзного 
государства. 

Избранный в апреле 1990 г., 
Верховным Советом Казахской 
ССР Президент Н.А. Назарбаев 
предпринял решительные меры 
для стабилизации экономики 
республики. Принятые реформы 
заключались: в отказе от 
государственного регулирования 
цен на основные продукты 
питания и товары народного 
потребления, банкротстве 
нерентабельных предприятий, 
приватизации большей части 
государственных активов. 
Были осуществлены меры по 
либерализации экономики: 
снятие барьеров для продвижения 
многих товаров, организация 
экономической деятельности, 
привлечение иностранного 
капитала и т.д. [1, С. 3-5]. 

Создавались законодательная 
и институциональная база ры-

ночных отношений, путем при-
нятия необходимых законов: «О 
собственности», «О свободных 
экономических зонах», «О банках 
и банковской деятельности», «О 
потребительской кооперации», 
«О свободе хозяйственной 
деятельности и развитии 
предпринимательства», «О 
развитии конкуренции и 
ограничении монополистической 
деятельности», «Об обращении 
ценных бумаг и фондовой бирже», 
«О валютном регулировании», «О 
товарных биржах» и другие. 

В декабре 1990 года был при-
нят закон «О ценообразовании», 
позволивший правительству 
страны вести свою политику 
ценообразования независимо 
от воли Центра и поддерживать 
социально необходимый уровень 
цен на внутреннем рынке [2]. 
Кроме того, были приняты важные 
законы «Об основных принци-
пах внешнеэкономической дея-
тельности Казахской ССР», «Об 
иностранных инвестициях» 
которые вместе с законами 
«О собственности» и «О 
свободных экономических 
зонах» позволили государству 
вести самостоятельную 
внешнюю политику. Были 
образованы Министерство 
внешнеэкономических связей 
и Казахский республиканский 
банк Внешнего экономического 
банка СССР. Принятые меры 
закономерно привели к 
созданию различных внеш-
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неэкономических ассоциаций и 
консорциумов.

20 декабря 1990 года 
Указом Президента Казахской 
ССР Нурсултана Назарбаева 
«О реорганизации органов 
государственного управления в 
Казахской ССР» Государствен-
ный комитет Казахской ССР по 
внешнеэкономическим связям 
был преобразован в Министер-
ство внешнеэкономических свя-
зей Казахской ССР [3]. Порядок 
работы, функции и обязанности 
данного Министерства были 
определены Постановлением 
Кабинета Министpов Казахской 
ССР от 29 апреля 1991 г.                      
№ 265 «Вопросы Министеpства 
внешнеэкономических связей 
Казахской ССР». Созданное 
министерство было призвано 
осуществлять процесс 
государственного управления 
и регулирования внешними 
экономическими связями стра-
ны и координировать работу 
различных государственных 
организаций в части налажива-
ния ими торгово-экономичес-
ких, валютно-финансовых и 
научно-технических связей с 
зарубежными государствами 
[4]. Появление данного 
государственного института 
стало еще одним шагом на пути 
к становлению самостоятельной 
внешней политики Казахской 
ССР. 

В 1991 году курс на принятие 
реформ по строительству 

рыночной экономики 
продолжился. Принятый                 
11 июня 1991 года закон «О 
развитии конкуренции и 
ограничении монополистичес-
кой деятельности» стимулировал 
процессы свободной конкурен-
ции и предпринимательства, а 
также был призван защищать пра-
ва потребителей. Был образован 
Государственный комитет Казах-
ской CCP по поддержке новых 
экономических структур и 
ограничению монополистичес-
кой деятельности, подчинявший-
ся непосредственно Президенту. 
Основными функциями ко-
митета были: проведение 
государственной политики по 
развитию товарного рынка 
и конкуренции, пресечение 
недобросовестной конкуренции 
и координация деятельности 
государственных органов. 
Отдельным разделом в  законе 
рассматривался вопрос о 
поддержке предпринимательства 
и ограничений монополисти-
ческой деятельности [5]. 

22 июня 1991 года 
республика приняла Закон 
«О разгосударствлении и 
приватизации» что означало 
собой начало политики 
разгосударствления и при-
ватизации объектов госу-
дарственной собственности. 
По закону приватизация 
определялась как: «Продажа 
государственного имущества 
в собственность физическим, 
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негосударственным юридичес-
ким и иностранным юридичес-
ким лицам, производимая по 
воле государства, являющегося 
его собственником, в рам-
ках специальных процедур» 
[6]. Приватизации подлежа-
ли следующие объекты: 
предприятия, объединения, 
организации, их структурные 
единицы и подразделения, 
объекты культурно-бытового 
назначения, социальной сферы, 
государственного жилищного 
фонда и иные ценности. 
Покупателем собственности 
при этом могли быть как 
граждане Казахстана, так 
и иностранцы. Однако при 
конкурсной приватизации 
объектов предпочтение, 
прежде всего, отдавалось 
гражданам РК и работникам 
реализуемого объекта, при 
условии образования ими 
хозяйственного товарищества. В 
этом случае им предоставлялась 
скидка на 10% от цены продажи. 
Функции по продаже объектов 
государственного имущества 
исполнял государственный орган, 
назначаемый Президентом. 
Процесс разгосударствления 
и приватизации предприятий 
проводился на основе 
Национальной программы с 
участием трудового коллектива. 
Однако государство могло 
включать в данную программу 
предприятия и без решения 
трудового коллектива. При 

расчетах могли использоваться 
как денежные средства, так и 
приватизационные жилищные и 
инвестиционные купоны.

Тем временем, непрек-
ращающийся кризис экономики, 
вкупе с глубоким политическим 
кризисом, обострившийся 
августовским путчем 1991 года 
привел к окончательному распаду 
Советского Союза и образованию 
на его месте ряда независимых 
государств, одним из которых 16 
декабря стал Казахстан. Ранее 
подписанные Беловежские 
соглашения 8 декабря поло-
жили официальный конец 
существованию СССР, а Алма-
Атинская декларация 21 декабря 
оформила создание Содружества 
Независимых Государств.

В начале 90-х гг. XX в. 
руководством государства 
была принята «Программа 
разгосударствления и 
приватизации государственной 
собственности в Казахской 
ССР на 1991-1992 годы»,   
основывавшаяся на идее 
максимального вовлечения граж-
дан в приватизационный про-
цесс посредством их трудовых 
коллективов. Происходило 
формирование рынков жилья 
и услуг, образование арендных 
и коллективных предприятий, 
продажа с аукционов ком-
мунальных объектов. Соглас-
но данным специалистов по 
итогам 1991-1992 гг. было 
приватизировано более 39 
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объектов государственной 
собственности. Среди них: 
государственные пакеты акций 
более 3 700 акционерных 
обществ и около 36 тыс. единиц 
недвижимости и имущественных 
комплексов [7]. 

В своем докладе от 13 
декабря 2003 года Президент 
РК     Нурсултан Назарбаев 
назвал 1991-1992 годы - 
первым этапом приватизации, 
носившим инициативный 
характер, когда государственные 
органы принимали решение 
только после получения от 
коллектива предприятия 
соответствующей заявки. 
Только после этого проводились 
аукционы, конкурсы или 
осуществлялась безвозмездная 
передача трудовому коллективу 
производственной и 
социальной инфраструктуры 
приватизируемого предприятия. 
Таким образом, было 
приватизировано свыше 4500 
тыс. объектов, в том числе около 
500 совхозов, переданных в 
коллективную собственность [8]. 
Из них наибольшее количество 
приватизированных предприятий 
представили объекты розничной 
торговли, общепита, бытового 
обслуживания, коммунального 
хозяйства (60 %), где наибольшую 
долю составили объекты торговли 
(29,6 %) и бытового обслужива-
ния (25,8 %) [9]. Из общего числа 
преобразованных предприятий 
56 % составили коллективные 

и арендные, и только 1/3 часть 
была выкуплена посредством 
аукционов и конкурсов [10, 
С.191]. 

Несмотря на предпринятые 
руководством страны меры 
первый год независимости 
был весьма тяжелым. Объем 
производства промышленной 
продукции, по данным 
специалистов, сократился на-
половину. Уровень неплатежей в 
экономике равнялся объему ВВП 
республики. Ставки по кредитам 
достигали отметки в 400 %. 
Годовая инфляция зашкаливала 
за 2500 %. Большинство пред-
приятий либо обанкротились, 
либо стали убыточными. Уро-
вень среднемесячной зарплаты 
упал более чем в 2 раза, а 
минимальной - почти на 90 %. В 
сельском хозяйстве произошел 
спад производства почти на                         
30 %, количество транспортных 
перевозок сократились на две 
трети [11, С. 106]. 

В 1992-1993 гг. шаги 
по формированию инсти-
туционально-правовой базы 
рыночных отношений и 
либерализации экономики 
продолжились. В январе 1992 г. 
начался процесс по либерализа-
ции цен. Следующими действия-
ми руководства страны стали 
разгосударствление и массовая 
приватизация. Ключевыми 
документами данных реформ 
стали: «Программа неотложных 
антикризисных мер и углубле-
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ния социально-экономических 
реформ» и «Национальная 
программа разгoсударствлeния 
и приватизации государственной 
сoбствeннoсти в Республике 
Казахстан на 1993-1995 
годы». Еще одним важным 
направлением этого периода 
стала реструктуризация 
банковской и финансовой систем. 
В 1992-1993 гг. в Казахстане 
произошло массовое открытие 
большого количества банков. 
В течение 1992 г. количество 
банков в республике возросло со 
155 (с 877 филиалами) до 204 (с 
1023 филиалами). В апреле 1993 
года был принят специальный 
закон «О банках в Республике 
Казахстан» регулировавший 
сферу банковских услуг. Законом 
был создан центральный инсти-
тут, контролировавший данную 
сферу – Национальный банк 
Республики Казахстан и ставший 
своеобразным регулятором 
в системе государственных, 
частных, акционерных и 
совместных банков. Банки, 
имевшие лицензию, сохранили 
за собой право осуществлять все 
виды традиционных банковских 
операций [12, С. 3-4].

В июне 1992 года была 
принята «Стратегия становления 
Казахстана как суверенного 
государства». В сфере экономики 
в данном документе были 
приняты следующие решения: 
формирование социальной 
рыночной экономики, с учётом 

сочетания и взаимодействия 
основных форм собственности 
(частной и государственной); 
создание правовых и других 
условий для реализации принци-
па экономического самоопреде-
ления человека. 

Согласно стратегии доля 
собственности государства 
должна была уменьшиться до 
30-40 %. Однако сам процесс 
движения общества к рыночному 
хозяйству происходил путем 
государственного регулирования. 
Форма воздействия прави-
тельства на экономику 
должна была приобретать 
макроэкономический характер. 
Рубль являлся валютой 
переходного этапа и после 
вывода страны из кризиса 
должен был быть поставлен 
вопрос о введении государством 
своей национальной валюты. В 
документе также говорилось о 
необходимости модернизации 
банковской системы и создания 
регулированного рынка ценных 
бумаг. Проведенный авторами 
стратегии анализ, имевшегося 
у Казахстана потенциала 
экономики, позволял надеяться 
на возможность  стать одним из 
мировых экспортеров на рынке 
продовольствия и преодолевать 
повседневно растущий кризис 
за счет собственных сил и 
возможностей. С учетом 
перечисленных приоритетов 
в стране были разработаны 
следующие государственные 
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программы: насыщения рынка 
потребительскими товарами, в 
том числе и продовольственны-
ми; развития экспортного 
потенциала Казахстана; раз-
вития импортозамещающего 
производства; развернутого 
строительства и продажи жилья; 
развития инфраструктуры. При 
этом наиболее приоритетными 
направлениями были развитие 
агропромышленного комплекса и 
жилищной программы. Сама же 
стратегия должна была проходить 
по следующим этапам:

1) 1992-1995 - активное 
разгосударствление и привати-
зация собственности, насыще-
ние потребительского рын-
ка товарами. Приватизация 
мелких и средних объектов 
должна была завершиться к 
середине 1994 года, сферу 
обслуживания и жилищный сек-
тор следовало приватизировать 
к концу 1993 года. Кроме того, 
предполагалось создание зон 
опережающего развития в 
пригородах Алматы и Павлодара, 
технопарков и технополисов 
международного характера на 
базе Семипалатинского полиго-
на и космодрома Байконур, 
инновационных центров в 
Караганде, Усть-Каменогорске, 
Целинограде и Атырау. 
Большое внимание при этом 
уделялось вопросу привлечения 
иностранных инвестиций и 
зарубежных инвесторов. 

2) 1996-2005 - преодоление 

сырьевой направленности 
экономики, ускоренное 
развитие транспортной се-
ти и телекоммуникаций, 
формирование развитых 
рынков – валюты, капитала, 
рабочей силы, ценных бумаг и 
интеллектуальной собственнос-
ти. При этом приоритетное 
направление приобретало 
осуществление проектов 
строительства Трансазиатской 
железнодорожной магистрали 
от Тихого океана до пролива 
Босфор и строительство 
грузопассажирского междуна-
родного аэропорта около 
Алматы.

3) Следующие 5-7 лет - 
должны были характеризоваться 
ускоренными темпами развития 
экономики открытого типа, 
достижением стратегических 
целей переходного периода, 
укреплением позиции Казахстана 
в мировой торговле и вступлени-
ем в число новых индустриаль-
ных стран мира. К этому 
времени предполагалось решить 
проблемы дефицита бюджета 
и конвертируемости валюты. 
К тому времени, все основные 
цели стратегии планировалось 
достигнуть и перейти к выработ-
ке новой [13, С. 40-45].

Экономическому развитию 
государства, привлечению 
иностранных инвестиций 
и внедрению зарубежных 
технологии также должен был 
способствовать начавшийся 
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в те годы процесс открытия 
свободных экономических зон. 
Законодательная база данного 
процесса опиралась на Закон 
Казахской ССР «О свободных 
экономических зонах» от 30 
ноября 1990 года. Согласно за-
кону свободной экономической 
зоной называлась – «…специаль-
но выделенная территория с 
четко определенными адми-
нистративными границами и 
особым правовым режимом, 
создаваемая в целях привлечения 
иностранного капитала, про-
грессивной зарубежной тех-
нологии и управленческого опы-
та для ускоренного социально-
экономического развития 
территории зоны» [14]. Общее 
руководство деятельностью 
зоны делегировалось местными 
Советами народных депутатов 
административному совету 
зоны во главе с председателем. 
Однако Совет оставлял за собой 
контроль над использованием 
земли, природных ресурсов и 
защитой окружающей среды. 
На территории зон действовало 
льготное налогообложение в 
отношении налогов на различные 
виды прибыли и использование 
местных трудовых ресурсов, 
ввозимое импортируемое обо-
рудование, материалы, сырье 
не облагались таможенными 
пошлинами, а также не 
допускалась национализа-
ция имущества действующих 
здесь граждан, организации 

и предприятий. Допускаемое 
законом функционирование 
большого количества различ-
ных банков способствовало 
свободному применению руб-
ля и иностранных валют, а 
также свободному проведению 
денежных расчетов. Кроме 
того, было разрешено действие 
свободных и договорных 
цен. В период с 1991-1992 гг. 
в Казахстане были открыты 
Жайрем-Атасуйская, Восточно-
Казахстанская, Алакульская, 
Жаркентская, Карагандинская, 
Мангыстауская, Лисаковская 
и Атырауская свободные 
экономические зоны.

Однако, несмотря на приня-
тые руководством Казахстана 
меры по стабилизации эконо-
мики, процесс ухудшения основ-
ных социально-экономических 
показателей продолжился. К 1993 
году в республике сложилась 
критическая экономическая 
ситуация. По сравнению с               
1991 г. национальный доход за 
1992 г. снизился на 14,2%, объем 
промышленного производства 
на 14,8%, производство то-
варов народного потребления 
на 12,5%. Нарушились и 
претерпели серьезные из-
менения межгосударствен-
ные, межрегиональные и 
внутриотраслевые связи. 
Произошло сильное умень-
шение объема капитального 
строительства, нарушился 
ценовой паритет между 
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промышленностью и сельским 
хозяйством, добывающими 
отраслями и производителями 
конечной продукции. Пре-
доставление широких прав 
предприятиям привело к утрате 
государством контроля над 
нормами труда и потребления. 
Причиной произошедшего, по 
мнению экономистов, стало 
отсутствие в государстве 
механизма саморегулирования 
рынка. Эти и другие 
вышеизложенные факторы 
обусловили необходимость 
разработки в 1993 году 
программы неотложных 
антикризисных мер и углубле-
ния социально-экономических 
реформ. Основной целью, про-
граммы было формирование 
рыночных механизмов и 
социально-ориентированной 
экономики. Особое внима-
ние уделялось эффективно-
му использованию средств 
государственного бюджета 
и политике приватизации. 
Осуществлялся постепенный 
переход к сохранению только 
самых необходимых дотаций и 
субсидий, а также к сведению до 
минимума дотаций из бюджета 
по импортируемым товарам [15].

15 ноября 1993 года указом 
Президента от 12 ноября в 
Казахстане была введена 
национальная валюта – тенге, 
пришедшая на смену рублям 
образца 1961-1992 гг., вошедшая 
в обращение в соотношении                

1 тенге к 500 рублям СССР,        
первая партия которой была 
выпущена в Великобритании. 
Конечно, уровень обмена валют 
был непропорциональным и  
очень тяжелым для населения, 
однако не стоит забывать, 
что введение новой валюты 
происходило в сложнейших эко-
номических условиях. 

К моменту ввода тенге 
уровень гиперинфляции достиг 
2 165%. По сравнению с 1992 
годом спад ВВП составил 40%, 
уровень производства упал 
на 9,2%. К 1993 году цена за 
1 доллар достигла стоимости 
в 990 рублей. Ситуация стала 
еще более катастрофической 
когда 26 июля 1993 года Россия 
в одностороннем порядке ввела 
рубли нового образца взамен 
старых, несмотря на имеющиеся 
с Казахстаном договоренности. 
Таким образом, российская 
реформа сделала невозмож-
ным дальнейшее пребывание 
Казахстана в единой рублевой 
зоне, так как в республику 
потекла огромная волна старых 
советских рублей из Кыргызстана 
и России. В итоге государство 
было вынуждено в целях защиты 
своего потребительского рынка 
и экономики от последующего 
коллапса пойти на введение 
собственной валюты [12, С. 266 
– 267].

Из вышеуказанного следует, 
что переход от плановой 
экономики к рыночной для 
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Казахстана сопровождался глубо-
ким экономическим кризисом и 
не мог проходить безболезненно. 
Однако проведение «шоковых» 
для постсоветского общества 
рыночных реформ было 
необходимо на пути к будущему 
выходу из создавшегося тяжело-
го финансового положения 
и глубокого экономическо-
го кризиса. Продолжавшаяся 
девальвация рубля и сильная 
зависимость в валютном вопросе 
от соседнего государства 
самого не являющегося 
стабильным, приводила к 
мысли о неизбежности процесса 

введения новой национальной 
валюты. Введение же своей 
национальной валюты в ноябре 
1993 года стало еще одним 
существенным шагом на пути к 
экономической независимости 
нашего государства. Будущее 
показало, что принятые на заре 
независимости экономические 
законы и указы способствова-
ли дальнейшему привлечению 
иностранных инвестиций и 
заложили своеобразный фунда-
мент институционально-право-
вой базы рыночной экономики в 
Казахстане.
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ТҮЙІН
Мақаланың авторы: гуманитарлық ғылымдар магистрі, ҚР БҒМ 

ҒК Мемлекет тарихы институтының ғылыми қызметкері Қуаныш 
Ғазизұлы Ақанов. 

Бұл мақалада Қазақстандағы нарықтық қатынастағы құқықтық 
базаның қалыптасуы қаралады. Сонымен қатар тəуелсіздіктің алғашқы 
жылдарындағы əлеуметтік-экономикалық мəселелер жазылады.

SUMMARY 
The author of the article: Kuanish Gazizuli Akanov, the Master of Arts, 

junior researcher at the Institute of State history under the Committee of 
Science, the Ministry of Education of the Republic of Kazakhstan. 

The history of the process of formation of the legal base of market 
relations in Kazakhstan is revealed in the article. Data on social-economic 
situation of our country is provided as well.
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УДК 330(574)(091) «1990/ 20..» 
Г.Д. Байжанова

ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институты
Индустриалды-инновациялық даму жəне этноəлеуметтік 
үдерістер тарихы бөлімінің жетекші ғылыми қызметкері, 

экономика ғылымдарының кандидаты

ШЕТЕЛДІК ИНВЕСТИЦИЯЛАР - ЭКОНОМИКАНЫ 
ТҰРАҚТАНДЫРУ КЕПІЛІ

Аннотация
Қазақстан  Республикасы үшін шетелдік инвестицияларды 

тарту – елдің экономикасын дамытудың негізі.  Мақалада еліміздің 
сындарлы жылдары жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға 
жаппай көшу үрдісі басталған кездегі тарихи деректерге  көз  
жүгіртіліп,  экономикалық реформалардан басталған жолдары ресми 
құжаттар негізінде көрсетіледі.

Түйін сөздер: жоспарлы экономика, экономикалық реформалар, 
дотация, өтпелі кезең, инвестиция, инвестициялық саясат, Шетелдік 
инвесторлар кеңесі, либерализация, жекешелендіру, əлемдік 
шаруашылық интеграциясы.

Қазақстан Республикасы 
үшін шетелдік инвестицияларды 
тарту – елдің экономикалық 
саясатындағы жалпы басымдық-
тарының бірінен саналады. 
Міне, осы орайда «Тартымды 
инвестициялық ахуал – ел 
экономикасын дамытудың негі-
зі» деп Мемлекет басшысы 
атап айтқандай, еліміз үшін 
инвестицияның пайдасы зор 
екені түсінікті.

Алайда 1992-1995 жылда-
ры жоспарлы экономикадан 
нарықтық экономикаға жап-
пай көшу үрдісі басталған 
кезде алдымыздан талай 
қиыншылықтардың кездескенін 
жоққа шығармаймыз. Сол 
кездегі тарихи деректерге көз 

жүгіртсек, бəрі де экономикалық 
реформалардан бастау алады.        
Ал,  бұл экономикалық реформа-
лар мемлекеттік органдардың 
экономикалық басқарудағы рөлін, 
орны мен қызметін түбегейлі 
өзгерту жолдарын қарастырды. 
Министрліктердің міндеттері 
басқару емес, өнеркəсіптер-
дің техникалық дамуына, 
салааралық өркендеуіне дұрыс 
бағдар таңдау жұмыстарымен 
айналысу болды. Сөйтіп тез 
арада экономикалық реформаны 
дамыту жағдайында акционерлік 
қоғамдар, салааралық сыртқы 
экономикалық қауымдастықтар, 
концерндер мен консорциумдер, 
коммерциялық банктер құрылды.
Мұның бəрі сол кезде өте қажет 
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еді.
Өйткені экономикалық 

жүйенің қалыптасу кезеңінде 
инвестициялық саясат басым 
сипатқа ие болды. Шетелдік 
инвестицияларды тартуға 
бағдарлану негізгі бағытқа 
айналды, мұның өзі қолайлы 
инвестициялық ахуалды  қа-
лыптастыруды талап етті. 
Қазақстанда ел экономикасына 
қаржы ресурстарын тартуды 
жандандыру үшін институттық 
жəне нормативтік-құқықтық 
алғышарттар жасалды. Мəсе-
лен, мамандандырылған өкі-
летті орган жəне Қазақстан 
Республикасы Президентінің 
жанындағы Шетелдік инвес-
торлар кеңесі іске кірісті. 
Инвестициялар туралы заңдар 
қабылданды, инвестицияларды 
ынталандыру жəне өзара қорғау 
туралы, қосарланған салық 
салуды болдырмау туралы бір-
қатар үкіметаралық келісімдер 
жасалды. Осылайша 1992 жыл-
дан жоспарлы экономикадан 
нарықтық экономикаға көшу 
үрдісі біртіндеп қалыптаса 
бастады.

Шетелдік кəсіпорындар үшін 
негізінен өңдеу өнеркəсібі мен 
өндірістік инфрақұрылымдар 
тартымды экономика секторлары 
болды. Солардың ішінен 
көпшілік талабынан шыққан 
ірі жобаларды атасақ, алдымен 
«Испат-Кармет» ААҚ жүзеге 
асырылған 580 млн. АҚШ 
долларына бағаланған Теміртау 

қаласындағы үздіксіз болат құю 
технологиясын қолданатын қара 
металдарды прокат өндірісіне 
шығару жөніндегі жобаны 
аталған комитет қолдады. Сол 
сияқты «Қазақтелеком» ААҚ 
жүзеге асырған 253,6 млн. 
АҚШ долларлық Қазақстан 
Республикасындағы GSM сандық 
ұялы байланыс стандарты 
жүйесін ұйымдастыру бойынша 
жоба да алға тартылды. Осын-
дай игіліктіістердің арқасында 
1993-2002 жылдар аралығында 
Қазақстан Республикасына түскен 
шетелдік инвестициялардың 
жалпы көлемі  17,7 млрд. АҚШ 
долларын құрады да негізгі 
капиталдағы инвестиция өсімі 
26,4 пайызға жеткен [1, 56 Б.].

Айта кету керек, 
Қазақстан əлем экономикасы 
қиыншылықтарға тап болған 
жылдары жақсы көрсеткіштерге 
қол жеткізді. Экономикалық 
қайта құрулар мен халықтың жан 
басына шаққандағы инвестиция 
көлемі Орталық жəне Шығыс 
Еуропа  мен ТМД мемлекеттері 
арасында Қазақстан көшбасшы 
елдердің үштігіне қосылды.

Осы жəне басқа да елдердің 
шетелдік инвестицияларды 
тарту тəжірибелеріне орай 
Қазақстанның шет мемлекет-
термен экономикалық қарым-
қатынасы, достық ынтымақ-
тастығы арта түсті. Мəселен,     
1993 жылдан 1995 жылдар 
аралығында Қазақстан эконо-
микасына 908,8 млн. АҚШ 
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доллары көлемінде жапондық 
тікелей инвестиция түсті. Ал 
2001 жылы бұл көрсеткіш 
96,1 млн АҚШ долларына 
ұлғайып, 61,1 пайызды құрады. 
Сол сияқты орта жəне шағын 
бизнес саласында жұмыс істей-
тін бірқатар қазақстан-жапон 
кəсіпорындары тіркелді. Олар 
құрылыс, ауылшаруашылығы, 
көліктік логистика жəне қызмет 
көрсету салаларында өрісін 
кеңейтті. Ал 2005 жылдары 
Жапонияның экономикасына 
Қазақстаннан 1555,4 млн. АҚШ 
доллары көлемінде инвестиция 
құйылды [2, 4-5 Б.].

Мемлекеттік инвестиция-
лар жүйесін жүзеге асыру 
мақсатында Қазақстанда 
инвестицияны басқару органы 
мен заңдылық база құрылды.
Бұл мəселе бойынша тұтас 
кешенді шаралар іске асырылу-
да. Солардың ішінде:  1991 
жылы «Шетелдік инвестициялар 
туралы» Заң қабылданды. 
1993 жылы Инвестициялық 
жекешелендіру қорлары туралы 
ереже, 1992 жылы Қазақстан 
Республикасы Президентінің 
«Қазақстан Республикасының 
шетелдік инвесторлар жөніндегі 
ұлттық агенттікті құру туралы» 
жəне 1996 жылғы «Қазақстан 
Республикасының инвестиция 
жөніндегі мемлекеттік 
комитетін құру туралы» 
Жарлықтары, 1997 жылғы 
Қазақстан Республикасының 
«Қазақстан Республикасының 

инвестициялық қорлар туралы» 
Заңы жəне басқа да жылдарға 
арналған инвестициялық 
бағдарламалар қабылданды.  

Бұл аталған құжаттар 
елдегі инвестициялық үдерісті 
басқаруда, тиісті органдардың 
инфрақұрылымды дамытуда, 
елдің өндірістік жəне техникалық 
əлеуетінің даму жəне өсу 
қарқынын бақылауда, жұмыс 
орындарын ашуда жəне басқа 
да көптеген экономикалық 
проблемаларды шешуде 
мемлекеттік инвестициялық 
саясатты жүргізудің қызметі мен 
міндеттерін анықтап берді.

Жалпы Қазақстанда нарық-
тық экономикаға бет бұруды 1990 
жылдан  бастасақ та қателеспей-
міз. Өйткені, осы жылы-ақ еліміз-
де  нарықтық экономиканың 
негіздері салына бастады.  Осы 
кезде үш негізгі міндеттерді шешу 
қарастырылды: экономикалық 
іс-əрекетке еркіндік беру 
(либерализациялау; лат. liberalis 
- еркін); мемлекеттік меншікті 
жеке иеліктерге өткізіп, жеке 
меншікті шаруашылықтар құру 
(жекешелендіру); шет елдермен 
жан-жақты шаруашылық 
байланыстарын қалыптастыру 
(əлемдік шаруашылық интегра-
циясы).

Қазақстанның ол кезде 
ұлттық валютасы да болған жоқ. 
Сондықтан, қалыптасқан ауыр 
жағдайдан шұғыл шығудың 
жолдарын іздеу барысында 
басты нəрсе - бір мезгілде 
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бағаны босату жəне мемлекеттік 
шығынды қысқарту болды. 
Бұл уақыт екі кезеңнен тұрды. 
Ал1992-1995 жылдарға жоспарлы 
экономиканың күрделі кезеңінен 
нарыққа өтудің тығырықты 
жағдайы сəйкес келеді. Ол 
бұрын болып көрмеген бағаның 
ушығуымен, өндірістің, өмір 
сүру деңгейінің құлдырауымен 
сəйкес келді. Бірақ дəл осы кезде 
болашақтағы дамудың негізі де 
қалана бастағанын айтқан дұрыс.

Бұл кезеңге жататын негіз-
гі шаралар: либерализациялау; 
жекешелендіру; ұлттық  жəне  бас-
қа банктердің құрылуы; төл теңге-
нің енгізілуі;кəсіпорындарды шет 
елдік компаниялар басқаруына 
беру. Осы аталған шаралар 
экономикалық саясаттағы өз 
бетімен атқаратын істі қамтама-
сыз етіп, өндірісті жандандыруға 
көмектесті.

Бұдан кейінгі уақыттағы 
Қазақстанның экономикалық 
жетістігі дегенде, 1993 жылдан 
2004 жылдарға дейінгі кезеңді 
айтуға болады. Бұл аралықта 
Қазақстанға тікелей түскен 
шетелдік инвестициялар  көлемі 
34 млрд. АҚШ долларын құрады. 
Он жыл бұрын халықтың жан 
басына шаққанда ІЖӨ жеті жүз 
доллардан болса, инвестициялық 
ахуалды жақсарту барысында ол 
екі мың жеті жүз долларға жетті. 
1993 жылдан 2004 жылға дейін 
Чехия Қазақстан экономикасына 
40 млн. АҚШ долларынан аса 
тікелей инвестиция құйды [3, 64 

Б.].
Əрине, кез келген елден 

инвестиция тарту оңай 
емес. Оған үлкен біліктілік, 
сенімділік, жігерлі күш-қайрат 
қажет. Бұл орайда Қазақстан 
Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбегі 
орасан екендігінде ешқандай 
шүбə жоқ. Сонау 1991 жылы 
Елбасының Біріккен Корольдікке 
сапары болды. Бұдан кейінгі 
1992 жылы, 1994 жылғы жоғары 
деңгейде ұйымдастырылған екі 
жақты саяси жəне экономикалық 
ынтымақтастықты дамыту 
жөніндегі ресми сапарлары 
болды. Осындай жоғары 
деңгейде өткен ресми кездесулер  
Қазақстан мен көптеген 
шетелдердің арасындағы достық 
ынтымақтастық инвестициялық 
ахуалдың жақсаруына да орасан 
көмегін тигізді деп білеміз.

