
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

АЛМАТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 

 

Ахметова Ш.К., Досекеева К.А., Бейсембаева Н.С., 

Ахатаева К.Б., Алдекен А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы  

 

 

 

Оқу  құралы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы, 2018 

 

 

 



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

АЛМАТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 

 

Ахметова Ш.К., Досекеева К.А., Бейсембаева Н.С., 

 Ахатаева К.Б., Алдекен А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы  

 

(Жоғарғы оқу орындарының студенттеріне арналған оқу құралы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы, 2018 

 

 

 



ӘӨЖ  94(574) 

ББК  

Б 

 

 

 

Рецензенттер: Әль-Фараби атындағы ҚазҰУ «Қазақстан тарихы» кафедрасының т.ғ.д., 

профессор Алтаев А.Ш. 

  Алматы технологиялық университеті  «Кәсіптік оқыту және қоғамдық ғылымдар» 

кафедрасының с.ғ.д., проф. м.а. Базарбаева Г.А. 

 

 

 

Алматы технологиялық университетінің «Кәсіптік оқыту және қоғамдық ғылымдар» 

кафедрасының мәжілісінде талқыланып баспаға ұсынылды. 

(Хаттама №6. 28.08.2017ж. ) 

 

 

Ахметова Ш.К., Досекеева К.А.,Бейсембаева Н.С.,Ахатаева К.Б., Алдекен А.С. 

«Қазақстанның қазіргі заман тарихы» –Жоғарғы оқу орындарының студенттеріне 

арналған оқу құралы – Алматы, Алматы Технологиялық Университеті, 2018 ж. 176 б. 

 

 

 

 

ISBN  974-601-263-143-2 

 

 

     Ұсынылған оқу құралы Қазақстанның қазіргі заман тарихы  пәні бойынша   

қазақ халқының өткен тарихы мен қазіргі болып жатқан оқиғаларды ауқымды 

зерделеуге мағлұматтар берген. Қазақстанның қазіргі заман тарихы бойынша жоғары 

оқу орындарының гуманитарлық емес мамандықтарына арналған  3 кредиттік жүйе 

бойынша мемлекеттік емтиханға дайындыққа бағыт - бағдар беруге арнайы 

жинақталған. 

 

 

 

 

ISBN  974-601-263-143-2 

2018.  

 

 

 

 

 



 

КІРІСПЕ 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 1999 жылы жарық 

көрген «Тарих толқынында» еңбегінде Қазақстан мемлекетінің негіздері, шынайы 

ұлттық мемлекетті құру алғы шарттары тарихи тұрғыда сараланған. Тәуелсіздік 

алғаннан кейінгі кеңестік идеологиясыздандыруды қолға алу, өткен тарихымыздың 

шынайы бейнесін жасау, азаматтық пен отаншылдыққа тәрбиелеудің ең басты 

факторларына басты назар аударылғанын мынадай құжаттардың дәлел болатыны 

ақиқат: Қазақстан Республикасының Гуманитарлық білім беру тұжырымдамасы (1994 

ж.); Қазақстан Республикасының Тарихи сана қалыптасуының тұжырымдамасы (1995 

ж.); Қазақстан Республикасының Мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы (2004 ж.); 

2013 жылы маусым айында Ұлттық тарихты зерделеу жөніндегі ведомствоаралық 

жұмыс тобының кеңейтілген отырысында Отан тарихын оқытудың өзекті мәселелері 

талқыланған болатын. Ұлттық тарих мәселелерімен талайдан айналысып жүрген 

мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Тарих толқынындағы халық» 

деген атпен тарихи зерттеулердің арнаулы бағдарламасын ұсынғаны белгілі. Бұл 

бағдарламаның негізгі мақсаты – Қазақстанның тарих ғылымының алдыңғы қатарлы 

әдіснама мен әдістеме арқауында сапалық секірісті жүзеге асыруына жағдай жасау мен 

қазақтардың ұлттық тарихының көкжиегін кеңейту, ұлттың жаңа тарихи 

дүниетанымын қалыптастыру қарастырылған. Әсіресе, Қазақстанның ХХ-ғасырдағы 

тарихы көп жағдайларда ұлттық пен тоталитарлық қақтығысының тарихы. Бұл ұлттық 

сана-сезімді аяусыз саяси машинаның езіп-жаншу тарихы, сондықтан тәуелсіздік 

алғалы өткенімізге қайта қарау, әділдігін аршу кезек күттірмейтін мәселе.  

