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ҚАЗАҚСТАН БІЛІМ ҚОҒАМЫ ЖОЛЫНДА

Қазақстан Президентінің Назарбаев Университеті студенттері 
алдында сөйлеген сөзі

Білім жолындағы жас қырандар! 
оқытушылар мен студенттер!

сіздермен кездесіп, ой бөлісетін 
дәстүрлі дәріс мен үшін үлкен әр 
уақытта қуаныш!

Жаңа оқу жылы құтты болсын, 
берекелі, табысы мен жеңісі мол 
жыл болсын!

ықылым замандардан қалған 
«Білекті бірді жығады, білімді 
мыңды жығады» деген сөз бар.

Қазақтың бұл мақалының 
өзектілігі бүгінгі күні айрықша бо-
лып отыр.

Бұл заман білекке сенетін емес, 
білімге сенетін заман.

Заманауи әлемде елдің қуаты ең 
алдымен білім мен ғылымда бола-
тын уақытқа келдік.

сол білімді әжетке жаратып, 
тұрмыс игілігіне жарата білуімен 
бағаланады.

инемен құдық қазғандай, қиын 
да күрделі, орасан қажыр-қайрат пен 
ерік-жігерді талап ететін білімсіз 
өмір тұл.

терең білім – тәуелсіздігіміздің 
тірегі, ақыл-ой – азаттығымыздың 
алдаспаны.    

Уважаемые преподаватели 
и студенты!

Наш университет только начал 
свой путь.

Но уже создает свой собствен-
ный, высокий по международным 
меркам, стандарт обучения и науч-

ных исследований.
Здесь формируется собственная 

система образовательных и изыска-
тельских ценностей и традиций.

На это сейчас ориентируется не 
только казахстанское вузовское со-
общество, но и вся наша система об-
разования.

Несколько лет тому назад, когда 
мы только еще начинали планиро-
вать и строить ваш университет, мы 
хотели, чтобы это был лучший ка-
захстанский вуЗ.

Нужен был новый вуЗ.
вуЗ - лидер с новой ментально-

стью, который бы стал прообразом 
казахстанской высшей школы XXI 
века.

так появился этот уникальный 
университет, которому я согласился 
дать свое имя.

Потенциал университета дина-
мично крепнет. сегодня здесь обу-
чается свыше полутора тысяч сту-
дентов.

конкурс в этом году составил 10 
человек на место. Здесь читают лек-
ции профессора из ведущих универ-
ситетов мира.

Набирает обороты научная дея-
тельность в Центре наук о жизни, 
Центре энергетических исследова-
ний и междисциплинарном центре.

Здесь реализуется около 70 
научно-технических проектов, а до 
конца года их число вырастет до 
ста.

Публикуются научные труды 

Қадірлі жастар!



6

№ 3, 2012    мемлекет тарихы     история государства

в престижных научных изданиях 
мира.

уже получено 4 патента на изо-
бретения.

мы будем и дальше развивать 
университет. сегодня мы открываем 
Школу образования. до конца года 
планируем открыть Школу бизнеса 
и Школу государственной полити-
ки.

Не далек тот день, когда мы от-
кроем медицинскую и горнорудную 
школы.

Здесь, в стенах лидера универ-
ситетского образования, рождается 
новое будущее страны, новая элита 
нашего государства.

те, кому предстоит развивать 
казахстан в XXI веке, обеспечивая 
казахстанцам мир и уверенное про-
цветание.

сегодня мою лекцию слушают 
миллионы старшеклассников и сту-
дентов во всех уголках нашей боль-
шой страны благодаря достижениям 
информационных технологий.

сегодня я поделюсь с вами раз-
мышлениями о том, что нового пред-
стоит всем нам сделать в образова-
нии, науке, экономике и политике, 
чтобы продолжить успешное движе-
ние нашей страны вперед, опираясь 
на прежние достижения и трудный 
опыт.

За 20 лет успешного и стабиль-
ного развития казахстан достиг сво-
ей главной исторической цели.

впервые за века истории нашего 
народа на исконно казахской земле 
установилось государство, пользую-
щееся абсолютной международной 
легитимностью.

должен сказать, что признан-
ный государственный суверенитет 
- это огромный и дорогостоящий ре-

сурс любого народа.
все эти годы страна работала 

на завоевание и признание этого су-
веренитета и политического веса в 
мире.

20 лет спустя, цель достигнута.
За годы независимости, то есть 

в рамках только одного поколения, 
казахстан превратился из развиваю-
щейся страны в страну со средним 
уровнем дохода и растущей эконо-
микой.

качество жизни улучшилось в 
разы, потому что мы изначально взя-
ли курс на высокие стандарты жизни 
казахстанцев.

Например, уровень бедности 
за последние 10 лет сократился в 4 
раза, экономика выросла в 16 раз.

сбалансированная внешняя по-
литика  позволила казахстану до-
биться большого успеха на мировой 
арене.

долгосрочные и продуманные 
вложения в человеческий ресурс по-
дарили нам талантливое и, я убеж-
ден, успешное молодое поколение.

мы создали максимально благо-
приятные условия для вашей учебы 
и самосовершенствования, чтобы, 
став профессионалами, востребо-
ванными в любом уголке земного 
шара, вы смогли обеспечить казах-
стану в XXI веке развитие успеха, 
благополучие и признание.

Это, если хотите, ваша миссия 
в будущем и ваша ответственность 
перед предыдущими поколениями.

Уважаемая аудитория!

Первое десятилетие этого века 
началось со вспышки международ-
ного терроризма, а затем обрушило 
на мир небывалый по масштабам гло-
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бальный финансово-экономический 
кризис, заложником которого стал 
благополучно существовавший дол-
гие десятилетия мировой экономи-
ческий порядок.

кризис, начавшийся в 2007 году 
в сШа, в 2008 году перекинулся 
на европу и до сих пор сдавливает 
ее в экономических тисках. сегод-
ня каждая страна вынуждена снова 
и снова искать свое место в новом 
глобальном окружении и изменять 
себя, чтобы оставаться конкуренто-
способной.

сейчас переосмысливается 
модель мирового экономическо-
го устройства, трансформируются 
основы экономики потребления и 
мировых финансов.

крупнейший за всю историю 
планеты глобальный финансово-
экономический кризис еще не прео-
долен.

он продолжает оказывать силь-
ное влияние на все страны, в том 
числе и казахстан.

и на повестке дня такие внеш-
ние риски как глобальные полити-
ческие сдвиги, волатильность цен 
на энергоносители и ресурсные кон-
фликты.

Новый порядок несет в себе вы-
зовы и для внутренней безопасности 
каждой страны.

всё это во многих странах мо-
жет привести к социальной напря-
женности, подстрекательствам к 
беспорядкам, межнациональным 
и межрелигиозным конфликтам, а 
также и угрозам со стороны терро-
ристических организаций.

Наша задача - максимально сни-
зить эти риски, поэтому ведем сей-
час системную работу по этим важ-
нейшим направлениям.

Во-первых, в прагматичной 
внешней политике основные акцен-
ты будут сделаны:

- на развитие новых взаимоот-
ношений и партнерств;

- на экономическую диплома-
тию;

- на дальнейшее укрепление 
роли казахстана в региональной и 
мировой безопасности.

у международного сообщества, 
переживающего глубокий кризис, 
не должно быть сомнений в том, что 
казахстан знает, чего хочет; знает, 
что может предложить; хорошо про-
считывает цену вопроса, и всегда 
выполняет свои обязательства.

Во-вторых, экономическая по-
литика нового этапа развития пред-
полагает существенную корректи-
ровку инвестиционной политики.

инвестиции пойдут туда, где от 
них будут получать максимальную 
прибыль.

в современной экономической 
модели казахстана мотивация при-
были и возврата инвестиций будет 
такой же, как в лучших мировых 
корпорациях.

мы сейчас определяем новый 
подход к международному эконо-
мическому сотрудничеству. Новыми 
точками роста станут малые и сред-
ние предприятия.

все это очень важно для новой 
казахстанской индустрии. основные 
стратегические преимущества ка-
захстана - это сырьевые ресурсы.

сейчас мы прорабатываем во-
просы эффективного использова-
ния энергетической и добывающей 
отраслей для формирования ново-
го экономического роста страны, 
производительности этих отраслей, 
максимального увеличения объема 
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продукции и прибыли.
для обеспечения стабильности 

мы оптимизируем политику соци-
ального обеспечения, труда и заня-
тости.

в здравоохранении продолжим 
начатые реформы. Переориентиру-
ем планы жилищного строительства, 
обеспечения водной безопасности 
страны.

очень важна на новом этапе 
административная реформа. в этом 
блоке прорабатываются вопросы 
децентрализации, защиты частной 
собственности, укрепления инсти-
тутов контрактных отношений, обе-
спечения равенства перед законом.

Эти основные направления бу-
дут определять Новый курс разви-
тия казахстана в условиях нового 
мирового порядка. сейчас он разра-
батывается Правительством и наши-
ми экспертами.

Дорогие друзья!

сегодня казахстанцы молодая и 
динамичная нация. средний возраст 
наших граждан не превышает 35-ти 
лет.

Начавшийся в 2005 году «бум 
рождаемости» продолжится, по про-
гнозам, до 2016 года.

детей станет на 1,2 миллиона 
больше, чем в предыдущие годы.
они подхватят эстафету творцов но-
вого будущего казахстана.

уже сейчас мы должны создать 
все условия для их полноценного 
развития. как вы знаете, на хIX сес-
сии ассамблеи народа казахстана  
я дал ряд поручений по усилению 
государственной молодежной поли-
тики. сейчас уже создан комитет по 
делам молодежи.

во всех регионах формируют-
ся управления по делам молодежи. 
идёт разработка новой концепции 
молодежной политики до 2020 года.

молодые казахстанцы должны 
помнить, что гражданин – это не 
только права, но, прежде всего, ве-
ликая ответственность за себя, свою 
семью и нашу родину. в ххI веке 
казахстанцы должны стать Нацией 
долгожителей. Зачастую здоровье 
ассоциируется только с медициной.

Здоровье надо формировать, 
прежде всего, самому человеку.

я призываю вас и всех студентов 
в честь победы наших олимпийцев в 
лондоне отказаться от вредных при-
вычек, заниматься спортом и вести 
здоровый образ жизни.

Уважаемые слушатели!

мы движемся к постиндустри-
альному миру, в котором правит 
триада «образование - наука - инно-
вации».

международные организации 
при ооН, ведущие европейские ли-
деры, многие известные экономисты 
и политики уже официально приня-
ли концепцию третьей  индустри-
альной революции.

Эту концепцию очень ясно опи-
сывает известный американский 
ученый джереми рифкин.

Первая революция была связана 
с изобретением парового двигателя, 
вторая - с изобретением электриче-
ства и первых инструментов связи, 
третья началась вместе с цифровой 
связью.

в ближайшие годы интернет 
технологии и возобновляемые источ-
ники сольются вместе чтобы создать 
новую инфраструктуру для третьей 
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индустриальной революции.
«Энергетический интернет» 

даст возможность миллионам лю-
дей производить чистую энергию в 
своих домах, офисах и на заводах и 
свободно обмениваться ею.

сейчас в африке готовится уди-
вительный проект строительства 
«солнечных» и «ветровых» электро-
станций в сахаре. Энергия будет по-
ставляться по подводному кабелю 
через средиземное море в европу.

возобновляемая энергетика 
дает возможность возродить тради-
ционные для нашего народа виды 
промыслов, а также отгонное ско-
товодство. любой чабан, имея в 
распоряжении небольшую ветря-
ную и солнечную станцию, смог бы 
грамотно обустроить себе жайляу с 
мобильным жильем, связью и досту-
пом к воде.

в нашей стране 90 процентов 
земель не загрязнены химикатами. 
Поэтому есть возможность выращи-
вать чистые органические сельско-
хозяйственные продукты, которые 
пользуются спросом во всем мире.

спрос на продовольствие в мире 
вырастет к 2050 году на 40 %.

все это преимущества, которые 
дает «зеленая экономика», которая 
станет основой индустриальной ре-
волюции. очень важно развивать 
институты обеспечения стабильно-
сти и согласия в межэтнических и 
межрелигиозных отношениях.

Надо усиливать законодатель-
ные меры наказания и социального 
неприятия религиозной и этниче-
ской дискриминации, а также пре-
ступлений на этой почве.

следует и дальше повышать 
роль ассамблеи народа казахстана. 
казахстанцы не приемлют экстре-

мизма и радикализма. Наши граж-
дане всегда выступают против поли-
тических пустословий и социальной 
розни.

мы с вами видим, как в различ-
ных уголках мира происходят поли-
тические, межнациональные, рели-
гиозные конфликты.

в ххI веке от них никто не за-
страхован. и победителей здесь нет.

в таких конфликтах побеждает 
только зло, которое ведет к нищете, 
разрухе, голоду, затяжной граждан-
ской войне и откату назад, в средне-
вековье.

сегодня, в 21 веке мы живем в 
«стеклянном мире». Это мир – про-
зрачный и хрупкий. Здесь нельзя ки-
даться камнями. его нужно беречь.

я хочу напомнить о трёх клю-
чах казахстанского успеха, которые 
являются нашим народным достоя-
нием.

Первое. единство всех казах-
станцев, представляющих 140 эт-
носов – это уникальная ценность.  
Наша задача – оберегать ее, охра-
нять ее и преумножать.

мы никому не должны позво-
лить раскачивать лодку, благопо-
лучно плывущую в мировом океане 
своим курсом.

Второе. толерантность, которая 
присуща всем нам вместе и каждо-
му в отдельности. спокойное пони-
мание и уважительное восприятие 
этнических и религиозных отличий. 
Благодаря этому наше многообразие 
не разделяет, а объединяет.

если не будет нашей толерант-
ности, то наша лодка может сбиться 
с курса и не будет больше застрахо-
вана от крушения.  мы превратимся 
в мореплавателей, терпящих бед-
ствие и подающих сигналы «SOS»
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Третье. Это общность истори-
ческой судьбы. Наша цель – не про-
сто выжить в новых условиях изме-
няющегося мира, но и продолжить 
своё развитие, укрепляя прежние 
достижения, расширяя свои возмож-
ности влиять на этот новый мир.

Дорогие друзья!

индустриализация на основе 
инноваций стала новым ценностным 
ориентиром нашего общества.

вторым нашим ценностным за-
воеванием стало наше трудолюбие.

я получаю много теплых откли-
ков на свою программную статью 
«двадцать шагов к обществу все-
общего труда». Это неудивительно, 
потому что трудолюбие всегда было, 
есть и будет отличительной характе-
ристикой казахстанцев.

казахстанцы — единая и неде-
лимая семья, где от труда каждого 
гражданина, его знаний, ответствен-
ности зависит процветание страны. 
сегодня вакансий не меньше, чем 
безработных. сейчас квалифици-
рованных рабочих не хватает. все, 
кто хочет работать, могут работать 
запросто не на одной, а на двух ра-
ботах и зарабатывать. ситуацией 
надо грамотно управлять. За счет 
перераспределения трудовых ресур-
сов — рабочие руки и умные головы 
везде нужны.

мы, за счет быстрого роста, 
привыкли к хорошей жизни. Наши 
люди зачастую забывают, что проис-
ходит в других странах.

там простые люди не говорят об 
уровне зарплаты, пенсий, пособий 
или еще о чем–то. у них одна мечта 
— лишь бы пристроиться на какую-
либо работу.

а у нас в казахстане уже наста-
ло время, когда каждый имеет воз-
можность жить стабильно и не про-
сто прокормить свою семью, а дать 
детям образование и планировать 
будущее.

главный принцип во всем мире 
- не работа идет за человеком, а че-
ловек идет за работой.

каждый человек стремится туда, 
где есть возможность заработать, 
чтобы там обустроить свою жизнь.

Это аксиома для всех развитых 
стран мира.

если мы хотим достичь высо-
кого мирового стандарта качества 
жизни, то и работать нужно соответ-
ственно.

Поэтому особую важность при-
обретают дисциплина и качество 
труда.

Без этих простых правил об 
успешной социальной модерниза-
ции не может быть и речи.

сколько бы государство ни при-
лагало усилий к тому, чтобы повы-
сить уровень благосостояния насе-
ления, он не вырастет, если каждый 
казахстанец не станет трудолюби-
вым хозяином своей судьбы, не бу-
дет ценить и приумножать то, что 
есть хорошего в стране.

сейчас нельзя сидеть, сложа 
руки.

сегодня надо каждому казах-
станцу спросить себя самого: а что я 
сделал для того, чтобы в моей стра-
не было хорошо, и богаче была наша 
родина?

если так будет рассуждать каж-
дый гражданин, я убежден, вся стра-
на прибавит скорости в своем раз-
витии.

главное – надо помнить: дисци-
плина и порядок прежде всего.
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вы знаете, я вырос из рабочей 
шинели и считаю, что на любом 
производстве, в каждом коллективе 
нужна трудовая дисциплина.

Поэтому важно перейти на но-
вый формат, при котором государ-
ство – это не бесконечный донор, 
а партнер, создающий условия для 
роста благосостояния общества и 
каждого человека.

есть еще одна непреходящая 
ценность - стремление к знаниям.

мировые эксперты прогнозиру-
ют острый дефицит квалифициро-
ванных кадров.

согласно прогнозам, к 2020 году 
мировой рынок труда будет допол-
нительно нуждаться в 40 миллионах 
работников с высшим образовани-
ем и 45 миллионах специалистов с 
профессионально-техническим об-
разованием.

особым дефицитом уже сейчас 
пользуются инженеры, врачи, хими-
ки, биологи и другие представители 
«точных» и «естественных профес-
сий».

Посмотрите, такие страны как 
япония, китай, Южная корея, син-
гапур, малайзия преуспевают, бла-
годаря мастерству исполнения сво-
их идей и технологий, упорству и 
труду.

По словам одного из самых из-
вестных физиков-теоретиков нашего 
времени стивена хокинга, человече-
ство вступает в эру самоопределения 
собственной эволюции, которая тре-
бует непрерывной модернизации.

ваши знания - это результат ва-
шего труда.

Чем больше вы трудитесь, стре-
митесь к самообразованию, тем 
больше вы познаете.

Знания мы рассматриваем как 

экономический ресурс государства, 
фактор производства.

мы последовательно модерни-
зируем национальную систему об-
разования, приближая ее к междуна-
родным стандартам.

в течение последних трех лет 
казахстан находится в четверке ли-
деров по индексу развития образо-
вания ЮНеско среди 129 стран 
мира.

раскрытие юных талантов обе-
спечило стремительный рост коли-
чества наград, завоеванных нашими 
школьниками на международных 
интеллектуальных состязаниях.

если в 1998 году наши школь-
ники завоевали всего 8 медалей, то 
в этом году уже 957.

рост почти в 120 раз!
в 1993 году мы приняли реше-

ние, устремленное в будущее.
Программа «Болашак» стала 

первым краеугольным камнем в реа-
лизации казахстанской модели ин-
новационного образования.

сегодня в этом зале присутству-
ют выпускники этой программы, ко-
торые уже сами трудятся в системе 
образования, работают в этом уни-
верситете.

в сфере дошкольного образо-
вания динамично реализуется про-
грамма «Балапан».

мы внедрили подушевое 
финансирование и развиваем 
государственно-частное партнер-
ство.

Число дошкольных организаций 
увеличилось более чем на 3,5 тыся-
чи.

За два года охват детей увели-
чился с 36-ти до 65-ти процентов.

к 2020 году мы обеспечим 100-
процентный охват детей дошколь-
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ным образованием.
модернизация дошкольного об-

разования должна быть продолжена, 
именно там закладывается основа 
для формирования многогранной 
личности в будущем.

Поэтому я поручаю Правитель-
ству:

Первое. На основе передового 
международного опыта внедрить со-
временные методики обучения в до-
школьном воспитании и обучении.

они должны быть инновацион-
ными, а образовательные техноло-
гии - креативными.

второе. детально разработать 
системные предложения  на предмет 
охвата дошкольным образованием 
детей.

третье. На уровне дошкольного 
образования обеспечить повсемест-
ное внедрение трехъязычного обу-
чения.

так мы сможем выстроить ло-
гичную систему овладения языками: 
азы - на уровне детского сада, в шко-
ле - базовый уровень, в университете 
или колледже - профессиональный 
язык по специальности.

в системе среднего образования 
мы продолжаем подготовку к вне-
дрению 12-летнего обучения. разра-
батываются новые образовательные 
стандарты.

улучшается инфраструктура 
среднего образования, ликвидирует-
ся трехсменка.

до конца 2014 года будет по-
строено 522 новые школы.

в настоящее время активно раз-
вивается сеть интеллектуальных 
школ.

их опыт поэтапно будет распро-
странен на всю систему среднего об-
разования.

в текущем году 35 учебных 
заведений страны начнут работу 
по стандартам интеллектуальных 
школ.

для продвижения передовых 
технологий в среднем образовании 
внедряется электронное обучение.

в 2012 году оно будет внедрено 
в 581 школе. теперь дети из сель-
ских школ, дети с ограниченными 
возможностями смогут иметь до-
ступ к учебным материалам.

мы должны продолжить модер-
низацию среднего образования.

Нам необходимо обеспечить по-
этапный переход среднего образова-
ния на подушевое финансирование.

в случае перехода ученика в 
другую школу, деньги последуют за 
ним.

таким образом, мы повысим 
конкуренцию среди школ.

Поручаю Правительству при-
ступить к внедрению подушевого 
финансирования на пилотных шко-
лах.

отдельное внимание необходи-
мо уделить повышению квалифика-
ции учителей и их материальному 
стимулированию.

мы внедрили новую трехуров-
невую программу переподготовки 
педагогов, разработанную на основе 
лучших педагогических практик.

Поручаю Правительству обе-
спечить в течение ближайших 5 лет 
обучение 120 тысяч учителей по но-
вой программе повышения квали-
фикации.

мы должны развивать автоно-
мию школ, создавать в них наблюда-
тельные советы.

По сути, на уровне школ мы нач-
нем отрабатывать новые механизмы 
первичного местного самоуправле-
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ния.
в казахстане создается сеть 

колледжей мирового уровня - флаг-
манов развития в профессионально- 
техническом образовании.

На их базе будут апробированы 
корпоративная форма управления 
учебных заведений с участием биз-
неса, новые образовательные стан-
дарты и международная аккредита-
ция учебных программ.

Поручаю Правительству до кон-
ца года открыть межрегиональный 
центр профессионально - техниче-
ского образования в городе атырау.

в 2014 году должны начать свою 
работу новые колледжи в астане и 
алматы.

мы также должны повысить ка-
чество высшего образования.

успешные университеты, это, в 
первую очередь, те вуЗы, которые 
имеют статус автономности, акаде-
мической свободы и ориентированы 
на научно-исследовательскую дея-
тельность.

Назарбаев университет осу-
ществляет свою деятельность в со-
ответствии с этими принципами.

Этот опыт необходимо трансли-
ровать и на другие вуЗы страны.

Уважаемые преподаватели 
и студенты!

Назарбаев университет должен 
стать интеллектуально-инноваци-
онным кластером.

Что для этого необходимо сде-
лать?

Первое. с учетом международ-
ного опыта проработать вопрос соз-
дания при нём специальной эконо-
мической зоны.

второе. активизировать работу 

по созданию индустриальной высо-
котехнологичной площадки.

Национальные компании «каза-
томпром» и «казкосмос» уже созда-
ют рядом с университетом научно-
производственные центры по сол-
нечной энергетике, космическим 
технологиям.

Правительству и «самрук-
казына» поручаю разработать кон-
кретные планы по дальнейшему раз-
мещению вокруг университета высо-
котехнологичных производств и от-
раслевых научно-исследовательских 
институтов национальных компа-
ний.

Зарубежные компании, работа-
ющие в казахстане, также не долж-
ны быть в стороне от этого проекта.

третье. для устойчивого раз-
вития кластера в долгосрочной 
перспективе необходимо выделить 
дополнительные площади для уни-
верситета.

Четвертое. Необходимо акти-
визировать сотрудничество науки и 
бизнеса, о чем я говорю не первый 
год.

в мире есть хорошие примеры 
такого сотрудничества.

так, в сШа в начале 80-х годов 
прошлого века была запущена про-
грамма Национального научного 
фонда по созданию совместных цен-
тров между индустрией и универси-
тетами.

в настоящее время успешно 
работают порядка 50-ти таких цен-
тров, в которых задействовано более 
семиста профессоров, порядка вось-
миста аспирантов и двухсот студен-
тов.

За время работы центров в них 
были разработаны порядка 1000 
прорывных технологий.
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Поручаю Фонду «самрук-
казына» совместно с университе-
том проработать вопрос создания 
Центра инжиниринга, работающего 
по заказам индустриальных пред-
приятий.

Пятое. следует приступить к 
созданию таких элементов иннова-
ционной инфраструктуры, как тех-
нопарк, бизнес-инкубатор, центр 
коммерциализации и трансферта 
технологий, венчурных фондов.

Необходимо продолжить работу 
по развитию исследовательских ву-
зов в казахстане.

в развитом мире большая часть 
инноваций приходится на универси-
тетскую науку и результаты работы 
офисов коммерциализации при уни-
верситетах.

к тому же, именно в университе-
тах обучают молодых людей курсам 
предпринимательства, инновацион-
ного менеджмента, что необходимо 
любому ученому, желающему полу-
чить финансовую выгоду от резуль-
татов своих исследований.

Например, в университете 
кембридж существуют следующие 
признанные во всем мире эффек-
тивные институты инновационной 
экосистемы: Научный офис, Бизнес 
школа кембриджа, инновационный 
центр, Научный технопарк, инкуба-
тор идей, офис коммерциализации и 
трансферта технологии.

таким образом, у потенциаль-
ного учёного широкий выбор инсти-
тутов и инструментов, которыми он 
может воспользоваться.

Это его выбор. Нет предписан-
ного для него маршрута действий по 
коммерциализации.

Забота университета - создать 
всю необходимую эффективную ин-

фраструктуру для коммерциализа-
ции результатов науки.

При этом надо отметить, что 
кембридж пришел к этому за долгие 
годы.

в казахстанском контексте, воз-
можно, следует сначала стройно вы-
строить подобную систему институ-
тов - инновационный кластер, опи-
раясь на имеющиеся потребности и 
перспективные точечные проекты.

именно такой подход станет ис-
точником качественного человече-
ского капитала, основой формирова-
ния общества знаний.

Уважаемые студенты!

один из слоганов гарвардского 
университета гласит, что «обучение 
в течение всей жизни уже не альтер-
натива, а насущная необходимость».

в связи с этим, качественное об-
разование, которое вы получаете, 
является лишь стартовым интеллек-
туальным капиталом.

вам нужно непрерывно рабо-
тать над собой, повышать свое об-
разование, профессиональные ком-
петенции.

По словам немецкого философа 
Зиммеля, «образованный человек - 
это тот, который знает, где найти то, 
чего он не знает».

я призываю вас активно раз-
виваться всесторонне, заниматься 
спортом, искусством, изучать ино-
странные языки, постигать глубокое 
наследие отечественной и мировой 
литературы, которое не может заме-
нить интернет.

вы все должны помнить, что 
достойная жизнь, благосостояние, 
достижение нового качества жизни 
дается только через труд.
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Қымбатты жастар!

Заманымыздың заңғар жа-
зушысы мұхтар Әуезов «халық 
пен халықты, адам мен адамды 
теңестіретін – білім» деген.

Біз өрлеуді өмірінің өзегі еткен 
халықпыз.

мына заманда «Өнердің кілтін 
тапқан ғана өрге шабады».

сендер, тәуелсіз Қазақстанның 
келешегі үшін тарихи жауапкершілік 
арқалайтын азаматсыңдар.

осы жауапкершілікті сезіне 
біліңдер.

мемлекеттің ең ұлы мұраты - 
әрбір азаматының тауқымет көрмей, 
бақуатты тіршілік кешуі.

менің «Жалпыға ортақ еңбек 
Қоғамына қарай 20 қадам» атты 
мақаламның да түпкі мәні осында.

Қазақ «бейнет түбі - зейнет» 
дейді.

«ауырдың үстімен, жеңілдің 
астымен» тіршілік жасау бізге жат 
қылық болуы тиіс.

Біздің қоғамда адал еңбекті 

терең біліммен ұштастырған ғана 
табысқа жете алатынын қаперден 
шығармаған абзал. 

Бұл – заман талабы.
сендер Қазақстанның өз 

ғылымы мен технологиясын, өзіндік 
ұстанымын жасайтын ғылым иесі 
болуларың керек.

кез-келген кәсіп иесі өз ша-
руасын тың тәсілмен, жаңа әдіспен 
істеуге ұмтылса ғана ешкім жетпе-
ген табысқа жете алады.

Өзгелер салған сүрлеуге түсіп, 
бөтен іздің шаңын жұту Қазақстан 
жастарының таңдауы емес.

сендер, тәуелсіз қазақ елінің 
білімді жастары, өз соқпақтарыңды 
салып, оны елді дамуға бастайтын 
даңғылға айналдыруға тиіссіңдер!

ел болашағының баянды 
болмағы баста бұлықсыған білім 
мен қолда ойнаған еңбекке байла-
нысты.

ендеше, білімдерің толыссын! 
еңбектерің жансын! Назарларыңа 
рахмет!

астана.-2012. - 5 сентября.
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лекция Президента республики 
казахстан    Нурсултана    абишевича 
Назарбаева «казахстан на пути к 
обществу знаний» стала, безуслов-
но, одним из важнейших политиче-
ских событий. ее слушали миллионы 
школьников, студентов, их родители 
и педагоги во всех регионах страны. 
думаю, не ошибусь, если скажу, что 
фундаментальные положения лекции 
затронули интересы, миропонимание 
и душу подавляющего большинства 
казахстанцев.

глава государства с присущим 
ему глубинным видением политика и 
ученого глобального уровня осветил 
самые масштабные вопросы продви-
жения нашей страны к новому буду-
щему, ключевые направления и про-
блемы интеллектуального развития 
нации, коренной модернизации всей 
сферы образования.

лекция ориентирована прежде 
всего на нашу молодежь. такой выбор 
не случаен. ведь именно молодежи 
предстоит воплотить в жизнь самую за-
ветную мечту лидера нации – сделать 
казахстан сильной и процветающей 
страной, занимающей высокие места 
в мире по конкурентоспособности, 
экономическому и технологическому 
развитию, качеству жизни граждан. 
и это не просто мечта, а научно выве-
ренный политический курс, который 
последовательно и успешно реализу-
ется на практике. именно в этом наш 
Президент видит миссию молодежи в 
будущем и ее ответственность перед 
предыдущими поколениями.

такие встречи главы государства 
с молодежью, олицетворяющей буду-
щее казахстана, становятся уже закре-
пившейся традицией.

меня всегда поражал и поражает 
тот факт, что республика казахстан – 
единственное государство на планете, 
лидер которого читает лекции много-
миллионной аудитории, – не только 
студентам и учащимся, но, по сути, 
всему населению страны. Причем на-
ходит самые простые и доходчивые 
слова, объясняя каждому казахстанцу 
на самом деле очень сложные поня-
тия и явления. Представляет анализ 
их глубинных взаимосвязей и макси-
мально эффективные способы дей-
ствий в избранных стратегических 
направлениях. анализ, основанный 
на всесторонней картине мира, – на-
чиная от глубочайшего понимания 
развития цивилизации и мировой эко-
номики, глобальных причин и послед-
ствий мирового кризиса и вплоть до 
коренной модернизации конкретных 
направлений экономики и социальной 
сферы нашей страны. где в мире еще 
есть такой лидер и такие подходы?

Поэтому я, как ученый и педа-
гог, никогда не устаю повторять, что 
нам, казахстанцам, выпал уникальный 
шанс иметь национального лидера 
столь глобального масштаба, хорошо 
знающего нужды и заботы каждого 
гражданина страны и находящего са-
мые эффективные решения проблем 
любого уровня сложности. 

Эти утверждения можно с пол-
ным правом отнести ко всем положе-

Бакытжан ЖУМАГУЛОВ
министр образования и науки Республики Казахстан

МЕЧТЫ СТАНОВЯТСЯ ЯВЬЮ
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ниям, затронутым в нынешней лек-
ции. Прежде всего к анализу продви-
жения к постиндустриальному миру, 
в котором, как образно выразился 
Нурсултан абишевич, правит триада 
«образование – наука – инновации», 
к роли труда в развитии личности и 
государства, глубокой взаимосвязи 
социального и экономического раз-
вития, роли знаний как фактора про-
изводства, формированию новых цен-
ностных ориентиров.

Но главное для нас в том, что в 
лекции базовый акцент ставится на 
развитии стремления к знаниям, по-
становке очень важных задач для си-
стемы образования казахстана. од-
ним из ключевых положений является 
тезис о том, что молодые казахстанцы 
должны стать профессионалами, вос-
требованными в любом уголке земно-
го шара и способными обеспечить ка-
захстану в XXI веке развитие успеха и 
благополучия. 

Это главный лейтмотив лекции, 
где за каждым, даже самым кратким, 
высказыванием нашего Президента 
стоят глубокий смысл, огромный труд 
и новые задачи. Педагогам страны, 
системе управления образованием в 
центре и на местах предстоит все эти 
положения «пропустить через себя», 
глубоко осмыслить и преобразовать в 
комплекс действий, обеспечивающих 
достижение поставленных главой го-
сударства целей.

в молодежной политике, кото-
рой уделено значительное внимание 
в лекции, мы должны выйти на каче-
ственно новый уровень. для этого по 
поручению главы государства уже 
созданы новые инфраструктурные ме-
ханизмы – комитет по делам молоде-
жи, соответствующие управления во 
всех регионах. они организационно 
позволят вывести на новый уровень 
работу с молодежью, воспитание в 

ней высокого гражданского долга, от-
ветственности за себя, свою семью и 
нашу родину.

Здесь необходимо и новое со-
держание, идейные ориентиры для 
масштабной работы. они будут зада-
ваться новой концепцией молодеж-
ной политики до 2020 года. ее проект 
наше министерство уже разработало, 
он детально обсужден с ведущими мо-
лодежными объединениями страны, с 
регионами и сейчас находится на со-
гласовании в государственных орга-
нах.

главное отличие новой концеп-
ции в том, что активная воспитатель-
ная работа не ограничивается, как это 
было раньше, только обучающейся 
молодежью. сфера теперь принципи-
ально расширяется – в нее включает-
ся поддержка тех категорий, которые 
долгое время в определенной степени 
оставались за бортом воспитательной 
работы: рабочей, сельской, марги-
нальной молодежи, оралманов, людей 
с ограниченными возможностями и т. 
д.

Это большое продвижение, но и 
существенно возрастающий уровень 
ответственности. Новому комитету 
и управлениям по делам молодежи 
предстоит огромная работа. Надо 
взять на вооружение новые идеи, са-
мую прогрессивную методологию, 
выстроить доверительные отношения 
и эффективное взаимодействие с мо-
лодежными организациями страны.

и всегда помнить, что молодеж-
ная политика – это не только воспита-
ние само по себе, но и важная часть 
общей политики государства в со-
циальной и экономической сфере, в 
противодействии внешним и внутрен-
ним рискам, о которых говорил глава 
государства. от нас с вами в этом деле 
очень многое зависит, чтобы родная 
страна могла, как подчеркнул Нурсул-
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тан абишевич, «не просто выжить в 
новых условиях изменяющегося мира, 
но и продолжить свое развитие, укре-
пляя прежние достижения, расширяя 
свои возможности…».

еще одно базовое положение лек-
ции – комплекс новых мер по разви-
тию средней школы. Не будет преуве-
личением сказать, что она сегодня на-
ходится в «эпицентре» модернизации, 
связанной прежде всего с переходом 
на 12-летнее обучение. При этом гла-
вой государства и в государственной 
программе развития образования на 
2011–2020 годы, и в Посланиях наро-
ду казахстана, и в фундаментальной 
статье «социальная модернизация ка-
захстана: двадцать шагов к обществу 
всеобщего труда» особое внимание 
акцентируется на переход к новому 
качеству обучения, соответствую-
щему лучшей мировой практике. По 
сути, средняя школа является базой 
развития и совершенствования чело-
веческого капитала, который всегда в 
центре внимания нашего Президента.

  Здесь уже наметилось про-
движение по целому ряду принципи-
альных направлений. ядром модерни-
зации среднего образования являются 
Назарбаев интеллектуальные школы, 
работающие по мировым стандар-
там. мы уже сформировали развитую 
систему трансляции их опыта на все 
школы страны. Новые структуры – 
центры педагогического мастерства, 
Национальный центр «Өрлеу» – уже 
начали переподготовку учителей по 
международной методике. в ближай-
шие пять лет ее пройдут 120 тыс. учи-
телей – почти половина всего педаго-
гического корпуса.

 министерством образования и 
науки разработан Национальный план 
действий по развитию функциональ-
ной грамотности школьников, кото-
рый выведет освоение знаний нашими 

школьниками на новый уровень – про-
дуктивного их использования в прак-
тической жизни. соответственно, воз-
никает и задача перехода от традици-
онной модели нашей средней школы к 
новой – рациональной, базирующейся 
на функциональной грамотности и 
компетентности. Эту задачу мы уже 
решаем.

  Но мир не стоит на месте, в 
ведущих странах уже началась смена 
парадигмы «образование = обучение» 
на парадигму «образование = станов-
ление», то есть становление человека, 
его саморазвитие, самооформление в 
личность. дан старт процессу перехо-
да от концепции функциональной под-
готовки к концепции развития лично-
сти. она предусматривает индивидуа-
лизированный характер образования, 
учет возможностей каждого человека 
и содействие его самореализации и 
развитию. такая смена парадигмы 
в развитых странах способствовала 
началу процесса перехода к феноме-
нальной модели школы. 

 Поэтому для полномасштабного 
выполнения поставленной Президен-
том страны задачи осуществляемый 
нами сегодня переход к рациональной 
модели школы мы должны будем до-
полнить и переходом на феноменаль-
ную модель. 

для такого «тройного прыжка» у 
нас есть серьезная база. Это Назарбаев 
интеллектуальные школы, аккумули-
рующие в себе самую передовую мето-
дологию мирового образования. опи-
раясь на них и выстроив эффективную 
систему трансляции их наработок на 
всю сферу среднего образования, мы 
сможем решить данную, очень непро-
стую, задачу и идти в ногу с мировым 
прогрессом. Это важная задача, на 
которой надо сосредоточить усилия и 
творческий потенциал учительского 
корпуса страны и менеджеров сред-
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ней школы всех уровней. Перемены в 
средней школе окажут благотворное 
воздействие и на следующие ступе-
ни – профессионально-техническое и 
высшее образование.

в свою очередь необходимой ба-
зой для среднего образования являет-
ся дошкольная подготовка. в лекции 
представлены механизмы ее модер-
низации, создания прочных основ для 
формирования личности.

исходя из задач, поставленных 
главой государства, мы продвига-
емся по двум важнейшим направле-
ниям. Это повышение доступности 
дошкольной подготовки и внедрение 
новой парадигмы, методологии и тех-
нологий обучения, соответствующих 
мировому уровню.

По первому направлению клю-
чевое значение имеет запущенная по 
инициативе Президента программа 
«Балапан». она обеспечила огром-
ный рывок вперед и важный соци-
альный эффект, что ярко показано в 
лекции. По экспертным оценкам, за 
два года дополнительно около 80 тыс. 
женщин-матерей получили возмож-
ность трудиться – это хорошо и для 
семьи, и для всей страны. дальней-
шее продвижение позволит к 2020 
году обеспечить полный охват детей и 
выйти в данном вопросе на передовые 
позиции в мире.

Более того, Нурсултан Назарба-
ев ставит задачу внедрения новей-
ших методик дошкольной подготовки 
и раннего трехъязычного обучения. 
Этот важный тезис задает второе на-
правление нашей работы.

анализ мирового опыта показы-
вает, что в развитых странах также на-
чалась трансформация дошкольного 
воспитания в дошкольное образова-
ние. Причем страны «большой семер-
ки» недавно официально определили 
раннее обучение детей как основу сво-

ей образовательной политики в XXI 
веке. 

специалисты доказали, что дет-
ский возраст, особенно до 4–5 лет, 
необычайно сензитивен (то есть вос-
приимчив к воспитательным воздей-
ствиям) для формирования творче-
ского потенциала ребенка. и то, что 
закладывается в эти годы, становится 
особым базисом для дальнейшего раз-
вития личности. Это положение еще 
в начале XX века выдвинула мария 
монтессори – выдающийся педагог 
и философ. После второй мировой 
войны ее педагогическое наследие во 
многом было забыто, и только в по-
следнее время мир стал осознавать 
его ценность. одним из свидетельств 
международного признания стало ре-
шение ЮНеско, касающееся всего 
четырех педагогов, определивших 
способ педагогического мышления в 
хх веке. Это американец джон дьюи, 
немец георг кершенштейнер, ита-
льянка мария монтессори и совет-
ский педагог антон макаренко. 

в сШа, великобритании, Фрг и 
ряде других ведущих стран подходы 
раннего обучения детей с недавних 
пор уже реализуются.

Поэтому и мы в свете поставлен-
ных главой государства задач должны 
сосредоточить усилия на критическом 
пересмотре содержания и методов до-
школьного обучения и воспитания.

для этого нам предстоит вве-
сти в практику новую личностно-
деятельностную парадигму, выстроить 
соответствующую инновационную 
методологию, новый контент обуче-
ния, обеспечить целевую подготовку 
нового поколения педагогов. особое 
внимание будем уделять внедрению 
электронного обучения E-learning – 
развивающих игр, конструкторских и 
творческих задач, креативных техно-
логий, языковой практики и т. д.
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в техническом и профессиональ-
ном образовании реализацию выдви-
нутых главой государства задач мы 
базируем на создании системной точ-
ки роста – холдинга «кәсіпқор». он 
уже нацелен на функции, аналогичные 
тем, которые выполняют Назарбаев 
интеллектуальные школы и Назарба-
ев университет в своих сегментах об-
разования. Это аккумуляция мирового 
опыта и его распространение на всю 
систему профтехобразования. хол-
динг стал оператором создания кол-
леджей мирового уровня, на которых 
Нурсултан абишевич акцентировал 
внимание в лекции, и межрегиональ-
ных центров подготовки, на его базе 
внедряется корпоративная система 
управления. для распространения ми-
рового опыта на всю систему тиПо в 
каждом регионе определены коллед-
жи – партнеры холдинга.

еще один важнейший механизм 
развития тиПо – новая система управ-
ления, также созданная по поручению 
Президента страны. в нее входят На-
циональный совет, 14 отраслевых и 16 
региональных советов по подготовке 
кадров с самым активным участием 
бизнеса. с участием работодателей и 
при поддержке всемирного банка на-
чата разработка принципиально но-
вых для нас профессиональных стан-
дартов подготовки специалистов по 
международным требованиям. Это 
обеспечит совершенно новый уровень 
востребованности и конкурентоспо-
собности выпускников тиПо, пре-
стиж данного уровня образования.

с текущего года начато внедрение 
дуальной системы профессионального 
обучения. такая система, когда боль-
шую часть учебы студент проводит не 
в учебной организации, а на производ-
стве, хорошо зарекомендовала себя в 
германии и других странах мира. 

сейчас элементы дуальной си-

стемы уже внедрены в 96 колледжах, 
системное же внедрение организуется 
нами через базовые предприятия ФНБ 
«самрук-казына».

вся эта большая работа дала и 
еще один важный результат – удалось 
изменить менталитет промышленных 
компаний и отраслевых министерств, 
они наконец-то повернулись лицом к 
развитию тиПо. и в этом союзе залог 
эффективной реализации поручений 
главы государства.

в высшем образовании главным 
ориентиром выступает Назарбаев 
университет. уже определены кон-
кретные механизмы трансляции его 
опыта на другие вузы страны. 

во-первых, это предоставление 
вузам автономности и академической 
свободы. оно поэтапно начнется с 
2013 года. Но ряд нововведений, обе-
спечивающих автономность, уже за-
действован. в их числе внедрение кор-
поративного управления и создание в 
четырех университетах наблюдатель-
ных советов с законодательно уста-
новленными полномочиями, переход 
от государственной аттестации к неза-
висимой аккредитации вузов, для чего 
создан Национальный реестр аккре-
дитационных агентств в составе 2 ка-
захстанских и 4 зарубежных агентств 
из сШа, германии и австрии. 

во-вторых, запущена подготовка 
полиязычных кадров – уже с 1 сентя-
бря в 32 вузах открыты спецотделения 
с контингентом обучающихся более 
5,5 тыс. человек. в результате уже че-
рез 4 года мы будем получать не толь-
ко       конкурентоспособных      поли-
язычных специалистов, но и педагогов 
для массового внедрения полиязычия 
на всех уровнях образования.

в-третьих, для системного уси-
ления вклада вузов в индустриально-
инновационное развитие определены 
10 инновационно ориентированных 
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университетов, где развитие науки и 
трансформация ее результатов в инно-
вации с участием талантливой моло-
дежи становятся важнейшей задачей 
и будут целенаправленно поддержи-
ваться министерством.

Перед ректорским корпусом стра-
ны поставлена задача максимально 
эффективно задействовать данный 
потенциал для достижения целей, 
поставленных в лекции главы госу-
дарства. особое внимание руководи-
телей холдинга «Парасат» и ведущих 
вузов обращается на всемерное раз-
витие центров и офисов коммерциа-
лизации технологий, активное освое-
ние здесь опыта Назарбаев универ-
ситета и создаваемого вокруг него 
интеллектуально-инновационного 
кластера. такой опыт надо системно 
анализировать и поэтапно адаптиро-
вать в другие вузы страны. глава го-
сударства особо отметил, что «в раз-
витом мире большая часть инноваций 
приходится на университетскую науку 
и результаты работы офисов коммер-
циализации при университетах». и 
мы должны настойчиво стремиться к 
такой же цели, развивать весь спектр 
инновационной инфраструктуры, го-
товить профессиональные кадры для 
инновационной деятельности.

из сказанного, думаю, читателю 
видно, что для достижения масштаб-
ных целей, поставленных Президен-
том страны в лекции, в системе об-
разования есть полное их понимание, 
значительный задел, необходимые 
ресурсы и механизмы. главное сей-
час – эффективно развернуть данный 
потенциал и обеспечить выполнение 
всех поручений главы государства, 
формирование целостной казахстан-
ской модели инновационного образо-
вания.

кроме уже упомянутых, важней-
шее значение имеют и такие меха-

низмы, как подушевое финансиро-
вание, образование в течение жизни, 
государственно-частное партнерство. 
все данные вопросы и вытекающие из 
них задачи станут предметом деталь-
ного рассмотрения на педагогических 
активах регионов страны. 

в целом же хочу подчеркнуть, что 
лекция главы государства – рубежный 
фактор нового развития сферы образо-
вания, к ее анализу мы будем возвра-
щаться еще не раз. и педагогический 
корпус страны приложит все силы к 
достижению поставленных главой 
государства очень непростых, но вы-
соких целей.