1993 жылдан 2007 жылдар 
аралығында шетелдік тікелей 
инвестициядан Қазақстан 
экономикасына құйылған жалпы 
пайда 62 млрд. АҚШ долларын 
құрады. Ал осы жылдар ішінде 
Кореядан құйылған тікелей 
инвестиция көлемі 2 298,0 млн. 
АҚШ долларына жетті. Бұл 
түсім жылдан жылға көбейе 
түсті. Біріккен кəсіпорындар 
саны да артты. Олар əртүрлі 
саланы қамтыды. Жалпы еліміз 
тəуелсіздік алғаннан кейінгі 
жылдары мемлекеттік сындарлы 
саясаттың арқасында шетелдік 
инвестициялар көптеген шет 
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елдерден ағылды. 1994 жылдан 
2007 жылға дейін Қазақстанға 
Кореядан 2,2 млрд. АҚШ 
доллары көлемінде тікелей 
инвестиция тартылды. Ал 2006 
жылы бұл көрсеткіш 4,3 есеге 
өсіп, 249,3 млн. АҚШ долларын 
құрады. Сөйтіп тек 2007 жылдың 
1 тоқсанында ғана бұл көрсеткіш 
52 млн. АҚШ долларын көрсетті. 
Еліміздің статистика жөніндегі 
агенттігінің мəліметтеріне 
қарағанда, 2007 жылдың 1 сəуірі 
бойынша елімізде корейлік 
капиталдың қатысуымен 320 
кəсіпорын қызмет еткен көрінеді 
[4, 112-113 Б.].

Шет елдерден инвестиция 
тарту барысында жоғары 
экономикалық ынтымақтастық 
Италия мемлекетімен де жолға 
қойылды. 1993 жылдан 2006 
жылға дейін бұл елден Қазақстан 
экономикасына 47,9 млрд. АҚШ 
доллары көлемінде тікелей 
шетелдік инвестиция тартылды. 
Ал бұдан кейін жоғары қарқын 
алған шетелдік тікелей инвести-
ция деңгейі 2005 жылы  6 616,5 
млн. АҚШ долларына жетті. Тіп-
ті бұл көрсеткіш 2006 жылдың 
тоғыз айында 7 120,3 млн. АҚШ 
долларын құрады. Италиядан 
келген инвестиция еліміздің түрлі 
саларына бағытталды[5, 72 Б.].

Қазақстан ТМД елдері 
арасында бірінші болып 
экономикалық дамуды басқару-
дың қағидатты жаңа жүйесі 
– Ұлттық инновациялық 
жүйені құруды көздеді. Ол 

үшін Ұлттық инновациялық 
жүйені қалыптастыру мен 
дамыту жөніндегі бағдарлама 
дайындалып, қабылданды. Бұл 
бағдарламаның негізгі мақсаты 
– отандық жəне шетелдік 
ғылымның əлеуетін пайдалану 
негізінде бəсекелестікке қабілетті 
өнімді шығаруды қамтамасыз ету 
арқылы инновациялық жүйенің 
ашық түрін қалыптастыру 
болды. Сонымен қатар жүйенің 
ашықтығы дегеніміз, құрылатын 
Ұлттық инновациялық жүйе 
қоғамның барлық саласын, оның 
ішінде: мемлекеттік салалар, 
іскерлік топтарды, өндірісші-
лерді, тұтынушылар, өнер 
тапқыштар, ғылыми-техникалық 
интелегенцияны, қаржылық 
институттарды қамтыды. 
Бұдан басқа да инновациялық 
инфрақұрылымның негізгі 
элементтері болып табылатын 
технопарктерді, технологиялық 
бизнес-инкубаторларды құру 
мен дамыту жұмыстары қоса 
жүргізілді. Осы құрылым арқылы 
ғалымдар мен кəсіпкерлер 
ғылыми жасалымдарды дайындау 
мен енгізуге барлық қажетті 
мүмкіндікке қол жеткізе алды [3, 
65 Б.].

Қазақстан тəуелсіздігін 
жариялағаннан-ақ инвестициялар 
тартатын басым секторлар 
тізімі бекітілген болатын. Бұл 
өндіріс орындары, өнеркəсіп, 
жаңа елорданың нысандары, 
əлеуметтік сала мен туризм, 
ауыл шаруашылығы жəне 
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т.б. Қорытындысында қазіргі 
сəтте жан басына шаққандағы 
игерілген  тікелей шетелдік 
инвестициялардың көлемі 
бойынша Қазақстан ТМД 
елдерінің арасында көшбасшы 
болып шыға келді. Қазақстанға 
бірінші болып инвестициялық 
деңгейдегі кредит рейтингі 
берілді. Инвестициялық 
тартымдылықтың осындай 
жайлылығы Қазақстанның 
шетелдіктерге минералдық 
ресурстарды, соның ішінде 
мұнай-газ саласындағы 
ресурстарды игеруіне жол ашуы 
арқылы мүмкін болды. Расын 
айту керек, əуел баста қаржының 
жеткіліксіздігі, негізгі қорлардың 
азаюы жағдайында Қазақстанның 
өзі ірі кен орындарын толыққанды 
игере алмады. Сондықтан 
инвестиция ғана елді тығырықтан 
шығаратын еді.

Бұл орайда АҚШ Қазақстан 
экономикасына инвестиция 
құюда көшбастаушы болып 
табылады.  Оның Қазақстан 
экономикасына құйған жалпы 
шетелдік инвестициялар ішіндегі 
көлемі 30 пайызды құрайды. 
1993 жылдан 2005 жылға дейін 
АҚШ тан Қазақстанға 11 121,7 
млн. АҚШ доллары тартылған. 
Сонымен қатар Қазақстанда 
жұмыс істеп тұрған американдық 
компаниялар да аз емес. Олардың 
бірқатарын атап өткенбіз. Сол 
сияқты Қазақстан Республикасы 
мен Швейцария арасындағы 
жайлы қарым-қатынас пен 

экономикалық ынтымақтастық 
арқасында алыс-беріс күшейе 
түсті. 1993 жыл мен 2005 жылдар 
аралығында Қазақстанға 1991 
млн. АҚШ доллары көлемінде 
тікелей швейцарлық инвестиция 
құйылды. Бұл орайда Павлодар 
қаласындағы электролиз 
зауытының құрылысын атап 
өткен жөн [6, 17 Б.].

Алайда алғашқы кезде 
шетелдік инвестицияларды тарту 
мəселесі Батыстың іскер əлемінде 
экономикалық əріптес ретіндегі 
Қазақстанның болашағы мен 
сенімділігі туралы түсінігінің 
болмауынан күрделі күйде тұрды. 
Артынша, яғни 1993 жылы 
«Шеврон» корпорациясының 
келуі жəне онымен бірегей 
Теңіз кен орны бойынша келісім 
жасалуы басқа трансұлттық 
корпорациялар үшін өзіндік 
үлгі болды. Инвесторлардың 
мұнай-газ саласына белсене 
кірісуі осыдан басталды. Бүгінде 
Қазақстанда əлемнің аса ірі мұнай 
компанияларының бəрі жұмыс 
істейді. Олардың арасында 
«Эксон Мобил», «Шелл», 
«Эни», «ШевронТексако», 
«Тоталь», «Бритиш петролеум», 
«Лукойл», Қытай ұлттық мұнай 
корпорациялары бар [7, 131 Б.].

Олардың қазақстандық 
нарықта болуы елдің жоғары 
инвестициялық тартымдылығы 
секілді инвесторлардың мүд-
делері мен құқықтарын қорғау 
саласындағы заңнамалардың 
тұрақтылығын да қуаттайды. 



23

    МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ     ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА     № 3, 2014   МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ     ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА     

Бүгінде мемлекеттік бюджеттің 
ширегі ғана мұнай табыстарының 
есебінен қалыптасуда. Қазхром 
мен Қазалюминий 537,2 
млн. доллар мөлшеріндегі 
инвестициялардың арқасында 
тиімділігі жоғары өндірістерге 
айналды. Қорғасын-мырыш 
саласының жұмысы туралы да 
осыны айтуға болады. 

Қазақстан экономикасы 
мемлекеттік бюджет пен ірі 
кəсіпорындарды қаржылай 
қолдау үшін елеулі, ауқымды 
ресурстарға мұқтаж еді. Сыртқы 
байланыстарды нығайту бағыты 
жəне шетелдік инвестицияларды 
кең ауқымды тарту экспортқа 
бағдарланған салаларды 
көтеруге, шикізат өндіруді 
ұлғайтуға ғана емес, сонымен 
қатар бір мезгілде валюта қорын 
толықтыруға, теңгені нығайтуға, 
оның айырбастылығын 
күшейтуге мүмкіндік берді. 
Осылайша импорттық тауарлар 
үшін, шетелдік инвесторлар 
үшін қызықтырғыш ішкі 
нарықтың тартымдылығы артты, 
экономиканы тұрақтандыру үшін 
тиімді жағдайлар жасалды. 

Бұл орайда шетелдік 
инвесторлар мен біздің 
мемлекеттің мүдделерін 
ұштастыру оңай міндет емес 
еді. Негізінен олар өнеркəсіптің 
барынша тартымды салалары 
бойынша үйлеседі. Тек мақсатты 
шаралардың нəтижесінде ғана 
шетелдік күрделі қаржыны 
тарту жөнінде қолайлы ахуал 

қалыптастыру мүмкін болды. 
Шикі мұнай жəне ілеспе 
газ өндіру, қара жəне түсті 
металлургия секілді салаларға 
тікелей шетелдік инвестициялар 
бірнеше 2,7 млрд. доллардан 
астам құйылды. Негізгі капиталға 
инвестициялардың өсуі 
нəтижесінде қорлар ескіруінің 
келеңсіз үрдісін еңсеру мүмкін 
болды. Жаңару коэффициенті 
мұнай-газ өндіруде10,9 пайызға, 
металлургиялық, рудалар 
өндіруде, металлургияда 6,6 
пайызға жетті. Отын саласының, 
түсті жəне қара металлургияның 
үлесі үстем бола түсті. Шетелдік 
инвесторларды, соның ішінде 
əлемдегі аса ірі компанияларды 
да тарту төмендегідей бірқатар 
маңызды міндеттерді шешіп 
берді: ауқымды инвестицияларды 
тарту жөніндегі, олардың көлемі 
бірнеше миллиард долларды 
құрап, жан басына шаққанда 
Қазақстан ТМД-да 1-ші орынды 
алды; əлемдік деңгейдегі 
менеджмент қызметі құлдырау 
жағдайында болған аса ірі 
кəсіпорындарды қысқа мерзімде 
қайта өркендетуге мүмкіндік 
туды; əлемдік рынокка шығу 
жəне əлемдік шаруашылық 
байланысқа белсенді кірігу 
қамтамасыз етілді.  

Бүгінде осындай 
жетістіктерге жеткен Қазақстан, 
енді өз кезегінде мұнай, газ жəне 
басқа шикізат ресурстарына 
баламалы экономика саласын 
барынша дамытуды көздеп отыр. 
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Бұл – нақты айтқанда, бірқатар 
көрсеткіштерге жетудің көзі ғана 
емес, экономиканы жүйелі дамыту 
үшін өндірістік құндылықтарды 
арттыру деген сөз. Демек,қазір 
Қазақстан өзінің инвестициялық 
жағдайын жақсарту жолында 
жұмыс істеуде.

Шетелдік инвестицияларды 
тарту негізгі экономикалық 
бағытқа айналды, мұның 
өзі қолайлы инвестициялық 
ахуал туғызуды талап етті. 
Біз үшін тəуелсіздіктің 
алғашқы жылдарындағы 
əрбір қадамнан қорытынды 
шығаратын, сол арқылы алдағы 
міндеттерді нақтылайтын кез 
келді. Қазақстанға тартылған 
шетелдік инвестициялар көлемі 
соңғы уақытта екі есеге дейін 
ұлғайған. Мұның өзі əлемдік 
қоғамдастықтың Қазақстандағы 
тұрақтылық пен оның 
инвестициялық əлеуетін жоғары 
бағалайтынын көрсетеді.

Шетелдік инвестицияны 
тартудың проблемалары мыналар: 
елімізге қосымша инвестициялар 
тартуда, жаңа технологиялар мен 
сапаның жаңа стандарттарына 
жету жолында Қазақстанға əлі 
де көмек, қолдау қажет екені 
анық. Бізде экономикалық 
белсенді халық саны əлі де болса 
шектеулі екені белгілі. Оның 
үстіне өндірістің қарқынын 
жоғарлату үшін мемлекетке 
оның əр түрлі салалары бойынша 
кəсіби шеберлігі жоғары кадрлар 
əзірлеуді күн тəртібінен түсірмеу 

керек. Бұл ретте шетелдің озық 
тəжірибелерінен үйренгеннің 
ешқандай артықтығы болмаса 
керек. Республикамызда 
қолға алынған индустриялық-
инновациялық жүйе де бірінші 
кезекте білікті кадрларға деген 
сұранысты туғызады.

«Əртараптандыру жөніндегі 
біздің жоспарларымызды іске 
асыру үшін бір ғана мемлекеттік 
ресурстар жеткіліксіз болатыны 
анық. Оның негізгі көзі тікелей 
шетелдік инвестициялар болуы 
тиіс. Менің халықаралық 
сапарларым барысындағы негізгі 
мəселелердің бірі Қазақстанға 
инвестициялау мəселесі болды. 
Көптеген мемлекеттер біздің 
экономикаға ресурстар салудың 
мəні бар деп біледі.Бүгінде 
Қытайдан, Оңтүстік Кореядан, 
Біріккен Араб Əмірліктерінен, 
сондай-ақ француз, итальян, 
ресейлік компанияардан 20 
миллиард доллар көлемінде 
инвестициялар тарту туралы 
мəселелер шешілді. Бұл қаражат 
шикізаттық емес секторға 
жұмсалып, индустриялық 
бағдарламаның, инфрақұрылым 
мен бірлескен кəсіпорындардың 
ондаған нысандарын іске қосуды 
қамтамасыз етеді. «Батыс Қытай-
Батыс Еуропа» автомагистраліне 
3 миллиард долларға жуық 
көлемінде жəне елдің батысынан 
оңтүстігіне қарай тартылатын 
газ құбырына 2 миллиард 
доллар инвестициялар тарту 
мəселелері шешілді.  Мұның 
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бəрі - шикізаттық сектордың 
инвестицияларынан басқасы,  ал 
ол 10 миллиард доллардан астам-
ды құрайды. Көріп отырсыздар, 
бұл Бағдарламаны қаржылай 
жəне материалдық ресурстар  
мен қамтамасыз ету жөнінде 
орасан зор жұмыс жүргізілді.Біз 
Қазақстанда өңірімізде жұмыс 
істеуге дайын инвесторлар үшін 
барынша тартымды жағдай 
жасауға тиіспіз» деп Елбасы 
халыққа арнаған Жолдауында 
айтып өтті.

Ендеше осы 20 жылдан асқан 
уақыт ішінде егеменді еліміз 
өз дамуында ұлт көшбасшысы 
Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев-
тың ересен күш-жігері, кемел 
ақыл, кемеңгер саясатымен бір 
ғасырға бергісіз жолды еңсеріп 
үлгерді. Бұл жолдың бұралаң 
тұстары да болды.Кешегі КСРО-
дай алып державаның күйреп 
құлағаны, оның құрамындағы 
барлық елдердің есін тандырып 
түскенін ешкім жоққа шығара 
алмайды. Міне, осы бір, əсіресе 

əлеуметтік-экономикалық тұрғы-
да қисапсыз қиындық туғызған 
тұста тəуелсіздігін енді ғана 
жариялаған Қазақстанның 
Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаев «Тəуекел түбі 
– желқайық» деген халық 
даналығын алға тартып, елдің 
бар құрылымын нарықтық 
қатынастарға бұрды. Бұл бағыт 
бұрынғы социализм қағидасына 
қарама-қайшы келгенмен, 
дəл осы кезеңде тоқыраудан 
шығу үшін бұдан басқа жол 
да қалмаған еді. Бүгінде əлем 
саясаткерлері еліміздің бұл даму 
жолын «Қазақстандық жол» деп 
əспеттейді. Шынында, қандай 
қиындық, қандай кемшілік болса 
да, осы бағыт өркендеуге жол 
ашты. Ел жаңаша күнкөріске 
икемделді жəне жаңа заманның 
тірлігін игеріп əкетті. Сөйтіп, 
Қазақстан бүгінде əлемдік 
қоғамдастық үшін экономикалық-
инвестициялық тұрғыда қолайлы, 
əрі тұрақты серіктестік  ретінде  
танылып үлгерді.
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ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институты 
Деректану, тарихнама жəне Отан тарихы бөлімінің 

аға ғылыми қызметкері,
тарих ғылымдарының кандидаты

      
ТƏУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫНЫҢ ТАРИХНАМАСЫ

(1991-2011 ЖЖ.)

Аннотация 
Бұл мақалада тəуелсіз Қазақстанның тарих ғылымы жəне ондағы 

тарихнамалық еңбектер қарастырылған. Яғни, тарихи зерттеулердің 
жетістіктері бүгінгі жетістіктері мен олқылықтарын зерделеу қажеттігі 
баяндалған. Демек, Отан тарихының қарқындап дамуы үшін аса 
ескеруді қажет ететін мəселелер жайлы өзекті аталған.

Түйін сөздер: тарихнама, деректану, теория, методология, үрдіс, 
үдеріс, саясат, əлеумет, тарихи кезең.

Қазіргі заман тарихын 
зерттеудің басты бағыты ел 
тарихына қатысты жарық 
көрген тарихи еңбектерді 
тарихнамалық тұрғыдан 
талдаулар жасау, маңыздылығы 
мен шынайылығына баға беру 
болып табылады. Отандық тарих 
ғылымы саласы бойынша ел 
тарихына қатысты жарық көрген 
Отандық, ресейлік жəне шетелдік 
ғалымдардың зерттеулеріне 
талдаулар жасау мен баға беру 
бүгінгі күннің талабы. Себебі, 
тарих ғылымының тарихнама 
саласының ғылыми зерттеулер 
жүргізудегі атқаратын қызметі 
белгілі бір кезеңге байланысты 
немесе оқиғаларға байланысты 
талдаулар жасауға бағытталады.

Отан тарихының өзекті 
мəселелерінің қатарында қазіргі 
заман тарихының оқиғалары мен 

құбылыстары да бар. Мəселен, 
еліміздің тəуелсіздік алуынан 
бүгінгі күнге дейінгі жазылған 
тарихи еңбектерге сараптама 
жасау қажет. Мысалы, өз еліміздің 
тарихшылары қандай еңбектер 
жазды. Одан кейін Қазақстан 
жайында ресейлік авторлар 
өз зерттеулерінде қандай ой 
тұжырымдар жасады. Сонымен 
қатар, шетелдік зерттеушілер 
қандай тарихи еңбектер жазды. 
Олардың еңбектері қандай 
дəрежеде жазылған жəне ғылыми 
құндылығы қандай деген 
мəселелер қарастырылуы тиіс.

Еліміз тəуелсіздік алған тұста 
халықаралық байланыстардың 
тарихи сабақтастығын негіздеу 
жəне Қазақстанның əлем 
тарихындағы орнын айқындау 
міндеттері алға қойылды. 
Мұндай жағдайда жаңа тұрпатты 
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тарихшылардың тобын құрып, 
тəуелсіз республикада тарихи 
сананы қалыптастырудың жаңа 
тұжырымдамасын əзірлеу, тарихи 
зерттеулердің негізгі бағыттарын, 
олардың тақырыптарын айқындау 
қажет болды, яғни ұлан-ғайыр 
еңбек ету міндеті қойылды.

Тəуелсіздіктің алғашқы он 
жылында Қазақстан тарихы 
ғылымы мен тарихнамасының 
даму үрдісі белгілі қоғам 
қайраткері, тарихшы-ғалым, 
ұстаз жəне Қазақстанның 
тарихшылары қауымдастығының 
құрметіне ие болған көшбасшы 
академик М.Қ. Қозыбаевтың 
есімімен тығыз байланысты. 
Қазақстанның тəуелсіздік алуы 
отандық тарихтың дұрыс жолмен 
жазылуына мүмкіндіктер туғыз-
ды [1].

Қазіргі заманғы тарихты 
зерттеумен айналысуда бірқатар 
жеңілдіктер бар, өйткені қазіргі 
заманғы тарихты зерттеушілердің 
қолында ғылыми ізденістер 
үшін барлық мүмкіндіктер бар. 
Дереккөздер де, айғақтар да, 
адамдар олар өмір сүретін ортаны 
сипаттайтын уақыт та алыстан 
іздеуді қажет етпейді.

Дегенмен, қазіргі заманғы 
тарихты зерттеу кезінде 
тарихшы тап болатын негізгі 
қиындықтардың  бірі – өткендегі 
мен бүгінгінің, тарих пен қазіргі 
заманның, болған, аяқталған 
əлеуметтік-мəдени үдеріске 
жататын өзгерістері мен əлі өзінің 
қисынымен аяқталып бітпеген 

құбылыс арасындағы шекараны 
айқындау болып табылады. Егер 
қоғамдағы аяқталған үдерістерді 
зерттейтіні рас болса, онда 
қазіргі заманғы тарихшы үшін 
оқиғалардың ішінен тарихи 
зерттеу тақырыбын анықтау, 
жіктеу, нысананы айқындау – 
оңай міндет емес. 

Еліміздің тəуелсіздік 
алғаннан бүгінгі күнге дейінгі 
уақытта көптеген тарихи  
еңбектер жарыққа шықты. Бірақ, 
олардың ішінде тарихнамалық 
тұрғыдан талдаулар жасаған 
еңбектер жетіспейді. Сондықтан, 
тəуелсіздік тарихына арналған 
зерттеулерге тарихнамалық 
зерттеу жасау бүгінгі күннің 
талабы. Мұндай зерттеу 
жұмыстарының атқарылуы 
барысында тарихнамалық 
сараптамалар жасалып, 
тарихымыздың өткені 
талқылаудан өткізіліп, келешек 
бағдарлары көрсетіледі.

Қазақстанның қазіргі 
заман тарихы бүгігі əлемдік 
тарихтың құрамды бөлігін 
құрайды. Сондықтан, егеменді 
еліміздің тарихи оқиғалары 
мен құбылыстарына қатысты 
жазылған еңбектерді сын елегінен 
өткізіп, тарихнамалық талдау 
қорытындыларының нəтижесін-
де зерттеу жұмыстарының 
артықшылығы мен кемшілігі 
анықталып, болашақта ескеруді 
қажет ететін бағыттары анықтала 
түседі. Жалпы, Отандық тарих  
ғылымының жетістіктерін 
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саралап, болашағына бағдар 
жасау үшін тарихнамалық 
зерттеулер аса қажет. 

Тарихнамалық талдаулардың 
ерекшелігі Қазақстанның 
қазіргі заман тарихына қатысты 
тарихи еңбектер тарихнамалық 
талдауға түсіп, нақты сараптама 
жасалатындығында. Сондай-
ақ, мемлекетіміздің тəуелсіз 
ел ретінде қалыптасуы, оның 
тұтастай тарихының жазылуы, 
зерттеу еңбектерінде көрініс 
табуын зерделеу қажет. Жалпы, 
Отандық тарих саласы бойынша 
тарихнамалық жүйелі зерттеулер 
жазу, зерттеуді қажет ететін 
мəселелерді анықтап, бағыт-
бағдар жасау болашақ үшін 
игілікті іс болып табылады.

Қазақстан Республикасы əлем 
қауымдастығы  алдында жеке 
тəуелсіз ел ретінде қалыптасып 
келеді, болашақта көзделген 
мақсат - əлемнің дамыған 50 
елінің қатарына қосылу мақсаты 
қойылған. Сондықтан келешекте 
əлем елдері көшінен қалмас үшін 
саяси, əлеуметтік, экономикалық 
өзгерістерді дамыту мен қатар, 
еліміздің отандық тарихы дұрыс 
жолмен жазыла түсуі қажет. 
Себебі, еліміздің елдігін сақтау 
жəне ұлт ретінде болашақта 
сақталу  үшін тарихымызды 
білімдарлықпен жаза түсуіміз 
керек. Сол мақсатпен егеменді 
еліміздің тарихының жазылу 
барысы мен жарық көрген 
еңбектеріне сараптама жасап, 
ой елегінен өткізіп, зерделеп 

алуымыз қажет.
Қазақстанның тарих 

ғылымында тəуелсіздік жылдары 
қазіргі замандағы отандық та-
рихқа қатысты бірқатар зерттеу-
лер  жазылды. Тарихнамада 
Қазақстан материалдары негізін-
де жазылған іргелі еңбектерде 
Қазақстан мемлекеттілігінің 
даму проблемалары белгілі бір 
дəрежеде орын алды. 

Тоталитарлық сана-сезім мен 
ойлау жүйесі келмеске кеткеннен 
кейін мүмкін болған тарих білімін 
идеологиясыздандыру тарих 
ғылымының жаңа бағытының 
жанданып, өріс алуына септігін 
тигізді. Осы бағыттағы зерттеулер 
дараланып, қайталанбас сипат 
ала бастады. Қазақстан тарихы 
жөніндегі академиялық жоғарғы 
оқу орындары еңбектерінде 
бастапқы дереккөздерді терең де 
жан-жақты зерделеуге негіздел-
ген проблемалық қисын көрініс 
таба бастады.

Қазақ елінде ұлттық тарихтың 
қайта жаңаша азат көзқараспен 
жазылуы  мен тарихи сананың 
қалыптасуына, Қазақстан 
қоғамында қоғамдық, саяси жəне 
ғылыми белсенділіктің жалпы 
өрлеуіне бағытталған бастамалар 
ұлттық тарихты байсалды ғылы-
ми ой елегінен өткізу  деңгейне 
көтерді. Сонымен бірге, осы 
бағыттағы зерттеулер, ізденістер 
мен пайымдаулар бүгінгі таңда 
жас ұрпақты отаншылдыққа, 
азаматтық рухта тəрбиелеуге, 
Қазақстан қоғамы үшін нақты 
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нəтижелер беріп,  болашаққа 
деген сенім ұялатуда [2].

Қазақстанның халықаралық 
қатынастар тарихнамасында 
Қ. Тоқаевтың «Беласу. 
Дипломатиялық очерктер» (2003), 
«Под стягом независимости. 
Очерки о внешней политике» 
(1997), «Дипломатия Республики 
Казахстан» (2002), «Нұр мен 
көлеңке» (2008), Т.  Мансұровтың 
«Казахст анско -ро ссийские 
отношения в эпоху перемен» 
(2001) зерттеулері ерекше 
орынды иеленеді. Саяси тарих 
бойынша əдебиеттер қатарынан - 
К. Бұрхановтың, Б. Сұлтановтың, 
Б. Аяғанның «Современная 
политическая история Казахстана 
1985-2006  гг.» (2006) [3] 
еңбектерін атауға болады. 

Қазіргі Қазақстан тарихын 
түсінуде төмендегідей нақтылы 
– тарихи мəні зор еңбектер де 
бар: М. Қозыбаев «Ұлт жəне 
өркениет» (2001) [4], К. Султанов 
«Время перемен» (2005), М. 
Жолдасбеков «Ел тағдыры - ер 
тағдыры» (1997), Ғ. Есім «Саяси 
философия» (2006), Х. Əбжанов 
«Қазақстан: тарих, тұлға, теория» 
(2006), Р. Калиева «Республика 
Казахстан и современный мир» 
(2000), Т. Омарбеков «Қазақстан 
тарихының ХХ ғасырдағы 
өзекті мəселелері» (2003) [5], 
А.С. Гурский «Твердая поступь 
страны» (2007), «Путь к лидер-
ству: социально-экономические 
и политические реформы в 
Казахстане» (2007) жəне өзге де 

еңбектерде саяси-экономикалық, 
социомəдени, этникалық, өңірлік 
жəне ғаламдық мəселелер 
қарастырылады.

Тарихымыздың өзекті 
мəселелерінің бірі – тəуелсіз 
Қазақстанның өз мемлекеттігін 
құру мəселесі. Тарихымыздың 
басқа да түйінді мəселелері 
сияқты, мемлекетімізді қайта 
құру мəселесі де тұңғыш 
Президентіміздің еңбектерінде 
жан-жақты айтылған, яғни тарих 
ғылымының тілімен айтсақ, 
Н.Ə. Назарбаев еңбектерінде 
мемлекетімізді қалпына келтіру 
тарихы, алғашқы нақты іс-
шаралардан бастап, жан-жақты 
бейнеленген. Сондықтан 
Н. Назарбаев еңбектеріне 
тəуелсіз Қазақстан мемлекетін 
қалыптастыру, нығайту жəне 
дамыту тарихының дерек көзі 
ретінде талдау жасау, тек тарих  
ғылымының ғана емес, жалпы 
Қазақстан тарихнамасының да 
өзекті мəселелерінің бірі болып 
табылатындығы күмəнсіз. 

ҚР тұңғыш Президенті 
Н.Ə. Назарбаевтың жарық 
көрген еңбектеріне: 1991 
жылдың көктемінде дайындаған 
«Əділеттің ақ жолы» еңбегінен 
бастап, 2012 жылдың қаңтарында 
ҚР Президентінің Қазақстан 
халқына жолдаған Жолдауына 
дейін; Н.Ə. Назарбаевтың 
«Қазақстанның егеменді 
мемлекет ретінде қалыптасуы 
мен дамуының стратегиясы», 
«Қазақстанның болашағы – 
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қоғамның идеялық бірлігінде», 
«Ғасырлар тоғысында», 
«Қазақстан – 2030», «Қалың елім, 
қазағым», «Қазақстан - Ресей 
қатынастары», «Тарих 
толқынында», «Бейбітшілік 
кіндігі», «Сыңдарлы он жыл», 
«Еуразия жүрегінде» [6] сияқты 
бірнеше іргелі еңбектері, 
жинақтар, Қазақстан халқына 
Жолдаулар, ҚР мерейтойларында, 
салтанатты жиындарда, 
басылымдарына берген 
сұхбаттары т.б. еңбектер жатады. 
Олардың бəрінде де белгілі бір 
дəрежеде тəуелсіз Қазақстан 
мемлекеттігі тарихына қатысты 
мəліметтер сақталынған.

Н. Қалиевтің «Қазақстан 
парламентаризімі» атты 
монографиясында, «Тəуелсіз 
Қазақстандағы Парламент: 
жай-күйі мен проблемалары» 
атты ұжымдық еңбекте де 
Қазақстан Парламентінің 
қалыптасу тарихы егжей-
тегжейлі зерттелді,     олар    заң 
шығарушы органның қалыптасу 
үрдісін, оның мемлекеттілік-
тің қалыптасуындағы жəне 
елде реформаларды жүргізудегі 
рөлін талдауға, Қазақстанда 
парламентаризмнің одан əрі 
дамуы жолдарына арналды [7].

Қазақстан Республикасының 
Білім жəне ғылым министрлі-
гі Ғылым комитетінің                             
Ш.Ш. Уəлиханов атындағы 
Тарих жəне этнология институты 
Қазақстанның тарих ғылымының 
көшбасшысы саналды, ол бұрын 

заң жүзінде Ұлттық Ғылым 
академиясының жүйесінде бол-
ды. ХХ ғасырдың 90-жылдары-
ның басында тарихымызды 
жаңаша көзқарас тұрғысынан 
жазу  басталған кезеңде жəне 
қазіргі уақытқа дейін осы 
Институттың зерттеушілер 
ұжымы қыруар жұмыс атқарды 
[2, 18 Б.].

Еліміздің қазіргі замандағы 
тарихына қатысты Қазақстан 
Республикасы Президентінің 
жанындағы Қазақстанның 
стратегиялық зерттеулер 
институты (ҚСЗИ) ғылыми 
қызметкерлерінің талдау 
жұмыстарына, монографиялары 
мен еңбектеріне ерекше назар 
аудару қажет. Бұл ғылыми талдау 
орталығы баспа қызметімен 
белсенді түрде айналысып келеді: 
мұнда «Аналитик», «Казахстан-
Спектр», «Қоғам жəне дəуір» 
сияқты оқырмандарға танымал 
болған мерзімді басылымдар 
шығарылды, халықаралық 
ғылыми-практикалық конфе-
ренциялардың, «дөңгелек 
үстелдердің» жинақтары тұрақты 
түрде жарық көрді [2, 24 Б.].