Қазақстанның қазіргі заман тарихы – тарих ғылымында салыстырмалы түрде 

алғанда жаңа бағыт. Пәннің ерекшелігі – ол тәуелсіздікке қол жеткізудегі жаңа 

мемлекетті құру тарихы болып табылады. Сондықтан да жаңа тарихтың басталар тұсы 

– кеңестік жүйенің ыдырауы және соған байланысты елеулі геосаяси дағдарыс кезеңі.  

Қазақстанның қазіргі заман тарихының тақырыптық аясында біздің мемлекетіміз 

бен менеджмент пен стратегиялық басқару жүйесі; мемлекеттік құрылыстың жүріп 

өткен әр белесіндегі әлеуметтік-саяси  үдерістер, қоғамның жаңа әлеуметтік 

құрылымы; жаһанданудың ұлттық мәдениетке ықпалы және басқа да көкейтесті 

тақырыптар қарастырылған. 

Ұлттық тарих қоғамдық ғылымдар арасында орталық буынға айналуға тиіс. 

Тарихтың өткенін, бүгіні мен болашағын ойлайтын кездің келгені бәрімізге аян. 

Тарихты оқи отырып, адам капиталы қалыптасатыны белгілі. Қазіргі жастардың ой-

өрісі, оқу мен еңбекке деген ықыласы, азаматтық пен патриоттық сезімдері, 

адамгершілік қасиеттері – адамдық капиталдың өлшемі әрі серпінді қуаты. Себебі, 

қоғам адамдық мәселеге лайықты капиталға мұқтаж. Соған орай, тарихты меңгеру 

арқылы әрбір азаматтың ұлт мүддесіне деген көзқарасы қалыптасатыны белгілі.  

Мемлекет басшысы ұсынған «Қазақстан-2050» стратегиясы қоғам дамуының 

жаңа белесіндегі басты сұрақтарға, атап айтқанда, біз қайда барамыз және 2050 жылы 

қайда болғымыз келеді? – деген сауалдарға жауап береді. Авторлар қауымының 

дайындаған дәріс жинағы Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістердің бастаулары, 

негізгі кезеңдері мен ерекшеліктерін басты назарда ұстаған. Студенттердің тарихтың 



іргелі мәселелерін, тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға үйретудегі 

азаматтық ұстанымдарын қалыптастыру – «Қазақстанның қазіргі заман тарихы» 

пәнінің басты мақсаты.  

Пәннің құрылымы төрт бөлімнен тұрады: 

1. Қазақстан тәуелсіздікке барар жолда: даму фазалары мен ұлттық құрылыс 

идеялары; 

2. ХХ ғасырдың екінші жартысындағы Кеңестік реформалардың Қазақстандағы 

қайшылықты салдарлары; 

3. Тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік стратегиясы және әлеуметтік-экономикалық 

дамуы; 

4. Тәуелсіз Қазақстандағы демократиялық және рухани жаңарулар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙ – 

ТӘУЕЛСІЗДІК ҮШІН КҮРЕСТІҢ АЛҒЫШАРТТАРЫ 

 

1. Жерді пайдалану жүйесі және аграрлық мәселенің шиеленісуі. 

2. Қазақ қоғамының дәстүрлі шаруашылығындағы өзгерістер. 

 



1. Жерді пайдалану жүйесі және аграрлық мәселенің шиеленісуі. ХХ-

ғасырдың басында Қазақстандағы аграрлық мәселелердің шиеленісуі өзінің шырқау 

шегіне жетті. Бұған империяның бұрынғы қоныстандыру саясаты және одан кейінгі 

жергілікті халықтан жерді тартып алуға бағытталған қаулылар негіз болды. Ресейдің 

еуропалық аудандарынан шаруалардың ағылып келуінің күшеюі үкіметті 

Қазақстанның бұрын жабық болған аудандарын қоныс аудару үшін ашуға мәжбүр етті. 

Бұл негізінен Түркістан генерал-губернаторлығының жерлеріне қатысты болатын. 

Оларға, Жетісу облысын қоспағанда, қоныс аударушыларды орналастыруға тыйым 

салынған еді. 1903 жылғы 10-маусымдағы «Сырдария, Ферғана және Самарқан 

облыстарындағы қазыналық жерлерге өз еркімен қоныс аудару туралы» ережелер бұл 

аудандарға сол кезге дейін іс жүзінде заңсыз болып келген қоныс аударуды 

заңдастырып берді. Бір ғажабы, осы заңды талқылау кезінде үкіметтік комиссия 1891 

жылғы дала ережесінің көшпелілер үшін артық болып шығуы мүмкін жерлер 

мемлекеттік органдардың қарамағына түседі делінген 120-бабына әйгілі ескертуге 

сүйенді. «Заңның жоғарыда келтірілген баптарын салғастыру арқылы, - делінген 

түсініктемеде, - қазіргі қолданылып жүрген заңдар негізінде мемлекеттің көшпелілерді 

қамтамасыз ету үшін өз қалауынша артық алқаптарына билік етуге толық құқығы бар, 

Жерге орналастыру және Егіншілік Бас басқармасының қарамағына берілуге тиіс 

деген қорытындыға келмеуге болмайды». Бұрын айтылғанындай, 1891 жылғы Дала 

Ережесін қарау кезінде 120-бапқа ескертудің өзі байырғы халықтан жерді алып қоюды 

заң жүзінде негіздеу үшін жеткіліксіз болған еді. Дегенмен, бұл заң шығарудағы 

мағынасыздық заңнан заңға көшіріліп отырды. 

