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КАЗАХСТАН В АЗИАТСКОЙ СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
И РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация
Актуальность данной работы определяется необходимостью 

объективного комплексного исследования инициатив и деятельности 
Республики Казахстан в интеграционных структурах на Евразийском 
пространстве в историческом аспекте. Авторы статьи приходят 
к выводу, что инициатива Казахстана по проведению Совещания 
по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) является 
исключительно важной в плане обеспечения безопасности и 
стабильности в Азии. Данный форум, во многом благодаря 
усилиям Астаны, стал перспективной международной структурой 
по согласованию совместных подходов к решению региональных 
проблем. Однако на сегодняшний день потенциал данной интеграции 
не реализован в полной мере и Казахстану как инициатору Совещания 
необходимо сделать его деятельность более результативной.

Ключевые слова: внешняя политика, многополярность, 
многовекторность, глобальный кризис, международная и региональная 
интеграция, мирное урегулирование.

Основной тенденцией 
в нынешнем политическом 
устройстве мира является 
глобализация. Но в конце XX 
века история повернула свое 
колесо так, что на огромной 

территории произошло падение 
одной из ведущих сверхдержав 
мира - СССР, понесшее за собой 
возрождение 15 независимых 
государств. В первое 
постсоветское десятилетие, в 
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обстановке масштабного кризиса 
создавалось новое Независи-
мое государство–Республика 
Казахстан. 

С крушением коммунизма, 
геополитическая ситуация на 
постсоветском пространстве 
определила главных акторов 
на исторической сцене 
Евразийского континента. 
Из постсоветских государств 
одним из них стал Казахстан. 
В обстановке политического 
коллапса, неопределенности 
и формирования нового 
мироустройства, Казахстану 
пришлось разрабатывать 
свою собственную стратегию 
и политику развития. 
Руководство страны обдуманно 
и взвешенно определило 
систему внешнеполитических 
приоритетов Казахстана. 
Сложнейшие проблемы, 
возникшие после распада СССР, 
были преодолены во многом 
благодаря формированию на 
постсоветском пространстве 
целого ряда интеграционных 
структур [1]. Особое место в нем 
заняла реализация инициативы 
о созыве Совещания по 
взаимодействию и мерам доверия 
в Азии (СВМДА).

Идея о созыве Совещания 
была впервые представлена 
Президентом Республики 
Казахстан Н. Назарбаевым 
на 47-ой сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в октябре 
1992 г. Глава казахстанского 

государства подчеркнул, что 
суть инициативы заключается 
в стремлении возобновить, 
ранее не увенчавшиеся успехом, 
попытки создать эффективную 
и универсальную структуру 
по обеспечению безопасности 
на азиатском континенте, где, 
в отличие от других регионов 
мира, подобный механизм еще 
не сформирован, как например, 
ОБСЕ в Европе. 

С самого начала идея созыва 
СВМДА нашла поддержку 
ряда азиатских государств, 
определяющих политический 
климат на континенте, и 
международных организаций 
(ООН, ОБСЕ, ЛАГ). В настоящее 
время государствами-членами 
СВМДА являются: Афганистан, 
Азербайджан, Китай, Монголия, 
Египет, Индия, Иран, Израиль, 
Казахстан, Кыргызстан, 
Пакистан, Палестина, Республика 
Корея, Россия, Таджикистан, 
Таиланд, Турция и Узбекистан; 
государствами-наблюдателями: 
Вьетнам, Индонезия, Малайзия, 
Япония, Украина и США. Также в 
СВМДА участвуют ООН, ОБСЕ, 
ЛАГ.

Первая встреча экспертов 
МИД азиатских стран имела 
место в апреле 1993 г. (12 
участников); вторая встреча – 
в августе-сентябре 1993 г. (28 
участников); третья встреча – в 
октябре 1994 г. (29 участников). 
Участники встреч высказали 
мысль, что разногласия, 
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существующие в регионе, не мо-
гут стать препятствием для вы-
работки государствами региона 
общих подходов к проблемам 
безопасности и сотрудни-
чества. В своем выступлении                          
Н.А. Назарбаев подчеркнул: 
«аспект, на котором я хотел бы 
остановиться, – это проблема 
мира и безопасности на нашем 
континенте  – Азии, или еще    
шире – Евразии. Речь идет 
об инициативе Республики 
Казахстан по проведению 
Совещания по взаимодействию 
и мерам доверия в Азии 
(СВМДА). Идея создания на 
нашем континенте структур 
безопасности и сотрудничества 
в Азии (СБСА) по типу СБСЕ в 
Европе давно витает в воздухе, 
но пока не находит широкой 
поддержки» [2].

СВМДА создавался как форум 
c эффективной многосторонней 
структурой по азиатской 
безопасности. Глава Казахстана 
предложил начать с простых и 
практических шагов на поэтапной 
основе. В ходе реализации 
инициативы в 1993-1994 гг. были 
проведены три встречи экспертов 
МИД азиатских стран. По итогам 
данных встреч было принято 
решение о создании Специальной 
рабочей группы (СРГ), задачей 
которой является подготовка 
документов Совещания.

Позитивным фактом в 
создании СВМДА является 
то, что 7-8 февраля 1996 г. в 

Алматы, представителями 23 
азиатских стран было достигнуто 
понимание, и процесс развития 
СВМДА потребует длительного 
времени и совместных усилий 
всех участников. Последующие 
регулярные встречи отражали 
совместное видение дальнейшего 
хода развития казахстанской 
инициативы. 

Важным этапом в процессе 
реализации казахстанской 
инициативы стал международный 
коллоквиум по вопросам 
СВМДА, в работе которого 
приняли участие 24 эксперта из 
12 государств, включая страны, 
не являющиеся членами СВМДА, 
проведенный в октябре 1998 г. в 
Алматы.

14 сентября 1999 г. в Алматы 
состоялась Встреча министров 
иностранных дел государств-
участников Совещания по 
взаимодействию и мерам 
доверия в Азии. На Встрече с 
приветственной речью выступил 
Президент Республики Казахстан 
Н. Назарбаев. В ходе встречи 
была подписана Декларация 
принципов, регулирующих 
отношения между государствами-
членами СВМДА. В него вошли 
базовые положения обеспечения 
международной безопасности: 
уважение суверенитета и 
прав государств-участников; 
сохранение территориальной 
целостности; невмешательство 
во внутренние дела друг друга; 
мирное урегулирование споров; 
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отказ от применения силы; 
разоружение и контроль над 
вооружениями; сотрудничество 
в социальной, торгово-
экономической и культурно-
гуманитарной сферах; уважение 
основных прав человека в 
соответствии с принципами ООН 
и международного права.

4 июня 2002 года был проведен 
Первый Саммит форума, в 
котором приняли участие главы 
Казахстана, России, Китая, 
Пакистана, Турции, Монголии, 
Кыргызстана, Таджикистана и 
Афганистана, премьер-министры 
Азербайджана и Индии, 
уполномоченные официальные 
лица Ирана, Египта, Палестины 
и Израиля, представители 
государств и организаций-
наблюдателей. В ходе Саммита 
принята Декларация об 
устранении терроризма и 
содействии диалогу между 
цивилизациями.

22 октября 2004 года 
состоялась Вторая встреча 
Министров иностранных дел. 
Ее главным результатом стало 
принятие Каталога мер доверия, 
Правил процедуры и Декларации 
Второй Министерской встречи 
СВМДА.

В рамках Каталога меры 
доверия распределены по 5 
основным измерениям:

- военно-политическое;
- борьба с новыми вызовами 

и угрозами;
- экономическое;

- экологическое;
- гуманитарное и применяют-

ся на основе постепенности и 
добровольности.

17 июня 2006 года 
состоялся Второй Саммит 
форума, в котором наряду с 
председательствующей стороной 
приняли участие лидеры КНР, 
России, Пакистана, Узбекистана, 
Афганистана, Азербайджана, 
Таджикистана и Кыргызстана, 
премьер-министр Таиланда, 
а также высокопоставленные 
уполномоченные представители 
глав государств и правительств 
Турции, Израиля, Монголии, 
Республики Корея, Индии, Ирана, 
Палестины и Египта.

В саммите также приняли 
участие все страны и организации-
наблюдатели СВМДА. Гостями 
Председателя на саммите 
были ОАЭ, Саудовская Аравия 
и Сингапур (государства); 
ШОС, ОДКБ, ЕврАзЭС и ЕС 
(организации).

Таким образом, СВМДА как 
форум для диалога, становится 
более востребованным на 
Азиатском континенте.

В Декларации, принятой 
на втором Саммите, нашли 
отражение общее видение 
г о с у д а р с т в а м и - ч л е н а м и 
ключевых проблем безопасности 
и сотрудничества в Азии и в мире в 
целом, предложения по развитию 
универсального подхода к 
преодолению неразрешенных 
проблем,  заявлено о 
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необходимости практической 
реализации мер доверия СВМДА, 
вошедших в Каталог мер доверия 
2004 года и дальнейшего развития 
процесса. В документе отражены 
подходы государств-членов 
к вопросам реформирования 
ООН (в частности, выражена 
поддержка кандидатуре от Азии 
на пост Генерального секретаря 
ООН), нераспространения 
оружия массового уничтожения, 
разрешения региональных 
конфликтов, противодействия 
новым вызовам и угрозам 
современности, дальнейшего 
развития диалога цивилизаций, 
подтверждено неотъемлемое 
право государств иметь доступ 
к ядерным технологиям, 
материалам и оборудованию и 
их использованию в мирных 
целях в соответствии с их 
обязательствами, вытекающими 
из соответствующих соглашений 
по гарантиям безопасности 
МАГАТЭ, отмечены совместные 
усилия стран Центральной Азии 
по созданию в регионе зоны, 
свободной от ядерного оружия, 
подчеркнута необходимость 
развития туризма для возрождения 
вековых традиций Великого 
Шелкового Пути, который служил 
единению и укреплению связей 
между народами. 

Среди путей реализации 
данных задач – создание 
прочной сети партнерских 
отношений с широким спектром 
международных и региональных 

организаций, членами которых 
являются государства СВМДА 
(ООН, ШОС, ОБСЕ, АСЕАН, 
АДС, АТЭС, ЕврАзЭС и др.) [3].

Неординарность и 
дальновидность Президента 
Казахстана                Н.А. Назарбаева 
отмечают многие мировые 
политические лидеры. Еще одним 
подтверждением тому является 
идея о создании организации 
подобной ОБСЕ при СВМДА. 
В первые годы его создания 
Лидер Казахстана неоднократно 
повторял свою идею. На 
открытии юбилейной сессии 
СВМДА в Астане 12 сентября 
2012 года Н. Назарбаев сказал: 
«Необходимо также продолжать 
и развивать взаимодействие 
между СВМДА и ОБСЕ, которое 
могло бы трансформироваться 
в создание общей платформы 
евроатлантической и евразийской 
безопасности. … Тем более, 
мы знаем сигналы, которые 
идут со стороны ОБСЕ с 
теми же предложениями по 
сотрудничеству с СВМДА... 
В отличие от Европы, с ее 
развитыми институтами в области 
безопасности, Азия не располагает 
системой общеконтинентального 
масштаба подобной ОБСЕ».

В мае 2014 года эта идея 
прозвучала в новом формате. На 
первом пленарном заседании 
Совещания по взаимодействию и 
мерам доверия в Азии (СВМДА) 
Нурсултан Назарбаев выступил 
с инициативой трансформации 
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указанной структуры в 
Организацию по безопасности и 
развитию в Азии (ОБРА). «Уверен, 
что настало время для создания 
действенной и эффективной 
Организации по безопасности и 
развитию Азии (ОБРА) на базе 
СВМДА. Она должна составить 
здоровую конкуренцию ОБСЕ, 
которая была не в состоянии 
остановить переворот в Киеве», – 
сказал Глава государства.

Как отметил Н. Назарбаев, 
Запад, в отрыве от Востока, 
без взаимного сотрудничества 
и взаимопонимания, а также 
учета восточных традиций и 
ценностей, не может устойчиво 
развиваться и претендовать на 
монополию в поиске истины. 
«Глобальный кризис, в который 
мир вошел шесть лет назад, 
никуда не делся. Он нарастает, 
охватывая одну сферу за другой: 
финансовую, экономическую, 
социально-политическую, вплоть 
до культурно-духовной. Это 
кризис всех сторон и устаревшей 
модели развития мира. Это 
общецивилизационный кризис, 
который является системным. 
Поэтому нам, странам Азии, 
необходимо самим заняться 
мирным развитием континента. 
Важным инструментом в этом 
процессе может стать ОБРА», – 
сказал Президент Республики 
Казахстан Н. А. Назарбаев.

«Призываю лидеров 
государств-членов СВМДА 
не откладывать решение 

данного вопроса. Как сказал 
Конфуций: «Взаимное доверие 
– основа дружбы». Именно 
эта истина могла бы стать 
одним из постулатов будущей 
международной организации», – 
отметил Назарбаев.

По его словам, это делает 
СВМДА более востребованным, 
а также требует от его участников 
большей солидарности и 
качественной реализации целей 
и задач форума. За эти годы 
государства-члены Совещания 
проделали значительную 
работу по развитию ключевых 
направлений деятельности 
СВМДА [4, С. 1-2].

Ситуация в Украине в 
начале 2014 года, когда сошлись 
интересы крупнейших мировых 
стран, украинских и российских 
властей, политиков, чиновников, 
олигархов, вооруженных 
формирований и просто 
местных жителей, заставила 
задуматься о своей безопасности 
многие постсоветские страны. 
Не стал исключением и 
Казахстан. Придерживаясь 
идеи многовекторности и 
многополярности, руководство 
страны создает условия для 
продвижения казахстанской 
модели межэтнического 
согласия, реализации мер по 
формированию толерантной 
среды в Центральной Азии и на 
пространстве СВМДА.

В мае 2014 года Ассамблея 
народа Казахстана заключила 
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Меморандум о взаимопонимании 
с Секретариатом Совещания по 
взаимодействию и мерам доверия 
в Азии (СВМДА). Подписанный 
в Астане меморандум 
предполагает взаимодействие 
секретариатов АНК и СВМДА 
по вопросам, представляющим 
интерес для обеих организаций. 
В частности, это сотрудничество 
в области культурного, 
образовательного и научного 
взаимодействия, разработки и 
реализации эффективных форм 
межкультурного диалога [5, С. 
1].

События первых месяцев 
2014 года еще раз подтвердили 
стремление к многополярности 
и многовекторности во внешней 
политике Казахстана.

20 мая 2014 года, в 
пресс-центре Шанхайского 
международного выставочного 
центра состоялась церемония 
подписания Меморандума 
о взаимопонимании между 
Секретариатом Шанхайской 
организации сотрудничества и 
Секретариатом Совещания по 
взаимодействию и мерам доверия 
в Азии.

Стороны подтвердили 
готовность к расширению 
взаимовыгодного и 
конструктивного сотрудничества 
в вопросах обеспечения 
региональной безопасности 
и стабильности, борьбы с 
терроризмом и незаконным 
оборотом наркотических средств, 

противодействия новым угрозам 
и вызовам.

Мероприятие приурочено к 
IV Саммиту глав государств и 
глав правительств государств-
членов СВМДА, который прошел 
20-21 мая 2014 года [6, С. 1]. 

В ходе первой сессии 
IV саммита Совещания по 
взаимодействию и мерам 
доверия в Азии (СВМДА), 
который открылся 21 мая 2014 
года в Шанхае, председатель 
КНР Си Цзиньпин заявил, 
что Китай восхищен полити-
ческой дальновидностью                                           
Н.А. Назарбаева: «трудный путь 
развития СВМДА показывает, 
что инициатива укрепления 
многостороннего доверия и 
диалога отвечает лейтмотиву 
времени, потребностям всех стран 
Азии. Такие достижения были бы 
немыслимы без большого вклада 
инициатора в лице Казахстана и 
действующего председателя – 
Турции» [7].

Главным итогом IV Саммита 
стало принятие Шанхайской 
декларации СВМДА, которая 
направлена на дальнейшее 
развитие Форума и эффективное 
взаимодействие государств-
участников. В IV Саммите 
принимали участие 11 глав 
иностранных государств, 1 глава 
правительства и 10 руководителей 
международных организаций 
– всего свыше 46 иностранных 
делегаций. В Шанхай при-
были президенты Казахстана, 
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Азербайджана, России, 
Пакистана, Кыргызстана, Ирана, 
Узбекистана, Таджикистана, 
Афганистана, Монголии, Шри-
Ланки и премьер-министр 
Камбоджи, а также Генеральный 
секретарь ООН Пан Ги Мун. 
Президент Турции Абдулла Гюль 
не прибыл на саммит из-за гибели 
горняков на шахте. Турцию на 

саммите представлял министр 
иностранных дел этой страны.

Сегодня данный форум 
объединяет 26 государств-членов, 
которые охватывают около 90% 
территории и населения Азии. 
8 стран и 4 международных 
организации, в том числе ООН, 
имеют статус наблюдателей.
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ТҮЙІН
Мақаланың авторы: филология ғылымдарының кандидаты, 

ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының Еуразиялық жəне 
салыстырмалы саяси зерттеулер бөлімі бастығының м. а. Анафинова 
Мадина Латыпқызы; гуманитарлық ғылымдарының магистрі, кіші 
ғылыми қызметкер Жандос Жақсыкелдинов.

Мақаланың авторлары Азиядағы қауіпсіздік пен тұрақтылықты 
қамтамасыз етудегі ерекше маңызы бар Азиядағы өзара ықпалдастық 
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жəне сенім шаралары жөніндегі кеңесті (АӨСШК) шақыру туралы 
Қазақстан бастамасына сараптама жасайды.

SUMMARY
The author of the article: candidate of Philological Sciences, Head of 

Department of Eurasianism and Comparative Political Studies of Institute 
of State History of the Science Committee of the Ministry of Education and 
Science of the Republic of Kazakhstan (SC MES RK), Anaphinova Madina 
Latypovna, master of humanitarian sciences in history, Junior research 
associate of the Institute of State history, Zhandos Zaksygeldinov 

The author of the article comprehensively analysed the initiative of 
Kazakhstan on organization the Conference on Interaction and Confi dence 
Building Measures in Asia (CICA) that is extremely important in terms of 
security and stability in Asia.
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З.Қ. Арынова
УДК: 37.014.3(574) “20”

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

кіші ғылыми қызметкері

ТƏУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ 
МЕМЛЕКЕТ РЕФОРМАЛАРЫ

Аннотация
Бұл мақалада білім беру жүйесіндегі мемлекеттік реформалардың 

іске асуы мен тəуелсіздік жылдарындағы даму жүйесі кезең-кезеңімен 
қарастырылады. Сонымен қатар, оқыту процесінде пайдаланылатын 
озық білім беру технологияларының білім-ғылым саласында көрініс 
табуы, халықаралық стандарттарға сай оқыту жүйелері мен жаңа білім 
беру ұйымдарының пайда болуы, білім саласындағы инновациялар, 
дəстүрлі оқыту жүйесінің бағыттары негізінде баяндалған.

Түйін сөздер: білім реформасы, «Білім туралы» заң, білім 
саласындағы мемлекеттік саясат, əлемдік тəжірибе, жаңа 
технологиялар, инновациялық инфрақұрылым.

Қазіргі тəуелсіздігіміздің 
аясында Қазақстанның білімі 
мен ғылымында түбегейлі 
өзгерістер жүргізілуде. Əрине, 
ұзақ жылдар бойы жинақталған 
мəселелерді тарихи қысқа мерзім 
ішінде     шешіп тастау мүмкін 
емес. Сондықтан, атқарылған 
шаралардан гөрі алда тұрған 
міндеттерді басшылыққа алған 
дұрыс. ҚР Президенті Н.Ə. 
Назарбаев 2014 жылғы 17 
қаңтардағы «Қазақстан жолы-
2050: бір мақсат, бір мүдде, бір 
болашақ» атты Жолдауында 
«ХХI ғасырдағы дамыған елдің 
азаматтары білімді, белсенді, 
денсаулығы мықты болуы керек. 
Біріншіден, барлық дамыған 
елдердің сапалы бірегей білім 
беру жүйесі бар. Ұлттық білім 
берудің барлық буынының 

сапасын жақсартуда ауқымды 
жұмыстар тұрғанын, заманауи 
бағдарламалар мен оқыту 
əдістемелерін білікті мамандар 
ұсыну маңыздылығын, таяудағы 
2-3 жылда дуальдік, техникалық 
жəне кəсіптік білім берудің ұлттық 
жүйесінің негізін қалыптастыру 
бағытында 2014 жылдың 1 
маусымына дейін осы мəселелер 
бойынша нақты ұсыныстарды ен-
гізуді» талап еткен [1, 2 Б.]. Олай 
болса, жоғары білім мен ғылым 
саласындағы іргелі мəселелер 
мемлекеттік саясаттың бүгінгі 
күні ел назарында тұрған ең 
өзекті мəселесі болып табылады.

Осы тұрғыдан алғанда, 
еліміздің бiлiмi мен ғылымын 
сапалы жаһандық заманауи 
білім берудегі мемлекет 
реформаларының басты құ-
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рылым жүйесiндегі ұлттық 
тəлiм-тəрбие идеяларын сақтай 
отырып, əлемдiк бiлiм кеңiстiгiне 
кiрiгумен анықталады. Үшiншi 
мыңжылдық жылнамасын ашып 
отырған бүгiнгi Қазақстанның 
бiлiм беру саясатындағы атқарар 
өзектi мəселесі - елiмiздiң 
экономикасы мен əлеуметтiк 
саласының тұрақты дамуының 
басты  факторлары – бiлiм деңгей-
iн жаңартуға байланыстылығы. 

Қазақ қоғамы білім мен 
ғылымның қадірін ертеден 
білген. «Оқу білім азығы, 
білім ырыс қазығы», «Білекті 
бірді жығады, білімді мыңды 
жығады» деген ата-бабаларымыз 
қалдырған нақыл сөздер осының 
дəлелі. Оқу-білімді ұлықта-
ған қағидаттар Əл-Фарабидің, 
М.Қашқаридің, Ыбырай мен 
Абайдың шығармаларында 
молынан кездеседі. Білімнің 
дамуы қоғамдағы сұранысқа 
тəуелді. Ал, білімге кемелдену өз 
кезегінде ғылымның көкжиегін 
кеңейтеді. Адамзат тарихында 
білім мен ғылымның қауырт 
көтерілгені өнеркəсіптік төң-
керіспен тығыз байланысты. 
Демек, Қазақстандағы білім 
мен ғылымның дамуының жаңа 
тарихи кезеңі қазіргі кездегі 
ауқымдылықпен іске асырылып 
отырғанына ешкімнің де дауы 
жоқ. Осыған орай, Елбасының 
2012 жылдың 10 шілдесінде 
жарияланған «Қазақстанның 
əлеуметтік жаңғырту: Жалпыға 
Бірдей Еңбек Қоғамына 20 
қадам» атты мақаласында 
еліміздің жас ұрпағына арналған 
жаңа құндылықты іске асырудың 
бағдары баянды етілгендігін 

атап айту абзал [2, 2-3 Б.]. 
Қазақстанның болашағын білімді 
жастармен байланыстырған 
Елбасы білім беру мəселесіне 
баса назар аударып, дүниежүзілік 
озық тəжірибелермен қамтылған 
орта жəне жоғары оқу орындарын 
негіздеуге ерекше тоқталды. 
Осы мақсатта Назарбаев 
зияткерлік мектебі мен Назарбаев 
Университеті құрылып, жұмыс 
істеуде. 

Тəуелсіздіктің алғашқы 
жылдары білім мен ғылым 
салаларында өзіндік жайсыз 
жағдайлар да орын алды. 1991 
жылмен салыстырғанда 1998 
жылы республикадағы мектепке 
дейінгі мекемелер саны 70%-
ға дейін, жалпы білім беретін 
мектептер жүйесі 301 мектепке, 
интернаттық мекемелер же-
лісі 1042-ге, мектептен     тыс    
мекемелер саны 937-ге қыс-
қарды. Сонымен қатар осы 
жылдары республикада 229 
шағын комплектілі мектептер 
жабылды. Ауылдың əлеуметтік-
экономикалық жағынан ғана  
емес, рухани тұрғыдан да  жұтаған 
кезінде, мектептердің жабылуы 
елдің интеллектуалдық əлеуетін 
əлсірете түсті. Міне, осындай 
дағдарысты жағдайға қарамастан 
Қазақстан Республикасы білім 
мен ғылым салаларына да үлкен 
маңыздылықпен қарады. Себебі, 
елдің өсіп-өркендеуі, өркениетті 
өмірден өзіндік орын алуы, оның 
ұлттық білім деңгейіне, даму 
бағытына тікелей байланысты. 
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаев «Қазақстан-2030» 
Даму стратегиясында білім мен 
ғылымды дамытуды ерекше 
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атап көрсетті. Қазақстан 
Республикасының білім беру 
жүйесінің 2030 жылға дейінгі ке-
зеңге арналған даму стратегиясы 
жəне əрбір білім дамуының кезең-
кезеңін қамтитын стратегиялық 
жоспарлары дайындалды.

Қоғамдық-саяси өмірде орын 
алған қайта құрулар Қазақстан-
ның білім беру жүйесі мен ғылым 
саласын ұйымдастыруда да жаңа 
өзгерістер жасауға негіз болды. 

Тəуелсіз Қазақстанның білім 
реформасы бірнеше кезеңдерден 
тұрды [3]. Реформаның бірінші 
кезеңі 1991-1993 жылдар 
аралығында болды. Тəуелсіз 
Қазақстанның білім жүйесінің 
құқықтық негізін қалыптастыру, 
оны заңдық тұрғыда қамтамасыз 
ету мақсатында 1992 жылы 
«Білім туралы», 1993 жылы 
«Жоғары білім туралы» Заңдар 
қабылданды. Бұл заңдарда жоға-
ры білім жүйесін реформалаудың 
құқықтық негізі жасалып, 
осы саладағы мемлекеттік 
саясаттың негізгі ұстанымдары 
айқындалды.

1993-1996 жылдар арасын-
дағы екінші кезеңде білім 
берудің əр саласын қамтыған 
18 тұжырымдама жасалынды. 
Білімді мемлекеттік қолдаудың 
- Ұлттық бағдарламасы 
дайындалды. Білім саласындағы 
мемлекеттік саясат Концепциясы, 
Қазақстан Республикасындағы 
гуманитарлық білім концепциясы 
бекітілді.

1996-1997 жылдарды қам-
тыған үшінші кезеңде басқару 
мен қаржыландыру жүйесі 
жетілдірілді.

1998-2000 жылдарды қам-

тыған төртінші кезең – білім 
жүйесін тұрақтандыру жəне 
оның дамуының стратегиялық 
бағдарлану кезеңі. Осы жылдары 
білім жүйесін тұрақтандыру мен 
дамыту мақсатында бірқатар бі-
лім орталықтары құрылды. Олар: 
Республикалық Мемлекеттік 
стандарттар орталығы, «Дарын» 
Республикалық ғылыми-
тəжірибелік орталығы, Білім 
жүйесін ақпараттандырудың 
мемлекеттік бағдарламасын қам-
тамасыз ететін Республикалық 
білім жүйесін ақпараттандыру 
ғылыми-тəжірибелік орталығы. 
Аталған құрылым мен 
орталықтар ғылым-білім жүйесін 
нығайтып, оны жаңа ақпараттық 
технологиялармен толықтыру 
ісінде елімізге берері мол.

Білім беру саласы 2001 
жылдан реформаның бесінші 
кезеңінде он екі жылдық орта 
білім беруге көшу, білім сапасын 
бағалаудың ұлттық жүйесін құру, 
отандық білім беру ісін əлемдік 
білім беру кеңістігіне оңтайлы 
кіріктіру, жаңа ақпараттық жəне 
озық кредиттік технологияларды 
оқу тəрбие үдерісіне енгізу 
жəне басқа да күрделі өзгерістер 
бесінші кезең еншісінде. 
Бастысы, білім мазмұны мен 
сапасына маңыз беріліп, кəсіби 
маман дайындаудың тиімді 
тұстарын жүйелі жүргізудің 
басым бағыттары айқындалды.

ХХI ғасыр – телекоммуни-
кациялық жүйелер мен қоғамды 
ақпараттандыру ғасыры [4].

Еліміздегі уақытша қиын-
шылықтың желеуімен осындай 
ауқымды үдерістен жастарды шет 
қалдырмау мақсатында барлық 
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жалпы білім беретін мектептер 
толығымен компьютерлендіріліп, 
ғаламторлар жүйесіне қосылды. 
Қазақстан Республикасының 
«Білім туралы» заңына сəйкес 
бастауыш сынып мұғалімдерінің 
апталық жұмыс уақыты 20 
сағаттан 18 сағатқа қысқартылды. 
Басқада əлеуметтік ауқымды 
жеңілдіктер жасалынды.

Ауылдық білім беру 
ұйымдарының жұмысын жақ-
сарту, əрі ауыл мектептерінің 
материалдық-техникалық жағ-
дайын нығайту мақсатында 
Қазақстан Республикасы Үкіметі 
2003 жылғы 4 ақпанда «Ауыл 
мектебі» бағдарламасын бекітті. 
2005 жылғы мəлімет бойынша, 
бастауыш біліммен республика 
халқы толық қамтылды. 2006 
жылғы мəліметтер бойынша  
мектептердің 353 лингафондық 
мультимедия кабинетімен 
жəне 747 физика кабинетімен 
жабдықтау үшін республикалық 
жəне жергілікті бюджеттен 
қаржы бөлініп, ғаламторға 
қосылған мектептердің саны 
жыл сайын өсуде. Бүгінгі таңда 
еліміздің барлық мектептерінің 
97 пайызы ғаламторға қосылып, 
осы арқылы өмірдің кез-келген 
саласынан көптеген ақпараттар 
жинауға мүмкіндіктер жасалған. 
2006 жылы Қазақстанда тұңғыш 
рет Мемлекет басшысының 
қатысуымен жалпы білім 
беретін мектептер үшін онлайн 
тəртібіндегі интерактивті сабақ 
өтті. Оқушылар Елбасымен 
тікелей сұхбаттасуға мүмкіндік-
тер алды.

2006 жылдың 1 наурызында 
Қазақстан Республикасының 

Президенті Н.Ə. Назарбаев 
халықтың алдына 2015 жылға 
қарай бəсекеге қабілетті 50 
елдің қатарына қосылу туралы 
міндет қойды. Бұл стратегия ел 
үшін маңызды жəне қоғамның 
барлық салаларына қатысты. 
Əсіресе, білім беру мен ғылымды 
дамыту бəсекеге қабілеттіліктің 
бірден-бір белгісі. Кеңестік 
кезеңде қазақ мектептерінің саны 
күрт азайып, қазақ ұлтының 
балалары өз ана тілінде білім алу 
мүмкіндігі шектелген болатын. 
Еліміз тəуелсіздігін алғаннан 
бергі уақытта осы олқылықтарды 
толтыру мақсатында қазақ 
мектептеріне басымдық берілуде. 
Тəуелсіздік алғаннан бері 
қазақ мектептерінің саны 811-
ге өсті. Қазір Қазақстандағы 
мектептердің 3716-сы немесе 
45,2%-ы ұлттық мектептер. 
Біздіңше, бұл бағыттарда жүйелі 
жұмыстар жүргізілуде.

Сондықтан орта мектептің 
білім беру деңгейі мен 
сапасына техникалық мамандар 
дайындайтын училищелер 
мен колледждерде жастарды 
мамандыққа дайындауға баса мəн 
берілуі қажет [5].

Қазақстан Азия елдері ішінде 
білім дамуы индексі бойынша 1 
орынды иеленді. Қазақстан 177 
елдің ішінде сауаттылық деңгейі 
бойынша 14 орынға табан 
тіреді, бəсекеге қабілеттіліктің 
жаһандық индексіндегі ғылыми 
көрсеткіші өсті. «Бастауыш 
білімді қамту», «Ересектердің 
сауаттылық деңгейі», «Гендерлік 
индекс», «Бастауыш сыныптық 
білімі барлар үлесі» сияқты 
көрсеткіштер бойынша бірқатар 
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елдерді басып озды. Сөзімізді 
қорытындылай келе, білім 
мен ғылым қоғамның жемісті 
дамуының кепілі, мемлекеттің 
бəсекеге қабілеттілігін, ұлттың 
келешегін айқындайды. Білім 
экономикалық жəне əлеуметтік 
тұрғыдан маңызды, Сапалы 
білім – тұлғаның ертеңгі күні 
бəсекелестікке төтеп бере алатын 
жоғары білікті маман болуының 
негізі. Мемлекеттік саясаттың 
негізгі ұстанымдарының бірі 
жеке тұлғаның ерекшеліктері мен 
əлеуметтік мəртебесіне қарамай, 
баршаның білімге, ғылымға 
қол жетімділігін қамтамасыз 
ету болып табылады. Себебі 
еліміздің ертеңі – қазақстандық 
жоғары білімнің үздік дəстүрін 
жалғастыратын саяси сауатты, 
білімді жастар болмақ.

Қазіргі білім саласындағы 
басты мақсат, Елбасымыз атап 
өткендей «еліміздің əрбір 
азаматының өзіндік дəрежесінде 
білім мен біліктілік алғаннан 
кейін əлемнің кез келген елінде 
қажетті маман бола алатындай» 
деңгейге жеткізу болып табылады. 
Сондықтан біздің стратегиялық 
бағытымыздың бірі білім 
беру жəне мамандарды қайта 
даярлау саласын халықаралық 
стандарттарға жақындату болып 
отыр. Осыған орай Қазақстанда 
2004 жылдан бастап жоғары жəне 
жоғары білімнен кейінгі білімнің 
бакалавриат-магист ратура-
докторантура (PhD) құрылымы 
енгізілген. Бұл құрылым 2007 
жылы шілдеде қабылданған 
Қазақстан Республикасының 
«Білім туралы» заңында 
бекітілді. Республика жоғары 

оқу орындарында кредиттік 
технология жүйесі енгізіліп, 
кредиттік оқыту технологиясы 
отандық білім бағдарламалары 
мен академиялық дəрежелерін 
халықаралық білім кеңістігінде 
тануға жағдай жасайды. Қазіргі 
таңда еліміздің білім беру 
саласы Қазақстанның əлемнің 
бəсекеге қабілетті 50 елінің 
қатарына қосылу стратегиясына 
байланысты аса маңызды 
роль атқарады. Сол себепті 
де отандық жоғарғы мектеп 
инновациялық даму сатысына 
негізделген экономиканы 
қалыптастыру міндеттерін 
орындауда. Халықаралық білім 
кеңістігіндегі ынтымақтастық 
пен бірлесу - Қазақстанның 
сыртқы саясатының да басым 
бағыттарының бірі. 

Біздің мақсатымыз қоғам мен 
жеке тұлғаның қажеттілігін өтей 
алатын, əлемдік білім кеңістігіне 
сай, көпсатылы бəсекеге қабілетті 
білім берудің ұлттық моделін 
қалыптастыру болып табылады.

Білім саласындағы қазір-
гі заңнамаларға сай оқу 
орындарының оқу үдерісін ұйым-
дастыру, шетелдік білім беру 
ұйымдарымен байланыс орнату, 
өзара студенттер, магистранттар 
алмасу, тəжірибе алмасуда 
толық мүмкіндіктері бар. Оқу 
орындарында инновациялық 
инфрақұрылым дамуда. Көп-
теген оқу орындарында 
ғылыми-зерттеу институттары, 
орталықтар мен зертханалар 
жұмыс жасайды, ғылыми-
технологиялық парктер, ғылым 
жəне білім консорциумдары, 
инновациялық университеттер 
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құрылуда. Яғни, білім беру 
саласындағы қол жеткен осындай 
жетістіктер бүгінгі тəуелсіздіктің 

нəтижесінде іске асып отырғаны 
баршамызға айғақ.
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Аннотация
Статья посвящена истории открытия Акмолинской специальной 

экономической зоны и результатам ее действия. Впоследствии эта 
зона была переименована в специальную экономическую зону города 
Астаны и сыграла ключевую роль в истории быстрого становления 
новой столицы Независимого Казахстана. 
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ПЕРЕНОС СТОЛИЦЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН. 
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ СЭЗ

6 июля 1994 года – произошло 
одно из самых важных 
исторических событий в истории 
Независимого Казахстана. 
Верховный Совет Республики 
Казахстан одобрил предложение 
Президента о переносе столицы 
из города Алматы в город 
Акмола [1, С. 93-94]. Данное 
решение было законодательно 
оформлено соответствующим 
Постановлением Верховного 
Совета от 6 июля 1994 года. 
Кабинету Министров было 
поручено разработать технико-
экономическое обоснование 
и возможные сроки переноса 
столицы [2].

Этот день ознаменовал собой 
начало новой жизни для города, 
бывшего в то время областным 
центром Акмолинской области. 
Население Акмолы, по данным 
исследователей, насчитывало 
около 290 тыс. чел. [1, С. 19; 3, С. 

153]. Территория города Акмолы 
тогда составляла 254 720 га (257.2 
км2) [4, С. 21].