отмечу еще одно впечатление, по-
лученное уже после лекции, когда мы 
общались с профессорами Назарбаев 
университета. мне запомнились сло-
ва известного международного кон-
сультанта, одного из руководителей 
всемирного банка дэнниса де трэя. 
он заметил, что, «бывая уже более 10 
лет в казахстане, каждый раз, слушая 
Президента Нурсултана Назарбаева, 
поражаемся масштабам выдвигаемых 
планов, которые вначале кажутся фан-
тастикой и несбыточными мечтами. и 
каждый раз он видит, как эти мечты 
реально воплощаются в жизнь».

действительно, никогда слова на-
шего лидера не расходились с делом. 
сказано – сделано! Этот факт непре-
ложен и выполняется с неизбежно-
стью закона природы. тому залогом 
является глобальный уровень мышле-
ния, сильная воля, мудрость и способ-
ность предвидения нашего Президен-
та, целеустремленность в достижении 
намеченного. так было, так есть и так 
будет.

 // казахстанская правда. - 
2012. - 7 сентября.
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ЖАңҒЫРТУДАН – ЖАСАМПАЗДЫҚҚА
ОТ ОБНОВЛЕНИЯ К СОЗИДАНИЮ

Қ.М. Ерімбетова 

ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институты, 
 Индустриалды-инновациялық даму және этноәлеуметтік 

үдерістер тарихы бөлімінің жетекші ғылыми қызметкері, тарих 
ғылымдарының кандидаты 

елбасының «Жалпыға ортақ 
еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» 
мақаласының қазіргі тарихи кезеңдегі 
отандық және шетелдік қоғамдық 
ойға қозғау сала әсер етуі, өткен ғасыр 
басында: «...ел бүгіншіл, менікі ертең 
үшін» (а. Байтұрсынов) толғанған, 
ой-санасын, рух күшін азаттық жо-
лына арнаған ұлт зиялыларының 
арман-мүддесінің орындалуы ғана 
емес, ақиқатында олардың істерін 
жалғастырушы ұрпақтың елбасшы-
сы, еркін ойлы ұлт зиялылары мен 
отаншыл ел-жұртының өсіп-өнуінің, 
әлемдік бәсекелестікке төтеп 
бере алатындай ұрпақ әлеуетінің 
қалыптасуында.

Әсіресе ел еңсесінің көтерілуінің 
әлемдік қауымдастықтағы беделінің 
куәсі ретінде, XXI ғасыр  адамзаттың 
ұлы даналығының кезеңіне айна-

латынына, жаһандық экономиканы 
реформалау идеясы мен заманауи 
өзара түсіністіктің жаңаша лебінің 
қалыптасатынына сенім білдіре 
отырып, Қазақстан республика-
сы Президенті Н. Назарбаев оған 
жетудің әлемдік тиімді жолы - адам-
зат өркениетінің дамуын  құрайтын: 
жаһандық көркеюдің жаңартылған 
бейнесі тек  эволюциялық жолмен, 
яғни  реформалау жолы, екінші 
әділетті, тең, консенсус, үшінші жа-
һандық толеранттылық және сенім, 
төртінші жаһандық транспаренттілік, 
бесінші конструктивті көпполярлық 
әлемді құру G-GLOBAL  қағи-
даларының» [1], ғаламдық пікірле-
судің маңызды алаңына айналған 
V астана экономикалық форумын-
да дүниежүзілік саясаттанушылар, 
ғалымдар мен сарапшылар қауымы 

ЖАЛПЫҒА ОРТАҚ ЕңБЕК ҚОҒАМЫНА 
ҚАРАЙ ҚАДАМ БАСУ: ТұРҒЫНДАРҒА 

ҚАМҚОРЛЫҚ – АДАМИ ҚұНДЫЛЫҚ КЕПІЛІ                                                                                         
(тарихи-демографиялық астары)

Аннотация
мақалада заманауи Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жаң-

ғыруымен Жалпыға ортақ еңбек Қоғамына қадам басуы, оның адами 
құндылықтар әлеуетімен жүзеге асырылу басымдылықтары сарапталады. 
Жаһандану үрдістері, еңбек нарқы жағдайындағы тұрғындар мен көші-қон 
мәселелері және оны реттеу тетіктерінің маңыздылығы қарастырылады.

Түйін сөздер: тұрғындар, адамзат өркениеті, ұрпақ әлеуеті, тұрғындар-
ға қамқорлық, адами құндылық, экономикалық ахуал, халықаралық еңбек 
нарқы, көші-қон, тұрғындар өсімі, заманауи жаһандану үрдістері.

удк 316.42:314.17
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алдында (форумға 12 нобель лауре-
аттары, жаһандық «қазіргі кезеңнің 
жүз ойшылы» рейтінгісі бойынша – 4 
адам қатынасты) ұсынылуы елдерді 
өзара түсіністікке шақыру идеясы 
ғана емес, жасалынған ұсынысты 
әлем халықтарының бейбіт қатар 
өмірін қамтамсыз ететін  бағдар шам 
деп бағалауға болады.

Қазіргі кезеңде Қазақстанда 
әлеуметтік-экономикалық     жаңғыр-
тудың шешуші факторы – эко-
номикалық табыстар арқылы ел 
дамуының басым бағыттарын 
анықтап қана қоймай, болашақ даму 
жоспарларын жүзеге асыру тетіктері 
қолға алынуда. «Басты мәселе – әр 
қазақстандыққа қамқорлықтың» [2]  
жолға қойылуы, қоғамдық әлеумет 
деңгейін көтеретін әлеуметтік 
жаңғырту үрдістерінің негізгі кілті 
болып табылады.  тұрғындардың, 
оның ішінде еңбек адамының беде-
лін көтеру, еңбек нарығына төтеп 
беру үшін ғана емес, біліктілік 
деңгейі арқылы ел өркениетіне үлес 
қосу үшін де маңыздылығы зор бо-
лып отыр. 

ТұРҒЫНДАР ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ 
ЖАҺАНДАНУ ҮРДІСТЕРІ

елдегі заңдылық пен конс-
титуциялық тәртіп сақталмаған 
жағдайда, экономикалық және 
әлеуметтік берекесіздік, адамның 
құқықтары, азаматтардың мақсатта-
ры мен күткен үміттері қамтама-
сыз етілмейтін, келешегі бұлыңғыр 
болған жерде демократия құру 
мүмкін емес екендігін қазіргі кезең-
де әлемдік тәжірибе көрсетіп отыр. 
Біздің баршамыздың міндетіміз – 
ешқашан, қандай жағдай болмасын 
өз елімізде мұндай берекесіздікке 

жол бермеу. Қоғамдық тұрақтылық, 
заңның үстемдігі, ұлтаралық және 
конфессияаралық келісім, сондай-
ақ Қазақстанның жаңа геосаяси 
рөлі мен жауапкершілігі – міне 
бұлар демократиялық өзгерістердің 
тиімділігінің кепіліне, оның басты 
өлшемдеріне айналмақ [3]. 

тарихты адамсыз және ондағы 
тұрғындарсыз елестету мүмкін емес. 
тұрғындар, яғни халық ғылыми 
талдау мен зерттеу көзі, қоғам мен 
мемлекеттің материалдық-тұлғалық 
негізі, тарихи үрдістердің басты си-
паттарын айқындайды. тұрғындар 
қоршаған әлемді өзгерту арқылы 
түрлі қалыптағы дүниенің пай-
да болуына әсер етеді. сондықтан 
да тұрғындар әлеуметтік-мәдени 
дамудың жемісі ретінде де көрінеді. 

көпұлтты Қазақстанның қа-
лыптасуы мен дамуы тарихы да 
тікелей ұлттық және әлеуметтік 
қайта құрулардың заңдылықтарына, 
тарихи демография, оның ішінде 
тұрғындар мен  көші-қонға байла-
нысты мәселелерді зерделеу - қазақ 
халқының басынан өткен тарихи 
кезеңдерін, мұрағаттық деректер, 
ғылыми жинақтар, талдау және 
статистикалық мәліметтерді зерттеу 
арқылы қалыптасты. «тұрғындар» 
және «тұрғындардың дамуы» 
түсініктерін анықтау және тари-
хи демография ғылымының даму 
мәселелерін тек тарихшы, ғалымдар 
[4] ғана емес, қоғамдық пікірлер мен 
жеке тұжырымдарын саясаттанушы-
лар, әлеуметтанушылар, экономис-
тер, статистер және т.б. мамандар қы-
зу ортаға салды. адамзат жаһандық 
демографиялық төңкерісті басынан 
(әлем халқы саны үдемелі өсімнен, 
шектеулі өсімге өтуде) өткеруде. Бұл 
құбылыстың ықпалы миллиардтаған 
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адам   өміріне   ықпалын   тигізері сөз-
сіз. сондықтан да демографиялық 
үрдістер Қазақстанның да өзекті 
мәселесіне (ел болашағы, даму 
басымдылықтары, жаһандық қа-
уіпсіздік) айналуда. Жаһандану – 
адамзаттың барлық салалардағы 
қатынастар шекарасының ұлғаюы 
және мемлекеттердің өзара ке-
лісілген іс-шаралар жүргізу қа-
жеттілігін тудыратын ортақ сая-
си, экономикалық, экологиялық, 
ақпараттық, т.б. кеңістіктің пай-
да болуы. мұндай әлемде адам-
дар географиялық орналасулары-
на қарамастан телекоммуникация, 
ғаламтор , т.б. байланыс құралдары 
арқылы өзара байланыс орната ала-
ды. Жаһандану сапалы өзгерістермен 
қатар, жағымды және жағымсыз 
сипаттары бар үдеріс. мәселен, 
демографиялық салада жаһандану 
тұрғын халықтың өсуі және көші-
қон үдерісінің қарқындылығы 
мәселесін алға қоюда. осымен қатар 
қатерлердің ұлғаюына байланыс-
ты да жаһанданудың тәуекелдері 
артуда. олар, біржақтылық және 
жүйенің  энтропилігі; виртуалдығы 
және осыған орай қоғамның 
аномиялығы; жалпылама сипат 
алған поляризация және теңсіздік; 
бір жағынан космополиттік әлемдік 
элитаның қалыптасуы, екінші 
жағынан оған қарсы тұратын бұқара 
халық. Әлемдегі халық саны өсімін 
болжау (лутц пен Щербовтың 
әдістемесі, с.П. капицаның моделі, 
БҰҰ-ның) бойынша адам санының 
ұлғаюы XX ғасырдың екінші жар-
тысына келеді (1999ж.-6 млд., ал 
қазіргі кезеңде 7 млд. жетті, болжам 
бойынша 2050 ж.-9,4 млд. құрайды) 
және бұл демографиялық төңкеріс 
ретінде қарастырылады. уақыты 

бойынша демографиялық төңкеріс 
жаһанданудың барлық факторлары 
мен   аспектілерінің    қарқынды  да-
муымен сәйкес келеді. демог-
рафиялық төңкеріс тұрғын 
халықтың табиғи өсіп-өнуінің ауы-
суымен жүреді және осы үдеріс 
демографиялық өту деген атауға ие. 
Бұл үдеріс саяси, экономикалық, 
әлеуметтік т.б. дамуына байланыс-
ты әр елде түрліше болады және 
мерзімінің ұзақтығы да әрқилы. 
демографиялық өсіп-өну қауіпсіздігі 
мыңжылдық бойы баяу ілгерледі, 
содан кейін тарихи өлшем бой-
ынша аз уақытта демографиялық 
динамиканың берік жаңа сапа-
лы деңгейіне шықты. Бұл секіріс 
«демографиялық өту» деген атқа 
ие болды. ол тұрғындардың өсіп-
өнуін біршама қауіпсіз ете отырып, 
адам еркіндігі саласын тез кеңейтті. 
Бұрынғы біркелкі демографиялық 
өсіп-өнуге күнделікті туатын 
қатерлерге қарсы тұру үшін 
жіберілетін үлкен күшті босатты, 
адамзат алдында жаңа, болмаған 
мүмкіндіктерді ашты. Бірақ ол 
жаңадан басқа мәселені туындатты, 
ең бастысы демографиялық тепе-
теңдік жағдайын түбегейлі өзгертті. 
демографиялық өту басталғанға 
дейін, біршама жақсы әлеуметтік-
мәдени тетіктер, дәстүрлі жоғары 
өлім-жітім мен жоғары туу деңгейі 
тепе-теңдігі әрекет етіп тұрған бо-
латын. Өтуден кейін ол мәнінен 
айырылды, өлім-жітім де, туу 
деңгейінде де нағыз төңкеріс болды 
және әлемдегі жағдайларға байла-
нысты еді. осы тұрғыдан сипаттама 
жасауда сарапшылар [5] жер шарын 
шартты түрде үш аумаққа бөліп 
(әлемнің бірінші елдері-дамыған 
мемлекеттер, әлемнің екінші елдері-
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дамушы мемлекеттер, әлемнің 
үшінші елдері-нашар дамыған ел-
дер) қарастырады:

Әлемнің бірінші елдері 
демографиялық өтуді жүзеге асыр-
ды және тұрғын халықтың өсіп-
өнуінің жаңа түріне, яғни өсімнің 
нөлдік немесе нөлдікке жақын 
өсіміне бағыт алды. иммиграциялық 
ағындар бұл елдердегі титул-
ды ұлттың үлес салмағын азай-
туда, өйткені иммигранттардың 
туу көрсеткіші біршама жоғары. 
осыған орай, еуропа елдерінде: 
германия мен голландияның 
«түріктенуі», Францияның «араб-
тануы», Ұлыбританияның «үнді-
пакистандануы», ал аҚШ-да 
латын американдықтардың, аф-
рикандықтардың, қытайлықтар-
дың көбеюі сияқты үрдістері 
белең алуда [6]. Әлемнің екінші 
елдерінде – еуропада болып өткен 
«демографиялық жарылысты» бас-
тан кешуде, ал ондағы тұрғындар 
демографиялық өту фазасындағы 
популяцияны көрсетуде. Бұл 
елдердегі алдағы жиырма-отыз 
онжылдықтарда демографиялық 
қарқынының жоғары болуы, жоғары 
экономикалық өрлеумен ұштасады 
және осы мәселе әлемдегі күштер-
дің орналасуындағы түбегейлі 
өзгерістерге әкелуі мүмкін.

Әлемнің үшінші елдерінің ба-
сым бөлігі демографиялық өту 
фазасына өту кезеңінде. Эко-
номикасының төмендігіне қа-
рамастан демографиялық өсімі 
жоғары, тиісінше бұл елдерде 
тұрғын халықтың пауперизацияла-
нуы, люмпенденуі және маргинал-
дану үрдістері басым бола түсуде. 

ендеше жаһандану біркелкі 
үдеріс еместігін ескеретін болсақ, 

демографиялық жағдайды түбегейлі 
өзгерту мемлекеттік реттеумен 
шектелмейтінін байқаймыз, бірақ 
басты рөл атқарады. демографиялық 
үрдістер тым инерциялы және берік 
болғандықтан да (оның ішінде 
көші-қонға қатысты мәселелер 
ерекшелігі) елдің экономикалық 
дамуы бірінші кезекте болмақ. 
Қазақстан да өз тарапынан жаһандық 
экономиканың дамыған деңгейіне 
нәтижелі түрде интеграциялану 
бағытындағы үрдістер әлеуметтік 
саясатпен (денсаулық сақтау сала-
сын жетілдіру, білім деңгейін арт-
тыру және т.б.) ұластыра жүргізуде. 
Бірақ халықтың әл-ауқаты артқан 
сайын халық санының төмендеуі, 
әлемнің үшінші тобындағы елдер-
де керісінше, өсіп-өнудің жоғарғы 
қарқыны демографияға қатысты 
мәселені үнемі тыңғылықты түрде 
талдаулар арқылы тұжырымдар жа-
сай отырып, іс-қимыл үрдістеріне 
көшу қажеттігін айқындайды. Әлем 
мемлекеттері жаһандық ортадағы 
өздерінің беделін айқындауда ты-
нымсыз іс-шаралар мен өзгерістерге, 
олардың жан-жақтылығын қам-
тамсыз етуге күшін салуда. оның 
үстіне  дүниежүзілік экономикалық 
құрылымның моделі қайта пайым-
далып, тұтыну экономикасы мен 
әлемдік қаржының негіздері транс-
формациялану жағдайында аса ірі 
жаһандық қаржы-экономикалық 
дағдарыстың еңсерілмеуіне бай-
ланысты Қазақстан экономикасы-
на да ықпал етуде. күн тәртібінен   
жаһандық саяси қозғалыстар, қуат 
көздері мен ресурстық жанжал-
дар    мәселелері сияқты сырт-
қы тәуекелдер шықпай отыр. 
сол сияқты мемлекеттердің ішкі 
қауіпсіздіктерінің сақталуына 
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әлеуметтік қысым, ел берекесін 
кетіру мен тәртіпсіздіктерге аран-
дату, дінаралық жанжалдар және 
лаңкестік ұйымдар тарапынан 
ықпалдардың қатерлерге алып келу 
қаупі бар ықтимал әрекеттер әсер 
беруде. мұндай келеңсіздіктерді 
төмендету мақсатында маңызды 
бағыттар бойынша жүйелі жұмыс 
– прагматикалық сыртқы саясат 
және ел дамуының жаңа кезеңінің 
экономикасын тұрақтандыруға ма-
ңызды негіз болатын инвестиция-
лар барынша қайтарымы болатын 
бағыттарға жұмсалатынын және т.б. 
Қазақстанның Жаңа даму бағытын 
айқындайтын жоспарлар туралы 
айта келіп, өзінің жас буын өкілдері 
алдындағы дәрісінде елбасы: «...тың 
белестерді бағындырып, жаңа асу-
лардан асуға» [7]  жетелейтін білім 
мен еңбек - Қазақ елінің табысты 
жолын жалғастыру кепілі екендігі 
туралы ашық-ойларын ортаға сала 
отырып, жастарға сенім білдірді. Бұл 
заман талабынан туындаған жастар-
дың тәуелсіз Қазақстанның келешегі 
үшін тарихи жауапкершілігін се-
зіндіру мақсатындағы тарихи 
кезеңнің жаңа форматтағы дәрісі 
ғана емес, болашақ ұрпақтың 
жоғарғы әлеуетін жасаудағы 
маңызды негізделген Жоба. ендеше 
әлемдік жаһанданудың қармағына 
ілікпеу мақсатындағы мемлекеттік 
стратегиялық бағыттардың негізгісі 
ретінде де құнды болып табылады. 

АДАМ - БАСТЫ БАЙЛЫҚ

осы орайда халықтың ертеңіне 
тікелей байланысты, ең алдымен 
ішкі және сыртқы қауіпсіздіктерді 
қамтамасыз етуде маңызы зор 
Қазақстандағы көші-қон үрдістері, 

оның ішінде оның мемлекеттік 
реттелуіне байланысты кешенді са-
ралау мәселесі отандық ғылымның 
күн тәртібінде тұр. «Қазақстандағы 
көші-қонның мемлекеттік реттелуі» 
тақырыбын ашуда, егемендікке қол 
жеткеннен кейінгі кезеңдегі көші-
қонның реттелу тетіктерін елдің 
әлеуметтік-экономикалық, саяси 
дамуымен байланыстыра отырып 
талдау жасау, «адам - басты байлық» 
ретінде және оның мүддесіне 
бағытталған көші-қон үрдісінің 
заңдылығы мен қазақстандық 
ерекшеліктерін көрсету арқылы зер-
делеу.        

тарихи кезеңнің қайсысын 
алып қарасаңыз да Қазақстан - көші-
қон үрдісінің кіндігі болып келді, 
әсіресе XIX - XX ғасырлардағы 
көші-қон тасқынының нәтижесі, 
тұрғындардың этникалық құры-
лымын өзгертуге тікелей негіз бол-
ды. Патшалық және кеңестік кезеңде 
де көші-қон мемлекеттік саясат бол-
ды, анығын айтар болсақ күштеп 
көшіру кең өріс алды [8].  тұрған 
жерінде адамның уақытша сезінуі, 
оның қоныстанған орнын отанына 
айналдыра алмайды. 1970-жылдары 
көші-қон нәтижесінде тұрғындар-
дың табиғи өсімінің 28 пайызы-
нан айырылуға тура келген, немесе 
670,9 мың адам (бұл кезеңде табиғи 
өсім 2396 адамды құрады), ал 1980-
жылдары табиғи өсімнің 38 пайы-
зынан айырылуға тура келді, немесе 
1009,3 мың адам (табиғи өсім 2656 
мың адамға тең). Бұл үрдіс жалғасын 
тауып 1980-жылдары ел көлемінен 
жыл сайын 100 мың адам қоныс 
аударып отырған [9]. ал 1990-шы 
дағдарыс жылдарындағы «одақтың» 
шаңырағы шайқалғанда көші-қон 
тасқыны, яғни жоғарыда аталған 
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көшу үдерістері жалғасының жаңа 
лебі, өзге ұлттардың отанына оралу-
ға ерікті түрде мүмкіншілік алуы 
еді. алайда бұл үдерістерге кейбір 
тәуелсіз немесе шетелдік сарапшы-
лар мен зерттеушілер тарапынан: 
өзіндік саралауда [10] бірінде саяси 
өң берілсе, енді бірінде асыра сілтеу, 
ал кейбірі шиеленісті жағдайдың 
туындайтынын да ескертеді [11]. 
мұндай көзқарастар мен пікірлер, 
әсіресе 1993-1994 жылдары сыртқы 
көші-қон тасқыны кезеңінде кең өріс 
алды. дегенмен қазақ тарихы мен 
мәдениетін, саясаты мен философия-
сын терең бойлаған зерттеушілердің 
көзқарасы басқаша болар еді. 
осындай келеңсіз қоғамдық ойлар 
қалыптасқан тұста, буыны қатпаған 
жас мемлекеттің көші-қон саласын-
да қандай іс-қимылдар мен шаралар 
жоспарлағанын,       тосқауылдарден 
өтуі мен жүзеге асыру тетіктері 
жөнінде сөз қозғау өзектілігінің 
жөні бөлек. 

осы тұста айта кету керек, 2006-
жылдары Қазақстанның тұрғындар 
санының өсіміне күмәнмен қарап, 
сараптама берілсе де [12], іс 
жүзінде жүргізілген әлеуметтік-
демографиялық, экономикалық 
реформалардың нәтижесінде 2009 
жылғы санақ қорытындысы санақ 
аралық жылдары миллионға өсім 
беріп, жалпы тұрғындар саны 
16 миллионнан астам  адамды 
құрады, оның сапалық көрсеткіш 
әлеуеті де жоғарлады және 
2009 жылға дейінгі Қазақстан 
республикасындағы тұрғындардың 
туу көрсеткішінен үдемелі  өсімді 
көруге болады. тұрғындардың 
1000 адамға шаққанда туудың жал-
пы коэффициенті 1999 жылғы 14,6 
адамнан 2008 жылы 22,7 адамға 

өсті, 2008 жылы 356,6 мың нәресте 
дүниеге келген, ол 2007 жылмен 
салыстырғанда 10,8%  өсім берсе, 
2005 жылмен  27,8% және 1999 жыл-
мен салыстырғанда 63,9%  өскен, ал 
келешекте демограф м. тәтімовтың 
2020 жылға жасаған болжамы 18 
млн. 500 адамды құрайды (мұндай 
болжамды отандық басқа да сарап-
шылар жасауда). 

Өтпелі кезеңдегі эмиграция 
үрдісіне негізгі себеп болған саяси, 
әлеуметтік-экономикалық,      этномәде-
ни факторларды жоққа шығаруға 
болмайды, осы факторлар әсерінен, 
яғни эмиграцияның алғашқы кезеңі 
ең алдымен кеңес одағы кезеңіндегі 
жүргізілген саяси реформаның 
жалғасуына байланысты болды. 
м.с. горбачевтің «кеңестік темір 
құрсауды» жою арқылы ксро-ның 
сыртқы шекарасының ашылуымен 
немістер, еврейлер, гректер және 
т.б. халықтарға     ежелгі    тарихи  
отанына оралуға мүмкіндік алды. 
1991 жылы саяси тәуелсіздік алған 
Қазақстан да «ашық есік» саясатын 
жалғастырды (азаматтардың аҚШ, 
германия, израиль, канада, гре-
ция және т.б. елдерге эмиграциясы 
жалғаса берді, 1991ж. алыс шетел-
дермен теріс көші-қон айырымы, 
-68643 адамды құрады).

Эмиграцияның бірінші ке-
зеңінің екінші бөлігінде (1992-
1994 жж.) нарықтық экономикаға 
көшуге байланысты, экономикалық 
байланыстардың тоқтатылуымен 
бұрынғы Қазақстанда орналасқан 
кеңестік кәсіпорындардың (әсіресе 
әскери-өнеркәсіп кешендері) күй-
реуге ұшырауы салдарынан, оның 
жұмысшылары мен қызметкерлері 
отандарына қайта көшті  (бұл кезең-
де 1994 жылы теріс көші-қон айы-
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рымы жоғарлай түсті, - 406,7 мың 
адамды құрады).

Эмиграция үрдісінің екінші 
кезеңінде (1995-1996 жж.) Қазақ-
стандағы макроэкономикалық тұ-
рақтандырумен байланысты көші-
қон айырымы (-175,5 мың) төмендей 
бастайды.

Үшінші кезеңде, 1997 жылы 
1994 жылдағыдай (осы жылғы 
эмигранттардың 64,1% құрады) 
болмағанмен теріс көші-қон айыры-
мы 261,4 мың адамды құрады. Бұл 
кезеңдегі эмиграцияның ерекшелігі, 
оның негізгі бағыты бұрынғы 
кеңестік       республикаға,     әсіресе 
ресейге бұрылды.

1998 жылдан бастап қазіргі 
уақытқа дейін, төртінші кезеңінде 
Қазақстандағы жағдайдың бір-
қалыпқа келе бастауы, экономика-
лық даму сатысына түсуі,  
дүниежүзілік қаржы дағдарысына 
байланысты эмиграция үрдісі 
тұрақты түрде төмендеуімен сипат-
талады. адам ресурстары санының 
өзгеруіне иммиграция үрдісі де 
әсерін береді. Өтпелі кезеңде эми-
грация деңгейімен салыстырғанда 
иммиграция қарқынының төмендігі 
байқалды. 1991-2004 жылдар 
аралығында Қазақстанға 1051,9 мың 
мигранттар келген (1991 жылғы ре-
форма басында 170,8 мың адам кел-
ген). иммиграция үрдісінің өсімі тек 
2000 жылдан бастап байқала баста-
ды. 

Қазақстан республикасындағы 
иммиграциялық үрдістердің ерек-
шелігі – шетелде тұратын қазақ-
тарды елге қайта оралту мақса-
тына бағытталған мемлекеттік сая-
сат. Үкімет   реформаны  жүргізу 
барысында, сталиндік қуғын-
сүргін  кезеңінде елден қоныс 

аударуға мәжбүр болған, шетел-
де тұратын азаматтардың оралуы 
жөнінде мемлекеттік іс-шара ту-
ралы шешім қабылдады (кезінде 
мұндай бағдарламаларды германия 
және израиль елдері жүргізген). 
Бұл бағдарлама аясында 2005 
жылға қарай 374,7 мың адам келіп 
қоныстанды. 1995 жылы реэмиг-
ранттар  саны   бекітілген   квотадан 
кем болса, 1996 жылдан бастап 
олардың саны белгіленген квота-
дан да асып түсті: 1999 жылы - 5,3 
есе, 2000 жылы -11 есе, 2001 жылы 
– 15,1 есе көп (бұл белгіленетін 
квота санының азаюымен де сипат-
талады) [13, 44 Б.]. осы жылдарғы 
алыс шетелге қатысты теріс көші-
қон айрымының орнын таяу ше-
телдермен, оның ішінде орталық 
азия (Өзбек, түркімен, Қырғыз 
республикалары) елдерінен келген 
мигранттар есебінен орнын толты-
рып отырды. тиімді көші-қон сая-
саты, экономикалық өсім есебінен 
сыртқы иммиграция эмиграция 
үрдісіне қарағанда басым бағыт 
алды, 2004 жылдың өзінде оң көші-
қон айырымға қол жетті, 2789 адам-
ды құрады.

республикаға тән адам 
ресурстарының ішкі немесе 
облысаралық қозғалысқа түсуі: са-
лыстырмалы түрде көші-қонның 
оң айырымын маңғыстау облысы 
(мұнай-газ секторы есебінен) мен 
астана қаласы (сыртқы көші-қон 
есебінен, Өзбекстан, түркіменстан) 
иемденген. оңтүстік Қазақстанда да 
сыртқы көші-қон ішкі көші-қоннан 
басым (Өзбекістан, түркіменстан, 
Қырғызстан, тәжікстан мигрант-
тары есебінен), сол сияқты мұндай 
үрдіс алматы, атырау, Жамбыл 
облыстарында да байқалады. оң 
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ішкі көші-қон алматы және аста-
на қалаларында тұрақты түрде 
байқалады. 1990 жылдардың соңы 
мен 2000 жылдың басында ел аста-
насы – астана қаласының тұрғындар 
саны өсті (1999 ж. бастап 319,3 
мыңнан 529,3 мың адамға, яғни 1,6 
есе өскен) және кейінгі кезеңде өсуі 
де заңды (2012 ж. 14 қыркүйектегі 
ақпарат бойынша 763 мың адам).

еңбек нарқы және жұмыспен 
қамтамасыз ету еңбек көші-қонын 
қалыптастырды. мәселен 2002 
жылдары (ресми түрде 11781 адам) 
республикаға келген шетелдік 
жұмыс күшінің негізгі бөлігі алыс 
шетелдерге тиесілі - 10070 адам, 
ал таяу шетелдерден  келгендер 
– 1711 адам. Қабылданған еңбек 
мигранттарының негізі жараты-
лыстану және инженерлік ғылым 
саласындағы мамандар (басқа 
мамандар категорияларымен са-
лыстырғанда басым -83,6%), био-
логия, ауылшаруашылығы ғылымы 
мен денсаулық сақтау саласындағы 
(6,9%), қаржы, экономика және 
кәсіпкерлік саласы мамандары (6,4  
білім беру саласындағы мамандар  
(3,1%) үлесі болды.

ал Қазақстаннан шыққан 
еңбек көші-қоны алыс шетелдер-
ге қарағанда таяу шетелдерде (1,5 
есе) басым болды, ел көлемінен 
сыртқа негізінен біліктілігі 
бар бас-шылар мен мамандар 
шықты. 2000-жылдардың басын-
да оңтүстік кореяға, 2004 жылы 
түркияға негізінен жұмысшы, күші 
шығарылды. таяу шетелдердің 
ішінде ресейге жұмысшылар, бас-
шылар, мамандар шығып отырған. 
Қазақстанның экономикалық 
дамуына орай, орталық азия 
елдерінен келетін жұмыс күші үшін 

Қазақстанның еңбек нарқы тартым-
ды, мәселен 1999 жылы респуб-
ликада орташа  еңбек жалақысы 
- 90 аҚШ долларын құраса, 
Қырғызстанда - 25,8; Өзбекстанда - 
58,6; тәжікстанда - 9,4 аҚШ долла-
рын құраған.

 демек, Қазақстан респу-
бликасына шетелдік жұмысшы 
күшінің  тартылуына әсер етілетін 
факторлар – елдің экономикалық 
ахуалы, жетілдірілген нарықтық 
инфрақұрылымдар, әлеуметтік 
тұрақтылық, либеральды халық-
аралық көші-қон саясаты, тар-
тымды еңбек нарқы. сол сияқты 
келеңсіз тұстары да, мәселен 
оңтүстіктен заңсыз көші-қон 2002 
жылы миллионнан асқандығы тура-
лы мәліметтер бар («казахстанская 
правда», № 171, 8 августа 2002г.). 
Жұмысшы күші негізінен орта азия 
және Қытай елінен келеді. мұндай 
үрдістерді реттеу мақсатында сол 
елдермен мемлекетаралық жан-
жақты келісімдер жасалынған және 
жетілдірілуде. мемлекеттік эко-
номикалық реформалар нәтижесі 
мен халықтың күш-жігері арқасын-
да халықаралық сарапшылардың 
1990-жылдардың басындағы эмиг-
рациялық үрдістерге байланысты     
Қазақстанның           «ақыл - ойынан 
айырылуы» салдарынан «құлдырауы 
мүмкін», табиғи өсім, халық саны 
кемиді және т.б.  болжамы жоққа 
шығарылды. Бұл ел белсенділігінің 
өркениет кілті екендігін тағы да 
дәлелдейді. демек, әлеуметтік-
экономикалық жаңғырту ғана  рес-
публика тұрғындарын әлеуметтік 
қорғаудан қарқынды дамуға жол 
ашатындықтан басты мемлекеттік 
стратегия болып табылуы заңды.
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ДӘСТҮРЛІ КӨШІ-ҚОННАН 
ӨРКЕНИЕТТІ КӨШІ-ҚОНҒА,    

  ОНЫң МЕМЛЕКЕТТІК 
РЕТТЕЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Қазақстандағы заңсыз еңбек 
көші-қоны мәселесін шешудің 
тиімді жолдары  қарастырылуда. 
Жұмысшы мигранттар жағдайын 
реттейтін халықаралық нормалар 
1990 ж. еңбекші-мигранттар мен 
олардың   отбасы  құқтарын   қорғау 
туралы  БҰҰ конвенциясында,   № 
97 еңбекші-мигранттар туралы 
халықаралық еңбек Ұйымдастыру 
конвенциясында, № 143 көші-қон 
саласындағы орынсыздыққа жол 
беру және еңбекші-мигранттар 
мүмкіндіктері мен өтініштерінің 
тең құқылығын қамтамасыз ету ту-
ралы халықаралық еңбек Ұйымы 
конвенциясынан құралады. Негі-
зінен  Қазақстандағы әлеуметтік 
және экономикалық жағымды 
ахуалдардың қалыптасуы, соңғы 
кездері еңбек мигранттарының тар-
тылу аймағының орталығына ай-
налдыра бастады. Қр ІІм көші-қон 
полициясы Басқармасының есебі 
бойынша 2008 жылы Қазақстанға 
300 мыңға жуық заңсыз еңбек ми-
гранттары Өзбекстан, Қырғызстан 
және тәжікстаннан келген. (ал 
халықаралық сарапшылардың есебі 
бойынша миллионға жуық). де-
генмен заңсыз мигранттарды лега-
лизациялау біршама мәселелерді 
шешуге көмектескенмен, заңсыз 
мигранттардың легіне байланысты 
шешімін табуы тиіс мәселелер күн 
тәртібінде тұр [14].  

ел экономикасын болашақта 
дамыту жоспарларына, жұмысшы 
күші қозғалысының жаһандық 
үдерістеріне байланысты Қазақстан 

шетел жұмысшы күшіне қатысты 
саясатына өзгерістер енгізе бастады. 
Жаңа көші-қон бағдарламаларын 
жүзеге асыруда шетел жұмысшы 
күшін тарту саясаты болатыны анық, 
бірақ ішкі мүмкіндіктерімізді пайда-
лану басты бағыт басымдылықта бо-
латыны айқын.

XX ғасырдың аяғындағы гео-
саяси  жағдай мен оның сипатының 
өзгерістері салдарынан ішкі және 
сыртқы көші-қон үдерістерінде 
өзгерістерге байланысты оны реттеу 
қиындықтар тудырды, сондықтан 
оның жүйелі сипатын зерттеу де 
қиын. Жаңа көші-қон түрлерінің 
пайда болуына байланысты 
мемлекеттік бақылау мен реттеу 
тетіктері ұйымдастырылды.

тәуелсіздіктің алғашқы қадам-
дарынан бастап мемлекет пен қоғам 
тек қана алға ұмтылуға тәуекел 
етті, бірікті және сол бағытта күш 
жұмсады. адам құндылығы оның 
құқы мен еркі сақталғанда ғана 
өміршең. сондықтан да Қазақстанда 
конституция бойынша өмір сүру 
қажеттілік қана емес, азаматтық 
міндет. Бұл ерікті адамдардың 
артқышылығы. «...Өз құқықтарының 
құнын білетін және дәл осындай 
басқалардың да құндылығын мой-
ындайтын адамдар болған жағдай-
да ғана біз бөлек емес, қазақстандық 
халықпыз, жәй тұрғындар емес - 
қоғам, азаматтық қоғамбыз.  Бізді 
біріктіретін географиялық кеңістік 
емес, ел»[15]. адамзат тарихында 
тұрғындардың өсімі елдің ахуалы 
мен әл-ауқатының көрсеткіші болып 
келді. демографиялық стратегияның 
негізгі мақсаты - тұрғындар өсімін 
әлеуметтік-экономикалық даму 
деңгейімен сәйкес тұрақтандыру 
болып табылады. осыған орай, 
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мемлекет үшін тұрғындарға тікелей 
қатысты олардың көші-қонының 
реттелуінің маңызы өте зор.

тіршілікте кездейсоқ ешнәр-
сенің болмайтыны сияқты тари-
хи бір кезеңнен екінші кезеңге 
өткенде қалайда тарихи шешімдер 
қабылдануға жағдайлар туылады. 
ксро-ның  құлауымен қоғамдағы 
қалыптасқан әлеуметтік және сая-
си өмірдегі дағдарысты жағдайда 
еліміздің алдында кеңестік жүйеден 
жаңа либералдық  тәртіпке жеңіл 
өтуді қамтамасыз ететіндей 
мемлекеттің жоғарғы саяси құжатын 
қабылдау туралы мәселе тұрды. 
Жас буыны бекімеген мемлекетке 
мемлекеттіліктің нақты нысанын, 
оның құқықтық жүйесін, басқару 
формаларын, мемлекеттік үкіметті 
ұйымдастыру және да мықты 
конституциялық негізге сүйенуі 
қажет болды.

конституция адамдардың еркін 
дамуын қорғау мақсатында  адамзат 
құндылығының негізіне, яғни адам-
дар, қоғам мен мемлекет арасындағы 
келісімге негізделген. ол адамның 
қолындағы және іс-қимылға 
басшылыққа қажетті құрал және 
онда ең бастысы адам, оның өмірі, 
құқы және еркіндігі басшылыққа 
алынып  Қазақстанның ұлттық 
идеясы нақты ескерілген. Жиыр-
ма жылдық тәжірибеде халықтар 
бірлігі – тұрақтылық пен келісімнің 
тұтқасы, мемлекеттік биліктің 
көзі – халықтың өзі екендігі нақты 
айқындалды.

тәуелсіздік жылдары эконо-
мика мен мемлекетіміздің берік 
ірге тасы қаланып түбегейлі жаңа 
кезеңге батыл қадам басылу-
да. Ішкі тұрақтылыққа, дамудың 
әлеуметтік іргесінің беріктігіне қол 

жеткізіп, өңірдегі ең еңселі елге 
айналды. Қазақстан халықаралық 
қауымдастықтың өңірдегі геосая-
си тұрақтылық пен халықаралық 
қауіпсіздікті қамтамсыз ету 
жөніндегі міндеттерді мүлтіксіз 
атқаратын   толық   құқылы   әрі жау-
апты мүшесінің тұғырына көтерілді 
[16].

тәуелсіздікті орнықтырудағы 
басым мақсаттар мен стратегияны 
таңдау, сол жолды жүріп өтуде ерік-
жігер арқылы күш пен уақытты, ре-
сурстарды орнымен жұмсау арқылы 
ғана республика тұрғындары талай 
соқпақ жолды артқа тастағаны та-
рихтан  мәлім.  ел мүддесі үшін 
көпшіліктің жұмылуы болашақ 
үшін алға міндет қою, ол үшін 
«бүгінімізді ғана емес, болашақ 
ұрпақ алдындағы жауапкершілікті 
сезіну: ата-аналардың, ата-
әжелердің балалары мен немерелері 
алдындағы жауапкершілігі» нә-
тижесінде 1990-жылдармен са-
лыстырғанда 2007 жылдары ел 
экономикасы жетістіктерге жете ба-
стады [17]. ел дамуының маңызды 
көрсеткіштерінің негізі – адами 
құндылықтар болып табылады. 1990 
жылдардың аяғында экономиканың 
тұрақтала бастауымен 2000-
жылдары әлеуметтік салаларда, ада-
ми даму көрсеткіштерінде өң өзгеріс 
үдерістері айқын байқала бастады.

елімізде саяси реформалар 
экономикалық және әлеуметтік-
мәдени қажеттіліктердің алғы 
шарттарын ескере отырып 
жүргізілді. Қазақстанда жүргізілген 
рефомалардың негізгі бөлігінің 
нәтижелі қорытындылары ескеріле 
мемлекеттің даму жолдарының 
кезеңделуі айқындалды[18].

тұрғындардың көші-қоны 
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саласындағы мемлекеттік саясаттың 
басты қағидасы - ұлттық мүддені 
қорғау және ұлттық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету, жеке тұлға, қоғам 
және мемлекет мүдделерін бай-
ланыстыру негізінде көші-қон 
үрдістерінің ашықтығына сүйенсе, 
ал негізгі міндеттері:

- мигранттардың құқысы мен 
еркін қорғау;

- аймақтардың демографиялық 
және әлеуметтік-экономикалық да-
му мүдделерін ескере отырып, орал-
мандарды тиімді орналастыруды 
ұйымдастыру;

- Қазақстан республикасында 
еңбек қызметін жүзеге асыру үшін 
жоғарғы білікті шетелдік  жұмыс 
күшін тарту;

- шетелдік  жұмыс күшін тар-
туды квоталау жолымен ішкі еңбек 
нарқын қорғау;

- Қазақстанның халықаралық 
еңбек нарқындағы одағын қам-
тамасыз ету;

- тұрғындардың жаппай көші-
қонын   тудыратын   шиеленістердің 
алдын алу және болдырмау 
мақсатында Қазақстан рес-
публикасының  басқа елдермен 
ынтымақтастығын дамыту;

- ішкі көші-қон тасқынын тиімді 
ету,  мигранттарды ел аймағына 
ұтымды орналастыру;

- шетелде      тұратын    бұрынғы 
отандастарымыз және этникалық 
қазақтармен өзара, оның ішінде 

мәдени ынтымақтастық және 
ақпараттық қамтамасыз ету сала-
сында қарым-қатынаста болу және 
дамыту;

- этникалық қазақтарды тари-
хи отанына қоныстануына жәр-
демдесу;

- көші-қон үрдістерін рет-
теу саласындағы халықаралық 
ынтымақтастық, заңсыз иммигра-
цияны ескерту мен тиым салуға 
негізделген.

Қазақстан             республикасы 
Президенті «Жалпыға ортақ еңбек 
Қоғамына 20 қадам» мақаласында 
дәстүрлі көші-қонның өркениет 
көші қонына ұласу үрдісінің 
тиімді тетіктер арқылы реттелуі 
жұмыссыздықтың жойылуына, 
тұрғындардың біліктілік  және  
жалпы әлеуметтік деңгейінің 
жоғарлауына әсерін беретін бірден 
бір фактор екендігін ашық жарияла-
ды.

Қорытындылай келе, Қазақс-
тан экономикасындағы инфра-
құрылымдардың күрделенуі мен 
еңбек нарқына байланысты көші-
қон үрдісінің де бағыттары мен 
басымдылықтары қатар жүруі заңды 
құбылыс, ал оның мемлекеттік рет-
телу  тетіктері  де  үнемі  жетілдіріп 
отыруды қажет етеді. ендеше 
белсенді іс-әрекет нәтижесі ғана  
адами құндылықтар кепілі болуы 
мүмкін. 
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РЕЗЮМЕ
автор статьи: кандидат исторических наук, ведущий научный сотруд-

ник отдела истории индустриально-инновационного развития и этносоци-
альных процессов института истории государства кН моН рк еримбетова 
кундызай мырзашевна.

глава государства республики казахстан в рамках своей программной 
статьи «социальная модернизация казахстана: 20 шагов к обществу всеоб-
щего труда» определил экономические успехи решающим фактором соци-
альной модернизации казахстана и в соответствии с ними обозначил основ-
ные направления развития страны. данная статья посвящена планам реали-
зации намеченных направлений, взглядам экспертов на проблему миграции, 
применению принципа «главная задача – забота о каждом казахстанце», не-
обходимости создания и постоянного совершенствования государственных 
механизмов регулирования демографических и миграционных процессов, а 
также в ней доказывается, что только активные действия являются гаранти-
ей соблюдения человеческих ценностей.

SUMMARY
Author of the article: Erimbetova Kundyzai Myrzashkyzy Candidate of 

History, Head Scientist Researcher  of the Institute of State history.
Due to the fact that the President of the Republic of Kazakhstan in the 

framework of its program of the article “Social Modernization of Kazakhstan: 20 
Steps toward Society of Universal Labor”  defined the economic success of 
crucial social modernization of Kazakhstan and in accordance with, outlined 
the main directions of development of the country. This article devoted on the 
implementation of the plans outlined areas, views of experts on the issue of 
migration, application of the «main task - to care for every citizen of Kazakhstan», 
the need for continuous improvement and state regulatory demographic and 
migration processes, and it is proved that the action is only active safeguard of 
human values.
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МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚОҒАМ
ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

К.М. Iлиясова

ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институты, 
 Индустриалды-инновациялық даму және этноәлеуметтік 

үдерістер тарихы бөлімінің бастығы,  доцент

АСТАНА – АЛАШТЫң ОРТАСЫ

«Қазақты автономия қылсақ, Қараөткел – Алаштың ортасы, 
сонда университет салып, қазақтың ұл-қызын оқытсақ «Қозы Көрпеш 
– Баянды» шығарған, Шоқан, Абай, Ахмет, Міржақыпты тапқан 
қазақтың кім екенін Еуропа сонда білер еді-ау».

Үшінші мыңжылдықта Қазақ 
елінің мақтанышына айналған 
астана қаласын алаштың ортасы-
на балаудың тарихи астары бар. 
тәуелсіздік жылдары «алаш мұрасы» 
сериясымен көптеген құжаттар 
мен материалдар жарық көрді. 
соның бірі  «Әлихан Бөкей-ханов. 
Шығармалар» жинағы. онда Әлихан 
Бөкейхан «григорий Николаевич По-
танин» деп аталатын мақаласын жа-
риялайды. автор Қазақ автономиясы 
туралы г.Н. Потаниннің «Қазақты 
автономия қылсақ, Қараөткел – 
алаштың ортасы, сонда универ-
ситет салып, қазақтың ұл-қызын 
оқытсақ «Қозы көрпеш – Баянды» 
шығарған, Шоқан, абай, ахмет, 

міржақыпты тапқан қазақтың кім 
екенін еуропа сонда білер еді-ау» 
деген сөзімен «алты алаштың» арма-
нын жеткізеді [1, Б. 278]. Бағымызға 
қарай, бұл арманның орындалуы 
бүгінгі ұрпақтың еншісіне тиді. 
осылайша, тәуелсіздіктің алғашқы 
жылдарында-ақ алматыдан ақмо-
лаға (астана) табан тіредік, батыл 
қадамдар жасалды. айталық, әйгілі 
әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 
университетімен иықтас л.Н. гуми-
лев атындағы Ұлттық университеті 
құрылды. сөйтіп, 1996-1997 оқу 
жылынан бастап астана өміріне 
жан бітірген қазақтың ұл-қыздарын 
осы университетке оқуға жинадық. 
елордасында қайнаған тіршілік, 
жаңа өмір басталды. 