Мемлекет үшін стратегиялық маңызды аудандарға қатысты бұрынғы 

қаулылардағы сияқты, Түркістан өлкесіне артықшылықты және шаруашылық 

жағдайларын ескере отырып, православие дінін ұстанушы адамдарды, яғни жеткілікті 

дәрежеде қамтамасыз етілген адамдарды (раскольниктер үшін ерекшелік жасалды) 

қоныстандыру көзделді. Жан басына шаққандағы үлес едәуір – суармалы жердің үш 

десятинасына дейін шектелді, оның есесіне мал өрісі мен жайылымдық жерлер 

қажетінше қалдырылды. Қоныстанушылар 8 жыл бойы салық жеңілдіктерімен 

камтамасыз етілді және әскери кызметтен босатылды.  

Көші-қон еркіндігін күшейту үшін 1904 жылғы 6-шілдедегі «Село тұрғындары 

мен егінші мещандарды өз еркімен қоныс аударту туралы уакытша ережелердің» зор 

маңызы болды, оның заң күші бар еді. Жаңа ережелерге сәйкес шаруалардың бұрынғы 

қоныстанған орындарынан үкімет органдарының рұқсатынсыз еркін кетуіне рұқсат 

етілді, ол 1889 жылғы Ережеде бекітілген болатын. 

Алайда үкіметтің барлық күш-жігеріне қарамастан, қоныс аудару қозғалысы 

ұйымдасқан түрде емес, бұрынғысынша неғұрлым стихиялы түрде жүре берді. 

Мәселен, 1905 жылы өз бетімен қоныс аударушылар саны Ақмола облысы бойынша 

олардың жалпы санының 54,7%-ы, Семей облысында – 61,5%-ы, Торғай облысында – 

88,6%-ы болды. Сондықтан ХХ-ғасырдың басынан қоныс аудару қозғалысы 

ұйымдасқан сипат алды дегенмен жалпы келісуге болмайды. Жекелеген зерттеушілер 

«қоныс аудару ісі бойынша толып жатқан заңдар мен өкімдерге қарамастан, үкімет өз 

бетімен қоныс аударушыларға жеткілікті дәрежеде ықпал ете алмады, сөйтіп өз 

бетімен қоныс аударушылар саны жылдан-жылға өсе берді» деген тұжырымға келеді. 

«Үкімет қоныс аудару ісіне басшылық етіп отырған жоқ, оларды кеш біліп, сол 



оқиғаларды тіркеп отыр», - деп Қазақстанды шаруалар арқылы отарлауға заңдық құқық 

беру жөніндегі үкімет органдарының әрекеттері туралы ашық айтылды. 

Қазақстанда ХІХ ғасырдың аяғынан бастап жер бөлуші топтар жұмыс істеді, 

олар «бос» деп белгіленген жерлерде қоныстану учаскелерін кесіп беруге тиіс 

болатын. « Бос жерлер» дейтіндерді далалық облыстарды зерттеу жөніндегі 

экспедиция, басқаша айтқанда Ф.А.Щербинаның экспедициясы анықтауы керек еді. 

Экспедицияның жұмысы ол жұмыс істеген жылдардың өзінде-ақ, әсіресе, қазақтардың 

жер пайдалану нормаларына қатысты көп ескертулер жасады. Солай бола тұрса да, 

ішінара осы есептеулер бойынша 1893-1905 жылдарда далалық облыстарда 4074180 

десятина, оның ішінде Ақмола қоныстандыру ауданында – 2550202 десятина, Семейде 

– 499566 десятина, Торғай-Орал ауданында – 1024412 десятина жер тартып алынды. 