Через год Указом Президента 
Республики Казахстан имеющим 
силу закона от 15 сентября 1995 
года «О столице Республики 
Казахстан» было установлено, 
что г. Алматы будет оставаться 
столицей вплоть до переезда 
Парламента и Правительства 
Республики Казахстан. 
Правительству Казахстана было 
поручено учредить внебюжетный 
фонд «Новая столица», целью 
которого было аккумулирование 
внебюджетных средств по 
обустройству города. Кроме 
того, Правительство должно 
было подготовить и внести 
на рассмотрение Президента 
предложения по представлению 
налоговых, таможенных и иных 
льгот инвесторам, участвующим 
в застройке и развитии ин-
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фраструктуры будущей столицы 
[1, С. 100; 5]. 

Еще в феврале 1996 г. после 
рабочей поездки в Акмолу и 
осмотра строительных объектов 
Нурсултаном Назарбаевым было 
принято решение о переезде 
Правительства Республики 
Казахстан в 1997 году. 6 июля 
1996 года Правительство 
Республики Казахстан принимает 
Постановление «О переносе 
столицы Республики Казахстан» 
[1, С. 95-100].

Придание Акмоле столич-
ного статуса, безусловно, 
вызывало необходимость соз-
дания в городе столичной 
инфраструктуры, постройки 
новых административных зданий 
для передислоцированных 
государственных служащих, 
решения возникающих проблем 
жилищного строительства. 
Необходимы были финансовые 
вливания в новую столицу и 
одних государственных средств 
было явно недостаточно. 

Поэтому руководству страны 
было нужно дополнительно 
привлекать инвесторов путем 
создания соответствующей зоны, 
где действовал бы льготный 
режим налогообложения и 
создавались дополнительные 
привлекательные условия, что 
способствовало бы привлечению 
дополнительных денежных 
средств. Зоны подобного рода 
в Казахстане уже создавались 
и носили название «свободных 
экономических зон». В то же 
время, в отличие от опыта 
создания первых экономичес-
ких зон в Жезкаганской, 

Восточно-Казахстанской и 
Талдыкорганской, Карагандин-
ской и Мангыстауской областях, 
государству было необходимо 
заострить внимание инвесторов 
на сферах деятельности особо 
приоритетных для того или 
иного региона. Так появилась 
идея создания специальных 
экономических зон (СЭЗ), 
где должен был действовать 
специальный правовой режим для 
осуществления приоритетных 
видов деятельности со    специаль-
но назначенной государством 
управляющей компанией и 
руководителем – председателем. 
В городе Акмоле такой зоной 
стала Акмолинская специальная 
экономическая зона (АСЭЗ).

Акмолинская специальная 
экономическая зона была создана 
Указом Президента Республики 
Казахстан от 6 октября 1996 
года, который вступил в силу 
с 1 января 1997 года. Тем же 
указом было утверждено и 
положение зоны. В положении 
говорилось, что зона создана 
для ускоренного развития новой 
столицы с помощью привлечения 
инвестиций и использования 
современных методов хозяй-
ствования, передовых тех-
нологий, активизации пред-
принимательской деятельности, 
создания высокоэффективных 
э кс п о рто о р и е н т и р о ва н н ы х 
производств, освоения выпуска 
новых видов продукции, 
интенсификации научно-
технического и торгово-эко-
номического сотрудничества с 
зарубежными странами, создания 
современной производственной 
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и социальной инфраструктуры. 
Зона была расположена в 
пределах административно-
территориального центра 
города Астаны. Для управления 
бюджетом зоны был учрежден 
Административный совет 
специальной экономической 
зоны (СЭЗ), учреждавший 
целевые финансовые фонды: 
Фонд инвестиций и Фонд 
экономического и социального 
развития. Взаимоотношение 
бюджета СЭЗ с бюджетом 
города определялось через 
долговременный стабильный 
норматив отчислений из общей 
суммы поступлений в бюджет 
СЭЗ. Ежегодный норматив 
отчислений в бюджет города 
устанавливался следующим 
образом на 1997 год – 40 %, на 1998 
– 40, на 1999 и весь последующий 
период функционирования СЭЗ – 
50. В зоне действовал льготный 
режим налогообложения и 
режим свободной таможенной 
зоны, где при ввозе товаров на 
территорию зоны не взимались 
таможенные налоги и пошлины 
и не применялись меры 
казахстанской экономической 
политики. В результате успешной 
деятельности СЭЗ город стал 
ежегодно получать 60% прибыли 
от деятельности экономической 
зоны, а бюджет Акмолинской 
области – 40% [1, С. 95-96; 6]. 
В ноябре её председателем был 
назначен А. К. Булекпаев, который 
в те годы (с октября 1995 года – 
декабрь 1997 года) был акимом 
города Акмола [7, С. 9].

Президент Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаев так 

вспоминает историю открытия 
зоны, инициатором создания 
которой был А. Булекпаев. «…В 
целях привлечения средств 
для устройства столицы встал 
вопрос о создании специальной 
экономической зоны в городе. 
Помню как Аманжол Булекпаев, 
бывший тогда акимом Акмолы 
поставил этот вопрос при 
встрече со мной. Его доводы 
были довольно убедительны 
и свидетельствовали, что без 
такого шага очень трудно и может 
быть невозможно будет решить 
ф и н а н с о во - э ко н ом и ч е с к и е 
проблемы новой столицы…

По этому поводу я 
специально приехал в Акмолу 
и провел там расширенное 
совещание, на котором и было 
принято решение о создании 
Акмолинской СЭЗ. Этот шаг 
также позволил аккумулировать 
достаточно средств, чтобы 
начать строительство новых 
жилых микрорайонов, поскольку 
60 процентов всех собранных 
в рамках экономической зоны 
средств оставались в бюджете 
города, а остальные 40 шли 
прямиком в бюджет области…» 
[1, С. 95-96].

14 октября 1996 года 
в целях реализации Указа 
Президента Республики 
Казахстан «О переносе 
столицы Республики Казахстан 
в г. Акмолу» и выполнения 
решения Государственной 
комиссии Республики Казахстан 
о строительстве жилья при 
Алматинском областном 
управлении капитального 
строительства был создан 
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общественный фонд «Новая 
столица» [8]. 

16 января 1997 года 
решением административного 
совета АСЭЗ было утверждено 
положение об образовании Фонда 
экономического и социального 
развития Акмолинской 
специальной экономической 
зоны. Основной целью создания 
фонда было накопление средств 
для финансирования мероприятий 
по обустройству Акмолы. 
Источниками формирования 
данного фонда являлись: 
свободные остатки бюджетных 
средств; добровольные 
отчисления юридических и 
физических лиц, в том числе 
и иностранных; доходы от 
проведения торгов, зональных 
лотерей, займов; доходы от 
размещения свободных средств 
фонда на депозиты банков 
второго уровня; иные средства, 
не запрещенные действующим 
на тот момент законодательством 
Республики Казахстан. Кроме 
того, в фонд был зачислен 
кредит, предоставленный 
Правительством, который был, 
направлен на финансирование 
затрат по подготовке новых 
производств и расширение 
действующих. Средства Фонда 
направлялись на финансирование 
затрат по обустройству и 
дальнейшему развитию Акмолы, 
предоставление льготных 
кредитов хозяйствующим 
субъектам, чья деятельность 
направлена на реализацию целей, 
обусловленных существованием 
и развитием зоны [9].

Одним из первых шагов в 

отношении строительства на 
территории Акмолинской СЭЗ 
стало принятие решений: о 
финансировании строительства 
здания «VIP» Акмолинского 
аэропорта и о предоставлении 
земельного участка для 
размещения монумента жертвам 
политических репрессий [10, 11]. 
В первый год своего действия 
в фонде СЭЗ удалось собрать 
около 70 млн. долларов. За счет 
прямых инвестиции иностранных 
компаний было собрано 200 
млн. долларов. Впоследствии 
на эти деньги были построены: 
монумент «Астана-Байтерек», 
новое здание акимата и первая 
резиденция Президента [1, С. 97]. 
Кроме того, были предприняты 
первые конкретные шаги по 
строительству жилья в Акмоле. 
К примеру, согласно информации 
Председателя государственной 
комиссии по передислокации 
высших и центральных 
государственных органов в 
город Акмолу Ф. Галимова, для 
передислокации сотрудников 7 
государственных органов общей 
численностью переезжающих 
сотрудников около 3 тыс. человек, 
в 1997–1998 гг. управлением 
делами Президента был 
намечен ввод в эксплуатацию 
1500 квартир. В результате 
совместной работы Комиссии 
с государственными органами 
в 1997 году было построено и 
выкуплено 700 квартир. Турецкой 
фирмой «Финтрако» должен 
был быть сдан в эксплуатацию 
жилой комплекс на 50 коттеджей 
[12]. В декабре 1997 г. данной 
компанией было закончено 
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строительство коттеджей вблизи 
парковой зоны на правом 
берегу реки Ишим, закрытого 
теннисного корта, а также здание 
национальной нефтегазовой 
компаний «КазахОйл» [13]. 
Согласно справки, об итогах 
социа льно-экономиче ского 
развития города Акмолы за 1997 
год, темпы строительства жилья 
и административных зданий 
превысили обьемы 1996 года 
на 35,2 %. Предпринимателям 
города было продано и передано 
229 земельных участков, 22 
обьекта и выдано 78 разрешений 
на перепланировку квартир [4, 
лл. 3,7]. 

20 октября 1997 года был 
принят Указ «Об объявлении 
города Акмолы столицей 
Республики Казахстан». В 
данном документе было сказано, 
что Акмола должна официально 
считаться столицей Республики 
Казахстан с 10 декабря 1997 года. 
Торжественную презентацию 
города Акмолы в качестве 
столицы Республики Казахстан 
планировалось провести 10 июня 
1998 года [14].

8 ноября 1997 года в столицу 
были перевезены атрибуты 
государственной власти – Флаг, 
Герб и президентский штандарт. 
На прошедшем в тот же день 
совместном заседании обеих 
палат Парламента Президент Н.А. 
Назарбаев подтвердил, что с 10 
декабря 1997 года Акмола будет 
официально считаться столицей 
Казахстана [3, С. 153]. 

В декабре 1997 года Акимом 
города Акмолы был назначен 
Адильбек Джаксыбеков, который 

исполнял обязанности главы 
городской администрации вплоть 
до июня 2003 года. В том же 
месяце в Акмолу перебрались 
сотрудники высших органов 
управления Республики [7, С. 
9, 32]. Также А. Джаксыбеков 
сменил А. Булекпаева на посту 
председателя административного 
совета Акмолинской СЭЗ и 
руководил его деятельностью 
вплоть до декабря 2000 года.

10 февраля 1998 года 
Постановлением Правительства 
Республики Казахстан «О 
строительстве первоочередных 
объектов развития» Министерству 
финансов Республики Казахстан 
было выделено 3300 (трех 
миллиардов трехсот) млн. тенге 
на финансирование жилищного 
строительства в г. Акмоле. 
На развитие первоочередных 
объектов столицы за счет средств 
республиканского бюджета в 1998 
г. было выделено 8200 (восемь 
миллиардов двести) млн. тенге. 
Среди таких объектов можно 
отметить: строительство жилья 
на 179 тыс. кв. м., реконструкция 
Дворца целинников, создание 
этно-мемориального парка, 
разработка генерального 
плана г. Акмолы и др. За счет 
государственных внешних 
займов, были реконструированы 
автомагистраль Алматы-
Караганда-Акмола-Боровое 
(участок Гульшад-Акчатау) и 
здание аэропорта в г. Акмоле. 
Министерству транспорта и 
коммуникации Республики 
Казахстан поручалось обеспечить 
выделение 5120 (пять миллиардов 
сто двадцать) млн. тенге на 
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строительство дорог, магистралей 
и взлётно-посадочных полос. 
Согласно предложению 
административного совета АСЭЗ 
Правительство РК выделило 
4890 (четыре миллиарда 
восемьсот девяносто) млн. тенге 
на обустройство новой столицы 
за счет фонда социального и 
экономического развития зоны 
[15].

В марте 1998 г. началось 
проведение международного 
конкурса на эскиз-идею 
генерального плана развития 
нового центра города Акмолы. 
В конкурсе участвовало более 
40 проектов. Для определения 
победителя была назначена 
правительственная комиссия во 
главе с А. Джаксыбековым. В 
декабре 1998 года победителем 
конкурса стал проект японской 
компании «Kisho Kurokawa 
architect & associates» во главе с 
архитектором Кисе Курокавой [1, 
С. 147; 16].

6 мая 1998 года 
по указу Президента, 
учитывающего ходатайства 
местных исполнительных и 
представительных органов, 
пожеланий общественности 
и на основании заключения 
Государственной ономастической 
комиссии, Акмола была 
переименована в город Астана. 
Кроме того следующим указом 
Главы государства в Астане были 
образованы районы «Сарыарка» 
и «Алматы» [17].

В июне 1998 года была 
завершена реконструкция 
Центральной площади Астаны, 
где расположились здания 

Парламента и Правительства. 
Было закончено строительство 
следующих зданий: Академия 
музыки, здание «КазахОйл», 
государственная филармония, 
Конгресс-Холл, первая 
Резиденция Президента РК, 
здание Министерства внутренних 
дел РК. 10 июня 1998 года 
состоялась торжественная 
презентация Астаны в качестве 
столицы Республики Казахстан. 
Указом Президента РК была 
учреждена памятная медаль 
в честь презентации новой 
столицы. В июле турецким 
инвестором – компанией «Оkan» 
была построена гостиница 
«Окан Интерконтиненталь». 
Также открыли свои двери 
гостиницы «Сункар», «Эверест», 
«Акмолакомфорт» [7, С. 33-
34]. Таким образом, был создан 
своеобразный административный 
и культурно-архитектурный 
ансамбль города.

По данным февральской 
переписи населения 1999 года 
численность населения столицы 
составила 319,3 тыс. человек 
[18, С. 4]. Таким образом, 
численность города по сравнению 
с 1994 годом, когда Акмола 
была объявлена новой столицей, 
выросла примерно на 29 тыс. 
человек.

31 марта 1999 года Указом 
Президента Республики 
Казахстан «Некоторые вопросы 
специальных экономических 
зон в Республике Казахстан» 
Акмолинская специальная 
экономическая зона была 
переименована в специальную 
экономическую зону города 
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Астана [19]. В июле 1999 года 
город был удостоен престижной 
премии ЮНЕСКО «Город мира» 
[20, С. 355]

В июне 2000 г. в Астане 
прошла Первая международная 
выставка «Караоткел–2000». В 
июле торжественно открылись: 
новая площадь на левом берегу, 
первый Бизнес-сервис центр, 
Национальный театр оперы и 
балета им. К. Байсеитововой, 
«SOS» – детская деревня. В октябре 
заработал первый гипермаркет 
«Рамстор» и открылись двери 
Президентского центра культуры 
(ныне «Назарбаев Центр»). 
В декабре был открыт новый 
торговый центр «Сити–Маркет». 
Было завершено строительство 
Дворца спорта «Казахстан», 
автором проекта которого была 
компания «ВА», а инициатором 
строительства сам Президент [7, 
С. 35]. 

К 2000 году специальная 
экономическая зона города 
Астана практически выполнила 
свои основные задачи, связанные 
с созданием в городе столичной 
инфраструктуры и была 
упразднена Указом Президента 
Республики Казахстан Н.А. 
Назарбаева от 28 июля 2000 года 
[21]. 

За эти годы руководством 
страны были сделаны первые 
шаги, определившие дальнейшее 
направление формирования 
столичного облика новой 
столицы и становления ее 
инфраструктуры. Были созданы 
фонды, предназначенные для 
сбора средств на обустройство 
города и Акмолинской 

специальной экономической зоны, 
привлекшей посредством средств 
инвесторов дополнительные 
финансовые вливания в 
бюджеты города и области. 
Построены основные здания 
административного и культурно-
архитектурного ансамбля того 
времени: Резиденция Президента 
РК, Парламента, Правительства, 
Министерств; монумент «Астана-
Байтерек», здание «КазахОйл» 
и другие. Были открыты первые 
большие торговые центры и 
супермаркеты. Получило новый 
стимул жилищное строительство. 
Появились новые микрорайоны 
и автомагистрали. Увеличилась 
численность населения города. 
Состоялась торжественная 
презентация новой столицы. 
Акмола успела обрести новое 
звучное имя «Астана», под 
которой она впоследствии стала 
широко известна далеко за 
пределами государства.

В 2003 году ведущим 
мировым рейтинговым 
агентством «Moodys Investors 
Service» Астане был повышен 
кредитный рейтинг сразу на два 
уровня с Ва3 (стабильный) до Ва1 
(положительный). По подсчетам 
специалистов, в период с момента 
переноса столицы вплоть до 
2006 года, в развитие Астаны 
было инвестировано свыше 5 
миллиардов долларов США. 
Фонд новой столицы за счет 
денежных вливаний правительств 
иностранных государств, а также 
руководителей отечественных 
иностранных компаний собрал 
почти 400 миллионов долларов 
США [20, С. 355; 22, С. 8].
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В наши дни мы видим, что 
убеждение Президента о том, 
что «безвозвратными расходами 
на перевод столицы были лишь 
затраты по переезду. Все остальное 
– это капитальные вложения, 
это инвестиции в будущее» 
оказались верны. Строительство 
новой столицы стало мощным 

импульсом в развитии экономики 
страны, а её расцвет стал 
основой роста индустрии, 
стимулирующим фактором 
привлечения инвестиций в 
экономику государства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Назарбаев Н.А. В сердце Евразии. – Алматы: «Атамұра», 2005. 
– 192 c.

2 Постановление Верховного Совета Республики Казахстан 
от 6 июля 1994 года № 106-XIII «О переносе столицы Республики 
Казахстан» // Столицы Казахстана: Сборник документов и материалов. 
– Астана, 2008. – № 110. – 144 c.

3 Кабульдинов З.Е. История Астаны. Учебное пособие для 
учащихся общеобразовательных школ. – Астана: «Арман-ПВ», 2007. 
– 200 c.

 4 Государственный архив г. Астаны. Справка об итогах социально-
экономического развития города Акмолы за 1997 года. - Ф. 424. - оп.1, 
- д.13. 

 5 Указ Президента Республики от 15 сентября 1995 года № 2547 
«О столице Республики Казахстан» имеющий силу закона. //Столицы 
Казахстана: Сборник документов и материалов. – Астана, 2008. – № 
111 – 144 – 145 cc.

 6 Указ Президента Республики Казахстан от 9 октября 1996 года № 
3127 «О создании специальной экономической зоны города Астаны» 
(с изменениями от 19.03.98 г.; от 31.03.99 года). [электронный ресурс: 
Информационно-аналитическая система  «Epravo»]. - URL: http://
www.epravo.kz/urist/detail.php?ELEMENT_ID=6600&SECTION_
ID=6600 (Дата обращения: 27.03.2014)

7 А. Жакып. Летопись Астаны: Энциклопедия. - Астана: Изд. 
«Арай», АО «Астана полиграфия», 2006. - 144 c. 

8 Распоряжение первого заместителя Акима Алматинской области 
«О строительстве жилья в городе Акмола № 2-291 Р. - 14 октября 
1996 г. // Столицы Казахстана: Сборник документов и материалов. – 
Астана, 2008. – № 113. - 146-147 сc. 

9 Положение о Фонде экономического и социального развития 
Акмолинской специальной экономической зоны, утвержденное 
решением Административного совета АСЭЗ № 3-1-2. – 16 января 
1997 г. // Столицы Казахстана: Сборник документов и материалов. – 
Астана, 2008. – № 114. – 147-148 сc.



28

№ 2, 2014    МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ     ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА   МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ     ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА

10 Решение Административного совета Акмолинской специаль-
ной экономической зоны о финансировании строительства здания 
«VIP» Акмолинского аэропорта. - 17 февраля 1997 г. // Столицы 
Казахстана: Сборник документов и материалов. - Астана, 2008. - № 
115. - 148-149 cc.

11 Решение Административного совета Акмолинской специальной 
экономической зоны о предоставлении земельного участка для 
размещения монумента жертвам политических репрессий. - 25 апреля 
1997 г. // Столицы Казахстана: Сборник документов и материалов. - 
Астана, 2008. - № 117. – 150-151 cc.

12 Информация председателя Государственной комиссии по 
передислокации высших и центральных государственных органов в 
город Акмолу первому заместителю Премьер-министра Республики 
Казахстан Есимову А.С. «О проводимой работе по передислокации» 
–  30 апреля 1997 г. // Столицы Казахстана: Сборник документов и 
материалов. – Астана, 2008. - № 118 - 151-153 cc.

13 С. Нестеренко. Акмола - город будущего - 12 декабря 1997 г.  
// Столицы Казахстана: Сборник документов и материалов. - Астана, 
2008. - 200-201 cc.

14 Указ Президента Республики Казахстан от 20 октября 1997 
года № 3700 «Об объявлении города Акмолы столицей Республики 
Казахстан» // Столицы Казахстана: Сборник документов и материалов. 
– Астана, 2008. - № 122. - 156 cc.

15 Постановление правительства Республики Казахстан от 10 
февраля 1998 года № 91 «О строительстве первоочередных объектов 
развития города Акмолы в 1998 году» // Столицы Казахстана: Сборник 
документов и материалов. – Астана, 2008. - № 124. - 157-161 cc.

16 Протоколы заседаний Правительственной комиссии по 
проведению международного конкурса на эскиз-идею генерального 
плана развития нового центра города Акмолы (Астаны) от 18 марта 
– 3 декабря 1998 года // Столицы Казахстана: Сборник документов и 
материалов. - Астана, 2008. - № 125-127, 131-133, 135. - 162-175; 177-
180; 183-185 бб.

17 Указ Президента Республики Казахстан от 6 мая 1998 года 
№ 3941 «О переименовании города Акмолы – столицы Республики 
Казахстан в город Астана - столицу Республики Казахстан». // 
Столицы Казахстана: Сборник документов и материалов. - Астана, 
2008. - № 129. - 176 c. 

18 Краткие итоги переписи населения 1999 года в Республике 
Казахстан. Статистический сборник / Под ред. А.А. Смаилова/. - 
Алматы, 1999. - 211 c.

19 Указ Президента Республики Казахстан от 31 марта 1999 
года N 104 «Некоторые вопросы специальных экономических зон в 
Республике Казахстан»  (с изменениями, внесенными в соответствии 
с Указом Президента РК от 28.07.2000 г. N 421) [Электронный ресурс: 



29

    МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ     ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА     № 2, 2014   МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ     ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА     

Таможенный информационный портал Keden.kz]. - URL: http://www.
keden.kz/ru/zakon.php?id=15046  (Дата обращения: 27.03.2014)

20 Назарбаев Н. А. Казахстанский путь. - Караганда, 2006. –        
372 c.

21 Указ Президента Республики Казахстан от 28 июля 2000 года 
N 421 «Об упразднении специальной экономической зоны города 
Астаны» [Электронный ресурс: Таможенный форум Республики 
Казахстан www. forum. keden.kz]. URL: http://new.keden.kz/ru/zakon_
view.php?id=1607 (Дата обращения: 08.05.2014)

22 Алпыспаева Г.А. Н.А. Назарбаев - создатель столицы Казахстана. 
Альманах современной науки и образования. - Тамбов: Грамота, 2008. 
- № 6 (13):  в 2-х ч. Ч. II. C. 7-10.  - URL: http://www.gramota.net/articles/
issn_1993-5552_2008_6-2_01.pdf  (Дата обращения: 15.04. 2014)

ТҮЙІН
Мақаланың авторы: гуманитарлық ғылымдар магистрі, ҚР БҒМ 

ҒК Мемлекет тарихы институтының кіші ғылыми қызметкері Ақанов 
Қуаныш Ғазизұлы.

Мақалада Ақмола арнайы экономикалық аймағының қалыптасу 
үрдісі мен даму тарихы қарастырылған. Арнайы экономикалық 
аймақтардың іс-əрекеті барысында қала өмірінде орын алған маңызды 
тарихи оқиғалар қамтылған.

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

research associate of the Institute of State History of the Science committee 
of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan 
Akanov Kuanysh Gazizovich.

The article covers the history of the process of formation of Akmola 
special economic zone and results of its activity. The important historical 
events, which took place in the city life during the period of zone action, 
are presented in the article.
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УДК: 327(574+510)

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

жетекші ғылыми қызметкері, тарих ғылымдарының кандидаты

ҚАЗАҚСТАН-ҚЫТАЙ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ: ЗАМАНАУИ 
КЕЗЕҢНІҢ ӨЗЕКТІ МƏСЕЛЕЛЕРІ

Аннотация
Қазақ елі тəуелсіздігінің алғашқы қадамы, бірлік пен қауіпсіздікті 

жəне ұлттық мүддені қорғауға бағытталып, жаңа заман тарихындағы  
мемлекет пен саясаттың негізі қаланған шешуші кезеңдерден 
өтті. Олар: ғаламдық геосаяси өзгерістер кезеңінде халықаралық 
экономикалық байланыстарды қалыптастыру мен жүйеге келтіруде 
жауапты тоқтамдарға келу, шекараның заңды түрде бекітілуі, əсіресе 
аймақтық жəне жаһандық бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау. Атап 
айтқанда, АҚШ, Ресей, Қытай, Еуропалық одақ, көрші елдермен 
өзара ынтымақтастықтың орнауы, БҰҰ, ТМД, ЕҚЫҰ, ИЫҰ жəне 
тағы басқа ұйымдарға Қазақстанның кіруі, Семей полигонының 
жабылуы үлкен қадам еді. Тəуелсіздікпен келген қазақ елінің сыртқы 
байланысындағы көрші елдермен дəстүрлі достық қарым-қатынастың 
қалпына келуі жəне орнығуы. Алғашқылардың бірі болып Қазақстан 
тəуелсіздігін мойындаған жəне бес ядролық мемлекеттің қатарында 
елімізге қауіпсіздік кепілдігін берген Қытаймен арадағы мəдени-
экономикалық, саяси-дипломатиялық қарым-қатынастардың  орны 
ерекше.

Екі ел арасындағы қатынастардың дамуы, энергетикалық саладағы 
екі жақты жəне көп жақты ынтымақтастықтың, сауда айналымының 
қарқынды дамуы. Орталық Азия елдері ішінде Қытайдың Қазақстан 
мемлекетімен энергетика саласындағы ынтымақтастығы бірінші 
орында тұр. Бұған бірнеше объективті себептер бар, біріншіден, 
Қытай мен Қазақстан елдері арасындағы шекаралық түйісу аймағы 
басқаларға қарағанда айтарлықтай ауқымды, екіншіден, Қазақстан 
басқа Орталық Азия елдерімен салыстырғанда табиғи энергореурстар 
(көмірсутегі) жағынан біршама бай, үшіншіден, Қазақстан 
Республикасындағы экономикалық қатынастар мен кəсіп жүргізудің 
барынша либералды болуы мен инвестициялық климаттың қолайлы 
болуы шетелдік, оның ішінде қытайлық инвесторлардың тартылуына 
жеңілдік береді, төртіншіден, Қазіргі таңда Қазақстан елі өзінің саяси 
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тұрақтылығы жағынан шетелдік инвесторларға кепілдік бере алады.
Келешекте экономиканың шикізат емес секторы бойынша 

ынтымақтастық Бағдарламасы аясында өңдеуші салалар мен жоғары 
технологиялық ірі жобалар жоспарлануда. Ірі инфрақұрылымдық 
жобалар жүзеге асуда. Қазақстан мен Қытай ынтымақтастығы - 
жаңа бірлескен бастамаларды жүзеге асыру мақсатындағы кеңістікті 
кеңейтуге ашылған мүмкіншіліктер.

Түйінді сөздер: экономикалық ынтымақтастық, стратегиялық 
əріптестік, энергетикалық нарық, гуманитарлық байланыстар.

«Азия – халық бойына 
жақсылық пен бірліктің 
құндылықтар дəнін себетін, 
барлық дəстүрлі діндердің 
бесігі». Бұл қанатты сөз, 
Түркияда өткен Азиядағы 
өзара іс-қимыл мен сенім 
шараларының  IV Саммитінде 
болған жиында Мемлекет 
басшысы Н.Ə. Назарбаев 
тарапынан айтылған еді. Онда 
басты мəселе, жаңа сын-қатерлер 
мен қауіптің қалыптасуына 
байланысты əлемдегі түпкілікті 
өзгерістер əсерінен, елдер 
арасындағы өзара сенім мен 
ашықтықтың жеткіліксіздігін 
ашық жариялаған-ды. Сонымен 
бірге, аталған жиында жеткен 
жетістіктерді нығайту, ядролық 
қарусыз аймақты кеңейту 
мақсатында, ядролық қарусыз 
бейбіт өмір орнату бойынша 
Жалпыға ортақ Декларация   
жасау жəне қабылдау идеясы 
ұсынылды. Достықтың негізі - 
өзара сенім мен халықаралық 
ұйымның басты тұтқасы 
болатындығы заңдылық [1]. 

Дəл осындай ұстанымдар 
арқылы Қазақстан мен Қытай 

елі арасындағы экономикалық 
ынтымақтастықтың дамуына 
жол салынғаны, өткен тарихи 
кезеңдерден мəлім. Қазақстанда 
тəуелсіздіктің алғашқы қадамы, 
бірлік пен қауіпсіздікті, ұлттық 
мүддені қорғауға бағытталып, 
жаңа заман тарихындағы  
мемлекет пен саясаттың негізі 
қаланған шешуші кезеңдерден 
өтті. Олар: ғаламдық геосаяси өз-
герістер кезеңінде халықаралық 
экономикалық байланыстарды 
қалыптастыру мен жүйеге 
келтіруде жауапты тоқтамдарға 
келу, шекараның заңды түрде 
бекітілуі, əсіресе аймақтық 
жəне жаһандық бейбітшілік пен 
қауіпсіздікті сақтау. 

Атап айтқанда, АҚШ, 
Ресей, Қытай, Еуропалық одақ, 
көрші елдермен өзара ынты-
мақтастықтың орнауы, БҰҰ, 
ТМД, ЕҚЫҰ, ИЫҰ жəне тағы 
басқа ұйымдарға Қазақстанның 
кіруі, Семей полигонының 
жабылуы үлкен қадам еді. 
Тəуелсіздікпен келген қазақ 
елінің сыртқы байланысындағы 
көрші елдермен дəстүрлі достық 
қарым-қатынастың қалпына келуі 
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жəне орнығуы. Алғашқылар-
дың бірі болып Қазақстан 
тəуелсіздігін мойындаған 
жəне бес ядролық мемлекеттің 
қатарында елімізге қауіпсіздік 
кепілдігін берген Қытаймен 
арадағы мəдени-экономикалық, 
с а я с и - д и п л о м а т и я л ы қ 
қарым-қатынастардың  орны 
ерекше. 1970-1980 жж. 
үдемелі даму жолына түскен 
Қытай экономикасы нақты 
реформаларды жүзеге асыруға 
жəне мемлекетті модернация-
лауға бағытталған жаңа 
стратегиялық даму бағытын 
таңдады. «Қытайша ерекшеленген 
социализм» өзіндік экономикалық 
даму бағытын ұстауымен 
ерекшеленді жəне 1990 жылдары 
экономикалық өрлеу нəтижесінде 
ұлттық өнімнің жалпы көлемін 4 
есеге арттырды, яғни аймақта да 
алдыңғы қатардан көріне бастады: 
азық-түлік, мақта, көмір, құрыш, 
цемент, шыны өнімдерінің 
жəне мақта-маталарының 
өндірісі жағынан да əлемдегі 
алғашқы орындарды иеленді. 
Аз уақыттың ішінде дамушы 
елдердің қатарынан Қытай 
мемлекеті ірі экономикалық 
алпауыт мемлекеттердің 
қатарына қосылып, халықаралық 
сахналарда маңыздылығы зор 
мəселелердің шешілу барысына 
қатысатын негізгі саяси ойын-
шыға айналды. Қытайдың ірі 
сауда серіктестерінің қатарына  
Латын Америкасы, Африка, 
Солтүстік Америка, Еуропа, Азия 

елдері жатады. 
Қытайдың Орталық Азия 

мемлекеттеріне қатысты да 
өзіндік саясаты бар, 1996-1997 
жылдары-ақ бұрынғы кеңес-
қытай шекарасы аймағындағы 
жылдар бойғы шекаралық мəсе-
лелерді реттейтіндей біршама 
келісімдер жасалған еді [2]. 
Сонымен бірге «Шанхай бестігі» 
аясында Шанхай ынтымақтастық 
ұйымының (ШОС) құрылуымен 
қытай сарапшыларының сарап-
тамасы бойынша Пекиннің 
орталық азиялық стратегиясы 
анықталған еді жəне бұл аймаққа  
маңызды мүдделіліктері мен 
қағидалық əзірлікпен келген-
ді [3]. Қытай үкіметі Батыс 
аймақтардың экономикалық 
дамуына үлкен назар аударып, ірі 
ауқымды деңгейдегі мемлекеттік 
қаржылық саясатты жүзеге 
асыруға  тəуекел ете алды. 
Яғни, кезінде Дэн Сяопиннің «...
аймақтық экономиканы дамытуға 
қолдау көрсету» қажеттігі туралы 
тұжырымын жүзеге асыруды, 
КХР төрағасы Цзян Цзэминь: 
осы аймақтарда  экономикалық 
құрылысты дамытудың нəти-
жесінде, жергілікті халық-
тың тұрмыс жағдайының 
жақсаруына, ұлтаралық қаты-
настардың көкейкесті мə-
селелерінің шешілуіне, ай-
мақтың тұрақтылығына əсер 
етуші сепаратистік əрекеттердің 
азаюына мүмкіндік беретінін 
атап өткен. Қытай тарапы «Батыс 
аймақтарды игеру» мемлекеттік 
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бағдарламасын жүзеге асыра 
отырып, Қазақстан-Қытай қарым-
қатынастарын дамыту бағытында 
нəтижелерге де қол жеткізді [4].

Қытай Халық Республикасы 
Қазақстан Республикасының 
тəуелсіздігін алғашқылардың 
бірі болып (1991 жылдың 
27 желтоқсанында) таныған 
мемлекеттердің бірі. 1992 жыл-
дың 3 қаңтарында екі ел арасында 
ресми дипломатиялық қатынас 
орнады. Екі ел арасындағы 
келісімдер нəтижесінде, 2002 
жылдың 11 мамырында Пекинде 
«Шекараны демаркациялау 
туралы»  хаттамаға қол қойылды. 
Сонымен қатар Қазақстан-Қытай 
аралық    бейбіт аймақ жəне 
Шанхай ұйымы, оның ішінде 
қауіпсіздікті жəне терроризммен 
күресті қамтамасыз ету аясында 
екі ел арасындағы қарым-
қатынастар жолға қойылды. 
Шетелдік сарапшылардың 
айқындауынша XXI ғасыр Азия 
ғасыры болады. Қытайтанушы 
зерттеушілер екі ел арасындағы 
дипломатиялық қатынастар 
дамуын үш кезеңге бөледі: 

- бірінші кезең 1992-1998 
жылдар аралығы. Жоғары 
дəрежедегі өзара іссапарлар, 
əртүрлі деңгейдегі келіссөздер, 
екі ел қатынастарын дамытудың 
құқықтық негіздерін қалып-
тастыру  жəне түйіткілді мəсе-
лелерді шешеу;

- екінші кезең 1998-2005 
жылдар аралығы. Қазақстан мен 
Қытай елінің «стратегиялық 

əріптес мемлекеттер» деңгейіне 
көтерілуі;

- үшінші кезең 2005 
жылдан қазіргі кезеңге дейінгі 
мерзімді жалғастырады. Екі 
ел арасындағы қатынастардың 
дамуы, энергетикалық саладағы 
екі жақты жəне көп жақты 
ынтымақтастықтың, сауда 
айналымының қарқынды дамуы 
жəне тағы басқа [5, 5-7 Б.]. 2004 
жылы Қазақстан мен Қытай 
арасындағы тауар айналымы 
ұйымдастырылмаған сауданы 
ескермегенде 2,7 млрд. АҚШ 
долларын құрады. Жалпы ҚХР-
на қазақстандық экспортқа 9,8 
пайызы, ал импортта 5,9 пайызды 
құрады. 2005 жылдың соңында  
пайдалануға берілген «Атасу-
Алашанькоу» мұнай құбыры 
тауар айналымын өсірді. Оның 
ұзындығы 988 шақырым, құбыр 
диаметрі – 813 мм, алдыңғы 
кезеңдегі жыл сайынғы өткізу 
қабілеті – 10 млн. тонна, жүзеге 
асырудың кейінгі екінші кезеңін-
де 20 млн. тоннаға ұлғайту 
көзделді [6, 64 Б.]. 