Қазақстан Республикасының 
тəуелсіздік кезеңіндегі тарихын 
зерттеумен айналысатын ҚР 
БҒМ ҒК Мемлекет тарихы 
институтының ғалымдары да 
бірқатар еңбектерді жарыққа 
шығарды. Олардың ішінде 
«Тəуелсіздік хроникасы», 
«Қазіргі Қазақстан тарихы» [8] 
жəне тағы басқа еңбектер бар.
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Байқап отырғанымыздай, 
тəуелсіз Қазақстан тарихы 
тарихнамасын қорытындылауға 
əлі ерте. Қазіргі уақытта аталған 
тақырып төңірегінде салмақты 
жəне іргелі зерттеулер қолға 
алынуда. 

Қорытындылай айтсақ, 
еліміздің тəуелсіздік тарихына 
қатысты жарық көрген 
еңбектерді тарихнамалық 
тұрғыдан талдау жəне 
сараптама жасау аса маңызды 
мəселелердің бірі болып 
табылдады. Сондықтан, 
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оларды отандық, ресейлік 
жəне шетелдік ғалымдардың 
еңбектері деп топтарға 
бөліп қарастыру керек. 
Тағы бір ескеретін мəселе, 
тарихнамалық зерттеулерді 
оқиғалар мен құбылыстарға 
немесе қоғамдық салалардағы 
тақырыптарға қатысты 
жасаған жөн. Сонда 
тақырыптардың зерттелу 
деңгейі ашылып, ғылыми 
талдаулар мен сараптамалық 
еңбектер жазылады.
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В данной статье автор исследовал актуальные проблемы 
современной истории Казахстана, а также был проведен 
историографический анализ научных трудов, опубликованных в 
период независимости.

SUMMARY
The author of the article: Esenov Kanat Alekseyevich, the candidate of 

historical sciences, senior researcher at the Institute of State history under 
the Committee of Science, the Ministry of Education of the Republic of 
Kazakhstan 

The author examines the urgent problems of modern history of  
Kazakhstan, also has held historiographical analysis of scientifi c papers, 
which published in during the years of independence.which published in during the years of independence.
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KAZAKHSTAN IN MODERN CHINA’S HISTORICAL SOURCES

Abstract
China’s historical sources have been useful for the entire historian all 

over the world. This article discussed one way of getting these sources as 
CNKI. And showed two articles found from CNKI as the example, one of 
them was about the Higher education of Kazakhstan. As a big structural 
change in European higher education the “Bologna Process” brings many 
changes to the Higher education of Kazakhstan as well. Kazakhstan becomes 
the full member of “Bologna Process” in March 2010. This article discussed 
the general situation of the higher vocational education of Kazakhstan and 
the development of its higher education during the “Bologna Process”. 
Another was about the special foreign policy of Kazakhstan.

Key words: History, historical sources, Kazakhstan, Higher vocational 
education, “Bologna Process”, Foreign policy.

The offi cial diplomatic 
relationship between Kazakhstan 
and China established on the 3 
January 1992. But it is clear that the 
relationship of the two countries last 
already hundreds of years. China 
is very rich with its handwritten 
historical documents, and they 
are not just used by the Chinese 
historians but also the historians 
from the neighboring countries. 
Kazakhstan is the one of them. 

Since its independence, 
Kazakhstan in order to re-write 
its correct history to the next 
generation, has begun to using 

many of historical documents 
from foreign countries, China’s 
historical documents was one of 
them. Kazakh historians found the 
historical documents from China 
fi rst, and then translated them, 
after that using them as the fi rst-
hand information. But all of these 
documents were about the ancient 
history of Kazakhstan, but now we 
need more about modern history 
research, so the modern historical 
documents are very important now 
for Kazakhstan.

China is very rich for information 
source as articles, papers, books, 
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electronic sources. CNKI (China 
National Knowledge Infrastructure) 
is one of them. When we entered 
the words of “Kazakhstan”, we got 
almost 4000 articles from the year 
of 1959, there were 69 excellent 
doctoral dissertations, 400 excellent 
master’s thesis 1229 article from 
offi cial newspapers, 1778 articles 
from academic journals.

We found many useful articles 
among them. One of them is “The 
higher vocational education reform 
in Kazakhstan under the “bologna 
process””.  Kazakhstan as a powerful 
country in Central Asia, it is on the 
way of achieving the diversifi ed 
economic development and 
promoting the industrial restructure. 
So the demand for qualifi ed 
personnel becomes an important 
problem in Kazakhstan. So this kind 
of situation makes the reform and 
development of higher vocational 
education particularly important for 
Kazakhstan. The article says since 
2006, Kazakhstan stated to put the 
“Bologna Process” as a strategic 
goal of its higher education reform. 
The ultimate purpose of this reform 
was to improve the quality of higher 
education of Kazakhstan, to reach 
European standards. On the 11th of 
March 2010, Kazakhstan became 
the full member of “Bologna 
Process” as the fi rst Asian country. 
On the 7th of December 2010, 
the Kazakhstan government 
Formulated the “National 
Educational Development Program 
201l - 2020” of Kazakhstan.  The 
European countries implemented 

the “Bologna Process” to create 
the integration of European higher 
education. The “Bologna Process” 
could be regarded as a major 
reform of educational globalization. 
In 2006, there were 46 member 
states in “Bologna Process”. The 
fundamental purpose of this process 
is to using this platform of the 
unifi ed European higher education 
space, to improving the mobility 
of their citizens in the labor market 
and their competitiveness in the 
international education market.

Kazakhstan faces many 
diffi culties in the development of 
its higher vocational education. 
First of all is the development could 
not keep the balance. Kazakhstan 
is increasing the investment in its 
education, but still could not meet 
the needs of the development of its 
education. Including the “National 
Educational Development Program 
201l - 2020” of Kazakhstan, the 
educational investment from state 
budget upon to 3.82 hundred billion 
tenge, it is the 3.5% of GDP. It will 
be good when we fi nd the balance 
we really need.

Another article is “Foreign 
policy in Kazakh style”. Look 
through the 22 years of independence 
of Kazakhstan, we should respect 
the multi balanced foreign policy 
of Kazakhstan that many foreign 
politicians call it like “Foreign policy 
in Kazakh style” or “Na style”, and 
now we see it is quite successful 
actually. Kazakhstan achieved the 
opportunities to development and 
at the same time created a good 
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surrounding environment in Central 
Asia, which had a situation of 
many contradictions, the complex 
ethnic relations, and the position of 
surrounded by competitive countries 
at the very beginning. 

The foreign policy of Kazakhstan 
is based on the specifi c conditions 
of Kazakhstan. First of all, it is 
from a geopolitical consideration. 
Kazakhstan is a landlocked country 
in Central Asia. So the country’s 
foreign policy is no longer a Soviet-
style of confrontation, but to actively 
integrate into the international 
community. Meanwhile Kazakhstan 
attaches great importance to balance 
the relations and the interests 
between the great powers, in order 
to obtain a stable and secure external 
environment. Secondly, because 
energy and mineral resources of 
Kazakhstan is extremely rich, so 
its economy is based mainly on 
the extractive industries of raw 
materials, another side its processing 
industry is relatively weak, so 
we could see the road transport 
is the lifeblood of the economy 
of Kazakhstan. Kazakhstan is a 
typical landlocked country, to 
establishing good relations with 
neighboring countries is particularly 
important for Kazakhstan. All these 
conditions decided the diversity of 
Kazakhstan’s foreign policy. So the 
diplomatic purpose of Kazakhstan is 
how to play in the great power game, 
and maintain its own independent 
security and benefi ts.

Kazakhstan has spread 
thousands of miles of border 

with China and Russia, so the 
relationship with them seems 
subtle but important. And after 
911, the United States sent troops 
to Afghanistan, then stationed in 
Central Asia, this has been playing 
an increasingly important role in 
this area. So Kazakhstan faces an 
important issue to fi nd a balance of 
diplomatic relations between China, 
the United States and Russia.  

Kazakhstan and Russia have a 
deep and close relationships from 
the beginning of the 19th century, 
the ethnic Russian accounted 
for almost 40% of Kazakhstan’s 
total population. These factors 
make Kazakhstan put Russia to 
the fi rst position of its foreign 
policy considerations. Except 
these historical reasons, Russia 
is the indispensable partner of 
Kazakhstan in the affairs of handle 
ethnic relations, military security 
and political stability. Meanwhile, 
Kazakhstan also needs Russia’s 
support in the international arena.

The United States has a very 
clear position  in Kazakhstan’s 
foreign policy. The United States has 
a long-term priority development 
status in Kazakhstan’s foreign 
policy, because of its great political 
force in the international political 
arena and the attractive economic 
investment, also the security and 
stability of Central Asia. For the 
United States, Kazakhstan is 
the only country among the fi ve 
Central Asian countries which 
simultaneously borders with China 
and Russia. And these two countries 
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are the strategic opponents of United 
States in the Eurasian continent 
and even around the world; and to 
contain these two countries is the 
main purpose of USA’s Eurasian 
strategy. Kazakhstan fi rmly opposed 
to the hegemonies of United States, 
but on the other hand it also keeps 
the good relations with the United 
States to get more economic benefi ts 

to develop the national economy. All 
of these showed the fl exibility and 
pragmatic of Kazakhstan’s foreign 
policy.

So, there are many thousands 
of these kind of good articles could 
be used for the research of modern 
history of Kazakhstan. New sources 
we found, new ideas we caught.
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ның кіші ғылыми қызметкері, педагогика ғылымдарының магистрі 
Табыс Ерзат. 

Мақалада ҚХР-дағы Қазақстанның жоғары оқу жүйесі мен «Болон 
процесі» жайлы жазылған, сондай-ақ мақалада Қазақстанның сыртқы 
саясатына талдау жасалып, ҚХР-дағы Қазақстан жайлы деректердің 
мол екенін көрсетіп, олардың қазіргі заман Қазақстан тарихын 
зерттеудегі маңыздылығын көрсетеді. 
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Автор статьи: младший научный сотрудник Института истории 

государства КН МОН РК, магистр педагогических наук Табыс Ерзат.
Исторические источники Китая были полезны для истории во всем 

мире. В статье рассматриваются способы получения этих источников, 
как CNKI. Приводиться примеры найденные две статьи из CNKI, одна 
из которых об истории высшего образования Казахстана в Болонском 
процессе, а другая статья о внешней политике Казахстана. Эти статьи 
показали важность китайских исторических источников в изучении 
современной истории Казахстана.
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Аннотация
Мақалада ХVІІІ ғасырдың ұлы тұлғасы, Қазақ хандарының 

арасындағы айрықша орны бар ұлы қайраткер, дарынды қолбасшы, 
даңқты мəмілегер Абылай хан жайлы айтылған. Абылай бейнесі елді 
жаудан қорғаған батыр, халқын даналық істерімен басқарған билеуші 
кейпінде бедерленіп, өзі билеген тұста Қазақ хандығы жан-жағындағы 
көршілерімен терезесі тең, мемлекеттілігі толық сақталған азат ел 
ретінде бейнеленеді. 

Түйін сөздер: Қазақ хандығы, Абылай хан, жоңғар шапқыншы-
лығы, Цин империясы.

ТАРИХ ЖƏНЕ ТҰЛҒА
ИСТОРИЯ И ЛИЧНОСТЬ

УДК: 94(092)(574) «17»
Н. А. Аяған 

Ақмола обылысы, Степнагорск қаласы С. Сейфулин атындағы 
№ 5 көпсалалы мектеп лицейінің тарих пəні мұғалімі

АБЫЛАЙ ХАН – ҰЛЫ ҚАЙРАТКЕР, ДАРЫНДЫ ҚОЛБАСШЫ,
ДАҢҚТЫ МƏМІЛЕГЕР

Абылай хан дəуірі - қазақтың 
қайта бір тұтасқан, қазақ 
территориясының қайта қалпына 
келген кезеңі, Қазақ хандығының 
қайта шарықтаған кезі. Осы 
тұрғыдан алғанда, Абылайдың 
қазақ үшін сіңірген еңбегі 
ұлан-ғайыр. Төле бидің тəлім-
тəрбиесінде болуы Абылайға зор 
ықпал жасады. Қазақ даласының 
даналығын бойына жинаған 
баба ақылы мен парасатын, ел 
билеу қабілетін, анталаған жауға 
қарсы қазақ халқы басы біріксе 
ғана тойтарыс бере алатынын 
жас баланың санасына ұялата 
білген. Оған қоса бала кезінен 
көрген жұпыны тіршілік, өмірлік 
тəжірибе Абылайдың ел өміріне 
ерте араласуына себепші болды. 

1730-1733 жылдар аралы-

ғында болған бір ұрыста бұрын 
белгісіз жас жігіт Əбілмансұр 
жекпе-жекке шығып, қалмақтың 
бас батыры, Шарышты өлтіруінен 
соң, Орта жүздің сұлтаны деп 
танылып, қазақ даласындағы 
ең беделді əміршілердің біріне 
айналады. Абылайдың осы 
жылдары болған ірі шайқастарға 
қатысқаны белгілі, тарихи 
деректерден Орта жүз жасақтары 
мен жоңғарлардың арасында 
1730-1731 жылдары бірнеше 
үлкен ұрыс болды. 1732 жылы 
жоңғардың 7 мыңнан астам 
əскері Орта жүздің шығыс 
шетіндегі ауылдарына шабуыл 
жасап, тегеурінді тойтарысқа тап 
болады. 20 жасар Абылай 1733 
жылы қазақ пен қалмақ арасында 
үлкен майдан болғаны қытай 
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деректерінде атап көрсетілген. 
Абылайдың əскери қайраткерлігі, 
қолбасылық қабілеті 30-40 
жылдардағы шайқастарда 
ерекше көрінді. Бұқар жырау 
«Қалданменен ұрысып, Жеті 
күндей сүрісіп…» деп суреттейді. 
Ол соғысқа Абылайдың қанды 
көйлек жолдастары: Қаракерей 
Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, 
Шақшақ Жəнібек, Қарақалпақ 
Қылышбек, Шапырашты 
Наурызбай, т.б. қазақтың белгілі 
батырлары тізе қоса қатысады. 
Бұл да Абылайдың жауға карсы 
қазақ халқының басын біріктіре 
білгендігінің дəлелі болып 
табылады. Орыс тарихшысы 
А.И. Левшин: «1739 ж. Орта 
жүзде Сəмеке (Орта жүздің 
батысындағы аз санды руларды 
биледі) ханның орнына хан 
сайлаудан бұрын Əбілмəмбет 
пен Абылай екеуі бірдей хандық 
билік жүргізген», - деп жазды, 
[1] Ш. Уəлиханов та осы пікірді 
қолдайды.  Бұл деректерден 
Абылайдың Əбілмəмбетпен 
қатар аталуы халық арасында зор 
беделге ие болып, саяси сахнада 
көріне бастағанын көруге 
болады. 

Абылай сұлтан жоңғарлармен 
күресте халықтың басын 
біріктіруде ерекше рөл атқарды. 
Өзінің шебер саясаткерлігінің 
арқасында Ресей мен Қытай 
сияқты ірі империяларды өз 
саясатымен санасуға мəжбүр 
ете отырып, іс жүзінде елдің 
дербестігін, жерінің тұтастығын 

сақтап қалды. Ал бұл туралы 
А. Левшин былай деп жазады: 
«Жауын сұсымен де, күшімен 
де сескендіре отыра, ол өз 
қалауымен біресе Ресейдің, 
біресе Қытайдың бодандығын 
қабылдауға мəжбүр болғанымен 
шын мəнінде ешкімге де бой 
ұсынбаған тəуелсіз басшы болды» 
[2]. Ресейдің сыртқы саясат 
мұрағаттары жазбаларында: 
Абылайдың орыс жағына шын 
берілген берілмегендігі туралы 
айтатын болсақ, ол екі ұшты 
саясат ұстанып, түрлі айла-
шарғымен түлкі-бұлаңға салуда. 
Патша тарапынан берілген 
хандық белгілерді қабылдауға 
ниет те білдірмейді [3]. Абылай 
көреген саяси қайраткер бола 
отырып, қалмақтармен аса ауыр 
соғыстардан қалжыраған елінің 
есін жиғызу үшін дипломатиялық 
жолдарды да тиімді пайдаланды. 
1740 жылы тамызда Орта жүз   ханы 
Əбілмəмбетпен, тағы да басқа 120 
старшынмен Орынборға келіп, 
орыс өкіметінің «қамқорына» 
кіруге келісімін білдірді. Сонымен 
бір мезгілде қазақ халқының 
тұтастығын сақтау мақсатында 
Шың империясымен де қарым-
қатынасын суытпады. Петербор 
мен Бейжіңге елшіліктер 
аттандырды (1757-1777 жылдары 
Бейжіңге 10 елшілік жіберген). 
XVІІІ ғасырдағы Чин патшалығы 
мен қазақтардың қарым-
қатынасына қатысты құжаттарда: 
«1755 ж. Орта жүз ханы Абылай 
Чин патшалығының елшілерін 



40

№ 3, 2014    МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ     ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА   МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ     ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА

күтіп алған кезде, оларға Чин 
хандығына бағынышты болу 
ниетін білдірді: «Ұлы мəртебелі 
патшаның орталық ойпатты билеп 
отырғанын бұрыннан естуші едім, 
арада асқар тау, алып өзендер 
көп, жер шалғай болғандықтан 
тарту-таралғы апара алмадық. 
Міне, бүгін патшаның құдіреті 
шалғайды шарлап, Ілені сапырып, 
Лама дінін көркейтті. Қазақтар 
мен жоңғарларға тыныштық 
орнатылды деп қуанып отыр. 
Мен шын ниетіммен мəртебелі 
патша-ға қараймын [4]. Ол Ресей 
мен Қытай империяларының 
өзара қайшылықтарын қазақ 
хандығы мүддесін пайдаланып 
отырды. Абылай 1745 жылы 
Қалдан Серен дүние салғаннан 
кейін Жоңғарияның билеуші 
топтарының тақ таласынан 
əлсіреп, бұрынғы əскери 
қуатынан айырыла бастауын жəне 
жоңғар-қытай соғысын Шығыс 
Түркістанмен іргелес өңірдегі 
ойраттардың уақытша билігінде 
қалған қазақ жерлерін қайтаруға, 
елдің дербестігін толық қалпына 
келтіруге пайдалану үшін 
барынша күш салды. Абылай 
қазақ елінің тəуелсіздігіне нұқсан 
келтіретін жағдаяттармен аянбай 
күресіп, дербес сыртқы саясат 
ұстанып өтті. 1738-1741 жылдары 
Абылай хан бастаған қазақ 
қолы жоңғар басқыншыларына 
бірнеше мəрте соққы берді. 1742 
жылы Абылай хан тұтқиылдан 
шабуыл жасаған жоңғарлардың 
қолына тұтқынға түсті. Сол 

кездегі ойрат басқыншыларына 
қарсы күрестің ең белсенді 
ұ й ы м д а с т ы р у ш ы л а р ы н ы ң 
біріне айналған Абылайдың жау 
қолына түсуі қазақ қоғамында 
абыржушылық туғызып, оны 
босатып алу үлкен саяси мəселеге 
айналды. Тарихи жырларда қазақ, 
билеушілерінің атынан Төле би 
мен Əбілқайыр хан Орынбор 
əкімшілігінен Абылайды 
тұтқыннан босатып алуда ара 
түсуге өтініш жасайды. Қазақтың 
үш жүзінен Төле би бастап 
90 адам елші барып, келіссөз 
жүргізіп, 1743 ж. 5 қыркүйекте 
Абылайды тұтқыннан шығарып 
алады. Бұл жөнінде Неплюевтің 
Сыртқы істер коллегиясына 
жазған хатында қазақтар мен 
калмақтар бітімге келіп, бірігіп 
кете ме деген кауіп те білдірілген 
(Ресейдің сыртқы саясат архиві. 
Жоңғарлар ісі қоры, 113/1-т., 
3-іс, 14-н.). Абылай билігінің 
күшейе түсуінің жаңа кезеңі 1744 
ж. Əбілмəмбеттің Түркістанға 
көшіп кетуі уақытына саяды. 

Жазба деректерде Абылайдың 
шет ел басқыншыларына қарсы 
табанды соғыс жүргізгендегі 
айқын көрсетіледі, 1752 жылы ол 
бастаған қазақ əскері шамасы 15-
20 мың адамдай ойрат қолының 
шабуылына тойтарыс берді. 
1753 жылы желтоқсанда Абылай 
5 мың жауынгерімен жоңғар 
əскерлерімен шайқасып, бірталай 
қазақ жерін азат етті. 1754 жылы 
сəуірде Абылай бастаған 1700 
қазақ əскері 10 мың қалмақпен 
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соғысуға мəжбүр болса, сол 
жылдың шілде-тамыз айында 
4 мың əскермен Жоңғарияға 
жорық жасап, 3000 қалмақты 
тұтқынға түсірді. 1756 жылы 
Абылайдың бастауымен қазақтар 
қытайлар мен қалмақтардың 
біріккен күшімен екі рет 
шайқасып, оның бірінде жеңіліп, 
екіншісінде жеңіске жетті. 1757 
жылы Абылайдың 6 мың əскері 
Қытайдың 40 мың əскерімен 
шайқасқаннан кейін, қытайлар 
Абылайдан бітім сұрады. [4]. 
Жоңғар хонтайшысы Ламадоржы 
1750-1753 жылдары қазақ 
хандығына шабуыл жасады. 
Абылай бастаған қазақ қолы 
Ламадоржының əскерімен қиян-
кескі соғыс жүргізді... . 1753 
жылы Ламадоржы жеңіліп, 
оның орнына Дауачи хонтайшы 
болды..., жоңғарлардың өз ішінде 
алауыздық туылды..., осы орайды 
пайдаланған қазақ қолбасшылары 
тұс-тұстан шабуылға өтті... . 
Абылай хан 1754 жылы қазанда 
Дауачидың орталығы Іле өңіріне 
дейін жорық жасады, 10 мыңнан 
астам адаммен Бұраталаға келіп 
тиісті... . Дауачи əскерінің Іле 
өңірінде сақталған астық, торғын-
торқа қоймасын талап алды..., 
талаудан қалған ат көлікті Дауачи 
Текеске алып қашуға мəжбүр 
болды... . 1755 жылы ақпанда 
Дауачи қазақ хандығына қарсы 
тағы жорық жасады, қазақтар 
қайтарма шабуылға өтіп, ойсыра-
та жеңді. Сол жылы жоңғарларды 
тыныштандыруға шыққан Ежен 

ханның əскерлері Дауачидің 
қалған жасағын талқандап, өзін 
қолға түсірді... . 1757 жылы 
жоңғарларды тыныштандыру 
аяқталды. Бұған Абылай хан 
елеулі үлес қосты [5].

ХVІІІ ғ. 50-шы жылдары 
Жоңғар мемлекеті саяси 
дағдарысқа ұшырап, əлсіреп, 
ыдырай бастады. Бірақ, Абылай 
хан ол елді қырып шапқан жоқ. 
Себебі Қытай империясымен 
Қазақ елінің арасында 
буферлік рөл атқарған Жоңғар 
хандығының мүлдем жойылуы 
неге əкеліп соғатынын Абылай 
жақсы түсінген. Сондықтан 
да ол қалмақ халқының Қытай 
басқыншыларына қарсы ұлт-
азаттық күресін қолдады. 
Бірақ, қалмақтар ауыз бірліктен 
айырылды, соның нəтижесінде 
1756-1757 жылдары Цин 
империясы Жоңғар мемлекетін 
жойып, халқын қырып тынды. Екі 
жүз жылға созылған халкының 
жоңғар шапқыншылығына 
қарсы азаттық күресінің соңғы 
жаңғырығы алаш жұртының 
санасыңда «Шанды жорық» 
деген атпен белгілі. Бұл 1771 
жылы Еділ қалмақтарының (170-
180 мың адам; 40 мыңдай əскері 
бар) жоңғарға қазақ жері арқылы 
үдере көшуі еді. Кіші жүздің 
ханы Нұралы асығыс əскер 
жиып, Жем бойында қалмақтарға 
алғашқы соққы береді. Балқашқа 
жақындаған кезде Абылай 
бастаған қазақтың қалың қолы 
калмақтарды қоршауға алды. 
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Осы кезде қалмақ басшылары 
Ұбашы мен Серен бітімге келуді, 
бүкіл ел жұртымен бодандыққа 
қабылдауды сұрап, елші жібереді. 
Кіріптар ұсынысты талқылау 
үшін шақырылған əскери кеңесте 
Абылай тағы да көрегендік 
танытып, жеңілген жауды 
қырып-жоюдың кажеті жоқ 
екендігін дəлелдеуге тырысады. 
Еділден ауған қалмақпен 
келіссөзге келіп, тым кұрыса 
олардың Жоңғарға еркін өтіп 
кетуіне мүмкіндік беру жөніндегі 
Абылай түйінінің аржағында 
шығыстағы ұлы көршімен 
болашақтағы қарым-қатынасты 
ойлау жатыр. Жоңғардан азат 
етілген шығыстағы жерлерге 
қазақ ауылдарын апарып 
түпкілікті қоныстандыру да 
Абылай саясатының терендігін, 
кемеңгерлігін айқын көрсетеді. 
Оның əрбір іс-əрекеті қазақ 
халқының бүтіңдігін, елі мен 
жерінің тұтастығын сақтауға 
бағытталды.

Саяси ахуал тұрақталған 
шақта Абылай қазақ жерінің 
бүтіндігіне қол сұққан 
басқалармен ымырасыз күрес 
жүргізді. 1754-1755 жəне 1764 
жылдары қырғыздар Жетісуда 
біраз ауылдарды шауып, Жауғаш, 
Көкжал Барақ пен Шынқожа 
батырлар бастаған əскерлермен 
Ақсу, Көксу жəне Шу бойында 
қырғыздарды талқандайды. 
Осы себепті Абылай 1755, 1765 
жылдары Қырғыз ұлысына 
карсы жорық жасап, Іленің сол 

жағасын, Шу бойын тазартады. 
Өмірінің соңғы 15 жылында 
Орта Азия хандықтарына қарсы 
тынымсыз күрес жүргізді. 1765-
1767 жылдары Абылай қолы 
Қоқан билеушісі Ерденбекпен 
соғысының нəтижесіңде 
Түркістан Сайрам, Шымкент 
қалалары қайтадан казақтар 
иелігіне өтті, Ташкент алым-
салық төлеп тұратын болды. 
Абылай соғыс жағдайына сай қол 
астындағы елде, əсіресе, əскер 
ішінде қатаң тəртіп орнатты. 
Сондықтан да хан бастаған 
жауынгерлердің ел-жұрты мен 
ата мекенін қорғау рухы жоғары, 
ұзақ жорықтарға шыдамды, 
шайқас даласында тегеуріні 
қатты болған. Абылай сан 
жағынан əлдекайда басым жаумен 
шайқасудан еш тайынбастан жəне 
көбіне үстем шығып отырған. 
Абылай қазақ хандығының күшін 
біріктіріп, əскери жағынан қуатты 
мемлекетке айналдырды. 

Хан Абылайдың XVIII 
ғасырдың 70 жылдарындағы 
сыртқы саяси қызметі қазақ 
мемлекетінің бірлігін уақытша 
қалпына келтіруге, оның 
халықаралық аренадағы жағ-
дайының нығайюына жеткізді. 
Абылай ханның қазақтың жерін 
жаудан тазартып, аумақтық 
тұтастықты сақтап қалуға 
сіңірген еңбегін білеміз. Егер 
Абылай мықты болмаса, қазақ 
ХVІІІ ғасырда ұлан-ғайыр жерге 
иелік ете алмас еді. Қалмақ та ұлы 
даланың бір бұла халқы болатын. 
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Абылайдың мықты саясаты, 
оның дарынды қолбасшылары 
болмаса жоңғарда оңайлықпен 
шағылатын жаңғақ емес еді. 
Абылайдың көзі тірісінде орыс 
та, қытай да қазаққа толық құрық 
сала алмаған. Абылай хан бүкіл 
өмірін қазақ елінің бостандығы, 
егемендігі үшін арнады. Шоқан 
Уəлиханов «Қазақ жерінде 
Абылайдың даңқы аса зор.  
Абылай заманы оларда қазақтың 
ерлік заманы болып саналады» деп 
жазған еді. «Қазақтардың аңыз-
əңгімелерінде Абылай айрықша 
қасиеті бар киелі, керемет құдірет 
иесі болып саналады. Абылай 
дəуірі, қазақтардың ерлігі 
мен серілігінің ғасыры. Оның 
жорықтары жəне батырларының 
көзсіз ерлігі мен қаһармандығы 
жыр-дастандардың арқауына 
айналған», - деп атап көрсетті 
[6].

Екі ірі мемлекетпен 
дипломатиялық, сауда қарым-
қатынастарын орнатып, кезінде 
жоңғарлар басып алған Алтай, 
Тарбағатай өңіріндегі қазақ 
қоныстарын қайтарып алды. 
Қазақтар жаппай ата-мекендеріне 
орала бастады. 

1771 жылы жасы жеткен 
Əбілмəмбет хан дүние салды. 
Қалыптасқан дəстүр бойынша 
Орта жүздің ханы болып не 
Əбілмəмбеттің інілерінің 
бірі, не үлкен ұлы Əбілпейіз 
сайлануға тиіс еді. Алайда басты 
сұлтандардың, старшындардың, 
Əбілпейіздің өз қалауымен 

үш жүздің басшы өкілдері 
Түркістанда Абылайды хан 
көтерді. Абылай іс жүзінде 
жалғыз Орта жүздің ғана 
емес, бүкіл Қазақ ордасының 
(хандығының) ұлы ханы болды. 
Тарихи деректер, аңыз-жырлар да 
Абылайдың Үш жүздің əміршісі 
ретінде ардақталғанын көрсетеді. 
Қытай императоры, Жонғария 
хаңдығы, Орта Азия мемлекеттері 
Абылайды бүкіл қазақ ханы деп 
ресми түрде таныды.

XVІІІ ғ. орта кезінен бастап 
Абылай қазақ елінің ерікті, іргелі 
біртұтас ел  болуын, ата қонысына 
жайғасып, бейбіт еңбек етуін 
қалады. Ол елді отырықшылыққа 
көшіруді, Үш жүздің басын 
қосуды,  туған Отанын жаудан 
қорғауды  мақсат етті. Орыс 
казактары салып жатқан бекініс, 
қамал-қалалардың маңындағы 
жайылымды жерлерден 
айырылып қалмау үшін, орыс 
мұжықтарынан қазақтарға 
егіншілікті үйретуге əрекет етті. 
Ұлы хан дүниеден өтер алдында 
қоштасуға келген Бұқар жырау: 
«Хан ием, не арманың бар?», – 
деп сұрайды. Абылай хан сонда: 
«Үш арманым бар. Біріншісі, 
менің елім мал емшегін емген 
ел еді, аяғына дейін жер емшегін 
емгізе алмадым. Екінші, менің 
тұсымда қан көп төгілді. Соған 
өкінемін. Егер мен жаудың қанын 
төкпесем, ол менің қанымды 
төгетін еді. Үшінші, елімде телі 
мен тентек көп болды, бастарын 
біріктіру қиынға түсті», - деген 
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екен. «Қазақтарды отырықшы 
өмірге бейімдеу. Малдарына қора 
салып, қысқа шөп дайындаса 
жылқы малы нəзіктеніп қыста 
тебіндеуге əлжуаз болады. 
Сөйтіп қазақтардың малы азаяды. 
Отырықшыланса қазақтарды 
есепке алып бақылау жеңілдейді. 
Қазақтар пішен шабумен, 
отырықшы өмірмен айналысса 
бос уақыты азаяды. Қазақтың 
негізгі байлығы - жылқысы 
азайса тентектігі азайып мінезі 
жұмсарады. Қазақтар дене 
еңбегіне үйренеді, тұрмысы 
жайлы болған соң, мінез-құлқы 
да тыныш болады. Қазақтарды 
тез арада отырықшыландыру 
мүмкін емес. Алдымен олардың 
хан-сұлтандарына, беделді ел 
ағаларына осындай тұрмысқа 
көшуге көмектесіп, үйрету 
керек»-деген тұжырым айтқан.  