Аннотация
Бұл мақалада астана қаласының негізін салушы Қазақстан рес-

публикасының тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаев пен көрнекті алаш 
қайраткері Ә. Бөкейханов төңірегіне топтасқан зиялы қауым өкілдерінің 
идеялар сабақтастығы, әсіресе қазақ жерінің кіндігі саналатын Қараөткел 
(қазіргі астана қ.) туралы ой-пікірлері берілген. сондай-ақ, ғасырдан 
ғасырға жеткен сол арманның бүгінде іске асырылуы нақтыланады. 

Түйін сөздер: алаш, автономия, мемлекет, Қараөткел, ақмола, 
Целиноград, астана, елбасы, халық санағы, «Бейбітшілік қаласы», жастар, 
болашақ.    

удк 323(574)-25
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астананы алаштың ортасына 
айналдыру         идеясы         елбасы  
Н.Ә. Назарбаевтың та  көкейінде 
жүрген арман еді. оған оның 
«Қазақстан үшін ақмоланың орны 
ерекше... маған салса, шіркін аста-
на болар жер – Қазақстанның кіндік 
орталығы, батысқа да, шығысқа 
да, солтүстікке де, оңтүстікке де 
қашықтығы бірдей, жетпіс жеті 
жолдың торабында тұрған ақмола 
емес пе...» деген сөзі дәлел [2]. Бұл 
жер туралы өз заманында асан 
Қайғы да есілдің бойын көріп, «алты 
күнде ат семіртіп мінетін жер екен» 
депті. 

ал, өткен ғасырдың басында 
орынбор, орал, ташкент, омбы 
қазақтың орталық қалаларына 
кірді. азамат соғысы кезінде алаш 
автономиясының ресми астанасы 
орынбордан (1917-1918 жж.) се-
мейге көшірілді (1918-1920 жж).  
кеңестік дәуірде  Қызылорда (1925-
1929 жж.),   алматы (1929 -1997 жж.), 
тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан 
ақмола (1997 жылдан) Қазақ елінің 
бас қаласына (астана) айналды. 

Бұрын Қараөткел, ақмола, Це-
линоград аталған қазіргі астана 
қаласы елбасының назарына ілікті. 
мемлекеттің жаңа астанасына 
лайықты жерді анықтау жұмыстары 
жүргізілді. республиканың барлық 
аумағы мұқият зерттелді. солардың 
ішінде  Қарағанды, Жезқазған, 
ақтөбе қалалары да болды. ақыры 
32 тұрғыдан жүргізілген талдау 
жұмыстары ақмола қаласына 
тоқтады [3].  

географиялық тұрғыдан ал-
ғанда, тоғыз жолдың торабын-
да орналасқан бұл қала оңтүстік 
Қазақстан, орал, Батыс сібір, 
еділ жағалауы және ресейдің 

орталығындағы қалалармен бай-
ланысып жатты. сондықтан, 
халықтың көші-қонын елдің 
басқа аймақтарына ауыстырудың 
экономикалық-әлеуметтік тиімділігі 
және жаңа астананың ірі өнеркәсіп 
орталықтарына жақын болу жағы 
қарастырылды.

1994 жылы шілденің 6 - 
жұлдызында елбасы Жоғарғы 
кеңестің депутаттары алдында аста-
наны алматыдан ақмола қаласына 
көшіру туралы шешімін жария етті 
[4]. Бұл мәселе төңірегінде әртүрлі 
қоғамдық пікірлер де қалыптасты. 
соның ішінде алматы қаласының 
сейсмикалық қаупі, Қытаймен ше-
кара мәселесі, ақмола облысын 
қазақтандыру мәселелері жиі-жиі 
көтерілді. сондай-ақ, алматы 
қаласы тұрғындарының тығыз ор-
наласуы да үлкен проблемаға айнал-
ды. Бастапқыда 400 мың тұрғынға 
шақталып салынған қалада, сол кез-
де 1,5 млн. – ға жуық адам тұрған. 
Бұл есептегіден 3,5 есеге көп, жаңа 
құрылыстар салу мүмкіндігі аз де-
ген сөз еді. 

Бұған қаланың көк түтінін 
қосыңыз, экологиялық проблема-
лар да жетіп артылатын. Жалпы 
астананы көшірудің тактикалық, 
стратегиялық және саяси астары 
терең болатын. уақыттың өзі ал-
маты қаласының заманауи талапта-
рына сәйкессіздігін байқатты. мы-
салы, ақмоламен салыстырғанда 
алматыда құрылыстар салу 2,5-3 
есе қымбатқа түсетіні анықталды 
[3].  ақыры арнайы құрылған комис-
сия ортақ шешімге келді. осылай-
ша, 1994 жылы басталған астананы 
көшіру мәселесіне 1997 жылы нүкте 
қойылды. Бұл жыл тәуелсіздік тари-
хында үш ірі оқиғасымен:  «жаппай 



37

    мемлекет тарихы     история государства     № 3, 2012

саяси қуғын-сүргін құрбандарын ес-
ке алу» жылы; екіншісі – астананың 
көшірілуі; үшіншісі - еліміздің 
болашағына даңғыл жол салған  
«Қазақстан – 2030» стратегиялық 
бағдарламасының қабылдануымен 
есте қалды. 

астананы көшіру үдерісі 2000 
жылға дейін созылды. араға екі жыл 
салғаннан кейін, мұнда қаланың сим-
волына айналған биіктігі 97 метрді 
құрайтын «Бәйтерек» монументі 
бой көтерді. Бұл биіктік – жаңа 
астананың негізі қаланған 1997 
жылды білдіреді. Әлемдік тәжірибе 
көрсеткендей, қай кезеңде болмасын 
қала әлемі -  жергілікті халықты ру-
тайпалық санадан арылтып, ұлтттық 
санасының өсуіне қызмет еткен,  
елін өркениетке сүйреген. Бүгінде 
астана қаласы – іскер, талантты, әрі 
кәсіби адамдардың басын біріктіріп 
отыр. 

астана қаласының тарихы-
на қысқаша тоқталсақ, сарыарқа 
қазақтары есіл өзенінің бойында 
орналасқан, көшпелі ел-жұрт атты-
лы – жаяу өте беретін таяздау тұсын 
Қараөткел деп атаған. ақмола атауы 
орта ғасырларда пайда болған, 1830 
жылы негізі қаланған. Жаугершілік 
заманда ақмола әскери бекінісі 
атанған елді мекенге 1862 жылы 
қала мәртебесі берілген.

Бергі тарихындағы тың және 
тыңайған жерлерді игеру кезінде 
ақмола облысымен бірге ақмола 
қаласы да өзгеріске ұшырайды. 
1954 жылдың көктемінде ақмолаға 
тың игерушілердің алғашқы эше-
лоны келеді. деректер ақмола об-
лысына 270 мың адамның келгенін 
айғақтайды.    

ақмола 1960 жылдың аяғында 
құрылған тың өлкесінің орталығы 

болған. 1961 жылдың наурызында 
қаланың атауы Целиноград болып 
өзгертіледі [5, Б. 193]. осы кез-
де марш сарынындағы Жұмекен 
Нәжімеденовтің сөзіне жазылған 
Шәмші Қалдаяқовтың «менің 
Қазақстаным» (қазіргі әнұран) 
дүниеге келген.  

Бұл туралы 2005 жылдың 
желтоқсан айында елбасы: «менің 
Қазақстаным» сөз жоқ, тама-
ша ән! Әттең осы әннің Жұмекен 
Нәжімеденов жазған сөзінде 
еліміздің бүгінгі даму деңгейіне 
сәйкес келе бермейтін тұстары бар... 
Бұл тың игеру кезіне бейімделген 
ән еді. ал, ақын-жазушылар тек 
саясатқа сай болулары қажет еді» 
деген пікірін білдіріп, меніңше, 
бұл әннің сөзіне жетпей тұрғаны – 
еліміздің қазіргі тәуелсіздігі, соның 
мәңгілік болуы мәселесі ғой деймін. 
сондай-ақ, әнұранда халқымыздың 
бүгінгі ынтымақ-бірлігі де көрініс 
тапқаны дұрыс шығар» деген еді 
[6]. осыдан кейін Жұмекен Нә-
жімеденовтің мұрагерлері елбасы 
ұсынған түзетулермен келіскеннен 
кейін, 2006 жылдың 6 қаңтарында 
жаңа ән ұранның мәтіні еліміз 
Парламентінің қос палатасында қа-
ралады. сөйтіп, Қазақстан респуб-
ликасы Президентінің «Қазақстан 
республикасының мемлекеттік ны-
шандары туралы» конституциялық 
Заң күші бар Жарлығына өзгерістер 
енгізу туралы Заң жобасы қа-
былданады. 

осы әнұранды талқылауда ел-
басы Қазақстан республикасының 
Парламентіне жолдаған хатында 
«Бұл әннің мәтіні Қазақстан тыңын 
игерушілер құрметіне жазылғаны 
ешкімге құпия емес. сол себепті мә-
тінді әнұран ретінде қабылдау үшін 
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оған бірқатар өзгерістер енгізілуі ке-
рек деп есептейтінін» жеткізеді [6].  
Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, 
астана таңдауда сол мемлекеттің 
ұлттық идеялары негізге алынады.  

тың игеру жылдары ақмола 
облысының тұтастығын сақтап қалу 
жолында күрескен арыстарымыз аз 
болмаған. солардың бірегейі - кезін-
де д.а. Қонаев «...жүрегін адамдікі 
емес, арыстандікіне» теңеген Қа-
зақ кср министрлер кеңесінің 
төрағасы Жұмабек тәшенов. оның 
ұлтшылдығы мен күрескерлігі тура-
лы бұқаралық ақпарат құралдарында 
көп жазылды. ол 1960 жылдарда 
тың өлкесін ресей Федерациясына 
қосу мәселесі көтерілгенде, «мен 
өзім ақмолада туып-өстім, менің 
ата-анамның, ата-бабамның жаны 
осы жерде жай тапқан. енді осы 
жерді бізден алып, ресейге бергелі 
отырсыздар. мұндаймен ешбір қазақ 
келіспейтінін» ашық білдірген [7].

ал, оңтүстіктегі үш ауданның 
жерін Өзбекстанға беру туралы 
мәселеде ксро – ның Бас хатшы-
сы Н.с. хрущевтің өзін тойтарып 
тастаған.  оның    «ксро    біртұтас 
мемлекет, қай республикаға қандай 
жерді беру керектігін біз сізден 
сұрамай-ақ шеше аламыз» деген 
сөзіне «олай болса, бұл ксро консти-
туциясына қарсы шыққандарыңыз. 
ал, онда әрбір республиканың тер-
риториясы оның бұлжымас меншігі 
делінген. Бекітілген конституция-
ның талабы өрескел бұзылса, біз 
халықаралық ұйымдардың арала-
суын сұрауға қақымыз бар» деген 
уәжін алға тартқан [7]. Жылымық 
кезең болғанмен, шиеленіскен жер 
дауында мәскеудегі «біріншіге» 
ашық қарсыласу – шынында да 
«жүрегінде түгі бар» адамның 

қолынан келетін әрекет еді.
міне, осындай «империялық» 

ой-санадан толық арылу - аста-
наны ақмолаға көшіруден кейін 
ғана мүмкін болды. 1994 жылы 
арқа төсіндегі қалаға ақмола ата-
уы қайтарылды. ал, елбасының 
«ақмола қаласын Қазақстан 
республикасының астанасы деп 
жариялау туралы» жарлығы 
(20.10.1997) негізінде 1998 жылы 
мамырдың 6-жұлдызында  Қр-ның 
астанасы астана қаласы болып 
аталды [8, 114 Б.]. Қазіргі кезде ал-
маты, сарыарқа, есіл аудандары-
нан тұратын астана қаласының жер 
аумағы құлашын кеңге жайды, қала 
халқының саны ішкі көші-қон айы-
рымы есебінен көбейіп келеді.

Қалалар тарихында астана-
лар әкімшілік орталығы ғана емес, 
еркіндік пен демократияның, жалпы 
ұлттық жаңарудың орталығы болған. 
оған елбасының «Біз астананы 
мүлде жаңадан салдық. оны көшіру-
ге байланысты болған барлық про-
блемаларды жүрегімізден өткіздік. 
Бұл арман еді. енді ол – тамаша 
қала, Қазақстанның мақтанышы 
және жүрегі... адам өмірбаяны 
сияқты мемлекет тарихында да 
қоғамның, мемлекеттің саяси орны, 
соған сәйкес астананың орналасқан 
жері туралы пайымын өзгертуге 
итермелейтін беймаза кезеңдер 
болады... сырт көзге абыр-сабыр 
оқиғалар өтіп жатқандай көрінеді. 
Бірақ олар елдің ұзақ ғұмыры мен 
келешегі үшін, тұрақты дамуы үшін 
қажет құбылыстар болмақ» деуі – 
нақты айғақ [2].  

астана қаласының құрылысы 
мемлекеттік қаржыландыру есебі-
нен қысқа мерзімде аяқталды. сәу-
лет өнерінің еуразиялық үлгісімен 
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салынған «ақорда» сарайы, «Қазақ 
елі» монументі, «Бейбітшілік және 
келісім сарайы», «тәуелсіздік са-
райы», «хан Шатыр» және т.б. 
жаңа ғимараттар астана қаласының 
мәртебесін өсіреді. Қаланың маз-
мұндық стилі – тастарға қашалып, 
мәңгілік идеялар қайта жаңғыруда. 
осылайша, қаланың көркем 
ғимараттары мен ескерткіштері 
жас ұрпақтың тарихи және ұлттық 
санасын қалыптастыруға септігін 
тигізеді. 

2009 жылғы халық санағы бой-
ынша астана қаласында 639311 мың 
адам есепке алынса [9, Б. 373],  2012 
жылы 743,0 мың адам тіркелген. 
Қр –ның ұлттық құрамы туралы 
деректерде қазақтар (65,2 %), оры-
стар (23,8 %), татарлар (1,7%), укра-
индар (2,9 %), немістер (1,5 %), 
және басқалары (4,9%)  пайыздық 
көрсеткішті құрайды [10]. 

ел тарихында Қараөткел, ақ-
мола, Целиноград аталған ақмола 
қаласы 1998 жылы мамырдың 6 
- жұлдызында астана атауымен 

өзгертілді.  1999 жылы ЮНеско 
шешімімен «Бейбітшілік қаласы» 
мәртебесін алды, дүние жүзіндегі 
жетекші елдермен  тығыз байланыс 
орнатқан.  астананың 20 бауыр-
лас қалалары бар. олар түркияда 
(анкара, стамбул, измир), ресейде 
(мәскеу, санкт-Петербург, Қазан), 
Қырғызстанда (Бішкек), аҚШ-та 
(Питтсбург), украинда (киев), иор-
дан (амман), латвия (рига), Поль-
ша (варшава, гданьск), грузияда 
(тбилиси), оңтүстік кореяда (сеул), 
Өзбекстанда (ташкент), Біріккен 
араб Эмираты (дубай), Қытайда 
(Бейжің), Филиппинде (манила), 
Босния және герцеговинада (сарае-
во қаласы) болды.  

Ірі ресми кездесулерді айт-
пағанда, мәдениет пен өнер, білім мен 
ғылым саласындағы іс-шаралардың 
бәрі астана қаласында өтеді. осын-
дай жаһандық үдерістердің қайнаған 
ортасында тіршілік ету – жастар 
үшін мақтануға тұрарлық ерекше 
құбылыс.  Өйткені, болашақ астана-
дан басталады.
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С.Ж. Дүйсен

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

жетекші ғылыми қызметкері

ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН ДИПЛОМАТИЯСЫНЫң 
БАСТАУЫНДА

тәуелсіз Қазақстанның қалып-
тасып нығаюында  сыртқы саясат 
маңызды рөл атқарады. республика-
мыз тәуелсіздік алғаннан кейін мем-
лекет басшылығы алдында сыртқы 
саяси қызметті жүзеге асыратын 
толыққанды дипломатиялық қызмет 
құрудың күрделі міндеті тұрды.

кеңестік дәуірде Қазақ кср-
інде сыртқы істер министрлігі 
болғанымен бұл саяси ведомство 
қызметкерлерінің саны аз және оның 
өкілеттігі мен функциялары шектеу-
лі болатын. Қазақ кср сыртқы 
істер министрлігі дипломатиядан 
алыс қызметпен шұғылданатын. 
халықаралық қатынастар саласы-
ның білгір мамандары саусақпен 
санарлықтай ғана еді. Қазақстанның 
дербес сыртқы саясат жүргізуді 
айқындайтын тұжырымдамасы 
да, шетелдерде дипломатиялық 
мекемелері де болған жоқ. сыртқы 
саяси қызметтегі дәстүріміз тым 
жұтаң болды.

тәуелсіздіктің алғашқы ай-
ларында Қазақстанды санау-
лы мемлекеттер ғана таныды. 
Әлем мемлекеттерінің бірқатары 
Қазақстанды ксро шеңберінен 

жаңа шыққан, болашақтағы 
дамуының бағыт-бағдары белгісіз, 
қуатты ядролық қаруы бар, алдағы 
уақытта мемлекет болып қалу-
қалмауы белгісіз мұсылман елі 
ретінде қабылдады. сондықтан 
республиканың сыртқы саяса-
тын тездетіп қалыптастырмайтын 
болса халықаралық деңгейдегі 
мүдделерімізге орасан нұқсан келуі 
мүмкіндігі белгілі болды.

Жаңа еңсе көтерген еліміздің 
сын сағаттағы сыртқы саяси ахуа-
лын Президент Н.Ә. Назарбаев: 
«тәуелсіздік алған алғашқы жылда-
ры бәрі де оңай көрінетін. Әсіресе 
сыртқы   саясатымыздың    келешегі 
еш күмән туғызбайтын. егемен-
дігімізді жарияласақ болды, күллі 
әлем есігін алдымыздан  айқара 
ашып салады деп ойлайтынбыз. 
Бүгін көзіміз жетіп отыр: бәрі 
өздігінен бола салмайды екен; жеңіл 
ештеңе жоқ екен»,- деп еске алады 
[1, 196 Б.].

тәуелсіз елдің сыртқы сая-
си ведомствосын қайта құру Пре-
зидент Н.Ә.Назарбаевтың тікелей 
басшылығымен жүргізілді. осы 
жолда «дипломатиялық қатынастар 

Аннотация
Бұл мақалада тәуелсіздіктің еліміздің алғашқы кезеңінде дипломатия-

лық кызметінің қалыптасуының мәселелері қарастырылады.
Түйін сөздер: дипломатия, сыртқы істер, халықаралық ұйымдар.

удк 341.7(574)
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туралы вена конвенциясы», 
халықаралық құқық, Қазақстан 
республикасының заңдары т.б. 
құжаттар зерттеліп сараланды. 

Қысқа мерзімде сыртқы сая-
сат ведомствосының заңнамалық 
құжаттары жасалды. 1992 жылы 
2 шілдеде «Қазақстан республи-
касы сыртқы істер министрлігі 
туралы», «Қазақстан республика-
сы елшілігі туралы», «Қазақстан 
республикасының төтенше жә-
не Өкілетті уәкілінің негізгі 
міндеттері мен құқықтары туралы» 
Президенттің Жарлығы шықты. 
осы құжаттарға сәйкес 1992 жылы 
Қазақстан республикасы  сыртқы 
істер министрлігі коллегиясы тура-
лы  ереже  қабылданды. министр-
лікте басшылық қызметкерлерден 
және тәжірибелі дипломаттардан 
кеңесші рөл  атқаратын 17 адамнан 
тұратын коллегия құрылады.  

тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш 
сыртқы істер министрі болу құрметі 
төлеутай сүлейменовке бұйырды.  
осы уақыттың қарсаңында сыртқы 
саяси ведомствоның құрамы небәрі 
17 адам болатын. министрлік 
басшылығы алдымен Қазақстанның 
сыртқы саясатының басым бағытта-
ры туралы тұжырымдама жасады. 
Қазақстан республикасының сырт-
қы саясатының тұжырымдамасын 
әзірлеуде мемлекеттік хатшы Әбіш 
кекілбаев, Қауіпсіздік кеңесінің  
хатшысы марат тәжин, мәдениет, 
ақпарат және қоғамдық келісім 
министрі алтынбек сәрсенбаев 
елеулі көмек көрсетеді. осы 
құжат министрліктің 1992-1993 
жылдардағы қызметінің негізіне 
алынды. 

сыртқы істер министрлігі 
Парламенттің тиісті комитеттерінің 

басшылары Жабайхан Әбділдинмен 
және Шәріп омаровпен өзара 
тығыз іс-қимыл жасап жұмыс 
істеді. осы бірлескен жұмыстың 
маңызды бір нәтижесі Қазақстан 
тарихында тұңғыш рет «Қазақстан 
республикасының дипломатиялық 
қызметі туралы» Заңының қабыл-
дануы болды [2, 408 Б.].

сыртқы істер министрлігі 
құрылымдық жағынан орталық ап-
парат және шетелдік өкілдіктер 
болып бөлінді. Құрылымға сәйкес 
министрдің тиісті орынбасарла-
ры жетекшілік ететін департа-
менттер мен басқармалар, ерекше 
тапсырмалар жөніндегі елшілер 
тобы құрылды. Бұл бөлімшелер 
министрлік қызметінің белгілі бір 
бағыттары үшін, соның ішінде тмд 
шеңберіндегі өзара іс-қимылдар, 
шет мемлекеттермен екі жақты 
ынтымақтастық, жалпы еуропалық 
ынтымақтастық, көп жақты 
ынтымақтастық, халықаралық-құ-
қықтық мәселелер, консулдық және 
хаттамалық    тұрғыдан  қамтамасыз
 ету, кадрлар, қаржылық, шаруашы-
лық қызмет көрсету, сондай-ақ 
шетелдік дипломатиялық корпус, 
т.б. үшін жауап беретін болды.

1992 жылдың алғашқы айлары 
Қазақстанның жас дипломатиясы-
ның  басшылық буынының жа-
сақталуы сияқты оқиғамен бай-
ланысты болды. с. Құрманғожин 
министрдің бірінші орынбасары 
болып тағайындалды. министрдің 
орынбасарлары с.Батыршаұлы таяу 
және орта Шығыс басқармасына 
және халықаралық-экономикалық 
байланыстар жұмысын үйлестіру, 
Қ. тоқаев азия басқармасы және 
баспа,  ақпарат, халықаралық 
ұйымдармен байланыс жұмыстарын 
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үйлестірумен айналысты. министр-
ліктегі америка және еуропа 
басқармасына в.х. Ғизатов, азия 
басқармасына х.р. омаров, таяу 
және орта Шығыс басқармасына 
Н.Ж. дәненов, тмд басқармасына 
и.м. аманғалиев жетекшілік етті. 
Б.к Нұрғалиев, Б.Ш. тұрарбеков, 
а.е. Қожақов, а.о. Шәкіров ми-
нистрдің бұйрықтарымен  тиісті 
бөлімшелердің басшылары етіп 
тағайындалды.

сыртқы     істер       министрлігі  
Президент Әкімшілігімен, Үкі-
мет аппаратымен, Парламент 
комитеттерімен, сондай-ақ еліміздің 
сыртқы саяси бағытын іске асыруға 
қатысы бар министрліктермен және 
ведомстволармен өзара іскерлік бай-
ланыстарды жолға қоюға күш сал-
ды. сыртқы саяси ведомствоның 
жұмысын ұйымдастыруда сол жыл-
дары Президент Әкімшілігінің 
басшысы болған Н. Әбіқаев, 
мемлекеттік кеңесші төлеген 
Жүкеев, Президент Әкімшілігінің 
халықаралық бөлімінің меңгерушісі 
Ғани Қасымов және оның орын-
басары Әркен ахметов, Үкімет 
аппаратының сыртқы байланыс-
тар бөлімінің меңгерушісі сержан 
Қанапиянов үлкен көмек көрсеті.

1992 жылғы Үкіметтің 
қаулысына сәйкес министрліктің 
орталық аппаратына кезең-кезеңмен 
476 қызметкер қабылдау көзделді. 
мәселен, 1992 жылы 190  адам, ал 
1993 жылы-197. министрдің 5 орын-
басары болатын болды. Қызметтік 
оклад, дипломатиялық дәрежелер 
үшін қосымша ақы төлеу көзделді. 
[3, 218 Б. ]. 

сыртқы саясатты жүзеге асы-
ратын негізгі тұлға дипломат-
тар болғандықтан бұл кезеңде 

республиканың кәсіби диплома-
тиясын жасақтау мәселесі өткір 
қойылды. сыртқы саясат ведом-
ствосын халықаралық қатынастар 
саласының мамандарымен жедел 
түрде қамтамасыз ету, жұмыстың 
тиісті учаскесіне басшылар іріктеу 
қажеттігі туындады. ең қиыны ол 
кезде Қазақстанда дипломаттар да-
ярлайтын бірде-бір маманданды-
рылған оқу орнының жоқтығы еді. 

тәуелсіз елдің тұңғыш 
Президенті Н.Ә. Назарбаев ксро  
сыртқы істер министрлігінің 
орталық аппаратында, шетелдік 
миссияларында жұмыс істеген 
қазақстандық дипломаттарды және 
бұрынғы  Қазақ кср сыртқы істер 
министрлігі қызметкерлерінің күш-
жігерін біріктіру туралы шешім 
қабылдайды. Қажет болғанда жұмыс 
тәжірибесі мол бұрынғы партия-
кеңес қызметкерлерін осы салаға 
тарту да көзделді. 

соның нәтижесінде Қазақстанға 
сырттан 12  тәжірибелі дипломаттар 
оралды.       олардың        қатарында 
 с.  Құрманғожин,  Қ. тоқаев, с. Ба-
тыршаұлы,  в.х. Ғизатов,  х.р. ома-
ров, Н.Ж. даненов, и.м. аманғали-
ев сияқты  кәсіби дипломаттар еліне  
қызмет етуге келді. 

министрлік бос қызмет орында-
рын уақытша толтыру үшін елімізде 
осы салада жұмыс істеуге жарайтын 
білімі мен қабілеті бар Қазақстан 
азаматтары үшін республикалық 
конкурс жариялайды. сыртқы істер 
министрлігіне кадрлар қабылдау 
үшін тәжірибелі дипломат, сыртқы 
істер министрінің бірінші орынба-
сары с. Құрманғожин жетекшілік 
еткен қабылдау комиссиясы 
құрылып жұмыс жасады. Жедел 
түрде кадрлық және тіл комиссия-
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лары құрылды, олардың құрамына 
кеңестік дипломатияның тама-
ша мектебінен өткен тәжірибелі 
қызметкерлер кірді. тәжірибелі ди-
пломаттар министрліктің орталық 
аппаратындағы бос қызмет орнына 
үміткер әрбір кандидатпен іс жүзінде 
күн сайын жеке-жеке әңгіме өткізіп 
отырды. Үміткерлердің жеке істерін 
мұқият, ерекше талаппен қарап, 
тілдік және кәсіптік даярлығын, 
зиялылық деңгейін тексерді.

Үміткерлерге жоғары білімі ту-
ралы дипломының болуы, бір шет 
тілін білуі және жұмыс өтілінің 
болуы сияқты талаптар қойылды. 
Әңгімелесу бір шет, қазақ және орыс 
тілдерінде өткізілді. Үміткерлер 
қатарында ғылым  докторлары  
мен кандидаттары, жоғары оқу 
орындарының оқытушылары және 
ғылыми қызметкерлер болды. Жар-
ты жылда министрлікке 187 адам 
жұмысқа қабылданды [3, 220 Б.].

тәуелсіздіктің алғашқы екі жы-
лында шетелдерде Қазақстанның 
17 елшілігі ашылды.  кәсіби 
дипломаттардың тапшылығынан 
шет елдерге елшілік қызметке 
түрлі қызметтерде әбден ысылған, 
көпшілікке белгілі мемлекет, партия 
және қоғам қайраткерлері, ғалымдар 
жіберілді. мәдениет министрі Қанат 
саудабаев түркияға, Экономика 
министрі тілеухан Қабдірахманов 
Францияға, талдықорған облы-
сының әкімі сағымбай тұрсынов 
германияға, ақын мұхтар Шаханов 
Қырғызстанға, мемлекет қайреткері 
мырзатай Жолдасбеков иранға, 
ғалым мұрат Әуезов Қытайға, 
өндіріс саласының маманы Әкім 
Жаңбыршин аҚШ-қа, бұрынғы 
кеңес қызметкері Ю.а. клочков 
украинаға, сайлау Батыршаұлы 

Өзбекстанға, ибрагим аманғалиев  
Әзірбайжанға, бұрынғы партия 
қызметкері в. Б. темірбаев ресей  
Федерациясына, Болатхан тайжан 
египетке, өндіріс маманы, әрі ғалым 
Әуесхан  Қырбасов Бельгияға, сәлім 
Құрманғожин венгрияға, ғалым 
мұхамеджан исаев Үндістанға 
елшілер етіп жіберілді. Бұл тәуелсіз 
Қазақстанның алғашқы елшілерінің 
қатарында  с.Батыршаұлы, 

Б. тайжан,  с. Құрманғожин  жә-
не и. аманғалиев қана арнайы дип-
ломатиялық білімі мен тәжірибесі 
бар кәсіби мамандар болды. Белгілі 
дипломат Қ. тоқаевтың пікірінше 
қазақстандық дипломатияға қатысты 
саяси тағайындаулар негізінен елдің 
сыртқы саясатының қалыптасуы мен 
дамуының бірінші кезеңіне сәйкес 
келді.

мұндай саяси тағайындаулар 
негізінен елдің сыртқы саясатының 
қалыптасуы мен дамуының алғашқы 
кезеңіне сәйкес келді және өзін 
ақтады.

Президент  бұрын Қазақ кср  
сыртқы істер министрі қызметін 
атқарған а.х. арыстанбекованы 
1991 жылы 20-шы желтоқсанда 
Нью-Йоркке  Қазақстанды БҰҰ-на 
қа-былдау мәселесімен айналысу 
үшін жібереді. елбасы  «Біз үшін 
БҰҰ-мен байланыс орнату ауадай 
қажет»,-деп тапсырады. а. арыс-
танбекова ксро тарамай тұрғанда 
БҰҰ жанындағы ксро тұрақты 
Өкілдігінің аға кеңесшісі және Қазақ 
кср-нің өкілі ретінде тағайындалды. 
елбасы а. арыстанбекованың таға-
йындалағанын егемен Қазақстанның 
сыртқы саяси байланыстарды дер-
бес жүргізе бастағанының мысалы 
ретінде келтірді. 

таңдаудың а.х. арыстанбеко-
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ваға түскен себебі, ол екі жыл-
дай сыртқы істер министрлігін 
басқарған және 1990 жылы 
қыркүйек-қараша айларында БҰҰ 
Бас ассамблеясының 45-ші сес-
сиясында жұмыс істеп тәжірибе 
жинақтаған болатын. ол БҰҰ-ның 
қызметкерлерімен жақсы таныс 
болатын. ақмарал арыстанбекова  
мемлекет       басшысы       тапсырған 
жауапты тапсырманы абыроймен 
орындап шықты. [4, 10 Б.].

1992 жылы 2 наурызда Қазақс-
тан республикасы БҰҰ-ның 168 –ші 
мүшесі болып қабылданды. респуб-
ликамыз үшін бұл тарихи күн са-
налады. Әлем мемлекеттері Қазақ 
мемлекетін ресми түрде таныды. 
Қазақстанның туы алғаш рет БҰҰ-
ның алдында желбіреді. Қазақстан 
республикасы БҰҰ-на кіруі тура-
лы ресми шешім қабылданғаннан 
кейін екі ай өткен соң Президент 
Нью-Йорк қаласында Қазақстан 
республикасының     тұрақты   өкіл-
дігін ашу туралы шешім қабылдады. 
ақмарал арыстанбекова 1992 
жылы 15 сәуірде  Қазақстан репуб-
ликасының БҰҰ-дағы тұрақ-ты 
өкілі болып тағайындалды және  ол 
тәуелсіз Қазақстанның шет елдегі 
тұңғыш елшісі болды. БҰҰ-ға мүше 
бола отырып Қазақстан барлық 
халықаралық істерге толыққанды 
араласу құқығына ие болады.

Қазақстан республикасының 
БҰҰ-дағы тұрақты өкілдігі 
алғашқы жылдары 5-ақ адамнан 
құралды. а. арыстанбекованың  
деректеріне  қарағанда шағын 
топ осы халықаралық ұйымның 
қарарларының талқылауларына 
қалмай қатысып, пікірін білдіріп 
солардың бәрінің дауыс беруіне 
қатысқан БҰҰ-на мүше 20-25 

мемлекеттің қатарында тұрған. тмд 
елдерінен бұл құрметті тізімде ресей 
мен Қазақстан ғана болды. тұрақты 
өкілдік басшысы 1990 жылдардың 
ортасына дейін БҰҰ-да талқыланған 
ең өзекті мәселелер бойынша орта-
ша есеппен сессия сайын 25 рет 
сөз сөйлейтін. осылай қазақ дипло-
маттары өз елін БҰҰ-да танытып, 
беделін көтеруге үлестерін қосады. 
Өкілдіктің қалыптасып белсенді 
жұмыс істеуіне БҰҰ-ғы ал-ғашқы 
қазақстандық дипломаттар-м.х. 
сыздықов, е.Ә. ыдырысов, м.а. 
смағұлов елеулі үлес қосады [4,125 
Б.].

1992 жылы Қазақстан рес-
публикасының Президенті Н.Ә. На-
зарбаев БҰҰ Бас ассамблеясының 
47-шы сессиясына қатысып азия-
дағы өзара ықпал және сенім ша-
ралары жөніндегі кеңес шақыру 
инициативасын ұсынып, ол БҰҰ-
ның көптеген мүше мемлекеттері 
тарапынан қолдау тапты. Бұл ұйым 
кейін Қазақстанның бастамасымен 
алматыда құрылды. сөйтіп біздің 
еліміз орталық азия аймағында 
халықаралық қауіпсіздік пен 
аймақтық тұрақтылықты ұстап 
тұруға өзінің нақты қосқан үлесімен 
танылды. Бұл ұйым қазір аймақтаға 
ең беделді халықаралық ұйым 
ретінде белгілі.

Бастапқы кезде Қазақстан 
республикасының халықаралық 
ұйымдар мен басқа елдердегі 
мүдделерін ресейдің дипломатия-
лық өкілдіктері арқылы қорғады.

сыртқы істер министрлігінің 
территориялық бөлімдердің қыз-
меткерлері жекелеген  елдер-
мен қатынасты назарда ұстау, 
министрлік басшылығына жекеле-
ген елдермен қарым – қатынас жа-



46

№ 3, 2012    мемлекет тарихы     история государства

сау туралы ұсыныстар әзірлеу және  
аймақтық проблемаларды зерттеу 
мәселелерімен шұғылданды. соны-
мен қатар, жекелеген елдер туралы 
мәліметтер жинау, анықтамалық 
материалдар әзірлеу,  шетелдегі 
елшіліктерімізбен  тұрақты байла-
ныста болу, Қазақстанда тіркелген  
шетел дипломаттарымен байланыс 
жасау мәселелерімен айналысты.

Қабілетті жас дипломаттар 
шетелдердегі дипломатиялық ака-
демияларға және жоғары оқу орын-
дарына оқуға, білімдерін жетілдіруге 
жіберілді. вена дипломатиялық ака-
демиясында -2, гФр дипломатиялық 
академиясының Берлин бөлімінде 
-3, ресей дипломатиялық академия-
сында -3  қызметкер дайындықтан 
өтті. кейіннен бірқатары Үндістан, 
Пәкістан, голландия  және басқа 
елдердің дипломаттар даярлайтын 
оқу орындарында қысқа мерзімді 
дайындықтан өтті [3, 220 Б.].

ксро-ның ыдырауы сал-
дарынан барлық экономикалық 
байланыстарымыз үзіліп, ауыр 
экономикалық дағарысқа тап болған 
Қазақстанға шетел инвестициясын 
тарту үшін, ең алдымен, екі жақты 
дипломатиялық қатынас орнату 
қажеттігі көрінді. Қазақстанмен 
ықпалдастыққа ынталы мемле-
кеттермен қарым-қатынастың құ-
қықтық негізін жасау керек болды. 
мемлекет басшылары қол қойған 
халықаралық қатынастарымыздың 
негізі жайындағы келісім-шарт, 

инвестицияны қорғау, оларға 
екі бірдей салық салмау, саудада 
қолайлы жағдай туғызу т.б. хақында 
үкіметаралық шарттарға отыру, та-
ғы сондай құжаттар алмасу керек 
болды.

алғашқы жылдары Қазақстан 
республикасы сыртқы істер 
министрлігінің шет елдерде 
мекемелерінің жоқтығын ескере 
отырып, әлемдік аренада тәуелсіз 
Қазақстанның толық ауқымдағы 
таныстырылу рәсімі Президенттің 
және үкімет делегацияларының 
шет елдерге ресми сапарларын 
ұйымдастыру арқылы жүзеге асы-
рылды. тәуелсіздіктің тек алғашқы 
екі жылында ғана Қазақстан 
Президенті әлемнің 19 еліне рес-
ми сапар жасады,  халықаралық 11 
басқосуға  қатысты [5, 344 Б.]. осы 
қатарда әлемнің жетекші елдеріне-
австрияға, Ұлыбританияға, аҚШ-
қа, гФр-ге, Францияға, Жапонияға, 
сондай-ақ Үндістанға, Пәкістанға, 
Қытайға және басқа елдерге спармен 
бару стратегиялық әріптестікті орна-
ту тұрғысынан неғұрлым маңызды 
оқиғалар болды.

сонымен 1991-1992 жылда-
ры Қазақстан дипломатиясы өзінің 
қалыптасуының алғашқы кезеңін 
бастан өткізді. елбасының тікелей 
араласуымен және қадағалауымен 
сыртқы істер министрлігін  
қалыптастырудың  құқықтық, әлеу-
меттік-саяси және ұймдастыру-кадр 
мәселелері оң шешімін тапты.
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К ИСТОРИИ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ.

в Посланиях Президента рк 
Н.а. Назарбаева, как правило, осо-
бое место отводится качественному 
росту человеческого капитала в ка-
захстане, что подразумевает под со-
бой образование и здравоохранение. 
в Послании 2012 года подчеркнуто, 
что в ходе модернизации системы 
образования необходимо: внедрять 
в процесс обучения современные 
методики и  технологии, повышать 
качество педагогического состава, 
усилить стандарты базового педаго-
гического образования, требования 
к повышению квалификации препо-
давателей школ и вузов [1]. вопро-
сы повышения теоретического и ме-
тодического уровня педагогичеких 
кадров образования во все времена 
являлись актуальной проблемой. 
в 20 летней истории республики 
казахстан, повышение теоретико-
методического уровня педагогиче-
ских кадров была важнейшей зада-
чей. в программе образования рк до 
2020 года красной нитью проходит 
задача совершенствования и пере-
стройки образовательной системы с 
учетом мирового опыта. как извест-

но, любой опыт нельзя механически 
перенести на другую плоскость и для 
этого необходима целенаправленная 
модернизация сферы. в данной ста-
тье уделено внимание историческо-
му опыту в данной сфере.

важнейший если не главный 
субъект системы образования это 
педагогические кадры. их интел-
лект, глубина теоретической подго-
товки, методический уровень и жиз-
ненный опыт во все времена были 
определяющими в образовательном 
процессе. На наш взгляд, после до-
статочно дискомфортного, а порою 
драматического развала советской 
педагогической системы вынужда-
ет постсоветские государства вновь 
обращаться к историческому опыту. 
в данном сообщении хотелось бы 
акцентировать внимание на истории 
формирования и эволюции системы 
повышения квалификации педаго-
гических кадров. современные ин-
ституты повышения квалификации 
педагогических кадров являются 
важной опорой формирования у пе-
дагогов навыков в условиях ради-
кального реформирования системы 

Аннотация
в статье освещается история становления системы подготовки и по-

вышения квалификации педагогических кадров со времени установления 
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образования республики. Поэто-
му планирование и осуществление 
организационно-методических ме-
роприятий с кадрами образования 
представляют особую актуальность. 

одной из фундаментальных 
основ развития системы образова-
ния является  качественный уровень 
педагогических кадров. Поэтому в 
истории государств мира, в том чис-
ле и нашей республики, вопросы по-
вышения квалификации и перепод-
готовки работников системы нахо-
дились в центре внимания и пробле-
ма в основном решалась на основе 
директивных установок правящих 
органов и конкретной  практики. 
   изначально вопросам повыше-
ния квалификации педагогических 
кадров придавалось весьма важное 
место в мероприятиях партийно-
государственных органов. об этом 
свидетельствуют материалы, где 
приводятся факты о проведении в 
1918 году курсов учителей в 9 ре-
гионах европейской части совет-
ского государства. с первых дней 
советской власти вновь созданный 
Наркомпрос принимает программу 
на строительство новой школы и 
приоб щает к этой работе учитель-
ские кадры дооктябрьского /1917 г./ 
периода. Первоочередной задачей в 
работе с учительством была выдви-
нута задача идейно-политического 
перевоспита ния взрослых, обучения 
и воспитания «нового человека» [2]. 

Значительным этапом в созда-
нии государственной системы по-
вышения квалификации стал III 
съезд союза работников просвеще-
ния, который проходил в 1921 году, 
где по обобщении опыта первых 4 
лет решено было объединить все 
формы повышения квалификации 

«в систему коллектив ной педаго-
гической работы с постоянно дей-
ствующими руководящи ми ответ-
ственными организациями в центре 
и на местах» [3].  для руководства 
повышением квалификации и пере-
подготовкой в 1921 году при Нар-
компросе была соз дана секция по 
вопросам повышения     квалифика-
ции, реорганизованная в 1922 году в 
самостоятельный отдел подготовки 
педагоги ческого персонала.

характерным для всего после-
дующего периода была зависи мость 
содержания повышения квалифика-
ции от задач, выдвигаемых правя-
щей партией [4], а потому мероприя-
тия по этому вопросу проходили под 
контролем и при участии партийных 
органов. к примеру, в письме Цк 
ркП (б) предписывалось: «всем 
парткомам взять под свое руковод-
ство политическую часть проведе-
ния политико-просвети тельского 
цикла курсов и конференций, оказы-
вать органам народ ного образования 
помощь в изыскании средств, в под-
боре лек торов для курсов» [5].   

с конца 20-х годов появляются 
публикации по проблемам повы-
шения квали фикации учителей, ко-
торые также способствовали повы-
шению уровня политической, педа-
гогической и общеобразовательной 
подготовки учительства. Появляют-
ся изначальные варианты профес-
сиограммы, на основе которого вно-
сятся коррективы в учебные планы и 
про граммы курсов. в последующие 
годы на курсах повышения обучаю-
щиеся внимательно стали изучать 
программы главного управления са-
мообразования (гус). в программы 
курсов активно включа ются вопро-
сы производственного краеведения и 
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общественно-политических знаний, 
а с 1927 года главным в програм-
ме курсов стали вопросы методики 
преподавания. Программы были 
зна чительно дифференцированы и 
включали темы для изучения по вы-
бору слушателей. в 1928 году начи-
нается переход от многопредметных 
(интегральных) курсов к тематиче-
ским и программным  [6, 16 с.].   

тогда же актуализируется воп-
рос агро номической и политехни-
ческой подготовки педагогических 
кадров. Значительную роль в опре-
делении основных  направлений по-
вышения квалификации работников 
сыграла известная статья а.в. лу-
начарского [7, 12 с.], по публика-
ции которой Наркомпрос повысил 
требования к учебным планам кур-
сов, где заметно увеличилась доля 
марксистско-ленинской теории с ак-
центом на классовые задачи школы; 
вооружение учите лей сельскохозяй-
ственными знаниями, углубление 
их трудовой и политической подго-
товки [8, 21 с.]. в 1929-1930 годы 
вводятся двухмесячные курсы для 
углубленной агрономической пере-
подготовки учителей. уже к 1 июля 
1930 года в системе образования 
различными формами переподго-
товки и повышения квалификации 
(курсы, семинары, конференций) 
были охвачены 18520 педработни-
ков [9, 357 с.]. вводятся докурсовые 
и послекурсовые задания, которые 
позволили расширить временные 
рамки курсов, связать их с практи-
ческой деятельностью, обобщением 
педагогического опыта и творчески-
ми поисками учителей. 

систематическую помощь учи-
телям в их самостоятельных заня-
тиях стали оказывать вновь создан-

ные дома работников просвещения. 
своеобразной формой самообразо-
вания являлись экскурсии учителей 
в культурные центры. в помощь 
учите лям в период с 1927 по 1929 
год были подготовлены и изданы два 
типа программ по их самообразова-
нию: «ступени самообразования» 
и «Программы-минимум». кстати, 
самообразование являлось основой 
повышения квалификации учителей 
на заочных курсах, которые способ-
ствовали повышению уровня про-
фессиональной подготовки сельских 
учителей. определенную роль в этом 
деле играли центры пропаганды пе-
редового опыта, экспериментальной 
проверки новых методов обучения и 
воспитания, опытно-пока зательные 
учреждения. 

вопросы изучения и широкой 
пропаганды опыта лучших учите лей 
позднее решали образцовые школы, 
которые создавались во всех горо-
дах и районах и были поставлены в 
более благоприятные мате риальные 
условия. в них сосредоточивались 
наиболее известные педагогические 
кад ры. государственная система 
переподготовки учителей в рассма-
триваемый период базировалась на 
следующих принципах: плановость 
и всеобщий охват учителей; не-
прерывность процесса повышения 
квалификаций на протяжении всей 
педагогической деятельности; обу-
словленность и взаимосвязь содер-
жания повышения квалифика ции и 
стоящих перед школой задач; ориен-
тация на активные методы курсовой 
работы (практикумы, экскурсии и 
т.д.); взаимосвязь кур сов, самооб-
разования и других форм повыше-
ния квалификации; сти мулирование 
творческих поисков учителей; 
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самообра зование.
докурсовые и послекурсовые 

задания в определенной мере ре-
шали непрерывность повышения 
квалификации, обеспечивали связь 
теоретических зна ний с педагогиче-
ской практикой, создавали условия 
для дифферен циации содержания 
занятий с учетом уровня подготов-
ки и интересов слушателей. делу 
самообразо вания и непрерывности 
повышения квалификации служила 
подпис ная учительская библиотека 
«Педагогические курсы на дому», 
кото рая пользовалась большой по-
пулярностью у учителей. только 
в 1924-1928 гг. для учителей школ 
были изданы более 82 названий книг 
и по собий. 

курсы и программы самооб-
разования побуждали к творчест-
ву, умению находить оптимальное 
решение на основе знания общепе-
дагогических положе ний проблем 
обучения и воспитания. «в работе 
учителя всегда должен оставаться 
аромат теоретического, тем более, 
что никакая программа не в силах 
охватить и учесть тех индивиду-
альных положений и условий, в ко-
торых придется работать учителю», 
- писал из вестный педагог и психо-
лог рубинштейн [10, 167 с.].  