Егер де жалпы Қытайдың 
сыртқы саудасында Орталық 
Азияның  орны соншалықты          
айқын болмағанымен, ҚХР 
Шыңжаң өлкесі мысалында 
алғашқы орында жəне баламасы 
жоқ серіктес. Ең өзектісі 
транзиттік көлік дəліздері. 
Орталық Азия Шығыс пен 
Батыстың арасындағы тасымал 
көпірі қызметін атқарады. 
Орталық Азияның ауқымды 
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көлемдегі қазбалы байлықтары 
«қытайлық экономиканың 
жылдам дамуы үшін аса 
маңызды. ШЫҰ арқылы 
Қытай өзінің Орталық Азия 
аймағымен экономикалық 
қатынастарға Қытай басшылығы 
Орталық Азия елдерімен 
арадағы ынтымақтастықтың 
экономикалық саласындағы 
мұнай жəне газ кендерін барлау, 
игеру жəне тасымалдау мəселесі-
не ерекше ден қойып отыр. Қытай 
ұлттық мұнай-газ компаниясы 
(CNPC) 2007 жылдың шілдесінде 
Түрікменстан елімен Қытай 
– Орталық Азия газ құбыры 
арқылы жылына 30 миллиард 
кубометр газ тасымалдау туралы 
келісімге келді. Бұл газ құбыры 
Түрікменстан мен Өзбектстан 
шекаралық аймағындағы Гейдаму 
жерінен бастау алып, Өзбекстан 
жəне Қазақстан территориясы 
арқылы Қытайдың солтүстік-
батыс провинциясы Хиньян 
жеріндегі Батыс-Шығыс қытай 
газ құбырының екінші тармағына 
барып қосылады. Газ құбырын 
салу мұнай мен газ тұтынушылар 
мен шығарушылардың ортақ 
мүддесін көздейді. Қытай 
өзінің ортазиялық көршілерін 
қарқынды дамып келе жатқан 
экономикасын тұрақты энергия 
көздерімен қамтамасыз етіп 
отыратын стратегиялық серіктес 
ретінде қарастырса, ОА елдері 
əлемдегі екінші орындағы 
экономикалық даму көрсетіп 
отырған нарықты Ресей мен 

Еуропа сұранысына балама 
ретінде қарастырады. Орталық 
Азия елдері ішінде Қытай-
дың Қазақстан мемлекетімен 
энергетика саласындағы ын-
тымақтастығы бірінші орында 
тұр. Бұған бірнеше объективті 
себептер бар, біріншіден 
Қытай мен Қазақстан елдері 
арасындағы шекаралық түйісу 
аймағы басқаларға қарағанда 
айтарлықтай ауқымды, екіншіден 
Қазақстан басқа Орталық Азия 
елдерімен салыстырғанда табиғи 
энергореурстар (көмірсутегі) 
жағынан біршама бай, үшіншіден, 
Қазақстан Республикасындағы 
экономикалық қатынастар 
мен кəсіп жүргізудің барынша 
либералды болуы мен 
инвестициялық климаттың 
қолайлы болуы шетелдік, оның 
ішінде қытайлық инвесторлар-
дың тартылуына жеңілдік 
береді, төртіншіден, Қазіргі 
таңда Қазақстан елі өзінің саяси 
тұрақтылығы жағынан шетелдік 
инвесторларға кепілдік бере 
алады.

Заманауи Қазақстан-Қытай 
экономикалық қатынастарында 
бірнеше үдерістердің орын 
алғандығы байқалды. Бірін-
шіден, ірі экономикалық 
жобаларды жүзеге асыруға аяқ 
басу кезеңі. Екіншіден, Қытай 
елі Қазақстанның мұнай-газ 
саласындағы өзінің ықпалын 
арттыруға мүдделі. Үшіншіден, 
Қытай басылымдарындағы 
Қазақстанның инвестициялық 
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ахуалының нашарлығы туралы 
əсіре ақпаратқа қарамастан 
қытайлық кəсіпкерлердің 
Қазақстан нарығына кіре 
бастауы. Қазақстан нарығына 
келген ең бірінші қытайлық 
компания – Қытай ұлттық мұнай 
компаниясы (ҚҰМК – CNPC), 
болды, оның өкілдігі 1995 
жылдың ортасында Қазақстанда 
«СНПС – Ақтөбемұнайгаз» 
АҚ деген атаумен тіркелді. 
1990 жылдың орта шеніндегі 
басылымдар мен сол жылдардағы 
«ҚазМұнайГаз» ҰК   АҚ ресми 
құжаттары бойынша талдау, 
аталынған кезеңнен бастап 
Қазақстан жерінде «СНПС – 
Ақтөбемұнайгаз» АҚ деген атпен 
жұмыс істей бастаған компания 
туралы мəлімет бар. Дəл осы 
кезде тендерге «Өзенмұнайгаз» 
АҚ 60% мемлекетік акциясы да 
салынды. Бұл тендерге АМОСО 
(АҚШ), Unocal консорциумына 
(АҚШ) кіретін Petronas Charigali 
(Малайзия) жəне қытайлық 
CNPC қатысты. 1997 жылдың 4 
маусымында «Ақтөбемұнайгаз» 
АҚ бойынша бірінші тендерде 
жеңімпаз ретінде CNPC 
танылды.

Келісім бойынша: кен 
орнына 20 жыл ішінде 4 млрд. 
доллар қаржы салу көзделді. 
Оның ішінде 1998–2003 жж. 
– 585 млн. доллар; қоршаған 
ортаны қорғауға салынатын 
жыл сайынғы инвестиция – 
500 мың доллар; ҚР үкіметінің 
бонусы – 320 млн. доллар; қол 

қойылған бонус – 5 млн. долл. 
деп қарастырылды. Сонымен 
қатар CNPC «Ақтөбемұнайгаз» 
АҚ 71 млн. доллар көлеміндегі 
қарыздық міндеткерліктерін 
де өтеуі керек еді. Осылайша, 
келісімшарттың жалпы соммасы 
– 4,3 млн. долларды құрады [7, 
155 Б.]. 1997 жылдың тамызында 
Қытайлық мұнай мен газ барлауы 
мен бұрғылауы бойынша ұлттық 
корпорация (CNODC – CNPC 
еншілес) «Өзенмұнайгаз» АҚ 
бойынша жарияланған екінші 
тендер бойынша жеңімпаз деп 
танылып, 55% акцияны иеленді. 
Түрлі шаралар мен бағыттарға 
белгіленген төлемдерден соң 
келісімнің жалпы құны 4,38 
млрд. доллар болды. Осылайша, 
1997 жылы Қазақстан мен 
Қытай арасындағы келісім 
өзінің ауқымдылығымен тарихта 
қалады. Жалпы қытайлық 
инвестицияның көлемі 11 
млрд. долларды құрайды, ол 
«Ақтөбемұнайгаз» АҚ мен 
«Өзенмұнайгаз» АҚ қалпына 
келтіруге жəне де Батыс 
Қытай–Иран мұнай құбырын 
салуға бағытталды. Салынуы 
тиіс инвестиция көлемінің 
ауқымдылығы соншалықты оны 
тек АҚШ инвестицияларымен 
ғана салыстыруға болатын еді. 
Тендерді не себепті қытайлық 
компанияның ұтып алғандығы 
ешбір құжатта көрсетілмеген, 
бұл туралы тек болжам жасауға 
болады, біріншіден экономика-
лық себеп – қытайлықтардың 
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екі тендер бойынша шығыны 
шамамен – 500 млн. доллар 
болатын еді, немесе саяси 
себеп – мұнай құбырын салу 
туралы келісіммен бекітілген 
стратегиялық серіктестік 
мəселесі. Аталынған осы екі 
келісімшарт нəтижелері арқылы 
қытайлық CNPC қазақстандық 
мұнай саласының аса ірі 
субъектісіне айналды, сондықтан 
да тек аталынған жобалардың 
орындалуы ғана емес, сонымен 
бірге көптеген жаңа жобаларды 
да күтуге болатын еді. 

Бірақ осы кезеңдегі өзара 
əкімшілік деңгейдегі қиындық-
тар аталынған жоспарлардың 
кейінге қалуына ықпал етті. Осы 
аралықта орын алған көптеген 
кедергілерге қарамастан қытай-
лық компания біртіндеп өзінің 
міндеткерліктерін атқара бастады. 
Бұл үрдістің қарқын алуына екі 
ел басшыларының ұстанымдары 
да ықпал етті. 

2001 жылдың желтоқсанында 
Қазақстан-Қытайдың «Мұнай-
тас» БК құрылды, оның негізгі 
мақсаты Батыс Қазақстан – 
Батыс Қытай мұнай құбырының 
маңызды бөлігі болып саналатын 
Атырау – Кенқияқ желісінің 
құрылысын бастау болатын. 
Ал 2002 жылы CNPC өзінің 
инвестициялық міндеткерлігінің 
бес жылдық жоспарын орындады. 
Қазақстан-Қытай энергетикалық 
ынтымақтастығы үшін 2003 жыл 
өзгерістерге толы жəне жетістікті 
жыл болды. АҚШ-тың Ирак 

жеріндегі əскери кампаниясы ҚХР 
энергетикалық қауіпсіздігі үшін 
үлкен қатер болды. Сондықтан да, 
Қытай өзінің əлемдік деңгейдегі 
энергетикалық дипломатиясын 
белсенді түрде жүргізе бастады 
жəне де бұл үрдістен Қазақстан 
да сыртқары қалған жоқ. 

2003 жылдың мамырында 
CNPC «Ақтөбемұнайгаздың» 
мемлекетке қарасты акциясын 
(20,12 %) сатып алып, қазіргі таңда 
бұл кəсіпорынның акциясының 
80 % ие болып отыр. Сол жылы 
CNPC «Нельсон ресорсиз 
лимитед» компаниясымен 
біріге отырып, Маңғыстау 
облысындағы «Северные Бузачи» 
кен орнының акция пакетіне ие 
болды. Осы жылдың маусымында 
Қазақстан Республикасының 
Президенті Н. Назарбаев пен 
ҚХР төрағасы Ху Цзиньтао 
энергетика саласындағы: 
мұнай құбыры жобасы, мұнай 
кендерін игеру, Қазақстан-Қытай 
мұнай құбырын салу секілді 
мəселелерді қарастыратын, 
салалық ынтымақтастықты 
арттыратын құжаттарға қол 
қойды. Бұл үрдістердің басым 
көпшілігінің пайда болуына 
Қытай экономикасының энер-
горесурстарға деген сұра-
нысының артып, ел ішінде 
энерготасымалдаушыларға тап-
шылықтың қалыптасуымен 
түсіндіріледі. Бұған сыртқы 
шикізат нарықтарын игеруге 
қатысты саясаттың өзгеруі, 
Ирактағы соғыстың Таяу Шығыс 
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аймағынан Қытайға келетін 
энергоресурстардың тасымалын 
қиындатуы, Қытайдың мұнай 
тасымалы туралы келісімдер 
жасаған ЮКОС компаниясының 
ыдырай бастауы, өзінің Орталық 
Азия аймағындағы ықпалын 
күшейтуге жағдай жасайтын 
«Ангарс-Дацин» мұнай құбы-
рының салынуына қатысты 
туындаған түсініксіздіктер, 
Орталық Азияның энерго-
ресурстық мүмкіндігін пай-
далануға бағытталған Қытай-
дың «Батыс аймақты игеру» 
бағдарламасының қабылдануы 
секілді шаралар ықпал етті. Осы 
мəселелердің барлығы жинақтала 
келіп, Қытайдың Каспий 
айлағының Қазақстандық, 
артынан Түрікменстан мен 
Өзбекстандық бөлігіндегі 
белсенділігінің артуына ықпал 
етті. 2004 жылдың сəуірі тек 
Атасу–Алашанькоу–Душанцзы 
мұнай құбыры құрылысының 
басталуымен ғана емес, сонымен 
қатар қазақстандық мұнай 
нарығына қытайлық ірі мұнай 
компаниясы «Синопектің» 
келуімен де айқындалды. Бұл 
компания американдық ФИОК 
тобының бас компаниясын сатып 
алу арқылы Каспий айлағындағы 
бірнеше кен орындарына 
ие болды. Ал 2005 жылы 
Қазақстан-Қытай энергетикалық 
ынтымақтастығында жаңа 
жетістіктер орын алды: Атасу–
Алашанькоу мұнай құбыры 
іске қосылды жəне де мұнай 

мен газ кен орындарын сатып 
алу, игерумен жəне түскен 
мұнай мен газды өңдеу 
жұмыстарымен айналысатын 
канадалық «PetroKazakhstan 
Inc.» компаниясын қытайлық 
«CNPC International Ltd.» 
корпорациясы сатып алды. 
Канадалық компания Оңтүстік 
Торғай бассейнінде жалпы кор 
көлемі 100 млн. тонна болатын 
кен орнын игерумен айналысатын 
жəне де Шымкент МӨЗ иелік 
ететін еді. Бұл келісім шартқа 
сонымен қатар қазақстандық 
«ҚазМұнайГаз» компаниясы да 
араласып, Қазақстанның жерасты 
байлығын пайдаланушыларға 
стратегиялық бақылауын сақтау 
үшін канадалық компания 
акциясының бір бөлігін өзіне 
алды. Сонымен қатар қытайлық 
компаниямен ШМӨЗ бірігіп 
басқару жəне оның өнімін өзара 
тең бөлу жөнінде меморандумға 
қол қойысты. Осылайша, 
қазақстандық «ҚазМұнайГаз» 
ұлттық компаниясы канадалық 
«PetroKazakhstan Inc.» компа-
ниясы акциясының 33 % иелік 
ететін болды [8].

Жалпы нарықтық қатынастар 
заңдылығына сəйкес түрлі 
технологиялық əдістерді шебер 
пайдалану жəне оны жоспарлы 
түрде реттеу тетігін игеру 
нəтижесінде Қытайдың 2001-
2005 жылдар аралығындағы 
сауда айналымы 3 есеге өскен. 
Осы жылдар ішінде Қытайға 
тікелей шетелдік инвестициядан 
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600 млрд. доллар енгізілсе, 
америкалық құнды қағаздарға 
Қытай 700 млрд. доллар салған. 
2001-2007 жылдары Қытай 
сыртқы саудасының орта есеппен 
жылдық өсімі 21,6 % , əлемдік 
қаржы дағдарысы болған 2008 
жылы 17,2 % құраған. 2010 
жылғы Қытайдың тауар экспорты 
жəне импортының жалпы көлемі 
34,7 % өскен [5, 53 Б.].  

Ал 2006 жылдың 12 
шілдесінде Атасу–Алашанькоу 
мұнайқұбырының коммерциялық 
пайдалануы жүзеге асырылды. 
Синьхуа ақпараттық агенттігінің 
ақпаратынша алғашқы мұнай 
көлемі Қытайдың солтүстік-
батысындағы Шыңжаң Ұйғыр 
автономды аймағына жеткізілді. 
Сонымен бірге 29 шілдеде Атасу 
– Алашанькоу трансұлттық 
мұнай құбырыныңың пайда-
лануға берілгендігі ту-
ралы актіге қол қойылды. 
Жоғарыда айтылған фактілер 
қытайлық үлестің Қазақстан 
энергетикалық секторындағы 
басымдыққа ие болып келе 
жатқандығын танытады. 
Қытайдың Қазақстан жеріндегі 
мұнай-газ, электроэнергия 
жəне атомдық активтерін 
жоспарлы түрде арттыруы 
аймақтың саяси конъектурасына 
айтарлықтай ықпал етеді. 
Қытайдың айтарлықтай кө-
лемдегі экономикалық мүм-
кіндіктері Пекиннің ресми 
Астана бағытына саяси қысым 
жасауға жетеді деген қауіп те 

бар. Бірақ, сараптамашылардың 
ғылыми тұжырымы бойынша 
Қазақстанның энергетикалық 
нарығындағы АҚШ пен РФ 
үлестерінің де бар екендігін 
ескерген жағдайда, Қазақстан-
Қытай энергетикалық 
ынтымақтастығының өзі 
аймақтық саяси конъектураға 
тəуелді екендігі байқалды [9, 135 
Б.]. 

Қазақ-қытай қатынастарында 
ерекше орын алатын жыл сайын 
өткізілетін 2009 жылғы Боаос 
Азия Форумы конференциясы 
жұмысына Елбасының  қатысуы 
болды. Пекиндегі ҚХР төрағасы 
Ху Цзиньтаомен  (Жалпықытай 
халық өкілдері жиналысының 
тұрақты комитетінің төрағасы  
У Банго жəне ҚХР Мемлекеттік 
кеңесінің премьері Вэнь 
Цзябаомен кездесуде) жүргізілген 
келісімдер нəтижесінде достық 
жəне іскерлік тұрғысында 
өзара көзқарстар мен пікір 
алмасулар, жаһандық қаржы 
дағдарысына қарсы іс-қимылдар, 
сонымен қатар өзара мүдделілік 
тұрғысындағы халықаралық жəне 
аймақтық мəселелер екі жақты 
қарым-қатынастар бойынша 
ортақ мəмілеге жеткізді.

Қазақ-қытай стратегиялық 
серіктестігінің орнауы мен 
дамуының екі мемлекет жəне 
бүкіл аймақтағы бейбітшілік, 
тұрақтылығы мен дамуына 
əсерінің мол екендігі айқындалды. 
Осы кезеңге дейінгі жасалынған 
келісімдер мен декларациялар 
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негізінде [10] жəне стратегиялық 
серіктестіктің жан-жақты дамуын 
екі жақтың да жалпы ұмтылысына 
негізделген, екі тараптың екі 
елдің сыртқы саясатының басым 
бағыты, екі мемлекет пен олардың 
халқының түпкі мүддесіне 
жауап беретіндігі, тараптардың 
жоғарғы дəрежедегі саяси 
диалогтарды қолдайтындығын 
жəне нығайтатындығын, сауда-
экономикалық, энергетикалық, 
көлік, ғылыми-техникалық, 
мəдени-гуманитарлық жəне басқа 
салаларда ынтымақтастықты 
кеңейтетіндігі жəне т.б. 16 
тармақтан тұратын мəмілеге 
келіп, кездесу аясында 15 құжатқа 
қол қойылды [11]. Пекиндегі 
Олимпиялық ойынында 
отандық атлеттердің үлкен 
жетістіктерге жетуі тəуелсіз 
Қазақстанның мақтанышына 
айналды жəне оның салтанатты 
ашылуына қатысқан елбасы: 
«Олимпиялық қозғалыстардың 
бүкіл адамзатты біріктіретін 
жəне ұйымдастыратын ірі 
күшке айналды. Ол адамдар 
бойындағы сенімсіздік пен 
қастандық көзқарастарды жеңе 
алатындығын дəлелдеді, жоғарғы 
адамгершілік қағидаларының 
басымдылықтарына сенімді 
нығайтты. Біздің планетамызда 
адамдар бейбіт күрес жүргізіп, 
таза спорттық кездесулерде ғана 
жеңе білуі керектігін» ерекше 
көңіл күймен жеткізді [12]. 

Өзара қарым-қатынас 2009 
жылдың 12 желтоқсанында 

Елбасы шақыруын қабыл алған 
ҚХР төрағасы Ху Цзиньтаоның 
келуімен Ақордада жалға-
сын тауып, «Түрікменстан-
Өзбекстан-Қазақстан-Қытай» 
газ құбырының қазақстандық 
бөлігін   пайдалануға берілуінің 
салтанатты тұсау кесу рəсімі 
өткізілді. Бұл ежелгі Жібек 
жолындағы дəстүрлі қарым-
қатынасты қалыпқа келтірудің 
ерекше жаңа кезеңі, шындығында 
«барлық тиімді, келешектің 
стратегиялық жобасы» еді.  

Қытай   мемлекетіне       Қазақстан 
Орталық Азия республикалары 
ішіндегі ең жақын немесе құдайы 
көрші деуге де болады. Қазақстан 
Қытай мен Ресей арасындағы 
географиялық жағынан ғана емес, 
сол сияқты саяси, экономика жəне 
қауіпсіздік салаларында да Қытай 
мен Ресей ортасында Тəуелсіздік 
жылдарындағы ашық пікір 
алысулар мен уағдаластықтар 
жəне олардың нəтижелері қазақ 
еліндегі тоталитарлық тəртіп 
кезеңіндегі «қытайдың қысым 
жасау теориясын» сейілтті, тіпті 
болашаққа біріккен жаңа жобалар 
жасалуда.

Қытайдың жұмыссыздар 
санын азайту ғана емес, бизнес 
саласын кеңейту мақсатында 
еңбек қызметін сыртқа шығаруға 
да қызығылушылығы мол. 
Мəселен, 2005 жылдың қараша 
айындағы мəлімет бойынша  
шетелге 560 мың жұмысшы 
күші шығарылған, бұл 2004 
жылдың аяғындағы мəліметпен 
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салыстырғанда 29 мың 
адамға көбейген. Шекаралық 
қызметкерлердің статистикасы 
бойынша 1993-1995 жж. 
Қазақстанға 130-150 мың қытай 
азаматтары қоныстанған. Бұл 
оралмандардың Қазақстанға     
келіп орналасу кезеңімен тұспа-
тұс. Елге заңды да заңсыз 
жолдармен де келгендер 
болды.  2006 жылдың наурыз 
айының соңындағы ҚР ІІМ 
мəліметі бойынша Қазақстан 
Республикасында  ҚХР-ның 3140 
азаматтары тұрақты тұрған, оның 
ішінде: дұнғандар-7, қазақтар-
2595, ханьцылар-356, корейлер-8, 
моңғолдар-1, орыстар-40, 
татарлар-4, өзбектер-1, ұйғырлар-
126 жəне немістер-2. Көші-қон 
саласында да жауапкершіліктің 
ұшы адамдардың қауіпсіздігін 
сақтайтын екі жақты құқықтық 
тетіктердің ырғақты жүргізілуі-
не байланысты. Шетелдік 
сарапшылардың «екі жақты 
қарым-қатынас жеке тəуелсіз 
мүдделерді де көрсетеді» 
[13] деген пікіріне қосылуға 
болады, оған қосатынымыз 
мемлекетаралық қарым-
қатынастар сол елдердің 
азаматтарының құндылықтарына 
сəйкес дамытылған жағдайда 
достық пен ынтымақтастықтың 
ұзаққа созылары хақ.

Отандық сарапшылардың 
ҚХР Қазақстандағы энер-
гетикалық саясатының қолайсыз 
болуы мүмкін аспектілері 
жөніндегі тұжырымдары ескеруді 

қажет етеді, ол: демографиялық 
қысым мен экологиялық қатер. 
Бірінші мəселе бойынша 
кəсіпорындарға мамандар тарту 
тікелей жергілікті əкімшіліктің 
жанашырлықпен араласатын 
жұмысы. Оның жемқорлықпен 
ұштасуы мемлекеттік қыз-
меткерлердің əлеуеті мен 
имиджіне нұқсан келтіріледі. 
Сондықтан заңды бел ортадан 
басып жұмысқа шетелдік еңбек 
күші тартылады. Ал екінші 
аспекті бойынша Қытайлық 
мұнай компанияларының 
экологиялық нормаларды 
сақтамауы ҚХР өз ішінде жəне 
Ресейдің Қиыр Шығысында 
экологиялық апаттарға алып 
келген еді. Қытайдың Қазақстан 
энергетикалық нарығындағы 
белсенді əрекет етуі тек 
қаржылық, яғни пайда, кіріс 
табу ғана емес, сонымен 
қатар өзінің энергетикалық 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 
бағытталған. Өйткені, Қазақстан 
Қытайдың энергоресурстарды та-
сымалдаушы елдердің алдыңғы 
қатарында емес. ҚХР-ды мұнай 
өнімдерімен негізгі жабдықтаушы 
ретінде Орта Шығыс пен Африка 
аймағы алда келеді. Сондықтан 
да, Қытайдың Қазақстан 
энергетикалық нарығында 
əрекет етуі тек экономикалық 
қана емес, сонымен бірге саяси 
астарға де ие. ҚХР Қазақстанның 
энергетикалық саласын дамыту 
арқылы өз аймағындағы, ешкімге 
тəуелді емес (АҚШ пен РФ 
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Орталық Азия аймағындағы 
ықпалдарын арттыруына жол 
бермеу) энергетикалық нарық 
арқылы өз тұтыну сұранысын 
қанағаттандырып отыр. Ал өз 
тарихында көп салалы саясат 
ұстанып, əлемнің алдыңғы 
қатарлы елдерімен ЕҚЫҰ жəне 
ИЫҰ секілді халықаралық 
беделді ұйымдармен тең 
дəрежедегі қарым-қатынастағы 
Қазақстан да шығыстағы құдайы 
көршісі – Қытаймен стратегиялық 
серіктестікке барып, тату көрші 
ретінде байланыстар орнатуды 
мақсат етеді [8, 4 Б.]. 

«Ғасыр жобасы» аталған 
Каспий теңізі мен Шығыс 
Қытайды жалғайтын мұнай-газ 
құбыры жобасы жəне Шығыс 
Еуропа – Шығыс Қытай көлік 
жолы жобасының жүзеге асыры-
луы болашақтың экономикалық 
кеңістігін ашады. Теңіз жолына 
қарағанда Қазақстан арқылы 
Еуропа мен Қытай арасындағы жер 
үсті қатынасының ара салмағы 3,5 
есе азаяды. Бұл тұста Қазақстанда 
жан-жақты мемлекеттік мүдде 
тарапынан сол кеңістіктегі 
ауқымды жұмыстарды игере 
алатындай      көзі қарақты 
білікті мамандар əлеуеті даяр 
болуы шарт. Сан-салалы қарым-
қатынастар легі артады. Осы 
орайда, шетелде, оның ішінде 
ҚХР-да 2010 жылы білім алған 
қазақстандық студенттер саны 
– 7874 болса, 2011 жылы оның 
саны - 8287-ге өскен. Бұл ел 
келешегінің адами құндылығы, 

яғни біріккен өндіріс орындары 
мен кəсіпорындар, білім жəне 
ғылым, техника мен технология 
саласын дамытуға жұмсалады 
деген үміттеміз. Екі ел арасында 
жоғары білім беру туралы өзара 
сенім келісімі жасалынған. 
Астана, Алматы, Қарағанды 
жəне Ақтөбе қалаларында 
Конфуций институты жұмыс 
атқарады. Мұндай гуманитарлық 
сала байланысына туризм 
индустриясы да үлесін қосатын 
болады.

2013 жылы сəуірдің 5-9 
күндері Қазақстан Республикасы 
Президенті Н.А. Назарбаев ресми 
сапармен Қытайда Боаос Азиялық 
Форумының 12-ші сессиясының 
жұмысына қатысты. Бұл тарихи 
іс-шараға Мексиканың, Перудің, 
Финляндияның, Алжирдың, 
Мьянманың, Замбияның, 
Брунейдің басшылары, 
Австралияның, Камбоджидың 
жəне Жаңа Зеландияның премьер-
министрлері қатысты. Сонымен 
бірге үкімет басшылары, 
халықаралық ұйымдардың 
жетекшілері, белгілі іскерлер 
жəне ғалымдар да (Кристин 
Лагард, Билл Гейтс) қатысты. 
Өзара пікіралмасу алаңының 
ашылуында Президент 
Н.Ə. Назарбаев форумның 
өзектілігі – алғаш рет Азиядағы  
басты өндірістік əлеуеттің 
жинақталуымен, дүниежүзіне 
белгілі экономикалық ықпалды 
орталықтардың топтасуымен 
түсіндірді. Ал болашағына 
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байланысты, Форум - Азия даму 
идеялары мен модельдерінің 
себепкері болатынына сенім 
ұялатты. Н. Назарбаев пен 
Си Цзиньпин кездесуде 
дəстүрлі түрде екі жақтың 
сауда-экономикалық қарым-
қатынастарын жалғастыруына 
басты көңіл бөлді. 2015 жылға 
дейін Қазақстан-Қытайлық 
тауар айналымын (2012 жылы 
18 %-ға өскен еді) 40 миллиард 
долларға дейін көбейту 
туралы келісілді. Сонымен 
бірге ҰƏҚ «Самрұқ-Қазына» 
жəне Қытайдың халықаралық 
саудасын қолдау комитеті 
арасында Қазақстан-Қытай Іс 
кеңесін құру туралы келісім-
шартқа, жəне де ҰƏҚ «Самрұқ-
Қазына» мен жəне CITIC Group 
арасында экономикалық жəне ин-
вестициялық қарым-қатынасты 
нығайтудың Жол картасына қол 
қойылды. Келіссөздер барысында 
көлік жəне шекара аймақтық 
ынтымақтастық салаларындағы 
қарым-қатынастарға қатысты 
өзекті мəселелер қаралды. 
Қазақстаннан Қытайға бидай  
жəне ұн жеткізу, Қытай аумағы 
арқылы «үшінші елдерге» тасымал 
туралы келісім пайда болды. 
ҚР Президенттінің Қытайға 
сапарының маңызды нəтижесі - 
екі елдің трансшекаралық өзен 
ресурстарын тиімді игеру туралы 
келісім болды [14]. 

Қазақ-Қытай ынтымақ-
тастығы жоғары дəрежедегі 
кездесулермен, халықаралық жə-

не аймақтық ұйымдар арасындағы 
тығыз байланыспен де (ШЫҰ 
жəне СВМДА) беки түсуде.  Екі 
жақты қатынастардың нығаю 
негіздері:

- стратегиялық қағидат-
тарымен келісе отырып, 
нақты жобалар бойынша 
ынтымақтстықпен;

- үдемелі жəне тұрақ-
ты қатынастарды саяси, 
экономикалық, əлеуметтік, 
мəдени өлшемдер бойынша 
əріптестікпен жалғасады деп 
күтілуде. Қазақстанның геосаяси 
орналасу жағдайына орай, Азия 
мен Еуропаны көлік жолымен 
байланыстырудың маңызды 
əлеуеті бар. 

Келешекте экономиканың 
шикізат емес секторы бойынша 
ынтымақтастық Бағдарламасы 
аясында өңдеуші салалар мен 
жоғары технологиялық ірі 
жобалар жоспарлануда. Ірі 
инфрақұрылымдық жобалар 
жүзеге асуда: құрылыс, мұнай-
газ құбырын жүргізу, Батыс 
Қытай - Батыс Еуропа» көлік 
жолы, Хоргос шекаралық ын-
тымақтастық Халықаралық ор-
талығы, Алтынкөл-Хоргос  жаңа 
темір жол өткелі, АЭЗ «Хоргос-
Шығыс қақпасы» көліктік-
логистикалық кешені. Мұның 
жүзеге асуы Қытай тауарларын 
Қазақстан территориясы 
арқылы Еуропа, Орталық Азия, 
Кавказ, Таяу Шығыс, Парсы 
шығанағы жəне осыдан кері 
бағытта тасымалдау ауқымын 
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кеңейтеді. Соңғы бес жылда 
Қазақстан арқылы Қытай-Еуропа 
бағытындағы жүк көлігінің 
легі екі еселенген. Қазақстан 
да өз тауарларын Азиялық-
Тынық мұхит аймағы елдеріне 
шығару үшін Қытайдың тасымал 
аймағын пайдалануға мүдделі. 
Ол үшін Ляньюньган теңіз 
портынан қазақстандық көлік-
логистикалық компаниясының 
жел үлесін арендаға алу мəселесі 
қарастырылуда [15]. 

Сонымен қатар қалыптасқан 
көмірсутегін өндіру жəне 
тасымалдау ынтымақтастығы 
аясында, оны өңдеуді жүзеге 
асыру мақсаты тұр. Атырауда 
ароматты көмірсутегін өндіру, 
Атырау облысында газды-
химиялық кешен, Ақтауда битум 
зауыты сияқты екі жақты жобалар 
жүзеге асырылуда. Машина жасау 

əлеуеті бойынша тепловоз шыға-
ру саласынада екі жақты келісім 
жасалды. Мұның барлығы екі ел 
арасындағы жоғары дəрежедегі 
тең құқылы сұхбаттар жəне ашық 
талқылаулар жемісі.

Əлем елдерінің экономикалық 
ахуалына қарап, жаңа сын-
қатерлердің болатындығы 
жөнінде Президент Н.Ə. 
Назарбаев өз тұжырымын 
жасаған болатын. Оған төтеп 
беру тетігі бəсекеге қабілеттілікті 
көтеру тəсілдерін іздестіру. Ал, ол 
өз кезегінде өзара іс-қимылдың 
жаңа жолдарын іздестіруге 
ықпалын тигізеді. Қазақстан 
мен Қытай ынтымақтастығы - 
жаңа бірлескен бастамаларды 
жүзеге асыру мақсатындағы 
кеңістікті кеңейтуге ашылған 
мүмкіншіліктер.
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Автор рассматривает актуальные проблемы казахстанско-
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китайских отношений, относящихся к стратегической приграничной 
торговле, совместного обеспечения безопасности и стабильности в 
регионе, расширения сотрудничества в экономической и гуманитарной 
сферах, а также в осуществлении деятельности по укреплению 
традиционных дружественных отношений. В статье анализируются 
мнения специалистов по экономическому развитию Китая, вопросы 
сотрудничества и миграции, наблюдаемые в Казахстане.

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

State History of the Science Committee of the Ministry of Education 
and Science of the Republic of Kazakhstan (SC MES RK), candidate of 
historical science Erimabetova Kundizay Mirzashevna 

The author examines the current problems of Kazakh-Chinese relations 
concerning to strategic cross-border trade, joint security and stability in 
the region, expanding cooperation in economic, humanitarian spheres, the 
implementation of activities according to the strengthening of traditional 
friendly relations. The views of experts on the economic development 
of China, and others issues as cooperation and migration observed in 
Kazakhstan are analyzed in the article.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ

Дүйсен С.Ж.
УДК: 94(574)(092):37.091.64

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

жетекші ғылыми қызметкері, педагогика 
ғылымдарының кандидаты

БАЯН БАТЫР БЕЙНЕСІНІҢ МЕКТЕПТІҢ ТАРИХ 
ОҚУЛЫҚТАРЫНДА КӨРІНІС ТАБУЫ

Аннотация
Мақалада уақ руынан шыққан Баян Қасаболатұлының Абылай хан 

заманында жоңғар басқыншыларына қарсы күрестегі ерлік істері мен 
есімінің қазақтың ауызша тарихында жəне қазіргі заманғы тарихта, 
соның ішінде мектепке арналған Қазақстан тарихы оқулықтарында 
қандай деңгейде бағаланғаны сарапталады. Сонымен қатар автор 
тарих оқулықтары мен оқу-əдістемелік кешендерге қазақ батырлары 
институтының көрнекті өкілдеріне тиісті дəрежеде орын берілуі 
қажеттігін алға тартады.

Түйін сөздер: XVIII ғасырдағы Қазақ хандығындағы Баян 
батырлар, уақ руынан шыққан Баян батыр жəне оны зерттеушілер, 
«Қазақстан тарихы» оқулықтары.

Ұлттық тарих ғылымының 
деректеріне сүйенсек 
жоңғарларға қарсы азаттық 
күресте Қазақ хандығының 
ірі əскери жасақтарын хан-
сұлтандар басқарды. Азаттық 
күрестің идеялық басшылығын 
қазақтың үш жүзінің аса көрнекті 
үш биі өз міндетіне алды. 
Ал басқыншыларға қарулы 
қарсылықты ұйымдастыруға 
қазақтың əр түрлі рулары мен 
тайпаларынан жəне жүздерінен 
шыққан батырлар маңызды рөл 

атқарды деп бағалайды.
Тарихи деректерге қарағанда 

Абылай заманында Баян есімді 
бірнеше батыр болған. Солардың 
бірі - Баян Байболатұлы - 1731 
жылы дүниеге келіп, 1771 
жылы қайтыс болған. Таманың 
Дəулеткелді руынан. Абылай 
ханның байрақдары болған. 
«Шаңды жорыққа» қатысып, сол 
жорықтан қайтып келе жатқан 
жолда қайтыс болған батыр Баян 
осы кісі. Баянның мазары кешегі 
Қапшағай көлінің астында қалып 
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кетті. Одан тараған ұрпақтар 
қазіргі Жамбыл облысы Сарысу 
ауданы мен Қарағанды облысы 
Жаңаарқа ауданында өмір сүруде. 
Батыр Баянның ұрпақтары 
ішінде Берік Шаханұлы сияқты 
белгілі жазушы шыққан. Берік 
Шаханұлы бабасы Баян Батыр 
туралы біршама зерттеулер 
жүргізіп, оның өмір жолына шолу 
жасады [1]. 

Ал, уақ руынан шыққан 
Баян батыр ұлт тарихындағы 
«Ақтабан шұбырынды» апатын 
көзімен көрген, Қабанбай, 
Бөгенбай тəрізді қаһармандардың 
ерлік өнегесімен тəрбиеленген 
батырлардың екінші толқынына 
жатады. 

Батырдың нақты туған 
жылы туралы жазба дерек 
жоқ. Ұрпақтарының айтуына 
қарағанда шамамен 1710-1715 
жылдар аралығында өмірге 
келген. Зерттеушілер бұған 
бірнеше дəлел келтіреді. Бірінші 
дəлел – Абылай хан өзінің атақты 
батырлары туралы айтқанда 
Қабанбай, Бөгенбайларды «мен-
нен ілгері» деп Баян батырды өз 
тұстасы деп атайды. Екінші дəлел 
– ел аузындағы аңызға қарағанда 
Баян батырлығымен тұңғыш 
рет Əбілмансұрдың Абылай 
хан аталып, жоңғарға қарсы қол 
бастап шыққан бір жорығында 
танылады.

Ал Қазақстан Ұлттық 
энциклопедиясында Баян 
Қасаболатұлы 1710 (1715) - 1757 
жылдары шамамен өмір сүрген 

қазақ батыры деп көрсетеді. 
Энциклопедияда батырдың 
бейіті Қарағанды облысы-
ның Қарқаралы ауданының   
«Шекелек» зиратында, ал тікелей 
ұрпақтары Солтүстік Қазақстан 
облысының Булаев ауданында 
тұрады деп көрсетеді [2, 213 Б.].