Абылай хандық құрған кезде 
ханның жанында Кеңес болған. 
Оған барлық жүздердің өкілдері 
қатысып, маңызды мəселелерді 
қарайтын жəне де бүкілқазақтық 
Құрылтай шақырылып, 
соғыс пен бітім, қоныс пен 
жайылым, дау мен дамай, басқа 
халықтармен арадағы сауда мен 
дипломатиялық қарым-қатынас 
мəселелері қарастырылып 
отырды. Абылай Ресей мен Қытай 
империяларының арасында 
орналасқан Казақ елінің геосаяси 

жағдайына икемделген саясат 
жүргізді. Кытай əскерлері 
жоңғарларды жойып, Орта Азия 
мен Қазақстанға ене бастаған 
кезде мұсылман елдерінің басын 
қосуға ұмтылып, Ауған шаһы 
Ахмад Дурранимен келіссөз 
жүргізді. Түркияға елшілік жіберу 
ниеті де болды. Қытаймен катынас 
жақсара бастаған кезде орыс 
бодандығынан бойын тартып, 
патша əкімшілігінің шақыруымен 
хандық белгілерді қабылдау үшін 
1779 ж. қазан айында Петропавл 
бекінісіне барудан бас тартты. 
Пугачев соғысы кезінде 3 мың 
əскерімен «Қасірет белдеуі» 
(«Горькая линия») бойындағы 
орыс бекіністерін шапты.

Абылай хан қалың қазақтың 
басын қосып, елінің басын құрды. 
Қазақ халқының жадында Абылай 
қажырлы мемлекет қайраткері, 
батыл қолбасшы, дарынды 
дипломат ретінде сақталып 
келді. Оның есімі тəуелсіздік 
символына, жауынгерлік ұранға 
айналды. Абылай бейнесі елді 
жаудан қорғаған батыр, халқын 
даналық істерімен басқарған 
билеуші кейпінде бедерленіп, 
өзі билеген тұста Қазақ хандығы 
жан-жағындағы көршілерімен 
терезесі тең, мемлекеттілігі 
толық сақталған азат ел ретінде 
бейнеленеді.
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РЕЗЮМЕ
Автор статьи: учитель истории многопрофильной школы-

лицей №5 имени С. Сейфуллина Акмолинской области города 
Степнагорск Аяган Нуржан Алдонгарулы.

 В статье говорится об Абылай хане как ключевой фигуре 
казахской истории XVIII века. В памяти казахского народа Абылай 
хан сохранился как выдающийся  деятель, храбрый полководец и 
дальновидный политик. Ему удалось превратить Казахское ханство 
в крупную державу.  Образ Абылай хана является олицетворением 
независимости, единства и целостности казахской земли. 

SUMMARY
The author of the article: Ayagan Nurzhan Aldongarul, the history 

teacher of the №5 multidisciplinary school-lyceum named after S.Seifullin, 
Stepnagorsk city, Akmola oblast. 

In the article they say the key fi gure in Kazakh history of the 18th 
century Abylai Khan. In memory of  the Kazakh people Abylai Khan 
remained as a prominent fi gure, brave leader and visionary politician. He 
managed to turn the Kazakh khanate in great power. The image of Abylai 
Khan is the epitome of independence, unity and integrity of the Kazakh 
land.
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Біздің қоғамда үнемі екінші 
дүниежүзілік соғыстың қанды 
майданы жəне оған қатысқан 
қазақстандықтар туралы сөз 
болғанда, соғыс қасіретін 
көргендер еріксіз еске алынады, 
оның ішінде: батырлар да, 
марапаттау төс белгісін алып 
марапаттау шаттығына жете 
алмағандар да, ерлік жасай 
жер құшқандар да, майданнан 
аман-есен оралғандар да. Яғни, 
азап шегушілер де жəне өз іс-
қимылдарына берік сенгендер де 
бар.

Ал осының бел ортасында 
тұрған, неміс-фашистік 
басқыншылар қолына түскен 
тұтқындар, олардың тағдыры 
туралы зерделеуге ғалымдардың 
мүмкіндігі болмаса, халық пен 
куəгерлердің бұл тақырыпта 
сөз қозғауда бойын үрей биледі. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ТАРИХ БЕТТЕРІНЕН

УДК:[338.242:346] (574) «1990/1993»
Б.Ғ. Аяған

ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы
институтының директоры, т.ғ.д., профессор

ТҮРКІСТАН ЛЕГИОНЫ: СОҒЫСТЫҢ АЩЫ ДƏМІН 
ТАТҚАНДАР

Ажал алдында тұрған пендеден 
«дұрыс бағыт ұстамадың» деу, 
айтуға оңай болғанмен, адам 
жанының тəттілігі де шындық 
емес пе? Əрине, қорқақтық пен 
батырлықтың сыналатын кезі 
болады. Дегенмен, дүниежүзілік 
ауқымдағы майдан даласында 
жау қолында қоршауда қалып 
жапа шегуі, жаралы шала-
жансар қалуы немесе аждаһадай 
азулы дұшпан алдында əлсіздік 
көрсетуі əбден мүмкін жағдай 
еді ол. Бірақ, соны екшей алдық 
па? Тіпті о, дүниелік болып 
кеткен ерлерді қойғанда, тірі 
қалып, тұтқын тозағынан өткен 
азаматтарымыздың тағдыр-
жолы шынайы жазмыш па еді, 
əлде зорлық-зомбылық салдары 
ма? Мұны сезгенмен, сергектік 
таныта алмадық. Ендеше, «ештен 
кеш жақсы» деген қазақ атамыз. 

Аннотация
Мақалада екінші дүниежүзілік соғыс тарихындағы Түркістан 

легионінің қалыптасуы мен оның құрамында болған қазақтардың 
тағдыры жөнінде баяндалады. Мақала авторы тарихи ақтаңдақтардың 
бірі – немістер қолына түскен тұтқындар мəселесін тереңірек зерттеу 
қажеттілігін алға тартады.

Кілт сөздер: соғыс, легионерлер, идеологиялық тəрбие, 
түркістандықтар, партиялық бақылау.
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Мемлекет басшысының «Мəңгі 
ел» идеясынан кейінгі менің 
басыма туындаған алғашқы 
ой, дəстүрлі қалыптасқан адам 
құндылығын толыққанды қалай 
сақтай аламыз? Ол үшін не 
қажет? деген сұрақтар мазалады. 
Əлбетте «ауруын жасырған 
өледі». Мүмкіндігінше тарихи 
ақиқатқа негізделген əділеттілік 
болмай, тарих көші жылжуы да 
қиынға соғар.

Сондықтан да əрбір азамат 
осы жолда өз үлесін қосуда. Мен 
де кеңес кезеңі тарихында еленбей 
келген соғыс тұтқындарының 
тағдырлары жөнінде қысқаша сөз 
қозғауды парызым деп санадым.

***
Тұтқынға түскен совет 

солдаттарының, əсіресе 1941 
жылғы күз айындағылардың 
саны өте көп адамды қамтыды. 
1990 жылғы КСРО Қорғаныс 
министрлігі деректері бойынша, 
3 млн. 900 мың адам, с.с. 4 мил-
лионға жуық совет солдатының 
неміс тұтқыны болғаны жөнінде 
мəлімет беріледі. Жалпы соғыс 
жылдары француз тарихшысы 
Н. Верттің ақпараты бойынша 
6 млн. жуық совет одағының 
тұрғындары тұтқындық қасіреттің 
дəмін басынан өткерген [1]. Дəл 
осындай санды МҚК мəліметі 
негізінде ізденуші, дипломат 
Б. Садыкова да келтіреді. Бұл 
адам жанын түршіктіретіндей 
сан! Адам өркениеті тарихында, 
мұншалықты дұшпан жағындағы 

осыншама адамдардың 
тұтқынға түскен кезі болмаған! 
Солдаттардың басым бөлігі, 
тұтқынға түскендер де 17 мен 37 
жас аралығындағы жастар болды. 
Осындай бұлт үйірілген кезеңде 
тұтқынға түскендер ішінде жас 
жауынгер, талантты музыкант 
– Айткеш Толғанбаев пен 
жазушы Хамза Абдуллин сияқты 
мыңдаған басқа да жауынгерлер 
болды. Неміс концлагерлерінде 
3 миллионнан аса адам жан 
тапсырды. Ондағы тозақ отына 
күйген жəне жан азабына 
шыдаған адамдарға «сатқындық» 
мəртебесін беру, қаншалықты 
адамзат жаратылысы құқына 
сай келеді екен? Жан күйзелісін 
адамнан өзге түсінер кім бар? 
Мұндай сұрақтар жаһандық 
ауқымда қазір де өзекті.

Сіздерге ұсынылып отырған 
мақалада тұтқынға түскендер, 
оның ішінде «Түркістан 
легионына» түскендер туралы 
сөз қозғалады. Отандық 
тарихшылар бұл мəселе 
жөнінде соңғы жылдары қалам 
тарта бастады. Профессор 
Көшім Есмағамбетов, Амантай 
Кəкеннің, Бахыт Садықова 
жəне Гүлжауһар Көкебаеваның 
монографиялары, неміс жəне 
советтік концлагерінен кейін аман 
қалғандардың естеліктері жарық 
көрді. Бұл тақырыпты Түркия 
қазағы, профессор Абдулахап 
Қара да монографиясында кеңірек 
зерттеуге талпыныс жасаған.
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ТҰТҚЫН. ЛЕГИОННЫҢ 
ҚҰРЫЛУЫ 

Кеңес мем-
лекетінің қуғын-
сүргін саясатының 
түрлі қырларын 
зерттеу мақсатын 
көздеген 1997-
1999 жылдар 

аралығында, Тарихи əділеттілікті 
зерделеу жəне қалпына келтіру 
бойынша Комиссияның 
құрамында болған кезеңде, 
құқықтанушы Сабыр Қасымов 
менің қолыма біршама құжаттар 
көшірмесін ұсынған еді [2]. 
Солардың ішінде: бұрыштама 
(штамп) қойылған мына бір 
құжатта («Өте құпия», 1 дана. 
КСРО ІІҰК Күнгей Кавказ 
майданының ерекше бөлімі, 1943 
жылдың 19 қаңтарынан 6-шы 
бөлім, № 1840/б, Тбилиси қ.) 
неміс армиясының «Түркістан 
легионы» солдаттарының 
(құжатта осылай) Қызыл 
Армия жағына шыққандары 
туралы» хабарлайды.  Сонымен 
қатар: «Анықтама. Құжаттың 
түпнұсқасы КСРО МҚК 
Орталық мұрағатындағы іс-
қағазында сақталынғаны 
туралы да хабарлайды, 1-том, 
қор (түсініксіз), 312 «Е»-тізім, 
реттік 663, істің беті -10-11. Сол 
жағындағы бұрышта 31.12.1965 
жылы КСРО Министрлер 
Кеңесі жанындағы МҚК-нің 
мөрі». Бұл құжаттар арқылы 
тарихтың «ақтаңдақ» беттері 
ашыла түсетіндіктен жəне 

нақты адамдар тағдырына 
байланысты болғандықтан 
мəліметті жариялауды жөн 
көрдік. Жау қолына түскендердің 
барлығы сатқын болмағаны 
көпшілікке аян, ол «Түркістан 
батальонының» құрамындағылар 
НКВД хабарламаларында 
айтылғандай «өз еріктерімен 
жəне қолдарындағы қаруларымен 
Қызыл Армия жағына 
өткендігімен» дəйектеледі. Совет 
солдаттарын тұтқындаудың жəй-
күйі ПУ ЧГВ ЗКФ 7-ші бөлімінің 
бастығы майор Зусмановичтің 
(майордың есімі жазылмаған) 
берген хабарламсында жан-жақты 
жазылған. Түркістан легионы 
бойынша мəліметтер КСРО 
ыдырағанға дейін, мұрағаттың 
ЗКФ қорының 286-іс, 1019-
тізімі, 106-110пп., III, 112-115пп. 
Сақталынған еді. Мұны болашақ 
зерттеушілер назарына бағыт-
бағдар беруге көмегі болар деген 
ниетпен, нақтылап отырмыз.

Қашқын (Б.А. – мəтінде осы-
лай жазылған) Бектасовтың (есімі 
берілмеген) хабарламасынан, 
немістің РККА жауынгерлері 
мен командирлерінен құралған 
тұтқынға түскендерді ұстау 
лагері –  негізінен ауыр азап 
пен өлім құштырған, яғни 
адамды қорлау мен хайуандық 
тəртіптің орны болғанын түсіну 
қиын емес:  «1941 жылдың 
шілде айының соңында мені 
Либавск госпиталынан  соғыс 
тұтқындарына арналған Тильзит 
лагеріне ауыстырды. Сол кезде 



49

    МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ     ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА     № 3, 2014   МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ     ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА     

тұтқындар саны - 24000 жуық 
болған еді. Күз бен жаз айларында 
лагерьде 18-19 мың адам 
қайтыс болды. Жаңадан түскен 
кезеңде саяси қызметкерлер мен 
еврейлерді тұтқындардың негізгі 
бөлігінен айырып, ату жазасын 
беретін. Лагердегі кез-келген 
тəртіпті бұзғаны үшін адамдар 
ату жазасын алатын. Аштық 
пен аурудан (тиф, дизентерия, 
өкпенің қабынуы, туберкулез) 
күн сайын 100-ге жуық адам өлім 
құшатын».

Адам айтқысыз аштық 

тұтқындардың басын 
айналдырды, каннибализмге де 
(адам жеу) жол берілді. Осындай 
мəліметтермен Нұрғалиев, 
Өмірзақов жəне басқалар да 
куəлік етеді. Тильзит лагерінде 
Қазақстандық солдаттардың 
болғанын ұлты татар Иделев те 
жауабында куəландырады. Оның 
қолжазбасы Гувердің соғыс, 
революция жəне бейбітшілік 
(АҚШ) мұрағатында болғанда 
қолыма түскен жəне 2005 жылғы 
жарық көрген «Қызылдар 
жəне қаралар» атты кітабымда 
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басылған болатын.
Айта кету керек, Кеңес Одағы 

заманындағы  Гаага жəне Женева 
«Соғыс тұтқындарын ұстау 
туралы» (27 шілде 1929 жылы) 
Конвенцияларына қол қоймауы, 
тұтқынға түскен миллиондаған 
отандастарымыздың қайғы 
мен қорлыққа душар болуына 
жол ашты. Көптеген тұтқындар 
қорлықтан, аштықтан, түрлі 
зардаптардан өлімге ұшырады. 
КСРО тарапынан түскен соғыс 
тұтқындары дəрігерлік көмек, 
халықаралық «Қызыл крест» 
қорғауы, туған-туыстарымен хат 
алмасу жəне басқа да құқығынан 
мүлдем айырылды.

И.В. Сталин бастаған 
Кеңес мемлекетінің басшылары 
азаматтардың жəне неміс əскери 
бөлімдеріне түскен тұтқындар 
мен жау қолына берілгендердің 
отбасылары қолдауынан бас 
тартты. Мұндай жағдай фашистік 
əкімшіліктің арқасын кең жайып 
еркімен əрекет етуіне мүмкіндік 
берді.

Кейбір зерттеушілер 
Түркістан легионын құру 
Мұстафа Шоқай идеясы 
болды деп есептейді. Кеңестік 
билікті мойындамаған, неміс 
идеологиясын қабылдамаған 
саяси эмигрант М. Шоқай өзінің 
пайымдауымен, түрлі ұйымдар 
құру жолымен де тұтқынға 
түскен, аштық пен мүсəпір халдегі 
түркістандықтарды тұтқыннан 
алып шығуға болатындығын 
білдірген-ді. Сонымен қатар 

М.Шоқайдың əскери отряд құру  
ойлары жөнінде де  деректер 
əртүрлі келтірілсе де нақтылануы 
тиіс.

КСРО Ішкі Істер Халкомының 
орынбасары, ерекше бөлімдер 
басқармасының бастығы, 3-ші 
рангтағы мемлекеттік қауіпсіздік 
Комиссары Абакумовқа түскен 
хабарламадан үзінді келтірсек 
(стилі мен орфографиясы 
сақталған): «1942 жылдың 25 
желтоқсанында Теңіз атқыштар 
бригадасының 68-ші қорғаныс 
бөлігінде, 56 армияның, 1941 
жылғы шайқастарда əртүрлі 
уақытта немістер қолына түскен, 
лагерьде болған, сонан соң 
таңдалып алынып, «Түркімен 
(?) ұлттық легионының» 
3-ші батальонына бекітілген 
ортаазиялық ұлт өкілдері, Қызыл 
Армияның бұрынғы қатардағы 
жəне командалық құрамынан 
тұратын əскери қызметкерлер-
ден топтастырылған неміс 
армиясының «Түркістан 
легионының» 41 жауынгері өз 
еріктерімен біздің жаққа қарай 
өтті: қазақтар - 20, өзбектер 
- 9, татар - 4, қырғыздар - 3, 
тəжіктер - 3, түркімен - 1, 
башқұр - 1, бұрынғы Қызыл 
Армияның орташа командирлері 
- 3, Қызыл Армияның кіші 
командирлері - 8, бұрынғы 
қызыл əскерлер - 30». Сонымен 
қатар, хабарлама мəтінінде 
«Түркімен легионының» 
ұйымдастырылуына бастама 
жасағандардың бірі эмигрант 
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Велихан, узбек (мəтінде осылай)» 
екені айтылады. Бұл жерде аса 
мəн берілетін жағдай, Түркістан 
легионының жауынгерлері Кеңес 
əскерінің 1945 жылғы жеңісінен 
бұрын-ақ, яғни 1942 жылдың 
желтоқсанында Қызыл Армия 
жағына өз еріктерімен өткендігі.

Келесі анықтамада              
«Түркістан жаяу əскер легионы-
ның», «буржуазиялық-ұлтшыл» 
Вали Каюм Хан басшылығындағы, 
жан-жақты сипаттамасы берілген 
(түрі, бойы, кіммен қарым-
қатынаста жəне т.б.) «Түркістан 
ұлттық Комитетінің» қатысуы-
мен, неміс басшылығының 
тапсырмасымен құрылғаны 
жөнінде айтылады. Сол сияқты, 
Брянск майданы маңында Қызыл 
Армия жағына өткен легионер 
Сейтмуратов, Вали Каюм Ханға 
дейін «Түркістан комитетінің» 
төрағасы, 1942 жылдың 
қаңтарында қайтыс болған 
атақты ұлтшыл Мұстафа Шоқай 
болғанын айтады. (Атақты қазақ 
саяси эмигранты Мұстафа Шоқай 
(Чокай) белгісіз анықталмаған 
жағдайда 1941 жылдың 27 
желтоқсанында қайтыс болған, 
сондықтан да ол легионның 
қалыптасуы оның қатысуынсыз 
болған. (қараңыз: М. Чокай «Я 
пишу Вам из Ножана...») [4]. 
Саяси қайраткер өлімі ұрпағын 
ойландырмай қоймады, кейін 
тарих ғылымдарының докторы 
К. Есмагамбетов жəне басқа 
да зерттеушілер еңбектерінде 
зерделенеді [5]. Жоғарыдағы 

мəліметтер М. Шоқайдың 
легионның құрылуына қатысуы 
мүмкін еместігін айқындайды.

Келесі хабарлама бойынша 
КСРО ХІІК Күнгей Кавказ 
майданы Ерекше бөлімінің 
мемлекеттік қауіпсіздігінің 
аға майоры Н. Рухадзе жоғары 
жаққа былайша ақпарат береді: 
«легионерлерді тергеумен қатар, 
олардың қарсы тыңшылық 
жəне диверсиялық жағы 
бойынша майдан жұмысына 
тарту құралдарын зерттеумен 
айналыстым. Бұл жұмысқа алты 
адамның кандидатурасы таңдап 
алынды: легион тұрған жерге 
жету жəне басқа легионерлерді 
əкелу тапсырмасымен бес 
адам, сонымен қатар легионда 
жұмыс атқаратын немістің «I-ц» 
тыңшылар бөлімінен» неміс 
офицерін ұстау жəне кеңес 
əскері жағына жеткізу мақсаты 
белгіленді. Одан басқа, ЧГВ 
армиясы ХІІК (НКВД) ерекше 
бөлімдерінің барлығына кең 
ауқымда легионды бөлшектеу 
мақсатында, оларды «Түркімен 
легионы» қатарына енгізу үшін 
қазақ, өзбек, татар, қырғыз жəне 
басқа əскери қызметкерлер 
қатарынан тексерілген агентура 
таңдап алынды». Хабарламадан 
көрініп тұрғандай, ХІІК (НКВД) 
өз еркімен берілген легион 
мүшелерін кеңес əскерінің 
нақты мақсаттарына белсене 
пайдаланған. Тиісінше, көптеген 
легион мүшелері үгіт-насихат 
жəне Совет Одағы жағына 
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өтетіндерді тарту үшін немістер 
жағына кері қайтарылды. Олар 
болса мұндай қайта оралғандарды 
сол жерде ұстап, атып тастайтын 
болған. Жалпы баяндау 
бойынша «Түркістан легионы» 
туралы сөз болғанмен, ХІІК 
(НКВД)-ның арнайы хабарлама-
ларында «Түркменский», 
«Туркестанский» деген атау-
лар жиі кездеседі. Ұйым-
дастырушылар фамилиясы да 
əртүрлі жазылады: Вали Каюм 
Хан (Валихан), есімдері мен 
тегі де көрсетілмеген. Мысалы, 
М. Шоқайды «М. Чокай» деп 
көрсетеді.

БАЛҒА МЕН ТӨС 
АРАСЫНДА

Түркістан легионы 1942 
жылдың шілде айында құрылды. 
Кей жағдайларда басқа да айлар 
аталады. Бірақ бұл əртүрлі 
батальондардың   құрылу 

мерзіміне байланысты болуы 
мүмкін. Маусымнан қыркүйекке 
дейін, мысалы, 785.5 нөмірлі 
7-ші батальон 1942 жылы 
маусым айында Ромны қаласында 
(Польша) құрылды. 784 нөмірлі 
6-шы батальон 1942 жылы шілде 
айында Варшава маңындағы 
Легионово елді мекенінде 
жинақталды. Кейбіреулері Чехия, 
тіпті Украинада құрылған сияқты. 
Легионға жауынгерлер мүшелікке 
өз еркімен кірген деген де көзқарас  
бар. Бірақ, сараптама көрсетіп 
отырғандай, жауынгерлердің 
кейбіреуі легионға аштықтан 
қашып кіруге мұқтаж болса, ал 
кейбірі отрядқа күштеу арқылы 
тартылған. Мысалы Айткеш 
Толғанбаев осылайша легионға 
түскен.

Кеңестік өкіметке 
қарсы ұлттық легиондарды 
қалыптастырудың негізгі 
орталығы арнайы лагерлер – 
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Польшадағы Легионово жəне 
Едлин станциясы жанындағы 
казармалар болып табылады. 
Одан басқа да орталықтар 
болды. Легионерлер киімінің 
формасына «Алла бізбен бірге!» 
деген жазуы бар Хожа Ахмет 
Ясауи мавзолейінің сурет-белгісі 
(эмблема) салынды. Легионовода 
барлық тұтқындар ұлттық 
ерекшеліктеріне сəйкес бөлімдер 
бойынша орналастырылды.  Мұн-
да «Түркістан батальонынан» 
бөлек, армян, азербайжан, 
грузин, украин, тіпті Африкадағы 
басқыншылық кезіндегі қолға 
түскен тұтқындардан құралған, 
араб легионы қалыптасты. 
Орыс тұрғындарынан құралған 
саны ауқымды легионерлер екі 
армияны құрады – армия генералы 
Власов басшылығындағы Орыс 
азаттық армиясы (РОА) жəне 
келесі, генерал Каминский 
қолбасшылығында болды. Басқа 
да орыс казактардан тұратын 
полктардың бірнешеуі болған.

Тəртіп бойынша даярлық 
орталықтарына келген болашақ 
легионерлерге уақытымен тамақ, 
арнайы форма беріледі жəне 
əскери-тактикалық даярлық 
жүргізілді. Оларға ай сайын 45 
жəне одан да көп алтын төленді, 
демалыс кезінде қала шығып 
тұруға рұқсат берілді. (Айтқандай, 
отандық тарихшылар тарапынан 
«хиви» жағдайы зерттелмеген 
өзекті тақырыптардың бірі). Неміс 
тілінде – «хиви», неміс армиясына 
көмек берген совет жауынгерлерін 

қысқаша осылай атаған [7]. 
«Хивилер» толық мағынасында 
тұтқындар болмаған, көбіне 
еркін жалданушыларға келеді. 
Қоршауда қалған немесе əлсіреген 
кеңес жауынгерлері өздері 
немістердің əскери бөліміне 
барған жəне неміс солдаттарының 
тамағы мен тұрған жерлерінде, 
окоп, блиндаждар қазуға, тіпті 
снаряд тасу тағы басқа жұмыстар 
үшін пайдаланылған. Мұндай 
«хивилар» неміс əскерінде айлап 
жүрген, бірақ екі жақты шабуыл 
басталған кезеңде, қызыл армия 
жауынгерлері оларды қатал 
жазалайтын болғандықтан, 
сол мезетте қашып кететін 
болған. «Хивилердің» саны 
анықталмаған, бірақ өте көп 
болғаны да жасырын емес, 
кейбіреулер оның санын 
миллионға жуықтатады. Кеңестік 
тұтқында болған неміс офицері 
Виганд Вюстер өзінің естелігінде 
(Кровавый кошмар вермахта. М., 
2010) «Хиви» туралы ішінара 
жазады. Онда «хивилардың» 
көптеген суреті берілген. 

Ал енді легион жайын 
жалғастыратын болсақ, оған 
тартылған тұтқындар арасында: 
болашақта КСРО мемлекетінің 
таратылатыны, дін қайта 
орнына келетіні, ұжымдасқан 
шаруашылық болмайтындығы 
жəне əрбір адамға өз 
шаруашылығын жүргізуге жеке 
жер үлесі берілетіндігі жөнінде  
əңгімелер мен лекциялар өткізіліп 
тұрды. Легионерлерге арналған 



54

№ 3, 2014    МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ     ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА   МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ     ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА

«Милли Туркестан» жəне 
орыс тілінде «Клич» журналы 
шығарылып тұрды. Батальонды 
неміс офицерлері: Мадельбайер, 
Хайс, Мармадер жəне басқалар 
басқарған. Əрбір батальон құрамы 
300-ге жуық жауынгерлерден 
тұрды. Майданға кетер алдында 
легионерлер ант қабылдаған, 
барлық қоғамдық шаралар 
молдалардың қатысуымен 
өткізіліп отырған. Насихатшылар 
үнемі Германия Түркістан 
халқына көмектесетінін айтатын. 
Бір сөзбен айтқанда, адамдарға 
идеологиялық тəрбие жұмысы 
үнемі жүргізілген. Бірақ, 
дегенмен де легион жауынгері 
мəртебесі, неміс армиясы 
əскерінің жауынгері мəртебесінен 
əлде қайда төмен болды.

1942 жылдың жазы мен 
күз айларында «Түркістан 
легионының» батальоны 
майданға жіберілді жəне 
«Кабардинская» жəне 
«Асфальтовая» станцияларына 
келеді. Атауына қарағанда 
олар Кубан жəне Дон маңында 
болған. Кейін легионерлердің 
өзі хабарлағандай майданға 
бағытталған жолда «Қызыл 
Армия жағына өткісі келетіндер 
жағы белсенділік көрсеткен, 
ал майдан аймағына келгенде, 
нақты даярлықпен Қызыл 
Армия жағына жеке жəне топ 
бойынша өтуге байланысты 
іштей бытыраңқы күйге түсті». 
Батальоннан Ростовтан Донға 
дейін жауынгерлер жеке 

жəне шағын топ болып қаша 
бастады. Қызыл Армия жағына 
өтудің ұйымдастырушысы 
рөлін Байжанов пен Бектасов 
атқарған. Өздерінің тыңшылары 
арқылы ақпараттанған неміс 
жағындағылар, легионерлер 
Қызыл Армия жағына шыққан 
жағдайда ату жазасын алатыны, 
отбасыларына зиян келтіретінін 
жариялап қорқытып отырған. 

«Түркістан легионы» 
жауынгерлерінің көңіл-
күйлері күрделене түскен. 
Олардың бір бөлігі немістер 
жағына адал қызмет атқарды. 
Мұндай адамдарды басшылық 
үнемі марапаттап отырды. Ал 
кебіреулері кеңес билігінің 
айыптауынан сескеніп, өздеріне 
қашуға ыңғайлы мезгілді 
күтті. Алғашқы мүмкіншілікті 
пайдаланып Қызыл Армия 
жағына шыққандар да аз 
емес. Мысалы, Нұрғалиев 
хабарламасында: «Украинада 
поездан 10 адам қашып кетсе, 
Кубаньда Белореченскіден 
жаяу келе жатқанда – 7 адам. 
Асфальтовкіде жəне жолда 13 
– адам. Біз өтпестен бұрын 22 
желтоқсан күні таңертең бір 
мерген қашып кеткен. ... 23 
желтоқсан күні Бектасов пен 
Байжанов  жылдам өздерінің 
адамдарын жинайды. Осы түн 
бізді ауыстыратын немістер келу 
керек еді, олардың байланысшысы 
келген. ...Байжанов пен Бектасов 
өздерімен 29 адамды алып 
ертерек шығып кетті»,-деп 
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көрсетеді. Қызыл Армия жағына 
легионер жауынгерлері өтерде 
де қайғылы оқиғаларға жол 
берілгендігі, НКВД офицерлері 
кеңестер жағына шығудан бас 
тартқан жағдайда жауынгерлерді, 
сол орнында атып жіберілгені 
айтылады. Бұл өлтірілгендер 
Ахметов немесе Сыздыков 
болуы мүмкін». Ал немістер 
қашқындарды көріп, атысты 
бастайды, осы кезеңде біршама 
легионерлер жер құшады. Кейбір 
қашқындар арнайы қойылған 
неміс бекеттерінде ұсталса, 
кейбіреулері ұсталған орнында 
атылды немесе ұзақ мерзімге 
абақтыға жабылған болатын.

Легионерлер батальонын 
ыдырату жəне оны Қызыл Армия 
бөлімдерінің жағына қарай 
бұру мақсатын көздеген 4-ші 
батальонда (№ 782) жасырын 
ұйым болды. Ұйым өзінің 
командалық құрамын құрды, оның 
құрамында: Ушуров батальон 
дəрігері, 1-ші рота командирі 
Коротаев (Қаратаев?), штаттық 
ротаның командирі Абдуллин, 
фельдшер Абдужапаров, 1-ші 
взвод командирі Исмаилов, 
1-ші рота старшинасы Умаров 
болды. Бірақ, штаттық рота 
командирі Гафуров, 1-ші рота 
старшинасы Хамитов, химиялық 
взвод командирі Иманбаев жəне 
легионер Куниевтің жасырын 
ұйымға сатқындық жасағаны 
туралы НКВД хабарламасында 
айтылады. Мұндай мақсатты 
көздеген жасырын топтар 1-ші 

батальонда да болды. Олардың 
ішінде 5-ші ротаның командирі, 
бұрынғы Қызыл Армияның 
лейтенанты Игдисамов жəне 
бұрынғы лейтенант Назиров 
белгілі болды. Бұл ақпарат 
жоғарыдағы ХІІК хаттамасынан 
алынып отыр: «1943 жылдың 
18 қыркүйектің түнінде 389-шы 
батальонның солдаттары мен 
офицерлері «көтеріліске шықты» 
(мəтінде осылай берілген), бар 
немістерді  өлтіріп, Қызыл Армия 
бөлімінің жағына толықтай өтеді.  
Легионерлер  ұйымдасып өту 
жағының бастамашысы 1-ші рота 
командирі Атаханов Абдулла 
болды. Ал батальон командирі 
майор Вальтер кеңес жағына 
өткен легионерлер қолынан қаза 
тапты. Сайып келгенде, барлық 
батальонда легионерлердің 
Қызыл Армия жағына өту жағдайы 
көрініс алды». Орыс-Кеңес 
тарихшысы Дмитрии Волкогонов 
өзінің «триумф и трагедия» деген 
көлемді еңбегінде Бергенов деген 
қазақ 44 əскерді неміс жағынан 
майдан бұзып қызыл əскерге 
өткенін жазады. 