совершенствованию учебно-
методического уровня педагогов 
способствовали школьные и меж-
школьные методические объедине-
ния, занятия которых проводились 
регулярно, два раза в месяц. в эти 
же годы было разработано теоре-
тическое обоснование структуры 
курсовых занятий, где большое зна-
чение придавалось квалифициро-
ванной, содержательной лекции как 
отправ ной точки для самостоятель-

ных занятий [11]. тогда же оформил-
ся вывод о том, что на таких курсах 
лекциям выделялось не более 20 % 
учебного времени, на лаборатор ные 
и семинарские - 35, практикумы - 25, 
обмен опытом - 10, экс курсии [12, 19 
с.].  

таким образом, к середине 20-х 
годов прошлого столетия сформиро-
вались основные структур ные звенья 
системы повышения квалификации 
работников образования. создаются 
организации специально занимаю-
щиеся этой работой: Дома работни-
ков просвещения, районные (опор-
ные) школы, опытно-показательные 
станции, педтехникумы. в несколь-
ких областных центрах были откры-
ты филиалы иПк, их сеть постепен-
но увеличивалась. в 30-е годы про-
шлого столетия содержание, формы 
и методы работы с учительст вом су-
щественно менялись и приводились 
в соответствие с но выми задачами. 
к тому же введение всеобщего на-
чального образования вызвало при-
ток в школы учителей, не имеющих 
специального, даже общего среднего 
образования. как результат - форми-
рующаяся система повышения ква-
лификации бы ла сориентирована на 
работу по получению работающими 
учителями педагогического образо-
вания, подготовку их к поступлению 
в педаго гические вузы и техникумы. 
курсы стали проводиться при мест-
ных от делах народного образования. 
готовя к поступлению в вуз, курсы 
од новременно выполняли функцию 
«скорой методической помощи», по-
могая овладевать хотя бы некоторы-
ми методами преподавания. в этот 
же период принимается официаль-
ное решение о предоставлении учи-
телям для самообразования четы рех 
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вечеров в декаду (кроме выходных 
дней), «свободных от всяких учеб-
ных нагрузок в школе и вне шко-
лы» [13, 3 с.].  с целью повышения 
уровня профессиональных знаний в 
1938-1941 го ды прошла аттестация 
на звание учителя начальной и сред-
ней школы, по итогам которой учи-
теля дифференцировались на  три 
группы:

1)  Получившие персональное 
звание учителя;

2) допущенные к педагогиче-
ской работе при условии получения 
в установленные комиссией сроки  
соответствующего образования;

3)  отстраненные от работы в 
школе ввиду профессиональной не-
пригодности.

в ходе аттестации внимательно 
изучалось качество работы учи теля 
и его идейно-политический уровень, 
в которой по-прежнему тон задавали 
представители правящих структур. 
аттестация активизировала процесс 
распространения передового педаго-
гического опыта. в 1935 году при 
всех областных и краевых от делах 
образования появились педагогиче-
ские лаборатории, которые по су-
ществу стали прообразом будущих 
институтов усовершенствова ния 
учителей [14].

При Наркомпросе создается 
Центральная педагогическая лабора-
тория, которая вела картотеку пере-
дового опыта школ, разра батывала 
систему ее квалификации и хране-
ния. Параллельно развива лась сеть 
институтов повышения квалифика-
ции кадров народного образования 
(иПкк Но), численность которых 
за два года увеличилась почти в 4 
раза, а в 1941 в районных центрах 
открываются педагогические каби-

неты. в 1938 году Наркомпросом 
были утверждены «Положение о 
методической ра боте в школе», «По-
ложение о кустовом методическом 
объединении учителей», «Поло-
жение о районном педагогическом 
кабинете», «По ложение об иуу». 
таким образом, к концу 30-х годов 
хх века сформирова лась система 
государственных учреждений повы-
шения квалифика ции учителей.

особо следует сказать о перио-
де великой отечественной войны, 
когда    многие квалифицированные 
учителя ушли на фронт и для ра боты 
в школы вновь были направлены 
«краткокурсники». вновь при шлось 
системе повышения квалификации 
переходить на оказание «скорой ме-
тодической помощи», через спон-
танные курсы и семи нары готовить 
учителей к поступлению в педаго-
гические учебные за ведения. Более 
того, сами учреждения повышения 
квалификации в годы войны претер-
пели большие лишения. 

в послевоенные годы вновь 
полу чает распространение очно-
заочная форма курсовой подготовки 
учителей с дифференцированны-
ми индивидуальными заданиями. 
каждый учитель за время работы 
до 15-летнего стажа должен был 
пройти три цикла курсов. Эта форма 
предполагала тесную связь курсов с 
методической работой и самообра-
зованием. Поэтому новыми положе-
ниями о методической работе в шко-
ле, о кустовом методическом объ-
единении, о районном (городском) 
кабинете, утвержденными в 1947 
году, регламентировалась работа 
всех названных форм, входящих в 
систему повышения квалификации. 

Проводились структурные из-
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менения в иуу: в 50-60-е годы 
прошлого столетия от крываются 
кабинеты вечерних школ, школ-
интернатов, воспитатель ной рабо-
ты, руководящих кадров; несколь-
ко позднее - технических средств 
обучения, педагогики и психологии, 
передового педагогиче ского опыта и 
другие. Формируются новые формы 
повышения квалифи кации: школы 
передового опыта, педагогические 
чтения. 

таким образом, к началу 60-х го-
дов хх века процесс формирования 
важнейших структурных и функ-
циональных компонентов единой 
системы повышения квалификации 
педагогических кадров был завер-
шен. она характеризовалась: по-
стоянным количественным и каче-
ственным ростом всех компонентов 
системы (учреждения, организация, 
формы, содержание); расширением 
и укреплением связей между ними; 
выполне нием государственного за-
каза, выделенных в директивных 
доку ментах по развитию образова-
ния и повышению квалифика ции пе-
дагогических кадров в конкретном 
регионе. 

в связи с введением обще-
го среднего образования в стране 
в 70-80-е годы значительно акти-
визируется деятельность системы 
повы шения квалификации. в 1972 
году были вновь изданы програм-
мы са мообразования. возобнови-
лась подписная библиотека учите-
лей. в регионах создаются отделы 
повыше ния квалификации. в ряде 
пединститутов и университетов воз-
обновляют работу факультеты повы-
шения квалификации руководящих 
кадров. Научно-исследовательский 
институт аПН ссср реорганизует-

ся и одним из направлений его ис-
следований становятся вопросы по-
вышения квалификации. 

теперь цель повышения ква-
лификации руководящих педагоги-
ческих кадров предусматривала: 
установление соот ветствия между 
уровнем готовности руководителя 
к выполнению своих должностных 
функций, постоянно растущими и 
изменяющими ся социальными тре-
бованиями к его личности и дея-
тельности, уров нем современных 
научных знаний, лежащих в основе 
управленче ских профессий системы 
народного образования. Повыше-
ние квалификации предусматривало 
ос новные функции: компенсацию, 
восполне ние пробелов в образо-
вании руководителя, особенно в 
управленче ских и психологических 
знаниях; изучение научных основ 
управле ния, научной организации 
труда, формирование управленче-
ских умений; непрерывное обнов-
ление, модификацию теоретических 
знаний (инновационная функция); 
расширение общекультурного кру-
гозора, развитие профессио нальных 
интересов [15, 36 с.].

За период с 1976 по 1986 год 
были разрабо таны и изданы три по-
коления учебно-тематических пла-
нов и про грамм курсов повышения 
квалификации учителей различных 
специ альностей, воспитательских 
кадров, руководителей школ и их 
замес тителей, которые длитель-
ное время оставались основными 
ориенти рами в определении содер-
жания курсов для всех иуу страны. 
Эти материалы были дополнены те-
матикой докурсовых и послекурсо-
вых заданий, списком литературы в 
помощь занимающихся самообразо-
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ванием. 
к началу 80-х годов система по-

вышения квалификации педагоги-
ческих кадров достигла того уровня, 
когда ее учебно-материальная база, 
штаты, содержание, формы, орга-
низация работы с педагогическими 
кадрами, научно-преподавательский 
и методический состав позволили из 
учреждения учебно-методического 
стать научно-мето дическим и учеб-
ным центром. в эту пору наблюда-
ется необычный переход квалифи-
цированных преподавательских ка-
дров из научно-исследовательских и 
учебно-педагогических инсти тутов 
в институты усовершенствования 
учителей.

Наметилась тенденция пере-
дачи такой структуры как ФПк ру-
ководящих кадров из учебных вузов 
в иуу. именно в это время многие 
педагогические вузы стали выхо-
дить с инициативой объеди нения 
учебных институтов и иуу. такое 
объединение грозило разва лом той 
системы, которая сложилась в про-

цессе вековых творческих поисков 
и анализа имеющейся практики, с 
одной стороны. с другой стороны, 
институты усовершенствования 
учителей не могли успокоиться на 
достигну том. они видели многие 
проблемы и противоречия, которые 
требова ли дальнейшего разреше-
ния. 

Позади десятки лет, трудных, 
насыщенных творческим поиском, 
деятельности. время показало, что 
альтернативы методической службе, 
институту повышения квалифика-
ции нет. открываются широкие го-
ризонты: переход на новый стандарт 
образования, всеобщая компьюте-
ризация, необходимость свободного 
владения государственным языком 
и языком международного общения. 
таким образом, можно заключить, 
что эффективная организация по-
вышения квалификации учитель-
ских кадров является фундаментом 
для формирования облика учителя-
патриота суверенного казахстана.
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«көшбасшылық» - кең, ауқымды 
ұғым. Бұл сөзді естігенде ойымызға 
елбасшысы болу деген ұғым ора-
лады. Қоғамда елбасылар санаулы 
ғана адамдар болады. сондықтан 
көшбасшы (лидер) дегенде түрлі 
саяси партиялардың, қоғамдық 
құрылыстардың, ұйымдардың, 
мемлекеттік органдардың басшы-
лығында жүретін озық ойлы, іскер, 
білімді азаматтарды айтуымыз керек. 
ондай көшбасшылар қоғамда көп 
болуы керек, сонда оларға қоғамдық 
сұраныс болады. сұраныс болған 
соң оларды мемлекеттік ұйымдар 
оқытып және тәрбиелеп шығаруы 
тиіс.

«Балапан ұяда нені көрсе, 
ұшқанда соны іледі» дейді атамыз 
қазақ. Бала шыр етіп дүние есігін 
ашқаннан бастап, тал бесіктен жер 
бесікке бөленгенше ұлттық негізде 

Ж.Н. Қалиев,
Е. Нәсіп 

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

педагогика ғылымдарының кандидаты

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

КӨШБАСШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТ ОҚУ-БІЛІМ ЖӘНЕ ТӘРБИЕ 
ҮДЕРІСІ АРҚЫЛЫ ҚАЛЫПТАСАДЫ

қалыптасқан құндылықтар мен мол 
рухани тәрбиені көріп, отбасылық 
өнегені қалыптастырып, бойына 
сіңіріп өседі. отбасы тәрбиесінің 
бала бойындағы адами қасиеттерді 
қалыптастыруындағы    рөлін      аса
жоғары деп айтуға болады. отба-
сындағы екі адамның күнделікті 
сөздері мен іс-әрекеттері, мәдениеті, 
білім деңгейі, адамгершілік және 
басқа да ерекшеліктері мен тектілік 
қасиеттері баланың күнделікті 
өмірі мен өсіп жетілуіне айрықша 
ықпал етіп отырады. отбасындағы 
түрлі кикілжіңдермен қақтығыстар 
баланың психологиялық ойлау 
жүйесіне,     жүйкесіне      әсер  етіп, 
оның күнделікті дағдылы өмір 
сүру тәртібін бұзып, білім алуы 
мен зейін-зердесіне кері ықпалын 
тигізері анық. Бала отбасындағы 
түрлі көріністермен көз алдында 

Аннотация
мақалада «көшбасшылық» ұғым жайлы, және де көшбасшы (лидер) 

дегенде түрлі саяси партиялардың, қоғамдық құрылыстардың, ұйымдардың, 
мемлекеттік органдардың басшылығында жүретін озық ойлы, іскер, білімді 
азаматтар жайлы айтылған. сұраныс болған жағдайда оларды мемлекеттік 
ұйымдар оқытып және тәрбиелеп шығарулары туралы мәселелер 
көтерілген.

Түйін сөздер: ана тілі, көшбасшы, қоғам, отбасы, білім беру, жастар 
тәрбиесі, отансүйгіштік рух, ұлттық тәрбие, салт-сана және т.б.

удк 37.01:005.322
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өтіп жатқан әрекеттерді үнемі зейін-
зердесіне тоқып, қабылдап, бақылап 
отырады. отбасынан мектепке 
дейінгі шағы баланың толық негіз-
де, шынайы болмысының қалыптасу 
кезеңі саналады. Жауһазындай 
жайқалып өсіп келе жатқан жас бүл-
діршінге ұлттық тәрбиемен қатар 
атам заманнан бері келе жатқан руха-
ни, тарихи сананы да қалыптастыру 
жағына да баса көңіл бөлуді естен 
шығармау керек. 

кеңестік кезеңдегі оқыту жүйе-
сінің ұлттық құндылықты негіз 
етіп емес, керісінше одан алыстата-
тын, өз тарихын, тілін, дінін, ділін 
ұмыттыратын кереғар ықпалы ба-
сым болды. Әсіресе ұлттық респуб-
ликалардағы білім беру жүйесі басқа 
ұлттарды жадынан адастырып, оры-
стандыру саясатын жүргізіп келсе, 
соңғы тәуелсіздік алған 20 жыл-
дан бері қарай, қалыптасып қалған 
бұрынғы дағдыдан әлі қол үзе алмай 
келеміз. тәуелсіз елдің жас буында-
рын бала бақшадан  бастап   ұлттық
дәстүрмен ғылыми негізге 
ұштастырып, тәрбиелеу ісі жүйелі 
түрде қолға алынбай келеді. Бір 
дәуірдің өскелең ұрпақтарын, 
болашақ мемлекеттің иесі бола-
тын жас буындарды жетілдіру 
бағыты мемлекеттік деңгейде іске 
асуға тиісті еді. Өкінішке қарай 
бұл жағындағы педагогикалық, 
ғылыми білім беру, тәрбие ісі, 
ақсап отыр. Бірқыдыру жұмыстары 
атқарылғанымен өскелең ұрпақтың 
бойына отаншылдық рухта тәрбие 
беру жағы, ғылыми тұрғыдан зерт-
телмей келеді. кеңестік кезеңнің 
соңғы жылдарындағы қайта 
құру мен тәуелсіздіктің алғашқы 
жылдарындағы экономикалық-
нарықтық дағдарыстың күнделікті 

ел өміріндегі зардабын былай 
қойғанда, бір дәуірдің ұрпақтарын 
тәрбиелеудің, білім берудің орайы 
мен ғылыми әдістемесін әлемдік 
деңгейде бірге алып жүру, дамыту 
жағын жоғалтып алдық. 

кеңестік кезеңде қалыптасқан, 
сол жүйенің негізінде жасақтал-
ған оқыту әдістемесімен, жаңа 
заманға лайық өскелең ұрпақты 
тәрбиелеу, баулу мүлде қисынға 
келмейтін шаруа еді. Бізден көш 
ілгері кеткен өркениетті еуропалық 
мемлекеттердің бала тәрбиесіндегі, 
білім беру жүйесіндегі тәжірибесі 
мен озық үлгілерін қабылдау, бірден 
енгізу, қатып-семіп қалған жүйеден 
енді құтылған, жас тәуелсіз елге 
оңай тимегені анық. дағдарыстың 
алғашқы кезеңіндегі қаржы 
тапшылығына байланысты бала 
бақшалармен мектепке дейінгі білім 
беру мекемелері орналасқан ғима-
раттардың жеке меншік иелеріне са-
тылып кетуі, дағдарыстан есін жия 
алмай, есі шығып отырған елге ауыр 
тигені жасырын емес. 

күнделікті ел өміріндегі болып 
жатқан өзгерістер мен қоғамды, мем-
лекет құраушы халықтың өскелең 
ұрпақтарын осы заманғы талапқа 
сай тәрбиелеу ісі күн тәртібінен түс-
пейтін маңызды мәселелердің бірі 
саналады. мектепке дейінгі білім 
беру мекемелерінің табалдырығын 
аттағанша бала тәрбиесі ата-ананың 
қолында. сондықтан бұл жағынан 
келгенде ата-ананың аса маңызды 
рөл атқаратыны бәрімізге белгілі. 
Қазақта «Баланы жастан...» де-
ген тамаша сөз бар. сан ғасырдан 
бері тұлымды ұл, бұрымды қыз 
тәрбиелеп, өсіріп келе жатқан 
дана халқымыздың бала тәрбиесі 
жағындағы еш халықтан кем емес 
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аса мол құнды тәжірибесі бар. 
Балалық шағынан ат жалын тартып 
мінер азамат болған кезіне дейін, өз 
ұрпағының құлағына құйып отыра-
тын өнегелі дәстүрі мен берер тәлімі 
мол халық. Жаугершілік, не бір қиын 
замандарда да халқымыз ұрпақта-
рын елді, жерді сүюге, үлкенді сый-
лап, кішіні аялауға баулып, текті 
тәрбие беріп, ұл-қыздарының өжет, 
жүректі болуына ақыл-кеңесін бе-
ріп отырған. халық эпостарында-
ғы атам заманнан бері жалғасып 
келе жатқан аңыз-ертегілермен, 
хиса-дастандардағы түрлі мифтік 
қаһармандармен батырлардың 
ерлікке толы әңгімелері арқылы 
ұрпақтарын ауыз әдебиетінің мол 
рухани қазынасынан сусындатып, 
бала бойындағы адамгершілікпен 
азаматтық санасының қалыптасуы 
мен жетілуіне, ұлттық құнды-
лықтарды қоса ұштастырып отыр-
ған. 

Берер тәрбиесі мен өнегесі мол 
ақсақалдарымызбен әжелеріміздің 
күнделікті өмір тәжірибелерінің 
өзі, атадан балаға жалғасып келе 
жатқан ұлттық тәрбиенің ұрпақ 
зердесіне сіңуіне айрықша маңызды 
рөл атқарып келді. Қазақ халқы 
бала тәрбиесінде, өскелең мұратты 
ұрпақ жетілдіру өнегесі жағынан 
мол рухани-құнды тәжірибелер 
жинақтаған халық. салт-дәстүр 
мен әдет-ғұрыпқа баулу, бейбіт ты-
ныш заманда ел үшін пайдалы істер 
жасауға, жаугершілік заманда қолы-
на қару алып елін, жерін қорғауға 
өз ұландарын аттандырып отырған. 
Ұлттық тәрбиенің берер тағылымы 
мен өнегесі мол болса да, әлі күнге 
дейін, отбасынан бастап бала 
бақша, мектеп қабырғасына дейінгі 
білім беру мекемелерінде ұлттық 

құндылық пен рухани қазынаны ар-
қау еткен дәстүрлі тәрбиемен білім 
беруді бір-бірімен тығыз ұштастыра 
алмай келеміз. Жаңа заманға сай қа-
зақы отбасылық мәдениеттің қазақ 
өмірінде кенже қалып, баяу дамып 
келе жатқаны кім-кімді де болса да 
қынжылтары анық. тереңдік пен 
ізденіске толы жасөспірім кездегі 
ұрпақ санасын дұрыс білім беру мен 
тәрбиелеуге барынша көңіл бөлген 
жөн. методикалық және қолданба-
лы оқыту жүйесіне түбегейлі 
өзгерістер енгізіп, тәуелсіз елдің 
дамуы мен жарқын болашағына 
жауап бере алатын, мемлекеттің, 
елдің иесі болатын еркін ойлы, 
азаматтық позициясы қалыптасқан, 
санасы дамыған өскелең ұрпақты 
жетілдіру, тәрбиелеу, қатарға қосу, 
қоғам табалдырығын аттату әрбір 
қоғам мүшесі саналатын азаматтың 
міндеті. Әлемге әйгілі ұлы ойшыл 
Әбу-Насыр әл-Фараби бабамыз: 
«адамға тәрбие бермей тұрып, 
ғылым мен білім берсеңіз, ол 
жүрген ортасына апат алып келеді» 
деп, бекерге айтқан жоқ. Қоғамдағы 
қасіреттің бәрі тәрбиесіздіктен ту-
ып жатыр. ал тәрбие мәдениеті от-
басында қалыптасады. ең бірінші 
өнеге ол отбасынан басталатын 
ата-ананың балаға берер тәрбиесі 
болмақ. Бұл туралы «Бала әке-
шешеге берілген аманат. егер бала 
жақсылыққа үйретіліп жақсы мінез-
ді болып өсетін болса, онда дүниеде 
де ақыретте де бақытты болады» [1] 
- дейді, ғалым ибн мискеуейх.

тәуелсіз елдің жас буындарын 
мемлекетшілдікке, патриоттыққа ба-
улу тек ата-анамен ғана емес бүкіл 
қоғам болып атсалысатын игілікті іс 
саналады. 20 жылдық даму белесіне 
көз жіберсек, Қазақстанның әлемге 
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қанат жайып танылуы, өркендеуі ел-
басымыз Нұрсұлтан Әбішұлының 
кемеңгерлік саясатының жемісі 
деп айтсақ қателеспейміз. Бірнеше 
ғасырлық бодандық қамыты 
халқымызды біржолата тілінен, ді-
лінен, дінінен айырып, ұлт ретінде 
жойып жібере жаздады. Патшалық 
ресей мен қылышынан қан тамған 
қызыл империяның кесірлі саяса-
ты ұлттық құндылықтарымызды 
ұлықтауға, ұлттық болмысымызды 
айқындауға, өз тілінде білім алуы-
на, ұлт ретінде көркейіп-гүлденуіне 
барынша кесе-көлденең болып 
келді. сүреңсіз сұрқай заманның, 
отарлық боданның зардабын ұлт 
ретінде аяусыз тартып келдік. ата-
бабамыздан жалғасып келе жатқан 
дәстүрлі тәрбиемен рухтан көз 
жазып қалдық. Балаға өз тілінде 
тәрбие бере алмайтын, әдет-ғұрпын, 
салт-санасын түсіндіре алмайтын 
бейшара тағдырды бастан кештік. 
300 жылдық отаршылдық бодан 
болудың зардабынан тәуелсіз, еркін 
ойлы ұрпақ өсіп шыға алмады. 

тәуелсіздіктен кейінгі жылдары 
да, отаршылдық, құлдық психологи-
ядан арыла алмаған буынның әсері 
жас мемлекеттің, кейінгі есейіп 
келе жатқан өскелең ұрпақтарына 
да аз зардабын тигізіп отырған жоқ. 
керісінше, тәуелсіздік алғанымызға 
20 жылдан асып бара жатса да жас 
буындарға тәлім-тәрбие беретін 
мемлекеттік деңгейдегі ұлттық 
идеологияның жоқтығынан, жаңа 
бір буын құлдық санадағы ұрпақ 
өсіп шықты. мемлекетшілдікке, 
отансүйгіштік рухта тәрбиелейтін 
білім беру мекемелерінде саясат 
әлсіз болып келді. Жас буындарды 
ішкі-сыртқы күштердің ақпараттық-
психологиялық және адамгершілік-

ке жат пиғылдағы түрлі діни-
секталардың, ағымдардың шабуы-
лынан қорғау жағы бізде тым баяу 
жүруде. мектеп қабырғасынан ала-
тын тәрбиемен қоғамдық, әлеумет-
тік сана бір бағытқа түйісе алмады. 
оқытудың тәрбие берушілік функ-
циясы өз деңгейінде емес. кәмелетке 
толмаған балалардың нашақор-
лыққа, жыныстық әуесқойлыққа 
баруы адам жанын түршіктіретін 
проблемалардың   біріне     айнал-
ды. к. тұрмысханұлы өзінің «Ба-
ланы жастан...» атты мақаласында: 
«тәлім-тәрбиені ата дәстүр, әдет-
ғұрып, ырым, наным, сенім, өсиет, 
қағида, діни тәрбиеге тығыз байла-
нысты етіп ұштастыратын болсақ 
тіпті тамаша болады. Ұлы ойшыл 
гегель: «Балаға ойлағанын істейтін 
мүмкіндік беру – тәрбиенің ең жа-
ман тәсілі» дейді. 

атақты педагог в.а. сухомлин-
ский: «Заңға, тәртіпке, қоғам норма-
сына бағына біл, дүниедегі ең пара-
сатты нәрсе заңға бағына білу, ал, 
мұның өзі еркіндіктің бір көрінісі» 
дейді. Заңды бұзуға болмайтынды-
ғын жас жеткіншектерге ескертіп 
отырған абзал. дұрыс тәрбие 
адамның өзін түзейді. ал, теріс 
тәрбие адамды бұзады, тоздырады» 
[2] - деп жақсы айтқан.

Үйлесім мен сәйкестік таппаған, 
бір-бірінен алшақ кеткен ата-ана, 
мектеп, қоғам болып бір бағытта 
жұмыс істеу мәселесі кеңінен жол-
ға қойылмай тұр. Педагогикалық 
ғылыми-зерттеу институттарының 
қоғам өміріндегі маңызын айрықша 
атап өтетін болсақ, олардың жалпы 
бала тәрбиелеудің, өскелең ұрпақты 
өмірге дайындаудың ауыр жүгін 
бірлесе көтеруге белсене кірісетін 
уақыты әлдеқашан жетті. адам-
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ды ең бірінші адамгершілік және 
отансүйгіштік санада тәрбиелемей 
тұрып басқаша білім берудің 
өте қауіпті екенін әлемге әйгілі 
ғалымдар, гуманистер айтып отыр. 
көшбасшылық сана мен сезімнің 
бір күннің ішінде ұрпақ санасына 
қона салмайтыны белгілі. ол үшін 
бүкіл қоғам, мемлекет болып атса-
лысуы керек. 

Баланы өз ана тілінен ба-
стап оқытудан сырт, ұлттық әдет-
ғұрыптар мен қоса, сан ғасырлық 
жалғасып келе жатқан бабалар тари-
хынан да мағлұматтар беріп, тарихи 
сананы да жас буынның зердесіне 
құя білген жөн. тәуелсіз елдің 
ғұмырлы шежіресін жазар, келешек 
елдің кемел ұрпақтары екені даусыз. 
алайда мектептерде және мектепке 
дейінгі білім беру мекемелерінде 
жат ділдің болуына жол бермей, 
еркін, ашық қоғамда саналы, білімді 
өскелең ұрпақтың өсіп-жетуіне 
барлық мүмкіндікті жасауға тиіспіз.

Жалпы Қазақстан мектептерін-
де оқушыларды патриотизмге 
тәрбиелеудің даму тарихы толық 
зерделенбеген. сонымен бірге 
Қазақстанда жаңа демократиялық 
құрылым жағдайында оқушыларды 
патриотизмге тәрбиелеуде аса 
маңызды қазақ халқының ұлттық 
ерекшеліктері және отанымыздың 
ұлт саясатына қатысты келелі ой-
пікірлер, осыған орай қоғамымыз-
дың әлеуметтік-экономикалық да-
муынан туындап отырған «ұлттық 
патриотизм», «қазақстандық па-
триотизм», «ұлтжандылық» секіл-
ді ұғымдардың педагогикалық 
мәнi ашылып, нақтыланбаған. Қа-
зақстандағы мектеп оқушыларын 
патриотизмге тәрбиелеудің даму 
жолдарына қатысты мұрағат құ-

жаттары, ғылыми-педагогикалық 
айналымға түспеген кейбір тарихи 
педагогикалық материалдардың бар 
екендігіне көз жеткіздік. 

мұрағат құжаттары және 
философиялық, психологиялық, 
педагогикалық, тарихи еңбектер 
мен мектептердегi оқу-тәрбие 
практикасын зерделеу барысында 
мектеп оқушыларын патриотизм-
ге тәрбиелеуде мұрағат құжаттары 
және озық тәжірибелердің тарихи-
педагогикалық тұрғыдан толық зер-
деленбеуі мен оны мектептегі оқу-
тәрбие үдерiсінде пайдаланбауы-
ның жеткіліксіздігі арасындағы, 
оқушыларды патриотизмге халық 
педагогикасы құндылықтары не-
гiзiнде тәрбиелеудің жаңа не-
гіздегі мүмкіндіктері мен мек-
теп оқушыларын отаншылдыққа, 
елжандылыққа, патриотизмге 
тәрбиелеудегі мектеп сұранысы 
аралығындағы қарама-қайшылық 
туындап [3].

саяси көшбасшылықты зер-
делеу мәселесі бүгінгі уақытта 
саяси үдерістерді сараптаудағы 
өзекті мәселелердің бірі болып 
табылады. Бүгінде әрбір адамға 
қажетті көшбасшылық қасиеттің 
негізі бала күннен басталады және 
алдымен отбасы мен мектепте 
тәрбиеленеді деп саналады. Бұл 
институттар жасөспірімнің бой-
ында көшбасшылық қасиеттерді 
дамытуға мүдделі болып табыла-
тын болғандықтан бала-көшбасшы 
тұлғасын қалыптастыру ісінде от-
басы мен мектеп әлеуетін зерттеу 
мәселесінің өзектілігін арттыра 
түседі. Қазақстан республикасының 
Президенті – елбасы Н.Ә. На-
зарбаевтың тұлғасына деген 
қызығушылық зор және ол арта тү-
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суде. солай бола тұра, оның өмір жо-
лына арналған түбегейлі қолданба-
лы зерттеулер жетіспейді. 

Н.Ә. Назарбаев өнегесінің 
құндылығы Қазақстанның ұлт-
тық ерекшелігі жағдайында Ұлт 
көшбасшысы тұлғасы қалып-та-
суының бірегей методологиясын 
ұсынуында [2]. Қазақстан респу-
бликасында елбасы бастамасымен 
«Назарбаев зияткерлік мектептері» 
осының бір үлгісі. Бұл мектептерде 
болашақ ұлттық элитаның өкілдері 
заман талабына сай білім мен тәр-
бие алуда.

тар шеңбермен утопиялық 
көзқарастан арылуды ең бірінші 
өзімізден бастағанымыз дұрысырақ 
шығар. «Өзінде бір шелек суы жоқ 
адамның басқаға бір бақыр су бере 
алмайтынын» ойласақ, құлдық, отар-
шылық санадан, өзіміз бас болып та-
заруымыз керек. Білім берумен тәр-
биені ұштастыра отырып, өскелең 
ұрпақты қоғамдық институттардың 
құнды, көзқарастарымен де, әлемдік 
тәжірибе негізінде де жан-жақтылы 
тарбиелеудің түрлі жолдары бар 
екенін де естен шығармаған дұрыс. 

адамзаттық ұлы өркениет 
пен жетістікті ұрпақ тәрбиесімен 
байланыстыра отырып тәрбиелеу 
еуропалық елдердің оқыту жү-
йесінде кеңінен жолға қойылған. 
тәуелсіз елдің өскелең ұрпағын 
отансүйгіштікке, лидерлік қасиетке 
баулудың, тәрбиелеудің мемлекет-
тік механизімін қалыптастыру 
бүгінгі күннің тақырыбындағы 
өзекті мәселелердің бірі санала-
ды. «Жұмыла көтерген жүк жеңіл» 
дейді атамыз қазақ. Батыстың 
демократиялық, озық ұлттық құн-
дылықтары мен қоса мәдение-
тімізге, күнделікті өмірімізге еніп 

келе жатқан жат ділден қазіргі жас 
буынды қорғап, аман сақтап қалу, 
ұлттық тәрбиемен салт-дәстүрімізге 
келмейтін, құрлықаралық бөгде 
мәдениет, сана-сезім, діни сенімдер 
жегі құрттай кеулеп, қоғамдық, 
әлеуметтік құндылықтарды бүл-
діріп күйретіп кетуі ғажап емес. 
Батыстың, басқа елдердің мәдениеті 
мен құндылықтарын жарнамалай-
тын, біздің ұлтымыздың дәстүрінде 
жоқ дүниені үгіттейтін, жыныстық 
қатынасқа, кісі өлтіру, қарақшылық 
жасау сияқты көріністерді кино-эк-
рандардан көрсетуге тиым салу ке-
рек. атам заманнан бері қалыптасып 
келе жатқан дәстүр мен құндылық-
тан бас тартатын, өз ұлтына, 
мәдениетіне жирене қарайтын ұр-
пақты болдырмаудың жолын бүкіл 
қоғам, ұлт және мемлекет болып ат-
салысып, қарастыруымыз керек.  

«тәрбие - адам тағдырын 
шешетін ұлы іс» дейді в.г. Белин-
ский. Нарықтық қатынаспен ілесе 
келетін болжаусыз, бағдарсыз, 
құнсыз дүниелердің қиратушы, 
ойрандаушы жағы бар екенін естен 
шығармауымыз керек. Бұл туралы 
ұлы ақын абайдың:

«Ғылым таппай мақтанба,
орын таппай баптанба.
Құмарланып шаттанба
ойнап босқа күлуге...
Бес нәрседен қашық бол,
Бес нәрсеге асық бол,
адам болам десеңіз,
тілеуің, өмірің алдыңда,
оған қайғы жесеңіз,
Өсек, өтірік, мақтаншақ,
еріншек, бекер мал шашпақ
Бес дұшпаның білсеңіз.
талап, еңбек, терең ой,
Қанағат, рақым ойлап қой -
Бес асыл іс көнсеңіз..., - де-
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ген өлең жолдары еріксіз еске 
түседі. абай жастардың бойындағы 
кеселді кемістіктерді, арсыздық пен 
ұятсыздықты, дөрекі надандықты 
тәрбие және білім беру арқылы 
жоюға үндеді. ақын ол үшін қазақ 
балаларын оқытатын мектептерді 
көптеп салуды жақтады. атап 
айтқанда, ол былай деп айтты: «Ба-
лаларды ата-аналарынан алып, мек-
тепке беру керек, олардың біразын 
мамандықтың бір түрін, біразын 
басқа мамандықтарды игеруге бағыт-
тау керек. мектептерді көбейту 

қажет, оларда тіпті қыздар да оқитын 
болсын». абайдың пікірінше, адам 
болу үшін оның бойынан үш түрлі 
фактор табылуы тиіс. Біріншіден, 
баланың шыққан тегі жақсы болуы 
керек, екіншіден, оның әлеуметтік 
жағдайы немесе қоршаған ортасы 
жағымды болуы шарт, үшіншіден, 
балаға адамгершілік тұрғысында 
тәрбие берілуі қажет» [4] – деп, ұлы 
данышпанның айтып кеткен мол 
тағылымдары мен насихаттары ке-
лешек ұрпақтың, жадында мәңгілік 
нық сақталатын қайталанбас рух 
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Introduction
The vast territory of Kazakhstan 

is home to more than one hundred 
ethnic groups. However, such diversity 
in the republic was not all the time, 
as, initially, up until the beginning of 
the twentieth century, the population 
structure remained rather homogeneous, 
and Kazakhs constituted the absolute 
majority [1].

The formation of the ethnically 
heterogeneous population in the territory 
of contemporary Kazakhstan began 
in the mid-eighteenth century, which 
was mainly formed by spontaneous 
and forced migrations, encouraged by 
the Soviet state; frequently rewritten 
borders that divided ethnic groups; 
and politics of Stalin’s regime, when 
thousands of people were exiled or 
deported to the territory of the country, 
which were seen by Soviet authorities 
as a «virgin dumping ground for ethnic 
groups whose loyalties were in doubt» 
[2, р. 107]. 

Nowadays, the country’s principal 
ethnic groups include Kazakhs 63,1 %, 
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the Russians - 23,7 %, the Uzbeks - 2,9 
%, the Ukrainians - 2,1 %, the Uigurs - 
1,4 %, the Tatars - 1,3 %, the Germans 
- 1,1 %, and other ethnic groups - 4,5 
% [3].

Such an abundance of different 
ethnic groups within one state raise 
a question of equality of their rights 
and interests, and their representation 
in the republic, because in multiethnic 
countries there is often a problem of 
«over-representation of some groups 
and an under-representation of others» 
(Bird, 2003:9).

Thus, for instance, according 
to the official UN Report of the 
independent expert on minority issues 
in the republic, «members of smaller 
minority communities consider 
their opportunities for political 
participation to be extremely limited. 
Uighur community members noted 
that, even in regions in which they 
form the majority, they are rarely 
appointed to hold significant local 
government positions and are generally 
underrepresented in the public sector, 
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especially in law enforcement bodies”» 
[4]. Such situation does not correspond 
with the principle of equality and 
minority protection, enshrined in many 
international conventions and treaties, 
which is why most democracies take 
various measures to regulate this 
problem, and Kazakhstan is not an 
exception. Moreover, the solution of 
minority issue is very important for 
maintaining stability and democracy 
not only in the country, but in the region 
as a whole.

That is why the purpose of this 
paper is to study the position of 
national minorities in the Republic of 
Kazakhstan with the particular focus 
on their representation rights. In order 
to fully realize the purpose mentioned 
above, the present paper will be divided 
into two sections, the first of which 
will analyze situation of Russians, 
as the biggest national group after 
titular Kazakhs in the country, with the 
specific accent made on their demands 
and complaints, nonfulfillment of 
which can be seen as reasons of 
Russians migration from the territory 
of the republic. The second section of 
the paper will be directly devoted to 
the political representation of national 
minorities in Kazakhstan, starting 
with the brief review of representation 
theories, proposed by various authors. 
In this respect, opportunities of all 
citizens to be represented are seen as 
a determinant component, where the 
legal basis and the political context 
in the society play a crucial role. For 
that purpose the Political Opportunity 
Structure approach is seen as the most 
suitable, and the special attention 
is given to the analysis of its three 
components – electoral system, 
citizenship regime and political party.

Russians in Kazakhstan
As it was already mentioned, 

multinational structure of Kazakhstan’s 
society, where Russians represent the 
largest minority group was formed 
due to historical events, where the 
leading implication belongs to Soviet 
regime’s policy, as a result of which 
Kazakhstan became one of the most 
russified countries in Central Asia. 
However, there is assumption that 
Russians represent somehow distinct 
case, neither falling to the titular nation 
group, nor to the national minorities 
due to their large number (Brubaker, 
1996).

In this respect, it is necessary to 
define what constitutes a minority. It is 
important to note from the beginning 
that there is no universal and legally 
accepted definition, but many authors 
agree on fundamental characteristics of 
a minority. 

One of the most frequently cited 
definition was given by Francesco 
Capotorti, Special Rapporteur of the 
United Nations Sub-Commission on 
Prevention of Discrimination and 
Protection of Minorities:

«A group numerically inferior to 
the rest of the population of a State, 
in a non-dominant position, whose 
members - being nationals of the 
State - possess ethnic, religious or 
linguistic characteristics differing from 
those of the rest of the population and 
show, if only implicitly, a sense of 
solidarity, directed towards preserving 
their culture, traditions, religion or 
language» [5].

According to that definition, 
Russians constitutes a national 
minority, as they are «numerically in-
ferior» to Kazakh titular nation, being 
in non-dominant position and trying to 
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preserve their group identity. 
Therefore, I will investigate 

Russians as a largest minority group 
in the country, claims of which were 
highly formed by their dominant 
position in the former USSR. In this 
context, Rogers Brubaker’s article 
Nationhood and the national question 
in the Soviet Union and post-Soviet 
Eurasia: An institutionalist account 
(1994) seems to be very important. 

In this work, Brubaker discusses 
the situation of Russians in newly 
formed non-Russian states after the 
collapse of the USSR, who get used 
to the privileged position on the whole 
territory of the Union:

«Under the Soviet regime, the 
public status, linguistic privilege, and 
cultural facilities enjoyed by Russians 
throughout the Soviet Union meant that 
Russians tended to think of the entire 
Union rather than only the Russian 
Republic as “their” national territory» 
[6, р. 68].

With this connection, it is quite 
understandable the desire of Russians 
to regain their status and privileges, 
which they received under the Soviet 
regime, in the new successor states. As 
Brubaker notes, 

«Russians … are likely to seek to 
redefine areas of the successor states 
in which they form a local majority or 
plurality as «their own» territories by 
demanding some form of territorial 
autonomy in those areas» [6, р. 68].

This is exactly what happened 
in Kazakhstan at the first years of 
independence, when various Russian 
and Slavic movements appeared, 
claiming among other things for 
Russian autonomy in Kazakhstan. 
Thus, for instance, in 1992 Russians 
in the eastern part of the republic did 

stage a 15,000-strong rally, demanding 
that «a right of self-government in 
the spheres of language, culture and 
exploitation of natural resources» be 
granted to local authorities and that 
Kazakhstan-Russian dual citizenship 
be recognized [7, р. 363].

The issue of self-determination 
of national minorities was also 
investigated by Will Kymlicka in 
his book Multicultural citizenship: a 
liberal theory of minority rights (1995), 
where he states that national groups 
have the right for self-determination, 
which differ them from immigrant 
ethnic groups, who can only claim 
for help in integrating into society on 
terms that are fair [8, р. 27]. In the 
Kazakhstani reality the right for self-
government or self-determination is not 
allowed, because, as Brubaker noted, 
demands for autonomy can be viewed 
by authorities «as threatening and as 
fundamentally illegitimate». In this 
respect, the Constitution of Kazakhstan 
directly proclaims unitary state with 
«inviolability and inalienability of 
its territory» [9, Art. 2], therefore, 
prohibiting creation of any autonomous 
unions on its territory. 

Among the most remarkable 
Russian movements and organizations 
were Russian community, which 
appeared on the basis of unregistered 
movement Edinstvo, and the republican 
Slavic movement «Lad». Initially, 
these two movements took really 
active position in defending rights of 
Russians and other Slavic groups and 
in political life in general. Thus, for 
instance, in the 1994 regional elections, 
Lad won up to 80 percent of the local 
positions in cities demographically 
dominated by Russians (Peyrouse, 
2008:12). However, unwillingness 
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of these two dominant movements to 
cooperate, as well as decentralization 
within movements themselves, led to 
the weakening of their position in the 
political life of the country [10]. 

On the other hand, despite the 
existence of various nationalistic 
movements, there were no any serious 
violent conflicts between titular nations 
and Slavs or other ethnic groups on 
ethnic base. Common historical roots 
and friendly relations have created a 
favorable atmosphere for the peaceful 
coexistence of many ethnic groups in 
the country.

Nonetheless, Kazakhstan’s autho-
rities, as many other successor states 
elites, began new policy «by promoting 
the language, culture, and demographic 
predominance … of the state-bearing 
nation» [6, р. 66]. This, in turn, brought 
about a grudge and complaints of the 
non-indigenous population, which 
caused a mass outflow of the Slavs 
from the territory of the country. 

Emigration of Russians and 
Russophones

Almost a quarter of Kazakhstan’s 
Russian population went back to the 
Russia. According to Russian sources, 
1.1 million Russians left the country 
from 1988 to 1998. Likewise, Kazakh 
sources claim 1.5 million Russians left 
the country from 1992 to 2000 [11, р. 
175].

As it was already mentioned, 
among reasons of huge emigration of 
«Europeans,» the majority of whom are 
Russians and Germans, some authors 
name the government’s discriminatory 
policy against non-titular nationalities 
(Oka, 2002), while others explain their 
departure as a desire to live in their 
«historical homeland».  In this regard, 

official policy of neighboring Russia 
seems relevant too, as there is State 
program in Russia for assisting in the 
voluntary resettlement to the Russian 
Federation of compatriots living 
abroad, by providing compensation 
allowance for newcomers. According 
to Peyrouse, there were at least two 
major reasons for such policy: increase 
of population, which significantly 
worsened since the Soviet era due 
to low birth rates; and improvement 
of national economic potential by 
reclamation of «unexploited forests 
and marshy lands» by newcomers 
[10]. The inevitable outflow of Russian 
population from Kazakhstan, which 
occurs at the present time, cause 
concern among the ruling circles in the 
country. Thus, for instance, the head 
of the Risk Assessment Group Dosym 
Satpayev predicts 10-15% migration 
of Russian-speaking population from 
the territory of the state. It would be 
a serious blow for Kazakhstan, as it is 
mostly specialists that will go to their 
historic homeland - doctors, teachers, 
builders, steelworkers, miners, and 
many other professionals who are need 
in Russia, but even more in Kazakhstan 
[12].

The next, no less important reason 
of Slavic outflow from the republic is 
its poor economic conditions. Thus, for 
instance, «in 1994, more than 50% of 
the population lived below the poverty 
line, in comparison to only 5% in 
1989» [10].

The fear of being in a discriminato-
ry position also led Russians to leave 
the country. So, Bhavna Dave stated 
that «the predominant factors that 
pushed Russians to take the exit route 
were the anticipation of a deterioration 
of their political and cultural status 
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following the elevation of Kazakh as 
the state language, and accompanying 
belief that their children would grow 
up as ‘second class citizens’ in the new 
Kazakh-dominated state» [13, р. 128].

In general, all these reasons were 
specified in a survey carried out in 
1994 among those who left the country, 
the majority of whom (48.6%) said 
that they would stay if the economic 
situation improved or if there were 
«convincing guarantees for the future 
of children» (44,8%). There were 
also mentioned a halt to all ethnic 
discrimination, «double citizenship» 
and solution of the language problem 
in the republic as a reasons that would 
make people stay. And only 3.2 percent 
said they would emigrate anyway [14, 
р. 162].

It could also be said that Russians 
didn’t want to adapt to conditions in 
newly emerged states, in which they 
had no privileged status and rights. 

All these claims of unequal 
treatment in comparison with the 
titular nation lead us to the question 
of their political representation in the 
country. However, before moving to 
the analysis of national legislation in 
this issue and political context in the 
country, it is necessary to reveal the 
essence of representation theories at 
first. 
Towards a general theory of political 

representation
There are different theories 

describing the representation issue 
from various aspects, where one of the 
most frequently cited author is Hannah 
Pitkin. In her book The Concept 
of Representation, Pitkin defines 
formalistic, symbolic, descriptive 
and substantive representation [15]. 
For describing minorities’ rights 

representation, many authors use the 
two latter types (Bird, 2003; Floor 
Eelbode, 2010; Banducci S. et al, 
2004). Descriptive representation 
may also be known as demographic 
representation. The essence of this 
type of representation can be described 
by John Adams words: «It should be 
in miniature an exact portrait of the 
people at large» [16]. On the other 
hand, the question of whether the 
Parliament should exactly mirror the 
society remains controversial. There 
are authors who reject this principle 
(Melissa Williams, Iris Young, Jane 
Mansbridge, Will Kymlicka), as 
«this would lead to an unworkable 
proliferation of group representation 
and undermine the process of 
representative government» [17].

Meanwhile, there are advantages 
of this theory – ethnic minorities 
may experience greater confidence in 
the delegates who resemble them in 
different issues (common interests, 
views, look like, so on); representatives 
of ethnic groups can serve as a model of 
their rights’ protection for other ethnic 
minorities; it also leads to more justice 
and legitimacy of the political system.