Батыр туралы соңғы 
ізденістер оның жерленген 
жері туралы мəліметке күмəн 
келтіреді. 2014 жылы 11 мау-
сымда Л.Н. Гумилев атындағы 
ЕҰУ-де «Баян батыр жəне оның 
тарихи дəуірі» тақырыбында 
өткен республикалық ғылыми-
тəжірибелік конференция-
да Қарағандыдан келген 
өлкетанушы-ғалым, ҚР БҒМ 
ҒК Қолданбалы математика 
институтының директоры, 
физика-математика ғылым-
дарының докторы, профессор 
СМАЙЛОВ Есмұханбет 
Сайдахметұлы осы облыстың 
«Ақшатау» кенішінен 12 
шақырым жердегі «Қарабұлақ» 
елді мекені жанында Баян 
батырдың жерленген зираты 
табылғанын мəлімдеді.

Бес томдық Қазақстан 
тарихының 3–ші томында Баян 
батыр туралы мəліметтер жеті 
бетте кездеседі [3, 68; 70; 142; 143; 
267; 271; 407 Б.]. Бір айта кететін 
мəселе, осы беделді басылымда 
батырдың өмір сүрген жылдары 
туралы мəлімет берілмеген. 

Абылай хан Баянды ерлігі 
мен тапқырлығы, ақылы мен 
батылдығы үшін көп батырлардан 



48

№ 2, 2014    МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ     ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА   МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ     ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА

жоғары қойып өзінің сенімді 
серіктерінің бірі деп білген.

Шоқан Уəлиханов «XVIII 
ғасырдағы батырлар туралы 
тарихи аңыздар» мақаласында 
14 аңызды келтіреді, солардың 
біреуі (6-шы аңыз) Баян батырға 
арналған [4, 190 Б.]. Үмбетей, 
Тəтіқара жыраулар да өз 
шығармаларында батырға жақсы 
баға берген. «Қап қағылған», 
«Шаңды жорық» өлеңдерінде 
ақындар Баян батыр басқарған 
қазақ жасағының жоңғарлармен 
шайқаста қалай ерлікпен қаза 
тапқанын баяндайды [3, 407 Б.].

XX ғасырдың басында 
алаш қайраткері, ақын Мағжан 
Жұмабаев Баян батырға арнап 
поэма жазды. М.Ж. Көпеев,        
Ə. Марғұлан, І. Есенберлин, Қ. 
Жұмаділов сияқты ғалымдар мен 
жазушылар өз шығармаларында 
Баян батырға жоғары баға береді. 
Кинорежиссер С. Тəукелов 1993 
жылы «Баян Батыр» атты көркем 
фильм түсірді [4, 159-187 Б.].

Бір жағынан қарағанда 
кейбір белгілі тарихи еңбектерге, 
беделді анықтамалықтарға батыр 
туралы мəлімет қосылмаған. 
Мəселен, тəуелсіздік жылдары 
жарық көрген, ұлт тарихындағы 
əйгілі тұлғаларды жинақтаған 
«Елтұтқа» кітабына жəне 
9-томдық «Қазақтар» 
анықтамалығына, «Тарихи 
тұлғалар» танымдық кітабына да 
батыр есімі кірмеген. 

XIX ғасырда өмір сүріп Қазақ 
елінің тарихына қатысты мол 

мұра қалдырған авторлардың бірі 
- Құрбанғали Халид болатын. 
Ол «Тауарих Хамса» еңбегінде 
Абылай заманындағы батыр-
сардарлардың тоғызының есімін 
(Қабанбай, Бөгенбай, Алтыбай, 
Ақтанберді, Есмəмбет, Матай-
Шөңкей, керей Жəнібек, бөрі 
Амантай, бəсентиын Малайсары) 
келтіргенімен Баян батыр есімі 
кездеспейді [5, 105-106 Б.]. 

Қазақ тарихының 3-ші 
томында Баян есімін ел арасында 
аңызға айналған Бұланты 
шайқасының қаһарманы ретінде 
жазған. Сонымен қатар осы 
академиялық басылымда оны 
жоңғарларға қарсы күресте 10 
мың жауынгерге жететін ірі 
əскери құраманы басқарып, көзге 
түскен үздік қолбасшылардың 
бірі ретінде бағалайды [3, 267; 
271 Б.].

Енді Баян батырдың 
мектептің «Қазақстан тарихы» 
оқулықтарында қандай орын 
алатыны жəне ол туралы қашан 
жазыла бастағаны туралы 
мəселеге тоқталайық.

Мектепте оқытылатын 
тарих курсы 5 сыныптан 
басталатыны белгілі. Жоңғар 
шапқыншыларына қарсы күресте 
жеке басының жауынгерлік 
ерлігімен жəне қолбасшылық 
өнерімен көзге түскен Баян батыр 
туралы мəлімет «Қазақ елінің 
қысқаша тарихы» деп аталатын 
эпизодтық əңгімелер сипатты 
курста алғаш рет айтылады.

Мəселен, Т. Тұрлығұловтың 
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5-сынып оқулығының «Жоңғар 
шапқыншылығына қарсы азат-
тық күресті ұйымдастырушы-
лар» деген тақырыбында он 
батырдың қатарында Баян батыр 
есімі аталады [6, 71 Б.].

Осыдан кейін батыр есімі 
8-сынып оқулықтарында 
кездеседі. Д. Бабаевтың 
авторлығымен 90-шы жылдары 
шыққан оқулықта Абылай ханның 
қамал бұзған батырларының 
қатарында Қаракерей Қабанбай, 
қанжығалы Бөгенбай, 
шапырашты Наурызбай, 
Шақшақұлы Жəнібек, уақ Сары, 
Баян батыр, Олжабай батыр, 
тарақты Байғозы, шанышқылы 
Бердіқожа, Балтакерей, 
Тұрсынбай, Жанатай батырлар 
болғаны айтылады [7, 92 Б.].

Ж. Қасымбаевтың 8-сыныпқа 
арналған оқулығында: «Өзінің 
серіктері Қаракерей Қабанбай, 
қанжығалы Бөгенбай, 
шапырашты Наурызбай, тарақты 
Байғозы, Малайсары, Баян жəне 
басқа халық батырларының күшін 
бір арнаға жұмылдыра білген 
Абылайдың күресі, басқа да 
халықаралық оқиғалармен қатар 
Жоңғария мемлекетін əлсіретті» 
деп көрсетеді [8, 32 Б.].

Көріп отырғанымыздай 
елімізге танымал тарихшы 
ғалым Баян батырды халықтан 
шыққан əйгілі батыр, Абылай 
ханның жақын серігі жəне 
Қазақ хандығының сол кездегі 
негізгі қарсыласы Жоңғарияны 
əлсіретуге үлесін қосқан батыр 

деп бағалайды.
З. Қабылдиновтың 8-сынып 

оқулығының «Қазақ халқының 
жоңғар басқыншыларына 
қарсы күресі» тақырыбындағы 
«Жоңғарлаларға қарсы ұлт-
азаттық қозғалыстың жетекші-
лері мен қатысушылары» атты 
тақырыпшасында Қабанбай, 
Бөгенбай, Наурызбай, Райымбек, 
Жасыбай, Есет, Малайсары, 
Олжабай, Қожаберген, Бөлек, 
Саңырық, Тайлақ, Жабай, 
Бердіқожа батырлармен бірге 
Баян Қасаболатұлының есімі де 
аталады [9, 18 Б.]. 

10-сыныптың қоғамдық-
гуманитарлық бағытына 
арналған Қазақстан тарихы 
оқулығының «Қазақ-қытай 
қарым-қатынасы. Абылай хан» 
деп аталатын 37 параграфында 
Баян батыр туралы мəлімет 
кездеседі. «XVIII ғасырдағы 
құба қалмақпен (жоңғарлар), 
қытайлармен, қырғыздармен 
соғыс-қақтығыстарда бүкіл-
қазақтық мүддені қорғаушы 
атақты батырлар Қаракерей 
Қабанбай, Қанжығалы 
Бөгенбай, Шақшақұлы Жəнібек, 
Шапырашты Наурызбай, 
алшын Тайлақ, бəсентиін 
Малайсары, керей-уақ Баян, 
қыпшақ        Дербісəлі, т.б. 
шыққан еді. Бұл батырлар 
белгілі бір рулардың жасақ-
қолын бастап шыққанымен, 
олардың əрқайсысының мақсаты 
жалпұлттық мүддеге ұласқан, 
сондықтан да өз қызметі мен 
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күресін бүкіл қазақ халқының 
тағдырымен байланыстырған 
тарихи кезең тұлғалары болатын» 
деп жазылған.

Бұқар жырау Бөгенбай 
батырдың өлімін Абылай ханға 
естірте келіп, батырдың өмір 
жолына мынадай баға береді:

Еңбек қылған ел үшін,
Жауда кеткен кек үшін,
Алаштың абырой-атына,
Сарп қылған бар күшін.
«Егер батырлықтың негізгі 

өлшемі батырдың өз руы мен 
тайпасын ғана емес, жалпы 
ұлтын, Отанын қорғау болса, 
жырау толғауы мен би кесімінде 
жалпұлттық мүдде рулық, 
жүздік мүддеден жоғары қойыла 
бастайды» деп түйіндейді осы 
оқулықтың авторлары [10,199 Б.] 

11-сыныптың қоғамдық-
гуманитарлық бағытындағы 
«Қазақстан тарихы» оқулығында 
жоңғар шапқыншылығы кезінде 
халықтың басына сұрапыл күн 
туған кезеңде тоз-тоз болған елді 
көтеріп, халық мүддесін қорғаған 
қаһарман батырлар шықты деп 
жаза келе Баян батыр есімі де 
беріледі [11, 12 Б.]. 

Бұл оқулықта Қанжығалы 
Бөгенбай Ақшаұлы (1680-1778 
жж.), Тайлақ Мəтіұлы, Саңырық 
Тоқтыбайұлы, Қаракерей 
Қабанбай батыр (1691-1769 жж), 
Шақшақұлы Жəнібек, Наурызбай 
Құтпанбетұлы (1706-1781 жж.) 
ерліктері, қолбасшылық өнерлері 
туралы қысқаша мəліметтер 
берілгенімен Баян сияқты 

батырлардың тек есімдері ғана 
жазылады да, толық мəліметтер 
берілмейді [11, 13-14  Б.].

1 1 - с ы н ы п т ы ң 
жаратылыстану-математика 
бағытына арнап жазылған 
оқулықта (авторлары-Т. 
Тұрлығұл, С. Жолдасбаев, Л. 
Қожакеева) «Батырлар» деген 
тараушада Бөгенбай, Қабанбай, 
Наурызбай батырлар туралы 
үш беттік мəліметтер берілген 
[12, 14-17 Б.]. Басқа батырлар 
туралы ештеңе айтылмайды. Үш 
батыр туралы ғана толық мəлімет 
жазылуы бұл сынып оқулығының 
жаратылыстанулық бағытта 
ықшамдалып жазылуынан болса 
керек. 

Сонымен түйіндей айтқанда, 
Баян батыр туралы 1996 жылдан 
бастап мектеп оқулықтарында 
есімі кездескенімен, оның халық 
жадында аңыз болып сақталып, 
ғалымдар мен ақын-жазушылар 
еңбектерінде лайықты бағасын 
алған, елі мен жерін қорғаудағы 
ерлік істері, қолбасшылық өнері 
ашылмаған. Ал ақиқатына келсек, 
Қазақ елі үшін Баян батыр əрқа-
шан ерліктің, отансүйгіштіктің 
үлгісі болды. Қазақ ұлты 
осындай батырлардың арқасында 
келешегін қорғап қалды.

Мектеп оқулығын жазатын 
авторлар алдағы уақытта 
жастарды қазақстандық отан-
сүйгіштікке тəрбиелеуге 
мол мүмкіндік беретін қазақ 
батырларының есімдерін тек 
санамалап өтпей, олар туралы 
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мəліметтерді тарих оқулығының 
тəрбиелік сипатын арттыруда 
тиімді пайдаланса екен дейміз. 
Біз бұл жерде батырлар туралы 
мəліметтерді негізгі оқулыққа 

емес, хрестоматияға қосуды 
айтып отырмыз. Өйткені қажетті 
деген деректердің бəрін оқулыққа 
қоса беру мүмкін емес. Оны 
оқулық жүгі көтермейді.
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РЕЗЮМЕ
Автор статьи: кандидат педагогических наук, ведущий научный 

сотрудник Иинститута истории государства КН МОН РК Сейткали 
Дуйсен Жахияулы. 

В статье автор рассматривает проблемы слабого освещения 
роли легендарного героя XVIII века - Баян батыра в борьбе с 
джунгарскими завоевателями в учебниках по истории Казахстана для 
ощеобразовательных школ.

SUMMARY
The author of the article: candidate of historical sciences, leading 

research associate of the Institute of State History DuisenSeitkali.
The author examines problems of textbooks of secondary schools on 

History of Kazakhstan. Particularly he emphases the lack of information 
about legendary hero Bayan batyr, logo fought against jungars in the XVIII 
century.
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ИСТОРИЯ И ЛИЧНОСТЬ

Талғатбек Манаш əл-Машани
УДК: (574) (092)

Əл-Фараби атындағы ҚҰУ тарих факультетінің 
3 курс студенті

Дүкенбаева З.О.
 

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

бас ғылыми қызметкері, тарих ғылымдарының докторы, 
профессор

ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ БІРЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ 
МАШАН БИДІҢ ТАРИХТАҒЫ РӨЛІ МЕН ОРНЫ

Аннотация
Ғылыми мақалада аласапыран заманның саяси тарихында өзіндік 

із қалдырған дана билеріміздің бірі – дуалы ауызды шешен, кемеңгер 
ақылды, саясаткер Машан бидің өз заманында қазақ еліндегі жер 
дауы, ел дауы жəне саяси қарым-қатынастарда атқарған рөлі мен дана 
ақылы, кемеңгерлігі жөнінде айтылады. Бұндай дана билеріміздің 
сүбелі өмірбаяндары қазіргі таңдағы азаматтарға үлгі-өнеге болары 
дау тудырмаса керек деген мақсатта жазылды.

Түйін сөздер: ұлттық тарих, миф, эпос, аңыз, шежіре, жылнама, 
анналдар, хроника, тарихи білім, батырлар, хандар, билер.

Қазіргі таңда ұлттық тарихты 
терең танып білуге деген 
құштарлық күннен-күнге қарқын 
алуда. Осы бағытта қоғамтанушы 
ғалымдардың алдында бірыңғай 
тарихи сананы қалыптастыру 
бағытында мазмұнды 
пайымдаулар негізін айқындап, 
ұлттық тарихты зерделеудің 
теориялық-методологиялық 
тұжырымдарын орнықтыру 

қажеттілігі тұр.
Мемлекет құраушы ұлттың 

немесе мемлекеттік билікке 
қолы жеткен үстем ұлттың 
тарихи өткенін саралауға, 
оны жан-тəнімен сақтауға 
ыждаһаттылығының объективті 
жəне субъективті себептері 
болатынын адамзат тарихынан 
қорытындылауға болады. 
Адам тарихты жəне тарих 
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қатынасы барысында ғана 
қоршаған əлемді тəжірибемен, 
өткенге қайырылумен, оны 
сезінумен жəне тарихи сана 
арқылы біле алады. Тарихи 
сананың əр түрлі, əр деңгейдегі 
мазмұны (өткен өмір туралы 
«білімді» іріктеп, сұрыптап 
немесе барынша толығырақ 
сақтауға тырысу – «тарихи 
деректердегі ақпараттар») мен 
формасы (адам санасының, 
қоғам мүшелерінің қарым-
қабілетіне, дамуына, қабылдау 
мүмкіндігіне байланысты – миф, 
эпос, аңыз, шежіре, жылнама, 
анналдар, хроника, ең соңында 
тарихи ғылыми зерттеулер т.б.) 
анықталған.

Адамзат өркениетінде рухани 
жəне материалдық мəдениеттің 
оқшау, қайталанбайтын нақыш-
тарын салған түркілердің бай 
тарихи өткенін пайымдасақ, 
мəңгілік ел болу мұраты да, жік-
жікке бөлініп, жатжұрттықтардың 
боданына түскен кезеңдері де 
жетерлік, алайда  тарихи зердесі 
мен өзгеден айырар хас белгісі - 
ділін, бірегей Сөз өнері түрінде 
руханиятында сақтаған халық 
ретінде тани аламыз. Халқының 
тарихи өресінің биіктігін, 
Елбасы Н.Ə. Назарбаев «Тарих 
толқынында» еңбегінде терең 
жан-жақты түйіндей келе: 
«Қазақ болмысының келесі бір 
ерекшелігі – оның тарихшылдығы. 
Қара халықтың тарихтан  
хабардарлығы мейлінше жоғары 
болған. Керек десеңіз, білім инс-

титуттарының дамыған жүйесі 
бар бүгінгі күннің өзін бұрынғы 
қазақтардың санасындағы  жап-
пай тарихшылдықпен салыс-
тыруға болмайды. Тарихи бі-
лімнің мұндай жүйесі қатардағы 
көшпелілер үшін тарихи-мəдени 
оқиғалардың ағыны ретінде 
бала кезінен сана-сезіміне сіңіп 
отырған. Халық тарихын түсініп-
білу əрбір адамның өз басындағы 
сезім-түйсікпен астасып отырған. 
Бұрынғы бабаларының іс-əрекеті 
қазақтар үшін өзінің замандас-
тары сияқты зерделенген»[1, 31 
Б.] 

Еліміз тəуелсіздігіне ие бол-
ған аз ғана мерзім аралығында 
ұлттық тарихты, Отан тарихын 
оқытудың тұжырымдамалары 
мен зерттеу бағыттарын қа-
лыптастыру барысында іргелі 
шаралар жүзеге асты. Мемлекет-
тің болашағы жас ұрпақты 
тарихи біліммен қаруландыру 
мəселесіне ерекше көңіл бөлінуде. 
Əсіресе, ел үстіне қара бұлт 
үйірілген уақытта азаттық жолда 
өздерінің жұдырықтай жүрегін 
шүберекке түйіп, күш-жігерлерін 
аямаған қазақтың кемеңгер 
билеушілерінің, айбынды 
батырларының, дана билерінің 
орны ерекше. Əлі күнге дейін 
Абылай, Төле, Қазыбек, Машан, 
Қабанбай, Жəнібек, Бұқар, Баян, 
Сары, Малайсары, Олжабай 
сынды тарихи тұлғалардың 
есімдерін халық жадында сақтап, 
асқан құрметпен еске алады. Бұл 
кезеңді Шоқан Уəлиханов қазақ 
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тарихындағы батырлық ғасыры 
(эпоха рыцарства) деп атаған.

Кеңес одағы кезеңінде 
ұлттық тарих мəселелерін 
зерттеуге шектеу қойылу 
себебінен, қазақ тарихының 
көптеген тұстары, шындық сыры 
ашылмаған күйінде қалып немесе 
бұрмаланып беріліп, саяси 
тұлғаларға, батырларымыз бен 
билерімізге, жалпы қоғамның игі 
жақсыларына арналған зерттеу-
лер қатаң цензурадан өткізіліп, 
іріктеліп отырды.  Осындай 
идеологияға байланысты қазақ 
халқына ерекше еңбек сіңірген 
айтулы ерлеріміз бен билеріміз 
керітартпа таптың өкілдері деп 
ұрпақ санасына сіңдірілді. Ал, 
осы тақырыпқа қалам тартқан 
зерттеушілер «шаруалар» мен 
«пролетариат» қоғамының қас 
жаулары қатарына жатқызылып, 
қуғынға ұшырады. Осы 
себептен де болар, қасаң 
идеологияның     қаны тамып 
тұрған заманда батырлық 
жырларды зерттеуді қолға алған 
Ə.Х. Марғұлан бұл істен бас 
тартып, амалсыздан саясаттан 
алшақтау тұрған археологияға 
кетуіне мəжбүр болғандығы мен 
Е.Б. Бекмахановтың қайғылы 
тағдыры да баршамызға мəлім. 
Осылай тарихшылардың қолы 
жіпсіз байланған уақытта, 
қазақтың ұлттық тарихын 
зерттеуде филология саласының 
өкілдері үлкен үлес қосты. 
Əдеби-көркем шығармалары 
арқылы М. Жұмабаев, М. Əуезов, 

І. Есенберлин, Б. Жандарбеков, 
М. Мағауин сияқты əдебиетші-
жазушылар ұлттық тарихта 
пайда болған ваккумді біраз 
толықтырды.

Осыған орай, халқымызға 
кеңінен танымал жазушы 
Ілияс Есенберлиннің «Қаһар» 
романындағы Масан би 
бейнесіндегі аздаған өзгеріске 
түскен бейне, осы Машан би 
бейнесі. Заман ағымына сəйкес 
образдағы аздаған өзгеріс жазушы 
мен Ақжан əл-Машанидың 
арасындағы байланыстың нəти-
жесі болған болар. Бұл екі 
адамның мамандықтары геология 
саласы. Алматыдағы Қ.И. Сəтбаев 
атындағы политехникалық оқу 
орнын бір жылдары бірге бітірген. 
Тарихтың əріден салған ізімен 
де, жасаған ісімен де халықтың 
жадында мəңгі өшпестей болып 
сақталып, уақыт өткен сайын 
тəу тұлғалары күн өткен сайын 
биіктей түсетіні, өнегелі істері 
өркен жайып, кейінгі ұрпақтарға 
үлгі-өнеге ретінде айтылатын 
тұлғаларды əлем тарихының əр 
кезеңінен жолықтыруға болады.

Осындай аласапыран заман-
ның саяси тарихында өзіндік із 
қалдырған дана билеріміздің бірі 
– дуалы ауызды шешен, кемеңгер 
ақылды, саясаткер Машан бидің 
өз заманында қазақ еліндегі жер 
дауы, ел дауы жəне саяси қарым-
қатынастарда атқарған рөлі мен 
дана ақылы, кемеңгерлігі қазіргі 
таңдағы азаматтарға үлгі-өнеге 
болуы тиіс. 
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Ғылыми ойымызды 
сараламастан бұрын Машан би 
кім? Тарихтағы орны қандай? 
- деген сауалымызға жауап 
берейік. 

Шығыс пенен Батысқа, 
Ұстаздық еткен данасы.
Есіміңді паш етсем
Оянар халық санасы.
Рухымыздың дəруі,
Аруақты бабасы - деп айтқан 

жыр жолдарының авторы, 
Орта Азия мен Қазақстандағы 
Фарабитанудың көшбастаушысы, 
бас ұйтқысы, кен инженері, 
геология салаларынан алғаш 
қазақ тілінде оқулықтар жазған, 
қазақ ғылыми-фантастикалық 
шығармаларының негізін 
салушы, əл-Фараби мұрасынан 
Абай болмысының рухани 
сабақтастығын ғылыми-ислами 
тұрғыда дəлелдеген мəшһүр  
ғалым, есімі əлемге əйгілі, 
Ғылым Академиясының негізін 
қалаушыларының бірі емес, 
бірегейі, ғұлама  ғалым Ақжан 
Жақсыбекұлы əл-Машанидың 
есімі де бар болмысы да осы 
Машан би арқылы қалыптасқан 
десек артық айтпаған болармыз.

 I. Есенберлиннің «Қаһар» 
романыңда есімі Масан би деп, 
бір əрпі ғана өзгертіліп, ерекше 
ілтипатпен аталатын Машан би 
- Құнанбай қажымен үзеңгілес, 
сыйласып өткен замандасы, 
бұған қоса құдандал-жекжаттығы 
да болған. Қарқаралыда мешіт 
салдырған жылы Құнанбай 
қажы Машан бидің үйінде 

ерулеп жатады екен. Қарқаралы 
дуанының игі жақсылары - аға 
сұлтан Құсбек пен Жамантай 
төреге дейін əділ де, белді би 
Машанды ішке тарта өзімсініп, 
ілтипатпен Машекем деп, 
өсер ұрпағына үлгі-өнеге етіп, 
қадір тұтқан. Машан би дүние 
салғанын естігенде Жамантай 
төренің: «Машан, Машандай ұл 
туғанша қашан» деп күңіренгені 
де, үзеңгілесін еске алған 
кездерде де осы сөзін əркез 
жиі қайталағаңдығынан болар, 
бүгінде ол ел аузындағы қанатты 
нақылға айналып кеткендігін 
тарихтың өзі растайды.

 Сөйтіп, күні кеше ғана 
бір ауыл түгіл бүтін елге қамқор 
болған Машан би дана да, абыз 
қарт көз жұмғалы одан қалған 
əр сөзді өнеге-үлгі етіп, атын 
əулиеге балап, рухына сиынар 
аруаққа балап, көңілге медеу 
тұтар ағайындары Машан 
əулетіндегі туманы асылдың 
сынығына, тұлпардың тұяғына 
балауы осыдан. «Машан айтқан 
екен» деген сөз ел арасында көп 
болатын. Оны білетін адамдар 
бұл күнде некен саяқ.

«Ұлың өссе ұлықтымен ауыл 
бол,

 Қызың өссе қылықтымен 
ауыл бол...»,- деген мақалдарды 
жиі айтып, өнегелі тəлімін 
ұстанған екен Машан би. Айту 
ғана емес, сол тəрбиелік тəлім-
тəртіп істерін алдымен жүргізуші, 
жүзеге асырушы Машан бидің өзі 
болған. Осыған байланысты бірер 
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мысал: «Төрелі жердің тізесі 
сынық» - дейді екен ол кісі. Бұл 
өзің сайлап қойған адамыңның 
алдында өзіңді-өзің əдеппен 
ұста деген мағынада. Яғни ұлық 
малдас құрып отырса, сен оның 
алдында жүгініп (тізеңді бүгіп) 
отыр деген сөз. Жорыққа шықсаң, 
ел қорғамақ болсаң белді бекем 
байлап, қару асын. Елдің елдігі 
кеткенде алдымен осы əдеттер 
жоғалмақ. Бұл күнде бозбалалар: 
«бос белбеу, бота тірсек» болып 
барады: «Оқшантай жоқ, кісе 
жоқ белбеу шықты,   Жүгініс 
жоқ, малдас жоқ көлбеу шықты», 
- дейді екен Машан би. Бір 
күні Машан би ауылына оның 
əкесімен туысқан Өстемір қарт 
келіп: - Сөйлесетін кім бар! - 
дейді. Сонда бір жігіт: - Немене! - 
деп өзеуреп алдынан шыға келеді. 
Өстемір ол жігітті қамшымен 
тартып жібереді. Ол жүгіріп 
Машанға келіп, болған жағдайды 
айтып шағынады. Сонда Машан 
би ол жігітке: Адамға алдымен 
əдеп керек. Сырттан келген үлкен 
адамды «Немене» - деп қарсы 
алу əдепсіздік. «Əу» деп, немесе 
«Лəббай», «Салам» деп немесе 
«хош келдіңіз» деп қабылдау 
керек деп түсіндіреді. Өстемірді 
Машан би өзі шығып қарсы 
алып, атынан түсіреді. Адал 
еңбек байлық көзі екенін білетін 
Машан би былай депті: «Кедейлік 
керліктен, байлық ерліктен». 
Тағы бір сөзінде Машан би 
былай деген: «Жомарттың көзі 
Бұхараның ғажайып ақ нарындай, 

бабын тауып сауған сайын 
күніне қырық иеді. Ол мəңгілік 
азығың. Сойсаң ол бір қыстық 
қана соғымың». Осы сөзде өмір 
жұмбағының аса терең сыры 
жатыр. Өмір көзі табиғат ананың 
ақ сүтінде. Оны жойсаң өзіңді-
өзін жоясың дегені ғой Ақжан əл-
Машанидың атасы. Бəлкім Ақжан 
əл-Машанидың табиғат матфуғат 
деген əл-Фараби ғибратын қадыр 
тұту сыры осында болар...[2, 62 
Б.]

 Кіндік қаны тамған 
топырақ қасиеті, өскен 
ортаның өркен жаюдағы 
ықпалы - ұрпақ ұлағаттығына 
тағлым болары анық. Тектілік, 
көргенділік, кісілік, уызына 
жарығандықтың бір белгісі 
өскен орта өнегесіне айналып, ел 
салтының озықтығына ғана тəнті 
тағлиматты тəрбие тамырының 
бастауына айналып, ана сүтімен 
бойға қоса сіңер адами болмысты 
қалыптастырары анық. Осы 
ретте, біріміз өнебойы араласа 
жүріп ғұмырлық ғибрат алған, 
біріміз кездесе жүріп тұлғаға 
тəнті тағлиматын таныған Ақжан 
əл-Машанидың азаматтық 
болмысының қалыптасуына, 
қайталанбас қасиеттердің қайнар 
көзін құрайтын өскен ортаның 
өркенін өрістетер ерекшелігі 
жəйлі мағлұмат бере кетуді де 
жөн көрдік. Дей тұрсақ та, бұл 
бір атыраптың, бір елдің тарихи 
шежіресі емес, Ақжан əл-
Машанидың   өз аузынан шыққан 
деректік тарихтың тағылымдық 
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тұстары ғана. Əрине, Ақжан 
əл-Машани кəсіпқой тарихшы 
болмаса да, ғұлама, бірақ ол өзі 
білетін, өзі өскен ортаның өткенін 
айтса, бұл оның азамат болып 
қалыптасуына ықпал жасаған 
ортаның əр дəрежедегі рухани 
дүниені құрайтын болмыстық 
белгілері мен тарихи деректердің 
ізі деп баладық.

 Дəстүрлі құқықты берік 
ұстанған билер халыққа қажет 
əдет-ғұрып ережелерін  көздің 
қарашығындай сақтап, оның 
тұрмыс тіршілікте мүлтіксіз 
қолданылуын жəне замана  
көшіне қарай ескіргенін 
қолданыстан шығарып, жаңа-
сын халық талғамына сай 
пайдалануды үйретіп, дамытып 
отырды. Мұның өзі  билердің заң 
шығару, оны талдап, талқылау, 
қоғамдық қарым – қатынаста 
заңның өміршең  болуына қолдан 
келгенше мүмкіндіктер жасай 
білді. Бұған ежелгі билер туралы 
ой айтқан Алаштың ақ иық 
қайраткері  Сəкен Сейфуллиннің 
мына сөзін келтірейік: «Ескі 
тұрмыстың үгіт, үлгі, ереже, заң 
сөздерінің қазына мұрасына зор 
күзетші – билер болған. Хандар, 
батырлар, билер үстемдік қылған 
заң үлгісі бойынша ереже заңы 
орындалып отыруына билер бар 
күшін жұмсаған. Ақырында, ілгері 
жылжыған тұрмыстың өзгеруін 
көре келіп: «Елу жылда ел жаңа, 
жүз жылда – қазан» деген мақал 
шығарған» [3, 34 Б.], – билердің 
əр заманда халықты ұйыстыру-

шы, қоғамдық қатынастарды 
реттеп отырушы топ болғанын 
атап көрсетеді. Өздерінің табиғи 
дарынымен, əділ, ұтымды 
шешімдерімен, шешендігімен, ел 
басқару ісіндегі көрегендігімен 
көзге түскен тұлғалар би болды. 
«Ханда қырық кісінің  ақылы 
болса, биде қырық кісінің ары, 
білімі бар» деп дана халқымыз 
айтқандай қазақ сияқты  көпшіл 
елде  қашанда ханнан көрі бидің 
қадір-қасиеті басым болған. 
Жоғарыдағы айтылған ойымызды 
сабақтар болсақ: ғұлама ғалым 
Ақжан  əл-Машани өзінің туған 
жері Қарқаралыға барған бір 
сапарында айтулы азамат, қоғам 
қайраткері, бүгінгі күндері 
халқының қалаулысы, Мəжіліс 
депутаты, кезінде  Қарағанды 
облысының партия хатшысы 
қызметінде болған Қуаныш 
Сұлтановты Қарқаралыға ертіп 
барып, айтылған мешіттің 
түзетілуіне көмек сұрайды. Ол 
ұсыныс орындалып, халықтың 
осындай рухани ісіне зор көңіл 
бөлінгені үшін бұл кісілерге халық 
қатты разы болды. Қарқаралы 
мешіті ашылуымен байланысты 
Ақжан əл-Машани  мешітке 
хат жазып, өзінің бір қол жазба 
кітабын сиға жібереді. Бұл еңбегі 
ол кісінің 1984 жылы Арабша 
жазылған ислам дінінің ғылыми 
шындық негізіне арналған. Дінге 
жол бермейтін заманда кейінгі 
ұрпаққа арналған еңбек. Аты 
«Ғабдолла дəптері». Осымен 
байланысты жазған өз хатында: 
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бабасы Машанның Құнанбаймен 
бірге жүріп Қарқаралы мешітін 
салуға белсене қатысқаны 
айтылған. Оның мəнісі мынада: 
Қарқаралының ол кезде 22 
болыс елдің орталығы болған 
кезі. Басқаша айтқанда бір жағы 
Қарағанды Нұра, Ұлытау, екінші 
жағы Шыңғыс-Шаған, Аякөз, 
Алакөл, үшінші жағы Жетісу 
жағы, төртінші жағы Омбы. 
Осы екі ортада Арқаның кең 
даласын алып жатқан Қаракесек 
елі, Қаздауысты Қазыбек елі. 
Қарақаралы соның орталығы 
болған. Сонда қазақтың ақырғы 
ханы Жамантай /Тұрсын/ билеген. 
Сол Жамантайдың ісін басқарған 
ақылшы биі Машан Бəйтемірұлы 
болған. Жамантайдың бабасы 
Бөкей сол кездегі Тəшкенді билеп 
тұрған Барақ ханның баласы. 
Арқаның басты адамдары барып 
сол кісіден баласы Бөкейді 
Арқаның ханы сайлаймыз деп 
сұрап алып келген. Машанның 
бабасы Тоты сол Бөкеймен бірге 
келген нөкері, асыранды баласы, 
текті атадан болса керек. Бөкейді 
Арқаға ертіп келген нөкерлерінің 
көбісі кейін қайтады да Тоты 
бабасы Бөкейдікінде қалып 
қояды. Сол бойынша оны 
Қалмақ деп те атайды екен. Сол 
күннен бері көп замандарды 
бастан бірге кешірген бабалар 
Құнанбайдың замандасы, сырлас 
досы, құрдасы болған. Машан 
бидің алған екі əйелі де тобықты 
руынан болған. Қазақтың басын 
қосқан Абылайдың кезінде Бөкей 

аға сұлтан екен, ол кісіден кейін 
Абылай тұқымынан бөлініп, 
қаракесек ханы Бөкей болған.    
Сол кездегі ел адамының басшысы 
Қазыбек нəсілі Алшынбай 
би болған. Қалың қаракесек 
Алшынбайдан сөз алмайды. 
Сол кісі кімді хан сайласа, 
сол болады да қояды. Екі төре 
келісе алмағанда /Жамантай мен 
Құсбек/ Алшынбай ақсақал өзінің 
құдасы, əрі ағайыны Құнанбайды 
рудың басы сайлаған. Қарқаралы 
мешіті сол кезде салынады. Оған 
Құнанбай басшылық етеді. Бірақ 
істің басында, Қарқаралының 
ежелгі қожалары Жамантай, 
Машан болады. Мешітті солардың 
адамдары салады. Демек, 
Қарқаралы мешітіне бұлардың да 
еңбектері бар. Төрелердің таласы 
кезінде Жамантай мен Құнанбай 
арасында жүрген, оларды 
татуластырған Машан би болса 
керек. Сол кезде Алшынбай, 
Жамантай, Құнанбай бас қосқан 
кезде Машанның ісіне разы 
болып: «Машан, Машандай ұл 
туғанша қашан» - деп айтса керек. 
Халық аузына тараған осы сөзді 
шежіреші Əрінов Ахметбек өзінің 
мақаласында келтірген. Бөкей 
тұқымы мен Абылай тұқымын 
жақындастыру мəселесінде 
Машанның үлкен ісі болған. Ол 
Алатаудағы Əлі төренің қызын 
Жамантайдың ұлына алып 
беріп, істі осымен тоқтатқан.   
Мұның бір жағы Кенесары 
жорығына ұласады. Жамантай 
елінен Кенеге   қосылған атақты 
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батыр Ағыбай Машанмен дос 
болған. Бұл мəселенің негізі 
Ілияс Есенберлиннің «Қаһар» 
романында кеңінен айтылады. 
Сол Ағыбайды Жамантаймен 
табыстыру ісінде Машан би көп 
еңбек сіңіреді. 