Гурьев (Атырау) облысынан 
шыққан Алихан Агаевтың 
жетекшілігіндегі жеке топ 
диверсиялық жұмыс жүргізу үшін 
Батыс Қазақстанға тасталды. 
Бірақ көп ұзамай қоршауға түсті 
жəне оларды ХІІК (НКВД)-ның 
ерекше тобы жойып жіберген. 
А. Агаев сол өңірдің тумасы 
болатын.

Біздің пайымдауымызша, 
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«Түркістан легионы» 
жауынгерлерінің жалпы 
саны 100 000 адам шамасын 
құрайды. Бірақ бұл сан да 
нақтылауды қажет етеді. Легион 
жауынгерлерінің сенімсіздігіне 
көзі жеткен неміс командованиесі 
оларды майданнан кері шақырып, 
Италия, Франция жəне Югославия 
партизандарына қарсы күреске 
жіберді [6]. Олардың одан кейінгі 
өмірі Франциядағы Қазақстан 
елшілігінің дипломатиялық 
қызметкері Бахыт Садыкованың 
еңбектерінде біршама зерттелген 
болатын.

Мария Шоқай естелігінде: 
«маған екі қазақ келді: олардың 
біреуі танымал жазушы Асан 
Кайгин, келесі Ташкенттің 
бұрынғы милиционері... есімде 
қалғаны, олар неміс əскерінен 
қашқысы келді жəне меннен 
көмек сұрады». Бұл оқиға 1944 
жылы Францияның Ножан 
қаласында болған [8].

Айткеш Толғанбаев кейін 
жазған өзінің естеліктерінде 
түркістан легионын неміс 
командованиесінің Францияға 
ауыстырғаны туралы айтады. 
1943 жылдың желтоқсанында 
Түркістан легионының 
орналасқан жері – Францияның 
оңтүстігінде, Тулузадан алыс емес 
Альби деген шағын қалашығы 
болды. Түркістандықтар арасында 
Бақтыгерев болған. Осында легион 
штабы да орналастырылды. 
Түркістан легионында Қарыс 
Канатбай да болған еді. Бірақ К. 

Канатбай Вали Каюм Ханның 
қаһарына ұшыраудан сақтанып, 
басқа бөлімше құрамына өтіп 
кетті. Өзара келісімнен кейін 
Қарыс Канатбай айналасындағы 
адамдармен генерал Власов 
армиясына кірді жəне сонда 
Түркістан Ұлттық Кеңесін 
ұйымдастырды. Кейін бұл 
Кеңестің мүшелері  «Түркістан 
ісі» бойынша сотталды. 
Соғыстан соң К. Канатбай Батыс 
Еуропада қалып қойғандықтан да 
«түркістандықтар» сотынан аман 
қалды.

1944 жылдың мамыр айында 
Түркістан мемлекетін құруға 
арналған алғашқы Құрылтай 
болып өтті. Негізгі баяндаманы 
ұлты қазақ, комитеттің Вице-
президенті С. Алмамбетов 
жасады. Бұл кісі туралы 
мəліметтің аздығына қарамастан, 
құрылтайды өткізуде айтарлықтай 
рөлі болғанын байқауға болады.

«ТҮРКІСТАНДЫҚТАР» 
ТАҒДЫРЫ

«Түркістан легионы» 
мүшелерінің тағдыры əртүрлі, бір 
бөлігі Қызыл Армия жағына өтетін 
мезгілде неміс бөлімшелерімен 
қарама-қайшылықта қайтыс 
болды. Келесі бөлігі Қызыл 
Армия құрамына кірді.

Соғыс аяқталған соң, əскери 
тұтқындардың басым бөлігі, оның 
ішінде «Түркістан легионында» 
болғандар да Отанға қайтып 
оралды. Кеңестік билік оларға 
кешірім берілетініне уəде 
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берді. Сонымен қатар, оларды 
елінде отбасылары, сүйген 
жарлары мен балалары күткен 
еді. А. Толганбаевтың естелігі 
бойынша, И.В. Сталин атынан 
жəне оның тапсырмасы бойынша 
генерал Голиков былайша 
жариялайды: «Құрбандықсыз 
жəне шығынсыз соғыс болмайды. 
Дұшпандар қолында қалған 
тұтқындар болған жағдайға 
кінəлі емес. Отаны күтіп 
отырған, аналары, əйелдері, 
ағайындары, қарындастары, 
қыздары мен балалары күтіп 
отырған Отандастардың үйлеріне 
еркін оралуларына болады. 
Қайтыңыздар!». Кейінгі жағдай 
көрсеткендей тарихи шындық, 
мұның бос ұран, адамдарды 
алдау екенін көрсетті. 1945 жылы 
Кеңес үкіметі кей жерде уəдемен, 
ал кейде күштеп бұрынғы 
лагерь тұтқындарын үйге қайта 
оралуға мəжбүрледі. Бірақ, ел 
басшылығының атынан берілген 
уəде тағы да өтірік болып 
шықты.

М. Шоқайдың жесірінің 
жақсы əсермен есіне алған тағы 
бір түркістандық, есімі Хасан 
деген қазақ 1946 жылдың наурыз 
айында Германияға жіберілген. 
Сонда бары-жоғы белгісіз 
болып кетеді, Мария Шоқайдың 
пайымдауынша «оны өлтірген» 
тəрізді. Мүмкін Хасанды ХІІК 
(НКВД) қызметкерлері ұстап 
алып, атып тастауы немесе Кеңес 
Одағында тар қапасқа салып 
жіберілуі мүмкін.

Айткеш Толғанбаев елге 
қайтып оралу туралы көп 
толғанды. Ол ортаға танымал 
скрипкашы болғандықтан да, 
оған Италияда келешегіне 
жарқын жол ашылған-ды. Бірақ 
туған даласына, туған отанына 
деген сүйіспеншілігі, оны 
Қазақстанға оралтты. Олардың 
бір бөлігі Қарыс Канатбай, Əлім 
(Ғалымжан) Алмат, Баймырза 
Хайт Германияда қалуды ұйғарды 
немесе Түркия, Египетке қоныс 
аударды... Əлім Алмат кейінірек 
əлем жұртшылығына музыкант 
ретінде танылды.

ƏДІЛЕТСІЗ ТӨРЕЛІК
Отанына қайтып оралғаннан 

кейін, бұрынғы əскери тұтқындар 
немесе Кеңес үкіметінің қызметіне 
сыни көзқарастағылар тұрақты 
түрде НКВД бақылауында 
болды.

1945-1946 жылдар 
аралығында олар туралы біршама 
«материал» жинақталды. 
Осы тұста ақиқатын айта 
кету қажет, Отанына оралған 
«түркістандықтар» ешқандай 
саяси қызметпен айналысқан жоқ, 
заңды бұзатындай іс-қимылдар 
жасамаған да еді. Дегенмен олар 
өздерінің соңынан бақылаудың 
барын білетін, сондықтан да 
«бетегеден биік, жусаннан аласа» 
тіршілік кешті. 

Мұнымен салыстырғанда 
батыс елдері, бұрынғы əскери 
тұтқындарға мейірімдірек 
жəне кеңірек болды. Қажетті 
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тексерістен кейін олар күнделікті 
өмірлеріне қайтып оралды, 
қызмет атқарды, тіпті үкіметтік 
билік органдарына сайланды 
да. Тұтқыннан босап келгендер 
«Аман қалғаның үшін» деген 
медальмен марапатталды.

Бірақ, сталиндік үкімет 
қарапайым адамдар тағдырын 
ойлап, бас қатыра қоймады. 
Жəне шындығында, кеңестік 
бюрократия, дамыған адамзат 
қоғамына тəн өркениеттік 
нормаларын ұстанғысы келмеді 
де [10].

1947 жылға қарай, өткен 
жылдар аралығындағы Қазақ, 
Өзбек, Қырғыз жəне Түркімен 
КСР бойынша жинақталған 
материалдар біртұтас біріктірілді. 
Сталиндік органдар тұтқындарды 
жазалаған кезеңдегі ойдан 
шығарған «біріккен» орталықтар 
мен одақтар бойынша жинақтап 
жазалауға бейім тұратын. Осының 
мысалы ретінде көптеген кеңес 
өкіметі басшыларын қапасқа 
тоғытқан, 1937-1938 жылдардағы 
«орталықтар» мен «одақтардың» 
ойлап тапқан «Алаш-Орда 
ісін» еске алуға болады. Бұл 
үрдісті ұйымдастырушылар 
«Отанға жəне Лениннің ұлы ісін 
сатқындықтары үшін халықтың 
тарихи əділ-жазасын» алды деп 
жариялап, айыптау шараларының 
салмағын арттыруға тырысқан-
ды.

Мұндай процесстің жалғасы 
ретінде «Түркістан Ұлттық 
комитеті» жəне «Түркістан 

ұлттық кеңесіне» қатысушылар 
жəне «Түркістан легионы» 
мүшелері жазаға тартылды. 
Айыпталушылар құрамы əртүрлі 
болды, кейбірі əскери тұтқыннан 
оралғандар болатын, ал кейбірі 
сталиндік лагерден қармалды. 
Солардың ішінде бұрын 
машинистка - і с -қағаздарын 
жүргізуші болып қызмет атқарған, 
ұлты өзбек əйелі, соғысқа дейін 
Қазақстан үкіметінде министр 
қызметін атқарған Нұрқан 
Сейтов, сол сияқты ақындар 
мен жазушы  Х. Абдуллин, 
А. Абдуллаев (түрікмен) 
сияқты жазушылар да болды. 
Сотталғандардың арасында 
ғалымдар да, мұғалімдер  жəне 
сонымен қатар музыкант Айткеш 
Толғанбаев та айыпталды.

Процесс екі жақтың жəне 
қорғаушыларының қатысуынсыз 
Түркістан əскери трибуналының 
жабық отырысында жүргізілді. 
Трибунал құрамына төрағалық 
етуші юстиция генерал-
майоры Хабулатов, Сот 
мүшелері - полковник Катков, 
юстиция майоры Деброденев, 
хатшы Шяхонин болғанын 
А. Толғанбаев еске алады. 
Айыптау қорытындысына 
полковник Сакенов қол қойған. 
Кейін ол МҚК генерал-майоры 
шенін алды. Жоғарыда аталған 
Катков пен Сакенов кезінде 
С. Сейфуллин сияқты тағы 
басқа алаш азаматтарын қинаған 
«полковниктер» болатын.

Сотталушылардың ұлттық 
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құрамына келетін болсақ: 
қазақтар - 19 жəне Түркістаннан 
бір өзбек, өзбектер - 18, тəжіктер 
- 2, түркімендер - 7, қырғыздар - 
2 [3].  1947 жылдың 8 сəуірінде 
басталған сот ісі, осы жылдың 
18 сəуірінде аяқталды. Яғни 
сот процесі бар-жоғы 10 күнге 
созылды жəне 49 адамның 
қылмыстық жазаға тартылуымен 
аяқталды. Олардың барлығы 
РКФСР Қылмыстық кодексінің 
ең ауыр - 51-ші жəне 58-ші 
баптары бойынша сотталды. 
Басқаша айтқанда, оларды «халық 
жауына» жатқызды жəне оның 
11-ін ату жазасына кесті, 1914 
жылы туылған Ақмола облысы 
Қорғалжың ауданының тұрғыны 
- Тыныбеков Хəкім, Колдыбаев 
Артур, Бекбосынов Сатыбалды, 
Сейтов Нұрқан, Жаманқұлов 
Зунум жəне басқалар. Кейін ату 
жазасы 25 лагерге ауыстырылды. 
Олардың ішінде біреуі атылды.

Осы тергеу процестерінің 
күш көрсету мен қинау арқылы 
жүргізілгенін, кейін аман 
қалған түркістандықтар көпке 
дейін айтып жүрді. Оларға: 
шетелдік мемлекеттің пайдасына 
шпиондық іс-əрекет (А. 
Толганбаев), диверсия, үгіт жəне 
тағы басқа іс-қимылдар жасаған 
деген күнə тағылды. Қамауға 
алынғандардың өздерін қорғауға 
мұршалары да қалмады. Ал қалған 
38 адамға келетін болсақ, олар 
7-25 жыл аралығындағы түрлі 
мерзімге айыпталды (Мəлімет 
А. Кəкен «Түркістан легионы». 

- А., 2000ж. кітабынан алынды). 
Бұған қосымша айта кететін жəйт, 
айыпталғандар еңбек лагерінде 
еркіндігінен ғана айырылған 
жоқ, «олардың саяси құқынан 
айыру мен мүлкін тəркілеу» 
қоса жүргізілді. Бұл адамның 
құр сүлдесі ғана, көлеңкесі 
қалды дегенді білдіреді. Бірнеше 
күннен соң айыпталушыларды 
бекітілген Ережеге сай кезең-
кезеңімен Сібірге, Байкалдан 
тыс жерлерге... жіберді. Ал 
қазақстандық лагерлерге осындай 
құрбандар Прибалтика, Украина, 
Кавказ, Ресей қалаларынан 
толассыз келіп жатты. 
«Түркістандықтармен», жалпы 
барлық əскери тұтқындармен 
есеп айырылысу үрдісін Айткеш 
Толғанбаев тағдырынан да 
белгілі болып тұр. Тергеу кезінде 
А. Толғанбаевтың француздар 
қарсыласуына қатысы, Артур 
Қолдыбаевтың куəлік еткен сөзі, 
еленген жоқ. Тергеу жұмысы 
жауынгердің кінəсіздігін 
дəлелдейтін, Ерекше бөлім 
қызметкерлерінің Италиядағы 
əскери миссиясына да сұраныс 
жасаған жоқ. Сонымен, Айткеш 
Толганбаев та РКФСР Қылмыстық 
кодексінің 2б., 58-11 58-16 жəне 
58-10 баптары, дұшпандар жағына 
өту түріндегі Отанға сатқындық, 
кеңес өкіметіне қарсы насихат, 
үгіт жəне шпионаж бойынша 
жазаға тартылды».

1970 жылы А. Толганбаев 
бұрынғы Италиядағы совет 
елшісі М.А. Костылевті 
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іздестірді. Бұл кісі Айткеш үшін 
көп жақсылықтар жасаған еді. 
Ол тарихи сұхбатты былайша 
еске алады: Жеке əңгімелескенде 
бұрынғы елші: «Шындықты 
білгіңіз келе ме? Мен сонда 
білгенмін, Одаққа қайта оралған 
соң Сізді тұтқындайтынын.

- Білдіңіз ба? Сонда маған 
ишара да жасамадыңыз ба?

- Құқым болмады. Егер айтсам, 
өзіме оңай соқпаған болар еді. 
Менің қолымнан келгені Сіздің 
қайтатын мерзіміңізді созу ғана 
болды...Сіздің аман қалғаныңыз, 
Ол бақыт қой» [10]. Елшінің 
бұл жауабы, Кеңес үкіметінің 
əскери тұтқындарға жариялаған 
кешірімі əділеттілікті аттап, 
жалған болғандығын дəйектеп-
ақ тұр. Ол кезеңде тұтқындарды 
айыптау міндетті түрде болу 
қажет болды. Оның басты 
мақсаты шындыққа қол жеткізу 
емес, қорқыныш пен биліктің 
күшінің əсерін көрсету болды. 
Бірақ тағылған мұндай айыптарға 
сену жəне сенбеу күрделі мəселе. 
Біріншіден, генерал Голиков 
айтқандай тұтқынға түскендерге 
кешірім жасалынған еді. Ал 
басқа қосымша «күнəлары» - 
айқын дəйектелуі қажет-ақ еді. 
Уақыт – төреші, айыптаудың 
қисынсыздығы мен қателігі 
айтқандай, сол биліктің өзімен 
мойындалды.

***
Қазіргі оқырман «Ұлы 

көсемнің» 1953 жылғы өлімінен 
кейін 1955 жылы КСРО Жоғары 

Кеңесі Президиумының төраға-
сы Климент Ворошилов-
тың шығарған «1941-1945 
жылдардағы Ұлы Отан соғы-
сы кезеңінде оккупанттармен 
ынтымақтасқан кеңес азамат-
тарының амнистиясы жөніндегі» 
Жарғысы жұрттың бəрінің 
есінде сақтала қойған жоқ-
ты. Оның қосымшасындағы 
берілген Қаулыда жау қолына 
берілген тұтқындар, Кеңес 
Армиясы мен Флотының əскери 
қызметкерлеріне Жарғыны қалай 
пайдалану қажеттігі жөнінде 
түсінік жасалды. Осы Жарғы 
бойынша біршама тұтқын еліне 
қайтарылды.

Тұтқынға түскен əскери 
қызметкерлердің РКФСР 
Қылмыстық кодексінің 1922 
жəне 58-10 баптарымен жəне 
басқа одақтас республикалардың 
қылмыстық кодекстерінің 
баптарына сəйкес, жазасын алып 
тастау жəне оны құқтық жоюмен 
босатылғандар қатарына жатты. 
Бұл Жарғы көптеген бұрынғы 
шын мəнінде жазықсыз əскери 
тұтқындардың, жанын сүйреткен 
«өлермендердің» лагерьден 
шығуына мүмкіндік берді. 
Дегенмен, бұл кезеңде 1955 жылғы 
Жарғыға дейін сотталғандардың 
көпшілігі тірі емес еді. Олардың 
отбасыларының берекесі кеткен, 
жанұялары жан-жаққа тарап 
кеткен болатын. Бірақ, бұл Жарғы 
да сыңаржақты болды. Лагерден 
босатылған бұрынғы əскери 
тұтқындардың азаматтық құқысы 
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толықтай қалпына келтірілмеді. 
Олар партиялық жəне құзырлы 
органдардың «бақылауы»  
жəне қызметке орналасуда 
шектеулер болды. Шындығында 
олар, өз елдеріне шамасы мен 
мүмкіндіктеріне қарай қызмет 
еткісі келді.

ЭПИЛОГ
1955 жылы 17 қыркүйекте 

КСРО Жоғарғы Кеңесі 
Президиумының № 17/09 
Жарғысы негізінде кешірім 
бойынша Айткеш Толғанбаев 
жазасын өтеген жерде (Сусуманда) 
мерзімінен бұрын босатылды. 
Бірақ бұл кісі ақталуға ұзақ жол 
арқылы жетті. 1957-1972 жылдар 
аралығындағы жəбірленушінің 
берген арызына сəйкес, Қазақ КСР 
ҚМҚ жəне КОКП ОК қылмыстық 
істі қайта қарау жəне ақтау 
бойынша прокуратура тарапынан 
бақылау тəртібінде, мұрағаттық 
қылмыстық істерге, оның ішінде 
қосымша да тексеру жұмыстары 
жүргізілді. Соңында билік 
мынадай анықтама берді: «Сіздің 
шетелдік мемлекеттің арнайы 
қызметіне жəне тыңшылыққа 
қатысыңыз расталған жоқ». 
Осыған қоса қылмыстық істі қайта 
қараудың  қабыл алынбауына 
байланысты, «дұшпан жағына 
өту жəне кеңес өкіметіне қарсы 
насихат жəне үгіт формасындағы» 
айыптау бұрынғысынша тағы 
да қалдырылды. Тек КСРО 
ыдырағаннан кейін ғана, тəуелсіз 
Қазақстан Республикасы 

құрылған соң Президент Н.Ə. 
Назарбаевқа жасаған өтініштен 
кейін, 1992 жылы мамыр айында 
Қазақстан Республикасының 
Прокуратурасы шешім 
қабылдады.

«Толғанбаев Айткешке 
қатысты Түркістан əскери 
округының Əскери трибуналының 
Үкімі жəне кейінгі сот шешімдері 
негізсіз деп танылсын». «20-50-
ші жылдардағы саяси қуғын-
сүргін құрбандарының құқысын 
қалпына келтіру туралы» 1990 
жылғы 13 тамызындағы КСРО 
Президенті Жарғысының бірінші 
бабы негізінде ол ақталды».

Мария Шоқай соғыстың 
барлық қиыншылығы мен 
күйзелген Еуропаның соғыстан 
кейінгі кезеңін басынан 
өткізді. Ол қолынан келгенше 
түркістандықтарға көмектесті, 
солармен хат алмасып тұрды, 
əсіресе Əлім Алматпен жиі 
хабарласқан болатын. М. Шоқай-
дың осы отандас-қазақтардан 
басқа ешкімі жоқ еді. Бұл 
əйелдің кереметтігі, М. Шоқайға 
адал махаббатын өмір бойы 
сақтағанында. Ол достарының 
көмегімен (Əлім Алмат та бар) 
сүйген жарының басына ескерткіш 
орнатты. Мария Яковлевна 
Горина – Шоқай 1969 жылдың 
15 сəуірінде Франция шіркеуінің 
пансионатында қайтыс болды. 
Кейін Халықаралық «Қызыл 
Крест» ұйымы Мария Шоқайдың 
өлімі туралы жеделхатты                          
Ə. Алматқа жіберген-ді.
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Түркістандықтар Мəжит 
Айтбаев (Қобызшы Қорқыт) жəне 
Мəулекеш Қайболдинге (Асан 
Қайғы)  де өзге елдің топырағы 
бұйырмады.

Ақтөбелік Əлім Алмат, 
музыкант, соғыстан кейін 
Түркияға қоныс аударған. Ол 
ноғай қызына үйленген, үш 
баласы бар.. Қазір оның жасы 90-
нан асты.

Шығыс Қазақстандық 
Манас Нұғыманов француз 
əйелін тастап Отанына оралды, 
сотталды, 10 жылын лагерде 
өткізді. Оның қызы Моник Легра-
Нугманов əкесін ұзақ іздеді. 
Бұл адамдардың тағдыры «Бір 
уыс топырақ үшін» фильмінде 
көрініс тапты. Түркістандықтар 
тағдыры осындай күй кешті. 

Əскери тұтқындарға деген арсыз 
жəне қатал қатынас жасағандар 
да КСРО азаматтары, басқаша 
айтқанда кеңестік бюрократияның 
басты көрінісі еді.  Ал тұтқынға 
түскендер болса, қарапайым 
елінің азаматтары еді. Олардың 
бар арманы еркін жəне бақытты 
өмір сүру болатын.

***
Автор, қазақстандық əскери 

тұтқындар тағдыры, жалпы 
«Түркістан легионы» мүшелері 
жөнінде одан əрі терең іздестіру 
жұмыстарын жүргізуді қажет деп 
есептейді. Сонымен қатар, бүгінгі 
күнге дейін аз зерттелген тақырып 
төңірегінде оқырмандарға ой 
салу көзделді.
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Автор статьи: доктор исторических наук, профессор, директор 

Института истории государства КН МОН РК Аяған Бүркітбай 
Ғелманұлы.

В статье повествуется о Туркестанском легионе, имевшем 
место в истории Второй мировой войны, и о судьбах казахов в ее 
составе. Автор статьи призывает более углубленно изучать проблему 
военнопленных, которая является белым пятном в истории страны.

SUMMARY
The author of the article: Prof.Dr.Burkitbay Ayagan, Doctor of histori-

cal sciences, Director of the Institute of State history under the Committee 
of Science of the Ministry of Education of the Republic of Kazakhstan.

The article describes Turkestan Legion that existed in the World War 
II, as well as fate of the Kazakhs involved to it. Author of the article calls 
for deeper studies of the problem of prisoners captured by the Germans, 
which is a blank spot in the history. 
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УДК: 94 (574) «19»
С.Ж. Дүйсен 

ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институты
Деректану тарихнама жəне Отан тарихы бөлімінің жетекші 

ғылыми қызметкері, педагогика ғылымдарының кандидаты

АЛАШОРДА ҮКІМЕТІНІҢ СЫРТҚЫ БАЙЛАНЫСТАРЫ
Аннотация

Мақалада 1917 жылғы желтоқсандағы 2-Жалпықазақ съезінің 
Алашорда үкіметіне патша құлағаннан кейін Ресейдің Азиялық 
бөлігінде пайда болған Уақытша үкіметтермен тең дəрежеде 
сыртқы байланыстар орнату туралы маңызды шешім қабылдағаны 
баяндалады. Съезд шешімін іске асыру мақсатында Алаш үкіметінің 
басшылары Ə. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, Халел жəне Жаһанша 
Досмұхамедовтардың Комучпен (Комитет членов Учредительного 
собрания), Омбыдағы Уақытша Сібір үкіметімен, Сібірдегі Колчак 
билігімен, Орта Азиядағы Қоқан автономиясымен жəне Мəскеудегі 
Кеңес өкіметімен келіссөздер жүргізіп қазақ үкіметін автономия 
деңгейінде мойындату жолындағы əрекеттері талданады. Бұл Алаш 
үкіметінің өмір сүрген уақытта сыртқы саяси функциясын іске 
асыруға қабілетті екенін дəлелдеуі болды деген тұжырым жасалады.

Түйін сөздер: Алаш қозғалысы, Алашорда үкіметі, автономия, 
сыртқы байланыстар, Алаш қайраткерлері.

Алаш мұрасын зерттеу 
отандық тарих ғылымының 
маңызды бағыттарының бірі екені 
мойындалған ақиқат. Қазақстан 
Республикасының Президенті 
Н.Ə. Назарбаев өзінің «Тарих 
толқынында» атты кітабында 
осы тарихи проблемаға «Алаш 
мұрасы жəне қазіргі заман» деген 
арнайы бір тарауын арнап осы 
қозғалыстың мəн-мағынасына 
тоқталды.

Ресейде патша билігінің 
құлауы нəтижесінде қазақтың 
ұлтжанды қайраткерлерінің 
ұйымдастырумен Қазақ жерінде 
«Алашорда» деп аталатын 
қазақтың ұлттық үкіметі (1917 

жылы 13 желтоқсанда) құрылып 
1917-1920 жылдары өмір сүргені 
тарихтан белгілі. Елбасымыз осы 
Алаш үкіметін құрып нығайту 
жолындағы қажырлы еңбек еткен 
ұлт қайраткерлерін «...ғасыр 
басындағы мемлекет мүддесін 
ойлаған ұлы қазақтар» деп 
бағалады [1, 175 Б.].

XX ғасырдың басында 
тарих сахнасына шыққан Алаш 
қозғалысы қазақ халқының 
қолдауымен саяси күшке 
айналды, ұлттық мемлекетті 
қалпына келтіруге қадам жасады. 
Қазақ халқы алғаш рет империя 
құрсауынан шығып жаңа 
заманға лайық мемлекеттілігін 
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қалыптастыруға талпыныс 
жасады.

1917 жылы 31 желтоқсанда 
«Қазақ» газетінде: «Автономия 
ешкімнен жəрдем сұрамайтын 
һəм ешкімге жалтаң болмайтын 
өз алдына бір патшалық болады. 
Бөлек патша болатын əр жұртқа 
алдымен үш таяныш болмақ: 
қазына, əскер, һəм үкімет» - 
деп жазылды [2, 50 Б.]. Алаш 
үкіметі қазақтың барлық жерінің 
басын қосып бір мемлекетке 
біріктіруге талпынды. Ұлттық 
мемлекет ретінде көрініп көрші 
үкіметтермен байланысқа 
шықты. 

Алаш автономиясының 
құрамына сол кездегі Бөкей 
ордасы, Орал, Торғай, Ақмола, 
Семей облыстарындағы, Каспий 
сырты облысындағы, Алтай 
губерниясындағы қазақтар 
мекендейтін аудандар енгізілді. 
Ал Түркістан аумағындағы 
қазақтарды қосып, автономия 
жариялауға 1 ай мерзім белгіленді 
[2, 28 Б.].         

Алаш үкіметін жариялаған 
1917 жылғы желтоқсандағы 
Екінші жалпықазақ съезінің 
шешімдерінде сыртқы 
байланыстар орнату маңызды 
мəселе ретінде көтерілді. Съезд 
Алашордаға: 

«...а) қарыздар алуға;
б) басқа автономиялық көр-

шілермен бірлесіп келіссөздер 
жүргізуге уəкілдік берген. Бұл 
жағдайда келісім жасау құқығы: 
«Алаш» Құрылтай жиналысына 

жүктеледі» - деп көрсетті [3]. 
Ресейдің Азиялық бөлігінде 

1917 жылғы революциялар 
нəтижесінде 1917-1918 жылдары 
Кеңес өкіметінің саясатына қарсы 
бағытталған бірнеше үкіметтер 
құрылып, алды бірнеше ай, ал 
кейбірі бірнеше жыл өмір сүргені 
белгілі.

Қазіргі ресейлік зерт-
теушілердің пікірінше больше-
виктерден азат етілген Ресейдің 
шығыс аймақтарында құрыл-
ған демократиялық «үкіметтер» 
ішінде екеуі жетекші рөл 
атқарды. Бірі - Самара қаласында 
құрылған Комуч (1918 ж. – 
қыркүйек-қараша), екіншісі - 
орталығы Омбыда орналасқан 
Сібір уақытша үкіметі (1918 
ж. – қыркүйек-қараша). Бұл екі 
үкіметтің де өздерін қорғайтын 
қарулы күштері (Халық армиясы, 
Сібір армиясы) болды.

Екі үкімет 1918 жылы 
қыркүйекте Уфа қаласында 
өткен біріккен кеңесте бірігу 
туралы шешім қабылдап, 5 
адамнан тұратын Директория 
құрып, бұрынғы Уақытша 
үкімет тұсында министр болған 
эсерлер партиясының мүшесі 
Н.Д. Авксентьевті төраға етіп 
сайлайды. 

Бірақ сол жылы 18 қарашада 
Омбыда казак əскерлері төңкеріс 
жасап Директорияны құлатып, 
билік тізгіні П.В. Вологодскийге 
көшеді. Бұл үкімет көп ұзатпай 
демократиялық жолмен барлық 
билікті адмирал А.В. Колчакқа 
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тапсырады. Ал адмирал Колчак 
Сібірдегі билікті 1920 жылдың  4 
қаңтарына дейін қолында ұстады 
[4].

Орталық Азияда орталығы 
Қоқан қаласында орналасқан 
Түркістан (Қоқан) автономиясы 
құрылып 1917 жылдың 
қарашасынан 1918 жылдың 11 
ақпанына дейін, яғни 72 күн өмір 
сүрді.

Ресейдің ішкі аумағында 1917 
жылы 29 қарашада Башқортстан 
автономиясы жарияланып 1919 
жылдың 18 ақпанына дейін өмір 
сүрді. Бұл үкіметке З. Уəлиди 
басшылық жасады.

Алашорда басшылығы 
əр кезеңде осы үкіметтермен 
байланыс орнатып, олардан 
қолдау табуға ұмтылады. Бұл 
үкіметтер Алаш автономиясын 
біртұтас ұлттық мемлекет ретінде 
мойындайды деп үміттенеді. 
Сондықтан Алашорда үкіметінің 
мүшелері осы үкіметтермен 
тікелей байланысқа шығуға 
тырысты. Қазақ қайраткерлері 
Алаш автономиясын сақтап қалу 
жолында көршілес əскери жəне 
саяси күштермен, мемлекеттік 
құрылымдармен дипломатиялық 
қарым-қатынастар жүргізді [5, 
124 Б.]. 