Барлығы 18 миллион десятина алынуға тиіс болатын. Алайда көп ұзамай бұл цифрлар 

үкіметті қанағаттандырудан қалды. Қазақтардың жер пайдалану нормаларын, оларды 

кеміту жағына қарай қайта қарау туралы және жаңа экспедициялық зерттеу қажеттілігі 

туралы мәселе қойылды. Дегенмен де, мұндай нормаларды әзірлеу кезінде қандай да 

болсын ғылыми сипат берудің өзіне де қарсы дауыстар естіле бастады. Мәселен, 

Егіншілік және Мемлекеттік мүлік министрлігі егіншілік департаментінің директоры 

Н.А.Крюков қазақтарды жерге орналастыру туралы мәселе жөніндегі кеңесте Дала 

өлкесіндегі зерттеулердің қандайына болсын, жалпы земство статистиктеріне қарсы 

шықты, мұнысын «көшпелі тұрмыс жойылуға тиіс және барлық көшпелілер жер 

иеліктерінің белгілі бір шекарасына ығыстырылуға тиіс», өйткені «көшпелі тұрмыс... 

басқаша айтқанда, ешнәрсе қысым жасамайтын кезбелік» деп дәлелдеді. Оның мұндай 

пікірі «ерекше» пікір ретінде жазып қойылды және оған қарамастан Ақмола және 

Семей облыстарында, Торғай-Орал қоныс аудару ауданында, жекелеген уездерде 

бірнеше экспедиция ұйымдастырылды. Бұл экспедициялардың материалдарында 

Ф.А.Щербина экспедицияларының жер нормалары асыра көрсетілген, көшпелі 

қазақтарға үлкен кеңістіктің керегі жоқ, өйткені олар жер-жерде отырықшылық пен 

егіншілікке көшіп жатыр деген тұжырым жасалды. Қорыта келгенде, егер 

Ф.А.Щербина экспедициясының деректері бойынша қазақ шаруашылықтары үшін 

аймаққа және басқа жағдайларға қарай жер пайдаланудың ең төмен нормасы 110-209 

десятина, ал ең көбі 187-510 десятина болса, 1904-1908 жылдардағы қайта 

ұйымдастырылған экспедициялардың деректері бойынша олар тиісінше 70-125 

десятина және 119-219 десятина болды. Сөйтіп 36-40%-дан 36-57%-ға дейін 

төмендетілді. Бірнеше жыл бойы Қазақстанның бүкіл аумағы бес қоныс аудару 

округіне Ақмола, Семей, Торғай-Орал, Жетісу, Сырдария округтеріне бөлінді. 

Ауданды меңгеруші басқарды, ол ішінара генерал-губернатор арқылы жергілікті 

әкімшілікке, ал көп дәрежеде егіншілік және мемлекеттік меншік министрлігінің жерге 

орналастыру және егіншілік басқармасына бағынды. Аудан меңгерушісінің өз 

қарамағында әр түрлі саладағы қызметкерлер штаты, сондай-ақ кіші аудандардағы 

жергілікті жерлерде шенеуніктері болды. 

Жан-жақты қарастырылған шешім сияқты болып көрінгеніне қарамастан 

қазақтардан жерді алып қою көпшілік жағдайларда ең дөрекі және заңсыз түрде 

жүргізілді. Жетісудың байырғы тұрғындарынан бұрын алып қоюға тыйым салынған 

қыстаулар мен егістіктерін иеліктен айыру қажеттігін негіздеуге тырысып, Жетісу 

қоныс аудару ауданының меңгерушісі С.Н.Велецкий бұлар қазақтарға уақытша және 



шартты түрде пайдалануға ғана берілген мемлекеттік жерлер, егер «қоныстандыру 

учаскесін» жасау қажет болған жағдайда, «олардың (ауылдардың.-ред.) бір бөлігін 

көшіріп, учаске үшін орынды босату және қазақтардың басқа жерлердегі қыстауларын 

тығызырақ орналастыру қажет» деп дәлелдеп бақты. Нақ осы принциптерді негізге 

алып, генерал-губернатор Кондратович 1907 жылы жерге орналастыру партияларына 

Жетісуда «учаскелерді жобалаудың заңды тәртібінен уақытша кейбір мүмкін 

шегіністер жасауға» тікелей нұсқау берді. Нақ сол қазақ ауылдары көшірілген жерлер, 

сенатор К.К.Паленнің Түркістан өлкесі бойынша тексерісінің куәландырылуына 

қарағанда, тау-тасты, суландыруға жарамайтын қу дала болған. «Қазақтардың қолайлы 

жерінің белгілі бір мөлшерін, - деп жазды «Киргизская степная газета», - көптен бері-

ақ селолар алып қойған және осыған қарамастан қалған жердің ең жақсы учаскелері 

Ресейден келген қоныстанушылардың пайдасына көше бастады. Бейшара қазақтар жер 

алаптарының шектеулі болуы салдарынан таяу болашақта азды-көпті көшуін еріксіз 

тоқтатады». Осы газеттің басқа бір нөмірінде «көшпелілер әл-ауқатының жыл сайын 

және үнемі құлдырап бара жатқаны байқалады» және «бұл құбылыстың себебі, сірә, 

жер алаптарының жеткіліксіздігінде жатса керек: жаз бен күзде жайылған 

жайылымдарда малды қыста да жаюға тура келеді»,-деп жазды. 