 Кешегі күнде Машан 
би халық үшін ақылымен, 
парасаттылығымен, тектілігімен 
еңбек еткен адам болса, бұл 
күнде оның немересі Ақжан 
əл-Машани де ата жолын 
қуып, тектілігімен халық үшін, 
ұрпақ үшін ерен еңбек еткен 
адам. Міне, сол себепті де əл-
Машаниды «Тұлпардың тұяғы» 
демегенде не дейміз, деп жазады 
шежіреші Ахметбек Əрінов. 
І. Есенберлиннің Қарағанды 
қаласындағы мұрағат қорында 
мынадай мəлімет болса керек. 
Патшаның əкімдерінен аға сұлтан 
Жамантай атына хат келеді. Ол 
хатта Кенесары көтерілісіне 
қарсы жəрдемге шақырған. 
Екінші жағынан Кенесары 
жағы да өзіне шақырады. Сол 
бір қысылтаяң кезде Жамантай 
оңаша Машан бимен көп 
ақылдасып, хат жазады. Патша 
тыңшылары осыны жеткізген. 
Яғни Жамантайдың билігі 
Машан биде болғандығында. 
Сол хатта былай делінген: «Біз 
патшаға сыртқы істерімізді 
билеуге шарт   жасадық. Бірақ, 
өзіміз сияқты сұлтандар көтеріліс 
шығарса, соған қарсы шығамыз 
деген шартымыз жоқ. Біз өз 
шартымыздамыз. Кенесарыға 

қосылмаймыз да, жəне оған қарсы 
да бармаймыз» [4, 96 Б.]. Кенеге 
жазған хатта ел арасын аман 
сақтау үшін бітімге шақырған. 
Құсбек төре Кенеге қосылуға 
шақырған. Бірақ, Сұлтанғазы 
мен Жамантайдан аса алмаған. 
Кененің қолы Балхаш жағасына 
қарай ойысып, Мойынды маңына 
келген кезде үш төреден сəлемдеме 
силық барған: Сұлтанғазыдан, 
Жамантайдан, Құсбектен. 
Кенесары Құсбектің сəлемін 
алып, анау екеуін мазалаймын 
деп қайырған. Алатаудан аман 
қайтар болса Кенесары екі 
төрені жазаламақшы екен. 
Содан қорыққан Жамантай төре 
сол қыста Қарқаралы қаласына 
жақын Қарағай ішіне қыстайды 
да өз мекені Қарақуыста Машан 
би қалады. 

Кенесары қолы тарап, Ағыбай 
елге келгенде оны ұлықтармен 
келістіру ісінде Машан би зор 
іс атқарған. Əлі мен Жамантай 
құдалығы осыған байланысты. 
Кененің туы жығылған соң 
елге оралған Ағыбай батыр 
жаралы жолбарыстай қатты 
ашулы еді. Кененің қырғызға 
қолға түскенін ордулат Сыпатай 
датқаның опасыздығынан 
болды деп білетін батыр, оның 
уақытысында бір шабатын 
ойы бар екенін жасырмады. 
Сыпатайдан Кененің кегін алу 
менің мойныма қарыз десе керек 
Ағыбай батыр. Соны естіген 
халық жорық қаупінің тағы төне 
бастағанын сезгендей. Мұның өзі 
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қазақ арасын ұластырып жіберу 
қаупі бар. Оны сезген Жамантай 
төре Ағыбай батырмен тіл табысу 
мəселесін ойлады. Алатау төресі 
Əлі Абылай нəсілінен, оның 
өзі Жамантайдың нағашысы. 
Жамантайдың шешесі Жалханым 
Əліге жақын апа болып келеді. 
Əлі Кенені қолдаған адам. Бұл 
екі төренің арасында Ағыбай 
талай жүрген. Əлімен құда болса, 
Ағыбайдың бір тоқтайтын адамы 
сол болу керек. Осы ойды жүзеге 
асыру міндетін Жамантай төре 
Машан биге жүктейді. Машан 
би бұл істі ойдағыдай орындап 
шығады. Сонымен Əлінің қызы 
Зылиха ханым Жамантайға келін 
болып, Құлға қосылады. Осы 
құдалықта, келінді алуға барғанда 
ерте түскен қарлы қыстың 
əлегінен құдалар Əлі ауылында 
қыстай қалған. Жазғы тұры 
қайтарында Балхаштың мұзы 
жарылып, судан əрең шығады. 
Құдалардың ақсақалы Машан би 
сол жолы да халықтың игілігіне 
тынымды іс атқарады. Ағыбай 
батырды Қарқаралы ұлығына 
шақырады. Ондағы мақсат ел 
арасын бітістіру. Сол жолда 
Ағыбайдың қасында Жəндерке 
қажы мен Машан би болса 
керек. Ағыбай осы адамдарға 
сенеді де, Қарқаралыға келеді. 
Жолда жарлы бойында Ағыбай 
Машан ауылында қонақ болады. 
Жəндерке қарадан шыққан ел 
адамының бірі, Құсбек төренің 
нөкері. Сонымен, ел болып, 
Ағыбай батырды тоқтатады. 

Жəндерке ел ағасы болып, ұзақ 
өмір сүреді. Қарқаралыда Қоянды 
жəрмеңкесінде болады. Машан 
бимен достықтары өмір бойы 
қалады.

Машан бидің екі əйелінен 
алты ұлы болған. Алдажұман, 
Байжұман деген атақты бай 
інілері болған. Арқаның белгілі 
ақыны Шөже Машан би ауылына 
келгенде халық жиналып бір 
думандап қалады екен. Сондағы 
Шөженің алғашқы бір ауыз өлеңі 
ел аузында қалған.

Ассалаумағалайкум, О 
Машан!

Мен сені көрмегелі əлде-
қашан.

Айналаңда О Машан алты 
ұлық,

Алдажұман, Байжұман қызыл 
гүлің.

Құдайым мал мен басты қатар 
берген.

О, Машан бұл жалғанда бар 
ма?- мінің!.

Машан бидің ақындар 
арасында екінші досы Шортанбай 
екен. Бұрын Жамантай төремен, 
Машан бимен бірге жүретін 
Шортанбай, Құсбек аға сұлтан 
болғанда соның қасына еріп 
кетеді. Кейін ол орнынан 
түсіп, аға сұлтандық қайтадан 
Жамантай төреге ауысқанда 
Шортанбай қожа сасыңқырайды 
да  Машан биге келіп, Жамантай 
ауылына ертіп баруды сұрайды. 
Келіп сəлем бергенде Жамантай 
төре сөйле ақыным деп зілдене 
айтады. Сондағы Шортанбайдың 
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бір ауыз өлеңі халық ауызында 
қалған:

«Сөйле десең, сөйлейін мен 
Шортанбай,

Əрбір ханның түсінде бір 
сұрқылтай.

Кешегі Құсбек ханның 
заманында

Мен түгіл өзің қайттың хан 
Жамантай». Демек, қорыққаннан 
ердім дегені ғой. «Сұрқылтай» 
деген сөз ескі түркі тілінде балгер, 
жыршы, Абыз деген мағынада 
болса керек. Жамантайдың үш 
биі болса керек. Сағындық биін 
даулар мəселесіне жібереді екен. 
Жауласатын адамына кер азу қиқар 
Ералы биін жұмсайды екен. Ал, 
жарасып, достасып, бітісер жерге 
келгенде Машан биді жұмсайды 
екен. Осындай қазақ қоғамымен 
біте кайнасып келе жатқан билер 
институты  өз ерекшелігімен  
біздің тарихымызда аса маңызды 
орын алады. Шын  мəнінде, 
біздің өткен тарихымыздағы 
үлкен мақтанышымыз. Тарихы-
мыздағы  билердің маңыздылығы 
жайлы іргелі зерттеу жұмыстарын 
жүргізген ҚР ҰҒА академигі 
С.З. Зиманов бірнеше құнды 
ғылыми кітаптар жазған. Оның  
пікірлері өзінің құндылығымен 
ерекшеленеді. «Қазақ билері тек 
əділ сотты ғана жүргізді. Бидің 
қазақ жұртындағы көтерер жүгі 
ауыр еді. Би тарихи-құқықтық 
жағынан терең білімді болумен 
қатар қолданылып жүрген 
Дала құқығы жүйесін жетік 
меңгеруі тиіс еді»- десе, белгілі 

зерттеуші  С.Өтениязов  билерге 
қатысты мынадай пікір айтады: 
«Сонау атам заманнан бері қазақ 
қоғамындағы əрбір би – суырылып 
шыққан талант, ол тек қара сөздің 
ғана шебері емес, сондай-ақ, 
өлең сөздің жəне көсем сөздің 
(публицистика) шебері болған. 
Олар сондай – ақ, көреген дана, 
ақылгөй данышпан, қара қылды 
қақ жаратын əділ жəне өткір  
адамдар болған. Би деген атының 
өзі халық арасында аса құрметті 
болды» [5]. Зерттеушілер 
билердің атқаратын қоғамдық 
қызметіне орай билер институты 
ретінде қарастырады. 

 Қазақ қоғамына тəн билер 
институты XVІІІ ғасырдағы ірі 
тұлғалары Əйтеке, Қазыбек, 
Төле, Машан билердің тұсында 
барынша дамыса, уақыт өте келе 
билер институты заманына сай 
өзгеріске ұшырағаны белгілі. 
Бұл өзгерістердің туу себебі, 
əрине қазақ жеріне дендеп еніп, 
отаршылдықтың ойранын салған 
патша үкіметінің  іс- əрекеттерімен 
тікелей байланысты болды. 
Билер институты жайлы 
зерттеушілердің ішінде Ш. 
Уəлихановтың  мынадай ойлары 
бар:  «Возведение в звание бия не 
обусловливалось у киргиз каким-
либо формальным выбором со 
стороны народа и утверждением 
со стороны правящей народом 
власти: только глубокие познания 
в судебных обычаях, соединенные 
с ораторским искусством, давали 
киргизам это почетное звание. 
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Чтобы приобресть имя бия, нужно 
было киргизу не раз показать 
народу свои юридические знания 
и свою ораторскую способность. 
Молва о таких людях быстро 
распространялась по всей степи, и 
имя их делалось известным всему 
и каждому. Таким образом, звание 
бия было как бы патентом на 
судебную и адвокатскую практику 
[6]. Сонымен би дегеніміз: «Елдің 
ескіліктен екшелеп келе жатқан 
сан-салалы салт-дəстүрлері 
мен заң ережелеріндегі дəстүр 
жалғастықтарының өнегелі, 
үлгілі сөздерін жадына тоқыған 
сөз зергерлері мен дана ақылды 
тумалары «билігі жүрген» ру 
басылардан көсем шыққан, өздері 
де тұрмыстан туған қорытынды 
сөздерді əдемілеп жұптап, 
ұйқастырып айта алатындай 
болған шешендер – би атанған» 
[7, 34 Б.].

Біздің өткен тарихымыздың 
асыл қазыналарынан туындаған 
баталы сөз «Ханда қырық кісінің  
ақылы болса, биде қырық кісінің 
ары,білімі бар», «Батамен ел 
көгереді» дегендей, қазақ сияқты  
көпшіл елде  қашанда ханнан 
көрі бидің қадір – қасиеті басым 
болады. Ханның арқа сүйеуі 
жарасымды бимен табылады. 
Алты алашқа  мəлім ескі жолды 
Есімхан, қасқа жолды Қасымхан, 
тура жолды Тəуекел хан, жеті 
жарғылы Əз Тəуке, ер Абылай 
– бəрі де осындай хандық пен 
билікке қатар ие болған «қасиетті» 
адамдар.

Ақжан əл-Машанидың əкесі 
Жақсыбек Машан бидің ең 
кенжесі. Ол əкесі қайтыс болғанда 
17 жаста екен. Тарихымыздың 
қандай даму кезеңін қарайтын 
болсақ, билердің қазақ қоғамында 
жасаған еңбектері əлуметтік, 
саяси жəне рухани жағынан 
көрінетінін байқаймыз. Билер ең 
алдымен халық қамы мен мүддесі 
үшін  күресті. Сондықтан да, 
дана билер ұрпақтар үрдісінде 
пір тұтар тұлғасы, көреген, əділ 
шешені ретінде  ел есінде мəңгі 
сақталып қала береді. 

 Машан бидің үлкен ұлы 
Нөгербек интернатта Əлихан 
Бөкейхановпен бірге оқыған. 
Нөгербек əрі қарай оқи алмай 
қалған. Өте зерек, шешен, ақын 
адам болған, өз бетімен көп 
оқыған.  Əлихан ол кісімен 
кейін кездескенде: «Ай Нөгербек 
- оқымай калғаның-ай, сен 
бəрімізден зерек едің ғой» - 
деп   тағдырға назаланғандай 
кейіп көрсетсе керек. Нөгербек 
Абай өлеңдерін көп оқитын, 
оны халық арасына тарататын 
адамның бірі. Кейінгі кезде ол 
кісі Шəкəрім өлеңдерін көп 
оқып, көп насихаттаған. Өзі де 
соған еліктеп өлеңдер жазған. 
Сол кісінің арқасында біздер 
ауылда Шəкəрім өлеңдерін жыл 
сайын, баспаға шыққанын да, 
шықпағанын оқитын болдық - деп 
еске алады екен Ақжан ата. Оның 
себебі, Нөгербек Шəкəріммен 
таныс құрдас болған.  Шəкəрімнің 
жинақтарының бір томдығын 
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Академияның кітапхана қорына 
өзі тапсырған-деп еске алады 
Ақжан əл-Машани. Кейін, 
Шəкəрім ұлы Ақаттың маған 
жазған хаты сол ертеден келе 
жатқан рухани байланысты 
еске алудан болса керек. Ахат 
осы Алматы маңында мұғалім 
болған, мектеп директоры 
болған Шəкəрім Мұхтарұлы - 
Нөгербектің немересі еді. Демек, 
Нөгербек өзінің 1919 жылы туған 
немересіне Шəкəрімнің атын 
қойған ғой - деп отыратын Ақжан 
аға өскен ортасының берген 
тəліміне тəнтілігін танытқандай 
күй кешіп, сол Машан би мен 
Құнанбай арасындағы достық 
- сүйектік байланыс осы күнге 
дейін үзілмей келеді. Оған 
Машан би немересі Ақжан əл-
Машанидің «əл-Фараби жəне 
Абай»  зерттеуіндегі ғұламаның 
əл-Фараби мен Абай арасындағы 
рухани байланысына арналған 
ғылыми еңбегі куə.

 Осылардың бəрін еске ала 
отырып, Машан би жайындағы 
ойымызды түйіндегенде: 
«Машан! Машандай ұл туғанша 
қашан!» - деп Қарқаралы еліне 
кеңінен тараған мақалдың 
қорытындысы: асылдың 
сынығындай делінетін Ақжан 
əл-Машани есімді Машан би 
ұрпағының азаматтық ісі сол 
сөздің болмыстық дəлеліндей. 
Бүгінде даналық пен білім 
арасында үлкен күрес жүріп 
жатқаны белгілі. Даналыққа 
тұтастық тəн. Ол адамгершіктің 

көрінісі. Білім, ғылым дүниені 
бөлшектеп, талдайтын, танитын 
болса, даналық дүниені, 
адамдар болмысын тану мен 
бірге түсінуге, оны тұтастық 
тұрғысынан, əрбір хакім ғалым 
екенін ескерсек, айтылған ойдың 
бүгінгі таңда маңыздылығы 
арта түсетіні сөзсіз. Себебі 
жаһандану барысында даналық 
адамзат баласынының өмір сүру 
мен моралдық құндылықтарды 
сақтап қалудың алғы, рухани 
шарттарының бірі болып отыр. 
Адамның адамгершілігі даналық 
көрінісі. Абай тілімен айтқанда: 
«Ант ішіп күнде берген жаны 
құрсын. Арын сатып тілеген 
малы құрсын. Қысқа күнде қырық 
жерге қойма қойып, Қу тілмен 
қулық сауған заңы құрсын». Міне, 
ұяты өткен қоғамда, арсыздар 
мен имансыздардың жолына 
тосқауыл болар күш те даналық 
болмақшы.

 Машан би 85 жасында 
дүние салады. Ол кісіге 1888 жылы 
Қараби (Жекежал) деген жерде 
ас берілген. Астың жер ошағы 
сегіз шарбақты болған дейді. Сол 
аста ол кісіні еске алған тұстас 
ақсақалдар аузынан мынадай сөз 
қалыпты: «Машанның жоқтауын 
жеткізе алмайсыңдар... Жігіт 
сегіз қырлы болсын, дейді ғой...., 
ал Машан он екі қырлы еді». [8] 
Осы сөзді құлағымен естіген 
Жақсыбек - Ақжан атаның əкесі 
Машанның кенже ұлы сол кезде 
ол 17-18 жаста екен. Бұл кісі 
домбыраны жақсы тартатын 
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күйші, ақылды адам еді - деп əке 
құрдастарынан естіген Ақжан əл-
Машанидің өзі де көзі тірісінде-
ақ заманымыздың əл-Фарабиі 
атанған ғұлама, энциклопедиялық 

ойдың алыбы сол Машан бидің 
өскен ортасының өркенді ұланы 
да бүгіндері ел есінде мəңгі 
сақталуда.
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diplomat Mashan bi. The author has attempted to uncover the historical 
role of  Mashan bi in preserving the unity of the Kazakh Khanate.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Ғ.М. Қарасаев
УДК: 94(5-191.2)«17»

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

тарих ғылымдарының докторы

ƏМІРСАНА ЖƏНЕ ХҮІІІ ҒАСЫРДЫҢ ОРТАСЫНДАҒЫ 
ОРТАЛЫҚ АЗИЯДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТЫҢ 

ЖЕКЕЛЕГЕН ТАРИХЫНАН
(қазақ-жоңғар - қытай-орыс қатынастары)

Аннотация
Мақалада XVIII ғ. Орта Азиядағы халықаралық (қазақ – жоңғар 

– қытай – орыс) қатынастарының аспектілері жəне Əмірсана туралы 
берілген. 

Жоңғар нояны, қолбасшысы Əмірсанаға ғылыми баға берілген. 
Цин империясына қарсы жоңғар көтерілісін ұйымдастырудағы 
Əмірсананың рөлі көрсетілген.

Түйін сөздер: бақталастар, Əмірсана, əскербасылық, ноян, ресми, 
шебер.

ХVІІІ ғасырдың ортасындағы 
Орталық Азия аймағындағы 
мемлекеттер мен халықтар 
арасындағы қатынастың тари-
хында Жоңғарияның белгілі 
əскер басы, ноян Əмірсананың 
өзіндік орны бар екендігі 
айқын. Осы күнге дейін аталған 
өңір халықтарының, соның 
ішінде жоңғарлардың тарихын 
зерттеушілердің арасында оның 
өмір жолы, қызметіне тарихи 
баға беруде қарама-қайшылықтар 
орын алып келе жатқандығы 
белгілі.

Əмірсананың саясаткерлігі, 

əскербасылық қабілеті ХVІІІ 
ғасырдың ортасындағы Жоңғар 
хандығындағы, жоңғар-қазақ, 
жоңғар-қытай жəне жоңғар-орыс 
қатынастарындағы оқиғалардан 
барынша көрінді.

Аталған жүз жылдықтың 
40-50 жылдарындағы Жоңғар 
хандығындағы үнемі орын 
алған өзара билікке таласта 
хан тұқымынан емес Əмірсана 
бақталастар арасында оңтайлы 
қадамдарын іске асыру арқылы 
тиімді нəтижелерге жете отыра 
негізгі жоспары - Жоңғарияның 
жоғары билеушісі болуға 
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ұмтылып келді. 
Нақты тарихи деректер 

негізінде Əмірсананың өмірі 
мен қызметін екі кезеңге бөлуге 
болады:

1. ХVІІІ ғасырдың 40 
жылдарының соңынан 50 
жылдардың ортасына дейінгі 
мерзім - Əмірсананың 
белгілі əскер басы, Жоңғар 
хандығындағы білгір саясаткер 
ретіндегі қалыптасуы; 

2. Көрсетілген ғасырдың 
50 жылдарының екінші 
жартысындағы оның шебер 
де ұтымды əрекеттерінің 
нəтижесінде Жоңғарияның ресми 
тұрғыда болмаса да іс жүзіндегі 
билеушісі ретінде танылып, 
жоңғар халқының Қытай 
империясына қарсы азаттық 
қозғалысының бастаушысына 
айналуы.

Əмірсананың қызметінің 
негізі жоғарыдағы аталғанындай 
Жоңғар мемлекетінің ішіндегі 
ХVІІІ ғасырдың ортасында орын 
алған хандық билікке таластың 
бел ортасында болуымен 
ерекшеленді. Үнемі қанды 
қырғынмен жалғастырылып 
келген билеушілер арасындағы 
осы хандыққа таластықта 
Əмірсана негізгі тұлғаға айналып, 
бар əрекетін алдына қойған 
мақсатына орындауға арнады. 
Бақталастар арасындағы ала-
ауыздықты əрқашан шеберлікпен 
өз пайдасына шешіп келген 
Əмірсана осы жолда мемлекет 
ішіндегі мүмкіндіктермен 

қатар бұл оқиғалардың 
қорытындысына мүдделі болып 
келген Қазақ хандығы, Қытай, 
Ресей мемлекеттерімен де тиімді 
байланыстар жасай білді. 

Əмірсананың шыққан тегі 
туралы бір жақты анықтама 
кездеспейді. ХІХ ғасырдың 
басындағы Сібір, Алтай өңірі 
халықтары мен мемлекеттерінің 
тарихын зерттеуші С. 
Липовцевтің жазуынша: «...
соңғысы (Əмірсана,-Ғ.Қ.) Сарайға 
Цеван Раптанның қызы жəне 
Ладзан ханның ұлынан тараған 
шеше жағынан ғана туыс болды. 
Яғни, шығыс ережесі бойынша 
ол ешқандай да хан тұқымына 
жатпады. Алайда аса керемет 
дарыны оның əулеттік жағынан 
жетіспегендігін толықтырды» 
[1]. 

«О возмущениях, бывших 
в Дзюнгарии и Малой Бухарии 
(Перевод с китайского, из 
книги называемой: Си юй вынь 
дзянь лу, т.е. Записки о землдях 
лежащих близ западной границы 
Китая. Возмущение и погибель 
Дзюнгаров в 1754 году» [2] деген 
шығармада: Галдан Цериннің 
əкесі Цеван -Араптан да Тибеттің 
байлығына қызығып, бұл елді 
бағындырғысы келді, осы 
мақсатпен Тибет ханы Лацзанды 
империядан (Қытайдан,-Ғ.Қ.) 
бөлініп, өзіне бағынуға үгіттеді, 
осы үшін өз қызын Лацзанның 
ұлына беріп, оларды Іле өңіріне 
орналастыра отыра, одан Тибет 
жерлерін беруді талап етті. 
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Лацзань аталған талапты бұған 
соңғысы қарсы болған Далай 
Ламаға жеткізді. Қатты ашулан-
ған Цеван –Араптан Бұхар қаласы 
Шаярь арқылы Үлкен Тибетке 
өтті. Шаярь билеушісі жол басшы 
болды. Құмды жəне шөл даладағы 
Лобнор жолы аса ауыр, көптеген 
адамдары мен малдарынан 
айырылды, осыған ашуланған 
ол өзінің күйеу баласы жəне 
Лацзанның ұлын өлтірді. Осы 
мерзімде қызы екі қабат қалып, 
егер ұл туса өлтіретін, қыз туса 
тірі қалдыратын болды. Қыз туып, 
оны күйеуге беріп, одан Əмірсана 
өмірге келді,» - [2, 105-106 Б.] 
деп көрсетілген. Əмірсана, оның 
шығу тегі, Қытай империясы жə-
не қазақтармен жүргізген саясаты 
туралы Шəкəрім Құдайбердіұлы 
төмендегідей деректер береді: 
«Ғалдан хан өлген соң өзге 
ағайынның балалары сол сөзді 
сылтау етіп, (Халық аузындағы 
мəлімет негізіндегі Шəкəрімнің 
жазуынша Əмірсана Ғалданның 
баласы емес, оның əкесі қазақтың 
Ұлы жүзінің батыры Төлеки деген 
сөз тараған, ал Əмірсананың 
шешесі Қытайдың Ежин ханы-
ның қызы болған,-Ғ.Қ.), Əмірсана 
қазақтың баласы деп хан қоймай, 
қалмақтың көбі өзгелеріне 
қосылып, хан қоймаған соң, 
Əмірсана нағашысы Ежин ханға 
барыпты. Ежин хан бұл жақтағы 
қытайлардың бастықтарына – 
қалмақты Əмірсанаға қаратып 
бер десе - Қытай келіп, қалмақты 
шауып, быт-шыт қылып 

тоздырып жіберген соң, Əмірсана 
– елімді тоздыр дегенім жоқ,-деп 
Қытайдың əскерімен жауласып, 
ашып Абылайға келеді» [3, 341 
Б.].

Жоңғар қоғамындағы 
сол мерзімдегі ер жүректігі, 
əскери дарындылығы мен 
жоғары билікке ұмтылудағы 
бітіспестігімен ерекшеленген 
Əмірсананың əкесінің қазақ 
екендігі туралы айналасына, 
соның ішінде қазақтар арасында 
тараған осындай түсінік 
Абылайдың болашақты болжай 
отыра оған үнемі көмектесіп, 
өзіне одақтастыққа тартуының 
бір себебі де болуы мүмкін.

Осы тұрғыдағы: «Тарихи 
жағдайдың ықпалымен қандас екі 
халық бір-біріне жау болып алды 
да ағайындар өзара қырқысты» 
[4] деген анықтама ғасырлар бойы 
орын алған қарама-қайшылықты 
қазақ-жоңғар қатынасының 
осындай ерекшелігін айқындай 
түсетіндігі белгілі.

Негізінен алғанда Əмірсана-
ның Жоңғариядағы саясатқа 
араласып, хандық билік үшін 
күреске қатысуы Жоңғар 
ханы Галдан Цереннің қайтыс 
болған мерзімінен бастау 
алады. Жалпы айтқанда аталған 
мемлекеттің қуатының артып, 
аймақтағы ықпалды күшке 
айналуы Галдан Цереннің 
кезінде іске асырылғандығы 
белгілі. Яғни: «Оның (Галдан 
Цереннің,-Ғ.Қ.) қолбасшылық 
жəне дипломатиялық шеберлігі 
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нəтижесінде (ХVІІІ ғасырдың 
бірінші жартысындағы,-Ғ.Қ.) 
Жоңғар хандығының беделі 
жоғары болып қала берді» [5, 6 
Б.]. Жоңғарлардың көршілеріне, 
соның ішінде барша халқымызды 
тарихи мекендерінен айырып, 
күйзеліс, жоқшылық пен 
қасірет əкелген барша қазақ 
жеріне кең көлемдегі үнемі 
жүргізілген шабуылдары да 
аталған мерзімге жатады. Сол 
кезеңдегі тарихи деректер 
халқымыздың оларға қарсы 
ұйымдасқан тұрғыдағы көптеген 
жеңісті соғыс қимылдарына 
қарамастан қазақтардың 
барша аймақтарының жоңғар 
агрессиясынан барынша зардап 
шеккендігін айқындайды. 
Көрсетілген тұрғыдағы: «...осы 
уақытқа қалмақтардың үнемі өсе 
түскен шапқыншылықтарына 
орай қырғыздардың солтүстік – 
батысқа қарай (лажсыздан,-Ғ.Қ.) 
жаңа қоныс аударуы орын алды» 
[6] - деген ХХ ғасыр басындағы 
орыс дерегі осының бір ғана 
дəлелі болады. 

Жоңғар елін осындай 
соғысқұмар мемлекетке айнал-
дырған Галдан Церен қайтыс 
болғаннан кейін бұл хандықтың 
ішкі жəне сыртқы жағдайы 
бірден барынша күрделенді. 
Осы тұрғыдағы тарихи деректе 
баяндалатынындай: «1746 
жылдың қыркүйек айында бұл хан 
қайтыс болды. Одан кейінгі он үш 
жылға жуық уақытта Жоңғарияда 
оның мұрагерлерінің арасындағы 

бақталастық орын алды...» [7]. 
Нəтижесінде жоғары билікке жə-
не де қолайлы сəтті пайдаланып 
өздерінің ықпалдарын арттыруға 
жетісуге жаңа бақталастық, 
осының негізіндегі қосымша 
байлық, жайылымдыққа деген 
ұмтылыс жоңғар шонжарларын 
өзара жауға айналдырып, 
олардың көрші аймақтарға, 
соның ішінде қазақ руларына 
деген жорықтарының жиілеуіне 
əкеліп соқты. Яғни, тарихи 
құжаттарда баяндалатынындай, 
осы кезеңде: «Жоңғарияда 
жекелеген феодалдық топтары 
арасындағы күрес жалындай 
түсті. Хандықтағы ішкі саяси 
жағдайдың шиеленісуі... 
нояндардың жайылымдықтарын 
жаңа жерлерге жылжытуларына 
жəне нəтижесінде солтүстікке... 
қарай ығысуларына əкеліп соққан 
қазақ малшыларының жерлерін 
басып алуларына əкелді» [8, 
182 Б.]. Мемлекет ішіндегі осы 
бітіспес бақталастың хандықты 
жікке бөліп, оның толық 
күйреуіне ұшыратуы көршілері, 
əсіресе бұған мүдделі Қытайға 
аса қажет болды. Осы мерзімде 
екі империя да мүмкіндігінше 
Жоңғарияның есебінен өздерінің 
Орталық Азиядағы ықпалын 
нығайтып, оның иеліктеріне 
қожалық етуді мақсат етіп қойды. 
Соның ішінде жоңғарлар басып 
алған қазақтардың Орта жүзі 
руларының кең байтақ тарихи 
қоныстары Ресей жəне Қытайдың 
арасындағы бəсекеге түсті. 
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Атап айтқанда: «Жоңғариядағы 
оқиғалар жəне де ...маньчжурия 
феодалдарының (Цинь 
империясының,-Ғ.Қ.) əскери 
жорыққа дайындығы патша 
үкіметінен Сібір өңірлерінің 
қорғанысын күшейтулеріне 
мəжбүр етті. Ресей үкіметі 1745 
жылы Сібір жүйесіне генерал 
– майор Киндерман басшылық 
еткен тұрақты əскер бөлімдерін 
(екі жаяу əскер, үш атты əскер 
полкы) жіберді. Сенаттың 1752 
жылғы жарлығымен 1755 жылы 
аяқталған Преснегорковск 
немесе Горькая деп аталған 
шекара жүйесінің құрылысы 
басталды. Жүйе Ертістегі Омбы 
қамалынан батысқа қарай 
Покровск, Николаевск, Лебяжье, 
Полуденный, Петропавловск 
Скопинск, Становая, Пресновск, 
Кабанью, Преснегорковск ар-
қылы Звериноголовскге дейін 
созылды. Преснегорковск жүйе-
сінің салынуымен солтүстіктегі 
Ишим (Есіл, -Ғ.Қ.) жүйесінің 
маңызы жойылды. Ишим (Есіл, 
-Ғ.Қ.) арқылы өтетін Ескі Ишим 
жəне Преснегорковск жүйесі 
бойындағы Ишим, Вагая жəне 
Тобол аралығындағы егіншілік-
ке қолайлы орманды-далалы 
кең аудан орыс егіншілерімен 
белсенді түрде қоныстандырыла 
жəне игеріле бастады. ХVІІІ 
ғасырдың ортасына Тобольск, 
Тюмень, аудандары жəне т.б. басқа 
территориялар шаруаларымен 
Преснегорьковск жүйесін 
кең ауқымды қоныстандыру 

орын алды. 1752 жылы ғана 
Тобол, Ишим (Есіл,-Ғ.Қ.) жəне 
Краснослободск дистриктерінің 
1000-нан артық шаруасы жүйе 
аудандарына қоныстануға тілек 
білдірді» [8, 182 Б.]. 

Міне, осылай қазақ елінің 
шығыс аймағының негізгі 
мекендері - Ертіс, Алтай өңірі 
ХVІІІ ғасырдың ортасынан Ресей 
империясының иелігіне өте 
бастады. 

Өмірден кетуі хандығының 
күйреп, халқының жаппай 
қырғынға ұшырауына, сонымен 
қатар аймақтағы мемлекеттер мен 
халықтар арасындағы шиеленісті 
барынша күрделендірген «Галдан 
Цереннің үш ұлы жəне бір қызы 
болды. Ол өлер алдында өзінің 
ізбасары етіп екінші əйелінен 
туған үлкен ұлы Лама Даладжаға 
тоқтамай, бірінші əйелінен туған 
Оджаны тағайындады.

Аса қатал Оджа таққа 
отырысымен-ақ інілерін 
өлтірумен айналысты. Галдан 
Цереннің кіші ұлы бақытсыз 
Мокша осындай жауыздықтың 
құрбаны болды. Кіші інісінің 
өлтірілгенінен қорыққан Лама 
Даладжа өз өмірін сақтаудың 
барлық шараларын қолданды. 
Оджаға толықтай бағынуын 
көрсетіп, осы арқылы өзін 
қауіпсіз етуді мақсат етті. Ол 
сонымен бірге інісін өлтірушіні 
жазалаудың қолайлы сəтін күтті. 
Біраздан кейін Лама Даладжа 
көптеген өзінің жақтастарын, 
соның ішінде Оджаға жақындар-
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ды тауып, түнгі уақыттың бірінде 
хан ағасына тұтқиылдан шабуыл 
жасап, оны өлтіреді. Галдан 
Цереннің ұлдарының арасындағы 
осындай жағдай жоңғар халқына 
тыныштық əкелмеді. 

Олоттардың ақсүйектері  
Лама Даладжаны қанды 
əрекеттері үшін жазалағылары 
келмеді, ол ешқандай да кедергісіз 
таққа отырып, заңды тұрғыда 
хан ретінде танылды. Аталған 
ханның билік етуінің алғашқы 
кезеңі тыныштық жəне жайлылық 
жағдайында өтті. Алайда ханның 
айналасындағылар тарапынан 
ешқашан толастамайтын 
бақталастық пен атаққұмарлыққа 
орай қауіпті қастандық əрекеттер 
ойластырылып, оның өміріне 
нұқсан келтіру жоспарлана 
бастады. 

Галдан Цереннің қызы Ұлан 
Баяр осындай істі алғашқы 
ұйымдастырушы болды. Əйел 
болғандықтан хандық билікке 
таласа алмайтын ол хандық 
тұқымға жатпайтын күйеуін осы 
іске дайындағысы келді. Лама 
Даладжаны барынша жексұрын 
інілерін өлтіруші тақтың заңсыз 
жауыз иесі ретінде жариялай 
отыра Ұлан Баяр өз жағына 
ханның жауларын жинай бастады. 
Оларды кек алу мақсатында 
қаруландырып, асығыстықпен 
хан сарайына апарды, алайда 
ханның қарулы күштеріне тап 
болып, күшпен басылды, біраз 
жақтастарымен  тұтқынға түсіп, 
өмірі қиылды. 

Галдан Цереннің қызының 
сəтсіз əрекеті, оның қайғылы 
тағдыры шен құмарларды Лама 
Даладжының өміріне жəне оның 
хандығына деген қастандық 
əрекеттерді тоқтата алмады. 
Галдан Цереннің қызының 
сəтсіздікке ұшырауын Даваци 
мен Əмірсана нəтижемен 
аяқтады. Олардың біріншісі 
хан тұқымынан тарағандығы 
жəне ықпалды əулеттің жақын 
туысы болғанымен өзінің 
жоғары дəрежелілігін ештеңемен 
дəлелдей алмады.

Жылдам жəне нақты шешім 
қабылдау қабілеті, шексіз 
шенқұмарлығы арқылы Əмірсана 
өзінің жоғары билікке жетуге 
деген мақсатын орындауға кірісті. 
Сол кездегі сарайдың барлық 
қатынастағы жағдайын біле 
отыра Лама Даладжаның ерте 
ме кеш пе үнемі, барлық жерде 
ұйымдастырылып жатқан өзінің 
табиғи əлсіздігінен оған қарсы 
тұра жəне жазалай алмайтын 
қастандықтың құрбандығы 
болатынын түсіне білді. 

Лама Даладжаны тақтан 
тайдырып, өзін Жоңғарияның 
ханы етуді бойына берік сіңірген 
жоспарын ол əлсіз Даваци 
арқылы іске асырмақ болды. Осы 
жоспарларын жүзеге асыру үшін 
(Ғ.Қ.) олар өздерінің үлестері бар 
Жар (Яр) жеріне жетіп, соғыс 
ісіне дайындала отыра, сенімді 
жасақ жинай бастады. Мұны 
білген Лама Даладжа оларға 
қарсы күшті атты əскер жіберіп, 
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Даваци мен Əмірсана хасақтардан 
(қазақтардан, - Ғ.Қ.) қолдау тауып, 
олардың көмегі арқылы қуатты 
күшке айналуларын болдырмау 
үшін аталған жауынгер 
халық  арасында қалдырмауға 
шешім қабылдады. Ол бірден 
өзіне берілген қолбасшылар 
басқарған 60000 іріктелген 
əскер аттандырып, ...оларға 
бүлікшілерді не тірідей ұстап 
немесе өлідей əкелуге тапсырма 
берді [1, 47-52 Б.].

«1750 жылы Жоңғарияда 
Лама-Доржының билік басына 
келуі өзара қырқысқан күрестің 
қайтадан тұтануына əкеп соқты. 
Бұл күресте жеңіліс тапқан 
(Абылайдан үнемі қолдау 
тауып келген, - Ғ.Қ.) Даваци 
нойон жиендері Əмірсана мен 
Байнджурды алып, 1751 жылдың 
көктемінде қазақтарға қашып 
келіп, оларды абақ-керейлердің 
билеушісі Қожаберген батыр 
қабылдады. Жоңғарияның 
билеушісі (Лама Доржы,-Ғ.Қ.) 
өзінің саяси бақталастарын 
қайтарып беруді талап етті. 1752 
жылдың  жазында ордада Орта 
жүз бен Ұлы жүздің батырлары 
мен рубасыларының жиыны 
болып, онда Абылай жəне 
батырлардың көпшілігі Давациді 
қолдауды жақтады.