Substantive representation me-
ans that representative acts on the 
behalf of and in the interest of the 
represented. Substantive representation 
is obtained if the interests and needs 
that representatives fulfill reflect those 
that exist in a society. In theory, ethnic 
minorities can thus be represented by 
autochthones as long as these take 
ethnic interests into account. Ethnic 
minorities can be underrepresented at 
the substantive level however if the 
dominant political culture interferes 
with the access of their interests and 
demands to the political agenda [18].
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However, in this paper the 
Political Opportunity Structure 
(POS) approach, described by Ruud 
Koopmans and Paul Statham in their 
book Challenging immigration and 
ethnic relations politics: comparative 
European perspectives will be used, as 
seen as the most suitable for the study 
of political representation of ethnic 
groups in Kazakhstan. 

This approach was mainly used 
by different scholars (Kitschelt, 1986; 
Koopman, 1993&1995; Kriesi et al, 
1995; Tilly, 1995) to analyze particular 
social movements in terms of the 
context in which a movement emerges. 
The problem of this method is in its 
«all-encompassing» nature that «soaks 
up virtually every aspect of the social 
movement environment» [19, р. 275]. 
However, this approach seems to be 
one of the best in analyzing available 
opportunities and constraints of a 
political and institutional environment, 
which determine if a certain group 
(for instance ethnic minorities) can 
take strategic action or not (Eelbode, 
2010). 

POS and political representation 
of national minorities in Kazakhstan

Minority representation can take 
various and diverse forms. The analysis 
of the political representation of 
different ethnic groups in Kazakhstan 
will be done by examining the electoral 
system, the citizenship regime and the 
political party (Floor Eelbode, 2010). 

The first indicator, electoral 
system, is regulated in Kazakhstan 
by the Constitution and the Law 
“On Elections in the Republic of 
Kazakhstan” (further: the Election 
Law). There are three components 
of electoral system (Rae, 1969) – 

district magnitude, which refers to the 
number of seats per district; electoral 
formula that «manages the translation 
of votes into seats» (Farrell, 2001:6); 
and ballot structure which «indicate 
how citizens can cast their ballot: for 
individual candidates, for party lists or 
the combination of the two» (Ringa, 
2010: 140). 

The electoral formula allows us 
to allocate majoritarian, proportional 
and mixed electoral systems. So, what 
electoral system does Kazakhstan 
have? According to Article 51 of 
the Constitution, the Majilis (lower 
Chamber of Parliament) shall consist 
of 107 deputies, 98 of which shall 
be elected by «the universal, equal 
and direct right under secret ballot». 
However, the rest 9 deputies shall be 
appointed by the Assembly of People 
of Kazakhstan. At the same time, 
the elections of the deputies of the 
Kazakhstani Senate «shall be carried 
out on the basis of indirect right under 
secret ballot» (Article 51 sub-section 2 
of the Constitution). 

In elections of the President, 
deputies of the Senate, as well as 9 
members of the lower Chamber of 
the Parliament vote-counting system 
shall be applied, where the candidate 
is considered to be elected if he/she 
has collected more than fifty percent 
of votes of voters, while «the Mazhilis 
deputies of political parties shall be 
elected for the single national electoral 
district based on party lists» [20].

This is important for our subject 
because depending on the type of 
electoral system in a state, the level 
of political representation of national 
minorities and other underrepresented 
groups (for instance, women) varies 
significantly. Thus, it is known that 
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such groups are more successful under 
proportional representation with list 
systems and a large multimember 
district magnitude [21, р. 89]. However, 
Kazakhstan represents a mixed type 
of electoral system, where some 
representatives are elected, following 
majoritarian rules, while others are 
elected by proportional (PR) party list 
procedure.  In this respect, it is possible 
to conclude that electoral system in 
Kazakhstan is not the best one for 
national minorities’ representation, 
but, at the same time, minorities are 
better represented in mixed systems 
than in majoritarian, so there are 
opportunities in the republic for better 
representation concerning electoral 
system component.

On the other hand, the actual 
picture is not so good.  PR system (used 
for election of Majilis deputies) was 
expected to facilitate the implementa-
tion of the pluralism principle, to 
contribute to the representation of more 
parties in the Parliament and to lead to 
greater centralization of the electoral 
process (Bird, 2003), but in the 2007 
elections all the seats in Parliament 
won a single party – Nur Otan, which 
officially received more than 88 per 
cent of the vote in the elections. That is 
why, in order to avoid the unicameral 
parliament in future, the Election Law 
was amended in 2007, under which if 
7 percent barrier, needed to the party 
in parliament, was overcome only 
by one party, then the distribution of 
seats may be given to the party with 
the next largest number of voters that 
took part in the voting (Article 97-1, 
subparagraph 2).

However, it is not enough to talk 
only about the electoral system in 
order to see opportunities of national 

minorities for representation. That is 
why we move to the second indicator, 
which is the citizenship regime. It 
consists of two dimensions: a political 
and a cultural one. The first, political 
dimension encompasses the extent that 
a person can achieve a full and equal 
citizenship and whether he is enabled 
to vote or not (Eelbode, 2010).

The process of obtaining 
citizenship in Kazakhstan is regulated 
by the Constitution and the Law 
«On Citizenship of the Republic of 
Kazakhstan» (further: the Citizenship 
Law). 

According to the Citizenship Law, 
the citizenship is acquired by birth of 
individual in the territory of the state 
and through naturalization (Article 16). 
Moreover, regardless of the basis, by 
which it was acquired, the citizenship 
is uniform and equal (Article 10 of the 
Constitution).

This means that «favoring a civic 
rather than an ethnic model of national 
community is the course upon which 
Kazakhstan’s leaders have chosen to 
establish interethnic stability in the 
society» [22].

The next characteristic of 
political dimension, as it was already 
mentioned, is the right to vote. In this 
regard, Kazakhstan has also applied the 
principle of equality. According to the 
Election Law, citizens have the right 
to participate in voting at elections, 
irrespective of his/her birth origin, 
race, nationality, language, relation to 
religion, belief and faith, etc. (Article 
4).

The  second dimension of citi-
zenship regime is cultural, which 
represents the ability of ethnic 
minorities to have their own culture, 
interests and language, as well as 
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the public authorities’ activities in 
stimulating and accommodating such 
cultural differences. Therefore, there 
are two types of citizenship regimes: 
multicultural and assimilationist, whe-
re Kazakhstan represents the former, as 
the country creates conditions for the 
development of customs, traditions, 
and languages of different nations 
living on its territory. So, Article 14 
of the Constitution states, that «no one 
shall be subject to any discrimination 
for reasons of origin, social, property 
status, occupation, sex, race, nationality, 
language, attitude towards religion, 
convictions, place of residence or any 
other circumstances».

Besides this, «everyone shall have 
the right to use his native language and 
culture, to freely choose the language of 
communication, education, instruction 
and creative activities» (Article 19 of 
the Constitution). 

However, the language issue is 
more complex than might appear at 
first glance. Historical events that 
led to the demographic dominance 
of the Russian-speaking population 
in Kazakhstan turned Kazakhs into 
the most linguistically and culturally 
Russified of all Central Asian ethnic 
groups (Bhavna Dave, 2004). In this 
context, definition of state language 
turned into an arena of the clash 
of different interests. For the brief 
explanation of this situation, it is 
possible to use the ‘three parties’ of 
Rogers Brubaker theory (Brubaker, 
1994). 

The first party is represented by 
Kazakhstan itself as a new nation-
state, where dominant elites fought 
for the Kazakh language to be the 
sole state language. The second 
party is «substantial, self-conscious 

and organized national minorities», 
whose leaders demand the acceptance 
of Russian as state language with 
Kazakh. And, the third part is «the 
external national «homelands» of 
the minorities, whose elites closely 
monitor the situation of their coethnics 
in the new states», that in our case is 
the neighboring Russia, the power 
elites in which would prevent complete 
replacement of the Russian language by 
Kazakh, and who would «vigorously 
protest alleged violations of coethnics’ 
rights, and assert the right, even the 
obligation, to defend their interests» 
[6, р. 64]. 

That is why, the Kazakhstani 
authorities tried to find a third way, 
a kind of compromise solution - the 
demands of ethnic Kazaks were limited 
but, at the same time, the demands of 
Russians were not satisfied as well. 
Therefore, according to Article 7 of the 
Constitution, the Kazakh is the state 
language of the country; but «in state 
institutions and local self-administra-
tive bodies the Russian language shall 
be officially used on equal grounds 
along with the Kazak language»; and 
«the state shall promote conditions 
for the study and development 
of the languages of the people of 
Kazakhstan».  

All this illustrates the active par-
ticipation of the state in maintaining 
equality among the multinational 
population, protection of the rights 
of every citizen, regardless of race, 
religion or ethnic origin, as well 
as creating equal conditions for all 
individuals, at least de jure. 

However, as Floor Eelbode noted, 
multicultural type of citizenship, 
where is simplified procedure for 
obtaining citizenship, and equal rights 
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to vote, does not guarantee better 
representation of national minorities in 
the political sphere. It happens because 
«too multicultural countries are not 
good for the political representation of 
ethnic minorities. If ethnic minorities 
receive too many rights, it is possible 
that they will isolate themselves which 
makes political integration more 
difficult or which will increase the risk 
on conflicts» [18]. 

The last, but not least indicator 
of POS model investigated here is the 
political party. It should be noted at 
first that there is no consensus among 
scientists on the issue of ethnic parties. 
For example, Donald Horowitz has 
made a strong argument against ethnic 
parties by maintaining that ethnic 
parties tend to divide a divided society 
even further. As they often represent 
strictly group interests, they are unable 
to concern themselves with issues of 
national importance and their behavior 
is dangerous for the good government 
of the country (Horowitz 2000:294) 
[23]. 

The same opinion has Stephen 
Wolf, who has called for the de-
ethnicization of politics and has argued 
that it could be mandated through the 
electoral systems and party legislation 
[23]. 

Kazakhstan is an example in 
which ethnic based parties are not 
allowed. According to Article 5 of the 
Kazakhstani Constitution, «formation 
and functioning of public associations 
pursuing the goals or actions directed 
toward … inciting social, racial, 
national, religious, class and tribal 
enmity … shall be prohibited. Activities 
of religious parties shall not be permit-
ted in the Republic.» This position is al-
so emphasized in the Law «On Political 

Parties of the Republic of Kazakhstan», 
according to which the formation of 
political parties on the grounds of 
professional, racial, national, ethnic 
and religious affiliation of citizens is 
not allowed (Article 5 subparagraph 8) 
[24].  Moreover, according to this Law, 
in the name of a political party is also 
not allowed an indication of national, 
ethnic, religious, regional, community 
and gender characteristics (Article 7).

There is also ‘positive action 
strategies’ that are used by different 
countries in order to increase rep-
resentation of women and minorities in 
political life. These strategies include 
the use of legal gender quotas applied 
by law to all political parties and of 
reserved seats for minorities (and 
women) in electoral law [21, р. 96]. 
The latter «guarantees a minimum 
number» of underrepresented groups, 
by reserving seats that are only 
open to women or ethnic minority 
candidates [21, р. 96], while legal 
gender quotas specify the minimum 
degree of  proportional composition 
of parliamentary candidates or elected 
representatives within each party [21, 
р. 97]. There are no such quotas in 
Kazakhstani legislation, as it would 
discriminate other national groups 
(namely, titular nation), but the political 
representation of national minorities in 
Kazakhstan is carried out through the 
Assembly of People of Kazakhstan, 
which was established by the President 
in 1995. The main goal of the Assembly 
is to represent the interests of the 
country’s various minorities. Besides 
this, as Nathan Paul Jones noticed, 
«Among the Assembly’s tasks are the 
provision of minority representation in 
state and local government, the support 
of national cultural centers mandated 
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to preserve and revive ethnic minority 
cultures, and the establishment of 
facilities and forums, such as cultural 
festivals and Houses of Friendship, for 
the exercise and performance of ethnic 
culture» [25].

The Official Report of Internatio-
nal Convention on the Elimination of 
all Forms of Racial Discrimination 
points out the main functions of the 
Assembly: revival and promotion 
of ethnic cultures, languages and 
traditions; it fosters national and 
ethnic patriotism; it strengthens inter-
ethnic unity and harmony through the 
monitoring of ethnic relations, and it 
makes recommendations and propo-
sals for State policy to develop friend-
ly relations between the nationalities 
living in Kazakhstan [26].

In 2007 the Constitution had 
been amended, by virtue of which, 
the Assembly has the constitutional 
status. It consists of 26% Kazakhs, 
15% Russians, 6.5% each of Koreans, 
Germans, and Tatars, with other 
minorities less represented [10, р. 
484]. Among those nation groups nine 
individuals are elected by the Assembly 
as deputies of the Majilis. This system 
is intended to provide a more equitable 
ethnic distribution in Parliament and 
to empower ethnic minorities that 
may otherwise not have the ability to 
elect or nominate members of their 
ethnic group. Still, both houses remain 
predominantly Kazakh; only 10 of 47 
senators are non-Kazakh, while only 
24 of the 107 members of the Majilis 
are non-Kazakh [27].

Therefore, the Assembly is a 
unique body, representing the interests 
of various national minorities. We can 

confidently say that despite the absence 
of ethnic parties in Kazakhstan, the 
authorities are attempting to make 
conditions for representation of 
interests of different minority groups 
in the political sphere. 

Conclusion
After analyzing the political 

opportunity structure in Kazakhstan in 
the sphere of minority representation, 
it is evident that there are some issues 
that need improvements. Moreover, we 
can confidently say that in the cultural 
sphere the situation is much better that 
in the political one. Taking into account 
arguments of Russian nationalistic 
movements about their discrimination, 
the protection of minorities’ rights is 
still on the agenda in Kazakhstan. 

It is also should be noted that the 
POS approach used in this paper affects 
only certain, though very important, 
aspects of this issue, in particular the 
political context in the country, which 
creates the conditions or, conversely, 
impediments to the political rep-
resentation of national minorities. 
However, it is necessary to take into 
account other aspects that affect the 
representation of these groups in the 
country. Of what was said above, it may 
be concluded that de jure state creates 
equal conditions for all citizens, but in 
practice it is not always fully reflected. 
At the same time, I believe that the 
relatively short period of independen-
ce (only 20 years) affect the issue, and 
I hope that after o lapse of some time, 
Kazakhstan will be on a par in rights’ 
representation with other democratic 
and multi-national states.
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ТҮЙІН
мақаланың авторлары: мемлекет тарихы институты еуразиялық 

және салыстырмалы саяси зерттеулер бөлімінің ғылыми қызметкері, сая-
си ғылымдарының магистрі Қанапиянов тимур ерболатұлы; с. сейфул-
лин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің оқутышысы, саяси 
ғылымдарының магистрі Жанарстанова марал Бақытжанқызы.

Бұл мақалада Қазақстандағы мемлекет құраушы ұлттан кейінгі 
саны жағынан басым топ орыстар екені және тәуелсіздіктің бастапқы 
жылдарындағы олардың елден жаппай көшу жағдайы мен себептеріне 
қысқаша талдау жасалған. 
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Бірақ, басты назар этникалық топтардың елдің саяси өміріне араласу 
құқықтарына аударылған, сондықтан құқықтық база және саяси контекст 
мақалада негізгі рөл атқарады. сол себепті өкілеттілік мәселесі саяси 
мүмкіндіктер әдісіне сүйеніп (Political Opportunity Structure approach), әсіресе 
азаматтық, саяси және партиялық жүйе анализі негізінде зерттелген.

РЕЗЮМЕ
авторы  статьи: научный сотрудник отдела евразийства и сравнитель-

ных политических исследований института истории  государства, магистр 
политических наук канапьянов тимур ерболатович; преподаватель казах-
ского агротехнического университета им. с. сейфуллина, магистр полити-
ческих наук Жанарстанова марал Бахытжановна.

Наиболее многочисленной группой, помимо титульной нации, в 
казахстане являются русские, чье положение и причины массовой эмиграции 
в первые годы независимости были вкратце проанализированы в данной 
статье. 

однако, основной акцент был сделан на правах этнических групп быть 
представленными в политической жизни страны, в силу чего правовая 
база и политический контекст играют решающую роль. именно поэтому 
проблема представительства была изучена в русле метода политических 
возможностей (Political Opportunity Structure approach), в частности на 
основе анализа гражданства, избирательной и партийной систем.
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одной из важных страниц в 
истории формирования казахской 
государственности является семи-
палатинский внутренний округ. к 
великому сожалению, эта страница 
отечественной истории до сих пор 
является  слабоосвещенной и мало-
изученной. если о Букеевском хан-
стве, располагавшемся внутри цар-
ской пограничной линии, имеется 
целый ряд фундаментальных иссле-
дований как в новое и новейшее вре-
мя, то о правобережных казахах, их 
неустанной борьбе за отстаивание 
традиционных казахских кочевий 
среднего жуза, практически  ничего 
не написано. 

итак, в первой половине XIX 
века на территории внутренних 
губерний россии, в том числе и в 
Западно-сибирском регионе, про-
должался процесс формирования 
казахского населения. Например, 

только в 1838 году в трех внутрен-
них округах томской губернии коче-
вало более 30 тысяч казахов, а в со-
седней тобольской - около 20 тысяч 
[1, с.11]. 

к 1851 году по результатам 9-ой 
ревизии только на одной террито-
рии внутреннего семипалатинского 
округа томской губернии находи-
лось 18 985 казахов обоего пола [2, 
с. 259].

Невозможность выселить каза-
хов из внутренних районов, распро-
странение среди них конокрадства, 
имевшие место злоупотребления чи-
новников разных ведомств по отно-
шению к автохтонным жителям края, 
неоднократные заявления казахов об 
отсутствии у них своего управления 
не могли не заставить царизм прийти 
к мысли о необходимости создания 
на правобережье иртыша особого 
управления, несколько отличного от 
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системы управления внешних окру-
гов северо-восточного казахстана.

кроме того, нельзя не отметить 
обширность территории, которая 
должна была ежегодно «обозревать-
ся» пограничным начальником. вот 
как об этом пишет известный русский 
ученый XIX века красовский м.м.: 
«…местное начальство убедилось в 
невозможности тронуть киргизов с 
мест, ими занимаемых, но оставляя 
их внутри линии, необходимо было 
перейти к новому устройству, как 
и остальной степи. На последнюю 
мысль наводила и обширность тер-
ритории, не позволявшая погранич-
ному начальнику сибирских кирги-
зов выполнять возложенные на него 
законом обязанности…недостаток 
времени при этих осмотрах…лишал 
пограничного начальника возмож-
ности посещать  некоторую часть 
киргизских кочевьев с тем, чтобы 
вникнуть в быт народа…» [3, с. 109-
110].

итак, на протяжении длительно-
го времени внутренние, «вернопод-
данные» или «станичные» казахи, 
кочевавшие на российской стороне, 
не имели своего управления, что 
порождало массу нерешенных про-
блем. Например, в условиях отсут-
ствия каких-либо управленческих 
структур на правобережья иртыша, 
официально учрежденных цариз-
мом, внутренние казахи «управля-
лись» различными ведомствами: 
земскими, казачьими и кабинетны-
ми, что не могло не отразиться на 
ухудшении их социально-правового 
положения. Это можно усмотреть и 
из предписания генерал-губернатора 
Западной сибири горчакова [4] чи-
новнику особых поручении тро-
фимову от 30 июня 1839 года: «...в 

ведении бывшей омской области в 
семипалатинском и омском окру-
гах, томской губернии Бийском, ко-
лывановском, Барнаульском и каин-
ском округах и тобольской губернии 
курганском и ишимском округах 
находятся во многом числе такие 
верноподданные киргизы, которые 
постоянной отведенной для них 
земли не имеют, но, быв располо-
жены с весьма давних лет кочевкою 
внутри их округов ... ни к одному 
из устроенных внешних округов не 
принадлежат, не существует между 
ними того порядка, какой предписан 
в уставах о сибирских киргизах и о 
сибирских инородцах...» [5, л. 281].

трофимовым была проделана 
значительная работа по сбору раз-
личных материалов, касающихся 
численности внутренних казахов, 
состояния их хозяйства, взаимоот-
ношения с крестьянским и казачьим 
населением. в этой связи особого 
внимания заслуживают его предло-
жения о наделении казахов своим 
управлением и выделения им посто-
янной территории. На наш взгляд, 
именно его обстоятельные сообще-
ния руководству края о необходи-
мости принятия кардинальных мер 
по решению этих проблем сдвину-
ло с «мертвой точки» дело о созда-
нии у них отдельного управления. 
в этой связи нельзя не упомянуть 
довольно смелые его предложения 
по обустройству внутренних каза-
хов, которые, кстати, потом легли в 
основу управления будущего семи-
палатинского внутреннего округа: 
«...я полагаю, что как для удержания 
между киргизами и по дорогам через 
них кочевья необходимого порядка, 
и для разбора споров их с русскими 
и обоюдных претензии, а также про-
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должения и окончания, начатых уже 
и вновь возникнуть могущих след-
ствии, впредь до образования тут 
постоянного управления, полезно 
было бы ныне же всю прилинейную 
степь до заводских округов и кочевья 
киргиз на самой линии от омска до 
усть-каменогорска разделить на три 
части и каждую поручить особому 
чиновнику, придав им для содержа-
ния из линейного войска по одному 
уряднику и по три казака...”» [5, л. 
375].

интересны предложения трофи-
мова и о порядке подчинения предпо-
лагаемого «внутреннего киргизского 
округа»: «…по предубеждению кир-
гиз внутренней степи против сосед-
ствовавшего с ними управления гор-
ного ведомства, причислить новый 
округ не к томской, а к тобольской 
губернии, подчинив его тамошнему 
гражданскому губернатору и губерн-
ским присутствиям…» [5, л. 759]. 
конечно, на такой шаг правитель-
ство пойти никак не могло ввиду от-
даленности тобольска - губернского 
центра, так же, как и на создание 
сразу трех внутренних округов для 
управления верноподданными каза-
хами. вместе с тем сама подготови-
тельная работа на этот счет все же 
началась.

в начале 50-х годов XIX века ца-
ризм перешел к активным админи-
стративным реформам в казахстане 
и сопредельных с ней российских 
губерниях.

работа, проведенная трофимо-
вым, конечно, легла в основу обра-
зованного в 1854 году семипалатин-
ского внутреннего округа [6]. 

19 мая 1854 года было издано 
«высочайше утвержденное Положе-
ние об управлении семипалатинской 

области» [6, с. 492]. согласно тре-
тьего параграфу этого положения, 
«киргизы кочующие на внутренней 
стороне линии сибирского казачьего 
войска,      по      правую       сторону 
р. иртыша, остаются на местах, 
ныне занимаемых. Пространство, 
занимаемое сими киргизами, с 
включением в оное городов семипа-
латинска и усть-каменогорска, Бух-
тарминского укрепления и селений 
по иртышской линии от крепости 
Железинской до мало-Нарымска 
включительно, в порядке управле-
ния образует особый округ, который 
именуется семипалатинским вну-
тренним округом сибирских кирги-
зов» [6, с. 493]. вот такое огромное 
земельное пространство было отме-
жевано для кочевания внутренних 
казахов. Новый внутренний округ, 
как видим, был отсоединен от том-
ской губернии и причислен к новой 
семипалатинской области.

сразу же после выхода вышеу-
казанного положения были приняты 
конкретные меры к приведению вер-
ноподданных казахов к новой прися-
ге. так, 8 августа 1854 года по ука-
занию генерал-губернатора Запад-
ной сибири полковник спиридонов 
собрал представителей внутренних 
казахов в станице Подпускной «в 
весьма значительном числе, которым 
объявлено первоначально о всеми-
лостивейшем соизволении государя 
императора составить из них давно 
просимый внутренний округ...» [7, 
л. 129]. После чего им «прочитаны 
были с переводом на татарский язык, 
постановления об их управлении...» 
[7, л. 129].

как видно из рапорта спиридо-
нова генерал-губернатору Западной 
сибири от 28 августа 1854 года: «...
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они (казахи - З.к.) выслушав это с 
благовением, в присутствии моем 
принесли, по их обычаю, краткую 
молитву и, чувствуя вполне высокое 
попечение Правительства, изъяви-
ли душевную радость и готовность 
оставаться навсегда верными сына-
ми русского отечества...» [7, л. 129].

Но реально окружной При-
каз семипалатинского внутреннего 
округа был открыт и приступил к 
выполнению своих функций только 
лишь с 1 января 1855 года [7, л. 211]. 
и до начала работы нового окруж-
ного Приказа земским исправникам 
внутренних округов было предписа-
но, все исковые дела, в первую оче-
редь, о конокрадстве, решать  самим 
на местах, не дожидаясь реального 
функционирования новой управ-
ленческой структуры. При этом они 
должны были выполнять все требо-
вания полковника спиридонова, ко-
торый должен был возглавить рабо-
ту будущего окружного Приказа [7, 
л. 211].

При определении правового ста-
туса внутренних казахов на террито-
рии нового округа было отмечено, 
что «внутренние сибирские киргизы 
принадлежат к разряду кочевых си-
бирских инородцев и имеют с оны-
ми кроме своих особенных ровные 
права на всегдашнюю свободу от ре-
крутства и прочия (по своду закону о 
состояниях) обязанности, исключая 
участия в общих по Западной сиби-
ри земских повинностях» [7, л. 212]. 
если быть еще точнее, «все прави-
ла и постановления, относящиеся 
до сибирских киргизов вообще и 
определяющие их личные права и 
преимущества, порядок их управле-
ния и разделения, службу по выбо-
рам, полицию, часть хозяйственную, 

устройство народного продоволь-
ствия, меры распространения про-
мышленности, торговлю, устрой-
ство частей судебной, медицинской, 
карантинной, духовной, учебной...
распространяется вполне и на вну-
тренних сибирских киргизов...» [6, 
с. 498]. как видим, все же за основу 
был взят известный «устав о сибир-
ских киргизах», но с некоторыми из-
менениями и дополнениями.

как показывает анализ архив-
ных и письменных источников, в 
отличие от внешних округов се-
мипалатинский внутренний округ 
имел несколько специфический вид 
управления [6, с. 500].

Что касается управленческих 
структур новой административной 
единицы, то здесь необходимо от-
дать должное тому же трофимову, 
некоторые предложения которого, 
как мы уже отмечали, были так-
же реализованы: …для управления 
округом назначить окружного на-
чальника, помощника ему, канцеля-
рию, команду казаков из 30 человек 
при 2-х урядниках, и меняя их еже-
годно, и нужное число участковых 
заседателей...» [5, л. 759].

итак, окружной приказ состоял 
из окружного военного начальника, 
который выступал в роли председа-
теля окружного приказа, старшего 
султана, выступавшего в роли «то-
варища» председателя, трех россий-
ских и одного казахского заседателя. 
как видим, в верхней исполнитель-
ной структуре власти значение пред-
ставителей казахской знати было 
сведено к минимуму, в том числе и 
султанского происхождения, чего, 
кстати, мы не встречали во внешних 
казахских округах. Это обстоятель-
ство мы склонны объяснять тем, что 
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семипалатинский внутренний округ 
находился на территории бывшей 
томской губернии в окружении ир-
тышской казачьей линии и пересе-
ленческих крестьянских деревень. 

также царизм, на примере управ-
ления внешними казахскими округа-
ми, имел к этому времени достаточ-
ный опыт для того, чтобы вводить 
существенные коррективы в управ-
ление новым административно-
территориальным образованием по-
добного типа, далеко идя по пути 
дальнейшей колонизации казахста-
на и сопредельных территорий, от-
крыто смещая от власти потомков 
Чингисхана. как известно, послед-
ние с самого начала XIII века бес-
сменно управляли казахскими улу-
сами, жузами и ханствами. хотя еще 
в 1834 году наиболее влиятельные 
казахские султаны и старшины от-
крыто писали омскому областному 
начальнику о необходимости созда-
ния на внутренней стороне степной 
думы «с тем, чтобы она состояла... 
из главного родоначальника и двух 
или трех заседателей от киргиз по 
выбору общества...» [5, л. 61]. Но 
их просьбы оказались не услышан-
ными. окружной приказ непосред-
ственно подчинялся Пограничному 
начальнику и Пограничному управ-
лению. окружной начальник назна-
чался из числа армейских или каза-
чьих штаб-офицеров по избранию 
генерал-губернатора Западной си-
бири и утверждался «высочайшим 
Приказом» по представлению ми-
нистра внутренних дел. власть под-
держивалась внутренней стражей из 
казаков сибирского линейного ка-
зачьего войска в расположении 7 и 
8-го казачьих полков.

как видим, управление носило 

чисто военный характер. даже во 
внешних казахских округах элемен-
тов гражданской власти было боль-
ше, нежели здесь на территории, 
казалось бы, бывшей гражданской 
губернии [8, с. 106].

для сравнения отметим, что в 
другой внутренней этнотерритори-
альной единице, каковой была Бу-
кеевская орда в междуречье волги 
и урала, после отмены там ханской 
власти также происходило нечто 
подобное. 24 января 1858 года вре-
менный совет по управлению Буке-
евской ордой был коренным образом 
преобразован. Председателем совета 
был назначен также русский чинов-
ник. то есть в плане колониально-
национальной политики случай 
с семипалатинским внутренним 
округом не был региональным экс-
периментом, скорее всего, это было 
проявлением общего колониального 
подхода в решении проблем, связан-
ных с управлением нерусскими на-
родами. в данном случае, правитель-
ством был взят курс на однозначное 
смещение потомков Чингисхана от 
управления номадами [9, с. 236].

Что касается административно-
го деления семипалатинского вну-
треннего округа, то оно примерно 
совпадало с административным де-
лением внешних казахских округов: 
округ делился на волости, а волости 
на аулы. аул состоял в среднем из 
50-70 кибиток, а волость - из 10-12 
аулов [8, с. 106]. волости управля-
лись султанами или почетными каза-
хами. кстати, допуск к управлению 
волостями почетных казахов наряду 
с султанами свидетельствует о том, 
что царизм, в условиях нахождения 
казахов на территории внутренних 
губерний россии, открыто встал на 
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путь ликвидации сословных приви-
легий одного из самых влиятельных 
сословий традиционного казахского 
общества - султанов. Поэтому не-
случайно, что царская администра-
ция, открыто попирая интересы 
султанской группировки в новой 
административно-территориальной 
единице, старшим султаном назна-
чила токпана айтуарова-чиновника 
местной администрации, несултан-
ского происхождения. Последний 
оказал царизму большие услуги в 
проведении переписи казахского на-
селения на правобережье иртыша [7, 
л. 229]. Повторимся: это назначение 
может свидетельствовать о твердой и 
последовательной политике царизма 
по постепенному смещению власти 
султанов. Поэтому не случайно, что 
на следующих выборах должность 
старшего султана занимает еще один 
представитель «черной кости» туйте 
Нурекенев - один из самых крупных 
скотовладельцев на правобережье 
иртыша, представитель одного из 
древних казахских племен - уаков 
[10, л. 114].

особый интерес представляла 
судебная власть в округе как видоиз-
менение традиционного казахского 
суда биев с «вкраплением» некото-
рых элементов российского импер-
ского суда с институтом присяж-
ных, чего мы не видим во внешних 
казахских округах. для разбора дел, 
которые возникали между внутрен-
ними казахами, из каждой волости 
выбирался один присяжный, и из 
числа наиболее уважаемых родопра-
вителей - бий, который утверждался 
в этом звании окружным Приказом. 
суд проходил под председатель-
ством присяжного бия в присутствии 
двух других биев от двух тяжущихся 

сторон. Присяжный бий мог решать 
дела и единолично при согласии обе-
их сторон. решения биев могли быть 
обжалованы в окружном Приказе, 
который мог вынести решение с при-
влечением трех биев-присяжных или 
мог приступить к производству дела 
следственным порядком. Перепле-
таясь с традиционным институтом 
местного права, колониальное право 
было сложным и противоречивым. 
оно представляло из себя эклекти-
ческое смешение норм российского 
права с традиционным казахским, 
которое, в конце концов, должно 
было привести к полному вытесне-
нию последнего.

Пристального внимания заслу-
живает и порядок выборности в се-
мипалатинском внутреннем округе. 
старшины и волостные управите-
ли избирались на неопределенное 
число лет и утверждались соответ-
ственно окружным Приказом и По-
граничным начальником. старший 
султан и казахский заседатель изби-
рались на три года и утверждались, с 
одобрения Пограничного начальни-
ка, генерал-губернатором. Но право 
участвовать в выборах старших сул-
танов и заседателей, а также быть из-
бранным, предоставлялось всем сул-
танам, волостным управителям и ка-
захам, имеющим чины и медали. как 
мы видим, по сравнению с внешни-
ми округами имелись некоторые от-
личия. во-первых, полномочия стар-
шин и волостных управителей не 
ограничивались тремя годами, когда 
отсутствовал четкий механизм сня-
тия их в случае, если они перестава-
ли удовлетворять интересам местно-
го населения. можно предположить, 
что длительность пребывания их на 
своих должностях зависела, прежде 
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всего, от лояльности к ним пред-
ставителей царской администрации. 
во-вторых, на должности старших 
султанов, волостных управителей и 
казахских заседателей избирались 
как чингизиды, так и представители 
казахской знати, то есть царизм уже 
открыто встал на путь ликвидации 
султанов как сословия, о чем, кстати, 
свидетельствует тот факт, что вновь 
избранный старший султан вступал 
в отправление должности без соблю-
дения всяких обрядов традиционно-
го казахского общества.

окружной начальник, имея 
полномочия земского исправника, 
выполнял функции Председателя 
внутреннего окружного Прика-
за. он также соединял в себе пра-
ва и обязанности окружного судьи. 
Правительство, желая оперативно 
решать все проблемы, связанные с 
внутренними казахами, наделило 
его военными, административными 
и судебными функциями.

кстати, подобная система, из-
вестная в истории как прямое коло-
ниальное управление, напоминает 
опыт управления Францией своими 
колониями на африканском конти-
ненте. там колонии распадались 
на более мелкие административно-
территориальные единицы - округа, 
во главе которых стояли чиновники 
из метрополии. в низшие звенья 
администрации колонизаторы на-
значали представителей местной 
религиозной и племенной знати, ко-
торые помогали им поддерживать 
порядок и обеспечивать выполнение 
повинностей населением колонии 
[11]. такая же система управления, 
как мы уже отмечали, была харак-
терна и для казахов астраханской 
губернии после ликвидации Букеев-

ского ханства или внутренней орды. 
После смерти хана Жангира в 1845 
году управление данной ордой было 
передано временному совету. вна-
чале - во главе с одним из родствен-
ников джангира, а затем - с русским 
чиновником, назначаемым царским 
правительством [12].

в этом юридическом докумен-
те был определен и правовой статус 
казахов семипалатинского внутрен-
него округа, отличный от правового 
статуса казахов внешних округов, а 
также тех, которые временно кочева-
ли на территории губернских, каби-
нетных и крестьянских земель том-
ской и тобольской губерний.

во-первых, казахам данной ад-
министративной единицы запреща-
лось переходить на земли крестьян-
ских селений, так же как и было 
раньше до образования данного вну-
треннего округа. тогда казахам, при-
писанным к внешним округам, было 
запрещено переходить на правобе-
режье иртыша. кроме того, без раз-
решения начальства был запрещен 
обратный переход во внешние казах-
ские округа. кстати, примерно, то 
же самое мы наблюдаем и в случае с 
казахами Букеевской орды.

существовал и запрет для каза-
хов внешних округов передвигаться 
на территорию нового округа. в слу-
чае, если казахи внешних округов 
самовольно переходили в пределы 
тобольской и томской губернии без 
узаконенных билетов, то они долж-
ны были быть задержаны казаками и 
препровождены обратно во внешние 
окружные приказы. те лица, кото-
рые были виновниками самовольно-
го перехода казачьего кордона, под-
лежали строгому наказанию.

во-вторых, казахам семипала-
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тинского внутреннего округа, также 
как и их соплеменникам из внешних 
округов разрешалось пребывать на 
10-верстной казачьей полосе и не-
посредственно на землях сибирских 
линейных казаков с уплатой им ре-
монтной пошлины [13, с. 129].

как видно из данных юридиче-
ских предписаний, царизм пытался 
использовать казачью пограничную 
линию как зону предпочтительного 
кочевания для казахов, как внутрен-
них округов, так и внешних. За счет 
арендных платежей и ремонтной по-
шлины царизм пополнял войсковую 
казну и улучшал материальное по-
ложение авангарда сил, задейство-
ванных в колонизационной поли-
тике в азиатской части российской 
империи. На территории, контро-
лируемой казаками 7 и 8-го полков, 
казахское население находилось под 
их неусыпным вниманием и контро-
лем.

в любом деле могли быть ис-
ключения. для казахов семипала-
тинского округа была введена так 
называемая паспортная или билет-
ная система в случае их желания 
кочевать вне пределов округа. Без 
билетов ни один внешний, тем более  
внутренний округ не мог принять 
к себе казахское население нового 
административно-территориального 
образования. Билеты выдавались 
окружным приказом. их предъ-
являли местному начальству, а при 
возвращении обратно должны были 
через волостных управителей вер-
нуть Приказу. естественно, билеты, 
стоившие определенных финансо-
вых затрат, негативно отражались на 
материальном положении перекоче-
вавших казахов на фоне сохранения 
налоговых сборов на местах их при-

числений и существования аренд-
ных платежей в местах прикочевок 
[14]. к тому же, один и тот же билет 
два и более раза использовать, кате-
горически было запрещено.

каков же был правовой статус 
казахов вне пределов семипалатин-
ского внутреннего округа? во все 
время пребывания вне округа казахи 
состояли в зависимости от местно-
го начальства, за всякий проступок 
или преступление они подвергались 
строгому наказанию с лишением 
права перехода сюда на будущее вре-
мя.

«Положение об учреждении 
округа для управления внутренни-
ми сибирскими киргизами» строго 
регламентировало и порядок пребы-
вания казахов в казачьих станицах и 
крестьянских селениях. во-первых, 
существовала иерархия билетов по 
сроку их выдачи и лица, от имени 
которого они эти билеты получали - 
аульный старшина выдавал билеты 
на срок не более 7 дней, волостной 
управитель мог выдать билет на 1 
месяц в места, отстоящие от коче-
вья не далее 250 верст; а на боль-
шие расстояния и более длительный 
срок - только с разрешения окруж-
ного Приказа. во-вторых, в биле-
тах записывались имя, прозвище, 
возраст, особые приметы, причины, 
побуждающие к кочевке и срок вы-
езда. Эти же данные записывались 
в особые шнуровые книги, которые 
выдавало Пограничное управление. 
в-третьих, казахи «дурного пове-
дения» не имели права получать от 
своих начальников увольнительные 
билеты. в-четвертых, жители каза-
чьих станиц и крестьянских селений 
обязаны были выдавать властям тех 
казахов, которые имели просрочен-
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ные билеты, в противном случае они 
подвергались штрафам и пеням. и в 
случае, если виновный в «передер-
жательстве» оказывался несостоя-
тельным в уплате взыскания, то его 
уплата раскладывалась на все обще-
ство, то есть применялась мера кол-
лективной ответственности.

во избежание всяких недомол-
вок на сходах жители станиц и селе-
ний должны были извещаться о вре-
менно проживающих лицах и о сро-
ках их пребывания. кстати, в случае 
поимки казахов с просроченными 
билетами или без них одинаково на-
казывалось как местное начальство, 
так и кочевник-казах, первый под-
вергался взысканию по усмотрению 
начальства, второй - полицейскому 
штрафованию. Подобное наказание 
казахов семипалатинского внутрен-
него округа было намного мягче 
наказания казахов оренбургского 
ведомства, там за подобные наруше-
ния подвергали ссылке в отдаленные 
губернии россии или же отдавали в 
солдаты, не говоря уже о наказании 
плетьми [15]. в то же время нельзя 
не заметить, что казачье и крестьян-
ское население не подвергались бо-
лее жестким наказаниям.

а 21 ноября 1866 года несколько 
изменился и порядок выдачи биле-
тов в этом округе. теперь аульный 
старшина мог выдать его на срок не 
более одного месяца, а волостной 
управитель мог выдать таковой в 
места, отстоящие от волости свыше 
250 верст и сроком от 1 до 6 месяцев. 
а на более продолжительные сроки 
- от окружного управления, то есть 
«полномочия» низовой колониаль-
ной администрации были несколько 
расширены [16].

19 июня 1867 года вышеуказан-

ное правило было скорректировано. 
ранее действовавшее правило не 
должно было теперь распростра-
няться на нанимающихся в работы к 
сельским жителям казахов. Послед-
ние могли наняться на работы по 
предъявлении приговоров сельских 
обществ о желании крестьян нанять 
их к себе на работы. они имели пра-
во переходить с разрешения генерал-
губернатора и во внутрь линии [16]. 
Эти изменения были продиктованы, 
в первую очередь, необходимостью 
искоренить имевшие место случаи 
произвола со стороны казахской 
аульной и волостной администрации 
при выдаче билетов на временные 
откочевки.

Этими и другими военно-
полицейскими мерами царизм пы-
тался удержать казахов в пределах 
семипалатинского внутреннего ок-
руга, всячески препятствуя им при 
проникновении как на территорию 
других внутренних округов тоболь-
ской и томской губерний, так и во 
внешние казахские округа. как из-
вестно, до образования этого округа 
царизм пытался удерживать казахов 
в пределах иртышской казачьей ли-
нии, ведя активные запретительные 
меры к продвижению казахов на пра-
вобережную сторону. хотя никаки-
ми запретительными мерами нельзя 
было удержать казахов от кочевания 
в районах крестьянских селений. 
Например, родственники второго по 
счету старшего султана этого окру-
га Нурекенева, продолжали кочевать 
на территории Барнаульского округа 
томской губернии, не вошедшего в 
состав нового округа [10, л. 114].

Функции волостных управи-
телей и аульных старшин семипа-
латинского внутреннего округа и 
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внешних казахских округов были 
почти идентичными. они выполня-
ли функции низовой туземной коло-
ниальной администрации [10].

достаточно хорошо был отла-
жен и механизм сбора повинностей. 
в отличие от своих соплеменников 
из внешних округов они должны 
были платить ясак с 60 голов скота, 
который поступал в общий государ-
ственный доход. Никаких льготных 
лет для них установлено не было. 
кроме того, существовала и ремонт-
ная пошлина в случае пребывания на 
казачьей земле. к тому же, молодой 
скот при пересечении казачьего кор-
дона не исключался из счета. Были 
предусмотрены меры наказания за 
умышленную утайвание скота. в 
первый раз виновных наказывали 
двойным ясаком и личным наказани-
ем, во второй раз - взысканием трой-
ной ясачной подати, а также пени в 
сумме 15 рублей серебром и личному 
судебному наказанию. сбором ясач-
ной подати занимались волостные 
управители, которые за прием ясака 
выдавали квитанцию с распиской и 
записью в особой шнуровой книге. 
далее деньги шли в окружной при-
каз, а оттуда - в ближайшее окруж-
ное казначейство. а шнуровые кни-
ги поступали в томскую казенную 
палату на ревизию.

анализ механизма сбора повин-
ностей свидетельствует, что казахи 
в условиях семипалатинского вну-
треннего округа томской губернии 
оказались в этом отношении в го-
раздо худшем положении, нежели 
их степные соплеменники, что вы-
разилось в более жестком налоговом 
прессинге. По отношению к степ-
ным казахским волостям царизм не 
применял жесткую налоговую по-

литику, видимо, опасаясь их отло-
жения в сопредельные государства 
или возможного их выступления. Но 
их соплеменники из семипалатин-
ского внутреннего округа оказались 
зажаты плотным кольцом, с одной 
стороны - казаков 6 и 7-го полков 
сибирского казачьего войска, и, с 
другой - переселенческими поселе-
ниями томской губернии с довольно 
отлаженным к этому времени меха-
низмом контроля за возможными 
возмутителями спокойствия в лице 
незаконно прикочевавших казахов. 
к тому же нельзя забывать то не-
маловажное обстоятельство, что ца-
ризм к этому времени успел приоб-
рести богатый колониальный опыт 
управления над казахами степных 
волостей. о том, что в результате 
этих изменений усилилось влияние 
колониальной политики в регионе, 
пишет и один из исследователей по-
литического развития казахстана в 
XIX - начале XX веков Жиренчин 
к.а. [17].

итак, образованный в середи-
не XIX века на бывшей территории 
томской губернии семипалатинский 
внутренний округ был предназначен 
для кочевания верноподданных или 
станичных казахов, издавна коче-
вавших на правобережье иртыша. 
кроме того, он (округ - З.к.) имел 
ряд специфических особенностей 
в управлении, заметно отличных от 
управления степными внешними 
округами. во-первых, здесь была 
введена более жесткая система 
прямого военного колониального 
управления. во-вторых, были более 
ужесточены паспортная и фискаль-
ная системы. в то же время деятель-
ность царизма в семипалатинском 
внутреннем округе нельзя сводить 
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только лишь к принуждению и к ре-
прессивным мерам. ведь местная 
колониальная администрация в лице 
окружного начальства осуществля-
ла, хотя и в незначительной степени, 
общецивилизационную миссию: ор-
ганизацию образования, медицины, 
ветеринарии и так далее.

впоследствии значительная 
территория округа в 1868 году была 
включена в состав Павлодарского 
и семипалатинского уездов семи-

палатинской области, а небольшая 
часть – в состав омского округа то-
больской губерний. 

именно благодаря усилиям ка-
захов правобережья иртыша удалось 
сохранить за номадами традици-
онные кочевья, потерянные в XVII 
- XVIII веках в период казахско-
джунгарского противостояния и ко-
лониальной экспансии российской 
империи.
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ТҮЙІН
мақаланың авторы: тарих ғылымдарының докторы, еуразиялық Ұлт-

тық университетінің профессоры кабульдинов Зиябек ермуханұлы.
Бұл мақалада семей ішкі округтың құрылуы мен өмір сүруі зерттелген 

[1854-1868 ж.ж.]. еңбек мұрағат және жазба деректер негізінде дайында-
лып, мемлекет тарихымен шұғылданатын мамандарға арналған.

SUMMARY
Author of the article: Kabuldinov Ziyabek Ermukhanovich doctor of history, 

Professor of L.N.Gumilyov ENU.
This article explores the history of creation and functioning of the internal 

region of Semipalatinsk (1854-1868 yy.). The work is based on archival and 
written sources, and is addressed to specialists in the history of the state.



88

№ 3, 2012    мемлекет тарихы     история государства

ТАРИХ ЖӘНЕ ТұЛҒА 
ИСТОРИЯ И ЛИЧНОСТЬ

Б.Ғ.  Аяған

ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының, директоры, 
профессор, Қазақстан Республикасы ұлттық кеңесінің мүшесі

           Д.А. ҚОНАЕВ ӨМІРІ МЕН ҚЫЗМЕТІНІң 
НЕГІЗГІ БЕЛЕСТЕРІ

дінмұхамед ахметұлы Қона-
евтың өмірі мен қызметін шартты 
түрде бірнеше кезеңдерге бөліп 
қарастыруға болады.

Бірінші кезең әміршіл – әкімшіл 
жүйеден, 1931 жылдан бастау ала-
ды. осы кезде д.а. Қонаев мәскеуге 
оқуға барады; одан кейін Балқаш 
кеніші  мен құрылысында жұмыс 
істеген болатын; лениногор (риддер) 
кеніш басқармасы директорының 
қызметін атқарды.