Алашорда үкіметіне өте 
күрделі жағдайда қызмет 
атқаруына тура келді.     1918 
жылдың көктеміне қарай Ресейде 
Азамат соғысы мен шетел 
интервенциясы басталды. Қазақ 
даласында қамтыған Азамат 

соғысы салдарынан 1918 жылы 
Алашорда үкіметінің Батыс 
жəне Шығыс бөлімдері болып 
бөлінді. Батыс Алашорданың 
орталығы Жымпиты ауылында 
(қазіргі Батыс Қазақстан облысы 
Сырым ауданының орталығы - 
С.Д.) орналасып, оған Жаһанша 
Досмұхамедов жетекшілік 
жасады. Алашорданың Шығыс 
бөлімі Семей қаласында 
орналасып оны Əлихан 
Бөкейханов басқарды.

Тарихшы ғалымдардың 
пікірі бойынша Семейдегі билік 
орталық үкіметтің рөлін атқарды. 
Алашорданың Батыс бөлімі 
барынша табанды күрес жүргізіп 
азаттық жолындағы күресін 
азамат соғысы аяқталғанға дейін 
тоқтатпады [6, 83 Б.].  

Алаш басшылары жаңа 
құрылып жатқан қазақ мемлекетін 
қорғау үшін Ресей жеріндегі 
уақытша əскери үкіметтерден 
ұлттық əскер құру үшін қару-
жарақ пен қазақ сарбаздарын 
əскери өнерге үйрететін мамандар 
алуды мақсат етті жəне бұл істе 
едəуір нəтижеге қол жеткізеді. 

Алғашқы келіссөздерді 
Жаһанша жəне Халел 
Досмұхамедовтар «Комучпен» 
(Комитет членов Учредительного 
собрания) жүргізеді жəне 
олардан едəуір көлемдегі қару-
жарақтар алады. 1918 жылы 3 
маусымда Самарада құрылған 
Комуч құрамына 10-ға жуық 
Алаш қозғалысының көрнекті 
қайраткерлері кірді жəне бұл 
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құрылым федерализм принципін 
ұстанды [7, 250 Б.].

Комуч Алашорданы негізінде 
мойындады жəне 1918 жылы 25 
қыркүйекте Алашорда туралы 
Декларация қабылдап, Қазақ 
үкіметімен байланыс жүргізетін 
арнайы уəкіл тағайындады.

Алашорда Башқұрт авто-
номиясымен де одақтық қарым-
қатынас жасауға əрекеттенді 
[2,190 Б.]. 

Алаш басшылығы сонымен 
қатар Орынборда атаман 
Дутовпен байланыс жасады, 
бірақ бұл əрекеті  күткен нəтиже 
бермеді. 

Омбыда орналасқан 
Уақытша Сібір үкіметі Ресей 
империясы құрамында болған 
отар халықтарға бүйрегі 
бұра қоймады. Ол үкіметтің 
құрамындағы М.Б.Шатилов 
басқарған «Бұратаналар ісі 
жөнінде министрлік» Алаш 
автономиясымен түрлі мəселелер 
бойынша (земство, салық 
мəселесі, əскер жасақтау, сот 
билігі. т.б.) бойынша жұмыстар 
жасады.

Алашорда басшысы 
Ə.Бөкейханов Сібір Үкіметіне 
«Алашорда мен Сібір үкіметі 
арасындағы уақытша қатынастар 
орнату туралы» төмендегідей 
ұсыныс жасайды:

« 1) Сібір үкіметі мен Алаш 
автономиясы бірін-бірі таниды...

3) Алаш территориясын 
мекендейтін барлық халықтар 
мойындайтын өкімет құрылғанша 

Алашорда қазақ-қырғыз 
халқының өкімет органы болып 
табылады....

4) ... Армия территориялық 
жəне ұлттық негізде құрылады 
...ол соғыс кезінде Уақытша Сібір 
үкіметінің əскерилерімен ортақ 
командованиеге бағынады. Сібір 
үкіметі армияны қару-жарақпен 
...азық-түлікпен жəне əскери 
нұсқаушылармен қамтамасыз 
етуге міндетті. ...Алашорда Алаш 
территориясын большевиктік 
бандалардан тазартуды, 
Түркістан мен Жетісуға көмек 
көрсетуді өзінің бірінші міндеті 
деп санайды.

5) ...банктер мен басқа да 
қаржы мекемелері əзірге Уақыт-
ша Сібір үкіметіне бағынады...

6) Таяу уақытта больше-
виктерден азат етілген 
автономиялық халықтар мен 
шет аймақтардың депутаттар 
конгресін федералдық өкімет 
құру мақсатымен шақыру қажет 
... Сібір, Алаш, Башкирия жəне 
Түркістан федерациясын құру 
мүмкін». 

Уақытша Сібір үкіметі 
Алашорданың ұсынысын төрт 
күн бойы талқылап төмендегідей 
шешімге келеді: Алашорда қазақ 
халқын басқаратын өкімет органы 
болып мойындалсын, оған үй 
бас сайын салық жинауға рұқсат 
етілсін, Алашорда ұлттық сот 
құруға құқылы болсын, Ұлттық 
армия Сібірдің əскери мекемесі 
белгілеген тəртіп бойынша 
құрылады. Оның қолбасшысы 
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мен əскери бөлімдердің 
командирлерін Алашорданың 
келісімімен Сібірдің əскери 
министрлігі тағайындайды [2, 
196-197; 217-219 Б.]. Алаштанушы 
ғалым  К. Нүрпейісов Сібір 
үкіметімен Алашорданың бұл 
келісімін Алаш автономиясын 
жартылай мойындау болды деп 
бағалайды [8,181 Б.].

Алашорданың əскери 
бөлімінің бастығы, капитан          
Х. Тоқтамышев Уақытша Сібір 
үкіметімен Алашорда əскерін 
құруға көмектесу жөнінде 
келіссөздер жүргізеді. Соның 
нəтижесінде Алаштың əскери 
құрамалары ақ гвардияшылармен 
күш біріктіріп Кеңес өкіметіне 
қарсы соғыс қимылдарын 
жүргізуге қатысады.

Бірақ Колчак пен 
Анненков əскерлері бейбіт 
қазақ     ауылдарына зорлық-
зомбылық жасағандықтан алаш 
қайраткерлері олардан бас тартып 
Кеңес өкіметімен жақындасуға 
бет бұрады.

Колчак Сібір үкіметінен 
билікті тартып алып Алашордаға 
бағынуды талап еткенде 
оның Батыс бөлімі бұйрыққа 
бағынбайтынын өз қарауындағы 
территорияда басқаруды 
бұрынғыша жүргізе беретінін 
мəлімдеді. Алашорданың Батыс 
бөлімінің орталығы орналасқан 
Жымпитыға 80 əскерімен 
Колчактың өкілі генерал Лебедев 
келгенде Ж. Досмұхамедов би-
лікті бермейді [5, 114-115 Б.]. 

Алашорда мен Түркістан 
(Қоқан) автономиясы жетекшілері 
қазақ мемлекетін құруда бір 
бағыт ұстанады. Түркістандық 
үкімет басшылары М. Шоқай мен 
М. Тынышбаев Алаш съездеріне 
қатысса, Алашорда атынан           
М. Дулатов, Б. Құлманов жəне                
Т. Құнанбаев сияқты алаш 
өкілдері 1918 жылы 6-9 қаңтарда 
өткен Сырдария қазақтарының 
съезіне қатысады [2, 50 Б]. 
Алашорда мен Түркістан (Қоқан) 
автономиясы жетекшілері Кеңес 
өкіметіне қарсы ортақ позицияда 
болып, соған сай əрекет жасады. 

Дегенмен алғашқы кезде 
олардың арасында ұлттық 
мемлекет құру мəселесінде пікір 
алшақтығы да кездесті. Əлихан 
Бөкейханов Қазақстанның (Қазақ 
автономиясының) Түркістанмен 
(Қоқан автономиясымен) бірігуі-
не қарсы болды. М. Дулатовтың 
айтуынша Ə. Бөкейханов бұл 
мəселе туралы көзқарасын 
мына тұрғыда дəлелдеді: «Орта 
Азияның халықтары, солардың 
қатарында өзбектермен бірігуге 
болмайды. Оларда діни фанатизм 
мен кертартпалық ғұрыптар 
көп сақталынған. Орта Азия 
халықтары шариғат заңымен өмір 
сүреді. Олар мəдени тұрғыдан 
бізден бір саты төмен тұр. 
Сондықтан олармен бірігуден 
ешбір нəтиже шықпақ емес».

Түркістан (Қоқан) 
автономиясының құрамындағы 
өзбек өкілдері де Алашорда 
басшысы Ə. Бөкейханов туралы 
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дұрыс көзқараста болмады. 
Қазақтардың Сырдария облыстық 
съезіне қатысуға Қоқанға келген 
Алашорда өкілдеріне олар былай 
деген: «Сіздердің көсемдеріңіз 
кадет Ə. Бөкейханов барып 
тұрған орысшыл адам». Түркістан 
(Қоқан) автономиясының 
өкілдеріне Сырдария облысын 
Қазақ автономиясына қосу тура-
лы пікір ұнамады. Ал Сырдария 
облысынан Екінші бүкілқазақ 
съезіне қатысқан М. Шоқай 
бүкіл қазақ жері Түркістан 
автономиясына біріктірілсін де-
ген алғашқы өз ұсынысынан бас 
тартып, екі жақтың көзқарасын 
жақындастыруда жағымды рөл 
атқарды [9,126 Б]. 

Алаш автономиясының 
басшылары Кеңес билігімен 
де саяси ымыраға келу 
жолдарын қарастырады. Батыс 
Алашорданың 1918 жылы 
қаңтарда Қаратөбеде өткен съе-
зінде Кеңес өкіметімен келіссөз 
жүргізу үшін Мəскеуге ЖаҺанша 
Досмұхамедов бастаған делега-
ция жіберуге шешім қабылдай-
ды. Оның бір себебі Кеңес 
өкіметін басшысы В.И. Лениннің 
Жаһанша Досмұхамедов пен 
оның орыс əйелі Ольганы (Янга) 
жақсы тануы да себеп болды 
[10,73 Б]. 

Алаш үкіметінің тапсырмасы 
бойынша 1918 жылы наурыз 
айында Халел Досмұхамедов 
пен Жаһанша Досмұхамедов 
Мəскеуге барып Халық 
Комиссарлары  Кеңесінің 

төрағасы В.И. Ленинмен, 
Ұлт істері жөніндегі халық 
комиссары И.В. Сталинмен 
кездесіп Екінші жалпықазақ 
съезінің қаулысын табыс етеді. 
Келіссөздердің барысында 
Алашорда жетекшілері Кеңес 
өкіметі басшыларының талап 
етуі бойынша Кеңес өкіметін 
«Ресейдегі барлық автономиялы 
халықтардың кіндік үкіметі» деп 
тануға мəжбүр болады. 

Зерттеушілер деректеріне 
қарағанда келіссөздер нəтижелі 
өткен. Алаштықтар Кеңес 
билігінен Алаш автономиясын 
мойындауды талап етті. Алаш 
үкіметі Кеңес үкіметі жанынан 
Қазақ комиссариатын құруды 
сұрады. 

И.В. Сталин Семейдегі 
Алашорда басшысы Ə. Бөкей-
ханов пен Х. Ғаббасовты 
телеграфқа шақырып: «... қазақ-
қырғыз өкілдері жергілікті 
советтермен бірігіп, ұлт 
ниеттерін жарысқа шығаруға 
съез шақыратын комиссия құру 
керек»-деп алашордашылардан 
осы мəселеге байланысты 
жауап қайтаруын өтінеді. Алаш 
делегациясы да өз тəуелсіздігін 
белгілі дəрежеде қамтамасыз 
етуге тиісті біраз талаптарды 
Кеңес өкіметіне  қояды. Халел 
жəне Жаһанша Досмұхамедовтар 
келіссөздердің аяқталғанын 
хабарлай келе Семейге жолдаған 
жеделхатында Кеңес өкіметі 
Қазақстанның əрбір облыстық 
кеңесінде тұтқындалған қазақ 
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қайраткерлерін босату жөнінде 
нұсқау бергендігін, Алашорда 
ұсынған өзге шарттарға таяу 
күндері жауап беретіндігін жəне 
РКФСР-дің Ұлт істері жөніндегі 
комиссариатының құрамында 
Қазақ бөлімін құруға қол 
жеткізгендіктерін хабарлайды 
[2,137 Б].

Келіссөздер нəтижесінде 
Мəскеу алаштықтар сұраған 40 
млн. рубльдің 12 миллионын 
береді. Бірақ орта жолда, Саратов 
қаласында Орал облыстық 
депутаттар Кеңесінің мүшесі 
большевик Д.И. Яковлев күтіп 
отырып ақшаны тартып алады. 
Бұл оқиға алаштықтардың Кеңес 
билігіне деген наразылығы мен 
сенімсіздігін одан əрі өршітті. 

Алаштанушы ғалымдардың 
пікірінше сол кезде Ресейдің 
Азиялық бөлігінде құрылған 
үкіметтер Алашорданы саяси күш 
ретінде танып өз жағына тартуға 
əрекет жасаған [11].

Кеңес өкіметі Азамат 
соғысының алғашқы жылының 
қорытындыларын шығара келіп, 
кеңес өкіметін ұлт аймақтарында 
нығайтудың тиімді жолдарының 
б і р і - ұ л т т ы қ - м е м л е к е т т і к 
құрылысты тереңдету қажет 
деп санады. Бұл бағытта 
кеңестік негіздегі Татарстанның, 
Башқұртстанның жəне 
Қазақстанның автономиялық 
мемлекеттігін тез арада 
құру большевиктердің ұлт 
саясаты саласындағы маңызды 
міндеттерінің бірі деп анықталды. 

Бұл бағыт большевиктер 
партиясының VIII съезінде 
(наурыз 1919 жыл) бекітілді.

Кеңес өкіметі 
ақгвардияшылар жағындағы 
уақытша үкіметтерден түңілген 
Алашорда үкіметімен байланысқа 
барып, өз жағына тартты. Ең 
алдымен мұндай байланысқа 
Алашорданың белгілі қайратке-
рі А. Байтұрсынов басқарған 
тобы барды. 1919 жылы қазақ 
даласында большевиктердің 
нұсқауымен Қазақ АКСР-
ін құруды ұйымдастыру 
мəселесімен айналысатын 
Қазақ революциялық комитетін 
(Қазревком) құрылады.

Ахмет Байтұрсыновтың 
ұсынысымен 1919 жылдың екінші 
жартысында Батыс Алашорда мен 
Казревком арасында келіссөздер 
жүргізу мəселесі қаралды. Сол 
жылдың желтоқсан айында 
Қазревком өкілдері Жаһанша 
жəне Халел Досмұхамедовтармен 
келіссөздер жүргізуге келеді. 
Бірақ бұл келіссөздер барысында 
Алашорда үкіметі Қазревком 
тарапынан қойылған ұсыныстарға 
келіспегендіктен нақты жауап 
қайтармаған [2, 235 Б.] Дегенмен, 
Азамат соғысы кезінде өздерінің 
басты саяси қарсыласы 
санағанымен Алашорда 
басшылығы Ресейдегі жəне 
Қазақстандағы саяси жағдайды 
ескере отырып Кеңес өкіметімен 
ымыраға баруға мəжбүр болды.

Алаш автономиясы 
басшылары əрқашан екі лагерге 
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бөлініп соғысып жатқан 
Ресейдің азамат соғысына қазақ 
азаматтарын қосып құрбан етуден 
барынша сақтанып, ұлт мүддесін 
қорғап əрекет жасады. Мəселен, 
1918 жылы қарашада Қызыл 
Армиямен соғыстарда жеңіліске 
ұшыраған ақгвардияшыл 
күштердің қатарындағы Орал 
казактары Алашордадан əскерге 
қазақ жігіттерін беруді талап 
еткенде, алаш жігіттері тек 
өз жерін қорғауға ғана ант 
бергендігін алға тартып Алаш 
басшылары одан бас тартады. 
Алашорда басшылары сыртқы 
күштермен қатынастарында қазақ 
өлкесін автономиялы басқаруға 
күш қолданбай, қантөгіссіз, 
конституциялық жолмен, саяси 
күрес əдісі арқылы жетуді мақсат 
етті. 

Сонымен қатар большевиктік 
күштермен, ақгвардияшылармен 
жəне Ресейдің Қазақ елімен 
шекаралас аймақтарындағы 
сол кездерде құрылып шамалы 
уақыт өмір сүрген үкіметтермен 
уақытша ымыраға келгенде 
ұлттың мүддесін қорғай отырып, 
тəуелсіз саясат жүргізуге 
ұмтылды. 

Алаш көсемдері Ресейдегі 
алапат азамат соғысы жағдайында 
сан түрлі əдіс-тəсілдер қолданып 
кейінгі толқын қайраткерлерге 
мемлекет басқару ісінде, соның 
ішінде сыртқы қатынастар 
саласында ұлт кадрларына ұлт 

мүддесін қорғаудың үлгі өнегесін, 
алғашқы тəжірибесін көрсетіп 
кетті.

Қазақ хандығы мен 
мемлекеттік билік жүйесі 
бірнеше ғасыр бойы қалыптасып, 
ұлттық мүддені қорғау 
мен жүзеге асырудың мол 
тəжірибесінің жинақталуы, 
Алаш зиялыларына XX ғасыр 
басында Ресей құрамында 
автономия түрінде өз мемлекетін 
құрып сыртқы байланыстарды 
қалыптастыруына мүмкіндік 
берді.

Алаш қайраткерлері «өз 
қызметінің басты мұраты қазақ 
халқының ұлттық төлтумалығын 
сақтау, сонымен бірге оның тари-
хи өткенін қалпына келтіріп, 
ұлттық санасын шыңдау деп 
санаған»-деп пайымдайды 
Н.Ə.Назарбаев [1,157 Б].

Сол заманға сай келетін 
мемлекеттік басқару жүйесін 
қалыптастыруға ұмтылған 
Алашорда үкіметінің 1917-
1919 жылдарда бұрынғы 
Ресей империясы аумағында 
қысқа мерзімді өмір сүрген 
5-6 үкіметтермен келіссөздер 
жүргізу өнері, осы іс-шараларды 
нақты іске асыруға бағытталған 
қаулы-қарарлар қабылдауы, 
қазақ үкіметі мүшелерінің саяси 
сауатты болғандығын жəне бұл 
үкіметтің сыртқы байланыстар 
қалыптастыруға қабілетті 
екендігін айғақтайды.



72

№ 3, 2014    МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ     ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА   МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ     ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА

ƏДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1 Назарбаев Н.Ə. Тарих толқынында. – Алматы: «Атамұра», 2003. 

- 288 б.
2 Алаш қозғалысы. Құжаттар мен материалдар жинағы. Желтоқсан 

1917 ж. - мамыр 1920 ж. Движение Алаш. Сборник документов и 
материалов.    Декабрь 1917 г.- май 1920 г. – Алматы: «Алаш», 2005. 
–Т. 2. - 496 б.

3 Алаш қозғалысы. Құрастырушылар: Е.Тілешов, Д.Қамзабекұлы, 
И.Нұрахметов. -Алматы: «Сардар» баспа үйі, - 2008. - 324 б.

4 Шишкин В.И. Из истории формирования Совета министров 
Временного Всероссийского правительства (октябрь 1918 г.) // 
Вестник НГУ. Серия: История, филология. - Новосибирск, 2007. - Т.6. 
- Вып. 1 (история). - С. 209-217.

5 Сүлейменова Д.Д. Батыс Алашорда тарихы-өлке тарихының 
құрамдас бөлігі. - Алматы: «Арыс» баспасы. 2007. - 136 б.

6 Ілиясова К. Ойыл Уалаятының Уақытша үкіметі // Қазақ тарихы. 
- 2004. - № 5. - 81-83 б.

7 Аманжолова Д.А. На изломе. Алаш в этнополитической истории 
Казахстана. - Алматы: Издательский дом «Таймас», 2009. - с. 412 

8 Нүрпейісов К. Алаш һəм Алашорда. - Алматы: «Ататек», 1995. 
- 256 б.

9 Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін) бес томдық. 
4-том.  - Алматы: «Атамұра», 2010. - 688 б.

10 Мажитов А.С. Жаханша Досмұхамедов. - Алматы: «Арыс». – 
216 с. 

11 Сайлаубай Е. Күншығыс Алашорда // Қазақ. - 2011 ж. - 23-30 
желтоқсан. - № 51-52. 

РЕЗЮМЕ
Автор статьи: кандидат педагогических наук, ведущий научный 

сотрудник Института истории государства КН МОН РК Дуйсен 
Сейткали Жахияулы. 

В статье рассматриваются внешние связи правительства 
«Алашорда» с Временным правительством в Азиатской части России 
и с Советской властью в 1917-1920 годы.

SUMMARY
The author of the article: leading research associate of Institute of 

State History of the Science Committee of the Ministry of Education and 
Science of the Republic of Kazakhstan, candidate of pedagogical sciences 
S.Zh. Dyusen.

The article considered the external communications of the government 
«Alash Orda» with the temporary government of Soviet authority which 
was in the Asian part of Russia  in the 1917-1920 years.



73

    МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ     ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА     № 3, 2014   МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ     ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА     

УДК: 94(571.15)
Ғ.М. Қарасаев

ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институты 
Деректану, тарихнама жəне Отан тарихы бөлімінің бастығы, 

тарих ғылымдарының докторы

АЛТАЙДЫ ЗЕРТТЕУДІҢ ХХ ҒАСЫР БАСЫНДАҒЫ
 ЖЕКЕЛЕГЕН ТАРИХНАМАСЫ

(1900-1917 ЖЖ.)
Аннотация

Мақалада ХХ ғасырдың басындағы Алтай өңірінің тарихын 
зерттеген ғалымдардың ғылыми шығармаларына талдау жасалынған. 
Осы мерзімдегі жарияланған аталған өлкенің өткеніне арналған 
ғылыми, көпшілік жинақтардағы мақалалардың, жазбалардың 
мазмұндары сараланған. 

Түйін сөздер: Алтайдың тарихнамасы, Алтай өлкесін зерттеушілер, 
өлке тарихы, ресми жазбалар мен жинақтар, Алтайды қоныстандыру, 
əскери игеру, өнеркəсіптік игеру, Столыпинның аграрлық реформасы, 
Алтайды зерттеушілер: К. Ельницкий, А.М. Мелких, В.А. Обручев, 
М.В. Довнарь-Запольский., А.В. Адрианов т.б.

ХХ ғасырдың басындағы 
(1900-1917 жж.) Ресей 
империясының отарына 
айналған Батыс Сібір, Алтайды 
зерттеудің тарихнамасының 
негізін ресейлік басылымдар 
құрады. Осы мерзімдегі 
олардағы қаралған мəселелер 
аталған өлкенің толығымен жəне 
мəңгілікке Ресей империясының 
құрамына айналдыруын 
іске асыру қызметіне 
бағындырылды. ХІХ ғасырдың 
соңы - ХХ ғасырдың басындағы 
империяның Еуропалық, т.б. 
ішкі аймақтарындағы орыс 
шаруаларының тегін, қалауынша 
құнарлы жер алуға деген жаппай  
ұмтылысы, осы арқылы Сібірді 
түгелімен мелекеттің ажырамас 
бөлегі ету мақсаты оны барынша 

орыстармен қоныстандыруға 
деген  саясатының ауқымды 
тұрғыда жүргізілуіне əкеліп 
соқты.  

Сібірді қоныстандыру 
ісімен осы мерзімдегі барша 
мемлекеттік  құрылымдар 
айналысты. Сонымен қатар 
ғасыр басындағы Столыпиннің  
аграрлық реформасы Сібірді, 
соның ішінде оның батысы мен 
Алтай өлкесін қоныстануға 
ниет еткендердің барлығына 
ашық деп жариялап, олардың 
жаппай келіп орналасуларына 
мүмкіндік жасады.  Шаруалар 
енді жеке емес, қауымдарымен, 
деревняларымен келіп орналаса 
бастады. 

ХІХ ғасыр соңындағы 
Сібір темір жолының салынып, 
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пайдалануға берілуі бұл 
қозғалыстың көлемін еселеп 
арттырды. Нəтижесінде тарихи 
мəліметтерден айқындала 
түсетініндей, ХХ ғасырдың басы 
империялық үкіметтен толық 
қолдау алған Ресейдің орталық 
өңірі тұрғындарының  түгелімен 
орындарынан қозғалып, Сібірге, 
соның ішінде Алтайға ағылуымен 
ерекшеленді. Яғни, Сібірді орыс 
шаруаларының жаулауы ХХ 
ғасыр басында жалпыхалықтық 
іске айналды. Осындай жаппай 
қоныстануға байланысты жерінен 
аластатылып, күн-көрісінен 
айырылған Сібір мен Алтайдың 
байырғы тұрғындарының 
тағдыры, болашағын айқындау  
отарлаушылардың мақсатына 
енбеді. 

Міне, сондықтан да осы 
отарлаудың барысын, қажеттігін, 
империя үшін маңызын айқындау, 
шаруаларды орналастыруға 
арналған жаңа жерлерді 
анықтауға арналған əр саладағы 
зерттеулер, ұсыныстар мен 
тұжырымдар жариялана бастады. 
Бұл қызмет мемлекеттік тұрғыда 
қаржыландырып, басылымдарда, 
жинақтарда тұрақты түрде 
жарияланып тұрды. 

Сонымен қатар аталған 
мерзімдегі көптеген зерттеулерде 
Батыс Сібір, Алтайдағы тау-кен 
ісінің негізделу, даму тарихына 
назар аударылды.  өлкенің 
байырғы тұрғындарының  тарихы 
қарастырылды.  Олардың, 
əсіресе осы аймақты толығымен 

мекендеп келген қазақтардың 
тау-кен орындарына тартылуы, 
олардың жағдайлары кеңінен 
жазылды.     

ХІХ ғасырдың аяғы, ХХ 
ғасыр басындағы жалпы Алтай 
өңірі тұрғындарының, соның 
ішінде қазақ халқының өткені 
мен сол кездегі  жағдайын 
толығынан зерттеп, оған 
құнды еңбектер арнаған тау 
инженері  В.Д. Коцовский болып 
табылады.  

Өз зерттеулерінде ол ХVІІІ 
ғасырдың аяғынан бастап аталған 
өлкедегі  ашылған тау-кен 
зауыттарының қалыптасу тарихы, 
ондағы негізгі  жалдамалы қазақ 
жұмысшыларының кəсіптік 
шеберліктеріне, тұрмыстық, 
əлеуметтік жағдайларына 
толығынан талдау жасады. 
Зауыт əкімшілігінің  қазақ 
жалдамалы жұмысшыларына 
деген оларды қанауға негізделген  
теңсіздік қатынасын баяндады. 
Осы мазмұндағы оның 1904 
жылы шыққан «Отчет по 
статистике – экономическому 
и техническому исследованию  
золотопромышленности Семи-
палатинской и Семиреченской 
областей. Часть 1. Районы 
притоков реки Иртыша» 
атты шолуында [1]  Отчет по 
статистике – экономическому 
и техническому исследованию 
золотопромышленности  Семи-
палатинской и Семиреченской 
областей., Спб., 1904, часть - 1 
атты еңбегінде қазақ даласын 
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(оның Алтай аймағын, - Ғ.Қ.) 
өнеркəсіптік тұрғыдағы игерудің, 
ондағы өнеркəсіптің негізделіп, 
дамуының тарихы сипатталған. 
[1] 

Тау инженерінің «Краткий 
обзор горнозаводской про-
мышленности  Семипалатинской 
области. - В кн.: Памятная книжка 
Семипалатинской области на 
1898 год. - Семипалатинск, 1897. 
- с. 27-34» атты жинағында ХІХ 
ғасырдың соңындағы Семей 
облысына қарасты Ертіс аңғары, 
Алтай өңіріндегі алтын өндіру 
ісінің барысына, ондағы қазақ 
жұмысшыларының  жағдайына 
сипаттама берілген. Өлкедегі 
алтын өндіру көлемін арттырудың 
қажеттігі айқындалған. [2, 80 Б.]

Ф. Щербинаның басшылы-
ғымен 1903 жылы Воронеж 
қаласында  басылып 
шыққан «Материалы по 
киргизскому землепользованию  
Семипалатинской области. 
Павлодарский уезд. Т-4» атты 
жинақта Ресейдің Сібірді, соның 
ішінде Қазақстанның шығысы мен 
Алтай өлкесін  қоныстандырудың, 
əскери, шаруашылық игерудің 
тарихына талдау  жасалған. Осы 
шығармада баяндалғанындай: 
«Орыстардың Сібірді қоныста-
нуы туралы мəліметтер ... 
О. Усовтың «Статистическое 
описание  Сибирьского 
казачьего воиска, изд. 1879» 
атты шығармасында келтірілген.  
Оның айтуы бойынша Ертіс 
аңғарларын отарлау патша үкіметі 

орыс иеліктерін қазіргі Ақмола 
мен Семей облыстарының ұлан-
ғайыр далада көшіп жүрген 
қырғыздар мен жоңғарлардан 
қорғау мақсатында Ертіс 
өзенінің оң жағалауына Омбы, 
Железинск, Ямышевск (1717), 
Семей (1718), Өскемен қамалын 
(1720) негіздеген ХVІІІ ғасырдың 
бірінші жартысынан басталады» 
[3].  

«Справочная книжка для 
ходоков и переселенцев на 1911 
год» атты  1911 жылы Санкт-
Петербургте шыққан анықтама 
кітапта 1908 жылы Сібірге келген 
қоныс аударушылардың саны 
көрсетіліп, олардың материалдық 
жағдайларына талдау берілген. 
Мысалы осы анықтама бойынша 
«1908 жылы  бір ғана темір 
жолмен Сібірге 350 мыңнан 
астам қос жынысты адамдар 
келіп,  бұл өңірде 100000-ға жуық 
жанұя негізделді. 1909 жылы да 
осындай адамдар келді» [3].  

1909 жылдың шілде айында 
жарияланған «Русская старина 
(Историческое издание)» атты 
журналдағы Л. Малеевтың 
«Алтайский горный округ» 
атты мақаласында Кенді Алтай 
өңіріндегі түсті металлдар 
өндірудің басталу мен негізделу 
тарихына, көлеміне сипаттама 
жасалған.  Онда жазылғанындай: 
«ХVІІІ ғасырдағы Алтайдағы 
кен орындарының  ішінде 
Алей өзеніне құятын Курбачих 
өзені жағалауына орналасқан 
Змейногорск кен орны ерекше 
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маңызға ие. Кен орындарынан 
алғашқы тұрғындар орыстар 
келгенге дейін-ақ кен өндіріп, Чуд 
кен орындарынан  мөлшермен 
ХVІІ ғасырда өндірілген. ... 
кен табылып, ол туралы хабар 
Тобол воеводасы Салтыковқа 
жеткендігі туралы мəліметті 1673 
жылғы 11 қазандағы Кузнецкіден 
Томск қаласына Баратынскийге 
жібергенін Волковтың хатынан бі-
луге болады. Осы аталған Змеево 
таулары,  Чуд мекендеріндегі  кен 
орындары туралы кен іздеуші 
Яков Костылев те мəлімет 
берген». [3, 338-339 Б.] 

ХІХ ғасырдың аяғы, ХХ 
ғасырдың басындағы ... Кенді 
Алтай аймағындағы тау-кен 
өндірісін ұйымдастырушы 
инженер А.А. Сборовский  
өлкедегі осы кен орындарының 
жағдайы туралы көптеген 
мəліметтер береді.  Осы 
тұрғыда оның «Отчет по 
статистике – экономическому 
и техническому  исследованию 
з о л о т о п р о м ы ш л е н н о с т и 
Кокчетавского района Спб., 
1908» атты еңбегінде [3. 341 
Б.] ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ 
ғасыр басындағы  Қазақстанның 
шығысы мен Алтай аймағындағы 
тау-кен кəсіпорындарына 
талдау жасалып, ондағы 
жұмысшылардың ұлттық 
құрамына сипаттама берілген. 
Түсті металдар өндіретін зауыт 
басшылары мен жұмысшылар 
арасындағы қатынас 
сараланған. Сонымен бірге осы 

зауыттардағы жергілікті қазақ 
жұмысшыларының жағдайлары 
баяндалған. 