Қазақтардың Даваци 
нойонды (Əмірсанамен бірге,-
Ғ.Қ.) беруден бас тартқанына 
ашуланған Жоңғария билеушісі 
Лама Доржы Орта жүзге Сайын 
–Бөлек пен Шадыр басқарған 

əскер жіберді.
Нəтижесінде «Жоңғарлар 

Орталық Қазақстанда көшіп 
жүрген үйсін, уақ жəне 
керейлердің қоныстарына 
шабуыл жасады. 3 мыңнан астам 
қазақ тұтқынға алынып, орасан 
көп мал мен мүлік қолға түсірілді. 
Бұған жауап ретінде Абылай 
Сайын-Бөлекке қарсы (өзі 
қолдау көрсетіп отырған,-Ғ.Қ.) 
Давациді жіберді, оған ...қазақ 
ұлыстарында тұтқында жүрген 
барлық жоңғар жауынгерлерін 
де қосып берді. Сонымен бірге 
ірі ауқымды соғысқа дайындық 
басталды.

1753 жылдың жазында жоңғар 
əскерлері қазақ даласына тағы да 
басып кірді, алайда Давацидің 
1753 жылғы қыркүйектегі 
Жоңғарияның  терең түкпіріне 
жасаған батыл жорығы Лама-
Доржының өлтірілуіне жеткізді. 
Даваци жаңа қоңтайшы 
болып жарияланды, ол бірден 
Абылайға елшілік жіберіп, өзінің 
ризашылығы мен достығына 
сендірді. Қазақтардың іс 
жүзінде жеңуі жəне Жоңғарияда 
қазақтарды жақтаушының билік 
етіп отыруы қазақ жүздерінде 
Абылай сұлтан беделінің 
күшеюіне жеткізді. Алайда дала 
өңірінде бейбітшілік ұзаққа 
созылмады. Даваци билікті ұстап 
тұра алмады. Оның бұрынғы 
одақтасы əрі туысы, қазақтар 
жақтан қолдау тапқан Əмірсана 
оған қарсы шықты. Жағдайдың 
жаңадан шиеленісуін Орталық 
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Азияда белсенді басқыншылық 
саясат жүргізіп келген Цин 
империясы шебер пайдаланды»– 
деп, жазылған тарихи деректерде 
осы оқиға туралы [9, 248 Б.]. 

ХІХ ғасырдың басындағы 
белгілі Орталық Азия халық-
тарының тарихын зерттеуші 
С. Липовцевтің көрсетуінше: 
«Олардың күйреуі сөзсіз еді, 
алайда Əмірсананың болашақты 
болжай білетін ақылы барлық 
қауіптен құтылып, басына түскен 
өлімді де өз пайдасына шешуді 
қамтамасыз етті. Лама осындай 
көпсанды əскер        жібергеннен кейін 
қажетті күзетсіз қалғандығын 
аңғара білген (Əмірсана,-Ғ.Қ.) 
оған тұтқиылдан шабуыл жасап, 
тақтан тайдыруды жоспарлады. 
Ол өз жоспарын Давациге 
айтады. Алайда жасқаншақ, таяз 
ойлы князь мұның мүлдемге 
мүмкін еместігін көзіне жас ала 
отыра мəлімдейді. Ол тек қана 
өзін қоршаған сəтсіздікті, келіп 
қалған ажалды ғана ойлайды. 
«Өлім,-деп жауап берді оған 
Əмірсана,- ер жүрек адамдарға 
қорқыныш əкелмеуі керек. 
Ешқандай маңызды іс атқармай 
өлу санасы төмен адамдарға ғана 
лайық. Батыл сеніммен менің 
соңымнан ер, саған бабаларың 
рух беретініне сенемін». Осыдан 
кейін олар өздерімен тағдырлас 
1500 адамды жинап, Іле өзені 
жағалауына қарай жорыққа 
аттанды, түнде ғана жүре отыра 
күндіз өтуі қиын жерлерге 
жасырынып, ақыр соңында 

жоспарлаған жерлеріне жетіп, 
қараңғы түнде Лама Даладжының 
мекеніне шабуыл жасап, ештеңеге 
алаңдамай, қажетті күзетсіз 
отырған оны өлтірді».[1]. 

Осыдан арғы «...Қатал 
Əмірсана Лама Даладжидің өлі 
денесін ары ысыра отыра өзіне 
именшек Давациді шақырып, 
сатқындық жəне жауыздықтың 
нəтижесіндегі бұрынғы ханның 
қаны төгілген жерде оны 
Жоңғарияның заңды ханы етіп 
жариялайды. Ешкім де қаруланған 
Əмірсананың бұл шешіміне, 
Давацидің қабілеті болмаса 
да хандық билікке отыруына 
қарсылық келтіре алмады. 
(Осы мерзімнен бастап, - Ғ.Қ.) 
Əмірсананың билігі күн өткен 
сайын күшейе түсті. Ол басқару 
тізгінін толығымен қолына алып, 
ханның өзіне өктемдік жасай 
бастады.

Ол болашақ апатты болжай 
отыра, қолына келген биліктің 
сенімсіздігін айқындай білді, 
сондықтан да ақсүйектердің 
өзіне деген қолдауын, халық 
сүйіспеншілігін алуға ұмтылды. 
Осындай жолмен беделін арттыра 
отыра хандық билікке жетуді 
мақсат етті. Əлсіз Давацидің 
билік жүргізуге қабілетсіздігі, 
маңайындағылардың дүние 
құмарлығы, атақ алуға деген 
ұмтылысы оған осы мүддесіне 
жетуге жол ашқандай болды. 
Алайда Лама Даладжының  
Даваци екеуінің арттарынан 
қырғыз-хасақ даласына жіберген 
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көпсанды əскерлері оған 
маза бермеді. Себебі аталған 
əскерлердің басшылығында 
соғыс ісін жақсы білетін жəне 
бұрынғы ханға (Лама Даладжаға, 
- Ғ.Қ.) берілген əскер басылар 
болды. ...Осыдан кейінгі атқарыл-
ған шаралар Əмірсананың 
заңды алаңдаушылығының дұ-
рыстығын көрсетті. Оларға 
(Лама Даладжаға сенімді əскер 
басыларына,-Ғ.Қ.) Давацидің 
атынан «жауынгерлерді босатып, 
өздерінің хан ордасына келуін» 
жеткізуге жіберген шабарман 
қанағаттанғысыз қарсы алынды 
жəне жаңа ханның бұйрығы 
орындаусыз қалды. 

Сақ Əмірсана осындай 
жағымсыз хабарды алғаннан 
кейін өз өмірін қауіпке 
ұрындырмай, болашақтағы 
жағдайын қамтамасыз етуге 
қажетті барлық тиісті шараларды 
іске асыра бастады. Оңтүстік 
Сібір мен халкастар жеріне жа-
қын оның иелігі орналасқан Жар 
(Яр) елі халықтың толқуы кезінде 
қауіпсіздік мекені міндетін 
атқарды. Өзіне нақты шабуыл 
жасаған кезде немесе сəтсіздік 
жағдай орын алғанда ол көрші 
халықтан (қазақтардан, - Ғ.Қ.) 
өзіне пана іздеді, ал іс оңды бағыт 
алғанда бастаған ісін аяқтау үшін 
Іле өзенінің жағалауында бола 
алатын еді. 

Əмірсана ол жерден кетіп 
қалғаннан кейінгі біраз уақыттан 
кейін Іле жағалауында мұздай 
қаруланған əскер пайда болып, 

Давациге жəне оның тағы да басқа 
жақтастарына үлкен қорқыныш 
əкелді. Əскер жетекшілері 
одан Лама Даладжыны күшпен 
өлтірудің себебін батыл талап 
етті. Барлық кінə Əмірсанаға 
жабылды. 

Давацидің ризашылықпен 
қабылдауы, жəне қайырымды 
көзқарасы оларды барынша 
қанағаттандырды, сонымен қатар 
бұрынғы артықшылықтарының 
қалдырылуы, сонымен қатар 
жаңадан берілген құрметтер 
ашуларын мүлдемге басты. 
Олар Əмірсанаға дайындаған 
кек алуларынан бас тартты. 
Тыныштық орнатылып, оны 
бұзуға ешкімнің де еркі болмады, 
...алайда (біраз уақыттан кейін, - 
Ғ.Қ.) қоқан лоқылық, күш көрсе-
ту, тонау жəне толқулар қайтадан 
басталды. ...Тəртіпсіздіктер күн 
өткен сайын өсе түсті, əлсіз Дава-
ци осындай тəртіпсіздіктердің 
өсе түсуінің себебіне айналды. 

Оған (Давациге,-Ғ.Қ.) 
өзінің кеңестері жəне əрекеті 
арқылы тыныштықты қалпына 
келтіретін адам керек болды. 
Оның назары Əмірсанаға ауды. 
...Алайда өркөкірек Əмірсана 
хандық дəрежеге өзін лайықты 
деп есептеп, Давациді жек көре 
отыра ...əрқашан шақыруды əр 
түрлі себептермен қабылдамай 
тастап отырды.

Ақсүйектер мен сарайдың 
бірінші мүшелері оның 
жасырын ойларын ұққанға дейін  
Əмірсанаға ықыластық көрсетті, 
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олардың барлығы оны Давацидің 
бірінші көмекшісі ретінде көргісі 
келді, алайда көпшілігі оның хан 
болуына қарсылық білдірді.

Ол өзінің жақтастары арқылы 
Даваци мен оның адамдарына 
қарсы əрекет жасауды 
жоспарлады. Алайда олардың бұл 
қастандық əрекеттері Давацидің 
айналасына мəлім болды. 
Бұдан ары Əмірсананы қолдау 
тоқтатылды. Жалпы жиналыста 
«бүлікшіл» деп жарияланып, 
қарудың күшімен жазалау туралы 
шешім қабылданды. Өзіне қажетті 
күш таба алмаған жəне Давациге 
қарсы күресуге, Лама Даладжы 
сияқты оны орнынан алуға 
шамасы келмейтіндігін білген 
Əмірсана жоспарын Пекин са-
райы арқылы іске асырмақ болды. 
Ақыр соңында өзін қолдайтын 
жақтастарын жинап, өтуі қиын 
дала арқылы жасағын Қытайдың 
Шанси губерниясының солтүстік 
шетіндегі Куку Хотон қаласына 
бағыттады. 

Мұнда қолдаушыларының 
негізін қалдырып, жақтастары-
ның аз бөлегімен өзінің оған 
берілгендігін мəлімдеу жəне 
қайырымсыз Давациге қарсы 
қолдау алу, осылармен бірге 
қорғаныш сұрағандығын білдіру 
үшін Қытай императорына 
аттанды. Осы мерзімде Қытайда 
билік еткен император Кянь-Лун 
одан өзіне үлкен жетістік күткен 
жаңадан келген бағыныштысын 
болмаған дəрежедегі қанағаттану 
жəне силастық белгілерімен 

қарсы алды. Ол (Əмірсана 
арқылы, - Ғ.Қ.) арқылы өзінің 
əкесі жəне атасы іске асыра 
алмаған Жоңғарияны жаулауды 
жүзеге асыру мақсатында оны 
империяның бірінші дəрежедегі 
князы дəрежесіне көтерді, 
жəне де байлыққа кенелтіп, 
сұрағандарының барлығын 
қамтамасыз етті. Екі жақтан да 
перделеп, тұмшаланған аса қулық 
саясат жүргізілді. Император 
Жоңғарияны бағындыруды 
жоспарлады, Əмірсана Давациді 
құлатып, өз отандастарына толық 
билік жасауды мақсат  етті» - 
[10] деген тарихи баяндамадан 
Əмірсананың өзінің алдына 
қойған түпкі ниетін орындаудағы 
ойластыра жүргізген қадамдары 
барынша айғақтана түседі.

«Хун-ли де, Əмірсана да,-
деп жазады Жоңғар хандығының 
тарихын зерттеуші В. Кузнецов, 
- бір–біріне тек қана өздерінің 
жеке, өзара бітіспес мақсаттарына 
жетудің құралы ретінде қарады. 
Алайда олар бұл ойларын құпияда 
сақтады. 

Боғдыхан қолына Əмірсана-
ны түсіре отыра өзіне жек көрініш-
ті ойрат ұлысын толығымен жəне 
мəңгілікке талқандауды жəне 
оны Əмірсана мұндай ойдан 
ешқандай да күдіктенбейтіндей 
жағдайда іске асыруды ойлады, 
оларға Əмірсананың билігін 
мойындайтындығымызға жағдай 
жасауымыз керек. Əрине олай 
болуы мүмкін емес. ...Жоңғария 
Аспан асты мемлекетінің 
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құрамына енуі керек» [5, 43-44,96 
Б.].

Əмірсана негізгі тұлға 
болған Давациге қарсы соғысты 
бастауға арналған көптеген 
құпия кеңестерден кейін 
император оның адалдығына 
шек келтіріп, неғұрлым алыстағы 
елмен соғыстың нəтижелілігіне 
сенімсіздік білдірген сарай 
мүшелерінің басым бөлегінің 
наразылығына қарамастан 1754 
жылы (жоңғар жеріне, - Ғ.Қ.) 
өзіне тікелей есеп беретін Баньди, 
Ожунан жəне Əмірсана басқарған 
іріктелген жауынгерлерден 
тұратын көпсанды таңдаулы 
жасақ жіберуге шешім 
қабылдады. Қытайдың барлық 
батыс губерниялары Қытайдың 
Үлкен қорғанының батыс 
қақпасы арқылы Хами, сонымен 
бірге Турфанға жорыққа шыққан 
көпсанды əскерді азықпен 
қамтамасыз етумен айналысты» 
[10].

Қытай əскерлерінің 
жоңғарларға қарсы аталған 
жорығының мақсатын «ХVІІІ 
ғасырдың 50-жылдарының орта 
шеніне қарай Цин əскерлері 
Жоңғарияның шекарасында 
тұрып, басып кіруге дайындалды. 
Давацидың əлсіреуі, Əмірсана 
мен оның қазақ одақтастарының 
жеңістері мəселенің шешілуін 
тездетті. 1755 жылдың ақпанында 
(Қытай, - Ғ.Қ.) император Цян-
лун шабуылға шығу туралы 
бұйрық берді [9, 248 Б.] – деген, 
деректер бекіте түседі.

«...Алаңсыз Даваци жəне оның 
дарынсыз сарай қызметкерлері 
Қытай əскерінің жорығы, олардың 
жоңғар жеріне енуі туралы ештеңе 
білмеді. Толықтай жарқыраған 
қарумен жарақтанған, сансыз 
көп тулары желбіреген үш жүз 
мың əскер Давацидің иелігіне 
қаптап кетті. Қорқыныш пен 
үрей қысқа уақытта барлық 
жерге тарады. Бірінші дəрежелі 
княздар, зайсандар қытай əскер 
басыларына тізе бүгіп, олардың 
императорына əрқашан адал 
болатындықтарын мəлімдеп, 
өмірлерін сақтап қалудан басқа 
ештеңе сұрамады» [10]. 

Үнемі қарастырып келген 
қолайлы сəттің тууына орай 
«...Көктемде Қытай əскерлері 
Əмірсананың жасақтарымен бірге 
Жоңғарияның аумағына кіріп, 
Давациді оп-оңай талқандады» 
[9, 249 Б.].

(Қиын кезеңде, - Ғ.Қ.) «...
өзінің жақын адамдарының 
барлығы сатып кеткендігін 
көрген Даваци қарадан 
шыққандығына қарамастан 
Əкімбек дəрежесіне көтеріп, 
Уши облысының билеушісі 
еткен Мұсылман Хогистен пана 
таппақ болды. Қатігез Хогис 
екіжүзділікпен өз билеушісінің 
жəне жарылқаушысының 
тағдырына жалған нали отыра 
Қытай қолбасшысына Жоңғар 
ханы өз қолында, егер қызметі 
үшін силық берілген жағдайда 
оны табыс етуге дайын екендігін 
жеткізді» [10].
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Өзінің жоспарын іске 
асыруға кіріскен «Хакім – бек 
қашқындарға тамақтанып алуды 
ұсынып, сенгіш Даваци қармаққа 
түскеннен кейін оны мас етіп, 
байлап, Қытай лагеріне табыс етті, 
осы қызметі үшін император Кянь-
луннан князь атағын алды» [10]. 
Міне осылай «...бақытсыз Даваци 
өзінің жалғыз ұлы Лобдзанмен 
қайырымсыз Хогистің 
сатқындығы нəтижесінде 
қамауға алынды. Давациді қолға 
түсірген Баньди (Қытай əскерінің 
қолбасшысы,-Ғ.Қ.) оны бірден 
императорға аттандырды жəне 
де үш жауынгерден тұратын 
шабарманды Қытайға қарсы тұра 
алар Жоңғарияны бағындырғаны 
туралы хабармен жіберді. 
Давацидің қабілетсіздігі жəне 
Əмірсананың немқұрайлылығы 
оның (Жоңғарияның - Ғ.Қ.) 
ыдырауына əкелді. 

Давацидың тағдырына 
қуанған Əмірсана барлық 
ықыласымен Жоңғарияның 
толық жəне тəуелсіз билеушісі 
болуға ұмтылды. Ол Қытай 
əскерлерінің қайтуын күтті. 
Императордың қолбасшылары 
Баньди мен Ожунан көпсанды 
əскерлерін жабайы жəне кедей 
елден тамақтандыруға азық таба 
алмай, оларды қосымша дүкендер 
бар Турфан жəне Хамиге 
жіберуге мəжбүр болды, ал 
өздері іріктелген əскерлерінің бір 
бөлегімен жаңа бағындырылған 
жерлерді басқаруға арналған 
тиісті жарлықтар дайындау 

үшін Мирцинь өңірінде қалды» 
[10]. Осылай «1755 жылы 
Əмірсана Абылай жəне Қытай 
императорының көмегімен бүкіл 
Қалмақ мемлекетін бағындыра 
алды» [12].

Аталған уақыттан Цинь əулеті 
билеушілері мен Əмірсананың 
арасындағы қатынас жаңа, бір-
біріне қарсы сипат алды. Тарихи 
деректерде баяндалатынындай: 
«Қатігез Əмірсана оның көмегі 
арқылы Жоңғарияны билеушісі 
болуды мақсат ете отыра 
қытай əскерлерін отанына 
əкелді, алайда Манчжур-Қытай 
сарайының саясаты жау хандықты 
бағындырып, өзіне қосуды мақсат 
етті. Істің өзі ойлағандығындай 
тұрғыда орындалмайтындығын 
білген Əмірсана бүлік жасауды 
жоспарлады» [13, 111 Б.].

«Осы мерзімде Əмірсана 
ойластырған қимылын іске 
асыруға кірісті. Ол жасырын түрде 
қытайлықтардың өркөкіректігі 
мен жаңа нұсқаулары ұнамаған 
лама, князь жəне зайсандарды 
жинап, оларға бұғаудан құтылудың 
жолдарын ұсынды, егер де 
олар бірауыздан көмектесіп, 
Жоңғарияның барлық күштерін 
толық қарамағына беретін 
болса, еркіндіктерін қамтамасыз 
етуге өз өмірін қиюға дайын 
екендігін мəлімдеді. Шарттар 
мен сенім ризашылықпен 
қабылданып, антпен бекітілді. 
Əмірсана жоғары əміршінің 
туын желбірете ұстайды, мұны 
көрген əркімнің еркіндікке деген 
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ұмтылысы артады, барлығы 
қаруға жармасып, бірауыздан 
Əмірсанадан Қытайға қарсы 
жорыққа бастауды сұрайды 
(Əмірсана, - Ғ.Қ.). Оларды 
азғана əскермен Мирцинге 
орналасқан Баньди мен Ожунанға 
бағыттайды, оларды қапыда бас 
салып, барлығын өлтіреді. Одан 
ары Қытайға қарай асықпай 
бара жатқан Қытай əскерлерінің 
соңына түседі, оны қуып жетіп, 
толығымен талқандайды.

Еш жерде қарсылық 
кездестірмеген ол Хамиге 
дейін жетеді, көпсанды əскер 
жəне қажетті заттар молынан 
жинақталған Барсай қаласын 
алуды жоспарлады. Алайда 
қала басшысы жаудың келе 
жатқандығын жəне болған 
оқиғаларды біле отыра қаланы 
қорғауға барлық шараларды 
қолданды, сонымен бірге барша 
жағдайды жеткізу үшін Пекин 
сарайына шабарман жіберді. 
Осы мерзімде Əмірсана Варкуня 
маңайында пайда болды, алайда 
қала бастығының дайындығын 
көріп жəне атты жауынгерлерден 
тұратын əскердің қаланы алуға 
қабілетсіздігін ескеріп нəтижесіз 
қоршауды тоқтатты. Хами жерін 
тонап, ол Іле өзеніне жеңісін 
тойлау үшін қайтып оралды» 
[10].

Əмірсананың аталған 
кезеңдегі Қытай императорымен 
арадағы қатынасының түпкі 
мақсаты жəне оның Цинь əс-
керлеріне қарсы тұтқиылдан жа-

салған жеңісті шабуылы туралы 
сол мерзімдегі қытай жазбасы 
«Əмірсана залым жəне тұрақсыз 
болды. Ілені бағындыру үшін ол 
Қытай əскерін бастап олардың 
көмегі арқылы Жоңғарияның 
ханы болғысы келді. Басталуы 
оған едəуір тұрғыда қолайлы 
болды, алайда Сарайдың (Пекин - 
Ғ.Қ.) басқаша маңызды жоспары 
болып, істің өзінің ойлағанындай 
болмай бара жатқандығын көрген 
Əмірсана бүлік шығаруға деген 
шешім қабылдады. 

Шабуыл тұтқиылдан болып, 
Əмірсана оларды қаталдықпен 
талқандады», - деген сипаттама 
береді [2]. «Əмірсананың осындай 
батыл да ержүрек əрекеті, - деп 
көрсетілген тарихи жазбаларда 
аталған мазмұнда,- Цин 
империясының барлық назарын 
оған қарсы аударды. Сөзсіз 
жазалауға, Жоңғар халқын құртуға 
деген шешім қабылданды. Ал 
тура осы мерзімнен  Əмірсананың 
күші аса басым жаулаушы Қытай 
империясына қарсы Жоңғария 
мемлекетін қалпына келтіріп, 
оның тəуелсіздігі жолындағы 
азаттық соғысы бастау алады деп 
есептеуге болады. Яғни аталған 
уақыттан Əмірсана азаттық 
қозғалысының жетекшісіне 
айналды. Абылайдың да 
көрсетілген кезеңдегі жауынан 
жеңіліске ұшырап, өзінен пана 
іздеген Əмірсанаға көмектесуін 
шарасыздыққа түсіп, құруға 
айналған халыққа деген игі 
шарасы деп ұққан жөн болар. 
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Аталған тұрғыдағы келесі тарихи 
деректерден белгілі болғанындай: 
«...Ол (Қытай императоры Кянь-
Лун ) жауыз Əмірсананың көзін 
жоймай, осы арқылы қырғынға 
ұшыраған мыңдаған өзінің 
əскерлерінің кегін алмай бастаған 
ісін тоқтатпауға уəде береді. 
Оның жарлығымен екі көпсанды 
жасақ ұйымдастырылып, не 
жеңу не сонда өлу туралы 
тапсырмамен Жоңғарияға асқан 
асығыстықпен аттандырылды. 
...Əмірсана тікелей шайқасқа 
қатысқысы келмей, керісінше 
тынымсыз шабуылдарымен 
Қытай əскерлерін əлсіретуді 
ойлады. Осыған қарамастан 
Қытай қолбасшылары жоңғарлар 
тобын ажыратып, олардың 
басшысының қашып кетуіне 
мəжбүрлік жасады» [11]. Міне 
осылай күші басым қытай 
əскерлерінің қоршауын бұзып 
шыққан Əмірсана өзіне əрқашан 
қиын сəттерде көмектесіп келген 
Абылайдан пана іздеуге мəжбүр 
болды, нəтижесінде «Бұл күресте 
оған тағы да Абылай көмектесті» 
[9, 249 Б.]. 

Монғол тарихшысы Сұлтан 
Тəукебайұлының баяндауынша: 
«Осы қолдың құрамындағы 
манжу генералы Хадаха бастаған 
топ Алтай, Тарбағатайды басып, 
Дардана бастаған қол Үрімші, 
Манас арқылы Боз далада 
түйісіп, Амырсана, Чингүнжав 
бастаған көтерілісшілерге қарсы 
шабуылдады.

Екі ай бойы Чин əскерлерімен 

соғысып, арпалысқан Əмірсана 
басым күшке төтеп бере алмай, 
шегіне-шегіне Алтайды артына 
тастап, тағы да Абылайға келіп 
паналады. Абылай да, сонау күні 
ескерткеніндей, «Амырсананың 
Дабачқа ала жүгірген отының 
ұшқыны қазақ жерін өртеп, күйелі 
ағашы жеткен жерін былғайыды 
– ау» деп назаланды. Өткен іске 
өкінгенмен амал не?! Ресей 
ханы (патшасы, - Ғ.Қ.) татар 
Абдолла Қасенұлын Абылайға 
шаптырып, Амырсананы өз 
қолына тапсыруды өтінді. Бірақ, 
Абылай ескі досының мойнына 
тұзақ салуды арына жат санады. 

1757-сиыр жылы шыға 
Амырсана ойраттың дөрбет, 
торғауыт, хойд, хошуд руларынан 
қайта қол жинап, Абылайды 
əскери одақ құруға шақырды. Дəл 
осы тұста наурызда Чин патшасы 
Ілеге Чжао-Хуй генералды 
аттандырып, сенім алдырған 
Цэрэн ханзаданы кері қайтарды.

1757- жылы жазда 
Амырсанамен бірге Чин 
патшасының ұлы қолының 
алдынан қасқайып қарсы тұрды. 
...Амалсыздан жүрегі шайлыққан 
манж Чин патшасының əскері Бор 
талға қарай шегінді» [14, 218-219 
Б.].

Міне осылай Цинь əскерлері 
біріккен қазақ-жоңғар қолының 
қаһарын нақты шайқаста 
басынан кешірді. Соғыстың одан 
арғы нəтижесінің күрделілігі 
белгілі болды. «...Мұның бəрі 
Цин өкімет орындарын шындап 
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алаңдатты, олар көтерілісшілерге 
қолдау көрсетуді дереу тоқтатуды 
талап етіп, Орта жүзге бірқатар 
елшіліктер жіберді. Абылай 
елшілерді өзінің Цин империясына 
адалдығына сендіріп отырды, 
алайда жоңғарларға көмек 
көрсетуін тоқтатпады. Көреген 
саясатшы болған ол Жоңғарияның 
қазақ қоныстарын Қытай 
экспанциясынан қорғап, аралық 
орын рөл атқаратынын тамаша 
ұғынды» [9, 249 Б.]. 

«Алайда Əмірсана тағы 
да күшін жинап, өзіне көмек 
талап  ете отыра хасақтармен 
(қазақтармен-Ғ.Қ.) келісім 
жасады. Уақыт өте келе жағдай 
өзгере бастады, Қытай əскер 
басылары тамақ қорын тауысып, 
жау жағының шабуылына ұшырай 
отыра жоңғар елінен шығуға 
мəжбүр болды. Міне осылай бұл 
соғыс та табыссыз аяқталды. 

Біраздан кейін Қытай 
императоры Жоңғариядағы 
соғыстың нəтижесіз жал-
ғастырылып отырғандығын 
білді. ...Осындай сəтсіздіктің 
барлығының кінəсін өзінің 
қолбасшыларына аударған (им-
ператор - Ғ.Қ.) біреуін шақырып 
алып, басқаларын жібереді, 
алайда Пекинде жеңіске жете 
алмаған қолбасшыларды бү-
кіл халық алдында асқан 
қатігездікпен жазалау ғана молая 
түскен мұндай ауыстырулар жаңа 
сəтсіздіктерден басқа ештеңе 
əкелмеді. 

Егерде Жоңғария біртұтас 

болып, ортақ бостандық үшін 
үлкен жігерлілікпен соғыса 
алса, Пекин сарайының барлық 
əрекеттеріне қарсы тойтарыс бере 
алар еді. Алайда жікке бөліну 
аталған бақытсыз патшалықты 
ыдыратуға əкелді. Зайсандардың 
немесе халық жетекшілерінің 
үлкен бөлегі алдындағы уақытта 
Əмірсананың əскери ерліктеріне 
тамсанып келсе, соңғы мерзімде 
оны сатқын, Жоңғарияны 
ұзақ жəне созылмалы соғысқа 
тартушы ретінде жек көре 
бастады. Жікке бөліну одан ары 
жалғаса түсті, ешқандай да күш 
оларды татуластыра алмады, 
нəтижесінде Жоңғарияның 
Қытай қаруының күшімен емес, 
өзінің ішкі жікшілдігінен құлауы 
белгілі бола түсті. 

Осы мерзімде екі əскери 
жасақ Қытайдан Жоңғария 
аймағына келді. Джа-гуй жəне 
Фуде олардың қолбасшылары 
болып тағайындалды. Бұл екі 
əскер басына Жоңғар патшалы-
ғын талқандау жəне тұрғындарын 
қыру тағдыры тиді. 

Қытайдан тың күштердің 
келгенін жəне де Маньчжур 
еліндегі барлық маңызды 
дайындықтарды білген Əмірсана 
өз зайсандарын жауға қарсы 
бірлескен жəне табанды қарсылық 
көрсетуге тартқанымен ...бұл іс 
нəтижесіз аяқталып, көпсанды 
əскерге аз күшпен қарсы тұруға 
мəжбүр болды. Ол батыл жəне 
қантөгісті шайқас көрсетті, алайда 
ерекше саны көп жауға қарсы тұра 
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алмай, қашуға мəжбүр болып, өз 
жасағын хасақтарға (қазақтарға-
Ғ.Қ.) бағыттап, осында тағы да 
əскер жинап, қолайлы сəт туғанда 
Жоңғарияға қайтадан баруды 
жоспарлады» [1].

«Яғни, осы кезеңде Қытай 
империясының Жоңғариямен 
арадағы қатал қырғын 
саясатын көріп, сонымен 
қатар Цин империясының 
Жоңғариямен шектелмей, 
қарудың күшімен қазақ жеріне 
де ұмтылатындығын болжай 
білген Абылай қайткен күнде де 
осындай сын-сағатты мерзімде 
Қытай басқыншылығына 
қарсы тұрар өзіне көмек 
іздеді. Аталған уақыттағы 
Ресей патшалығымен арадағы 
жүргізілген тиімді келісімдер де 
осының себебінен болғандығы 
белгілі. Айтылғандармен қатар 
көреген саясаткер Абылай 
жоңғарлар арасындағы беделді, 
сол мерзімдегі елдегі бірден-бір 
жоғары билеуші болуға лайық 
Əмірсанаға Қытай тарапынан 
қауіп төнген кезде оған белсенді 
тұрғыда əскери көмек көрсетуді 
де жоспарлады. Əлі қолынан 
қаруы түспей, Аспан асты елінен 
өз жерін алып қалуды мақсат 
еткен Əмірсанамен ортақ жауға 
қарсы уақытша болсада келісімге 
келу, осы арқылы қазақ жеріне 
деген Қытай экспанциясына бөгет 
жасау қазақ билеушісі тарапынан 
сол мерзімдегі нақты да батыл 
істердің бірі болғандығы анық. 

Белгілі мерзімде Орталық 

Азияда əскери ықпалды 
мемлекет құрып, айналасын 
соғыс ошақтарына айналдырған, 
алайда қазақтардың бірлескен 
күштерінен жəне қытай 
əскерлерінен үлкен жеңілістерге 
ұшыраған, сонымен бірге одан 
ары ішкі өзара бітіспес қанды 
бақталастықтан əбден əлсіреп, 
тұтастығы бұзылып, ыдыраған 
жоңғарлардың тура сол сəтте 
жұртына елеулі тұрғыда қауіп 
тудырмайтыны да Абылайға анық 
болды» [15].

Сондықтан да Абылай 
жоңғарлар арсындағы əскери 
дарынды, шешуші сəттерде өзіне 
берілгендігін əрқашан нақты 
қимылдары арқылы дəлелдеп 
келген Əмірсананы қолдап, 
оны еліне нақты қауіп төнген 
сəттерде Қытай жаулаушыларына 
қарсы бірлескен соққы 
беруде өзіне көмекші етуге 
шешім қабылдады. Осы сəтті 
айқындайтын қытайлық тарихи 
деректе баяндалатынындай: «...
Міне осылай бүлікші Абылайға 
барып тығылды. Əскер басылар 
...Əмірсананың ұсталынып, 
Қытай үкіметіне тапсырылуын 
қалайтындықтарын білдірді, 
алайда Абылай бұған қарсы тұрып 
қана қоймай, Кодзи Боркенді 
əскерлерімен Нулаға бағыт алған 
Əмірсанаға жіберді; өзі мың 
атты əскермен батысқа бет алып, 
Каоказалак таулары етегінде 
өзінің көмекшісіне қосылып, 
біздің (қытайлық) əскерлерімізді 
күтуге дайындалды» [16, 312 Б.].
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Көрсетілген кезеңдегі 
қазақ-жоңғар жəне қазақ-қытай 
арасындағы оқиғалардың асқан 
шиеленісті жағдайға жетуі 
кезіндегі Абылайдың шешімі 
туралы Ж. Қасымбаев: «Амурсана 
əскерінің қалдығымен қашып 
келіп, сол Абылайдан жəрдем 
сұрайды. ...Егер маған сенім 
артсаң, менің жауынгерлерім 
сенің туыңның астына кіреді. 
Өзің шеш, - деп мəмілеге 
шақырады. ...Абылай сұлтан 
ойрат жауынгеріне қол ұшын 
бермек болды», [17] - деген 
тарихи анықтама келтіреді.

Жоңғар хандығының тари-
хын зерттеуші И. Златкиннің 
сипаттауынша: «Ол Абылайды 
көмекке шақырды. Абылай 
көмек беруге келісті жəне 10 
мың əскермен Жоңғарияға келді. 
...Үлкен маньчжур армиясының 
таяп қалғандығын білген Əмірса-
на Жоңғарияны тастап, Орта 
жүзге Абылай–сұлтанға қашып, 
тағы да одан пана тапты» [18, 
295 Б.]. Міне осылай «Əмірсана 
Абылай ауылына барып жан 
сауғалайды» [19].

Əмірсанаға байланысты 
туындаған өзінің мүддесіне 
қарсы қазақ-жоңғар арасындағы 
осындай қатынасты Цин 
империясы түпкі ниетін 
орындаудағы қолайлы кезең 
деп есептеді. Сондықтан 
да Əмірсананы желеу еткен 
Қытай билеушісі империяның 
алдына ұзақ жылдар көлемінде 
қойылып келген басты мақсат - 

Жоңғарияны түпкілікті тұрғыда 
өзіне қосу əрекетіне жылдам 
кірісті. Міне сондықтан да 
Əмірсананың опасыздығынан 
қырылған əскерлері үшін өш 
алуды мəлімдеп, «...ішкі қарама-
қайшылықтардан мүлдемге 
əлсіреген  Жоңғарияға 1756 
жылы маньчжур императоры 
Хун Лидің көпмыңдаған армиясы 
аттандырылып» [20, 207 Б.], «...
Империяға қаншама қастандық 
əкелген Əмірсананы қолына 
тірідей түсіре алмаған  император 
аса ашуланған жағдайда 
қолбасшыларына бүкіл жоңғар 
халқын əйелдері, балаларын 
да аямай қырғынға ұшырату 
туралы жарлығын жіберді. 
Осы қатігез бұйрық дəлінен 
орындалып, миллионнан артық 
адам, көпшілігі кінəсіздер ашкөз 
билеушінің құрбанына айналды», 
[1]. Аталған қырғын туралы сол 
мерзімдегі қытай дерегінде: 
«Біразы Махацин тауына 
барып тығылғанымен Қытай 
əскерлері тауды қоршап, соңғы 
адамына дейін өлтірді. Бүлікке 
қатыспаған олоттардың бір 
бөлегіне ғана кешірім жасалды», 
[2] – деп жазылған. «...олардың 
кейбіреулері ғана, деп көрсетеді 
ХІХ ғасырдың ортасындағы орыс 
зерттеушісі Н. Абрамов, - Сібірге 
қашып аман қалды. Тайша – Сарен 
бастаған 10000 ошақ біздің Еділ 
қалмақтарына тығылып үлгерді» 
[13, 112 Б.].

Осылармен қатар «Циндік-
тердің аса қаталдығы ойраттарды 
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қазақтар арасынан пана іздеуге 
мəжбүр етті», [20, 207 Б.]. 
Қытай империясы тарапынан 
жасалған асқан мейірімсіз жорық 
қорытындысында Жоңғария 
одан ары өмір сүруін тоқтатты. 
«Көрсетілген мерзімнен бастап 
жоңғарлар Қытай империясына 
толығымен қосылды. Елді 
басқару үшін бас қолбасшы 
анықталды жəне əр жерлерге 
əскерлер қойылды» [2, 110 Б.]. 