осы тақырыпты зерттеу 
барысында әртүрлі деректер 
қарастырылып, сараптама жасал-
ды. ең алдымен, д.а. Қонаев және 
оның замандастарының естеліктері 
талданды. мысалы, Қазақстан рес-
публикасының    тұңғыш Президенті 
- Ұлт көшбасшысы Н.Ә. Назарбаев, 
сондай-ақ   а. асқаров,     Б. Әшімов,     
м. сағадиев, З. камалиденов жә-
не т.б. оған жақын адамдардың 
естеліктері құнды мәліметтерге 
толы.  

д.а. Қонаев туралы Қазақстан 
жазушылары мен журналистерінің  
мақалалары мен жинақтары жарық 

көрді. 2011 жылы ақпарат және 
мұрағат комитеті көркем суретті аль-
бом шығарды. сол сияқты көрнекті 
ғылым және мәдениет қайтаркерлері 
Б.а. төлепбаев және к. төлепбаева, 
с. Әбдірайымов және т.с.с көптеген 
еңбектер жазды. д.а. Қонаевтың 
естеліктері мен сұхбаттарында өз за-
мандастары мен әріптестері туралы 
жағымды пікірлер айтылады. ал, 
кеңес одағының бұрынғы Бас хат-
шысы,      әрі     ксро     Президенті  
м.с. горбачев туралы өткір сын-
пікірлер кездеседі. 

Екінші топтағы деректерді 
ксро немесе ресейлік авторлардың 
еңбектері құрайды. онда и.в. ста-
лин мен Н.с. хрущевтан бастап, 
л.и. Брежнев,          Ю.в. андропов, 
к.у. Черненко  қызметімен аяқта-
латын саяси тақырыптар қозғалады. 
Өзбекстанның бұрынғы басшысы 
Н. мухитдиновтің естеліктері мен 
маңызды мұрағат құжаттары алғаш 
рет ғылыми айналымға енгізіліп 
отыр.

Үшінші топтағы деректерді 
шетелдік авторлардың еңбектері 

Аннотация
мақалада дінмұхамед ахметұлы Қонаевтың өмірі мен қызметі бірнеше 

кезеңге бөлініп қарастырылған. 
Түйін сөздер: ксро, кокП ок, кеңес одағының ыдырауы, дели-

митация.

удк 94(574):929 Қонаев
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құрайды. онда д.а. Қонаев 
өмірі мен қызметінің беймәлім 
беттері жазылған. атап айтқанда, 
шетелдік ғалымдар марта Брилл 
олкотт (аҚШ), джонатан айткен 
(Ұлыбритания); кеңес мемлекеті та-
рихын зерттеушілер  а. авторханов, 
дж. Боффа, Николло верт және т.б. 
ал, жекелеген авторлардың тобын 
Қытай, Өзбекстан, түркиядағы қазақ 
диаспорасы өкілдерінің еңбектері 
құрайды.

Бұл құнды деректер бірін-бірі 
толықтырып отырады. алайда,   
отандық гуманитарлық ғылымында 
д.а. Қонаевтың кеңестік  мем-
лекеттік қайраткерлігі туралы зерт-
теу жеткіліксіз. соңғы жылдары 
Қ. сәтпаев, е. Бөкетов, е. Бекма-
ханов (м. сәрсеке), с. мұқанов 
(тұрсынбек кәкішов), м. Әуезов 
және т.б. тарихи тұлғалар туралы 
тұщымды еңбектер шықты. сол 
сияқты д.а. Қонаев, Ж. тәшенов, 
и. оңдасынов туралы «Ғылыми 
қазына» мемлекеттік бағдарламасы 
аясында «Ұлы дала тұлғалары» ай-
дарымен толық ғылыми зерттеулер 
жарық көрсе, оң болар еді.

   
   * * *

д.а. Қонаев алматыда орта 
мектепте, сосын мәскеуде оқыған 
кезінде, одан кейін Балқаш пен 
риддерде жұмыс істеген кезінде 
кеңестік экономиканың қалыптасуы 
мен дамуын көріп қана қоймай, 
жас инженер ретінде ірі құрылыс 
жұмыстарына қатысты.

д.а. Қонаевтың саяси көзқарасы 
Чернышевский атындағы № 19 
және № 14 орта мектептерде және 
мәскеудегі «түсті металдар және 
алтын институты» қабырғасында 
қалыптасты. ол «сталиннен 

горбачевқа дейін» атты кітабында: 
«пионер кезімізде, біздер өлең-
тақпақтарды  (ленин мен троц-
кийге арналған) жаттадық, әсіресе  
олар ленин қайтыс болғаннан кейін 
көбейгенін» айта келіп, оқушы 
кезінде       тауға       бара       жатқан 
л. троцкийді отбасымен бірге 
көргенін жазады [1].
   хх ғ. 30-40 жылдары күрделі 
кезең болатын, бір жағынан жаңа 
мектептер мен университеттер ашы-
лып, кәсіпорындар салынса, екінші 
жағынан – адам құқығын шектеген, 
партияның       жетекшілік        рөлін 
өсірген, әртүрлі саяси науқандардың 
басында тұрған сталиндік то-
талитарлық        жүйе          бекітілді. 
д.а. Қонаев 1930-жылдары мәс-
кеуде оқитын ауыл студенттерінің 
елдегі  аштық туралы, кеңес үкі-
метінің солақай саясаты туралы 
суыт хабарлар алып отырғанын жа-
зады. республикада қалыптасқан 
осындай жағдай студенттердің оқуы 
мен көңіл-күйіне ауыр әсер еткені 
айтылады.

алғашқы қызметін Қоңырат-
Балқаш     құрылысында     бастаған 
д.а. Қонаев,  түсті металл өндіруде 
ірі кәсіпорын құрылысына қатысты. 
осылайша, ол инженер маман 
ретінде қалыптасып, саяси қызметке  
араласа бастады.  Бұл кезеңді «тар 
жол, тайғақ кешу» деуге болады.        

                  
  * * *                      

д.а. Қонаев қызметінің екінші 
кезеңі 1942 жылдан басталады. 
осы кезде небәрі отыз жастағы 
д.а. Қонаев республика хкк 
үкіметі төрағасының орынбаса-
ры болды. оның бұл қызметі 1964 
жылға, яғни  республиканың бірінші 
басшысы қызметіне екінші рет 
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тағайындалуына дейін созылды.
1942 жылдың жазынан бастап 

Н.а. скворцов пен   Ж. Шаях-
метовтың қолдауымен халық ко-
миссарлар     кеңесінің       төрағасы 
Н. оңдасыновтың орынбасары бо-
лып тағайындалды.  оған қорғаныс 
кәсіпорны, мұнай және газ өндірісі, 
түсті металлургия өнеркәсібі 
жұмыстарын қадағалау мен үйлес-
тіру     тапсырылды.     осы      кезде 
д.а. Қонаев шаруашылық жұ-
мыстарымен бірге саяси қызметке 
араласты. сол кездегі саяси 
шындықпен беттесу, саясатқа 
қатыстылығы, екіншіден саясатты 
түсінбеушілігі, оның іштей «екіге жа-
рылуын» тудырды. ол өз естелігінде 
Н.с. хрущевтің хх съезде жасаған 
баяндамасы таңқалдырғанын жа-
сырмады [1].
    1952 жылы д.а. Қонаев Қаз кср 
Ғылым академиясының Президен-
ті қызметіне ауыстырылады. хх 
ғасырдың 50-жылдары е. Бекмаха-
нов,      Қ. Жұмалиев,      Қ. сәтбаев, 
П. галузо сияқты қазақстандық та-
рихшылар      мен       жазушыларды 
қудалау жүріп жатқан болатын. 
орталықтың бұл әрекеті жекеле-
ген тұлғаларға ғана емес, тұтастай 
қазақ халқының тарихы мен бай 
мәдениетіне қарсы жүргізілді. 
осындай жағдайда Қазақ кср 
Ғылым академиясының болашақ 
Президенті д.а. Қонаев мұхтар 
Әуезовті қорғауға тырысты, 
кейінірек бұл туралы Пантелеймон 
Пономаренко баяндамасында айты-
лады.

1955  жылы  наурызда     д.а. Қо-
наев Қазақстан министрлер 
кеңесінің төрағасы болып та-
ғайындалады. Бұл оның «үлкен» 
саясатқа қайта оралуы еді. Бұл кезде 

П. Пономаренконың дипломатиялық 
қызметке  жіберілуіне байланысты, 
орнына Қазақстан компартиясы ок 
Бірінші хатшылығына л.и. Бреж-
нев тағайындалды. 1954 жылдан 
басталған екеуінің достығы ұзаққа 
созылды және д.а. Қонаевтың 
өмірінде маңызды рөл атқарды. 

1957 жылы д.а. Қонаев 
«антипартиялық молотов – мален-
ков» атауымен есте қалған шілде 
Пленумына       шақырылды.    онда 
Н.с. хрущевті қызметінен кетіру ту-
ралы шешім қабылдаған болатын. 

1960        жылы    19     қаңтарда 
л.и. Брежневтің ұсынысымен Беля-
евтің орнына Қазақстан компартия-
сы орталық комитетінің Бірінші 
хатшылығына д.а. Қонаев сайлан-
ды. орталық Беляевті 1959 жылғы 
теміртау оқиғасына кінәлі деп тапты.  
ал, д.а. Қонаев жергілікті халықтан  
сайланған үшінші хатшы болды. 
Партиялық басшылық қызметке ұзақ 
жылдар бойы «орталық» өкілдері 
тағайындалатын.

д.а. Қонаев пен Н.с. хрущевтің 
қарым-қатынасы жақсы болма-
ды. Жалпы Н.с. хрущев туралы 
қарпайым, ақкөңіл, «украиндық 
қиғаш жағалы жидемен жүретін 
қарапайым адам деген» қоғамдық 
пікір қалыптасқан еді. ол 1957 жылы 
в. молотов, л. каганович, г. мален-
ков, к. ворошилов, г. Жуков сияқты 
ірі саяси тұлғаларды қызметтен 
қуып, и.в. сталиннен асып түсті. 
Өкінішке орай Н.с. хрущевтің бұл 
қыры онша айтылмайды. сондай-ақ, 
Н.с. хрущев ксро конституция-
сын оп-оңай бұзды, елдің шекарасы 
өзгертілді (Қырымның украинаға 
берілуі), аҚШ-тағы кариб дағдарыс 
сияқты халықаралық шиеленістерді 
туғызды.        кезінде      в. молотов 
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Н.с. хрущевтің адамгершіліктен 
жұрдай, «қулығы бар», «өте залым» 
адам болғандығын Ф. Чуевке берген 
сұқбатында мойындаған болатын.

Қазақ облыстарын қайта 
бөлу арқылы тың өлкесін құру, 
өндірістік және ауылшаруашылық 
обкомдарын жасақтау, маңғыстауды 
түркіменстан құрамына беру сияқты 
Н.с. хрущевтің күтпеген қадамдары 
туралы д.а. Қонаев естеліктерінде 
жазылған және ол осы күрестің бел 
ортасында жүрген еді [1]. 

д.а. Қонаевтың Н.с. хрущев-
пен келіспеушілігі 1962 жылдың 
аяғында шарықтау шегіне жетті. 
Н.с. хрущев күтпеген жерден  
Шымкент облысының мақта өсіретін 
аудандарын Өзбекстанға беру тура-
лы ұсыныс жасады. ол бұл аудан-
дарды Өзбекстан құрамына беруді 
мақұлдаған «хаттың» авторы исма-
ил         Юсуповты         пайдаланып, 
д.а. Қонаевтың қарсылығын қаға-
зына түртіп қойды.

 кокП ок мен ксро министр-
лер кеңесінің «мақта өндірісін арт-
тыру   үшін   Өзбек  кср  мен Қазақ 
кср-нің далалық аймақтарын су-
ландыру және тың жерлерді иге-
ру туралы» қаулысы 11 тамызда 
«Правда», «известия» және басқа 
республикалық газеттерде жария-
ланды. Өзбекстанның бұрынғы 
басшыларының    бірі       Н. мухит-
динов «годы проведенные в 
кремле» (кремльде өткен жыл-
дар) атты естелік кітабында: 
«Қазақ ағайындар достық қарым-
қатынаспен Өзбекстанға мақта 
өсіретін үш ауданын және ташкент 
қаласына жақын Бостандық қаласын 
шығынсыз бергенін, соңғысында 
Чымган тауының етегінде 
спорттық-сауықтыру аймағын құру 

көзделгенін» жазады. Жалпы Н. му-
хитдинов пен Н.с. хрущев қарым-
қатынасы өте жақын болатын.

аталған маңызды фактілер 
Өзбек кср мен Қазақ кср Жоғарғы 
кеңестері сессиясында мақұлданып, 
Жарлықпен рәсімделді.  ал, 1956 
жылы 13 ақпанда ксро Жоғарғы 
кеңесі Президиумы «Қазақ кср мен 
Өзбек кср арасындағы шекараның 
ішінара өзгерістері туралы» Жарлық 
шығарды.

1956 жылы 21 қаңтардағы Қазақ 
кср Жоғарғы кеңесінің «Қазақ кср-
нан  берілген Бостандық ауданы мен 
далалық жерлердің бір бөлігін Өз-
бек кср-на қосу туралы» Қаулысына 
және ксро конституциясының 14 
бабының «д» тармағына сәйкес Қазақ 
кср мен Өзбек кср арасындағы 
шекаралық өзгерістер бекітілді және 
бұл шешімде сол кездегі барлық 
Қазақстан басшыларының қолы тұр. 

осы көңілді сыздатқан мәсе-
ле д.а. Қонаевтың арқасында Н.с. 
хрущев биліктен кеткеннен кейін 
шешілді, Бостандық ауданымен 
бірге 500 мың қой және бұрынғы 
берілген жерлер қайтарылғанмен, 
оның біразы Өзбекстанда қалған бо-
латын [2].

кремльдің заңсыз, әрі во-
люнтаристік шешімінің респуб-
ликамыз үшін кейінгі салдары 
ауыр болды. Бұл мәселені кеңес 
одағының ыдырауы, делимитация 
саясаты    шиеленістіріп        жіберді 
(Қ. тоқаев «свет и тень»). тек қана 
жаңа қазақстандық басшылықтың 
дұрыс саясаты, ымыраласу жол-
дарын таңдауы ірі толқуларға жол 
бермеді.

дегенмен, д.а. Қонаевтың 
бірбеткейлігі Н.с. хрущевтің  жа-
дында сақталды, ақыры 1962 
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жылдың соңында Қазақстан кП 
ок Бірінші хатшысы қызметінен 
ығыстырып тынды. Бұл жөнінде 
ресейлік зерттеуші л. млечиннің 
мәліметінде: мәскеуге оралған 
Ф. козловтың сөзімен айтқанда, 
«Қонаев жолдас қызметінің ми-
нистрлер кеңесіне ауысқанын 
партиялық тәртіп деп қабылдаған» 
(тов. д.а. кунаев предложение о пе-
реходе на работу в совмин воспри-
нял по партийному»). 

1964 жылы «мәскеу» қонақ 
үйінде      Қазақстан      делегациясы 
л.и. Брежневтің кокП ок аппара-
тына ауысуы мен ок хатшылығына 
сайлануымен құттықтады.

Бірақ, л.и. Брежневтің орнына 
тағайындалған, республика халқына 
мүлдем бейтаныс яковлевтің келуі 
алматылықтарды алаңдатты. кокП 
ок хатшысы игнатьевтің пайым-
дауынша «орталықтың» саясаты: 
«кімді қаласақ, соны тағайындай-
мыз. сіздердің ісіңіз бірауыздан 
жақтап дауыс беру» («кого хотим, 
того и назначим. и ваше дело едино-
гласно проголосовать») болды. Бұл 
жағдай  қазақстандықтардың ызасын 
келтірді. Жергілікті наразылықтар 
мәскеу басшылығының сөзі мен 
ісінің арасындағы алшақтықтан, 
жүйесіз, әрі тосын шешімдердің 
қабылдануынан туған еді.

    * * *
Үшінші кезең «жемістілігі-

мен» ерекшеленді. Д.А. Қонаевтың 
Қазақстандағы басшылығына қоса, 
ксро-дағы ең жоғары қызметтерге 
(саяси бюро мүшелігіне сайлануы, 
депутаттық, үш мәрте социалистік 
еңбек ері алтын жұлдыздарымен 
марапатталуы) сайланған кезеңі, 
1964 жылдың желтоқсанынан 1986 

жылғы желтоқсанына дейін созыл-
ды. осы кезде демекең әлемге әйгілі 
болады. 

и. Юсуповты қызметінен босату 
мәселесі Н.с. хрущев биліктен кет-
кеннен кейін шешілді. сөйтіп, 1964 
жылы 7 желтоқсанда д.а. Қонаев 
Қазақстан компартиясы ок-нің 
Бірінші хатшылығына қайта сайлан-
ды.

леонид млечиннің «Бреж-
нев» атты зерттеуінде мынадай 
мәліметтер бар:  «алматыда леонид 
ильич Брежнев достары арасында 
«димаш»   атанған    д.а.Қонаевпен
жақындасты. л.и. Брежнев 
д.а. Қонаевқа әрдайым қолдау 
көрсеткен, ал ол саяси бюродағы 
оның сенімді тірегі болған». Жал-
пы, д.а. Қонаев л.и. Брежневпен 
арадағы жақын қатынасын барын-
ша толық пайдаланған. осы жыл-
дары Қазақстан ксро-ның барлық 
өрлеу сатыларын, экономикалық 
тоқырауды да бастан кешірді. деген-
мен, Қазақстан дамыған республика 
қатарында енді. елімізде көптеген 
құрылыстар салынып, алма-ата 
қаласы бой түзеді. «медеу» мұз 
айдыны мен «арасан» моншасы 
пайдалануға берілді. демекеңнің 
беделі өсіп, халқы жақсы көрді. 

1970 жылдары мәскеуде 
«орысшылдар» қозғалысы күшей-
гені белгілі. Бұл топта ресей 
болашағына алаңдаған жазушылар 
мен суретшілер болғанмен, партия 
және комсомол қызметкерлерінің 
рөлі басым еді. «орысшылдар» 1917 
жылғы Қазан төңкерісін - әлемдік 
сионизмнің бір тармағы ретінде 
қабылдады және ксро-дағы басқа 
халықтарға менсінбеушілікпен қа-
рады. орыс шовинизмінің өршуіне 
алаңдаған, кокП ок-нің қабілетті 
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қызметкерінің бірі александр яков-
лев, 1972 жылы ақпанда «Против 
антиисторизма» мақаласын жария-
лайды.

осы кезде Қазақстан та-
рихын шынайы көрсетуге 
тырысқан шығармалар, айталық 
І. есенберлиннің «көшпенділер», 
Б. момышұлының «артымызда, 
мәскеу» еңбектері, 1975 жылы ал-
матыда о. сүлейменовтің «аз и я» 
кітабы шықты. соңғысы мәскеуде 
орыстарға қарсы ұлтшылдық си-
патта жазылған, «игорь жасағы ту-
ралы жырды» келемеждеу басым 
делінді. орысшылдарды жақтаған 
м. суслов, республика басшысы-
на: «кітапты талқылаңдар, автор-
ды және кінәлілерді жазалаңдар. 
Басқаларына сабақ болсын» деп 
тапсырды. сол кезде барлық 
жауапкершілікті мойнына алған 
д.а. Қонаев, тікелей л.и. Брежнев-
ке барады. д.а. Қонаевты тыңдаған 
соң,  леонид ильич: «Өздерің 
талқылаңдар, кітаптан ұлтшылдық 
сарын көрмедім» деп жауап береді. 
Әрине, л.и. Брежнев бұл кітапты 
аяғына дейін оқымауы мүмкін, 
десе де осы мәселеде обьективтілік 
танытқан.

л.и. Брежневтің саяси ұс-
танымы мен д.а. Қонаев тарапы-
нан қорғалуы о. сүлейменовті көп 
қиындықтан құтқарып жіберді. 
көп кешікпей ақын республикалық 
орталық комитеттің мүшесі болды 
[2].

кейбір зерттеушілер жә-
не куәгерлер Н.с. хрущев пен                               
л.и. Брежневтің сауатсыздығын жа-
зады. мысалы, л. млечин: «ленин 
еңбектерінің астын сыза оқитын 
суслов, оларға өте білімді адам боп 
көрінетін» («им суслов, который с 

карандашом читал ленина, казался 
невероятно образованным челове-
ком»). меніңше, жан-жақты білімді, 
зиялы академик д.а. Қонаевқа шала 
сауатты кокП ок-нің Бас хатшыла-
рымен әрбір кездесу, пікірталастары 
оңай соқпаса да, олармен санасуға 
тура келді.

Қазкср Ғылым академия-
сы Президенті қызметіне асқар 
Қонаевты        тағайындау      кезінде 
л. млечин: «дінмұхамед ахмет-
ұлының аппарат этикасын сақтай 
отырып, қарсылық білдіргенін» жа-
зады. сол кезде леонид ильич Бреж-
нев суслов, кириленко, Черненко 
және ғылым бөлімінің меңгерушісі 
трапезниковті кабинетіне шақырып, 
солардың көзінше д.а. Қонаевқа: 
«тежегіш болма. ол сенің бауырың 
болғанына, кінәлі емес» ( «не будь 
тормозом. он ведь не виноват, 
что твой брат») деген екен. сая-
си әдептілік сақтаған д.а. Қонаев 
Бас хатшымен таласуға барма-
ды. тағайындау мәселесі осымен 
аяқталды. 

1979 жылы д.а. Қонаев 
солтүстік Қазақстан облыстарында 
неміс автономиясын құру проблема-
сын оң шешті.

д.а. Қонаев мемлекеттік қыз-
мент барысында и. сталин, в. мо-
лотов,   л. каганович,     Н. хрущев, 
л. Брежнев, м. сусловпен бір-
ге  жүріп, кремльдегі сансыз 
төңкерістердің куәгері болды.

аҚШ-тың саясаттанушысы 
марта Брилл олкотт 1970-жылдары 
д.а. Қонаевтың қазақстандық 
басшылықтың келісімінсіз облыс 
басшыларын мәскеуден тағайындау 
сияқты өрескел тәртібін бұзғанын 
жазады. тек Қарағанды мен Шығыс 
Қазақстан облыстарының бірінші 
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хатшыларын тағайындау мәскеудің 
құзырында қалды да, қалған жауапты 
қызметтер алматының келісімімен 
іске асты [3].

алайда, д.а. Қонаев орта-
лықтың қаһарына мінген ша-
ғында, одақтық ведмостволық 
монополияларға қарсы күрес 
жүргізуге дәрменсіз болды. мы-
салы, семей ядролық аймағында 
үздіксіз сынақ (Әскери өндіріс 
кешені) жүргізілді. орталықтың 
айуандық әрекеті салдарынан арал 
теңізі экологиялық апатты жағдайға 
ұшырады. Қазақ халқының ру-
хани қазынасы тоқырады, қазақ 
мектептері қысқарды, төл тарихы-
мыз ұмытыла бастады. 

д.а. Қонаевтың елге деген 
патриотизмі камал Қадыржановтың 
айтуынша, ақмоладан Балқашқа ба-
ратын жолда 1932-1933 жж. аштық-
ты көріп, болашақта халқымыздың 
осындай жағдайға душар болмауы 
үшін екеуінің ант қабылдауынан 
айқын көрінеді. 

    
 * * *

виктор Прибытков «Черненко» 
атты еңбегінде (ол Черненконың 
көмекшісі болған) саяси бюроның 
д. Қонаев, в. Шербицкий, г. ро-
манов сияқты ардагерлері бірігіп, 
мемлекеттік аппараттағы кадр-
ларды «жасарту» саясатына 
қарсы шыққанын жазады. Бұл топ 
алғашқыда құпия жүрді, кейін ан-
дропов тұсында батыл қадамдар жа-
салды.

1979 жылдың тамызында 
кокП ок хатшысы к.у. Чернен-
ко республикаға келіп, әскери 
борышын өтеген Қорғас шека-
рашылармен кездеседі. ол жас 
кезінде осы жерде комсорг, пар-

торг болыпты. в. Прибытков 1930-
жылдары к. Черненконың Қытай 
шекарасында «бандылармен» кү-
рескен «жауынгерлік ерліктерін» 
ризашылықпен сипаттайды. 

Шын мәнінде, к. Черненко 
аштық апатынан Қорғас пен Жаркент 
арқылы Қытайға босқан қорғансыз 
шаруалардың ізіне түскен. Бұл 
қандай ерлік? мұны американдық 
тарихшы р. конквест «Жатва скор-
би» еңбегінде к. Черненконың 
өмірбаянындағы «қара таңба» 
ретінде көрсетеді.

1985 жылы орталық би-
лікке келген м.с. горбачев жа-
нына өз кадрларын жинады. ол 
д.а. Қонаевқа қатысты оңтайлы 
сәтті ұзақ күтті. Бірақ ол, кокП-
ның ххVII съезінде саяси бюро 
құрамынан оны ығыстыра алмады. 
дегенмен, 1986 жылдың күзінде, 
нақтыласақ қарашада м. с. горбачев 
д.а. Қонаевпен қоштасуға шешім 
қабылдады [4]. Бас хатшының 
сұранысы д.а. Қонаев тарапынан 
өтініш беру арқылы оң шешілетін 
болды. мәскеу билігі баяғы 
дөрекілік, саяси мәдениетінің төмен 
екенін көрсетті.

көп кешікпей, д.а. Қонаев 
қызметтен өз еркімен кету тура-
лы  өтінішін жазады. осы кез-
де «Өзбек ісі» күшейіп, мәскеу 
аласұрып,  қайта құрудың жауларын 
іздеуге кіріскен еді. Бұл процесс 
Қазақстанды айналып өтпеді. елді 
жайлаған күрделі саяси ойындар 
Қазақстан басшысының төңірегінен 
де көрінді.

1986 жылы 16 желтоқсанда 
кокП ок- нің хатшысы   г.П. разу-
мовский алматыға келеді. Қазақ-
станның саяси өміріндегі маңызды 
мәселені шешкен Пленум небәрі 18 
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минутқа созылғаны белгілі. 
Барша азамат атаулыға 

қатыгездігімен танылған кеңестік 
құрылыс, кокП – ның саяси ма-
шинасы, мемлекеттің қызметіне 
адал ірі қайраткерге де  қатал 
үкімін шығарды. осылайша, ширек 
ғасырлық басшылықтағы    д.а. Қо-
наев қысқа мерзімде қызметінен бо-
сатылды [5].  

Пленум шешіміне жауап ре-
тінде, ертеңіне алматы және 
Қазақстанның басқа қалаларында 
толқулар басталды. мәскеулік билік 
демонстранттарды бұрынғысынша 
қатал жазалады, жүйесіз әрекеттерге 
барды. 

Қазақстан Президенті Нұрсұл-
тан Назарбаев өзінің мәскеулік 
киномұрағатшыларға берген 
сұқбатында (қаңтар, 2012 жыл) 
д.а. Қонаевтың елдің азаттығын 
«Қазақстан тәуелсіздігі туралы көп 
ойландым. Біз бай елміз, бізде бәрі 

бар» деп мойындағанын алға тарта-
ды [6].

дінмұхамед Қонаев кеңестік 
дәуірдің замандасы ғана емес, 
бірінші бесжылдық жоспарын, 
еліміздің кеңестік автономиядан 
одақтық республикаға айналуын, 
ксро-ның ыдырау процесін басы-
нан аяғына дейін көрген адам. оның 
кезінде алма-ата қаласы салынды, 
тың жерлер игерілді, ұжымдастыру 
саясаты мен елді электрлендіру 
жүзеге асырылды. Жалпы алғанда, 
мәскеудің көптеген жаңалығы, көп 
жағдайда тәжірибеге ұқсас, нашар-
лау ойластырылған, тіпті ғылыми 
сараптаудан өтпеген іс-шаралары 
д.а. Қонаевтың наразылығын ту-
дырғаны естеліктерінен мәлім. 
алайда, кеңестік билікке үлкен 
сенім білдірген, саяси ұстанымы 
берік д.а. Қонаев өмірінің соңына 
дейін коммунистік идеалдарға адал 
болып қалды [7].
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РЕЗЮМЕ
автор статьи: доктор исторических наук, профессор, директор инсти-

тута истории государства кН моН рк аяган Буркитбай гелманулы.
в статье рассматриваются основные этапы жизни и деятельности выда-

ющегося политика, государственного и обшественного деятеля д.а. конае-
ва. На основе новых исторических материалов характеризуется его вклад в 
развитие казахстана в советский период. 

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

sciences, professor, director of the Institute of State History of the Committee 
of Science of the Ministry of Education and Science of the Republic of 
Kazakhstan.

In the article the major stages of life and activity of the prominent politician, 
state and public figure D.A. Kunaev are studied. On the basis of new historical 
materials his contribution to the development of Kazakhstan in the Soviet period 
is characterized.     
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З.О. Дүкенбаева
 

ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының бас ғылыми 
қызметкері, тарих ғылымдарының докторы, профессор

ұЛАҒАТТЫ ұСТАЗ, ҒАЛЫМ, ҮЛКЕН ПАРАСАТ 
ИЕСІ – АКАДЕМИК М.Қ. ҚОЗЫБАЕВ

дүниені өзгертетін ой адамдары.
адамзат дамуының басты қозғаушы 
күші –ақыл болса, өркениет биігіне 
бастаушы – парасат. ой еңбегімен 
айналысатын әлеуметтің алдыңғы 
қатарында әр халықтың рухани эли-
тасы – шығармашылық интеллиген-
циясы келеді.

Ұлттық мәдениет жасаушы – 
ең алдымен осы шығармашылық 
интеллигенция. рухани мәдениетті 
өз бойында сақтаушы да, оның на-
сихаттаушысы да, кейінгі ұрпаққа 
асыл мұра етіп жеткізушілер де осы 
парасат иелері. Біз зиялы,парасат 
иесі   атану   үшін    міндетті   түрде 
әл-Фараби сияқты әмбебап ғұлама, 
абылайдай елбасшы, Бөгенбайдай 
қолбасшы, абайдай дана болу керек 
демейміз. Қазақ зиялысы Батыстың 
да, Шығыстың да әлеуметтік 
құбылыстарға қолданатын теория, 
өлшемдерімен өлшеп-бағалауға 
келмейді. Біз өз қайраткерлерімізге 
өзіміздің ұлттық құндылықтар 
тұрғысынан баға беруіміз керек. 
Зиялылар – тарих таразасынан абы-
роймен өткен адамдар. ежелгі заман 

ғана емес, кешегі өткен хх ғасыр 
шежіресі айқын көрсеткеніндей, 
тарихымызда зиялы деп есімін 
мақтан тұтарлық тұлғалардың табы-
лып жатуы да заңдылық. Зиялыны 
тануға қазақтың мақал-мәтелдері 
көмектеседі: «Жорытқанның бәрі 
жолбарыс емес, жүгіргеннің бәрі 
жүйрік емес, ұйқастырғанның бәрі 
өлең емес», «ханның бәрі – абы-
лай емес, батырдың бәрі – ағыбай 
емес», «Жүзден – жүйрік, мыңнан 
- тұлпар» т.б. Зиялылық сандық 
емес, сапалық қасиет. Зиялы – руха-
ни өресі кең, ойы терең, халқының 
даналығын бойына жинақтаған 
адам. Зиялылардың шығармашылық   
мұрасы    олардың ұлт тәрбиешісі 
болғандығын көрсетеді. Шын 
зиялыларға деген қажеттілік әр за-
манда да өте өткір сезіледі. айта 
кету керек, бұл қажеттілік қазіргі 
кезде де – тәуелсіз Қазақстан 
жағдайында да айқын сезілуде. 
мұның себебі – нағыз зиялының өте 
сирек туатындығы [1].

туған елдің руханият әлеміндегі 
табысын күллі қазақ қауымына 

Аннотация
Ұлы тұлғалар тобының ғибратты ғұмырлары – ұрпақ үшін сабақ, 

қымбат қазына. кемел оймен түбегейлі ұлы істің пайдасы, жегізер жемісі, 
ұрпақ парасаты тек ғана ұлы ұстаз тағлымына байланысты. міне осы орай-
да жазылған ғылыми мақаланың да алатын орны ерекше.

Түйін сөздер: шығармашылық интеллигенция, ұлттық құндылықтар, 
зиялы, ұлы тұлғалар, ғибратты ғұмыр, ұлт, ұлттық феномен, діни фанатизм, 
тарихи концепция, көшбасшы.

удк 929 Қозыбаев: 94(574)
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мәшһүр еткен ұлы тұлғалар тобының 
ғибратты ғұмырлары – ұрпақ үшін 
сабақ, қымбат қазына – мұра. ал, 
қазақ елінің  рухани пайымы жоғары, 
өткенге сара-сын көзбен қарап, 
жақсылар мен ірілерді іріктеп, зер-
демен бағалау, бағамдау – ұрпақ па-
рызы.

таным-талғамы көбінен ілгері 
дарындар ғана әлеуметтік-бұқара-
лық істерде ел – жұрттың ой – са-
насына, рухани діл-тірлігіне қозғау 
саларлық іргелі де, сүбелі жұмыстар 
тындыра алады.

Қандай да игі жаңалық, ұлағат-
ты өнегенің қалың елге тез таралып, 
танылуына жеке бастың дарынның 
үлгісі игі әсер етері хақ. түп негізі 
бекзатты  қалың қауым ортасынан 
әлемдік ғылымның тілін, құпиясын 
игеріп, рухани жаңа деңгейге 
көтерілуімен туған елінің, арты-
нан ерген ұрпағының ой-санасын 
оятарлық ізгі, үлгі аңғартқан 
қайраткер, тұлға, Қазақстан кө-
лемінде ғана емес, әлем көлемінде 
өзіндік орны бар тарихи тұлға – ма-
наш Қабашұлы Қозыбаев.

кемел оймен түбегейлі ұлы істің 
пайдасы, жегізер жемісі, ұрпақ пара-
саты тек ғана ұлы ұстаз тағлымына 
байланысты. мақтаныш сезіммен 
айтылатын, тарихтың көшбасшы 
ұйтқысы, ұлағатты ұстаз, аты алыс-
жақын шетелдерге танымал, Ғылым 
академиясының академигі манаш 
Қабашұлы Қозыбаев есімі, сөз жоқ, 
ерекше!

академик м.Қ. Қозыбаевтың 
тарих ғылымына қалдырып кет-
кен ғылыми мұраларына керемет 
сезіммен толғана отырып, мәңгі 
өшпес ғалымдық парасаты, үлкен 
жүректі ұстаздығы, сегіз қырлы бір 
сырлылығы, ұлтымыздың тәуелсіз 

ел болып қалыптасуында өзіндік 
биік деңгейде ғылыми-тарихи 
мектептің негізін қалаған ұлағатты 
ұстазымның есімі барша мен та-
рихшымын, елімнің, жерімнің пат-
риотымын дейтін азаматтарға үлгі-
өнеге болары анық.

академик м.Қ. Қозыбаев өзі-
нің ғылыми жолында көптеген 
құжаттар жинақтарының жарық 
көруіне себепкер, бастамашы 
болды. оның тікелей араласып, 
редакторлық етуімен әр жылдары 
Шоқан уәлиханов (1984-1985 ж.ж.), 
Қаныш сәтбаев (1989 ж.), Әлкей 
марғұлан (1998 ж.), мұхаммед хай-
дар дулатидің (1998 ж.) шығармалар 
жинақтары археографиялық та-
лаптарға сай жарық көрді. орта 
мектепке арналған «Қазақстан тари-
хының» оқулығы мен хрестоматия-
сына 162 құжат-деректердің жаңа 
көздерін тауып, оқушылардың жас 
ерекшеліктерін ескеріп, қызықты 
құжаттар кешенін ғалымның өзі 
құрастырды [2]. 1991 жылдың 
қарашасында Қазақстан орталық 
атқару комитеті мен Қазақ акср-і 
халық комиссарлары кеңесінің 
«Байлар шаруашылықтарын тәр-
кілеу туралы» (1928 ж. 27 тамыз), 
«аса   ірі   және   жартылай   феодал 
байларды тәркілеу мен жер аудару-
ға қарсы әрекет жасағаны үшін 
қылмыстық жауапкершілікке тар-
ту туралы» (1928 ж. 13 қыркүйек), 
«кулактар мен байларды тап ретінде 
жою туралы», «Ұжымдастыру 
мәселесін нығайту және кулактар 
мен байларға қарсы күрес жөніндегі 
шаралар туралы»  (1930 ж.19 ақпан), 
сондай-ақ, 1931-1933 жылдардағы 
күштеп ұжымдастыру мен аштық 
жағдайын зерттеу жөніндегі 
Қазақстан республикасы Жоғарғы 
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кеңесі төралқасының арнаулы 
комиссиясының төрағасы болып 
сайланды [3]. 20-шы жылдардың 
аяғы мен 30-жылдардың басын-
да қазақ халқының басына төнген 
зобалаң-нәубеттің себептері мен 
салдарла-рын анықтауды мақсат 
еткен ко-миссия бұрындары 
зерттеушілер мен қалың бұқарадан 
жасырын ұсталынып келген көп сан-
ды мұрағаттық құжаттарды мұқият 
зерттеуден өткізді. Қоғамтанушы 
ғалымдардың Қазақстан тари-
хына байланысты деректермен 
мұндай кең көлемдегі кешенді 
жұмысы тәуелсіз Қазақстан ре-
спубликасы жағдайында бірінші 
рет жүргізілінген еді. коммиссия-
ның Жоғарғы кеңеске тапсырған 
ғылыми баяндамасына қосымша 
ретінде 1000-нан астам мұрағаттық 
құжаттардың көшірмелері тіркелді 
(егеменді Қазақстан, 1992 ж. 
23 желтоқсан). 1998 жылы бұл 
құжаттардың бір бөлігі (92 құжат) 
қазақ тарихының осы бір аса 
өзекті тұсы туралы шындықты 
айғақтайтын жеке жинақ болып 
жарыққа шықты [4]. Басылымның 
бас редакторы – тарихымыздың 
көшбасшы ғалымы академик 
м.Қ. Қозыбаев болды. Жинаққа 
қазақстандық дәйектемелермен 
қатар ресей, Қырғызстан және 
Өзбекстан мұрағаттарының қор-
ларынан алынған құжаттар ен-
гізілді. Қазақстандық тарихшы 
ғалымдар үшін мұндай құжаттар 
жинағының шығуы, оның ғылыми 
айналысқа кіруі өте құптарлық 
шара болды. сонымен қатар ғалым 
ағамыздың республикалық тарихи-
ағартушылық «Әділет» қоғамының 
қызметінде (1993 жылдан ) тари-
хи тұлғаларымыз туралы әр текті 

деректердің көптеп жиналып, 
жүйеленіп жарыққа шығару жолын-
да, сталиндік репрессияларының 
жазықсыз құрбандарын ақтау ісіне 
тікелей араласып, тоталитарлық 
жүйе тұсында саяси қуғын-сүргінге 
ұшыраған азаматтарымызды ақтау 
үшін жаңа дерек көздерін тауып, 
оларды ортақ мақсаттарға пайдала-
ну жолында  үлкен азамат, Қоғам 
қайраткері ретінде сүбелі еңбектер 
атқарғандығы баршамызға аян.

Қазақстанның тәуелсіздік жыл-
дары м.Қ. Қозыбаев басқарған 
Ш.Ш. уәлиханов атындағы тарих 
және этнология институтының отан 
тарихының зәрулі проблемаларын 
зерттеуге сіңірген еңбегі ұшан теңіз.

Ұлағатты ғалымның соңғы 
кезеңдерде жариялаған ғылыми 
терең ой-толғамдары социалистік 
идеалдардан жаңа құндылықтарға 
бет бұрған тарихшылар мен 
қоғамтанушы ғалымдарға әдіс-
темелік бағыт-бағдар нұсқады. 
Жалпы мәдени тарихымыздың, 
оның ішінде зиялы қауымның өткен 
жолындағы  көмескі тұстарды дұрыс 
түсінік, шыншылдық тұрғысынан 
қайта    бағымдап     жазылуына  зор 
әсер-ықпалын тигізді. «кешегі со-
вет заманында социалистік иде-
ологияның құлы болған зиялы 
қауым жаңа мұраттар іздеуде» [2] 
деген сөздері 1994 жылы жазылса, 
1997 жылы «тәуелсіздік және зия-
лы қауым»- арнайы зерттеуді қажет 
ететін тың тақырып – деп көрсетті.

м.Қ. Қозыбаев «Зиялы қауым 
– әрқашанда ой еңбегінің  орда-
сы» (1996 ж.) деген анықтама 
береді. академик ғалымның па-
йымдауынша зиялылар қандай  
қиын заман болса да еліне елеулі, 
халқына қалаулы жандар болып та-
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былады, олар бүгінгі қоғамда да 
«ұлттың ашытқысы, нәрі», ел басын 
қосатын да, ел арасын ірітетін де 
құдыреті бар әлеуметтік топ. Қазақ 
үшін зиялылық кірме қасиет емес, 
оған дәлел ретінде ғалымдар, өнер 
адамдарының    көптеген   әулеттері 
алға тартылды.  Зиялы қауым (олар-
дың көпшілігі шығармашылық ин-
теллигенция өкілдері – д.З.) тарих-
тың қиын-қыстау кезеңдерінде  билік 
басындағылардан емес, халықпен 
бірге болғандығын көрсетіп, оларды 
«арлылар тобы» деп атайды. арлы-
лар тобы – «қоғамның қоры, ол қор 
үзілсе қазақ ұлт болудан қалады» [3] 
деп түйіндейді. саналы интеллиген-
цияны, ауыл мен қаланы, дала мен 
өркениетті жалғастырып жатқан ал-
тын көпірге теңейді.

«Қазақ қандай ұлт?» дегенде 
кім екенімізді абай, Шоқан, ыбы-
рай, Әлихан, ахмет, Қаныш, күләш, 
Бауыржан сияқты зиялылар арқылы 
таниды дейді.

Жан-жақты әрі терең білім 
иесі академик м.Қ. Қозыбаев 
ұлттық шығармашылық интел-
лигенция тарихына да көп қалам 
тербеген ғалым. Бастапқыда 
ғалым екінші дүниежүзілік соғыс 
жылдарындағы Қазақстан та-
рихын кеңінен саралай отырып, 
осы кезеңдегі интеллигенцияның 
патриоттық қызметін көптеген 
еңбектерінде ашып көрсетті. атал-
ған тақырып м.Қ. Қозыбаевтың 
шығармашылығында 80-ші жыл-
дары кеңінен орын ала бастады. 
ал Қазақстанның мемлекетттік тә-
уелсіздік алған жылдары ұлттық 
зиялылардың тарихи тағдыры мен 
бүгінгі тынысының өзекті мәселеле-
рі   академиктің       туындыларында 
ерекше орынға ие болды. академик-

тің соңғы 10-15 жылдардағы ту-
ындыларын жылма-жыл түзетін 
болсақ, бұл тақырыпқа жетекші 
тарихшымыздың  айрықша  мән  бе-
ріп, оны үнемі назарында ұстаған-
дығын көреміз.

Жетекші тарихшымыз ұлт 
зиялылары шежіресін Қорқыт, 
әл-Фараби заманынан бастай-
ды. Қазақ қоғамында ел-жұртын 
алға бастаған оқығандары мен 
ғалымдары әрдайым болған. 
олардың біреулерінің есімдерін 
білсек, біреулерінің есімдері бізге 
жетпеді. Қазақ халқының бай фоль-
клоры көне заманнан хх ғасырдың 
ақын-жырауларына дейін аса құнды 
ауыз әдебиетін жасаушылар мен 
сақтаушылардың көп болғандығын 
дәлелдейді. м.Қ. Қозыбаев хIх 
ғасырдағы ағартушыларымыздың 
ізін басқан хх ғасыр басындағы 
(1917 ж. екі төңкерістерге дейінгі) 
қазақ интеллигенциясын рефор-
матор зиялы қауым тобы деп 
атап, олардың бүкілхалықтық 
мүддені алға қойғандығын айқын 
көрсетті. Ғалым ағамыз - «Ұлт-
азаттық қозғалысының белестері» 
деген теориялық-дискуссиялық 
туындысында еуропаша оқып, 
білім алған бұл зиялылардың 
саяси күрескерлерге айналып, 
қазақ халқының империялық – 
отаршылдық жүйеге қарсылығын 
еуропалық бағытпен дамытпақ 
болғандығын ашып көрсетті. 

«алаш» қозғалысының негізін 
қалаушы интеллигенция» өкіл-
дерінің   қазақ   елін   буржуазиялық 
демократия жолымен дамуын көз-
деп, әрекеттенгенін, халқын жалпы-
адамзаттық өркениет биігіне тарту-
ға  ниеттенуі  деп,   тұжырымдайды. 
алып империя құрамында біз-
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дің еліміз еріксіз социалистік 
құрылысқа тартылды, халқы-
мыздың менталитеті өзгертіліп, 
демографиялық күйреуге ұшыра-
тылды. сонымен бірге, социализм 
деген құбыжық емес, ол біздің 
ұлтымыз үшін алысты жақындатқан 
қоғам (№ 2-22б.) деп жазды.

академик – тарихшы зиялы 
атанған шығармашылық интелли-
генцияның көптеген көрнекті 
өкілдерінің тарихи өмірбаяндарын 
шыншылдықпен сипаттады, олар-
дың мәдениетімізде алатын ор-
нын анықтай түсті. Ғалымның 
ұлттық мәдениетіміздегі феномен, 
теңдессіз, біртуар тұлға – Бұхар 
жырау Қалқаманұлының мұрасын 
зерттеп, Бұқартанудың үлкен са-
ласы – Бұқарнамені түзді. Бұл 
еңбектерінде академик ұстазым да-
нышпан    жыраудың    өмірі   мен 
туындыларын бұрынырақта зертте-
ген ғалымдардың Шоқан, мәшһүр 
Жүсіп, ахмет Байтұрсынов, сәкен 
сейфуллин, мұхтар Әуезов, сә-
бит мұқановтың жазғандарын 
бүгінгі заманның биік талаптары 
тұрғысынан ғылыми талдаулар-
мен қорытып дәйектеді. олардан 
бергі көптеген қоғамтанушылар 
мен әдебиеттанушылардың пікір-
лерін сараптады, салыстырып – 
қорытындылады.