Қазақ қоғамындағы қиын да қияметті жер қатынастары бұдан да ертеректе 

калыптаса бастағанын атап өту керек. Қауымдық жерлерді жекелеген қауымдардың 

немесе жеке билік иелерінің бөліп алу үрдісі көптеген онжылдықтар бойы жүргізіліп, 

патша әкімшілігінің бірқатар қаулыларында заңдық негіз алған еді. Жер дауын ең 

алдымен рулық жер пайдалану дәстүрі ескерілмей, даланы болыстарға әкімшілік 

жолмен бөлу үрдісі қиындата түсті. «Міне, сондықтан қазақтардың жер 

пайдалануында осындай сұмдық былық орын алды, - деген тұжырым жасады сол 

замандағылардың бірі, - және қазақтардың иеліктері бойынша белгіленген қазіргі 

болыстық бөлініс әйтеуір бір кескілеп тасталған жер құрағының келеңсіз көрінісі 

болып табылады. Иеліктер мөлшерінің тең болуы... ақырында жай ғана десятиналар 

мөлшерінің ара қатынасы туралы халқымен және малымен қоса бір рудың иелік етуі 

жөнінде сөз болмауға да тиіс». 1822 жылғы «Сібір қазақтары туралы жарғының» 172-

параграфында былай делінген: «егін салғысы немесе басқа жерлерде шаруашылық 

қора-қопсы тұрғызғысы келген әрбір қазаққа сол үшін жан басына шаққанда 15 

десятинадан жер бөлу керек». Бұл жерлер тұрақты меншік ретінде мұра бойынша 

беріліп отырды. 1886 жылғы Ереже, ал содан соң 1891 жылғы Ереже де қазақ 

қоғамындағы жер пайдаланудың осы үрдісін дамытып, нығайта түсті. Жерді жекеге 

бөлудің барлық кезеңдерін қоныс аудару басқармасының жер өлшеушісі және 

статистигі болып жеті жыл бойы қызмет істеген, І Мемлекеттік Думаның депутаты 

Т.И.Седельников едәуір тәптіштеп суреттеген. Ол 1868 жылдан кейін отырықшы 

қазақтар өз жағдайының тиімділігін түсініп, сол кезге дейін қоғамдық пайдалануда 

болып келген жазғы қоныстар аумақтарының бір бөлігін егістік алқабы, шабындықтар 

мен қоныстар етіп белгілеп алғанын жазады. Әсіресе мұны бай және ықпалды рулар 

пайдаланды. Мәселен, заңдарды пайдаланып, олар өз руластарын көшіп жүру үшін 

қолайлы жерлерден айырды. Жерлерді басып алу жөніндегі шағымдар көп 

болғандықтан, жергілікті әкімшілік көптеген съездер шақырып, оларда даулы жер 

мәселелері шешілді. Алайда съездердің шешімдері көбінесе орындалмады, ал 

жергілікті әкімшілік ұйымдары отырықшы қауымдар жағында болғанды жөн көрді, 



сол арқылы жер қатынастарында бұрынғыдан да үлкен алауыздық туғызды. Далалық 

облыстарды зерттеу жөніндегі экспедицияда бірқатар жылдар бойы жұмыс істеген 

Л.К.Чермак та қауымдық жерлерді басып алудың нақ осындай құбылыстарын 

байқаған. Ол қауымдық пайдаланудағы жазғы жайылымдық кеңістіктерде жекелеген 

қожайындардың жерді жыртып тастап, сонан соң, 1891 жылғы Дала Ережесінің 125-

бабына сәйкес, оны өзінің мұрагерлік меншігі деп жариялағанын атап өткен. 

«Экспедиция материалдарында да, - деп қорытқан Л.К.Чермак, - әлдебір алқаптың тек 

қана сондай мақсатпен жыртылып, содан соң орыс өкімет орны оны басып алушыға 

бекітіп бергені жөніндегі нұсқаулар кездеседі». «Жекелеген шаңырақ иелерінің, - деп 

жазған «Киргизская степная газета», - өңделетін жерді тек өз қажеттері үшін 

пайдалануға шексіз құқығы болды» және бұған тағы да сол Дала Ережесі негіз болған. 

Күштілердің әлсіздерден жерді тартып алуы қауымдар деңгейінде де жүріп жатты. 