Осындай жантүршігерлік 
агрессиядан кейін Орталық 
Азиядағы мемлекеттер мен 
халықтар арасындағы саяси ахуал 
өте шиеленісті жағдайға ауысты. 
Бұл оқиға аталған мерзімде 
Орал тауларынан Тынық мұхиты 
жағалауларымен шектесетін Қиыр 
шығысқа дейінгі жерлерге ауыз 
салып, осылардың қатарында 
Батыс Сібірді, соның ішінде 
Цинь империясы иеліктерімен 
іргелес қазақтардың Орта жүзі 
руларының тарихи мекендері 
ретінде қалыптасқан Ертіс өзені 
аңғары, Алтай өңірін белсенді 
тұрғыда отарлай бастаған 
Ресейге барынша кері əсер етті. 
Себебі осы шапқыншылық 
арқылы екі империя арасындағы 
бəсекелестікке түскен аталған 
аймақтарға талқандалған 
жоңғарлардың негізгі 
териториясын толығымен 
өзіне қосып алып, одан ары 
жаңа жерлерге ұмтылған Цинь 
əскерлері тарапынан тікелей 
қауіп төндірілді. Қытайға қарсы 
саясатында тиімді пайдаланып 

келген жоңғар хандығының 
талқандалуы патша үкіметінен 
жедел түрде нақты шаралар 
қолдануды талап етті. Алайда 
Қытаймен арадағы сол уақыттағы 
кең ауқымды соғыс жағдайына 
дайын емес Ресей өзінің 
əрекеттерін сақтықпен бастады. 
«...Жоңғар хандығын жер бетінен 
аластаған, - деп жазылған аталған 
тұрғыдағы ХХ ғасыр басындағы 
орыс жазба деректерінде, - 
қырғынды қытай-жоңғар соғысы 
шекара жүйесін одан ары 
отарлауға жаңа екпін берді. Тура 
жанынан көшпенді Қалмақтар 
немесе Қырғыздарға қарағанда 
оған қарсы үлкен күш, ауқымды 
жігерді қажет еткен қаһарлы 
көрші пайда болды. Таяп келген 
қауіптен қорғануға кепіл болатын 
тұрақты шекара қоныстарын 
салу, осы арқылы шекараны 
қорғауды ойлау керек болды. 
Шекара жүйелерін отарлаудың 
негізі ...қамал казактары болды» 
[21].

Патша үкіметінің Қытай 
шекарасына дейінгі осы 
аймақтарды əскери, өнеркəсіптік, 
шаруашылық тұрғыдағы отарлауы 
ХІХ ғасыр соңына дейін созылып, 
оның мақсаты толығымен 
орындалды, Қытайға дейінгі 
даулы жерлердің түгелге жуығы 
Ресей империясының құрамына 
қосылып болды. Алайда Абылай 
хан қайтыс болғанға дейін патша 
үкіметі оның талабымен санасып, 
қазақ жерін отарлау одан кейінгі 
мерзіммен салыстырғанда 
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бəсеңдігі, істің артын 
күткендігімен ерекшеленгендігі 
белгілі.

Қытай империясы тарапынан 
жоңғарларға қарсы жасалған 
аталған қанды қырғын осыған 
дейін шиеленісе түскен 
қазақтармен арадағы қатынасты 
да одан ары ушықтырды. 
Абылайдың Ресеймен 
жақындасып, оның билігін 
мойындауы, сонымен қатар өзіне 
қарсы Əмірсанамен одақтастығы 
Қытай императорының нақты 
да, жедел əскери қимылдарға 
көшуіне қолайлы сылтау болды. 
Оқиғаның осылай қалыптасуына 
орай Қазақтың Орта жүзі мен 
Ұлы жүзі Қазақстан жөнінде 
де басқыншылық жоспарлар 
жасаған орасан зор агрессияшыл 
Цин империясымен бетпе-бет 
қалды. 1756 жылдың көктемінде 
Абылайға Əмірсананы ұстап 
беруді талап еткен грамота 
жіберілді. «Өздеріңе келешекте 
төнетін қасірет туралы 
мықтап ойлаңыздар, сонан соң  
өкінесіңдер, бірақ кеш болады» 
- деп қорқытты император 
қазақтарды. Дегенмен де Абылай 
қытайлықтарға қарсы тұруға 
шешім қабылдады» [9, 249 Б.]. 
Əмірсананың айналасындағы 
тартыстың барынша күрделене 
түсуі негізінде Цин əскери 
басшылығына Əмірсананың 
тығылған жері белгілі болғаннан 
кейін Абылайға «Əмірсананы беру, 
егер ондай жағдай болмағанда 
соғыс ашатындығын талап еткен» 

жаңа елшілік жіберілді. Үзілді 
- кесілді қарсылық алғаннан 
кейін цин үкіметі армияларға 
Қазақстанға солтүстік жəне 
оңтүстік бағыттарда екі топпен 
жылжу туралы бұйрық берді. 
Абылай қазақ əскерлері мен 
Əмірсананың адамдарынан 
жасақ жинап, цин əскеріне қарсы 
шықты» [22, 58 Б.].

Оқиғаның одан арғы барысы 
көрсеткеніндей: «1756 жылдың 
жазында Қазақстан аумағына екі 
ірі топқа бөлінген Цин армиясы 
басып кірді. Солтүстіктегі 
армияны маньчжур генералы 
Хадаха, батыстағысын –генерал 
Дардана басқарды. Қазақтар мен 
қытайлардың алғашқы қақтығы-
сы 1756 жылдың мамырында 
Шаған Оба ауданында болды» 
[9, 249 Б.]. Қарулы шайқастың 
бітіспестігі айқындалып, 
«жазбойғы қантөгіс - алма-
кезек шабуыл, ит жығыс күрес 
үстінде өтеді. Қазақтармен бірге 
Əмірсана бастаған қалмақ шерігі 
де қайтпай соғысады» [23]. Туған 
жерлерін өліспей беріспеуге 
бел шешкен «...10 мың адамдық 
қазақ əскерлері Қалмық Толағай 
жəне Аягөз өзені аңғарларында 
бірнеше күшті соққылар берді» 
[22, 59 Б.]. Бірақ та күші еселеп 
басымдық танытқан саны көп 
қытай жаулаушыларына барынша 
нəтижелі тойтарыс жасалған 
«Қантөгісті шайқастан кейін 
қазақтар батысқа қарай шегінуге 
мəжбүр болды» [9, 249 Б.].

Абылай бастаған қазақ 
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əскерлерінің барынша ерлікті 
қарсыластарынан жəне cоғыстың 
нəтижесіз ұзақ уақытқа 
созылуынан сескенген Цин 
империясы Абылайды келісім 
арқылы өзінің алдына қойған 
мақсатын орындауға көндірмек 
болды. Нəтижесінде «1756 жылы 
оған Қытай елшілігі келді» [24]. 
Бірақта Қытай басшылығы та-
рапынан Əмірсананы ұстап беру 
туралы айтылған үзілді-кесілді 
ұйғарым Абылай тарапынан 
орындаусыз қалдырылды. 
Қойған талаптарын орындата 
алмаған Қытай императорының 
жарлығымен «...1756 жылдың 
аяғында соғыс қимылдары 
қайтадан Жоңғария аумағына 
ауысты. Жоғарғы Ертісте, Аягөз-
де қазақ жасақтары пайда болды, 
жоңғарлардың Қытайға қарсы 
қозғалысын тағы да Əмірсана 
басқарды. Алайда күрес нəтижесі 
белгілі болатын. Көктем ішінде 
цин əскерлері көтерілісшілердің 
бытыраңқы топтарын талқандап, 
1757 жылдың жазында Тарбаға-
тай таулары арқылы қазақ жеріне 
келіп кірді» [9, 250 Б.]. 

Жоңғарияны талқандап, 
бүлікшіні ұстап əкелу мақсатында 
асқан қатігездік соғыс жүргізген 
қытай қарулы күшіне қарсылық 
көрсете алмай, əскерлері 
қырғынға ұшырап, бұл жолы да 
Абылайға барып, көмек сұраған 
Əмірсананың шарасыздығы 
туралы қытай мағлұматтары 
төмендегідей анықтама береді: 
«...Жиырма екінші жылы (1757 

жыл) маршал Чао Гуей жəне 
дзан-дзан Фу-То батыста соғыс 
жүргізіп жатқан кезде Əмірсана 
тағы да қазақтарға қашты» 
[16, 313 Б.]. «...Төрт бұрышын 
түгел алып, жоңғар хандығын 
додалаған чин əскерлері 
Амырсананың əскерін талқандап, 
оның сенімді серігі Чингүнжавты 
қолға түсіріп, Бежіңге апарып 
қамады. Амырсана қайта шегініп, 
Жаркент тұсынан қазақ даласына 
асып, тағы да Абылайға бас 
сауғалады. ...Оқиғаның өрбуін 
сырттай бағдарлаған Абылайдың 
да өрісі тарылып отыр. Бірақ, 
Амырсананы көпе-көрнеу ұстап 
беріп, өз басын ала қашуға ар-
намысы жетпесе де жоңғар 
үшін қазақтың қанын төгуге 
болмайтыны əмбеге аян еді.

Неғылғанмен ықтай – 
жалдап, бір ыңғайын келтіру 
үшін (Қытаймен, - Ғ.Қ.) дүркін-
дүркін елші алмасып, уақыт 
ұтып, сөз бұйдаға сала беруді 
көздеген» [14, 219-220 Б.] – деп, 
жазылған осы тұрғыдағы тарихи 
мағлұматтарда.

Яғни, Абылай Қытай 
империясының жоңғарларды 
талқандағаннан кейін онымен 
тоқтамай қазақ жеріне тікелей 
қауіп төндіретіндігіне күмəн 
келтірмеді. Сондықтан да 
Абылай батырларымен ақылдаса 
отыра осындай шешуші сəтте 
Əмірсананы соңына дейін 
қолдау, оны Қытайға бермеу, 
қажет болса бірлескен қарулы 
қарсылық көрсету туралы 
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шешімге тоқтайды. Аталған 
уағдаластық жайында ғасырлар 
бойы ұмытылмай келе жатқан 
«...Қандыжап, Мамырсу бітімі» 
- 1757 жылы жасалған. Абылай 
хан қалмақпен шайқасып 
жатқанда, шабылған қалмақ 
Еженхан атынан Құлжадан көп 
əскермен шығып, жапа көрген 
қалмақтар екі мыңдай адамды 
алып, екі жақтың ортасында, 
Аягөз суының етек жағы – Батпақ 
су жеріне түсіп, Абылай ханға 
елші салады. Абылай да мыңнан 
аса қолмен, лай су бойында 
бітім жасасады. Көк қасқа айғыр 
мен қара бас қошқар сойылады, 
қолдарын қанға батырып, шарт 
бойынша кешірім болып, құн, мал 
дауы болмады. Лай суды халық 
«Мамырсу» деп атап кетті» [25].

Осы оқиға туралы ХІХ 
ғасырдың басындағы орыс 
дерегінде: «Əмірсана тағы 
да  күшін жинап, хасақтармен 
(қазақтармен,-Ғ.Қ.) өзіне көмек 
көрсетуді талап еткен келісім 
жасады» [10] - деп көрсетілген.

Міне осылай Жоңғариядағы 
көтеріліс жəне Абылай, 
сонымен бірге тағыда басқа 
қазақ батырлары тарапынан 
Əмірсанаға белсенді көмек Цин 
империясының жоспарларын 
болдырмады. 

«...Жоңғар тағына өз адамын 
қоюға үміттенуі, тіпті бұлай 
болмағанда Əмірсананы бұрын 
жоңғарлар басып алған байырғы 
қазақ жерлерін қайтарып алу 
жолындағы күресте пайдалану 

оны (Абылайды - Ғ.Қ.) Əмірсананы 
белсенді түрде қолдауға мəжбүр 
етті» [22, 56 – 57 Б.].

Жоғарыда келтірілген 
мысалдар барша маңайына 
үстемдік орнату мақсатында 
территорияларын əдейі танудан 
бас тартып, оларды құрамына 
қосуға шындап кіріскен 
Цинь империясына көшпенді 
халықтардың өзара біріккен 
жағдайда қаһарлы күшке 
айналатындығын ескерту де 
Абылайдың болашақты болжай 
білгендігіне нақты дəлел болады.

Абылайдың Əмірсананы 
əрқашан өзіне паналатып, 
көмектесіп келгендігі туралы 
тарихи құжатта: «Батысты 
бағындырушы» цзян цзюнь 
Дардана хабардар етеді: 
...тұтқындар айтты: «Əмірсана 
қазақ жеріне аяқ басқаннан бастап 
біздің жүздің кəрі ақсақалдары, 
ол шүршітке бағынып, төрт 
ойраттың түбіне жетті. Енді 
оған сатқындық жасап, біздің 
жерімізге қашып келді, сонымен 
бізге бақытсыздық əкеледі. 
Егер оны ұстап алып, қайтарып 
бермесек, ешқашан тиыш өмір 
сүре алмаймыз», - дейді. Бірақ, 
Абылай «Əмірсана өлімнен 
қашып, қарағанға қорғалақтаған 
торғайдай. Оны ұстап алып, 
шүршітке беру арға сын» деп 
Əмірсанамен келісім жасап, қазақ 
руларынан əскер жинақтауға 
бұйырды» [26] делініп, 
Абылайдың халқының мүддесі 
үшін осындай ойластырылған 
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шешімдерге бара білгендігін 
айқындайды.

Хандықтың ішіндегі 
бақталастық пен қарулы 
қақтығыстардан əбден 
əлсіреп, жікке бөлінген жəне 
осының салдарынан өздерімен 
жаулық қатынастағы елдерге 
қауқарсыздық көрсете бастаған 
Жоңғариядағы соңғы беделді 
тұлға Əмірсананы барынша өз 
мақсатына пайдалану аталған 
мерзімдегі Абылайдың қазақ-
жоңғар жəне қазақ – қытай 
қатынасының негізі болғандығы 
белгілі. Сонымен бірге 
Əмірсананың болашақ тағдырына 
айналған оған деген Қытайдың 
талабын орындауы арқылы Цинь 
империясының қазақ жерін 
иеленуге ұмтылысын болдырмау 
да Абылайдың басты мақсатына 
айналды. «Уақыт өте келе жағдай 
өзгеріп, қытай əскер басылары 
жаулары тарапынан үнемі 
соққыға ұшырай отыра жоңғарлар 
жерінен шабуыл жасауға мəжбүр 
болды. Міне осылай аталған 
жорық та сəтсіздікпен аяқталды» 
[10] – деген, тарихи сипаттамадан 
белгілі болатынындай Əмірсана 
мен Абылайдың біріккен 
қолдары күші басым қытай 
əскерлеріне ойдағыдай соққы 
берген. «Ұрынхай ұлысынан 
қашып шыққан шивей Дашань да 
(Қытай əскерлерінің гвардиялық 
офицері, - Ғ.Қ.): «Əмірсананы 
құтқаруға Абылай келген екен, 
оны талқандау қиынға түседі» [5, 
105 Б.] деген сөздер естілетіндігін 

айтқан» деген келесі жазба 
анықтама да Абылай мен 
Əмірсананың біріккен күштерінің 
Қытайдың тұрақты əскерлеріне 
ерлікпен тойтарыс бергендігін 
одан ары дəлелдей түседі. «Алайда 
Қытай əскер басы Фуде көпсанды 
атты əскермен олардың артынан 
ере отыра, Хан (Абылай хан - 
Ғ.Қ.) мен сұлтандарға кімде-кім 
сатқын Əмірсанаға пана беретін 
болса империяның жауына 
айналатындығын жариялап, 
Жоңғария сияқты қарудың 
күшімен жазаланатындығын 
ескертті» [10]. Аталған 
ескуертуден кейін іле-шала Қазақ 
хандығына қойған талабын 
орындату жəне оны əскери күш 
арқылы жазалау мақсатында 
«Əмірсананың Абылай сұлтанның 
көші өңірінде тығылып жүргенін 
білген отряд (қытай отряды, - 
Ғ.Қ.) Орта жүзге бет алды» [17].

Абылаймен арадағы орын 
алған осындай шиеленісті 
жағдайды бірден кең ауқымды 
шабуыл арқылы шешуді іске 
асырмақ болған Цин əулеті 
Ресей империясының Қазақ 
хандығымен сол мерзімдегі 
орын алған қатынасты үнемі 
ерекше бақылауға алып келді. 
Осыған байланысты мүмкін 
болар Əмірсананың Абылайдың 
араласуымен Ресей билігінің 
қамқорлығына алынуын 
болдырмауға қытайлықтар баса 
назар аударды. Сондықтан да 
бұл оқиғаның өзінің мүддесіне 
сай аяқталуына Ресей үкіметінің 
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бейтараптығын қамтамасыз ету 
мақсатында «...1756 жылдың 
соңында Пекиннен Петербургке 
...Əмірсана қазақтарға қашқан 
сатқын екендігі, соңғыларына 
(қазақтарға - Ғ.Қ.) оны жəне 
жақтастарын ұстап беруді талап 
еткен əскер аттандырылғаны 
туралы хабар берілген хат 
жіберілді» [18, 301 Б.]. 

Осыдан кейін «...Аягөз 
ауданында қазақтардың 
қытайлармен соңғы шайқасы 
өтті. Тамызға қарай қытайлар 
Семей бекінісі ауданында Ертіске 
дейін жетті. Қазақ билеушілері 
Жоңғарияны қалпына келтіру 
үшін күрестің келешегінің 
жоқ екендігін түсіне бастады. 
Абылай, Əбілпейіз сұлтандар мен 
Қожаберген батыр қытайлармен 
келіссөз жүргізіп, өздерінің 
жеңілгенін мойындады, Цин 
империясымен саяси жəне 
экономикалық байланыстарды 
жолға қоюға тілек білдірді. Қытай 
əскери басшылығы Абылайға 
Пекинге елшілік жіберуді 
ұсынды, оған сұлтан келісті 
жəне 1757 жылдың қыркүйегінде 
Ханжігер мен Өміртай бастаған 
елшілік жіберді. Императордың 
қабылдауы кезінде қазақ 
елшілері, бір жағынан, өздерінің 
1756-57 жылдардағы Қытайға 
қарсы қимылдарын қателік 
жəне Əмірсананың арамдығы 
деп түсіндірді, екінші жағынан, 
Тарбағатайды өздерінің заңды 
қоныстары деп жариялап, оны 
қазақтарға беруді талап етті.

Қазақстанның Қытаймен 
бұдан кейінгі қатынастары негізгі 
екі проблемаға байланысты 
болды. Біріншісі жəне ең 
маңыздысы жер проблемасы еді. 
Қазақтар жайылымдарды, əсіресе 
Ертіс пен Іле аңғарындағы жəне 
Тарбағатайдағы бай жерлерді 
қайтарып алуға ұмтылды. Ал 
циндер бұрын Жоңғарияға 
қараған барлық жерге дəмеленді» 
[9, 250-251 Б.] - деген тарихи 
баяндамалар оқиғаның одан арғы 
барысын саралайды. 

Абылай жіберген елшілермен 
болған аталған кездесуде Қытай 
əкімшілігі оған хат жолдап, 
онда: «Абылай, сендер шалғайда 
жатқан бөтен елсіңдер. Егер 
сендерге моңғолға жасағандай 
ішкі жасақ тəртібін қолдансақ, 
қысым көріп қаласыңдар. Демек, 
бұрынғы салт-жүйелеріңде бола 
беріңдер ...Елші жіберіп, патшаға 
сəлем беріп тұрсаңдар, рақым 
көресіңдер. 

Ал, сенің елшің бізге 
жеткізген: «Тарбағатай тегінде 
біздің байырғы жайлауымыз еді, 
сол жерді патша бізге берсе» 
деген сөзге келсек, бұл жерлер 
жаңа ғана тыныштандырылған. 
Əлі иен жатқан өңір.

Патша, əсілі, ол жерді 
сендерге қиып бере салушы еді, 
бірақ сендер бізге еңбек сіңірген 
жоқсыңдар, ебін тауып ел болып 
алғансыңдар. Сондықтан, ол 
жерлерді сендерге сиға бере салу 
мемлекеттің тəртібіне қиғаш 
келеді.
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Сендер егер, бұрын айтқан-
дай, Əмірсананы тұтқындап 
əкеліп беретін болсаңдар, онда 
ол жерлерді жарылқап беруге 
болады», - деген талап қойылып, 
қытай-қазақ қатынасының 
нəтижесі жоңғар ноянын ұстап 
беруге байланысты екендігі 
ескертілді [27]. 

Сол дəуірдегі тарихи 
деректердің мазмұны – бұған 
дейін өздерінің басқыншылық 
саясатында елеулі күш ретінде 
есептеліп келмеген Əмірсана 
бастаған жоңғар қолының қытай 
əскерлеріне қарсы табысты 
жорығы аймаққа билік жүргізіп, 
бағыныштылыққа ұстауға 
арналған Қытай императорының 
жоспарына барынша нұқсан 
келтірді. Сондықтан да оны 
жазалап, кек алу, осы арқылы 
басқаларға, соның ішінде 
Абылайға ескерту жасау Цинь 
əулеті билеушісінің аталған 
мерзімдегі басты іс-қимылына 
айналды.

Атап айтқанда, Əмірсананы 
ұстап, жазалауға арналған 
Əскери Кеңес мəжілісінде «... 
қаржы палатасының бастығы 
Ярхашань - Егер де Əмірсананы 
өзіне жасырып ұстайтын 
болса біздің шыдамымыз 
таусылатынын Абылай білсін, 
əскер жіберіп, халқын толығы-
мен қыратындығымызбен 
қорқыту керек» [5, 106 Б.] 
- деген мəлімдеме жасаған. 
Осыдан кейінгі 1757 жылдың 1 
қыркүйегінде Қытай билеушісі 

Абылайға: «Айтуға қарағанда, 
бүлікші (Əмірсана) біздің жерге 
қашып келген болса, дереу ұстап, 
тапсырамыз депсіз, мен бұл 
сөзіңізге кəміл сенемін. Сіз қазір 
мемлекетіміздің мəдениетіне 
пейіл беріп, адалдықпен 
бағыныштылық білдіріп отырсыз. 
Бірақ мынаны ұғынуыңыз лазым: 
Жоңғарлар жайлаған жерлердің 
барлығы да біздің иелігіміз. Ал сіз 
өз еліңіздің топырағын қапысыз 
қорғаңыз. Біздің иелігімізге бей-
берекет соқтығушы болмаңыз»,– 
деген ескерту жасап, өзінің 
жоңғарлар иеленіп келген 
қазақтардың тарихи өңірлеріне 
деген жаулаушылық мақсатын 
мəлімдеді [28]. Егерде бұл талап 
іске асқан жағдайда кезінде 
Жоңғар хандығы күшпен басып 
алған Орта жүзі руларының ата-
мекендері – Тарбағатайдан бастау 
алып, Зайсан көлі, Қара Ертіс 
аңғарларын қамтыған Алтай 
өңірінің Қытайға кететіндігін 
паш етті. Яғни, Қытайдың 
осындай талабын орындау қазақ 
жерінің тұтастығынан айрылып, 
халқының бір бөлегінің барынша 
қатал империяның қол астына 
өтуі қаупін тудырды. 

Міне осындай сын-сағатты 
шақ туғанда жұртының бірлігін, 
ата-мекенінің тұтастығын, 
халқының саулығын сақтауды 
барша өмірінің мəні еткен Абылай 
Қытай əміршісінің талабын іске 
асыруға көнді. Алайда оның 
шешуші сəттерде, соның ішінде 
Қытай əскерлерінің еліне басып 
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кірген кезінде өзіне адалдығын 
дəлелдеп, оларға қарсы қазақ 
батырларымен бірге ерлікпен 
шайқасқан Əмірсананы апара 
жатқан жолында босаттырып 
жібергендігі туралы айғақты 
деректер бар.

Аталған тұрғыдағы 
Шəкəрімнің жазуынша: «Абылай 
Əмірсананың айтқанын қылды 
да Қытайға берді. Былай шыққан 
соң, үш күн өтпей, Əмірсана 
біртұман күні қашып кетіп жəне 
Абылайға келген соң, Абылай 
ұстап тұра алмай, орыстың 
Екатерина екінші деген қатын 
патшасына жіберіпті. Қытайлар 
қайтып келіп сұраса, Абылай - 
өздеріңе бергенмін, деген соң 
қайтып кетіпті» [3, 342 Б.].

Қазақ билеушісі тарапынан 
қабылданған осы дұрыс ұйғарым 
еліміздің Қытаймен арадағы 
қатынасындағы орын алған 
барынша шиеленісті жағдайдың, 
екі жақ арасындағы туындаған 
жер мəселесінің еліміздің мүддесі 
үшін тиімді тұрғыда шешімін 
тапқандығы одан кейінгі тарихи 
оқиғалар арқылы дəлелдене 
түскендігі белгілі.

Жағдайдың лажсыздан 
осындай бағыт алуына орай 
«Əмірсана туыстарының 
жанұяларымен алдымен Қай-
сақтарға (қазақтарға, - Ғ.Қ.), 
одан кейін Сібірге қашты жəне 
сол жылдың шілде айында 
Тобольскіде пайда болды. Оның 
артынан осында ұлы Пунцукпен 
бірге əйелі Бетей келді. Əмірсана 

Тобольскіде шешектен қайтыс 
болды, ал оның əйелі Еділ 
қалмақтарына жіберілді; одан ары 
оның өтініші бойынша Санкт-
Петербургке келіп, 1761 жылғы 
7 қыркүйекте қайтыс болды» [13, 
111 Б.]. 

Тобольскіге қашып ке-
ліп, орыс үкіметінен пана 
іздеген Əмірсана туралы ресей 
деректерінде: «1757 жылдың 
бүгінгі, 21 қыркүйек күні 
...туғанынан 35 жыл өткен зюнгар 
нойоны Əмірсана шешектен 
қайтыс болды», - [5, 155 Б.] деп 
жазылды. 

Міне осылай, «Алғашында 
Давацидың одақтасы жəне 
досы, одан кейін қас жауына 
айналған, алдымен өз халқын 
сатып, Цин империясы жағына 
өткен, ал одан кейінгі екі жыл 
бойы жаулаушыларға қарсы 
азатттық соғысын бастаған, 
осы азаттық күрестің туына 
айналған адамның аз ғана, алайда 
тынымсыз өмірі (35 жыл ғана 
өмір сүрген) тоқтады» [18, 302 Б.]. 
«Алайда Пекинде Əмірсананың 
өліміне ұзақ уақытқа дейін сенім 
болмады. Осы арқылы Аспан 
асты елінің оған деген қорқыныш 
пен жеккөрушіліктің аса үлкен 
болғандығы айқындала түсті. 
...1758 жылғы 4 наурызда Хун-
ли «бүлікшіл жəне ұрының 
өлгеніне толығымен сенуге 
болмайды деп есептейтіндер 
бар» деген мəлімдеме жасаған» 
[5, 164 Б.]. Міне, сондықтан 
да «Қытай трибуналы Сібір 
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Губернаторы Саймонов арқылы 
Орыс мемлекеті қытайлықтарға 
көрсету жəне бұл жауыз жəне 
бүлікшінің шындығында 
өлгендігіне күдік болмас үшін 
Əмірсананың денесін Кяхтаға 
жіберуді сұрады. Бұл туралы 
Мемлекеттік Абқан вехехенің 
23 жылғы айдың 1,23 санғы (18 
ақпан 1758 жыл) жəне айдың 1 
күнгі (сол жылдың 28 наурызы) 
жазған трибуналдың екі бетті 
жазбасын Саймонов сол жылдың 
25 мамыры жəне 27 маусымында 
сыртқы істер коллегиясына 
тапсырды. Əмірсананың денесі 
сонда жерлеу туралы нұсқаумен 
Кяхтаға жіберілді» [13].

«...Əмірсана қалмақтардың 
соңғы ханы болды, бірақта 
Қытай империясынан бөлінген 
бүлікші ретінде хан қатарында 
есептелмейді. Оның əйелі Пекин-
ге əкелініп, халықтар түрмесінде 
ұл туып, түрмедегі қаталдық 
жағдайында тəрбиеленді, алайда 
түрме қызметкерлері оны үнемі 
ақсүйек (принц) деп атаған», - 
[2] деген сол мерзімдегі қытай 
дерегінен Əмірсананың тіпті 
жаулары тарапынан құрметтеліп, 
ерлігін мойындағандығын 
аңғаруға болады. «Өзінің 
адасулары мен кемшіліктеріне, 
жеке мақсаттарына қарамастан, 
...Əмірсана Орталық Азия 
халықтарымен арадағы 
қатынасында негізгі орын алған 
жəне де оны үнемі іске асыруға 
ұмтылған Қытай билеушілерінің 
басқыншылық ниеттеріне қарсы 

нақты күресуші болды», [5, 
168 Б.] - деген тарихи баға да 
Əмірсананың өмірінің соңғы 
кезеңіндегі қызметінің мəні мен 
мақсатын айқындай түсетіндігі 
анық.

Айтылғандармен қатар, 
Əмірсананың Жоңғар хан-
дығындағы орын алған қарама-
қайшылықтарды шешу жолында 
жəне сонымен қатар өздеріне    
Цинь империясы тарапынан   нақты 
қауіп төнген ел тағдыры шешілер 
сəттерде Абылаймен бірге бо-
лып, жауынгерлік серіктестігіне 
айналуы сол мерзімдегі қазақ 
қоғамынан қолдау тапқандығы 
белгілі. Осылармен бірге монғол 
халқының тағдыры анықталар 
сəт туған кезде оның бостандығы 
мен амандығын қамтамасыз 
ету мақсатында барынша күші 
басым Қытай жаулаушыларына 
қарсы азаттық соғысына бас 
болып, тойтарыс бере білуі 
ұрпақтарының арасында кеңінен 
құрметке бөленіп, ол қайтыс 
болғаннан кейін де есімі мен ісі 
ұзақ жылдар сақталып келді. Атап 
айтқанда: «1879 жылы Солтүстік 
- Батыс Қытайға белгілі орыс 
монғолтанушысы А.М. Позднеев 
сапар жасаған. Өзінің жеке 
бақылауларының нəтижесінде ол, 
дэрбэттер мен хойттар Əмірсана 
мəңгілік өміршеңдікке айналған 
жəне қазіргі күнге дейін орыс 
иеліктерінде тұратындығына 
сенеді. ...Осының негізінде 
дэрбэттер Əмірсана оларды 
Қытай билігінен босату жəне 
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Жоңғар патшалығын жаңадан 
негіздеу үшін Ресейден 
келетіндігіне үміттенеді 
деп жазған. ...1908 жылдың 
маусымында орыс ғылыми 
экспедициясы дэрбеттердің 
жайылымдықтарына лагер-
лерін тіккен. ...олардың 
арасында болашақ академик                                                 
Б.Я. Владимирцов те болған орыс 
жихангер-зерттеушілеріне жас 
дэрбэт малшы келген. “Біздің 
Ресейден келе жатқанымызды 
білген, - деп айтады                                        
Б.Я. Владимирцов,- ол бірден 
бұрынғы ойрат ханы, оның 
пікірі бойынша осы күнге дейін  
Ресейде тұратын жəне де ең таяу 
уақытта дэрбэттер арасында 
болуға тиісті Əмірсана туралы 
сұрай бастады» [5, 164-165,167 Б.] 
деген жекелеген деректер осыған 
дəлел болатындығы белгілі.

Қиын сəттерде өзіне одақтас 
бола білген Əмірсана қайтыс 
болғаннан кейінгі мерзімдегі 
тиімді жағдайдың қалыптасуына 
орай Абылай ғасырлар бойы 
туған халқына шапқыншылық 
жасап, күйзеліске ұшыратып 
келген жоңғарларға қазақтардың 
қуаты мен күшін көрсету, осы 
арқылы оларды жұртының 
ата-қонысынан толығымен 
аластатуды мақсат етіп, бірнеше 
əскери жорықты іске асырды. 
Мысалы: «1757 жылы сұлтан 
Абылай жəне батыр Қошқарбай 
бастаған Орта Орданың (Орта 
жүздің, - Ғ.Қ.) қырғыздары 
Алтайға басып кіріп, көпсанды 

тұтқын төленгіттерді (төленгет- 
Алтай  қалмақтары, - Зобнин Ф.) 
алып кетті» [29]. ХІХ ғасырдың 
басындағы белгілі Сібір тарихын 
зерттеуші Г. Спасскийдің көр-
сетуінше: «Ол (Абылай, - Ғ.Қ.) 
1771 жылы Ресейге қашу кезінде 
оларды (жоңғарларды,-Ғ.Қ.) 
талқандады жəне көпшілігін 
тұтқынға алды» [30]. Қазақтардың 
шабуылынан аман қалғандары 
Ресейге қарай бет алды, алайда 
Қытаймен арадағы қатынасты 
одан ары шиеленістіруге мүдделі 
емес орыс үкіметінен пана таба 
алмаған жоңғарлар тобы, яғни, 
«33000 үйден тұратын үлкен 
қалмақ Ордасы (160 мың адам) 
1771 жылы Еділден қайтадан 
Жоңғарияға қайтты. Олар Орал, 
Торғай облысы жəне Ақмола 
облысының Атбасар уезі 
арқылы өтті. Мұнда қалмақтар 
қырғыздардың Орта жүзінен 
(Абылайдың əскерлерінен, - Ғ.Қ.) 
қатты қарсылық кездестіріп, 
Балхаш көлінің оңтүстігіндегі 
құмды бос далаға жылжып, 
осында олардың көпшілігі 
аштық пен шөлден қырылды, тек 
70000-ы Қытай иелігіне жетті» 
[31].

Осы келтірілген мағлұматтар 
əрқашан уағдаластығына 
берік, жауына бітімсіз бола 
білген Абылайдың мемлекеттік 
қайраткерлігін барынша 
айғақтайтын нақты дəлелдер 
қатарына жататындығы белгілі.

Қорыта айтқанда, бүкіл өмірі 
күреске, қарама-қайшылыққа 
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тап болған Əмірсана аталған 
мемлекеттің өмір сүруінің 
соңғы сын-сағатты мерзімінің 
тарихында елеулі тұрғыда орын 
алады деп тұжырым жасауға 
болады.

- Сол мерзімде Əмірсана 
жоңғар ақсүйектерінің жоғары 
тобының арасындағы үнемі орын 
алып келген билікке таласқа 
белсене қатысып, оның негізгі 
ұйытқысына айналды. 

- Ел ішіндегі тұрақты орын 
алған бақталастықтан күйзеліп, 
халықтың тұрмысы нашарлап, 
шаруашылығы құлдырап, 
əлсірей түскен мемлекеттің 
бірлігін қамтамасыз етіп, қуатын 
арттыруға жаңа күш, дарынды 
билеушінің керек екендігі аталған 
уақыттағы Əмірсананың тұлғасы 
арқылы айқындала түсті.

- Сонымен қатар оның 
мемлекетке үнемі қатер төндіріп, 
оны қиратуға ұшыратып келген 
Қытайға қарсы  ұйымдастырған 
бірнеше нəтижелі жорықтары, 
осы мақсаттағы жүргізген 
дипломатиялық саясаты егерде 
жоңғар қоғамынан қолдау тауып, 
ол билік басына келгенде бұл 
мемлекеттің белгілі мерзімде 
аумақтағы ықпалды күшке 

айналатындығын дəлелдеп берді. 
- Осылармен бірге 

Əмірсананың Қытай империясы 
тарапынан территориямызды 
басып алуға арналған ұзақ 
жылғы агрессиялық саясатының 
негізінде елімізге нақты қауіп 
төніп, шабуыл жасалғанда 
қазақ əскерлерімен бірлесіп, 
ортақ жауға ерлікпен тойтарыс 
берілгендігін де ұмытуға болмас. 
Яғни Əмірсананың осы бағыттағы 
қазақ-жоңғар қатынасындағы 
нəтижелі де батырлық істерінің 
тарихи маңызы бар екендігі 
анық.

Алайда көрсетілген 
уақыттағы Жоңғар хандығының 
ішіндегі орын алған бітіспес 
қарулы бақталастық, Қытаймен 
арадағы қатынастың аса 
шиеленісіп, аталған империя 
тарапынан жоңғар жеріне 
жасалған кең ауқымды 
жаулаушылық бұл мемлекеттің 
толық күйреуіне əкелгені белгілі. 

Осындай кері нəтижелерге 
қарамастан Əмірсананың 
монғол халқының ұзақ жылғы 
тəуелсіздікке ұмтылу кезеңіндегі  
атқарған қызметі қомақты деп 
есептеуге негіз бар.
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РЕЗЮМЕ
Автор статьи: доктор исторических наук, профессор, главный 

научный сотрудник Института истории государства КН МОН РК 
Карасаев Гани Мукашевич.

В статье «Амурсана и некоторые аспекты истории международных 
отношений в Центральной Азии середины ХVІІІ века (казахско-
джунгарские-китайские-русские отношения)» на основе исторических 
данных расскрывается трагические события, происходившие в 
Центральной Азии в середине ХVІІІ века после кончины правителя 
Джунгарии Галдан Церена, которые впоследствии привели к 
уничтожению ханства и истреблению джунгарского народа со 
стороны Китая.

Дана научная оценка участию джунгарского нояна, военачальника 
Амурсаны в этих событиях. Анализирована его роль в организации 
восстанния джунгар против агрессии Циньской империи.