Бұқар дана хан жарлығынан  ха-
лық тілегін жоғары қойды дей келіп            
м.Қ. Қозыбаев: «Зиялы қауым өз 
ортасынан Бұқарды шығарды, ал ол 
болса абылайдың өзін жолға салды» 
(№ 2-296 б.) деп шындықты жазды. 
академик ғалымның «Бұқар дана 
айта білді, абылай хан тыңдай білді. 
екі дана бірін-бірі толықтырды» де-
ген тұжырымы ақыл-ой мен биліктің 
тамаша үйлесуін үлгі етеді. тари-

хымызда өте сирек кездесетін бұл 
ғажайып құбылыс қазір де өзінің 
маңызын жоғалтқан жоқ. «Бір өзі 
дала академиясының ісін атқарған 
«Бұқар жырау бейнесін әлемдік 
мәдениеттегі алып есімдермен са-
лыстыра отырып «Бұқар дана тұл-
ғасы демосфендерден әлде қайда 
биік» деп жазды. 90-шы жылдары 
мұхтархан оразбай Бежинде тап-
қан (жариялаған а.сейдімбек) ұлы 
жыраудың 36 толғауының ғылыми 
айналысқа енгізілуін ұлтымыздың 
рухани өміріндегі ерекше қуанышты 
оқиға деп бағалады.

80-ші жылдардың аяғынан 
бастап м.Қ. Қозыбаев арнаулы 
мемлекеттік комиссия құрамында 
белсенді қызмет атқарып, сталиндік-
голощекиндік зұлматта қаза тапқан 
зиялыларымыздың адал есімдерін 
қалпына келтіруде, оның ішінде бес 
арысымыз           Ш.   Құдайбердиев, 
а. Байтұрсынов, м. Жұмабаев, 
Ж. аймауытов, м. дулатовтарды 
ақтауға айрықша үлес қосты. 1920-
1930 жылдары м. Жұмабаев баста-
ған қазақ зиялылары «алқа» атты 
жасырын  контрреволюциялық ұйым 
құрды деп айыпталғаны бұрыннан 
белгілі еді.  

м.Қ. Қозыбаевтың жетекші-
лігімен тарихшылар осы ұйымның 
ресми басшы органдарының 
рұқсатымен құрылған мәдени-
ағарту бағытындағы әдеби бірлестік 
болғандығын дәлелдеп берді.
Ұйымның құрылуына бастамашы  
болған       мағжанды         академик 
м.Қ. Қозыбаев «Шығыс ақында-
рының пірі», абайдан кейінгі 
заңғарымыз» деген баламасынан 
кейін: «Біз қазақ зиялыларының 
жалпы тарихын жазар белеске келіп 
қалдық, - деп айтуы , академик 
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ағамыздың  толымды ойларының то-
ластауынан деп түсінгеніміз дұрыс 
шығар».

академик тарихшының басқа 
ақын - жазушыларға        м. Әуезов, 
Ж. аймауытов,           с. сейфуллин,  
І. есенберлин, т. Бейісқұловтарға 
берген бағасы әдебиеттанушылар-
дың жазғандарынан ерекшеленіп, 
бөлектеніп тұрады.  Бұл әдебиет 
пен өнер қайраткерлерінің өмірі 
мен қызметін әдебиеттанушылар 
мен өнертанушылар тарапынан ғана 
зерттелмей, маман тарихшылардың 
да зерттеу қажеттігін көрсетеді.

соңғы жылдары м.Қ. Қозыбаев 
зиялылар, шығармашылық интел-
лигенцияның тарихи тұлғаларға 
айналған өкілдері мен өз заман-
дастарының бірталай тамаша порт-
реттерін  жазды. олардың ішінде 
абай, Ә. Бөкейхан, а. Байтұрсынов, 
мемлекет қайраткерлері Ж. Шаяхме-
тов, Н. ондасынов, І. омаров,   ака-
демиктер  мен   ғалымдар  Қ. сәтба-
ев,     Ә. марғұлан,    е. Бекмаханов, 
Ш. Шөкин, с. Зиманов,  Ш. есенов, 
с. сартаев, Ө. сұлтанғазин, т. аман-
досов, к. Нұрпейісов, Ғ. Әбішевтер 
бар. 

Ғалым ағамыз өз әріптестерінің 
жетістіктерін дер кезінде көріп, 
олардың есімдерін ел-жұртына 
таныстыруға ұмтылады. Бұған мы-
сал ретінде этномәдениетімізді 
бағамдауда терең ой-пікірлер 
жазған ақселеу сейдімбектің 
зерттеулеріне байсалды ғылыми тал-
дауын келтіруге болады. көрнекті 
зерттеушінің қазақтың дәстүрлі мә-
дениетінің күрделі тағдыры тари-
хи, этнографиялық, фольклорлық 
айғақтар мен материалдарды кеңі-
нен қолданып, аясы үлкен төл тума 
әлем екендігін дәлелдегендігін, 

фольклор тану, этнография, лингви-
стика, археология, антропология, де-
мография, өнертану (әсіресе музы-
катану) сынды ғылым салаларын эт-
ногенез проблемаларын бажайлауға 
қызмет еткізген бастамашылық 
жұмысын, шежірелерді ғылыми 
жүйеге келтірудегі еңбегін айрықша 
бағалады.

Қазіргі заманғы ғылыми ин-
теллигенцияның жетекші өкілі 
– академик м.Қ. Қозыбаевтың 
тәуелсіздік жылдары туындаған 
тың толғамдары, ой-тұжырымдары 
тағылымы мол, әдістемелік мәні зор 
еңбектерінде көрініс тапқан. Ғалым 
тарихшының шын зиялылардың 
халқын діни фанатизмнен қорғай-
тындығын тағы да негіздеп, 
догматикалық сарынға ұрынбай, 
жаңа мешіттер салумен қатар, 
имандылықты орнықтырумен бірге 
оқу, білім, өнер негізі – мектептерге 
басты көңіл бөліну керектігін баса 
айтады. Өзіне тән турашылдықпен: 
«Ұлттың болашағы дінде емес, 
білімде, өнерде» (№ 2-294 б.) дейді. 
дінге көзқараста данышпан абайдан 
үлгі алуға шақырады.

м.Қ. Қозыбаев еліміздің басы-
нан өткен қилы тағдыры кезеңінде 
еліміз ұшыраған дағдарыстың 
алғашқы құрбаны зиялы қауым 
болғандығын ашына жазды. 
Ғалым бүгінгі зиялыларды «Жа-
сампаз қауым» деп атап, нарық 
қатынасының қыспағына алы-
нып, еңбегі материалдық жағынан 
бағаланбаған әріптестерін қорғап 
«Зиялы қауым мен тіл табысу оның 
қадір-қасиетін тану деген сөз» деп 
жазды. Ғалым өзінің осы ойын 
белгілі шығыстанушы ислам Жеме-
нейге жауап хатында негіздей түседі 
[4]. 
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тарихты өш, кек алудың қол-
шоқпары етуге болмайды, оны та-
ғылым мектебі еткенде ғана өз мис-
сиясын атқарады.тәуелсіздік алған 
күннен бастап, біздің тарихтың ста-
тусы өзгерді. егер бұрын Қазақстан 
тарихы кеңес елінің, кеңестік ресей 
тарихының құрамды бөлігі болса, 
енді ол тәуелсіз егеменді елдің та-
рихын жазатын дәстүрін айтқаны 
мәлім. Шын мәнінде қазақ елінің та-
рихын ресей тарихшылары жазды. 
Қазақ тарихшылары өз елінің тари-
хын жазуға кеңес заманынан ат са-
лысып, білек сыбанып кіріскен тұста                   
х. досмұхамедов, с. аспендияров, 
м. тынышбаев, е. Бекмахановтарды 
ұлтшылдар қатарына жатқызғаны 
белгілі. Қазақстан тарихының кон-
цепциясы, негізгі байымдары одақ 
көлемінде империялық бағытта жа-
зылды. Жергілікті тарихшылардың 
еншісіне одақтық тарихи концеп-
цияларды тек иллюстрациялау тиді 
– дей келе, тарихтың көшбасшы 
академигі Қазақстан  тарихының 
отандық статусына жаңаша бағыт-
бағдар беруде, өзіндік толымды 
ғылыми  міндеттерінен туындай-
тын келелі мәселелерді Қазақстан 
тарихшыларының еншісіне бай-
лап кеткендей. ең алдымен 
ғылыми жұмыста методологиялық 
бет бұрыстар керек екендігін. 
методологиялық принциптерді 
айқындамайынша, әлемдік та-
рихшылар игерген түбегейлі құн-
дылықтарға жетудің мүмкін емес-
тігін дәйектей отыра, екіншіден, 
отан тарихының жаңа деректемелік 
негізде жазылу керек екендігіне бас-
ты назар аударғандығы баршамызға 
мәлім, осының негізінде отандық 
архивтер қоймасының деректемелік 
байлығы жаңа сапалық деңгейде  

толықтырылынып, пайдалануға 
берілді. академик м.Қ. Қозыбаев 
тарихнама мәселесіне де үлкен 
жауапкершілікпен қараған ғалым. 
тәуелсіздік тұсында қазақ тарих-
намасында да келелі өзгерістер бо-
лып, сапалық жағынан қомақтана 
түскендігі мәлім. сонымен қатар 
ғалым ағамыз отан тарихының 
сүбелі бөлегі – мәдениет тарихы-
на да көңіл аудара отыра, мәдениет 
– өркениеттің символы. алланың 
жаратқан дүниесінен – табиғаттан 
басқасы адам баласының қолынан 
туындаған нәрселер – мәдениет 
жемісі. 
     а. Байтұрсынов     айтқандай,     
тіршілік – тірнек мәдениеті, жан 
азығы – рухани өмір азығы көркемдік 
– көрнек мәдениеті. Ғылым, бі-
лім, өнер – мәдениет бұлағы [5]. 
ендеше,мәдениеттің терең құн-
ды-лықтарын зерттеу бүгінгі та-
рих ғылымының еншісінде, күн 
тәртібінде.

сөзімізді қорытындылай келе, 
академик м.Қ. Қозыбаев елжан-
ды азамат, көрнекті мемлекет 
және қоғам қайраткері  қоғамның 
демократиялық негізінің бірі 
болған бұқаралық тарихи сананы 
қалыптастыруда  өзінің бар күш-
жігерін аямай жұмсаған, қазақ 
тарихының жалынды күрескері 
болған, сол тарихи жаңа концепту-
алды пайымдаулардың қайнар ба-
сында белсенді ат салысқан жалын-
ды азамат!

тарихымыздың көшбасшысы, 
қазақ ғылымының бір туар азаматы 
академик м.Қ. Қозыбаев Қазақстан 
тарихшылары жол үстінде. Қа-
зақстан тарихшылары ұлт санасын 
оятып қана қоймай, Ұлы көштің 
басында кетіп барады деп айтуы 
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история современного казах-
стана основывается на многове-
ковой истории казахского народа, 
национальной государственности.  
становление и развитие государства 
казахстан актуализировали многие 
проблемы государствообразующего 
этноса – казахского народа. На со-
временном этапе повышенный инте-
рес ученых-историков и обществен-
ности вызвали  вопросы, связанные 
с историей становления и развития 
казахской государственности, дея-
тельностью выдающихся представи-
телей  отечественной истории. ака-
демик м.к. козыбаев,  анализируя 
актуальные проблемы отечествен-
ной истории, требующие безотлага-
тельного исследования,  подчерки-
вал: «слабо разработанным звеном 
в историографии казахстана остает-
ся создание исторических портретов 
видных деятелей прошлого,  внес-
ших весомый вклад в развитие госу-
дарства, его экономики и культуры. 

до настоящего времени очень мало 
и поверхностно изучены жизнедея-
тельность казахских ханов, крупных  
биев и батыров  XYIII-середины XIX 
века» [1, с. 43].  в данном контек-
сте трагическая судьба знаменитого 
казахского хана  арынгазы, выдаю-
щегося государственного, политиче-
ского деятеля, стоявшего у истоков 
казахской государственности, ком-
позитора, автора известных кюев, 
требует своего изучения.

арынгазы (1790-1833) родил-
ся в семье абулгазы хана, потомка 
кайыпа. Эта династия  противостоя-
ла правящей элите  династии абул-
хаира и была тесно связана с господ-
ствующими домами средней азии. 
Бухарский эмир пожаловал арын-
газы титул - «Эмир ал-муслимин» 
- «Повелитель правоверных». каза-
хи называли его «тыным-хан», что 
означает хан-миротворец, и на это 
были свои основания [2]. 

С.А. Багдатова
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Аннотация
в статье анализируются основные направления социально-

политического, экономического развития казахстана в первой четверти 
хIх века, усиление колониального гнета, осложнение внешнеполитической 
ситуации. особое внимание уделено исторической обстановке в регионе 
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Период новой истории  для  ка-
захстана  характерен осложнением 
внешнеполитической ситуации, ког-
да казахская степь в силу геополити-
ческого положения, оказалась своео-
бразной буферной зоной между дву-
мя великими империями-Цинским  
китаем и российским государством. 
в то же время казахская степь под-
вергалась систематическим  вторже-
ниям со стороны среднеазиатских 
ханств, положение которых, ослож-
ненное малоземельем, высоким де-
мографическим приростом, высокой 
плотностью населения, конфессио-
нальным всевластием, известный 
историк ермухан Бекмаханов ха-
рактеризовал следующим образом, 
приводя старинную арабскую по-
словицу: «в  руме (турция) блажен-
ство,  в дамаске (сирия), благотво-
рительность, в Багдаде - ученость,  а 
в туркестане ничего, кроме злобы, 
вражды» [3, с. 252]. Эта злоба, не-
нависть выплескивалась наружу, вы-
ражаясь в активном посягательстве 
на южные окраины казахстана, си-
стематическом вторжении войск ко-
кандских и хивинских правителей, 
сопровождавшихся изощренной же-
стокостью, стремлением подчинить 
ряд регионов казахской степи.

Наиболее агрессивную полити-
ку проводили хивинское и коканд-
ское ханства. анализируя причины 
территориально-политической экс-
пансии хивинского ханства, е. Бек-
маханов  писал: «в начале 19 века 
завоевательные походы хивинских 
ханов диктовались интересами фео-
дальной знати, для которой военные 
походы в казахскую степь были ис-
точником обогащения и личной на-
живы. однако в 30-х годах 19 века в 
захватнической политике хивинских 

ханов преобладали другие внеш-
неполитические мотивы. в связи с 
приближением русских аванпостов 
непосредственно к границам сред-
неазиатских ханств, борьба за казах-
скую степь превращается в борьбу за 
буфер, отгораживающий хивинское 
ханство от империи» [3, с. 155]. 

особенно осложнилась соци-
ально-политическая, хозяйственно-
экономическая обстановка в казах-
стане, прежде всего в регионе при-
граничного младшего жуза, в пери-
од правления хивинских ханов кун-
градской династии (1804-1920 гг.). в 
результате завоевательной политики 
мухаммад рахим-хана (1806-1825 
гг.), алла-кулихана (1825-1842 гг.) 
и других правителей хивы, часть 
младшего жуза попала в зависи-
мость от хивинских ханов. «Новые 
хивинские (ханы) владыки деятель-
но стремились подчинить своему 
влиянию не только киргизов малой 
орды, кочевавших близ аральского 
моря и нижнему течению  сыра, но 
и туркменов, обитавших на восточ-
ном побережии каспия». в вассаль-
ную зависимость от хивинских пра-
вителей попало до 27 тысяч кибиток 
казахов младшего жуза. Это были 
рода алимулы – карасакал, кете, 
торткара, шекты, шомекей; Байу-
лы – адай, бериш, есентемир, исык, 
шеркеш, алтын; Жетыру, в основном 
из родовых подразделений – табын, 
кереит.  источники утверждали, что 
«в 1819 году хивинский хан поль-
зуясь беспорядками между нашими 
киргизами, распространил свое вли-
яние на орды, кочевавшие по сыр-
дарье и выслал сборщиков податей 
для взимания с них зякета» л.л. 
мейер пишет, что «в 1822 году силь-
ные роды Чиклинцев признали над 
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собою власть хивинского хана…». 
расширение сферы влияния хивы 
над сырдарьинскими и приараль-
скими казахами в начале 20-х годов 
XIX века для хивинского правитель-
ства завершилось разгромом казах-
ских аулов, подвластных арынга-
зы хану. Помимо этого был введен 
налоговый сбор – зякет с большей 
части казахских родов, кочующих в 
Приаралье, от Жанадарьи до сырда-
рьи. Но главной цели хивинский хан 
не смог добиться. 

именно активное противодей-
ствие, одного из крупнейших по-
литических деятелей казахстана 
начала XIX века султана арынгазы 
(1816-1821 (годы правления.-авт.) 
хивинской политике, не дало им воз-
можности завоевать весь младший 
жуз, что было главной целью хивы. 
об этих планах хивы 27.06.1820 
года м. Бекчурин  докладывал орен-
бургскому военному губернатору 
П.к. Эссену. в своем рапорте он со-
общал, что «хан мухаммад рахим 
имеет намерение всю киргизскую 
орду содержать в зависимости у 
себя и вообще с ними, наконец, взять 
российские границы». в борьбе со 
среднеазиатскими ханствами, пре-
жде всего с хивинским ханством, 
арынгазы искал поддержки у хана 
Бухары. Не видя действенной под-
держки со стороны Бухары, арынга-
зы стал искать сближения с царским 
правительством. такая политика 
шла вразрез с его устремлениями и с 
желанием значительного числа стар-
шин, но арынгазы не видел другого 
выхода [4].

к   тому   же в первой половине 
XIX века младший жуз переживал 
политический кризис. Племена и 
роды враждовали между собой, ба-

рымта приобрела небывалый размах, 
население нищало, люди, пытаясь 
спасти себя и своих близких от го-
лодной смерти, продавали собствен-
ных детей в рабство. «геродот» ка-
захского народа а.и. левшин сооб-
щал, что в 1815 году близ г. гурьева 
в течение только одного месяца было 
продано около ста казахских детей. 
Причем за «мальчиков платили по 4 
и 3, а за девочек по 2-3 куля ржаной 
муки» [5]. Положение усугублялось 
тем, что российские власти, опасаясь 
возникновения сильного государства 
в степи, старались подбирать в ханы 
самых слабых кандидатов. в 1797  
году ханом становится престарелый 
семидесятичетырехлетний айшуак,  
его сын Жанторе, получивший хан-
ский титул в 1805 году, отличался 
слабым здоровьем, интересовался 
только музыкой, войдя в историю, 
как создатель нового стиля в кюях. 
в 1809 году он был убит мятежни-
ками, ханом был назначен его брат 
Ширгазы, полностью полагавшийся 
на поддержку российских властей.

в такой ситуации разворачива-
ется деятельность знаменитого хана 
арынгазы. возвышение арынгазы 
начинается с 1815 года, когда умер 
его отец. к этому времени ему было 
около 35 лет [6, с. 293].  в апреле 
1816 года состоялось большое на-
родное собрание, в котором приня-
ли участие многие роды младшего 
жуза, ранее подчинявшиеся Ширга-
зы айшуакову, и даже представители 
среднего жуза. в итоге, единодуш-
но, согласно старинной традиции, 
новым ханом был избран арынгазы.  
султан арынгазы с младых лет вы-
делялся в своей среде яркой внешно-
стью, харизмой и умом.  в источни-
ках воссоздан образ хана: «Наруж-
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ность его: рост высокий, стройный. 
осанка величественная, поступь 
гордая, лицо красивое, борода не-
большая, черная, густая; глаза чер-
ные, быстрые; приемы и действия 
надменные». в юности арынгазы 
обучался в Бухаре, что оказало на 
него сильное воздействие. он чтил 
авторитет бухарского эмира, считав-
шегося духовным лидером мусуль-
ман Центральной азии, впослед-
ствии активно стремился внедрить в 
степи шариатские нормы права [4]. 

основная цель хана арынгазы 
- централизация власти внутри свое-
го ханства. Подчиненными аулами 
он управлял при  посредстве своих 
доверенных лиц – жасаулов. Будучи 
сам правоверным мусульманином, 
арынгазы стремился поднять роль 
и влияние мусульманского духовен-
ства среди казахов. так судебную 
власть арынгазы передал в руки 
преданного ему мусульманского ду-
ховенства. для содержания судей и 
жасаулов   арынгазы упорядочил 
сбор налогов в подвластных землях, 
ввел систему специальных нало-
гов на содержание жасаулов и кази, 
широко применял институт тархан-
ства - освобождения от налогов за 
особые заслуги перед государством. 
Цель такой политики - объединение 
сил казахов, прекращение межродо-
вых распрей и централизация вла-
сти, что было особенно необходи-
мо в условиях непрекращающейся 
агрессии со стороны хивы и россии 
[6, с. 294].

усиленно внедряя мусульман-
ское право в жизнь казахов, он  счел 
нужным опираться в управлении 
народом не на обычаи предков, а на 
шариат. современные исследовате-
ли отмечают, что «арынгазы имел 

совершенно четкие и твердые убеж-
дения, в соответствии с которыми 
он собирался строить свою полити-
ку. как уже упоминалось, одной из 
главных новаций, предложенных ха-
ном, стала замена казахского обыч-
ного права на нормы шариата. Этот 
шаг явился существенным вкладом 
в прекращение внутренних распрей. 
казахский адат (обычное право) в 
начале XIX века являлся синтезом 
древних обычаев, старых законов 
ханов, прецедентов биев, представ-
лял собой чрезвычайно пеструю и 
противоречивую систему права, по-
рой даже многоопытные бии зача-
стую не могли принять однозначно-
го решения по тем или иным вопро-
сам. мусульманское право в этом 
отношении представляло гораздо 
более стройную, логичную и потому 
очень удобную систему. кроме того, 
с введением шариата существенно 
ужесточались наказания за престу-
пления, и это был действительно 
эффективный способ покончить, 
наконец, с рядом тяжких преступле-
ний, за которые суды биев по адату 
карали лишь штрафами и откупа-
ми. кроме традиционного суда биев 
был введен суд казиев, основанный 
на нормах шариата. арынгазы ввел 
в уголовное право понятие государ-
ственного преступления и приме-
нял к своим противникам смертную 
казнь, что также было для казахов 
новым. Прежде всего, арынгазы 
стал жестко пресекать действия 
многочисленных преступных груп-
пировок действовавших на террито-
рии младшего жуза. лично участвуя 
в многочисленных столкновениях и 
демонстрируя свою отвагу, арынга-
зы обрел славу батыра. Пойманных  
преступников султан без колебаний 
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предавал смерти, хотя, по казахско-
му праву, смертные приговоры мог-
ли выноситься только на народных 
собраниях. Жесткость и справедли-
вость вызвали  небывалую популяр-
ность молодого султана в народе 
[4].  

Борьба с агрессией хивинского 
ханства, стремление пресечь в жузе 
междоусобную борьбу и феодаль-
ные грабежи увеличивали в народе 
популярность и влияние арынгазы. 
его власть также признали казахи 
западных районов среднего жуза. 
многим казалось, что арынгазы 
избавит казахский народ от неис-
числимых бедствий, которые несли 
чужеземное завоевание и произвол 
собственной знати. даже часть об-
щин, непосредственно подчинен-
ных хану Ширгазы, просила царское 
правительство утвердить арынгазы 
ханом. всенародную любовь, прояв-
ляемую казахами к арынгазы, отме-
чали даже чиновники колониальной 
администрации. Прошение подан-
ное в 1817 году влиятельными ли-
цами младшего и среднего  жузов  
генерал-губернатору Эссену о на-
значении арынгазы ханом, полагал 
л. мейер, было «не домогательства-
ми и подарками выманенный доку-
мент, но было выражение желания 
почти всего киргизского народа че-
рез лучших своих людей, султанов и 
биев, которые все признавали арун-
гази за миротворца в степи и были 
преисполнены уважения к высокой 
его честности и справедливости» [7, 
с. 175].  таким образом, реформы 
арынгазы увенчались полным успе-
хом, и вскоре многие былые трения 
между племенами были разрешены. 
именно тогда арынгазы был прозван 
тыным-ханом (хан-миротворец)» 

в работе графа фон генс хель-
мерсена «Путешествие по уралу и 
киргизской степи в 1833 и 1835 гг.» 
имеется информация о деятельности  
арынгазы хана. хельмерсен пишет: 
«На оренбургской линии в  1835 году 
была совершена кража человека, на-
верное, для того, чтобы отомстить за 
столь ненавистную для киргизов за-
кладку новой линии. Но было время, 
когда на оренбургском военном кор-
доне за один единственный год было 
украдено не менее 200 человек. Это 
был особенно неспокойный год, ког-
да киргизы потеряли знаменитого 
султана харун-гази. тот  приобрел 
в степи, благодаря своей энергии 
и уму, силу повелителя. Не только 
киргизы его племени, но и из мно-
гих других племен подчинялись в 
спорных случаях его судебному ре-
шению и почитали его как необык-
новенного человека. харун-газы 
поддерживал строжайший порядок 
среди киргизов на русской границе;  
он самым строгим образом наказы-
вал за грабеж» [8, с. 111]. 

однако в первой четверти 19 
века, царизм усиливает мероприя-
тия по ликвидации казахской го-
сударственности. старая система 
управления при посредстве хана, 
даже фактически безвластного, уже 
не удовлетворяла царскую админи-
страцию, она стремилась к полной 
ликвидации казахской независи-
мости. Попытка султана арынгазы 
предотвратить этот процесс не увен-
чалась успехом. хорошо понимая 
сложность международного положе-
ния младшего жуза, неизбежность 
подчинения одному из наиболее 
сильных соседей, арынгазы наде-
ялся избежать потери политической 
независимости путем укрепления 
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вассальных отношений к империи. 
Но это не устраивало царское прави-
тельство, арынгазы был в 1821 году 
вызван в Петербург, там задержан и 
умер в ссылке в калуге в 1833 году. 
калуга в тот период, единственный 
из городов центра россии (не считая 
москвы), где была мечеть. возмож-
но, именно поэтому сюда часто ссы-
лали непокорных мусульман. Здесь в 
разное время были в ссылке послед-
ний крымский хан Шагин-гирей, 
последний хан младшего казахско-
го жуза арынгазы-хан, имам Ша-
миль, и наконец, ссыльные хивинцы 
матмурад-деванбеги, рахматулла-
Бек-есаулбаши, абдулла-Бек [9]. 
действия колониальной админи-
страции, отзыв в Петербург и ссылка 
в калугу арынгазы рассматривались 
известным исследователем л. мейе-
ром как необдуманный просчет, из-
за которого «погиб  без пользы» и 
даже «ко вреду своего народа» этот 
человек. 

реальной причиной ареста и 
ссылки были личные качества арын-
газы. глава русского посольства в 
Бухару, Негри отзывался о нем сле-
дующим образом: «сей султан с 
правилами чести соединяет деятель-
ность, праводушие и мужество». в 
своих докладах на имя царя министр 
иностранных дел  к. Нессельроде 
прямо говорил о том, что столь неза-

урядный и чрезвычайно популярный 
в народе правитель представляет со-
бой огромную потенциальную опас-
ность для российских властей, ко-
торые в самом ближайшем времени 
собирались вообще ликвидировать 
институт ханской власти в казахской 
степи: «арунгазы смел, властолю-
бив и щедр, а потому может быть 
умеет вселить любовь к себе или, 
вперяя страх, сделаться единствен-
ным властителем в орде и тогда мы 
не будем следовать нашим направле-
ниям, и мы должны будем стараться 
удовлетворить его требования».

л. мейер называл арынгазы  
«замечательным человеком» - един-
ственным истинным патриотом из 
числа казахских султанов» [7, с. 
175].  

в труд ное вре мя арын га зы-хан 
пы тал ся соб рать ка захов в го сударст-
вен ное объеди нение — ханс тво под 
про тек то ратом рос сии, что бы дать 
ему мир ную, спо кой ную жизнь. он 
ос тался в па мяти на рода  как его за-
щит ник, спра вед ли вый пра витель, 
от важный во ин, пос ледний из слав-
ной пле яды степ ных ры царей сво его 
тра гичес ко го вре мени. олицетворе-
нием вечной памяти о выдающемся 
хане является кюй «арынгазы», на-
писанный в жанре торжественного 
военного марша. 
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ТҮЙІН
мақаланың авторы: тарих ғылымдарының кандидаты,  Қр БҒм Ғк 

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

мақала қазақ халқының көрнекті өкілі  арынғазы ханның (1790-1833) 
мемлекеттік, қоғамдық-саяси қызметін зерттеуге арналады. арынғазы 
ханның кіші жүз территориясындағы ішкі саяси жағдайдың тұрақтылығын 
сақтау, дағдарыс құбылыстарын өткеру мақсатында жүргізген өзгерістерінің 
негізгі бағыттарына талдау жасалды. 

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

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

The article deals with the public, social and political activity of the outstanding 
representative of the Kazakh people Aryngazy Khan (1790-1833). Analyzes the 
main trends of transformations performed by Aryngazy to stabilize the internal 
political situation, to overcome the crisis in the Junior Juz.
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Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы,                                     
№3 мектеп-гимназиясының тарих пәнінің мұғалімі

Н.Ә. НАЗАРБАЕВ - ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫң 
НЕГІЗІН ҚАЛАУШЫ ТАРИХИ ТұЛҒА

удк 321.01(574):929 Назарбаев

Аннотация
аталған мақала қазақ елі тәуелсіздігінің негізін салушы Президентіміз 

Н. Назарбаевқа арналған. Қазақ елі тәуелсіздігін алған сәттен әлем 
жұртшылығына ең басты байлығын — төл тумасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
қайтпас саяси ерік-жігері мен сарқылмас көрегендігін тарту етті. Қарапайым 
халықтың ішінен шығып, қатардағы жұмысшыдан мемлекет басшысына 
айналған, қатардағы мемлекет басшыларының қатарынан қара үзіп шығып, 
әлемдік деңгейдегі тұлғаға айналған мұндай болмысты қазіргі таңда шам 
алып іздесеңіз де таппайсыз дейді сарапшылар.     

Түйін сөздер: тұлға, этнос, тәуелсіздік, ел басы, тоталиторизм, өркениет, 
президент.

Қазақ халқы тарихи этнос ре-
тінде қалыптасқан уақыттан бастап 
еңселі ел болуды қашанда армандап, 
мақсат тұтқан халық. осы мақсат 
жолында қазақтың талай арыстары 
өздерінің өмірін арман жолына 
сарп еткенін тарихтан білеміз. Біз 
тарихтан дарынды жеке тұлғалардың 
елдің тарихын түбегейлі өзгертудегі 
рөлін жақсы білеміз. мысалы, 
америка штаттарының негізін қа-
лаушы джордж вашингтон, ресей 
империясның негізін қалаған Ұлы 
Петр, қазіргі туркия мемлекетінің 
негізін қалаған кемаль ататүрік 
т.б. осындай тұлғалардың қатары-
на Қазақстан республикасының 
негізін қалаушы Н.Ә. Назарбаевты 
да жатқызуға болады. Н.Ә. Назар-
баев тарихи тұрғыдан алғанда 
аз уақыттың ішінде Қазақстан 
республикасының егемендігін жа-
риялап, оны дұрыс даму жолына 
түсіре білді. Нәтижесінде, Қазақс-
тан республикасы өзін бүкіл әлемге 
танытты, дамыған мемлекеттер қа-
тарына қосылды. Бұл құбылысты 
тарихшылар «Назарбаев феномені» 
деп атап кетті. « Назарбаев фе-

номені» еуропа мен азияның, екі 
құрлықтың, екі өркениеттің, екі 
саяси жүйе - тоталитаризм мен 
демократия түйіскен ортада туды. 
осы екі түрлілікті синтездеп, 
демократиялық құндлықтарды құр-
меттеген еуропалық реформизм 
мен күретамыры сан ғасырлардан 
тартылған азиялық дәстүрді сабақ-
тастыра отыра жүргізді. сол се-
бепті де халықаралық қауымдастық 
Қазақстан көшбасшысының ішкі 
және сыртқы саясаттағы сарабдал 
жолын жоғары бағалап, оның 
есімін стартегиялық ойлау қабілетін 
иеленген мемлекет қайраткері деп 
даңқты тарихи тұлғалармен қатар 
қояды [1].

«Назарбаев феномені» қалай 
жасалды, оның алғы шарттары 
қалай еді? 1990 жылдардың басын-
да Қсро-ның саяси-экономикалық 
жүйесінің кешенді дағдарысқа 
ұшырауы Қазақстан жағдайында 
айқын көрініс тапты. саяси жүйенің 
дағдарысқа ұшырағанын алматыда 
болған 1986 жылғы желтоқсан оқи-
ғасы көрсетті. Желтоқсан оқиғасы 
кезінде алаңға шыққан қазақ жаста-



113

    мемлекет тарихы     история государства     № 3, 2012

ры елдің жүргізіп отырған саясатына 
өздерінің наразы екендерін көрсетті, 
ал саяси жүйенің басында отырған 
коммунистік партия, бұл оқиғадан 
тиісті қорытынды шығарудың 
орнына, алаңға шыққан жастарды 
бұзақыларға теңеп, бүкіл қазақ 
халқын ұлтшыл деп айып тақты [2].

елдің экономикасы әдеттен 
тыс қиындықтарға тап болып, шын 
мәнінде құрдымға кетудің сәл-ақ 
алдында тұрды. Өнеркәсіп өндірісі 
екі есе, ауыл шаруашалығы үш есе 
қысқарды. кәсіпорындар тоқтап, 
жұмыссыздардың саны күрт өсіп 
кетті. осылардың бәріне қоса, Қа-
зақстан орталыққа шикізат беруші 
ғана болатын, өйткені, қазақстандық 
экономиканың 93 пайызы одаққа 
тікелей бағынып, тек 7 пайызы ғана 
өз қажеттіліктерімізге жауап берген 
еді.

осындай аса күрделі жағдайда 
ел тізгінін ұстаған Н.Ә. Назарбаев 
өзінің көреген саясаткер, елін 
елдікке бастаған аса дарынды ре-
форматор,елін шын сүйетін тарихи 
тұлға екендігін көрсете білді. 
оған Қазақстан республикасның 
тәуелсіздік алған жылдарда жүріп 
өткен жолы, жеткен жетістіктері 
дәлел болады. 

Қазіргі Қазақстанның тарихы-
нан білетініміздей 1991 жылдың                  
1 желтоқсан күні  алғаш рет тіке-
лей бүкілхалықтық президенттік 
сайлау болып, сайлау қортындысы 
бойынша Н.Ә. Назарбаев президент 
болып сайланды, оны бүкіл 
Қазақстан халқы сайлағандықтан 
ол елді түбегейлі реформалауда, 
мемлекеттің негізін қалауда ерекше 
уәкілеттікке ие болды. 

Қазақстанда президенттік инс-
титут 24 сәуір 1990 жылы құрылды, 
бұл күні Қазақ сср-інің Жоғары 
кеңесі Н.Ә. Назарбаевты республи-
ка  Президенті  етіп  сайлаған  бола-
тын [3]. Бұл қадам, сол кездегі 

елді жаппай қамтыған дағдарыс 
кезінде бірден-бір дұрыс қадам 
еді, президенттік билік дағдарыс 
жағдайында елдің одан әрі то-
қырауына жол бермеді. алайда, 
президенттік билік шектеулі болды, 
заң шығарушы билік тармағы-
ның мысы президенттік билікке 
түбегейлі шешімдер қабылдауына 
шектеулер қойды. Бұндай жағ-
дайда Президент елді түбегейлі 
реформалауға қауқарсыз болды. 
елді жаппай жалмаған дағдарыстан 
алып шығып, елді дамудың дұрыс 
жолына түсіру үшін өз нәтижесін 
бір жылда бермейтін, халықтың 
арасында наразылықтар туғызатын 
мемлекеттік меншіктегі тиімсіз 
кәсіпорындарды жабу, оларды 
жекешелендіру, экономиканы 
нарықтық жолға салу т.б. іс-ша-
раларды атқару керек болды. 
Жағдайды түсінген Н.Ә. Назарбаев 
президент ретінде бұл шараларды 
тек бүкілхалықтың мандатын 
алған жағдайда ғана іске асыру-
ға болатындығын болжап білді. 
Н.Ә. Назарбаев өз өкілеттілігінің 
аяқталуына үш жылдан астам уақыт 
қалғанына қармастан, 1991 жылдың 
көктемінде жалпыхалықтық тікелей 
президеттік сайлау өткізу мәселесін 
көтере бастады.

1991 жылдың 28 маусымында 
Н.Ә. Назарбаев Жоғарғы кеңестің 
сессиясында депутаттарға тікелей 
презденттік сайлау өткізу туралы 
мәселені қарауды ұсынды, алайда 
Жоғарғы кеңестің мүшелері мен 
депутаттары бұл ұсынысты қолда-
май тастады.

Н.Ә.Назарбаевтың президентті 
тікелей бүкілхалықтық сайлау ұсы-
нысының тез арада жүзеге асуына 
ксро-да болған «тамыз төңкерісі»  
өзінің оң ықпалын тигізді. елдегі 
саяси және әлеуметтік-экномикалық 
дағдарыстың одан әрі шиеленісіп, 
тереңдеуі, шұғыл түрде саяси 
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шешімдер қабылдауды талап етті.
1991 жылы 16 қазанда Жоғар-

ғы кеңес тікелей президенттік 
сайлау мәселесіне қайта оралып, нә-
тижесінде бұл мәселе оң шешімін 
тапты,  1991 жылы 16 қазанда «Қазақ 
кср Президентін сайлау туралы» 
Қазақ кср-інің Заңы мен «Қазақ 
кср Президентін сайлауды тағайын-
дау туралы» Қазақ кср Жоғарғы 
кеңесінің қаулысы қабылданып, 
1991 жылдың 1 желтоқсанын сайлау 
күні деп белгіледі.

Президенттік сайлау балама-
лы түрде болды, президентікке                 
Н.Ә. Назарбаевтан басқа өз кан-
дидатураларын белгілі ақын о. 
сү-лейменов пен қоғам қайраткері 
х. Қожа-ахмет ұсынды. елде 
қызу сайлау алды үгіт-насихат 
жұмыстары басталап кетті. Н.Ә. 
Назарбаев 1991 жылдың күз 
айаларында Қазақстанның бүкіл 
аумағын аралып шықты, онда өзінің 
сайлау алды тұжырымдамасын 
жариялады. тұжырымдамада мы-
надай негізгі мәселелер қамтылды: 
мемлекеттік егемендікті    іске асыру, 
бәсекелестікке негізделген нарық-
тық экономиканы қалыптастыру, 
елді терең реформалау, демок-
ратияландыру, ұлт аралық қа-
тынастарды дамыту, оларды бір күш-
ке топтастыру, халықтың әлеумет-
тік әл-аухатын көтеру бағытындағы 
жұмыстарды жүргізу, экономиканы 
түбірінен құрылымдық қайта құру, 
экологиялық жағдайды жақсарту, 
саяси жүйе мен мемлекеттік құ-
рылымдарды реформалау, семей 
полигонын жабу, ядролық қарудан 
бас тартып, барлық елдермен бейбіт 
сыртқы саясат орнату [4, 38 Б.].

1991 жылы 1 желтоқсанда елі-
мізде тікелей президенттік сайлау 
болып оның қортындысы бойынша 
халық бірауыздан Н.Ә. Назарбаевты 
президентікке лайықты адам деп 
таныды. Н.Ә. Назарбаев халқына 

антын берді. осы күннен бастап 
тарихта жаңадан пайда болған 
Қазақстан республикасының даму 
кезеңі басталды [5]. 

Бұл тарихи таңдаудың бір-
ден-бір дұрыс екендігін уақыт 
көрсетті. осы тарихи тұрғыдан 
аз уақыт ішінде Қазақстан адам 
баласы танымайтындай өзгерді. 
Экономикасы қарқындап дамып, 
халықтың әл-аухаты күшейіп, 
Қазақстанды дүниежүзі мойында-
ды. Қазақстан республикасының 
тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаев 
пен қазіргі дамыған Қазақстан рес-
публикасы бір ұғымға айналды.

расында да, Қазақстан респуб-
ликасы өз тәуелсіздігін алған жыл-
дарда толағай табыстарға қол жет-
кізді. 1997 жылы Қр Президенті 
Н.Ә. Назарбаев Қазақстан дамуының 
2030 жылға дейінгі стратегиясын 
қабылдады. Өткен 15 жыл ішінде 
біз Қазақстанның негізін қаладық, 
билік тармақтарының бөлуіне 
негізделген заманауи мемлекеттік 
басқару жүйесін құрдық, елдің 
жаңа елордасы - астананы көтердік 
[6, 21 Б.]. астана заманауи қала 
ретінде дүниежүзілік форумдар 
өткізу орталығына айналды, ол 
арқылы Қазақстан дүниежүзіне 
танылды [7, 415 Б.]. Біз «алдымен 
экономика – содан соң саясат» 
деген формуланы басшылыққа 
алып  елді демократияландыру 
мен ырықтандырудың процесін 
қарқынды жүргізіп келеміз. 
Қазақстан көп ұлтты мемлекет 
болғандықтан, біз осы уақыт 
аралығында азаматтық татулық 
пен ұлтаралық келісім қағидасын 
назарда ұстаудамыз. 140 этнос пен 
17 конфессия өкілдері тату-тәтті 
өмір сүруде [8, 97 Б.].                          

осы жылдар аралығында 
Қазақстан республикасы бейбіт-
шілікке, ядролық қарудан бас 
тартуға, оны таратпауға негізделген 
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сыртқы саясатын жүргізіп, бұл 
салада да үлкен жетістіктерге қол 
жеткізді. Қазақстан тәуелсіздігін 
алған алғашқы жылдарда әлемдегі 
ең ірі ядролық держава бола тұра, 
одан өз еркімен бас тартты, семей 
ядролық сынақ алаңын жапты, 
ресеймен, Қытаймен және басқа 
көршілес елдермен шекарасын 

айқындады [9].
Біз – бірлігі жарасқан Қазақстан 

халқы елбасымыз Н.Ә. Назарбаев-
тың стратегиялық жоспарлары 
іске асатындығына хақ сенеміз, 
осы стратегиялық жоспарды іске 
асыру жолында, әркім өз саласында 
қажырлы еңбек етеміз.
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РЕЗЮМЕ
автор статьи: учитель истории школы-гимназии № 3 курчумского 

района восточно-казахстанской мергембаева сара Нурмагамбетовна.
в данной статье показаны все периоды становления республики, 

как независимого государства, от принятия конституции, декларации 
независимости и до сегодняшних дней. в ней   рассматриваются  самые  
яркие и значимые события государства, также раскрывается особые моменты 
становления суверенного казахстана во главе с Президентом.

SUMMARY
Author of article: Sara Nurmaganbetovna Mergembaeva, history teacher of 

the Grammar School № 3of Kurshim District of East Kazakhstan Province.
This article include entire periods of republic formation as independent state, 

from adoption of the Constitution, the Declaration of independence till this day. 
The article also include brightest and significant events of period of republic 
formation as independent state led by the President of Kazakhstan. 
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ШЕТЕЛДІК ҒАЛЫМДАР ҚАЗАҚСТАН ТУРАЛЫ
ЗАРУБЕЖНЫЕ УЧЕНЫЕ О КАЗАХСТАНЕ

М.Л. Анафинова

ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институты, Еуразиялық және 
салыстармалы саяси зерттеулер бөлімінің бастығы

ТЕМА ГЕНОЦИДА В ПЕРИОД ВЕЛИКОГО ГОЛОДА В 
КАЗАХСТАНЕ В АКАДЕМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

 ЗАПАДНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

в марте 2010 года Парламентс-
кая ассамблея совета европы на 
своем заседании приняла документ 
«в память жертв страшного голо-
да (голодомор) в бывшем ссср», в 
котором призвала всех историков и 
юристов европы провести совмест-
ное независимое, объективное и ли-
шенное политической подоплеки 
исследование для того, чтобы полно-
стью установить факты об этой че-
ловеческой трагедии, и оценить их с 
точки зрения действующего между-
народного права.

комитет по Правовым вопро-
сам и Правам человека, отмечается 
в документе, осуждает политику со-
ветского режима в 1932-1933 годы 
и оценивает ее как преступление 
против человечества, нацеленное на 
физическое уничтожение крестьян 
в украине и других областях, насе-
ленных этническими украинцами, а 
также в казахстане и других частях 
прежнего советского союза.

Эта политика привела к голоду и 

гибели миллионов людей. В процент-
ном соотношении, пишется в доку-
менте, в Казахстане, чье население 
в основном традиционно вело коче-
вой образ жизни, и оказывало сопро-
тивление против принудительной 
коллективизации, погибших намного 
больше, чем в советской Украине.

сообщение комитета по Поли-
тическим вопросам не выдвигает на 
первый план то, что преступная по-
литика велась только в отношении 
украинских людей. в интересах ис-
тины и исторической правды этот 
факт должен быть полностью при-
знан и не скрыт среди других пре-
ступлений, совершенных советским 
режимом против других этнических 
и социальных групп.

в меморандуме Парламент-
ской ассамблеи докладчик комите-
та по Правовым вопросам и Правам 
человека Пол ровен (Paul Rowen) 
– представитель альянса либерал-
демократов европы от великобри-
тании выражает свое несогласие 

Аннотация
автор анализирует содержание опубликованных работ зарубежных 

ученых, посвященных голоду в казахстане в начале 30-х годов хх века.
Ключевые слова: сталинский геноцид, историческая правда, меж-

дународное право, судьба кочевых народов, седентаризация, жертвы и 
масштабы голода.

удк [94(574)''1932/33'':341.485]:001.8(1-87)
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с некоторыми мнениями по поводу 
того, что все жертвы коллективи-
зации были непреднамеренными по-
следствиями фанатичной политики 
индустриализации для пользы стра-
ны в целом.    П. ровен выразил ка-
тегорическое несогласие с тем, что 
некоторые эксперты все еще отри-
цают факты, называя их фашистской 
пропагандой, и с теми, кто только ча-
стично признают их и рассматривают 
как прискорбные.

Классификация Голодомора на 
Украине и Великого голода в Казах-
стане признана геноцидом многи-
ми странами официально, включая 
США, Канаду, Австралию, большин-
ством стран Латинской Америки и 
восточной Европы.

ассамблея не ставит своей зада-
чей вынесение окончательного вер-
дикта по жертвам насильственной 
коллективизации, отметил оратор. 
расследование еще продолжается, 
и украинская служба Безопасности 
(усБ) обратилась за юридической 
поддержкой к правоохранительным 
органам австрии, Белоруссии, ита-
лии, казахстана, молдовы, Польши, 
россии, великобритании и соеди-
ненным Штатам [1]. 

в связи с этим, в своей работе 
«голод в степи. (коллективизация 
сельского хозяйства и казахские кре-
стьяне)» Николо Пианчиоло (Nicollo 
Pianciola) пишет: «судьба кочевых 
народов в советском союзе – один 
из наименее известных эпизодов в 
социальных, экономических и демо-
графических переворотах, вызван-
ных «революцией сталина сверху». 
статья основана на исследованиях, 
проведенных в центральных архи-
вах москвы и сборниках изданных 
документов из архивов казахста-
на о проблемах, которые принесла 

сельским казахам советская поли-
тика в период между концом НЭПа, 
коллективизацией и кампаниями по 
раскулачиванию крестьянства. в ней 
предложены гипотезы о причинах, 
почему крестьяне оказались той со-
циальной группой, которая ответила 
за последствия сталинской «рево-
люции сверху» в большей степени, 
чем любой другой класс, и о том, что 
привело к принятию решения об эко-
номических процессах, приведших к 
смерти почти полутора миллиона че-
ловек в период с 1929 и 1933гг.