Оның «О добыче золота в 
Семипалатинско-Cемиреченском 
горном округе в 1892 году. 
- Горн. журнал, 1892. - т. 
4. - № 12. - с. 519-520» «О 
состоянии  Семипалатинско-
Семиреченского горного 
округа в 1892 году. - Горн. 
журнал., - 1893. - т. 2. - № 5-6, 
- с. 329-415»; «Горнозаводская 
и золотоплатиновая  
промышленность на ХVІ 
Всероссийской выставке 1897 г., 
бывшей в Нижнем Новгороде. 
(Отчет по поездке на выставку). 
- Изв. Зап. - Сиб. Отд.Рус. 
геогр. о-ва. - 1898, - с.1-101»; 
«Материалы к изучению горного 
дела в степных областях западной 
Сибири и Тобольской .- Записки 
Зап. - Cиб. отд. Рус. геогр. 
о-ва. - 1896, - кн. 19, - с. 1-224» 
[2, 64, 82 Б.] атты зерттеулері 
де Алтай өңіріндегі тау-кен 
орындарының дамуы мен ондағы 
жұмысшылардың, соның ішінде 
қазақ жұмысшыларының нақты 
жағдайын баяндауға арналған.

1910 жылы Омбы қаласында 
басылған Ресей армиясы Бас 
штабына қарасты округтық 
штабының бастығы генерал-
лейтенант Тихменевтың  
басшылығы негізінде іске 
асырылған бас штабтың офицері 
подполковник  Грудзинскийдің 
«Əскери-географиялық жəне 
санақтық жазбасында» басқа 
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мəліметтермен бірге қазақ 
халқының шығу тарихы, (соның 
ішінде Қазақстанның шығыс 
аудандары, Батыс Сібір, Алтай 
аймағын, - Ғ.Қ.) қоныстандыру 
барысына арналған бағалы 
анықтамалар мол. Онда 
көрсетілгеніндей: «1581 жылы 
Сібірдегі Күшік ханның ордасын 
талқандау  Азиядағы орыс 
иелігінің негізделуіне бастау 
жасады. Осы уақыттан бері  
Ертіс, Обь өзендері аңғарындағы 
аборигендер – фин жəне түркі 
тайпаларының халықтары жаңа 
жерлерді жылдам қарқынмен 
жаулай бастаған неғұрлым күшті, 
көпсанды жəне мəдениетті 
славяндарға бағынуға мəжбүр 
болды. Бұл иелену қазіргі күнге 
дейін жалғастырылып келеді.  
Қоныстанушылар аталған 
өңірдегі орыс тұрғындарының 
пайдалануына арналған жерлерді 
кеңейту мақсатында бұрынғы 
мекендеушілерді солтүстік 
жəне оңтүстік аймақтарға 
ығыстыруда». [3, 359 Б.] 

ХІХ ғасырдың соңғы 
ширегіндегі Қазақстанның 
шығыс жəне Батыс Алтай өңірін 
өнеркəсіптік, шаруашылық 
игеру, орыс шаруаларымен 
қоныстандырудың тарихы 
зерттеуші Е. Шмурлоның жазған 
еңбектерінде  патша үкіметінің 
отарлық саясатынан күйзелген 
жергілікті халықтың ауыр халі 
баяндалады. 

Осы тұрғыда зерттеушінің 
1907 жылғы Ресей императорлық  

географиялық қоғамы Семей 
бөлімшесінің хабаршысында 
жарияланған  «Русские и киргизы 
в долине Верхней Бухтармы. 
Материалы для истории  
заселения Бухтарминского края» 
(Семипалатинск, 1907) атты 
көлемді  зерттеуінде Батыс Сібір 
генерал-губернаторлығы, Алтай 
тау-кен басқармасының орыс 
шаруаларын орналастыру, кен 
орындарын ашу,  мақсатындағы 
қазақтардың тарихи мекендерінен 
жаппай қуылуынан нақты 
мысалдар келтірілген. [3, 268 Б.]       

Зерттеушінің оның алдында-
ғы «Русские поселения за Южным 
Алтайским хребтом на Китайской 
границе .-Записки Зап. Сиб. Рус. 
геогр. о-ва, 1898. - кн.: 25, - с.1-
64» [2, 79 Б.] атты шығармасы да 
Алтай өңірін ХІХ ғасырдың соңы, 
ХХ ғасыр басындағы екпінді 
түрде қоныстандыруға, осының 
негізіндегі жергілікті қазақтардың 
жағдайын айқындауға арналған.  

Ресей императорлық 
географиялық қоғамы Батыс 
Сібір бөлімінің 1893 жылғы 
санында Г. Катанаевтың 
«Прииртышские казаки и 
киргизы  Семипалатинского 
уезда» деп аталатын мақаласы 
бар. Оның «Зимующие  при 
поселке Белокаменном киргизы» 
деген бөлімінде зерттеуші ХІХ 
ғасырдың екінші жартысында 
патша өкіметі тарапынан 
іске асырылған  аталған 
аймақты жаппай орыстармен 
қоныстандырудың нəтижесінде 
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жерлерінен айырылып, күйзеліс-
ке ұшыраған халқымыздың 
ауыр тағдыры баяндалып, 
қазақ қоғамындағы əлеуметтік-
шаруашылық өзгерістерге 
тоқтаған. Осы құбылыстың əсерін 
саралаған. ... Г.Е. Катанаевтың 
«Краткий  исторический обзор 
службы Сибирского казачьего 
войска с 1582 по 1908 гг. Спб., 
1908» атты зерттеуінде Ресей 
империясының Қазақстанның 
шығыс аймақтарын отарлаудағы 
казак əскерлерінің алатын 
орнына кеңінен  сипаттама 
берілген. Аталған шығармада 
көрсетілгеніндей:» Жоңғар 
хандығын талқандаған, 
... бірнеше жүз мың қалмақтарды 
қырған  қытайлықтар бүкіл Орта 
Азияға үлкен үрей тудырды. 
Олардың əскерлерінің  алдыңғы 
бөлегі  Ресейлік Алтай арқылы 
Өскеменге, Бұқтырма өзені 
арқылы  Шар, Аягөз, Лепсі, Іле 
өзендері жəне Балхаш көліне 
дейін жетті. Олардың солтүстікке 
қарай одан ары жылжуынан 
сескенген орыстар Сібір шекара 
жүйесін салу мен нығайтуға 
кірісті» [3, 280; 364-365 Б.].  

Зерттеушінің «Исторический 
очерк службы Сибирского 
казачьего войска. (К вопросу 
о служебном старшинстве 
Сибирского казачьего войска в 
ряду других казачьих войск). - 
Воен. сборник, 1903. -  № 7, - с. 
42-60, - № 8, - с. 47-66. Библиогр. 
в подстроч. примеч. 12 назв» [2, 
56 Б.] деген шығармасында  Сібір 

казак əскерлерінің қалыптасу 
тарихы мен ХХ ғасыр басына 
дейінгі қызметі сараланған. 

ХХ ғасырдың басынан Санкт-
Петербург қаласында шыға 
бастаған  «Вопросы колонизации» 
журналында Ресейдің отарланған 
аймақтарын ХІХ ғасырдың 
алпысыншы жылдарының 
ортасынан басталған мемлекеттік 
тұрғыдағы жоспарлы мақсатта 
игерудің, соның ішінде əсіресе 
шаруалармен  қоныстандырудың 
барысы туралы мəліметтер 
жарияланып тұрды. Осы жур-
налдың көптеген сандарында 
Қазақстаннның шығысы, 
Алтай өңірі, ... аймақтарын қо-
ныстандырудың барысы туралы 
көптеген мəліметтер жариялан-
ды. Аталған қоныстандыруға   
орай жергілікті халықтың 
күйзелуі, жайылымдықтарынан 
қуылулары туралы кеңінен 
жазылды.

Көрсетілген журналдың 
1908 жылғы № 3 санындағы   
Н. Синельниковтың «Горный 
Алтай» атты мақаласында 
«Орыстардың  Таулы Алтай 
өлкесіне қоныстануы 1801 
жылдан басталады, 1820 жылы 
Капы уезіндегі Чаны көлі маңай-
ын мекендеушілер Таулы Алтай-
ға келіп, Төменгі Уймень қоны-
сын негіздеді» деген мəліметтер 
бар.

«Вопросы колонизации» 
журналының осы санындағы 
«Смета  переселенческого 
управления в Гос. Думе» - 
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деген анықтамада Семей өңірін  
қоныстандыру мəселесіне 
арналған көптеген мəліметтер 
берілген. Онда: «Бұл іске 
біздің Қырғыз даласындағы 
қызметіміз жатады, себебі 
олардың тұрмыстық жағдайы мен 
болашағын айқындау қазіргі күні 
... əсіресе  Мемлекеттік Думада 
өкілеттіктерінің үнемі назарында 
болуы керек. 

Алтай мұнда қоныс 
аударушыларды жіберудегі 
ең кең тараған орын болды. 
... Қазіргі күні аталған өңірде 
миллион десятина мөлшерінде  
қоныстандырушыларға арналған 
жерлер ұйымдастырылып, 
800000-ға жуығы  (десятина, - 
Ғ.Қ.) таяу уақытта анықталатын 
болады», [3, 286-287 Б.] - делініп, 
ХХ ғасыр басынан ресейлік 
қоныстандыру салдарынан 
жерлерінен толығымен 
айырылған Алтай қазақтарының 
келешегіне назар аудару керектігі 
атап көрсетілді.  

Өлкедегі қоныстандырудың 
барысын зерттеген «К вопросу 
о землеустройстве на Алтае и 
земельная политика Кабинета 
его Величества», - деген атаумен 
1912 жылы Барнаулдан шыққан 
жинақта ХХ ғасыр басындағы  
Алтай өлкесіне қоныс аударып 
келушілердің мəліметі 
берілген. Сонымен қатар онда 
осы аймақты одан ары орыс 
шаруаларымен қоныстандыру  
шаралары сараланып, осыған 
қажетті жерлерді зерттеу 

қорытындысы баяндалған. 
Онда көрсетілгеніндей: «Еркін 
қоныс аударудың енгізілуімен 
–ақ көшіп келушілер саны 1907 
жылы аса көп мөлшерге жетті.  
Новониколаевскіге поездардан 
600000 адам түсті» [3, 14 Б.].

1907 жылы Омбы қаласынан 
«Труды частного совещания, 
созванного  20 мая 1907 года 
Степным Генерал-губернатором 
по вопросами о нуждах 
киргизов Степного края» атты 
жинақ шығарылып, онда ХХ 
ғасырдың басында басталған 
Қазақстанның шығысы, Алтай 
өлкесі қазақтарының  жерін 
Столыпинның аграрлық 
реформасына сай күштеп 
алудың жолдары қарастырылып, 
оны іске асырудағы міндеттер 
айқындалды. Аталған кеңесте: 
«Қырғыздар 200 жылдай мекен-
деп келе жатқан Өскемен уезінің 
Шыңғыстай болыстығындағы 
жерлерді Кабинет 8 шаруалар 
жəне екі казак қоныстары мүддесі 
үшін бөліп берді. Сондықтан да 
қазір қырғыздар шаруалар мен 
казактар, сонымен қатар Томск 
губерниясы жерлерін жалға алуға 
мəжбүр болуда. Жалдамалы жер 
үшін 5 рубльден төлейді», - [4] 
деп көрсетіліп, бұл істі одан ары 
жалғастыру тұжырымдалды.

1908 жылы Санкт-
Петербургтен шыққан «План 
работы переселенческого 
управления на 1908 год» атты 
жинақта ХХ ғасыр басынан 
басталған барша Алтай өңірі 
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уездерін толығымен орыс ша-
руаларымен  қоныстандырудың 
міндеттері сараланып, оны 
алдағы кезеңдегі іске асырудың 
жолдары айқындалған. Аталған 
мақсатта: «Алтай округіндегі 
жерлерді анықтаудағы 
жұмыс қоныстандыру 
бөліктерін айқындау мен  
отарлау мақсатындағы Таулы 
Алтайдың орыс шаруаларын 
қоныстандыруға қолайлы 
зерттелмеген жерлерін есепке 
алуда болып табылады.

1906 жылғы 19 қыркүйектегі 
жоғары дəрежедегі жарлыққа 
сəйкес  Патша Кабинетіне қарасты 
Алтай округіндегі қоныстандыру 
бөліктерін негіздеу Томск 
жəне Барнаул уездерінде іске 
асырылады. Мұнда барлығы  
30000 адамға арналған 200 
қоныстандыру  бөліктерін 
анықтау жоспарланған. 

Осының ішінде Құлынды 
даласындағы қырғыздарға тиісті 
барлығы  771500 десятина 
жердің 370000 десятинасын 
22000 қоныстанушыларға алуға 
болады», - делініп [5], бұл істі 
жеделдетудің қажеттігі айтылған.

Cібірді, бүкіл Алтай аймағын 
қоныстандырудың ХVІ ғасырдың 
соңынан ХVІІІ ғасырдың басына 
дейінгі тарихы 1905 жылғы 
Мəскеуде  жарияланған «Наши 
землепроходцы. Рассказы о 
заселении Сибири (1581-1712 гг.)» 
атты жинақта жарияланды. Онда 
көрсетілген өңірді отарлаудың 
ХХ ғасыр басындағы барысына 

талдау жасалды. Жинақта: «1604 
жылы Томск салынды, ол оңтүстік 
Сібірге едəуір жақын жатыр. 
Сол мерзімдегі  қалалардың 
қалай салынғанын төмендегідей 
анықтамадан білуге болады, атап 
айтқанда Томск үшін 50 ... адамды 
іріктеп, олардың əрқайсысына 
2 рубль 50 копеектен ақша, нан, 
ширек көлемдегі ұн, жарты 
көлемдегі жарма,  осы мөлшердегі 
астық талқаны берілді. Мылтық 
ата алатын жастарды іріктеу 
тапсырылды», - делініп [6], 
Алтайды отарлаудың Ресей 
империясы үшін тарихи маңызы 
айқындалды.

ХХ ғасырдың басындағы 
патша əкімшілігінің Сібір, соның 
ішінде Кенді Алтай өңірін жаппай 
қоныстандырудың екпінді 
жүргізілген мерзімін сипаттаған 
мəліметтердің қатарына «На 
Сибирской просторе» атты 
жинақтағы анықтамалар жа-
тады. Аталған шығармада 
Алтайдың шаруалармен қоныс-
тандырылмаған жаңа өңірлерін 
қарастыруға ерекше маңыз 
берілген. Онда көрсетілгеніндей: 
«Томск губерниясының (Томск 
ауданының ең батыс мекені, - 
Ғ.Қ.) Татар станицасы қоныс 
аударушылардың  ең ұнататын 
жері. Қазір одан солтүстікке 
қарай ғана бос аздаған жер бар. 
Қайынды уезінің қалған бөліктері 
одан ары Барнаул уезінің барша 
оңтүстігі  (қоныстанушылармен, 
- Ғ.Қ.) толығымен толтырылған» 
[7]. 
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Алтай өңірін қоныс-
тандырудағы бұл аймақты 
өнеркəсіптік игеру, осы 
мақсаттағы Ұлы Сібір темір 
жолын салудың маңызын 
айқындап,  қоныстандырудың 
жаңа кезеңінің бұл өлке үшін 
қажеттілігі А.Н. Дмитриев-
Мамоновтың редакциялауымен 
шығып келген «Путеводитель 
по Сибирской  железной дороге 
1910-1911 гг.» атты жинақта 
жарияланып тұрды [8].

ХХ ғасырдың басындағы 
Батыс Сібірді, оның жекелеген 
уездерін орыс шаруаларымен 
қоныстандырудың барысы, 
осы бағыттағы мемлекеттік 
тұрғыдан атқарылып жатқан  
шаралардың нəтижесі 
«Западная Сибирь, Губернии 
Тобольская и Тобольская» 
деген жинақта жарияланды. 
Онда баяндалғанындай: 
«... Ақыр соңында Сібірдің 
(көне, - Ғ.Қ.) тұрғындарының 
үздіксіз басталған орыстардың 
қозғалысына қарсы тұрар 
шаралары қалмады. Казактарды, 
патша жасағын талқандауға 
болар еді, алайда шығысқа қарай  
бет алған орыс халқына тосқауыл 
қою мүмкін емес болатын. 
Бұратаналардың бағынуына тура 
келді. Біртіндеп қалалар пайда 
болды. Осылай Тобольск,  Томск, 
Туринск, Каинск, т.б. қалыптасты. 
Жаңа өлкені жаулау басталды» [9, 
С. 7]. 

1906 жылы Санкт-
Петербургте жарияланған 

«Государственные  преступления 
в России в ХІХ веке. Сборник 
извлеченных из официальных  
издании, правительственных 
сообщении. Том первый. 1825-
1896 гг.» атты жинақта  ХІХ 
ғасыр басындағы  Ресейдің 
мемлекеттік қылмыскерлеріне  
талдау жасалынып, олардың 
басым көпшілігінің жазалау 
мерзімдерінің Сібір, Алтай 
аймағы болып белгіленгендігін 
жариялаған. Сонымен қатар 
Сібірге  жіберілгендердің ондағы 
қызметтері баяндалған [10]. 

Алтай өлкесіндегі ХХ 
ғасыр басынан басталған 
патша əкімшілігінің  белсенді 
жүргізген орыс шаруаларын 
бұл өңірге қоныстандыру 
Империялық  географиялық 
қоғамы Батыс Сібір бөлімі 
Семей бөлімшесінің сандарында 
жүйелі түрде қаралып келді. 
Атап айтқанда, осы жинақтың № 
5 басылымында  И. Пахомовтың  
«Киргизское хозяйство на Ак-
Кабе и на верховьях Курчума» 
атты зерттеуде осы аталған өңірді 
қоныстанушылар қажеттігіне  
алудың жергілікті қазақтарға 
кері əсері сараланған. Онда 
көрсетілгеніндей: «1866 жылы 
Нарында алғашқы (казак, - Ғ.Қ.) 
қоныстары пайда болды: Таловка 
(Солдатово). Осы мерзімнен 
бастап солтүстік жағалауды 
отарлау іске асырыла бастады. 
1875 жылы қырғыздар оңтүстік 
жағалаудан толық ығыстырылып, 
осы мерзімнен бастап өздерінің 
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бұрынғы қыстаулары мен  жаз 
жайлауларын патша Кабинетінен 
жалға алуға мəжбүр болды. 
Бұған дейін, дəлірек айтқанда 
1878 жылы олар Қытайға өтуге 
əрекет жасады. Екі болыстық: 
Шыңғыстай жəне Алтай 
болыстықтары. Олар  Ақкөл 
аймағы мен Қобда өзендерінің 
аңғарларына қарай өтті. Алайда 
Қытайда  жеккөрінушілікпен 
қарсы алынып, екі жыл өткеннен 
кейін əбден кедейленіп,  қайтадан 
бос емес жерлеріне оралуға 
мəжбүр болды. Бұқтырма жəне 
Нарын өзендерінің сол жағалау-
ын орыс адамдарымен қоныстан-
дыру (ХХ ғасыр басында, - Ғ.Қ.) 
одан ары жалғасуда» [11].

1908 жылғы Санкт-
Петербургте шығарылған 
К. Ельницкийдің  «Инородцы 
Сибири и Среднеазиатских 
владении России. Этно-
графические  очерки. Издание 
2-е» атты кітабында Сібірдегі 
жергілікті тұрғындардың  саны-
на, шаруашылығына сипаттама 
жасалып, олардың орыс 
қоныстанушылармен қатынасы-
на назар аударылған. 

Осы арқылы патша 
əкімшілігінің бұл өлкелерді 
одан ары отарлауының  жолдары 
сараланды. Аталған тұрғыда 
кітапта жергілікті қазақтарға: 
«... Өзара жəне орыстармен 
қатынасында қырғыздар өздерін 
едəуір тұрғыда тең дəрежеде 
ұстайды. ... Олар өркениетті 
халықтарға қарағанда барлық 

табиғи өзгерістерді, суықты, 
аштықты жəне ыстықты үлкен 
шыдамдылықпен көтереді. 

... Қырғыздар белсенді, жыл-
дам жəне көңілді əрекеттерімен 
ерекшеленеді. 

... Қырғыздар батыл, нашар 
шаруашылықтарына қарамастан 
олар қасқырға, тіпті жолбарысқа 
батыл шабуыл жасап, оны жеңе 
біледі. Жауларына олар негізінен 
айқаймен, ұранмен шабуыл 
жасайды», - [12] деген əділ 
тұрғыдағы сипаттама берілді.

Батыс Сібір, Алтай өңірін 
ресейлік отарлаудың тарихы 
ХХ ғасыр басындағы көлемді 
ғылыми еңбектерде одан ары 
жалғастырылды. Оларда аталған 
өлкені қоныстандыру, əскери, 
шаруашылықтық тұрғыдағы 
игерудің  өткені барынша мол 
мəліметтер арқылы жарияланып, 
оған уақыт талабына сай баға 
берілді. Осы тұрғыдағы белгілі 
американдық зерттеуші, жиһангер 
Джордж Кеннан өз зерттеуін 
Сібірге жер аударылып, ондағы 
тұрғындар қатарын толықтырған 
ХІХ-ХХ ғасыр басы көлеміндегі 
саяси жер аударылушылардың 
өмірі мен қызметіне арнаған. 
«Мен Сібірде, - деп жазады Дж. 
Кеннан,- аз дегенде 30-дай жер 
аударылушымен таныстым. 
Олардың  бұл жердегі айдалу 
мерзімі 1874-1884 жылдар 
аралығы. Бұл жер аударылғандар 
Сібірдің барлық өңірлеріне 
тараған» [13]. 

Дж. Кеннанның  «Степная 



83

    МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ     ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА     № 3, 2014   МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ     ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА     

жизнь в Сибири. - Спб.,1871. 
- с.27» «Степь и Иртыш. 
Наблюдения и впечатления 
американского путешественника 
.- Новь, 1886, № 20» атты 
жазбаларында ХІХ ғасырдың 
екінші жартысы көлеміндегі  
Сібірге жер аударылғандардың 
тарихы қарастырылып, олардың 
осындағы атқарған қызметтері 
сараланған [2, 68 Б.].

ХХ ғасырдың басындағы 
Сібір, Алтай өлкесіндегі кен 
орындары, өлкені өнеркəсіптік 
игерудің тарихымен айналысушы 
А.М. Мелких өзінің «Из 
экономической жизни Западной 
Сибири» атты шығармасында 
Сібірдің  тау-кен байлығына 
молығын көрсете келе, оны 
тиімді тұрғыда өндірудің,  
осы мақсатта кен орындарын 
көбейту жəне оны жеделдету 
жолдарын қарастырған. Өлкедегі 
кен өндірудің тарихына шолу 
жасаған. Оның көрсетуінше: 
«Cібірдің тау-кен байлықтарына 
тау-кен өндірісі аса маңызға 
ие деп есептеген Ұлы Петрдің 
кезінде ерекше назар аударылды. 
1700 жылдары Сібір воеводалары 
патшаның ... «Кім қандай кенді 
біледі жəне  оны табады, ол 
туралы мəлімет шын мəлімет 
беруі керек», - деген бұйырығын 
алды [14].

Патшалық Ресейдің Батыс 
Сібір, Алтай өлкесін отарлауы 
- бұл өңірге қамалдар жəне 
қалалар салумен ерекшеленіп, 
аталған құрылыс орындары 

Ресей империясының өлкені 
толық иелену, əскери бекініс 
аймақтарына айналдырудағы, 
шаруалармен қоныстандырудағы 
қызметінде негізгі орын алғаны 
белгілі. Патша əкімшілігінің 
осындай саясатындағы негізгі 
тірек орны болған Алтай өлкесі 
қалаларының бірі - Томскінің 
тарихына арналып ХХ ғасыр 
басында «Город Томск. Издание 
товарищества печатного дела» 
атты ғылыми-шолу кітапта Томск 
қаласының Алтайды отарлаудағы 
орны айқындалып, оның өткен 
тарихы кеңінен баяндалған. 
Осы кітапта: «1614 жылы 
татарлар мен қырғыздар Томскіні 
қоршады, жылқылар мен ірі 
қара малдарын айдап, астықты 
таптады, 35 адамды өлтіріп кетті. 
Бұратаналардың Томскіге шабуыл 
жасауы ХVІІ ғасырда бірнеше рет, 
атап айтқанда: 1624, 1630, 1654, 
1674, 1680, 1682 жылдары орын 
алды. Томскінің қызмет адамдары 
оларға тойтарыс берді. Екі жақтан 
да шығын болған шайқастар орын 
алды», - [15] делініп, жергілікті 
тұрғындардың орыс отарлауына 
қарсы  əрекеттерінен нақты 
мысалдар келтірілген.

ХХ ғасырдың басындағы 
Алтай өңірін зерттеуші 
В.В. Сапожников осы тақырыпқа 
арналған бірнеше кітаптар 
шығарды.. Атап айтқанда, оның 
«Монгольский Алтай в истоках 
Иртыша и Кобдо. Путешествия 
1905-1909 гг.» атты шығармасын-
да барша Алтай, сонымен қатар 
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оның Монғолдық бөлігіне, Ертіс, 
Қобдо аңғарларына кеңінен 
сипаттама берген. Осы өңірді 
мекендеп отырған тұрғындарға, 
соның ішінде қазақ руларына 
толығымен талдау жасаған. 
Олардың шаруашылықтарын 
саралаған. Зерттеушінің атап 
көрсеткеніндей: «Монғолдық 
Алтайдың жоңғарлық жағалауы 
əзірге өзінің  кең ауқымды 
жазғы жайылымдықтарымен 
ерекшеленеді. Біздің қырғыздар 
сияқты қырғыз-керейлердің  
жерлері қыстау жəне жайлау деп 
бөлінеді.    Монғолдар жағындағы 
қырғыздардың қыстауы Қара 
Ертістің далалық өңірлері мен 
оның сағалары Урунгу арқылы 
Булун Тохоя сағаларын, одан 
ары Монғол сəуірін мекен етеді; 
Монғол жағының қырғыздары 
Қобдо өзенінің  жағалауында 
қыстайды» [16].

Алтайдың ХХ ғасырдың 
басындағы тарихына, сонымен 
қатар оның табиғатына, 
шаруашылығына В. Сапожников 
«Поездка в Юго-Восточный 
Алтай и окраину Монголии в 1905 
году. - Изв. Томского ун-та, 1907. 
-  кн.: 28, - с.1-10»;  «Сообщение 
о теплых Рахмановских ключах. 
(Из путешествия  по Алтаю летом 
1895 г.). - Протоколы Томского 
о-ва естествоиспытателей и 
врачей за вторую половину 1895 
г. и 1896 г. - Томск, 1897. - с. 5-7».  
Н.А. Гавриловпен бірлесіп жазған 
«Земли Кабинета Его Величества. 
- В кн.: Азиатская Россия. - т. 

1. - Спб., 1914. - с. 388-439»; 
«Географический очерк  Сибири. 
- В кн.: Сибирь, ее современное 
состояние и ее нужды. Сб. статей. 
- Спб., 1908. - с. 1-23»; «Доклад 
о путешествии на Алтае летом 
1895 г.-протоколы Томского 
о-ва естествоиспыт. и врачей за 
первые полугодие 1895-1896 г., 
- с. 10-122»; «Пути по русскому 
Алтаю. - Новосибирск, 1926. - с. 
166. С илл. и карт.» [2, 77, 88 Б.] 
атты зерттеулері арналды.

Барша Сібір, соның 
ішінде Алтайдың Х ғасырдан 
басталатын бүкіл тарихын 
қамтыған еңбектердің қатарына 
ХХ ғасырдың басындағы  
С. Мельниктің редакциялауымен 
шыққан «Сибирь, ее современное  
состояние и ее нужды» атты 
кітабы жатады. Онда ХІ 
ғасырдың басынан басталатын 
Сібірге деген орыс мемлекетінің 
қатынасы, өлкемен танысу жəне 
отарлаудың одан кейінгі кезеңі 
кеңінен қамтылған. Кітапта 
көрсетілгеніндей: «Бірінші 
санақ бойынша (1897 жыл, - 
Ғ.Қ.) Сібірдің 5700000 адам 
тұратын  тұрғындарының 4950 
мыңы орыстар, бұратаналар 750 
мың адам, яғни, біріншісі бүкіл 
Сібір бойынша 87 %, екіншісі 
барлығы 13 %-ға жуық. Егерде 
губерниялық сандарға  келетін 
болсақ,  Тобол жəне  Томск 
губернияларында  орыстар 96 %, 
Енисейде - 92 %, Иркутскіде - 78 
%, Забайкалье облысында -70 % 
...» [17].
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1912 жылы Барнаулда 
шығарылған «К вопросу о 
землеустроистве на Алтае и 
земельной политике Кабинете 
его Величества» атты кітапта  
Алтайдағы, соның ішінде патша 
Кабинетіне қарасты тау-кен 
өндірісі  орналасқан аймақтарда-
ғы қоныстандыру ісінің барысы 
қаралып, оның болашағы 
кеңінен баяндалды. Шығармада 
көрсетілгеніндей: «... 1907 жыл-
дан бастап тұрғындарға Патша 
Кабинеті жерге орналастыру  
шенеуніктері  жыл сайын 130000 
ер адамға, 250  селоға арналған 
2500000 десятина жер бөлініп,  
осыларға қоса көпсанды (жаңа, 
- Ғ.Қ.) қоныстанушылар да 
орналастырылып  отырды» [18].

Алтайдағы өнеркəсіп 
орындарының өркендеуі, 
жаңа кен орындарын анықтау, 
жергілікті халықты басқа жаққа 
көшіру мəселесі ХХ ғасыр 
басында  шығып келген «Рудный 
Вестник» журналында жүйелі 
түрде жарияланып,  Ресей өнер-
кəсібінің шығыста дамуының 
бағдарламасы белгіленді. 

Осы журналдың 1917 жылғы 
санында: «Риддер кен орнының 
... кен қоры 164 млн. пұд деп 
анықтады. Кендерде негізінен 
мырыш жəне қорғасын  азырақ, 
темір, мыс, күміс жəне алтын 
бар. ... Петровск кен орны - 22,5 
млн. пұд кен алынып, одан 100 
пұд алтынды күміс айырылды», - 
[19] деп жазылып,   аталған кен 
орындарын одан ары дамытудың 

жолдары айқындалды.
Батыс Сібір, Алтай өңірінің 

көне заманғы тарихы «Книга 
для чтения по русской истории, 
составленная при участии 
профессоров и преподователей  
под редакцией профессора 
М.В. Довнарь-Запольского. 
Том-1», атты кітапта  кеңінен 
баяндалған. Соның ішінде онда 
б.з.д. 1 мың жылдық көлеміндегі  
Алтайдағы сақтардан түркітерге 
дейінгі тарихынан құнды 
мағлұматтар бар [20]. 

Таулы Алтай өңіріндегі 
кен өндірісінің жағдайы, оның 
көлемін молайту, жаңа кен 
орындарын іздестіру патша 
Кабинеті басқармасының  үнемі 
назарында болып келді. Аталған 
мəселе ХХ ғасыр басындағы 
Зырян  тау-кен өндірісі қоғамы-
ның баяндамасында кеңінен 
талқыланып, тау-кен өндірісінің 
тиімділігі сараланды. Осы 
баяндамада көрсетілгеніндей: 
«Жоғары Ертісті игеру (Ертістің  
төменгі ағысы, - Ғ.Қ.) Зайсан көлі 
мен Қара Ертістің тыныш ағысы 
мен қолайлы жағалауы Қытайға 
дейінгі су жолын қамтамасыз 
етуге мүмкіндік береді» [21].