SUMMARY

The author of the article: Doctor of Historical Sciences, Professor, 
chief research associate of the Institute of State History of the Science of 
Committee of  the Ministry of Education of the Republic of Kazakhstan 
Karasayev Ganii Mukashevich.

The article “Amursana and some aspects of the history of Central Asia 
international relations in the middle of ХVІІІ century (Kazakh, Dzungar, 
Chinese and Russian relations)” based on the history data  and revealed  
tragic events  in Central Asia during the middle of XVIII century after 
the death of the  Dzungaria ruler Galdan Tseren  that led to bloody battles 
inside the country, the khanate ruin and the Dzungar people extermination 
by China.

Scientifi c assessment of the role of the Dzungar leader, Amursana 
commander in these events is given in the article. His signifi cance in 
organizing an armed revolt by the Dzungar people against Qin empire 
aggression has been analyzed.
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РАЗВИТИЕ СТАТИСТИКИ КАЗАХСТАНА
В 20-30 ГГ. ХХ ВЕКА

Аннотация
Научная статья открывает возможность проследить эволюцию 

статистики Казахстана с целью дальнейшего ее совершенствования 
в рамках общемировой статистической системы в условиях 
вступления в ВТО. Изучение истории развития статистики позволит 
избежать прежних ошибок в методологии и организации статистики 
независимого Казахстана.
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управление (ЦСУ), статистические бюро, губстатбюро, высший 
статистический орган.

Начало новому этапу в 
развитии государственной 
статистики Казахстана положило 
постановление СНК СССР от 
17 июля 1923 г., учредившее на 
правах народного комиссариата 
Центральное статистическое 
управление  (далее ЦСУ) 
СССР при Совете Народных     
Комиссаров СССР. Теоретико-
идеологической основой единого 
статистического учета явились 
директивы партии и правительства 
о централизованной системе учета 
и статистики в хозяйстве страны 
как важнейшем инструменте 
государственного планового 
управления. 

В декабре 1924 года в состав 
Казахской АССР вошли Сыр-

Дарьинская (Кзыл-Ординская, 
Чимкентская и Джамбульская), 
Джетысуйская (Алма-Атинская 
и Талды-Курганская) губернии 
и Каракалпакская автономная 
область, находившиеся ранее 
в составе Туркестанской 
республики. Статистические 
органы этих областей вошли 
в состав Статистического 
управления Казахской АССР. 
В результате этого местная 
сеть ЦСУ стала состоять из 
7 губернских статистических 
бюро, бюро Каракалпакской 
автономной области, 28 уездных 
статбюро и сети добровольных 
корреспондентов. При 
Статистическом управлении 
был создан ряд комиссий для 
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организации и выполнения 
определенных заданий (например, 
по проведению переписи 
населения).

30 ноября 1925 года при 
Госплане была образована 
Статистическая Ко миссия для 
согласования статистических 
данных по отдельным вопросам 
развития республиканского 
хозяйства. В Комиссию входили 
представители Госплана, 
Статуправления и Наркомфина.

В 1927 году проходит 
очередная реорганизация ЦСУ 
КССР, в результате которой 
число отделов в аппарате 
ЦСУ уменьшилось: отделы 
демографической статистики 
и народного образования были 
объединены в отделы социальной 
статистики, отделы основной и 
текущей сельскохозяйственной 
статистики слились в отдел 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й 
статистики.

23 июня 1928 г. ЦИКом и 
СНК КССР было утверждено 
новое «Положение об органах 
государственной статистики». 
В соответствии с ним 
статистическое управление 
переименовывалось в Казахское 
статистическое управление 
и получало возможность 
действовать на правах Наркомата 
КССР. Губернские статистичес-
кие отделы были переименованы 
в окружные статотделы. 

Кроме того, согласно 

этому Положению в составе 
Статистического управления 
была образована плановая 
комиссия (Статплан). Статплан 
создавался с целью улучшения 
связи статистических органов 
республики с Госпланом, 
обеспечения полного 
удовлетворения потребностей 
ведомств, правильной постановки 
всех статистических работ и их 
методологической корректности. 
До 1928 г. статистические работы 
в КССР осуществлялись без 
согласования с аналогичными 
работами ведомств. В состав 
плановой комиссии вошли 
представители статистического 
управления, Госплана, ЦСНХ, 
Наркомфина, Наркомзема, 
Наркомтруда, Наркомторга и 
Крайсоюза. [1].

В данный период 
статистические органы 
республики – Статуправление 
Каз. АССР (затем КазССР), 
его губернские (областные) и 
уездные (районные и городские) 
организации – выполняли 
инициированные центром, 
задания местных органов 
государственной власти и 
собственные статистические 
работы как текущего, так 
и исследовательского, 
аналитического направления.

По заданиям местных 
учреждений проводится ряд 
важных исследований, в том 
числе (по заданию КЦИК) 
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работа по выявлению степени 
углубленности занятия 
земледельческим промыслом 
среди (киргизского) казахского 
населения Актюбинской, 
Кустанайской, Букеевской 
губерний, Илекского уезда 
Уральской губернии, 
исследование на основе 
материалов переписи 1922 г. (по 
заданию КирСто) классового 
состава киргизского (казахского) 
скотоводческого населения. 

О с у щ е с т в л я л а с ь 
систематизация всех материалов 
исследований, имеющих целью 
изучение эволюции сельского 
хозяйства. В 1923 г. была 
проведена выборочная 10%-я 
сельскохозяйственная перепись, 
охватившая территорию всей 
республики. Значение этой 
переписи заключается в том, что 
этой работой впервые после 1920 
года – времени производства 
государственных переписей – был 
произведен относительно точный 
учет главнейших элементов 
крестьянского хозяйства – 
населения, хозяйств, посевных 
площадей, скота, инвентаря. 

С мая 1923 г. начинается 
ведение кооперативной 
статистики, главным образом 
в области учета наличия 
существующих кооперативов 
и динамики их числа. В 
1923 г. прошла городская 
перепись, которая предоставила 
возможность получить 

важные профессионально-
демографические данные: 
1) распределение городского 
населения по полу и источникам 
средств существования; 2) 
распределение самодеятельного 
населения по полу и главным 
занятиям; 3) распределение 
населения по занятиям и главным 
отраслям труда; 4) распределение 
населения по занятиям и 
возрастам; 5) семейное состояние 
самодеятельных по возрасту 
и социальному положению; 6) 
распределение самодеятельного 
населения по социальному 
положению и побочным занятиям 
[3]. 

Благодаря этой переписи 
были полученны также данные, 
относящиеся к коммунальной 
статистике, в частности, данные о 
владениях и квартирах с указанием 
владельцев (физических и 
юридических лиц). Эти данные 
позволили получить отчетливое 
представление о жилищных 
условиях городского населения 
республики [3].

В этот период проводятся 
работы по исчислению товарных 
хлебных избытков в крестьянских 
хозяйствах [2], исследуются 
рынок труда (таблица 1.), а 
также численность рабочих и 
служащих фабрично-заводских 
предприятий [2].
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В целом в данный период 
большое внимание уделяется 
учету механического и 
естественного движения 
населения в сельской и городской 
местности [8]: работа в этой 
области приобретает регулярный 
характер. Составляются таблицы 
административного учета 
населения по аулам, районам и 
округам. 

Проводятся текущее 
обследование (дошкольных, 
школьных и внешкольных) 
учреждений народного 
образования 1923 г., торговая и 
промышленная переписи (1923 
г.).

Осенью 1923 г. проводится 
бюджетное обследование 700 
крестьянских хозяйств в западных 
губерниях Казахстана. Это 
исследование, осуществленное по 
инициативе, плану и программам 
ЦСУ КССР, охватило Букеевскую, 
Актюбинскую, Кустанайскую, 
Уральскую и Оренбургскую 
губернии  (обследование в 
последней осуществлялось 
силами местного губстатбюро) 
[9]. В 1923 г. осуществляется 
республиканское экспедиционное 
обследование цензовой 
промышленности за второе 
полугодие 1922 г. Готовится и 
проводится соответствующая 

Движение безработицы в 1923 году [6, С. 85]
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работа в рамках Всероссийского 
земельного обследования 1924 
года.

По поручению Второго 
пленума Казахского крайкома 
ВКП(б), состоявшегося в сентябре 
1924 г., в 1924–1925 гг. изучением 
социального состава и экономики 
казахского аула занялась 
экспедиция во главе с                  У.Д. 
Джандосовым. Экспедицией был 
собран обширный статистический 
материал, имевший важное 
значение в культурном 
отношении и в решении вопросов 
социалистической реорганизации 
хозяйства Казахстана и перевода 
кочевого и полукочевого 
казахского населения на оседлый 
образ жизни. Члены экспедиции 
собрали данные о родовом строе 
и об экономико-социальном быте 
казахов, о деятельности аульно-
волостных органов власти. 
Один из участников экспедиции 
– В.Г. Соколовский, ставший 
впоследствии заместителем 
начальника ЦСУ КССР, в 
1926 году издал брошюру 
«Казакский аул» (с предисловием                                      
У.Д. Джандосова) [7]. 

Данная работа представляла 
собой исследование основных 
особенностей казахского 
аула и анализ методов его 
статистического изучения. В 
ней, а также в ранее изданной 
статье «Казакский аул», нашли 
отражение достижения и 
ошибки в работе КазЦСУ, 
была предложена программа 

исследований казахского аула на 
1926 г., организационный план и 
методы изучения аула. 

Летом 1926 года КазЦСУ, 
разработав программно-
организационный план с учетом 
опыта обследования казахского 
аула экспедицией                У.Д. 
Джандосова и работ В.Г. 
Соколовского, провело 
обширное экспедиционное 
исследование казахского аула. 
При этом оно отказалось от 
концепции «административного 
аула». За основную единицу 
статистического учета был принят 
«аул-кыстау» – населенный пункт, 
остановившийся на зимовку. 

Однако противоречий и 
проблем избежать не удалось. 
Статистические исследования 
проводились преимущественно 
летом. В кочевой период аул 
сохранялся как территориально 
обособленный населенный 
пункт, менялось его сезонное 
географическое положение. В 
связи с этим объектом учета 
становились «аул-джайляу» 
– летние населенные пункты 
кочующих скотоводов. 

Кроме того, своеобразие 
казахского аула диктовало 
необходимость применения 
особых статистических 
методов и приемов. Однако 
эта необходимость, как 
правило, в практической 
работе игнорировалась. 
При обследовании 
аула преимущественно 
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использовались программы 
и организационные приемы, 
адаптированные для 
центральных губерний РСФСР. 
Как результат, значительная 
часть статистического материала 
была сырой, ее научно-
статистическая разработка 
была просто невозможна. 
Данное обстоятельно тем более 
огорчительно, что с 1920 года 
систематические исследования 
аула не проводились. Причиной 
этого является политика ЦСУ 
РСФСР, которое, сосредоточив 
свое внимание на центральных 
губерниях, расценивало 
существование статслужбы в 
Казахстане как «неизбежный, но 
печальный факт». 

Сбор и анализ статистических 
данных приобретают все 
больший масштаб. Становится 
регулярной (ежегодной) 
работа по статистическому 
учету (на основании сведений 
добровольных корреспондентов, 
волсоветов и волстатистиков, а в 
последующем и от так называемых 
экспертных комиссий) в уездах, 
губерниях и в целом по КССР 
состояния посевов, урожайности 
зерновых и кормовых культур, 
валового сбора зерновых и 
кормовых культур, разрядов 
урожайности и налоговых ставок 
(совместно с Наркомпродом), 
обеспеченности населения 
хлебом, обеспеченности 
хозяйств кормами, хлебных 
(чистых и товарных) излишков, 

цен на сельскохозяйственную 
продукцию. 

Составляются сводки о 
движении цен, а в дальнейшем 
ежемесячные «Ведомости 
различных и частно-
заготовительных сельских цен», 
«Ведомости лавочных цен 
государственной и кооперативной 
розничной торговли», 
«Бюллетень цен», «Цены 
губернских рынков»; «Анкеты 
о состоянии животноводства 
и об обеспеченности хозяйств 
кормовыми средствами», анкеты-
опросники «О ценах на рабочие 
руки», «Арендные цены на 
землю», конъюнктурные обзоры 
рынков. 

Проводятся статистические 
мероприятия по учету областных и 
республиканского товарооборота, 
движения кредитов и денежного 
обращения. Регулярно 
собираются сведения по учету 
трудовых договоров, заработной 
платы на сельскохозяйственных 
предприятиях, а также в фабрично-
заводской промышленности. 
Периодически проводятся 
обследования условий труда и 
быта батраков, учет поголовья 
скота и удойности коров по 
возрастным группам во всех 
категориях хозяйств. Ведется 
статистический учет школьных, 
низших и средних учебных 
заведений профессионального 
образования, школ социального 
воспитания, культурно-
просветительских (изб-читален, 
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Красных юрт, библиотек и клубов) 
и медицинских учреждений. 
Осуществляются исследования 
питания городского и сельского 
населения, текущие обследования 
цензовой промышленности 
в целях учета наиболее 
изменяющихся элементов, 
вторая всероссийская (методом 
опроса в городе в течение 7 
дней, в сельской местности – 
14 дней) перепись населения 
(1926 г.), 10%-ая выборочная 
сельскохозяйственная перепись 
(1927 г.) в 5 губерниях (ее 
программа и инструкции 
были разработаны КазЦСУ 
с учетом местных проблем и 
специфики сельского хозяйства), 
обследование летнего размещения 
и путей перекочевки казахского 
населения и обследование 
питания казахских семей 
(1927 г.), сплошная перепись 
совхозов и колхозов (1928г.), 
перепись мелкой нецензовой 
промышленности (1929 г.). В 
рамках подготовки к Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке 
по заданию местного наркомзема 
ЦСУ КССР провел работу по 
изготовлению 42 картограмм и 
20 таблиц.

Следует отметить, 
что проведение второй 
Всероссийской переписи 
потребовало принятия 
принципиальных решений 
и проведения тщательной 
подготовки. Из-за недостатка 
средств, выданных на проведение 

переписи, возникла дилемма: 
ограничиться переписью 
оседлого населения и тем 
самым «оторваться от жизни», 
«либо пойти на риск нарушения 
всякой «ведомственной» и даже 
бюджетной дисциплины, но 
выполнить свое назначение» – 
осуществить перепись казахского 
аула. Основная часть средств была 
использована для реализации 
главной задачи – «ориентировки 
в социально-экономической 
обстановке казахского аула». Весь 
период подготовки к предстоящей 
Всесоюзной сплошной переписи 
был отведен «нащупыванию» 
основных принципов 
соответствующих программ 
и методов работы, которые, в 
конечном счете, заключались не 
в приспосабливании типовых 
бланков к казахстанским 
условиям, а в создании 
совершенно новых. Благодаря 
самостоятельно выработанной 
позиции были получены очень 
важные статистические данные. 
В волостных сводках представлен 
материал, в том числе, с учетом 
особенностей кочевого образа 
жизни, с указанием количества 
летних и зимних кочевок, 
названием кочевий, а также 
земледельческих, ремесленных и 
промысловых хозяйств. 

Следует отметить, что в 
1924–1925 гг. ЦСУ КССР активно 
проводит просветительскую 
работу и публикацию 
разработанных статистических 
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материалов. Так, например, в 
изданном в 1925 г. «Календаре-
Справочнике…», освещаются 
научное и практическое 
значение статистики (статья 
«Что такое статистика и для 
чего она нужна»), способы 
сбора статистических сведений, 
структура национальных 
статистических органов и 
другие аналогичные вопросы 
[5]. Относительно регулярно 
издавался «Статистический 
Вестник». Кроме того, были 
изданы «Календарь-Справочник 
на 1924 год», «Сельское хозяйство 
КССР в 1923 году. Выпуск 1. 
Западная Киргизия», «Обзор 
народного хозяйства КССР за 1924 
год», «Обзор народного хозяйства 
КССР за 1925 год», «Весь 
Казахстан» (1925 г.), «Казахстан 
за 1925 и 1926 годы в цифрах» 
(1927 г.), «Социалистическое 
строительство КазАССР» 
(экономико-статистиче ский 
справочник за 1920–1925 гг. и 1926 
г.), «Первая  Киргизская Краевая 
Статистическая конференция 
26–31 января 1925 года. Тезисы 
докладов и протоколы заседаний», 
«Итоги работ 2-ой Казахстанской 
статистической конференции». 

Однако, к сожалению, 
в последующие годы 
республиканские статистические 
конференции не проводились, 
а издание земского по своему 
духу журнала «Статистический 
Вестник», начавшееся в 1923 
году, в 1925 г. было прекращено.

Выпущенные статистические 
сборники и иные статистические 
издания являются ценными 
официальными материалами, 
свидетельствующими о развитии 
Казахстана и его государственной 
статистики. 

В 1930 г. государственная 
статистическая организация 
Казахстана вступает в новую 
фазу своего развития. Решением 
КазЦИКа от 11 февраля 1930 
года (в период первой советской 
пятилетки 1928/29–1932/33 
гг.) Казахское статистическое 
управление упраздняется как 
самостоятельный орган и 
объединяется с республиканским 
Госпланом. Происходит 
ликвидация Статплана, в 
марте 1930 года его функции 
передаются Госплану и 
проводится соответствующая 
реорганизация плановых 
органов республики. В аппарате 
Госплана создается экономико-
статистическая секция. 
Целесообразность этого решения 
объяснялась необходимостью 
дальнейшего укрепления связи 
между статистическими и 
плановыми органами республики, 
обусловленной ростом значения 
учета и статистики для народно-
хозяйственного планирования.

Вследствие данной 
реорганизации центральным 
руководящим органом по учету 
и статистике в республике 
становится Госплан КазАССР, 
осуществляющий курирование 
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деятельности статистических 
органов через (свой) сектор 
народнохозяйственного учета.

В мае 1931 г. СНК СССР при-
нял постановление об организа-
ции учетно-статистических работ, 
централизованное руководство 
методологией и организацией 
которых возлагалось на сектор 
народнохозяйственного учета. 

В дальнейшем – в начале 
1932 г. – в соответствии с 
постановлением ЦИК и СНК 
СССР от 17 декабря 1931 года 
сектор народнохозяйственного 
учета Госплана был 
реорганизован в Управление 
народнохозяйственного учета 
(УНХУ) при Госплане Казахской 
АССР. Причем управление 
народнохозяйственного учета 
Госплана Казахской АССР так же 
подчинялось ЦУНХУ Госплана 
СССР. 

Структура УНХУ 
значительно расширилась и стала 
состоять из 15 специальных 
отделов. Дополнительно были 
организованы отделы учета 
урожайности, капитальных 
вложений, труда, торговли, 
культуры, сводно-текущего учета, 
учета городского хозяйства, 
населения, транспорта, финансов 
и кредита. Организация этих 
отделов дала возможность 
проводить масштабные 
статистические работы.

В связи с введением 
в Казахской АССР нового 
административного деления 

(созданием областей) в феврале 
1932 года было образовано 
шесть областных управлений 
народнохозяйственного учета – 
Алма-Атинское, Актюбинское, 
В о с т о ч н о - К а з а х с т а н с ко е , 
Карагандинское, Западно-
Казахстанское и Южно-
Казахстанское.

Государственные плановые 
органы стали, таким образом, не 
только плановыми центрами, но и 
учреждениями, организующими 
и ведающими учетом и 
государственной статистикой. 

В соответствии с 
общесоюзной тенденцией 
в 1933 г. управление 
народнохозяйственного учета 
из органа при Госплане был 
преобразовано в орган Госплана 
КАССР. Начальник УНХУ, 
назначаемый Президиумом 
ЦИК КАССР, одновременно 
являлся заместителем 
председателя Госплана. Это 
преобразование означало 
полное подчинение управления 
народнохозяйственного учета 
Госплану. Оно рассматривалось 
как средство обеспечения более 
активного участия статистических 
органов в народнохо зяйственном 
планировании и контроле за 
выполнением плана. 

Главная задача УНХУ 
заключалась в укреплении 
системы учета во всех 
сферах народного хозяйства. 
Управлению вменялась 
обязанность разработки, анализа 
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и своевременного представления 
республиканскому Госплану 
научно обоснованных и 
достоверных статистических 
данных о наличии материальных 
ресурсов и их использовании, 
развитии различных отраслей 
хозяйства и выполнении 
народнохозяйственных планов. 
Выполнение директив и 
указаний УНХУ было строго 
обязательно для учетно-
статистических органов всех 
ведомств и организаций. В 
результате данной реорганизации 
упростился механизм 
координации действий плановых 
и статистических органов, что 
позволило более согласованно 
разрабатывать единую методику 
исчисления плановых и 
статистических показателей, 
организовывать и осуществлять 
контроль за ходом выполнения 
народнохозяйственных планов.

УНХУ проводило 
многочисленные, в том числе 
крупные, обследования 
промышленности, сельского 
хозяйства, социальной сферы. В 
частности, в 1934, 1935 и 1936 
годах проводился ежегодный учет 
скота, позволивший получить 
более детализированную картину 
состояния республиканского 
животноводства. Эти регулярные 
статистические исследования, 
обеспечивая  плановые и 
исполнительные органы 
необходимой информацией 
о состоянии и развитии 

животноводства, создавали 
условия для улучшения текущей 
от четности колхозов в данной 
отрасли аграрного сектора.

В рамках изучения социальной 
сферы статистическими органами 
велась перепись неграмотного 
и малограмотного населения, 
учет детских садов и культурно-
просветительских учреждений 
(1935 г.), учет учреждений 
здравоохранения и народного 
образования. 

Однако подчинение 
статистических органов 
плановым позитивными 
процессами не ограничилось. 
От статистических органов 
требовалась разработка, анализ 
и оперативное предоставление 
Госплану статистических данных, 
характеризующих выполнение 
народнохозяйственных планов, 
обеспеченность материальными 
ресурсами и состояние их 
использования, пропорции 
развития различных отраслей 
и т.п. Изменение статуса 
статистических органов повлекло 
за собой ослабление внимания 
к чисто статистическим 
работам, к организации текущей 
статистики, а по ряду отраслей 
статистики к прекращению 
сбора и научно обоснованного 
анализа статистических данных. 
Так, например, в 1932–1933 
гг. серьезные упущения имели 
место в области статистики 
животноводства, в частности, не 
был ор ганизован учет поголовья 
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скота. Кроме того, изменение 
статуса ста тистических органов 
положило конец независимой 
организации и ведения текущей 
статистики, к «нарушению 
централизованной системы 
государственной статистики в 
угоду местных хозяйствующих, 
разводящих и плановых органов» 
[4, С. 15].

В целом Управление 
н а р о д н о х о з я й с т в е н н о г о 
учета Казахской автономной 

республики успешно выполняло 
многочисленные и важнейшие 
статистические и аналитические 
работы, обеспечивало органы 
планирования и управления 
разносторонней статистической 
информацией, необходимой 
для управления социально-
хозяйственным комплексом, 
т.е. выполняло те функции, 
которые ему вменялись планово-
централизованной системой 
управления.
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ТҮЙІН
Мақаланың авторы: ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының 

жетекші ғылыми қызметкері, экономика ғылымдарының кандидаты 
Байжанова Ғалия Дүйсекқызы.

Мақалада Қазақстанның ВТО құрамына енуі бойынша əлемдік 
статистикалық жүйе шеңберінде Қазақстан статистикасының 
эволюциялық даму барысын қадағалауға мүмкіндік береді. Тəуелсіз 
Қазақстанның статистикалық даму тарихын зерттеу қателіктерге бой 
алдырмауға мүмкіндік береді.

SUMMARY
The author of the article: candidate of economic sciences, 

leadingresearch associate of the Institute of State history of the Science 
Committee of the Ministry of Education and Science of  the Republic of 
Kazakhstan Baizhanova Galiya Duisekovna

The article studies the opportunity to follow up an evolution of the 
statistic of Kazakhstan with the goal of its improvement within of the world 
statistic system in condition of accession to the World Trade Organization. 
The researches on history of development of statistic will let to evade the 
previous mistakes in methodology and organization of statistic of sovereign 
Kazakhstan.
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6 маусым күні ҚР БҒМ ҒК 
Мемлекет тарихы институты-
ның ұйымдастыруымен қоғам 
қайраткері, белгілі ғалым, 
Қазақстан Республикасы Парла-
менті Мəжілісінің депута-
ты, саяси ғылымдарының 
докторы, профессор Камал 
Низамұлы Бұрхановтың «Через 
призму времени: избранные 
статьи, выступления, интервью» 
атты кітабінің тұсаукесері өтті.

Əріптестері мен ғылыми қауым 
өкілдерінің арасында «тамаша 
ұйымдастырушы, талантты 
жетекші» ретінде белгілі, танымал 
ғалым Камал Низамұлының 
бұл жинағына автордың қазіргі 
кезеңнің өзекті мəселелері 

төңірегінде жазылып, қоғам мен мемлекеттің дамуы, ұлттық тарихтың 
кешегісі мен бүгінгісіне байланысты əр кездері қағаз беттеріне түскен 
таңдамалы мақалалары, пікірлері, ғылыми баяндамалары мен ақпарат 
арқылы оқырмандарға жеткен сұхбаттары енген.

Жинақ негізінен саясаттанушылар, халықаралық қатынастар 
мамандары мен сыртқы саясат пен мемлекетаралық қатынастармен 
қызығушылықта жүрген оқырмандарға арналған

Іс-шараға Қазақстан Республикасы Парламенті Мəжілісінің 
депутаттары, Астана қаласының ЖОО профессор-оқытушылары, 
мектеп мұғалімдері мен БАҚ өкілдері қатысты.

МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ ИНСТИТУТЫНЫҢ 
ЖАҢАЛЫҚТАРЫ

НОВОСТИ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА

КАМАЛ БҰРХАНОВТЫҢ ЖАҢА КІТƏБІ
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СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА: АУКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ И ИСТОРИОГРАФИЯ. О ПЕРЕОДИЗАЦИИ 

ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА

Учеными Института истории 
государства Комитета науки 
Министерства образования и 
науки Республики Казахстан был 
опубликован Сборник материалов 
Республиканского семинара-
тренинга историков Казахстана 
«Современная история Казахстана: 
ауктуальные проблемы и 
историография. О переодизации 
истории Казахстана», 
состоявшегося 12 января 2013 года 
в г. Астане.

Сборник включает в себя 
2 раздела («О концепции 
развития истории Казахстана» 
и «О периодизации 
истории Казахстана»).
В семинар-трениге рассмотрены актуальные вопросы 
историографии, переодизации отечественной истории. В докладах 
ученых затрагиваются такие вопросы как патриотическое 
сознание и дух нации, новые подходы к изучению отечественной 
истории и историографии, историческое сознание, роль 
региональной истории, теоретические аспекты и различные 
подходы и мнения ученых по периодизации истории Казахстана. 
Основные вопросы рассмотрены в контексте определения концепции 
изучения истории Казахстана.



112

№ 2, 2014    МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ     ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА   МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ     ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА

2014 жылы 31 қаңтарда 
Қазақстан Республикасы Білім 
жəне ғылым министрлігі Ғылым 
комитеті Мемлекет тарихы 
институтының Ғылыми кеңесінің 
бастамасы бойынша өткізілген 
«Ұлттық тарихты зерттеудің 
əдіснамасы мен ғылыми 
ізденістерді жаңарту жолдары» 
тақырыбында Халықаралық 
ғылыми-əдіснамалық семинар-
тренингінің материалдар жинағы 
шығарылды. Семинар-тренинг 
жұмысына 30 ғылым докторы, 
24 ғылым кандидаты жəне басқа 
да отандық ғалымдармен қатар, 
шетелден келген мамандар (Ресей, 
Өзбекстан, Қырғызстан) ғылыми 
баяндамалар жасап, ұсыныстарын 

берді. Жинақ 2 тараудан тұрады: «Тарих ғылымындағы тарихнама, 
деректану, əдіснама жəне əдістеме бойынша жаңа ізденістер» 
жəне «Қазақстандағы тарих ғылымының халықаралық тарихи 
қауымдастыққа енуі». 

Жинақ мазмұнының негізгі тарихи бағыттары: ортағасырлық 
жəне жаңа заман тарихы, тарихи процестерді моделдеу мəселелері, 
тарихнама бойынша жаңа көзқарастар жəне Қазақстан тарихын 
зерттеуде үлестерін қосқан ғалымдар жəне басқа да өзекті мəселелер. 
Семинар–тренинг жұмысына қатысушылар оқу-əдістемелік 
əдебиеттер мен отан тарихының методологиялық теориясына қатысты 
шешілуге тиісті шаралар жөнінде сөз қозғады. Тарихи зерттеу 
əдістерінің өзгеруіне байланысты ғылыми білімдерге негізделген 
философиялық ой желілерінің маңыздылығы аталып өтті жəне басқа 
елдер тарихымен салыстырмалы зерттеу жасалынуы баса айтылды. 

Бұл жинақта негізгі мəселелер Қазақстан тарихын даму 
тұжырымдамасын зерттеу жəне методологиялық мəселелер негізінде 
қарастырылды.

ҰЛТТЫҚ ТАРИХТЫ ЗЕРТТЕУДІҢ ƏДІСНАМАСЫ МЕН 
ҒЫЛЫМИ ІЗДЕНІСТЕРДІ ЖАҢАРТУ ЖОЛДАРЫ
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Сотрудниками Института 
истории государства Комитета 
науки Министерства образования 
и науки Республики Казахстан был 
опубликован Сборник материалов 
Республиканской научно-прак-
тической конференции на тему 
«Актуальные проблемы истории 
Второй мировой войны».
Доклады конференции затра-
гивают такие важные вопросы 
как новые подходы к изучению 
малоизвестных страниц войны, 
в том числе депортация немцев 
и армян, рассматриваются демо-
графические потери в контексте 
историографического аспекта, 
описываются результаты деятель-
ности поисковых отрядов, 
и эпизоды из воспоминаний ветерана Великой Отечественной 
войны, и биографии. Проблема истории Второй Мировой войны 
в зарубежной литературе. Авторы статей пишут о спецгоспиталях 
на территории Казахстана, о вкладе труженников тыла. 
Иллюстрирован сборник фотографиями времен Второй Мировой 
Войны и послевоенного мирного времени. Статьи в сборнике 
представленны на двух языках.
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Үстіміздегі жылдың 26 маусымында Мемлекет тарихы 
институтының қабырғасында Деректану, тарихнама жəне Отан 
тарихы бөлімінің ұйымдастыруымен «Қазіргі заманғы Қазақстандағы 
конфессияаралық қатынастардың ерекшеліктері» атты семинар 
жұмысы өтті. Семинар ҚР Білім жəне ғылым министрлігі Ғылым 
комитетінің бекіткен «Қазақстан-2050» Стратегиясы шаралары 
аясында өткізіліп отыр.

Семинардың мақсаты Конфессияаралық қарым-қатынастардың 
негізгі үрдістері мен ахуалын қарастыру жəне жаңа əлеуметтік 
кезеңдегі бағыттарын анықтау; Қазіргі заманғы Қазақстандағы діни 
экстремизмдік мəселелерді талқылау. Күн тəртібіне Қазіргі заманғы 
Қазақстанның конфессияаралық қатынастар ахуалы жəне Қазіргі 
заманғы Қазақстанның діни экстремизмдік жағдаяттары тақырыптары 
қойылды.

Семинарға Қазақстан Республикасының Дін істері агенттігі, 
Қазақстан Республикасының жетекші ғалым-тарихшылары, ҚР БҒМ 
ҒК Мемлекет тарихы институтының қызметкерлері қатысты.

Аталмыш тақырып Институттың іргелі жəне қолданбалы зерттеу 
объектілерінің бірі болып табылады. Жаһандық заманда дін мəселесі 
жан-жақты зерттеуді қажет ететін өзекті тақырыптардың біріне 

ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ 
КОНФЕССИЯАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
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айналып отыр. Еліміздегі діни ахуалдың даму ерекшеліктеріне 
жəне мемлекеттік органдар тарапынан осы салада жүргізіліп 
отырған шаралары жайлы толық қанды ақпарат беру үшін Қазақстан 
Республикасы Дін істері агенттігі Исламдық діни бірлестіктер мен 
байланыстар басқармасының бастығы, теология докторы Балғабек 
Əбдіқайымұлы МЫРЗАЕВ қонаққа шақырылды.

Балғабек Əбдіқайымұлының айтуы бойынша «қазіргі таңда 
еліміздегі діни ахуал тұтастай алғанда қалыпты. Халық арасында 
жүргізілген сауалнамаға сүйенсек, Қазақстан азаматтарының 90 
пайызға жуығы елдегі діни ахуалды қалыпты деп бағалап отыр. 
Бүгінде Қазақстанда 18 конфессияға қатысты 3449 діни бірлестік 
қызмет етуде. Оның ішінде исламдық діни бірлестіктердің саны 2393 
құрап отыр.

Діни ахуалдың дамуы үшін елімізде толыққанды құқықтық база 
қалыптастырылды. «Діни қызмет жəне діни бірлестіктер туралы» 
жаңа заң қабылданғаннан кейін оның аясында 15 заңнамалық акті 
əзірленіп, қабылданды. Нəтижесінде діни саладағы барлық шаралар 
мен ережелер реттелді. Ғибадат үйлерін салу, діни жораларды өткізуге 
арналған үй-жайларды орналастыру, діни əдебиеттерді тарату үшін 
арнайы орындарды белгілеу, миссионерлік қызметті жүзеге асыру 
жəне т.б. бағыттарда нақты талаптар мен стандарттар қабылданды.

Эксремисттік əдебиеттердің елімізге енуіне жол бермеу мақсатында 
үш жыл ішінде Агенттікте 25 мыңға жуық кітап сараптамадан өтіп 
оның 300-ге жуығына тосқауыл қойылды.

Конфессияаралық келісімді қамтамасыз ету, тұрғындардың діни 
мəселелері туралы сауатын арттыру, діни экстремизмнің алдын алу 
мəселелері бойынша қоғам арасында кешенді түсіндіру жұмысы 
ұйымдастырылды. Діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл 
жөнінде 2013-2017 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама 
жасақталып, іске асырылуда.

Ғаламтор кеңістігіндегі жұмыстар ретке келтірілді. Исламның 
дəстүрлі қағидаларын түсіндіретін жəне діни экстремизмнің алдын 
алуға бағытталған «E-islam» ақпараттық-ағартушылық ғаламтор-
порталы құрылып, белсенді жұмыс істеп жатыр. Діни мазмұндағы 
2000-нан астам Интернет ресурстарына сараптама жасалып, 500 
сайтты жабу туралы ұсыныстар берілді.

Оқу ағарту, білім саласы бойынша біздің дінге қайшы келмейтін 
шетелдің 10 оқу орны бекітілді. Осы оқу орындарында біздің жастар 
білім ала алады» - деп ойын қорытындылады.

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ жанындағы «Еуразия» ғылыми-
зерттеу орталығының директоры, тарих ғылымдарының докторы, 
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профессор Зиябек Ермұханұлы ҚАБЫЛДИНОВ «Діни экстремисттік 
топтарға төтеп беру жəне толеранттықты қалыптастыру» атты 
зерттеулеріне сүйене отырып Қазақстандағы діни ахуалды көтеру 
үшін келесі мəселелерді қолға алу керектігін атап өтті.

Олар: 1) Халыққа əлеуметтік көмекті күшейту. Əсіресе ауылды 
жерлердің жағдайын көтеру; 2) Қазақстанның Солтүстік өңірлерінде 
Діни білім ошағын ашу, мешіттер салу; 3) Имамдардың мектеп 
оқушыларымен, əскери орындарындағы сарбаздармен жұмыс 
жүргізуі; 4) Колонияда отырған азаматтарды түзу жолға түсіріп, 
қатаң бақылауға алу; 5) Діни сапалы кітаптарды екі тілде жазу жəне 
көбейту.

Ғалымның пайымдауы бойынша Қазақстанның барлық өңірлерін 
салыстыра келе, əсіресе Солтүстік өңіріне баса назар аудару керек. 
Өйткені бұл өңірде басқа дінге өтіп кету қаупі төніп тұр.

Семинар жұмысында Елбасымыздың бастамасымен барша 
қазақстандықтарды біріктіретін жəне еліміздің болашақ іргетасын 
құрайтын басты құндылықтар айтылып өтті. Қоғамдық келісімді 
сақтап дамыту мемлекеттің, азаматтық қоғамның, діни бірлестіктер-
дің бір жолғы емес, тұрақты түрде күш жұмсауын талап етеді. 
Жұмысымыздың басты басымдығы рухани құндылықтарымызды 
ары қарай нығайту болып қала береді.

Семинар соңында қонақтарға əр-түрлі маңызды сұрақтар 
қойылып, кішігірім пікір-талас болып жəне ой-қорытынды жасалды.
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наук

Арынова Зəуре Қуанышқызы – Мемлекет тарихы институтының 
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институтының жетекші ғылыми қызметкері, тарих ғылымдарының 
кандидаты

Дүйсен Сейітқали Жахияұлы – Мемлекет тарихы институтының 
жетекші ғылыми қызметкері, педагогика ғылымдарының кандидаты

Талғатбек Манаш əл-Машани – əл – Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті, тарих факультетінің 3 курс студенті

Дүкенбаева Задаш Оразғалиевна – Мемлекет тарихы 
институтының бас ғылыми қызметкері, тарих ғылымдарының докторы, 
профессор

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

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