Чтобы понять, что произошло в 
период коллективизации, автор про-
водит исторический ракурс в исто-
рию казахстана. в советском союзе 
в конце 1920-ых основными народа-
ми, чьим пропитанием, зависевшим 
от перегоняемого на новые пастби-
ща кочевого содержания животных, 
были казахи, туркмены, кыргызы и 
буряты. в соответствии с первым 
пятилетним планом, все эти народы 
подверглись планам так называемой 
«седентаризации», выполненным с 
различной степенью принуждения и 
в разные сроки. коллективизация и 
седентаризация уничтожили скот и 
пастбищную экономику [2].

Главным тезисом новейшей 
книги Н.М. Неймарка (Norman M. 
Naimark) «Геноциды Сталина» яв-
ляется утверждение, что политика 
Сталинских репрессий 1930-х годов 
тоже должна быть трактована 
как геноцид. Этот тезис не является 
новым. в последние годы все боль-
ше историков, политиков и публи-
цистов соглашаются, что отдель-
ные сталинские репрессии, такие 
как украинский голод или убийство 
польских офицеров в катыни, имели 
характер геноцида. Неймарк идет, од-
нако, дальше. Он предлагает не от-
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делять одни репрессии от других, а 
говорить скорее о геноцидальном ха-
рактере всего Сталинского режима, 
который «убивал систематически, а 
не эпизодически». 

Н.м. Неймарк утверждает, что 
сталинские геноциды нельзя отде-
лить от личности самого сталина. 
массовые репрессии в ссср были до 
сталина и после него – однако гено-
цидального характера они достигли 
лишь при нем. он настаивает, что во 
многих случаях жертвы репрессий не 
были настоящими врагами советско-
го режима – часто их преступления 
существовали лишь в воображении 
сталина и его приспешников. Это, 
однако, не отрицает самого факта, 
что Сталинские репрессии были ге-
ноцидом, считает автор. 

в своей книге Н.м. Неймарк пи-
шет: «Сталин не говорил о том, что-
бы истребить всех украинцев или 
казахов – Сталин говорил об уничто-
жении определенных условий повсед-
невной жизни земледельцев в Украи-
не или кочевников в Казахстане, ко-
торые делали их именно украинцами 
или, соответственно, казахами».

Террор против отдельных наци-
ональностей Сталин сопровождал 
сознательным возвышением россиян: 
они служили как бы моделью образ-
цового советского народа, считает 
Н.М. Неймарк. анализ украинского 
голода, по словам ученого, усложня-
ется тем, что в тот период от сильно-
го голода пострадали и другие регио-
ны ссср, включая регионы россии и 
Беларуси. 

в трагическом случае с казах-
станом, с его обширной кочевой и 
полукочевой базой, условия голода 
были еще более жестокими, чем в 
украине. в книге приводятся сле-
дующие данные: число смертей от 

голода достигло 1,45 млн., около 38 
процентов от общей численности на-
селения казахстана, самый высокий 
показатель смертности среди любой 
другой национальности в Советском 
Союзе.

Показное пренебрежение мо-
сквой негативных последствий уни-
чтожения кочевого хозяйства казахов 
с принудительной политикой «седен-
таризации» – оседлости, а не целена-
правленные убийственные действия 
со стороны правительства было пер-
вопричиной голода. власти ссср не 
смогли предотвратить переселения 
казахов в поисках спасения в города 
и поселки из регионов, подвержен-
ных голоду. вместе с тем, они пред-
принимали серьезные усилия, чтобы 
удержать их подальше от границы 
Китая. Многие казахи были уни-
чтожены при попытках убежать из 
страны.

в то же время, ни казахам, ни 
украинцам относительно быстрой 
и эффективной помощи не было пре-
доставлено, тогда как жителей не-
которых русских и белорусских обла-
стей, пораженных голодом, обеспе-
чивали оперативной помощью. кро-
ме того, ни в казахстане, ни в украи-
не власть, столкнувшись с реалиями 
голодающего населения, не ослабила 
условий вынужденной реквизиции, 
как это случилось в некоторых дру-
гих регионах пораженных голодом.

Несмотря на недостаточное ко-
личество документальных подтверж-
дений по поводу намерений москвы, 
Норман Неймарк считает, что именно 
по этим и другим причинам, неко-
торые ученые называют казахский 
голод геноцидом. в своей книге он 
цитирует курта Йонассона (Kurt 
Jonassohn): «Нет сомнений, что пред-
намеренный голод казахского наро-
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да, в сочетании с чисткой казахской 
интеллигенции и деятелей культуры, 
является ярким примером геноцида». 
Принимая во внимание тот факт, что 
очевидными целями Москвы было 
уничтожение определенного образа 
жизни крепко связанных с этниче-
скими и культурными особенностя-
ми народов Казахстана и Украины, 
заключение Йонассона можно счи-
тать небеспочвенными [3]. 

Профессор германского уни-
верситета гумбольдт роберт кинд-
лер (Robert Kindler) в своей статье 
«сильный и слабый. существование 
физического насилия во время голода 
в казахстане (1930-1934)» и в других 
своих трудах изучает историю голода 
в казахстане и существование физи-
ческого насилия во времена голода в 
казахстане в начале 1930-х годов. По 
его словам, голод был вызван насиль-
ственной коллективизацией и безжа-
лостной реквизицией скота и зерна. 
Более 1,5 млн. человек погибло во 
время голода, и сотни тысяч вынуж-
дены были покинуть свои дома и ре-
гионы.

в своих исследованиях роберт 
киндлер определил, что в такой не-
простой ситуации, отдельные лица 
и группы из разных слоев общества 
подвергались насильственным дей-
ствиям. Насилие практиковалось в 
повседневной жизни многонацио-
нального казахского общества во 
время голода, и составляла основ-
ную часть взаимоотношений между 
большевистскими чиновниками, бе-
жавшими казахскими кочевниками, 
и европейскими крестьянами в том 
числе. Именно большевики в первую 
очередь могли и часто прибегали к 
насилию, пишет автор.

труды роберта киндлера, на при-
мере процессов на местном уровне, 

дают четкое понимание того факта, 
что большевики и другие группы лю-
дей прибегали к насилию не только 
выполняя приказы «сверху», но и для 
удовлетворения личных или группо-
вых интересов. 

Прибегали к насилию не только 
коммунисты. Физическое насилие со-
вершалось также различными субъ-
ектами для выживания, и в процессе 
борьбы с голодом. киндлер указыва-
ет на ряд следующих причин такого 
насилия: нехватка ресурсов, требо-
вания реквизиции и целевые планы 
должны были быть выполнены в обя-
зательном порядке. он утверждает, 
что само присутствие голода стало 
важным и дополнительным толчком 
к насильственным действиям [4].

в статье «голод в казахстане: 
историографическая переоценка» 
профессор германского университета 
гельмута Шмидта (гамбург) марк а. 
рудольф (Rudolf A. Mark) утвержда-
ет, что голод 1930-х годов был одним 
из величайших пробелов в советской 
историографии казахстана 

После провозглашения незави-
симости казахстана, великий голод 
стал объектом исторического иссле-
дования – хотя до сих пор в качестве 
национального проекта, осуществля-
емого по заказу государства. марк 
а. рудольф считает что, многие ис-
следователи в течение некоторого 
времени великий голод продолжали 
объяснять как «случайность» или 
«нарушение ленинских принципов».

По словам марка а. рудольфа, 
с уходом советского периода в про-
шлое, голод в наши дни все чаще ин-
терпретируется как следствие на-
сильственной политики уравниловки, 
проводимой сталинской системой, 
которая, как всем известно, была 
тоталитарной.
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так же как и в украинском слу-
чае, казахские историки и демогра-
фы сегодня изучают вопросы, касаю-
щиеся количества жертв, масштабов 
голода, и последствия событий кото-
рые оцениваются как катастрофа или 
же трагедия. в данной статье марк 
а. рудольф делает попытку внести 
огромный вклад в академический 
дискурс о голоде в казахстане имев-
шем место в 1930-х годах [5].

таким образом, авторами рас-
смотрены результаты, достигнутые 
западными историками по таким 
стержневым проблемам сталинской 
репрессивной политики, как репрес-
сии в отношении крестьянства пе-
риода насильственной коллективи-
зации (1929-1933 гг.), «большой тер-
рор» 1937-1938 гг., Большой голод в 
казахстане и голодомор в украине, 
геноцид против отдельных народов 
бывшего ссср. Проблема геноци-

да народа рассмотрена в некоторых 
исследованиях западных ученых с 
точки зрения сталинского решения – 
наказать голодом и страхом опреде-
ленное число национальных и этно-
социальных групп. 

На 17 сессии Парламентской ас-
самблеи в июле 2008 года в астане 
принята резолюция по вопросу голо-
домора в украине, в которой «отдает-
ся дань невинным жертвам миллио-
нов украинцев, которые погибли в 
1932 и 1933 годах в результате массо-
вого голода, вызванного жестокими 
намеренными акциями и политикой 
тоталитарного сталинского режи-
ма».

вместе с тем, возникает законо-
мерный вопрос: почему на вышеназ-
ванной сессии наряду с украиной не 
были рассмотрены вопросы велико-
го голода в великой степи?
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SUMMARY
Author of the article: Anafinova Madina, candidate of philology, head of  

the department of Eurasian and comparative political researches of the Institute 
of  State history of the Committee of Science of the Ministry of Education and 
Science of the Republic of Kazakhstan.

The author of the article analyses an academic discourse about genocide 
against some nations during the period of Great Famine and mass repression on 
the territory of former USSR.

теу бөлімінің бастығы мадина латыпқызы анафинова.
мақаланың авторы XX ғасырдың 30-шы жылдардағы ашаршылық кезін-

де жеке халықтарға қарсы жүргізілген геноцид саясаты туралы академиялық 
дискурсты талдайды.



122

№ 3, 2012    мемлекет тарихы     история государства

МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ ИНСТИТУТЫНЫң ЖАңАЛЫҚТАРЫ
НОВОСТИ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА

К.М. Ілиясова, 
Т.Я. Сәтбай

АШАРШЫЛЫҚ АҚИҚАТЫН ЖАңАША ЗЕРДЕЛЕУ

тәуелсіздік жылдары 1996 
жылдың 30-желтоқсанында Қр 
Президентi Н.Ә. Назарбаевтың «1997 
жылды Жалпыұлттық татулық пен 
саяси қуғын-сүргiн құрбандарын 
еске алу жылы деп жариялау туралы» 
Жарлығы,  1997 жылдың 31 мамы-
рын саяси қуғын-сүргiн құрбандарын 
еске алу күнi ретінде бекiту туралы 
Өкiмi шықты. 

осы кезден бастап 31 ма-
мыр «Жаппай саяси қуғын-сүргін 
құрбандарын» еске алу күні 
ретінде аталып келеді. Биыл 1932-
1933 жылдардағы ашаршылық 
нәубетіне 80 жыл, 1937 жылғы жап-
пай саяси қуғын-сүргінге 75 жыл. 
соған орай елімізде мемлекеттік 
деңгейде көптеген іс-шаралар өтті. 
астана қаласында «ашаршылық 
құрбандарына ескерткіш» мону-
ментінің ашылуы (31.05.2012), 
«Қазақстандағы ашаршылық: халық 
қасіреті және тарих тағылымы» 
атты халықаралық ғылыми 
конференциясының (01.06.2012) өтуі 
– соның айғағы. 

мемлекеттік маңызы зор осын-
дай іс-шаралардан Қр Білім және 
ғылым министрлігі Ғылым комитеті 
мемлекет тарихы институтының 
ұжымы да сырт қалмады. 

2012 жылы астана қаласы әкімді-
гі Ішкі саясат басқармасының тапсы-
рысымен «1932-1933 жылдардағы 
ашаршылық ақиқаты. Правда о го-
лоде    1932-1933 годов» /Аяған Б.Ғ.,

Қыдыралина Ж.У., Ауанасова 
Ә.М., Қашқымбаев А.Н., Анафино-
ва М.Л.,   Ілиясова К.М.; Б.Ғ. Ая-
ғанның редакциясымен. – Алматы: 
ТОО «Литера-М», 2012. – 336 б. + 16 
б. жапсырма. – қазақша, орысша) 
атты ғылыми – көпшілік қауымға 
арналған ұжымдық монография 
жарық көрді. оның таралымы 1000 
дана, 22 баспа табақтан тұрады. 
ағылшын тілінде түйін жасалған. 
Пікір жазғандар: Қазақстан халқы 
ассамблеясы төрағасының орынба-
сары, саяси ғылымдарының докторы 
е.л. тоғжанов, т.ғ.д., профессор      
З.е. Қабылдинов, т.ғ.д.     а.с. мұса-
ғалиева. кітаптың алғашқы нұсқасы 
орыс тілінде дайындалды.  

кітаптың аннотациясында 
жазылғандай, хх ғасырдың 20-
30 жылдарындағы Қазақстандағы 
ұжымдастыру саясатының салдары-
нан туындаған ашаршылық тари-
хы және оның зардаптары жаңаша 
көзқарас тұрғысынан пайымдалады. 
Өйткені, бұл мәселені ксро-ның 
ресми билігі мен тарих ғылымы 
жарты ғасырдан астам уақыт жасы-
рып келді және оны өздеріне тиімді 
көрсетті. 

Ұжымдық монографияда тарихи 
оқиғалар соңғы жиырма-жиырма бес 
жыл ішінде жарияланған отандық, 
кеңестік, ресейлік және батыстық 
зерттеулер мен облыстық мұрағат 
құжаттары негізінде сараланған. 
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Бұл басылымға фотосуреттер, 
тақырыптық карталар, глоссарий, 
биографиялық анықтама көрсеткіші 
енгізілген. 

кітаптың мазмұны алғы сөз, 
«миллиондар қасіреті» (автор-
лардан), 4 тарау және қорытынды 
бөлімнен тұрады:  

Алғы сөзді мельбурн уни-
верситетінің профессоры, сталиндік 
террор мен ксро тарихының 
экономикалық мәселелерін зерттеуші 
Стивен Уиткрофт жазды. авторлар 
«Миллиондар қасіреті» (траге-
дия миллионов) атауымен берілген 
кіріспе сөзде кітаптың маңыздылығы 
мен ерекшелігіне тоқталады.  

«Отандық және шетелдік 
тарихнамадағы 1932-1933 жж. 
ашаршылық және ұжымдастыру 
тарихы» (история коллективизации 
и голода в казахстане 1932-1933 гг. 
в отечественной и зарубежной исто-
риографии) деп аталатын 1 – тарауда 
мәселенің жалпы тарихнамалық қоры 
айқындалған.  отандық, кеңестік, 
ресейлік авторлармен қатар батыстық 
Роберт Конквест, Элла Майар, Эн-
дрю Кэрнс, Марта Брилл Олкотт, 
Шейла Фицпатрик, Николас Верт, 
Роберт Дэвис, Стивен Уиткрофт, 
Никола Пианчиоло,  Изабель Огайон, 
Норман Неймарктың зерттеулеріне 
тарихнамалық шолу жасалған.  
сондай-ақ, жергілікті мұрағат-мұ-
ражай құжаттары  мен ауызша  тарих 
(oral history) деректері, әсіресе «32-
нің зұлматы» (әл-Фараби атындағы 
ҚазҰу),  омбы облысындағы тарихи 
экспедицияның далалық материалда-
ры пайдаланылған. 

хх ғасырда ашаршылық төрт 
рет болған (1911 ж., 1920 ж., 1930 ж., 
1946-1948 жж.). 

кеңестік тарихнамада  ашар-
шылықтың себептері: бұрынғы 

патшалық отарлау саясаты, бірінші 
дүние жүзілік соғыс пен азамат 
соғысы, халықтың сауатсыздығы» 
деп түсіндірілді. ал, кеңестер 
билігі тұсындағы орта азия және 
Қазақстан халықтарының ауыр 
тағдырының негізгі себебін, алғаш 
рет большевиктер саясатымен 
байланыстырған Мұстафа Шоқай 
болған. соңғы зерттеулердің барлығы 
осы тұжырымға саяды. 

«ұжымдастыру бағыты» (курс 
на коллективизацию) деп аталатын 
2 - тарауда ауыл шаруашылығын 
ұжымдастырудың саяси-құқықтық 
негіздері, оны іске асырудың жол-
дары, әртүрлі әдіс-тәсілдері мен 
себептері көрсетілген. Қазақ рес-
публикасында басталған күштеп 
отырықшыландыру             (1925 ж.), 
и.в. сталиннің сібірге сапары (1928 
ж.), алғашқы бесжылдық жоспар 
(1928-1932 жж.), «Бай қожалықтарын 
тәркілеуге» қатысты  қаулылар 
(1928-1930 жж.), басқаша айтқанда 
заңнамалық құжаттар және оны іске 
асырудағы огПу, Нквд – ның рөлі 
жаңаша пайымдалады.  

«ұжымдастыру барысы» 
(ход коллективизации) деп ата-
латын 3-тарауда ұжымдастыру 
науқанын іске асырудың кезеңдері, 
түрлері мен әдіс-тәсілдері, бай-кулак 
шаруашылығын тәркілеу мәселелері 
жан-жақты қарастырылады. Бай 
қожалықтардың  мүлкін тәркілеудің 
кезеңдері (1928-1929 жж.; 1930-1932 
жж.), ауқатты қазақ байларының, 
айталық жетісулық маман әулетінің, 
абай ұрпақтарының (тұрағұл ибра-
гимов), батыстық салық омаров 
(сырым датұлының шөбересі) 
және т.б. туралы жазылған. сол кез-
де огПу республика бойынша 82 
% бай қожалықтарын анықтаған. 
Ірі байлардың 75 % -ы тәркілеуге 
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ұшырап, жер аударылған. 
Жалпы 1932-1933 жылдары 

шаңырағы шайқалмаған қазақ отба-
сы кемде-кем. соның ішінде автор-
лар Шәкәрім Құдайбердиев, Әлия 
молдағұлова (сарқұлова), мәншүк 
мәметова, ермұқан Бекмахановты 
және т.б. әйгілі тұлғалардың бізге 
беймәлім тағдырына тоқталады.  

«Жаппай ашаршылық және 
ұжымдастыру саясатына қарсы 
халық наразылығы» (массовый 
голод и недовольство населения 
политикой коллективизаци) атты 
4-тарауда  ашаршылық нәубеті, 
күштеп ұжымдастыру кезіндегі 
қазақ зиялыларының қарсылығы, 
шаруалардың қарулы қақтығысы 
және  олардың жаппай көшуі 
мәселелері жүйелі баяндалады. 
тәуелсіздік жылдары жарияланған 
зерттеулер негізінде 1926-1939 
жылдардағы Бүкілодақтық халық 
санағы, соның ішінде Қазақстандағы 
халық саны көрсетілген. 1926 жылы 
қазақтар 3 млн. 628 мың адамды 
(58,2 %) құраса, 1939 жылы 2 млн. 
328 мың адамды (36,4 %) пайыз-
ды құраған. ал орыстар саны 1926 
жылы 1 млн. 275 мың (20,5 %), 1939 
жылы 2 млн. 636 мың (41,2 %) адамды 
құраған.  Бұл ұжымдастыру кезінде 
жергілікті тұрғындар саны азайып, 
сырттан келушілердің көбейгенін 
айғақтайды.  ал, тарихшы-демог-
раф м. асылбековтің соңғы 
мәліметтерінде ксро халқының 

саны әртүрлi берiледi: 1933 жылы 
168 млн, 1937 жылы 180 млн. мен 
162 млн. адам. Бұл кеңестiк санақтың 
құпиясы ашаршылық пен жаппай 
саяси қуғын-сүргiн құрбандарының 
санын әлем жұртшылығынан жасы-
румен түсiндiрiлсе керек. 

1932-1933 жылдары Қазақ-
стандағы ашаршылықтан кемі 1,5 
- 2 млн. адам құрбан болған. деген-
мен, бұл көрсеткіш әлі де кешенді 
зерттеуді қажет етеді.

хх ғасырдың 20-30 жыл-
дарындағы ашаршылық – қазақ 
тарихындағы ең ауыр қасіретті кезең 
болды. авторлар кітапты көрнекті 
орыс философы Николай Бердяевтің 
«кеңестік жүйе арқылы өзін 
көрсеткен, бұрын-соңды болмаған 
тирандық билікті қалай ақтасаңыз 
да, ол бір кездері ар соты алдын-
да жауап беруі тиіс» деген сөзімен 
тұжырымдайды және украинаға 
қарағанда, адам шығынының 
Қазақстанда жоғары болғанын 
алға тартып, оны геноцид деуге 
толық негіз бар деген қорытынды 
жасайды. мұндай тұжырымға 
келу халықаралық конвенцияда 
тіркелген «геноцид қылмысының 
алдын алу және оның жазалаулары» 
халықаралық құқық ережелеріне 
сәйкес келеді. 

украина мен Қазақстандағы 
ашаршылық (голодомор) аҚШ, ка-
нада, австралия, латын америкасы 
және Шығыс еуропа елдерінде рес-
ми мойындалған. 
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2012 жылдың 13 мау-
сымында мемлекет тарихы 
институтының ғалымдары Қазақстан 
республикасындағы украинаның 
төтенше және Өкілетті елшісі олег 
алексеевич деминмен, Қазақстан 
республикасындағы украина ел-
шілігінің саяси мәселелер бойынша 
кеңесшісі Петр васильевич токарь-
мен кездесті. 

мемлекет тарихы институтының 
директоры Б.Ғ. аяған мәртебелі 
қонақты мемлекеттік мекеменің 
негізгі жұмысымен, ғылым сала-
сында қол жеткізген жетістіктері 
мен болашақтағы мақсаттарымен 
таныстыра келе, украинаның 
төтенше және Өкілетті елшісімен 
өткізіліп отырған кездесу институт 
шежіресінде    алғашқы  рет    болып
отыр, деді. Бүркітбай Ғелманұлы  
жақында ашаршылық қасіретіне 
80 жыл толуына орай Қазақстан 
республикасының Президенті 
Н.Ә. Назарбаевтың тапсырмасы-
мен бірқатар іс-шаралар қолға алы-
нып, 31 мамыр күні ашаршылық 
құрбандарына арналған ескерткіш 
ашылғандығын, маусым айының ба-
сында «Қазақстандағы ашаршылық: 
халық қасіреті және тарих тағылымы» 
атты халықаралық ғылыми 
конференцияның жоғары деңгейде 
өткізілгендігін атап өтті.

Өз кезегінде елші о.а. демин 
Қазақстанды украинамен терең та-
рихи  байланысы  бар  достық   және 

бауырмал ел ретінде қарасты-
ратындығын тілге тиек етті. екі 
елді жалпы ортақ бастан кеш-
кен көптеген оқиғалар байланы-
стырады дей келе, ашаршылық 
кезінде украина халықтарының 
бастан өткерген тауқыметі жайын-
да, осы өзекті мәселеге байланы-
сты жүргізілген зерттеулер, жаңаша 
көзқарастар мен халықаралық 
конференцияда айтылған құнды 
пікірлер жайында ойымен бөлісті. 
Қазақстандағы болған ашаршылық 
сынақтан өткізіліп, басқа елдер үшін 
әзірлік болды деген пікірлер бар. 
сондықтан ашаршылық тақырыбы 
психологиялық, әлеуметтік, демог-
рафиялық жағынан кешенді 
зерттеліп, осы саясатты жүргізудегі 
қолданылған әдістер мен діни 
көзқарастарды  қарастыру керек, -  
деді елші өз сөзінде.

кездесу барысында елші 
о.а. демин Қазақстан мен укра-
ина арасындағы экономикалық 
байланыс туралы және бүгінгі 
тандағы украинаның әлеуметтік-
экономикалық, саяси, мәдени ахуалы 
жайында кеңірек баяндап берді.

кездесуге қатысқан инсти-
тут ғалымдары қазақ халқының 
ашаршылық тақырыбына қатысты 
мәселелерді украина жетекші 
ғалымдарымен бірлесіп жұмыс 
істеуге және украинаның ғылыми-
зерттеу  мекемелерімен  байланыс 
орнатуға ниеттері бар екендіктерін 
білдірді.

МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ ИНСТИТУТЫНЫң ҒАЛЫМДАРЫ 
УКРАИНАЛЫҚ ӘРІПТЕСТЕРІМЕН БІРЛЕСКЕН ЗЕРТТЕУ 

ЖұМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗБЕК
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2012 жылдың 21 тамы-
зында  республикалық «хабар» 
агенттігінің «соНымеН, солаЙ 
деЙІк телебағдарламасында Қр 
БҒм жетекші мамандары,  белгілі 
ғалымдар, ардагер ұстаздар және 
ата-аналардың қатысуымен биылғы 
оқу жылында жалпы білім беретін 
мектептердің  оқу үрдісіне енгізілетін 
«акмеология, жеке және әлеуметтік 
табыс негіздері», «Қазақстан 
құқығы», «Өлкетану» жаңа пәндер 
хақында пікірталас өтті.

Бағдарламада Қр Білім беру 
саласының жетекші мамандары бұл 
пәндердің мектеп бағдарламасында 
қарастырылғанын, оны іске асы-
рудың жолдары туралы және 
мектеп оқулықтарын жазу жа-
йында өз пікірлерін ортаға салды. 
мамандардың айтуынша биылғы 
жылы оқу үрдісіне енгізілетін атал-
ған жаңа пәндер оқушылардың та-
нымын арттырып, патриоттық сезімі 
мен тұлғалық қасиетін дамытуға, 
жауапкершілігін арттыруға септігін 
тигізеді. ең бастысы оқушы мек-
теп табалдырығында алған білімін 
өмірлік тәжірибеде пайдалана ала-
ды.

осы бағдарламаға сарапшы 
ретінде шақырылған мемлекет 
тарихы институтының жетекші 
ғылыми қызметкері, т.ғ.к., доцент 
күлпаш Ілиясова биылғы оқу жы-
лына енгізілетін  осы пәндердің 

ішінде «Өлкетану» пәнінің 
маңыздылығы мен ерекшелігіне 
тоқталып өтті. Ғалымның айтуын-
ша, білім беру жүйесіне қосылатын 
3 пәнде қоғамның сұранысына 
сәйкес енгізіліп отыр. Әсіресе, 
өлкетану пәнін оқыту арқылы 
жастардың өскен жері мен  туған 
елінің тарихына, жергілікті атақты 
тұлғаларға, ескерткіштерге де-
ген қызығушылығын тудыраты-
нын тілге тиек етті. к. Ілиясова 
еліміздің 14 облысында облыстық 
тарихи-өлкетану мұражайлары бар 
екендігін айта келе, жыл сайын 
әріптестік бірлестікте жүргізілетін 
археологиялық тарихи экспедиция-
лар және оның нәтижелері тура-
лы баяндап берді. сонымен бірге 
орталық, оңтүстік, батыс және шы-
ғыс аймақтарының тарихын танып 
білу шарт екенін  баса айтты. соңғы 
мәліметтер бойынша Қазақстанда 
192 ғылым докторы, 864 ғылым кан-
дидаты болса, тәуелсіздік жылда-
ры солардың күшімен айтарлықтай 
еңбектер жарық көрді. мемлекет та-
рихы институтының ғалымдары Қр 
тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай 
54-ден астам кітап дайындады. Бұл 
дегеніміз – биыл білім беру жүйесіне 
енгізілетін «Өлкетану» пәніне 
қажетті материалдар жеткілікті де-
ген сөз,-деп           түйіндеді       доцент  
к.м. Ілиясова.

БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНЕ ЕНГІЗІЛЕТІН ЖАңА 
ПӘНДЕР ХАҚЫНДА
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М.Л. Анафинова

РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ставшие уже традиционными 
встречи с видными зарубежными 
учеными в стенах института исто-
рии государства расширяют гра-
ницы научных познаний  не только 
молодых, но и опытных ученых, и 
вносят свежие идеи, которые непре-
менно воплощаются в совместных 
проектах.

6 сентября 2012 года директор 
института, доктор исторических 
наук, профессор Б.г. аяган встре-
тился с известным ученым, профес-
сором университета    мельбурна    
с. уиткрофтом.

с     сентября    текущего     года
с. уиткрофт преподает в Назар-
баев университете. Помимо  пре-
подавания у именитого ученого 
очень большие планы на научно-
исследовательские работы в казах-
стане.

На встрече были обсуждены во-
просы дальнейшего сотрудничества 
со Школой социальных и гумани-
тарных наук Назарбаев университе-
та, перспективы совместных науч-
ных проектов, расширение границ 
международного сотрудничества, 
проведение совместных конферен-
ций, круглых столов, лекций.

как      отметил      профессор 
с. уиткрофт, в международную ко-
манду именитых ученых, куда вхо-
дят в. кондрашин,    Ш. Фиц-патрик,  
с. кульчицкий, Н. Пианчиолло и др., 
с которыми он ведет тесное сотруд-
ничество, ему хотелось бы включить 
и видных казахстанских ученых, а 
именно профессора Б.г. аягана. 

в свою очередь, профессор Б. 
аяган выступил с рядом инициатив 
по совместному взаимовыгодному 
сотрудничеству: проведение со-
вместных лекций по истории казах-
стана в вузах республики, работа в 
архивах, осуществление совместных 
англоязычных проектов.

в конце встречи с. уиткрофт 
отметил, что, к сожалению, в библи-
отеке Назарбаев университета мало 
книг казахстанских ученых. в ответ 
Б.г. аяган преподнес в подарок для 
библиотеки университета книги, на-
писанные учеными института исто-
рии государства.

* * *
Настоящий научный десант вы-

садился 18 сентября 2012 года в На-
зарбаев университете. По приглаше-
нию Школы гуманитарных и соци-
альных наук на встречу с коллегами-
преподавателями приехали 12 док-
торов и кандидатов наук института 
истории государства кН моН рк 
во главе с директором, д.и.н., про-
фессором Б. аяганом.

в этом году состав преподава-
телей Школы обновился, во главе 
с деканом, доктором политологии, 
профессором джоном уитти. На 
встрече присутствовали историки-
ученые из америки, австралии и 
казахстана сэмюэл Нёрст, дэниелл 
росс, сбигнев войновски, стивен 
уиткрофт и мейрамгуль кусаино-
ва, которые преподают в Назарбаев 
университете.

Поистине теплый прием, а самое 
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главное – огромная заинтересован-
ность в методологии исследования 
истории казахстана и методике пре-
подавания вылились в двухчасовой 
диалог. многочисленные вопросы с 
обеих сторон говорили о том, что у 
ученых очень много точек соприкос-
новения, и есть – конкретные идеи 
и предложения по дальнейшему со-
трудничеству. 

уже вошедшие в традицию 
института встречи с зарубежными 
учеными преследуют прагматиче-
ские цели. в первую очередь – на-
ладить взаимообмен и взаимообо-
гащение научно-исследовательского 
потенциала отечественных ученых 
и зарубежных коллег по проблемам 
развития и состояния современной 
казахстанской исторической науки 
и перспективах развития, а также 
осуществление совместных научно-

исследовательских программ, про-
ектов. одним из важнейших аспек-
тов развития науки является обмен 
научной информацией, документа-
цией, литературой и библиографи-
ческими изданиями. учитывая это, 
ученые института преподнесли в 
дар Школе свои книги. 

встречу можно назвать плодот-
ворной, так как ученые договори-
лись о проведении совместных экс-
педиций, семинаров, лекций науч-
ных конференций и рабочих встреч.

с особой заинтересованностью 
было воспринято предложение про-
фессора Б.г. аягана о прохождении 
стажировок зарубежных молодых 
ученых Назарбаев университета 
в институте истории государства. 
стороны договорились информи-
ровать и приглашать друг друга на 
проводимые мероприятия. 
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С.Ж. Дүйсен 

ОТАНДЫҚ ТАРИХТЫ ОҚЫТУДЫ ЖЕТІЛДІРУГЕ 
БАЙЛАНЫСТЫ ЖұМЫС ТОБЫ ІСКЕ КІРІСТІ

Қазақстан республикасының 
Президенті Н.Ә. Назарбаев 2012 
жылы 12 шілдеде «Қазақстанның 
әлеуметтік жаңғыртылуы: Жал-
пыға ортақ еңбек Қоғамына 
қарай 20 қадам» деген еңбегінде 
еліміздің білім беру ұйымдарында 
пайдаланылатын Қазақстан тари-
хы оқулықтары мен оқытудағы 
кемшіліктерді көрсетіп сын айтқан 
болатын. осыған сәйкес Білім және 
ғылым министрлігі 23 тамызда осы 
кемшіліктерді жою мақсатында іс-
шаралар ұйымдастыратын жұмыс 
тобын құрды. Жұмыс тобына 
жетекшілік ету мемлекет тарихы 
институтының директоры тарих 
ғылымдарының  докторы, про-
фессор  Б.Ғ. аяғанға  жүктелді. Жұ-
мыс тобына Әл Фараби атындағы 
Қазақ Ұлттық университетінің,  
л.Н. гумилев атындағы еуразия 
Ұлттық университетінің, абай 
атындағы Ұлттық педагогикалық 
универ-ситеттің, мемлекет тари-

хы институтының, ы. алтынса-
рин атындағы Ұлттық Білім 
академиясының, республикалық 
«оқулық» орталығының, «респуб-
ликалық қосымша білім беру оқу-
әдістемелік орталығы» мекемесінің 
жетекші ғалымдары мен мамандары, 
астана, алматы, Қарағанды, Павло-
дар қалаларының колледждері мен 
мектептерінің тәжірибелі, жоғары 
санатты тарих пәнінің мұғалімдері 
қатысты. 11-13 қыркүйек арасында 
бұл жұмыс тобы мемлекет тарихы 
институтында жұмыс жүргізді. са-
рапшылар жоғары оқу орындары-
на, колледждерге және  мектептерге 
арналған Қазақстан тарихы пәнінің 
оқу бағдарламаларын, типтік оқу 
жоспарларын сүзгіден өткізіп, кем-
шіліктерін түзеп, толықтырып, 
өңдеп министрліктің Жоғары 
және орта білім департаменттері 
мамандарының қарауына тап-
сырды. сарапшылар жұмысы әлі 
жалғасатын болады.
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астаНа. 25 сентября. каЗиН-
Форм - сегодня в астане в министер-
стве образования рк прошло второе 
заседание рабочей группы по экспер-
тизе и анализу учебных планов, учеб-
ников и учебных пособий по истории 
казахстана с участием представителей 
министерства, ученых-историков, пре-
подавателей вузов и учителей средних 
школ.

создание рабочей группы иниции-
ровано моН рк с целью реализации 
поручений главы государства, озвучен-
ных в Программной статье «социаль-
ная модернизация казахстана: двадцать 
шагов к обществу всеобщего труда».

в общем, на сегодняшний день 
можно отметить, что учебники по исто-
рии казахстана на достаточно хорошем 
уровне. Но у нас есть цель подготовить, 
создать и выпустить учебные материа-
лы, основываясь на новых концептуаль-
ных основах, новых методологиях. По-
этому причиной того, что сегодня моН 
рк собрало данную рабочую группу из 
ученых, является поиск новых идей,   
стимулирование  новых изысканий по 

созданию новых учебников.
об этом сообщил журналистам в 

ходе заседания председатель рабочей 
группы, доктор исторических наук, 
профессор, директор института исто-
рии государства Буркитбай аяган.

«мы должны идти в ногу со време-
нем, сегодня мы не можем преподавать 
по старинке, используя лишь наглядные 
пособия и карты. сейчас существует 
множество ресурсов: это и информаци-
онные технологии; и интернет; и спе-
циализированные мировые телевизион-
ные каналы, и нам необходимо подго-
тавливать педагогов, соответствующих 
требованиям нового времени», - сказал 
Б.аяган.

«в составе группы работают прак-
тически все известные ученые казах-
стана из крупнейших университетов 
и колледжей, а также учителя школ 
страны. Благодаря этому происходит 
своеобразный синтез и обмен мнения-
ми между школьными учителями, пре-
подавателями вузов и авторами учеб-
ников», - добавил директор института 
истории государства. 

    

В АСТАНЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО
 эКСПЕРТИЗЕ И АНАЛИЗУ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ, 

УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ПО 
ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА
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ӘЛЕМДІК ТАРИХ ҒЫЛЫМЫНЫң ЖАңАЛЫҚТАРЫ
НОВОСТИ МИРОВОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

КАЗАХСТАНСКИЕ АРХЕОЛОГИ ВСКРЫЛИ МОГИЛЫ 
ВОИНОВ-КОЧЕВНИКОВ

Главная новость нынешнего археологического сезона - нахождение 
сразу трех могил древних воинов-номадов, живших около двух тысяч 
лет назад, - передает телеканал КТК.

вот уже много лет на городище 
культобе (на территории ордаба-
синского района близ поселка сары-
арык) в Южном казахстане ведутся 
раскопки сотен курганов эпохи зага-
дочного и малоизученного государ-
ства кангюй (II до нашей эры - IV 
нашей эры). 

Несмотря на то, что обязатель-
ные атрибуты для такого рода по-
гребений - золото и драгоценности 
- были украдены еще в средние века, 
до наших дней кое-что дошло. в мо-
гилах, которые великолепно сохра-
нились, найдены керамика (большие 
кувшины или хурмы) и оружие (на-
конечники стрел, ножи, луки и кин-

жалы).
«...кинжал был в сложносостав-

ных ножнах, эти ножны были из де-
рева, внутри ткань, а сверху кусочки 
крашеной красной кожи. красный 
цвет символизирует принадлеж-
ность к элитному сословию. он ас-
социируется с солнцем, золотом и 
властью», - рассказывает руководи-
тель археологической экспедиции 
александр Подушкин.

«...керамика водоносная, столо-
вая - она так делится, и очень тон-
кая работа, хорошее качество, обжиг 
хороший», - добавила руководитель 
археологического центра Централь-
ного государственного музея казах-



132

№ 3, 2012    мемлекет тарихы     история государства

стана мастура сатыбалдиева.
теперь за дело возьмутся 

ученые-антропологи. они выяснят, 
кто же защищал родину две тысячи 
лет назад и сейчас покоится в таин-
ственных катакомбах.

ранее на культобе археологи 
находили уникальное письмо на ке-
рамических кирпичах-таблицах - 13 
эпиграфических артефактов, куда 

входят два почти полных текста и 
одиннадцать фрагментов.

По словам историков, в государ-
стве кангюй совместно проживали 
такие древние народы, как гунны 
(сюнну, хунну), сарматы, саки, и, 
возможно, аланы.

http://www.kursiv.kz/novosti/v-
kazakhstane/
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В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБНАРУЖЕН МАВЗОЛЕЙ 
ЗНАТИ ВРЕМЕН ЗОЛОТОЙ ОРДЫ

в Павлодарской области архео-
логами обнаружены руины мавзолея 
представителя знати времен Золотой 
орды.  об этом сообщает «интер-
факс-казахстан» со ссылкой на ди-
ректора научно-исследовательского 
археологического центра Павлодар-
ского государственного педагогиче-
ского института тимура смагулова.

мавзолей находится в местно-
сти аулиеколь в 60 километрах от 
Экибастуза. как подчеркнул т. сма-
гулов, «...новая находка является од-
ним из крупнейших архитектурных 
сооружений того времени, извест-
ных современной науке в степной 
зоне казахстана».

По словам ученого, в найденном 
погребении был похоронен пред-
ставитель высшей иерархии времен 
Золотой орды. На дне могилы обна-
ружен скелет мужчины, а найденные 
фрагменты купола с орнаментами из 
голубой глазури - подтверждение 
того, что 500-600 лет назад в этом 

регионе существовали профессио-
нальные архитекторы, строители и 
специалисты по декору.

По предварительным данным, 
высота мавзолея составляла 20 ме-
тров. как отметил ученый, на неко-
торых декоративных плитках видны 
знаки. «возможно, часть из них яв-
ляется тамгами, клеймами мастеров 
или религиозными символами. раз-
гадка этих таинственных знаков и 
символов еще впереди. может, они 
связаны с проникновением ислама 
в среду кочевников в XIV веке», - 
предположил археолог.

ранее в костанайской области 
на раскопках кургана близ лисаков-
ска археологическая экспедиция об-
наружила могильное захоронение, 
возраст которого - около трех тыс. 
лет.

http://www.kursiv.kz/novosti/v-
kazakhstane/
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МЕРЕЙТОЙ
ЮБИЛЕЙ

тарих ғылымдарының докторы, орыс географиялық қоғамының 
толық мүшесі, профессор  Жарас Әкішұлы ЕРМЕКБАЕВ – 

60 жаста!

1952 жылы 24 тамызда тарих ғылымдарының докторы, орыс 
географиялық қоғамының толық мүшесі, профессор ермекбаев Жа-
рас   Әкішұлы   көкшетау   қаласында   дүниеге  келген.  1976  жылы 
с.м. киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетін бітірген. 

Ж. ермекбаев 1983 жылы кандидаттық диссертацияны, 2000 
жылы  докторлық диссертацияны қорғаған.

Қазақстан және онымен шектес еуразия аумағындағы халықтар-
дың ұлыстық тарихы; еуразия халықтарының этно-мәдени өзара ық-
пал етуі; еуразия халықтарының этнопсихологиясы бағыттарындағы 
ғылыми зерттеулермен айналысады. «Қазақстанның мәдени мұрасы» 
бағдарламасы бойынша рФ орталық мұрағаттарынан материалдар 
жинап, жариялауға қатысады. «еуразияшылдық - Қазақстанның және 
шекаралас елдердің жаһандану жағдайындағы дамуының негізі: 
тарихи-этнографиялық және теориялық қырлары» (2004-2006 жж.) 
халықаралық жобасының жетекшісі. 60-тан астам ғылыми еңбектері  
жарияланған.
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декану факультета казНу им. аль-Фараби, доктору политических 
наук, профессору, академик академии политических наук рк, 

член-корреспондент вШ рк 
ИБРАЕВОЙ Галие Жунусовне исполнилось 60 лет!

ибраева галия Жунусовна родилась 7 августа 1952 года. Закон-
чила факультет журналистики казгу (1974). работала редактором 
на казахском республиканском телевидении, закончила аспирантуру 
мгу им. м.в. ломоносова, где защитила кандидатскую диссертацию 
на кафедре телерадиожурналистики на тему “типология детских те-
левизионных передач (на примере казахского телевидения)” в 1980. в 
1996 году защитила докторскую диссертация в казгу им. аль-Фараби 
на тему «телевидение казахстана в период формирования государ-
ственности». г.Ж. ибраева - автор 3 монографий, 3 учебных пособий, 
2 книг и более 70-ти научных и публицистических статей, автор теле-
визионных документальных фильмов. Под ее научным руководством 
защитились 2 кандидата политических наук.

г.Ж. ибраева стала инициатором налаживания международных 
связей с зарубежными организациями как си-эн-эн, Би-би-си, оаНа, 
школами журналистики таких стран, как сШа, австрия, италия, 
греция, великобритания, германия, малайзия, индия и др. Это по-
зволило разработать новые курсы и открыть на факультете новые спе-
циальности, в частности, «международная журналистика», «связь с 
общественностью».

галия ибраева является лауреатом премии союза журналистов 
рк, стипендиатом государственной научной стипендии рк за выдаю-
щийся вклад в развитие науки. Награждена медалью «10-летие обра-
зования рк». Получила грант фонда макартур сШа.
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тарих ғылымдарының докторы, профессор, Қр  әлеуметтік 
ғылымдар академиясының  корреспондент мүшесі 

 Ғали Бейсетбайұлы ӘЗІМБАЙ - 60 жаста!

1952 жылы 5  қыркүйекте   алматы облысында белгілі  саясаттану-
шы ғалым,  тарих ғылымдарының докторы, профессор, Қр  әлеуметтік 
ғылымдар академиясының  корреспондент мүшесі Әзімбай Ғали 
Бейсетбайұлы дүниеге келген.

Ғали Бейсетбайұлы абай атындағы  Қазақ  ұлттық педагогикалық 
институтын,  Қазақстан Ғылым академиясының тарих, археология 
және этнография институтының  аспирантурасын тәмәмдаған.  ал-
маты халық шаруашылығы институтында оқытушы, аға оқытушы,  
кейін доцент, жалпы білім беретін пәндердің  кафедра меңгерушісі 
болып қызмет атқарған.

1992-2001 жылдары  Қр ІІм академиясының алматы  жоғарғы 
тергеу мектебінің философия және әлеуметтік пәндер кафедрасының 
басшысы, 2001-2005 жылдары  Ғылыми-зерттеу ақпараттық 
орталығының директоры, Қр Президентінің жанындағы мемлекеттік 
қызмет академиясының мемлекеттік қызмет  және  мемлекеттік 
басқару  ҒЗи директоры.  2005 жылдың қыркүйек айынан бастап  
Қазақстандық көпсалалы «Парасат» институтының  әлеуметтік-
гуманитарлық пәндер кафедрасының меңгерушісі. 2008 жылдан ба-
стап мәдени саясат және өнертану институтының директорының 
орынбасары, директор кеңесшісі болып қызмет атқарған. 300- ге жу-
ық ғылыми жарияланымдардың авторы
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ҚұТТЫҚТАЙМЫЗ!

мемлекет тарихы институтында дарынды жас ғалымдардың 
кәсіби біліктіліктерін арттырып, жоғары оқу орнынан кейінгі 
кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына 
оқуғу түсіп, білім алуларына барлық мүмкіндік жасалған. Жақында 
институтымызға тағы да қуанышты хабар келді. Жас ғалымдар: ау-
рика серубаева мақсатты бағытта л.Н. гумилев атындағы еуразия 
ұлттық университетінің «тарих» мамандығы бойынша  докторан-
турасына (PhD), тимур Қанапьянов пен рустем Құдайбергенов осы 
университеттің «саясаттану» мамандығы бойынша докторантурасы 
(PhD)  мен магистратурасына қабылданды. 

институт ұжымы жас ғалымдарды  осы жетістіктерімен шын 
жүректен құттықтай отырып,  дендеріне саулық, отбастарына 
амандық, ғылымдағы ізденістеріне мол табыстар тілейді.
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институтының жетекші ғылыми қызметкері

Еримбетова Кұндызай Мырзашқызы – т.ғ. к., мемлекет тари-
хы институтының жетекшi ғылыми қызметкерi
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тарихы институтының жетекшi ғылыми қызметкерi
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зийский национальный университета имени л.Н. гумилева

Канапьянов Тимур Ерболатович – магистр политических наук, 
докторант евразийского национального университета имени л.Н. гу-
милева.

Қалиев Жабай Нұрмақұлы – п.ғ. к., мемлекет тарихы институ-
тының бас ғылыми қызметкерi

Жанарстанова Марал Бахытжановна–магистр политических 
наук евразийского национального университета имени л.Н. гуми-
лева.

Нәсіп Ерсін – мемлекет тарихы институтының ғылыми қыз-
меткерi

Сатпай Тастанбек Яхияулы - д.и. н., доцент кызылординского 
государственного университета им. коркыт ата

Мергембаева Сара Нурмагамбетовна - Шығыс Қазақстан об-
лысы күршім ауданы, №3 мектеп-гимназиясының тарих пәнінің 
мұғалімі