Мәселен, Ақмола облысының Көкшетау уезінде қауымдардың үштен екісінде жер 

жеткіліксіз болды, ал қалған үштен бірі жермен орташа деңгейден сәл жоғары көлемде 

қамтамасыз етілді. Жоғары топтың жер көлемі төменгі топтың жер көлемінен 41 есе 

асып түсті. 

Қазақстандағы жер қатынастарын қиындатқан елеулі себептердің бірі жердің бір 

бөлігінің казак әскерлеріне тиесілі болуы еді. 1917 жылға қарай Орынбор әскерінде 7,4 

миллион десятинадан астам, Жетісу әскерінде – 681,5 десятина, Сібір әскерінде – 4,9 

миллион десятина, Орал әскерінде – 6,4 миллион десятина, Астрахань әскерінде – 808 

мың десятинадан астам жер болды. Жердің сапасы әр түрлі болатын, мысалы, Сібір 

әскерінің казак станицаларының бір бөлігі егіншілікке қолайсыз аудандарда 

орналасты. Бірақ жердің едәуір бөлігін казактар жергілікті халықтан жалдап алып 

отырды және ол қолайлы да құнарлы жер болды. Мәселен, 1902 жылы Жетісу 

облысының барлық суармалы жерінің 26,4%-ын иеленді, бұл жағдайда осы жерлер 

бұрын қазақтарға тиесілі болатын. Сібір казак әскері жерінің төрттен үші егіншілікке 

қолайлы жерлерге жатты және осы мөлшерден әрбір казакқа 76,6 десятинадан келді. 

Әскери қызметте болу қажеттігінен және өзіндік шаруашылық жүргізу салтына орай 

казактар егіншілікпен жөнді айналыса алмады, жерді жалға беруді жөн көрді. 

Жалгерлік қатынастардың мұндай жүйесі Павлодар уезінде сонау 1839 жылы 

қалыптасқан еді. Ол кезде Ертіс бойындағы он шақырымдық өңір Сібір казак әскеріне 

бөліп берілген болатын. XIX ғасырдың 70-жылдарынан бастап, бұл жерлер зейнетақы 

түрінде офицерлерге және әскер шенеуніктеріне жеке үлеске беріле бастады. ХХ 

ғасырдың басына қарай 43690 адамы бар 7788 қазақ шаруашылығы өз қыстаулары 

болмағандықтан негізінен Сібір казак әскерінен және ішінара Алтай кен округінен 

жалға алынған жерлерде тұрды. Жалгер қазақтардың 52%-ы офицерлерге тиесілі 

жерді, 36%-ы ортақ, яғни казактардың қауымдық үлестерін жалға алды. Бастапқыда 

жал ақысы біршама аз болатын, бірақ уақыт өте келе қоныс аударушы шаруалар жал 

төлеміне келгенде қазақтардан гөрі пәрменділік көрсетіп, қазақтар жерді жалға алудан 

ығыстырыла бастады. Бұл жалақысының өсуін туғызды. Мәселен, 1916 жылы Дала 

өлкесінде қоныс аударған шаруалар жердің 8%-ын пайдаланды. Бүкіл егіс көлемнінің 

61%-ына егін салды, ал казактар жердің 6,8%-ын иеленіп, бүкіл егіс көлемінің небәрі 

19%-ына ғана егін екті. Дала генерал-губернаторының есептеулеріне қарағанда, 

казактардың жерлеріне 37 мың қоныс аударушы шаруаны орналастыруға болатын еді, 



алайда ІІ Николай мұнымен келіспей, «әскер жерлері мәңгілік әскерге тиесілі жер 

болып қалуға тиіс» деп мәлімдеді. 

Қазақстандағы күрделі жер қатынастары жағдайында столыпиндік аграрлық 

реформаны кеңінен жүргізу өріс алды, оның мақсаты қоныстандыру қозғалысын 

күшейту болатын. 

1906-1911 жылдарда Министрлер Кеңесінің төрағасы және Ішкі істер министрі 

болған П.А.Столыпин елді жаңғырту принциптерін әзірледі, оның бірінші шарты 

шаруаны жердің иесі етіп бекіту болатын. П.А.Столыпиннің аграрлық саясатының 

мәні үш заң актісінде көрсетілді. Бұл – Сенаттың қарауына берілетін 1906 жылғы 9-