Белгілі археолог, Сібір, 
Алтай өлкесінің көне тарихын 
зерттеуші  А.В. Андриановтың 
«К археологии Западного Алтая 
(Из поездки в Семипалатинскую 
область в 1911 году)» атты 
еңбегінде мол көне тарихи 
деректер негізінде Алтайдың 
қола, түркілік кезеңіндегі 
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археологиялық ескерткіштерге, 
тастан жасалған мүсіндерге 
ғылыми талдау жасалған. Осы 
шығарманың «Тас балбалдар» 
деп аталатын V тарауында 
зерттеуші: «Мен сапарда болған 
аудандар, соның ішінде Семей 
облысының оңтүстік бөлігі  
жəне Қытай империясымен 
шекаралас жерлер балбала деп 
аталатын адамдардың беті немесе 
тұтастай денесі бейнеленген 
ескерткіштерге толы», - [22] деп, 
Алтай өңіріндегі ерте түріктік 
тас бейнелердің молдығына 
тоқтап,  оның орта ғасырлық 
Алтай тарихын жасаудағы алар 
орнын айқындаған.  Аталған 
шығарма нақты ғылыми тұрғыда 
жазылып, өлкенің көне тарихын 
қалыптастыруда аса құндылыққа 
ие болып отыр.

Осы сараланған ХХ ғасыр 
басындағы Ресейлік тарихи 
əдебиеттер, зерттеу, анықтама, 
шолулардың  басым көпшілігінің 
негізгі мазмұны - Батыс Сібір, 

Алтай өлкесін толығымен 
отарлау, оны барынша Ресей  
империясының орыстар басым 
орналасқан əскери бекіністі, 
өнеркəсіпті, ауылшауашылығы 
дамыған аймаққа айналдыруды 
насихаттау, отарлы саясатты 
дəріптеу болды.

Олардың түгелге жуығында 
жергілікті халықтың болашағын, 
тұрмысын жақсарту туралы 
ешқандай пікір тұжырымдар, 
ұсыныстар айтылмады. Яғни, 
бұл шығармалар, басылымдар, 
т.б. Ресейлік отарлық саясатты 
барынша дəріптеу, оны мадақтау, 
өлкені Ресей құрамындағы заңды  
территория етуді іске асырудың 
құралы болды. 

Алайда осы еңбектердегі 
келтірілген мол деректер мен 
мəліметтердің   Батыс Сібір, 
Алтай аймағының қазіргі күн 
талабына сай барынша толық 
тарихын қалыптастырудағы алар 
орны зор.
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Аннотация
В статье анализируется социальная политика независимо-

го государства. Подчеркнута  особая роль Президента РК                                                  
Н.А. Назарбаева в осуществлении государственной социальной 
политики на всех этапах становления независимого государства. 
Проведен анализ основных положений ежегодных Посланий 
Президента народу Казахстана, в контексте стратегических инициатив 
в области социальной политики.  Особое внимание уделено ключевым 
ориентирам в области социальной защиты населения в «Стратегии 
Казахстан-2050», анализируются основные принципы социальной 
политики, системность и комплексность мер в решении социальных 
вопросов, позитивные изменения в данной сфере, обусловленные  
экономическими достижениями независимого государства.

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

Приоритетной задачей 
государства на всех этапах 
развития являются вопросы 
социальной защиты населения, 
повышение уровня жизни. За го-
ды независимости страны реали-
зация стратегического курса  
Лидера Нации Н.А. Назарбаева 
позволила сформулировать 
Концепцию государственной 
социальной политики, 
отвечающую ожиданиям народа 
и адекватную международным 

нормам социальной спра-
ведливости. Сочетание эко-
номических преобразований с  
формированием эффективной 
системы социальной защиты, 
являлось важнейшим элементом 
стратегии реформ и долгосрочной 
программы развития Республики 
Казахстан до 2030 года, 
социальная политика суверенного 
государства получила ключевые 
ориентиры   в новой «Стратегии 
« К а з а х с т а н - 2 0 5 0 » - н о в ы й 
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политический курс состоявше-
гося государства». Характеризуя 
новые принципы социальной 
политики в «Стратегии-2050», 
Президент подчеркнул: «Наша 
главная цель – социальная 
безопасность и благополучие 
наших граждан. Это лучшая 
гарантия стабильности в 
обществе» [1].

Трансформация общест-
венно-экономической системы  
государства в период 90-х годов 
ХХ века, распространение но-
вых экономических отношений, 
появление социальных рисков: 
потери работы, повышение 
стоимости жизни, проблема 
психологической адаптации к 
новым условиям, становление 
идентичности населения как 
граждан Казахстана, требовали  
проведения политики по не-
допущению социальной  напря-
женности, предотвращения 
потенциальной конфликтоген-
ности в обществе. 

В период обретения госу-
дарственной независимости в 
Казахстане одним из основных 
направлений стала задача 
обеспечения стабильности и 
межнационального согласия, 
построения общества, обеспе-
чивающего достаточный уро-
вень благосостояния всех 
своих граждан и углубле-
ние демократических пре-
образований. В ранг обще-
государственной политики 
независимого Казахстана 

возводится создание эконо-
мических, социальных и право-
вых условий, обеспечивающих 
свободное развитие человека. 
Основные положения социаль-
ной политики государства 
закреплены в Конституции РК 
1995 года, обеспечены нормами 
действующих законов Республи-
ки Казахстан [2]. Проведение 
государственной экономичес-
кой политики, направленной 
на увеличение занятости 
населения, защиту граждан 
получивших статус безработных, 
формирование эффективной 
системы социальной защиты 
населения, поэтапное создание 
новых институтов социальной 
защиты требовали модернизации 
социального контекста общества 
в целом.  

В связи с подъемом 
экономики, укреплением госу-
дарственности   происходит 
углубление социальных реформ, 
рубежным в этом плане стано-
вится 1995 год, именно в этот пе-
риод формируется новая модель 
системы социальной защиты 
и социального обеспечения, 
адекватная условиям рыночной 
экономики. Казахстан становится 
одним из первых государств на 
постсоветском пространстве, 
активно проводившим ре-
формирование пенсионной 
системы. Пенсионная ре-
форма (за основу был взят 
зарубежный опыт, чилийская 
модель) способствовала раз-
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рушению уравнительно-распре-
делительных  стереотипов 
массового сознания, вводила 
новые приоритеты в созна-
ние работающего населения, 
дифференцированный  подход  к 
начислению пенсий, расширение 
охвата пенсионным обеспече-
нием работников частных 
предприятий, индивидуальных 
предпринимателей.

В 2000-2001 годах проис-
ходят коренные изменения 
в проведении социальной 
политики. Особенность ее 
заключалась в том, что социальная 
политика теперь осуществлялась 
в условиях стабилизации и 
развития экономики, чему 
прежде препятствовало 
падение производства, рост 
инфляции, неопределенность 
в завтрашнем дне и т.д.  С 
2001 года помощь населению 
переходит в устойчивое 
позитивное русло. Главными 
составляющими проводимой 
политики были оказание 
адресной социальной поддерж-
ки пенсионерам, участникам 
Великой Отечественной войны и 
ветеранам, многодетным матерям 
и др. Были определены основные 
перспективные стратегические 
задачи: в ближайшее десятиле-
тие ликвидировать бедность, 
обеспечить приоритет в 
формировании среднего класса. 
В 2001 году вступил в силу 
Закон Республики Казахстан 
«О государственной адресной 

социальной помощи». Теперь 
социальная политика уже в 
законодательном порядке была 
направлена на увеличение 
средств, выделяемых на 
социальную защиту работников 
образования, здравоохранения и 
в целом бюджетной сферы [3]. 

Проведение эффективной 
социальной политики является 
основным лейтмотивом  еже-
годных Посланий Президен-
та Республики Казахстан                          
Н.А. Назарбаева народу 
Казахстана. Глава государства 
подчеркивал, что постоянное 
улучшение социального 
самочувствия казахстанцев, всех 
слоев и социальных групп  будет 
«оставаться на первом плане 
государственной политики». 
Анализ ежегодных  Посланий 
показывает, что каждое из них не 
только подводит итоги развития 
страны, но и определяет основные 
приоритеты ее дальнейшего 
развития, дает возможность 
проследить их особую социаль-
ную направленность. Так в Пос-
лании 2007 «Новый Казахстан 
в новом мире», одним из важ-
ных направлений государствен-
ной политики определена 
современная социальная по-
литика. Глава государства от-
метил: «...стабильное развитие 
экономики позволяет нам усилить 
социальную направленность 
реформ. Это важнейший итог 
нашей экономической политики» 
[4].
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Главной идеей Послания 
Главы государства 2008 г. народу 
Казахстана «Рост благосостояния 
граждан Казахстана - главная 
цель государственной политики» 
стала общая концепция усиления 
роли государства в проведении 
социальной политики, усиления 
его социальной политики. 
В Послании отмечается, 
что с 2000 года расходы 
государственного бюджета на 
образование, здравоохранение 
и социальное обеспечение 
увеличились более чем в пять 
раз. Социальной защитой 
государства охвачено свыше 5 
млн. человек, это вдвое больше, 
чем пять лет назад. При этом: 
«…обеспечение социального 
благополучия должно 
сопровождаться повышением 
качества жизнедеятельности, а 
также человеческих ресурсов 
страны. Это главная мис-
сия научно-образовательного 
и здравоохранительного 
комплексов страны» [5]. 
В условиях интенсивных 
модернизационных процессов 
в экономике Казахстана, новых 
подходов требовало проведение 
социальной политики. В  
Послании Главы государства 
«Построим будущее вместе» 
(2011 г.), отмечалось: «… цель 
наших программ - укрепить 
благосостояние народа. Поэтому 
особое внимание в нынешнем 
Послании я уделяю вопросам 
социальной модернизации» [6]. 

В условиях глобального мира 
казахстанский путь развития 
требовал постановки новых 
ориентиров, решения новых 
задач. В  Послании 2012 года 
«Социально-экономическая мо-
дернизация – главный вектор 
развития Казахстана»,  Глава 
государства так определил 
тенденции развития страны: 
«Новый этап казахстанского 
пути – это новые задачи укрепле-
ния экономики, повыше-
ния благосостояния народа.  
Казахстану жизненно важно най-
ти оптимальный баланс между 
экономическими успехами и 
обеспечением жизненных благ. В 
современном мире это коренной 
вопрос социально-экономичес-
кой модернизации. Это главный 
вектор развития Казахстана в 
ближайшем десятилетии» [7].

Социальная политика 
суверенного государства 
получила ключевые ориентиры   
в новой «Стратегии «Казахстан-
2050» - новый политический 
курс состоявшегося государ-
ства». Характеризуя новые 
принципы социальной политики 
в «Стратегии-2050», Президент 
отметил: «Как показывает 
мировой опыт, идеальной 
и универсальной модели 
социальной политики нет. Также 
как и нет ни одного общества, 
где все граждане были бы 
удовлетворены существую-
щей социальной системой. 
Решать вопросы социальной 
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безопасности и благополучия 
граждан – это трудная и очень 
серьезная задача, которая 
касается каждого казахстанца. 
Поэтому здесь должны быть 
тщательно взвешенные подходы. 
Я хочу изложить свое видение 
принципов, которых мы должны 
придерживаться и с учетом 
которых можем осуществлять 
корректировку наших подходов 
к вопросам социальной 
справедливости и социального 
обеспечения» [1].

Действительно, Казахстан 
успешно завершил переходный 
этап, уверенно проходит  
качественно новый этап своего 
развития. Учитывая высокие 
темпы роста экономики, на 
современном этапе государство 
может еще более эффективно 
решать социальные вопросы, 
обеспечивая достижение высо-
ких стандартов качества жизни на 
современном этапе. Данный факт 
требует  проведения обновленной 
и более эффективной  социальной 
политики, способной справиться 
с вызовами времени. Как 
утверждают современные 
исследователи: «Среди проблем 
формирования рыночной 
экономики одно из важнейших 
мест занимают меры по созданию 
надежной и действенной 
системы социальной защиты 
определенных слоев населения, 
ибо резерв социальной 
«прочности» не может быть 
бесконечным» [8, С. 582]. 

В «Стратегии-2050» изложе-
ны основные принципы,   в со-
ответствии с которыми будет 
осуществляться социальная 
политика государства на 
современном этапе:

Во-первых, государство, 
особенно в условиях глобального 
кризиса, должно гарантировать 
гражданам минимальный 
социальный стандарт.

Во-вторых, государство 
должно оказывать социальную 
поддержку только тем группам, 
которые в этом нуждаются.

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

В-четвертых, мы должны 
модернизировать политику 
обеспечения занятости и оплаты 
труда.

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

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

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

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

важно создать условия, • 
при которых работодатели 
будут активно привлекать к 
работе социально уязвимые 
слои населения, обеспечив их 
заработной платой. Прежде 
всего, это касается людей с 
ограниченными возможностями. 
Так поступают в развитых странах 

мира. Мы должны создавать 
условия для их полноценной 
трудовой деятельности. Государ-
ственные пособия должны 
получать только те, кто реально 
не может работать. Те компании 
и корпорации, которые берут на 
работу инвалидов и создают им 
условия, должны поощряться [1].

Социальные инициативы, 
озвученные в  «Стратегии 2050» 
станут основными ориентирами 
в осуществлении социальной 
политики Казахстана до 2050 
года, придадут новый импульс 
дальнейшему социально-
экономическому развитию 
страны, будут способство-
вать эффективному решению 
социальных вопросов, обес-
печивая достижение высоких 
стандартов качества жизни всех 
казахстанцев.
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Ахметқызы Бағдатова. 

Мақала тəуелсіз Қазақстанның əлеуметтік саясатының 
мəселелеріне арналған.  Əлеуметтік саясат саласындағы бірқатар 
негізгі құжаттар мен материалдарға талдау жасалған.  «Қазақстан-
2050» Стратегиясындағы əлеуметтік дамудың басты бағдарларына 
ерекше назар аударылған.
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The article deals with the social policy of independent Kazakhstan. 
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УЛЫТАУ – ПРИЗЫВ К ЕДИНСТВУ И СПЛОЧЕНИЮ

Аннотация
Акцентируя внимание на достижениях нашего государства, 

Президент Республики Казахстан в который раз подчеркнул силу 
суверенного государства, независимой нации, претендующей сегодня  
занять достойное место в когорте сильнейших в мире государств 
именно благодаря единству и сплоченности. 

Ключевые слова: великие бии, форма, Независимость, 
государство, «Мəңгілік Ел».

По мнению академика 
Салыка Зимановича Зиманова, 
казахское общество ХІХ века 
содержит десять образцов 
судебных решений биев, 
благодаря которым данный 
период вошел в историю Казахии 
как «Золотой век» законности 
и правосудия. В доказательство 
ученый приводит пример, когда 
к одному из трех биев Великой 
степи – знаменитому  Казбеку 
бию однажды обратились две 
спорящие стороны и просили 
ответить на вопрос «Сөздің 
атасы кім? Анасы кім?», то есть 
«Каковы отцовские (т.е. ведущие, 
причинные) корни Слова? Каковы 
материнские (т.е. следственные) 
корни Слова?» 

Здесь следует отметить, что от 
удовлетворения данным ответом 
спорящих сторон зависело 
состояние мира и благополучия в 
казахской степи, ибо спор вокруг 
этого вопроса мог бы принять 
опасную форму: не только внести 

разлад между сторонами, но и 
привести к физической схватке, 
которая привела бы в конечном 
итоге к подрыву единства в 
обществе. Рассказчики говорят, 
что известный бий несколько 
помедлил с ответом, и спустя 
время изрек: «Сөздің атасы – 
бірлік, сөздің анасы – шындық», 
что означает дословно «Отцом 
Слова является единство, а 
матерью – истина». 

Это было мудрым решением 
со стороны казахского бия, ибо 
его ответом были удовлетворены 
обе стороны. Данный пример 
приходит на память при чте-
нии интервью Президента                                    
Н.А. Назарбаева в Улытау 
журналисту газеты «Егемен 
Қазақстан». Так, рассуждения 
Главы нашего Независимого 
государства касающиеся истории 
нации, в том числе судьбы 
казахского языка, религиозного 
вопроса, в данном случае, пере-
стают восприниматься только 
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как проблемы национального 
государства, но уже контексте 
нынешнего конфликта между 
Россией и Украиной. Именно 
поэтому, отвечая на вопрос 
журналиста, каким образом 
могут отразиться последние 
события между двумя бывши-
ми братскими государствами 
на экономике Казахстана,                                                                
Н.А. Назарбаев ответил, 
что это была возникшая 
внезапная трудность. Ведь в 
действительности никто не 
мог предположить, что такая 
критическая ситуация могла 
возникнуть именно между 
Россией и Украиной – странах с 
общей религией, общим языком, 
общей историей становления и 
развития. 

Безусловно, на фоне событий 
между Россией и Украиной 
нас могут ожидать многие 
трудности. Чтобы не оказаться 
в сложной ситуации мы долж-
ны предпринимать взвешенные 
шаги, отметил Президент          
Н.А. Назарбаев. В конкретном же 
случае остается только надеяться 
на лучшее.

Акцентируя внимание на 
достижениях нашего госу-
дарства, Президент Республики 
Казахстан в который раз 
подчеркнул силу суверенного 
государства, независимой нации, 
претендующей сегодня  занять 
достойное место в когорте 
сильнейших в мире государств 
именно благодаря единству и 

сплоченности. Это одинаково 
важно как для тех, кто считает 
казахскую землю Родиной,  так 
и тех, кто пытается бросить 
тень сомнения на исторические 
корни народа и тех, кто в 
попытке придать объективность 
своим голословным призывам, 
ставит под сомнение не только 
территориальную целостность, 
но и такой исторический факт в 
истории мировых народов, как 
образование казахского этноса, 
приведшего к становлению и 
развитию централизованного 
государства в форме Казахского 
ханства.

Самое интересное, что 
именно последние не нашли 
ничего нового как повторять 
то, что говорили о Казахстане в 
историографии царской России. 
Если обратиться к С. Зиманову, 
то известный академик писал: 
«... все русские авторы, еще до 
вступления на казахскую землю и 
в течение долгих лет пребывания 
в Степном крае придерживались 
распространенного в то время 
«проевропейского» взгляда 
об «отсталости» кочевников... 
В русских источниках 
сплошь и рядом, независимо 
от положения и авторитета 
авторов, глубины их описания, 
казахское общество      ХІХ века 
характеризуется как «дикое», 
«отсталое», «неорганизованное», 
«безвластное». Даже такой 
опытный исследователь, как 
А.И. Левшин, автор трехтомного 
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труда о казахах, изданного в 
1832 году, который принес ему 
мировую славу, начинал свое 
описание с утверждения о том, 
что у казахов «царит безначалье 
и нет власти»... Такой начальный 
методологический порок, так или 
иначе, отразился в его описаниях, 
хотя факты, приведенные в 
них же, часто противоречили 
начальным их утверждениям».

В надежде, что у 
вышеназванных «предсказа-
телей» будущего многона-
ционального государства най-
дется время для знакомства 
и с мнением представителей 
общества Республики Казахстан, 
вернемся к основной теме 
нашей статьи – интервью                                       
Н.А. Назарбаева, прозвучавшего 
глубоко символично именно в 
перид осмысления смысла и 
содержания СУВЕРЕНИТЕТА 
и НЕЗАВИСИМОСТИ, как 
олицетворения единства народа 
Казахстана, на пути новых дос-
тижений и больших свершений 
во имя своего благополучия и 
благосостояния.

Естественно, все, кто 
внимательно следит за 
выступлениями и речами 
Лидера нации, особенно на фоне 
происходящих событий между 
Россией и Украиной, наверня-
ка допускают, что Президент 
Н.А.Назарбаев мог использовать 
для трибуны Ак Орду, где 
не состави-ло бы большого 
труда собрать различных 

представителей общества, 
посольский корпус многих 
стран, расположенных  в Астане. 
Но Президент, не случайно, на 
наш взгляд, выбрал УЛЫТАУ. 
В момент обострения наиболее 
сложных ситуаций, касающих-
ся судьбы нашего народа,                                    
Н.А. Назарбаев призывает 
помнить об исторических корнях, 
как неисчерпаемом источнике 
одухотворения, проявления 
мудрости и выдержки. 

Выбрав Улытау как площад-
ку для диалога, Н.А. Назарбаев 
учитывал сакральное для 
степного народа место. В 
современных исторических 
условиях Лидер страны 
представляет историю казахского 
народа на фоне его эпохальных 
достижений за двадцать с 
лишним лет Независимости, и 
все ассоциируется с подлинным 
независимым государством, 
достойным подражания: «... 
Қазақстанның болашағы жарқын 
деп санаймын. Себебі, біз ешбір 
елге тиісіп көрген халық емеспіз. 
Ешбір елге жау емеспіз... Осылай 
төңірегіміз бейбіт, өзіміз бейбіт, 
ішіміз бүтін, бірлігіміз берік 
болса, ұтылмаймыз. Қазақтың 
бірлігі – мына көпұлтты халықтың 
бірлігі». 

Единство – одно из ярких 
и значимых проявлений 
национального менталитета 
казахского народа. От далеких 
предков народ унаследовал 
крылатые выражения, такие  
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как «Бірлік бар жерде – тірлік 
бар» («Где есть единство, там и 
жизнь»), «Бір жеңнен қол, бір 
жағадан бас шығару» ( в значении: 
«рукав предназначен для руки, 
ворот – лишь для головы»). 

Одно из событий недавнего 
времени Культурный форум 
и Международная научно-
практическая конференция 
«Ұлытау – Ұлы мекенім». 
Мероприятие состоялось под 
эгидой Министерства культуры 
и спорта Республики Қазахстан, 
Карагандинского областного 
и Улытауского районного 
акимата. Наверное, впервые 
перед жителями Улытау в таком 
количестве выступали уче-
ные, представители культуры, 
общественные деятели: Акаде-
мик НАН РК, доктор наук, 
общественный деятель Гарифолла 
Есім; дочь известного казахского 
историка Е. Бекмаханова, доктор 
исторических наук Наиля 
Бекмаханова; гость из Монголии, 
журналист, поэт Монгол Ку 
Бектей; поэт, Заслуженный 
деятель Республики Казахстан 
– Жүрсін Ерман; историк, 
профессор Жамбыл Артыкбаев 
и другие.  Находился здесь и 
Максим Рожин, великолепно 
владеющий казахским языком 
журналист, обладатель Пре-
мии Президента Республики 
Казахстан. С ним была его дочь,  
говорящая свободно одинаково 
и на русском, и на казахском 
языках 

Наиболее глубокое впе-
чатление на улытауцев, на наш 
взгляд, произвели выступления 
члена Ассамблеи народа 
Казахстана, председателя 
Азербайжанского этно-
культурного центра Алматинской 
области Асылы Осман и 
Народной поэтессы Казахстана 
Надежды Лушниковой. Когда на 
литературном казахском языке 
Асылы апай начала говорить о 
тонкостях казахского языка, а 
Надежда апай – о премудростях 
казахского народного айтыса 
– то зал выражал свою 
благодарность бурными и 
долгими аплодисментами. Дос-
тигнутое на основе единства, 
о чем говорил Н.А. Назарбаев 
в Улытау, в районе Священно-
го родника, взаимопонима-
ние между представителями 
разных национальностей, жи-
вущих в дружбе сегодня на 
Родине древних металлургов и 
кочевников, нашло свое, таким 
образом, подтверждение в бур-
ном рукоплескании полного зала 
улытауцев.

И еще об одном мероприятии. 
Это Международная научно-
практическая конференция 
«Проблемы изучения истории 
Казахстана в русле идеи 
Президента РК Н.А. Назарбаева 
«Мəңгілік Ел», организованная 
Институтом истории государства 
КН МОН РК. 

Напомним, в конце интервью 
Н.А. Назарбаев одним небольшим 
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заключением передал волную-
щий его и всех казахстанцев 
вопрос. Эпоха пройдет, время 
будет двигаться вперед. Вместо 
одного поколения придет другое. 
Но прекрасная земля предков бу-
дет оставаться такой же цвету-
щей как сегодня. По глубоко-
му убеждению Президента, 
одухотворенный историей са-
крального места Улытау, народ 
продолжит проложенную дорогу 
в «Мəңгілік Ел».

Отметим в заключении 
одно, характерное для обоих 
мероприятий свойство. Выступ-
ления и в Улытау, и на конферен-

ции в столице Независимого 
государства в Астане позвучали в 
унисон идее «Мəңгілік Ел». И в 
далеком Улытау и в Астане было 
подчеркнуто: главный фундамент 
Вечной страны – это ЕДИНСТВО 
народа, завещанное нам предка-
ми. Теперь это святое слово стало 
главным ориентиром в будущее 
как для автохтонных жителей 
Вечной казахской земли, так 
всех тех, кому она  волею судьбы 
стала второй Родиной. Только 
единство и взаимопонимание – 
наши звезды-путеводители. А то, 
что это так, истина уже сегодня.
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ТҮЙІН
Мақаланың авторы: тарих ғылымдарының кандидаты, доцент, ҚР 

БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының директорының орынбаса-
ры Қашқымбаев Амангелді Нүркейұлы.

Мақаланың авторы Қазақстан Республикасының Президенті 
ғаламның ең ірі мемлекеттеріне теңесіп келе жатқан Тəуелсіз 
мемлекетіміздің жеткен жетістіктерін айшықтай отырып, тəуелсіз 
мемлекетіміздің, ұлтымыздың бірлігі мен қуатына басты назар 
аударған.

SUMMARY
The author of the article: Deputy Director of the Institute of State 

history SC MES RK, Сandidate of historical science, associated professor 
Kashkimbaev A.N.

The President of the Republic of Kazakhstan highlighted the power of 
a sovereign state, an independent nation that claims to take rightful place 
in the cohort of the strongest countries in the world due to the unity of the 
nation, by paying attention to the achievements of our country.
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МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ ИНСТИТУТЫНЫҢ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
НОВОСТИ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

«ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА В 
РУСЛЕ ИДЕИ 

ПРЕЗИДЕНТА РК Н.А. НАЗАРБАЕВА «МƏҢГІЛІК ЕЛ»
Историческая наука Казахстана вступила в новый этап своего 

развития и совершенствования. Ученые-историки получили реальную 
возможность для проведения глубоких научных исследований. 
Вместе с тем, реалии сегодняшних дней определяют повышенный 
интерес государства и общества к развитию данной отрасли науки. 
Это обусловлено необходимостью укрепления идейной основы 
современного казахстанского общества в русле национальной идеи 
«Мəңгілік Ел».

С целью обсуждения фундаментальных проблем отечественной 
истории, ключевых для понимания исторического процесса; роли 
объективных исторических факторов в развитии страны; осмысления 
состояния и тенденций, прогнозов социально-экономического, 
политического и культурного развития Казахстана; активизации 
интеллектуального потенциала ученых-обществоведов страны в 
исследовании происходящих в обществе созидательных процессов 
26 сентября 2014 года была проведена Международная научно-
практическая конференция «Проблемы изучения истории Казахстана 
в русле идеи Президента РК Н.А. Назарбаева «Мəңгілік Ел». 
Инициаторами проведения конференции выступили Институт 
истории государства Комитет науки Министерства образования и 
науки Республики Казахстан и Республиканская Ассоциация молодых 
историков

В работе конференции приняли участие ведущие отечественные 
и зарубежные ученые, руководители НИИ, вузов, преподаватели 
истории и других гуманитарных наук, сотрудники Национального 
музея РК, Национального архива РК, Национальной библиотеки 
РК, докторанты, магистранты и студенты вузов Казахстана, учителя 
истории средних школ, представители СМИ.

География участников конференции обширна и охватила самые 
разные регионы республики: Астана, Алматы, Кокшетау, Атырау, 
Туркестан, Кызылорда¸ Актобе.

Выступление Президента АО «КазГЮУ», д.ю.н., профессора 
Нарикбаева М.С. положило начало работе конференции. 
Поприветствовав участников конференции, Максут Султанович 
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остановился на правовых аспектах государственности Казахстана.
Модератором Пленарного заседания конференции выступил 

директор Института истории государства, члена Национального 
совета РК, д.и.н., профессор Б.Ғ. Аяған. На Пленарном заседании 
выступили депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, 
д.п.н., профессор Бурханов К.М.; директор Экспертного института 
Европейского права и прав человека, д.ю.н. Башимов М.С.; 
заведующий кафедрой «Всемирной истории, историографии и 
источниковедения» Казахского национального университета им. 
аль-Фараби, д.и.н., профессор Жумагулов К.Т.; директор Научно-
исследовательского Центра тюркологии и алтаистики, тюрколог, 
д.ф.н. Сартқожа Қаржаубай; профессор кафедры «Тюркологии» 
Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, д.и.н. 
Досымбаева А.М. и другие.

В числе выступавших были и специально приглашенные 
зарубежные гости: директор Украинского центра науки и культуры 
при Посольстве Украины в РК, Почетный профессор Евразийского 
национального университета им. Л.Н. Гумилева, к.соц.н. Токарь 
П.В. рассказал об истоках украинско-казахстанских дружественных 
отношений, о развитии исторической науки в Украине. Эксперт-
менеджер библиотеки Назарбаев Университета Сара Маргарет Риззо 
в своем выступлении отметила роль библиотек в изучении истории 
Казахстана. Ею была дана информация об интернет-ресурсах открытого 
и закрытого доступа, которые имеют богатый фонд материалов по 
истории Казахстана, таких как Коллекция газет Центральной Азии, 
Туркестанский сборник, Веб-портал История Казахстана и другие.

Специалист по обучению Отдела научных исследований Thomson 
Reuters Бухтоярова Д.В. предоставила информацию о публикационной 
активности историков и обществоведов Казахстана в международных 
журналах с высоким импакт-фактором, что, безусловно, является 
актуальным вопросом для современных исследователей. 

Выступление младшего научного сотрудника Института истории 
государства Табыс Ерзата, получившего в этом году степень магистра 
педагогики в Университете Цинхуа, было посвящено современной 
китайской историографии Казахстана. Особое внимание он уделил 
вопросу о необходимости изучения и использования современных 
китайских источников казахстанскими исследователями.

Участники конференции обсудили проблемы теории 
исторического процесса; теоретико-методологические проблемы 
истории казахской государственности; вопросы периодизации 
отечественной истории; особенности формирования и 
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функционирования политических институтов; место Казахстана 
в мировом процессе и стратегические приоритеты государства; 
вопросы экономической истории независимого Казахстана и 
государственного регулирования экономики; историю внешней 
политики; особенности казахстанского пути к стабильности и единству 
общества; Мəңгілік Ел как национальную идею Казахстана и др.
Секционные заседания были организованы в виде стендовых 
докладов по трем направлениям: теоретико-методологические 
проблемы истории казахской государственности; казахстанский путь 
модернизации: от стратегии к реализации; участие молодых ученых в 
исследовании истории казахской государственности.

По праву следует отметить, активное участие молодых 
ученых-членов общественного объединения «Республиканская 
Ассоциация молодых историков». Во время Пленарного 
заседания председатель Республиканской Ассоциации молодых 
историков, ведущий научный сотрудник Института истории 
государства Енсенов К.А. торжественно презентовал первый 
выпуск журнала Ассоциации «Тарих тағылымы. Уроки истории». 
В рамках идеи Президента РК Н.А. Назарбаева «Мəңгілік 
Ел» обсуждались актуальные вопросы не только современной 
отечественной исторической науки, но и общие вопросы 
современности, охватывающие проблемы социально-
экономического, политического и культурного развития страны.
По итогам Международной научно-практической конференции 
участники, рассмотрев ряд теоретико-методологических проблем 
истории казахской государственности, пришли к выводу, что историки 
и обществоведы должны в дальнейшем продолжить работу по 
развитию исторического сознания казахстанцев с целью дальнейшего 
формирования общенациональной идентичности и укрепления 
казахстанского патриотизма.
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