қарашадағы «Шаруалардың жер иеленуіне және жер пайдалануына қатысты 

қолданылып жүрген заңның кейбір қаулыларын толықтыру туралы» жарлық, ол ІІІ 

Мемлекеттік Думада 1910 жылғы 14-маусымдағы «Шаруалардың жер иеленуі жайлы 

кейбір қаулыларды өзгертулер мен толықтырулар туралы» заң етіп толықтырылды 

және қайта өңделді. 1911 жылғы 29-мамырда «Жерге орналастыру туралы» заң 

қабылданды. Аграрлық реформа бойынша шараларды жүргізу Сенат Жарлықты 

қабылдағаннан кейін 1906 жылы басталды. 1907 жылғы 1-қаңтардан бастап үлесті жер 

үшін сатып алу төлемдерінің күші жойылды, оларды шаруалар қауымнан шыққан 

кезде төлеуге тиіс еді. Осы арқылы шаруалардың бұрынғы қоныстанған жерлерінен 

еркін кетуі үшін ең басты шектеу алып тасталды. Жарлық «ортақ үлестегі учаскелерден 

жеке иелікке көшетін жекелеген үй иелерінің меншігін нығайтып, қауымнан еркін 

шығу құқығын» жариялады. Сонымен бірге 1910 жылғы заңның 42-тармағында 

Азиялық Ресейдің жеріне қоныс аударғандар оларды жаңа қонысқа түпкілікті тіркеген 

күннен бастап екі жылдан соң шыққан жерлеріндегі қауымдық жерге үміттену 

құқығын жоғалтады деп арнайы көрсетілді. Сөйтіп, столыпиндік аграрлық реформа 

қауым мүшелері – шаруаларды азат етті және олардың көшіп-қонуына еркіндік берді: 

жерді жеке пайдалану құқығын беріп, қоныс аударушылардың жаңа орында сәтсіздікке 

ұшыраған жағдайда туған жеріне қайтып оралу мүмкіндігін шектеді. Реформа 

нәтижелерінің бірі шаруалардың шет аймақтарға, атап айтқанда, Қазақстанға жаппай 

көшуі болды. Қазақстанда қоныс аударушылар үшін алынған жердің жалпы мөлшері 

жөнінде әр түрлі мәліметтердің өзара едәуір айырмашылығы бар. Мәселен, 1917 жылы 

қоныс аудару органдарының құзыретті шенеунігі В.А.Тресвятский жариялаған 

деректер бойынша, 1916 жылға қарай Дала өлкесінде зерттелген 106 миллион десятина 

жердің 30 миллион десятинасы, яғни үштен біріне жуығы басы артық жер дейтінге 

жатқызылған және қазақтардан күштеп тартып алуға арналған. Алайда «Оралдың арғы 

жағына қоныс аудару және жерге орналастыру бойынша шолулар» деректеріне 

сүйеніп Ә.Б.Тұрсынбаев жасаған есептеулерде 1906-1915 жылдар кезеңі ішінде 

Ақмола, Семей және Торғай-Орал қоныс аудару аудандарында нақты алынған қазақ 

жерлері 15,8 миллион десятина болған. Оның үстіне Жетісу қоныстандыру округінде 

– 3,3 миллион десятина, Сырдария округінде – 2,5 миллион десятина жер тартып 

алынған. Қорытынды цифр 21206118 десятина болды. Б.С.Сүлейменов нақ осы 

деректерді келтірген. Жергілікті халықтан тартып алынған жер 9111 учаскеден тұрды. 

Бірақ іс жүзінде қоныс аударушылар бөлінген барлық учаскелерге орналастырылған 

жоқ. Көптеген қоныс аудару учаскелеріне болашақтағы 10-15-20 жылда орналастыру 

жоспарланды. Мәселен, Зайсан уезінде шаруалар өздеріне бөлінген учаскелерге 

соқпай өтіп, «Қытайдағы суармалы егістікке қарай ұмтылды». Ал мұндай жағдайлар 



көп еді. Қоныс аударушылар орналасқан жердің нақты көлемін, әсіресе өз бетімен 

қоныс аударушылар санының көп болуы себепті анықтау мүмкін емес. Бірақ, қоныс 

аудару қорына бөліп берілген жермен қоса қазақтардың жер пайдалануынан казак 

әскерлеріне арналған орман, саяжайларына және басқа да қазыналық қажеттерге, 

қалалар мен темір жолдардың орналасуына арнап тартып алынған жерлерді қоса 

есептегенде қонастандыру қорына тартып алынған жердің жалпы көлемі 45 миллион 

десятинадан астам болып шығады. Дала өлкесінің уездері мен облыстары бойынша 

тартып алынған жердің көлемі тең бөлінбеді. Мәселен, Омбы уезінде бұл барлық 

жердің 52%-ы, Ақмола уезінде - 73%-ы, Қостанай уезінде - 54%-ы болды және т.б. 

Жердің неғұрлым көп ауқымы тартып алуға жатса, егіншілік жөнінен бұл жерлердің 

соғұрлым қолайлы болғанын аңғару қиын емес. «Басы артық жердің ең көп мөлшері 

солтүстік, топырағы қара топырақты және қою-сұрғылт топырақты, мейлінше құнарлы 

өңірде орналасқан уездерде болып табылады» деп жазып, кезінде Қоныс аудару 

басқармасы шенеуніктерінің өздері де атап өткен. 

Алайда осындай жер алқабының өзі де барлық қоныс аударуға тілек 

білдірушілерді орналастыра алмады. Бұған бүкіл қоныс аудару қозғалысындағы жер 

учаскелерін бөлуге байланысты ілесе жүретін түсініспестік себепші болды. 1906 

жылдан 1915 жылға дейін дала өлкесінің қоныс аудару аудандарына 580587 адам келді 

( еркек адамдар ғана есепке алынған). Олардың 47 пайызы – Ақмола қоныс аудару 

ауданына, 38%-ы Торғай-Орал, 15%-ы Семей қоныс аудару ауданына жіберілді. Егер 

қоныс аударушылар санының серпінділігін жылдар бойынша қарастыратын болсақ, 

1906 жылғы жарлық шыққаннан кейінгі алғашқы жылы қоныс аударушылар толқыны 

көбейе түсті. 1906 жылы Дала өлкесіне ерлерден 25100 жан, ал 1907 жылы 80360 жан 

қоныстанды. Қоныс аудару деңгейі аздаған ауытқуларымен 1908 жылмен 1909 жылы 

осы деңгейде тұрды, содан соң толқын тәрізді төмендейді және көтеріледі, ал 1914 

жылға қарай 53360 жанға дейін төмендеген. Реформаны жүргізудің алғашқы 

жылдарында Ресейдің еуропалық бөлігі шаруаларының бірқатары өздерінің тұрмыс 

жағдайларын жақсартуға деген үміттерін Қазақстанға көшумен байланыстырғаны 

көрінеді. Қоныс аударушылар санының қысқаруы реформаның сәтсіз қорытындысын 

көрсетеді. Қоныс аударушылардың едәуір кері қайтуы да нақ осыны білдіреді. 

Мәселен, 1906-1915 жылдарда жыл сайын қоныс аударушылардың 20%-ынан 34%-ына 

дейін кері қайтып кеткен. 

П.А. Столыпин реформасының қауымдарды күйретіп, хуторлық 

шаруашылықтар құру туралы идеялардың бәрі де сәтсіздікке ұшырады. Елде 

фермерлік шаруашылықты дамыту туралы ой дұрыс айтылған болатын. Бірақ 

Қазақстан жағдайларында, игерілмеген жерлерде шаруалар арасында, керісінше, тірі 

қалу кепілі ретінде қауымдардың рөлі арта түсті. 

Қазақ халқының жаппай жерсіз қалуы, қайыршылануы және соның салдары 

ретінде әлеуметтік шиеленістің өсуі реформаның күйінішті қорытындысы болды. 

Қарсылықтың стихиялық көріністері қожайындарды, өкімет өкілдерін соққыға 

жығудан, салықтар төлеуден бас тартудан, малды айдап әкетуден, егістіктерді 

таптаудан және басқаларынан көрінді. Ежелгі жерінен айырылған байырғы тұрғындар 

өз құқықтарын заңды әдістермен-өтініштер беру арқылы қорғауға тырысты, оларды 

көп мөлшерде мұрағат қорларында кездестіруге болады. 1913 жылдың қаңтарында 

Есімболат Досбаев пен Ғали Оспанов өз аулының атынан Торғай-Орал ауданы қоныс 



аудару ісінің меңгерушісіне «Шыңғырлау болысының №4 ауылы қырғыздарының ең 

жақсы шұрайлы жерлері қоныс аудару қорына тартып алынды, ал бізге жарамсыз 

жерлер ғана қалдырылды» деп шағым жасап, учаскелер кесіп беруді сұрады. Іс жүзінде 

қалған өтініштер сияқты, бұл өтінішке де бас тартылған жауап қайтарылды. 

Сонымен бірге қоныс аударушылардың едәуір көпшілігі де өздерінің жерге 

орналастырылуына риза болмады. Торғай облысы Ақтөбе уезінің Полтава болысы 

Қарашай поселкісінің шаруалары қоныс аудару бөлімінің меңгерушісіне белгіленген 

жерге орналасқаннан кейін өздеріне бөлінген учаскелер «бізге бөлінген жерде астық 

өсіру үшін қолайлы жер мөлшері мүлдем аз болып шықты» және әр адамға жазылған 

12 десятинаның егістікке 4 десятинаға жетер-жетпесі ғана жарамды деп жазды. Қорыта 

келгенде, жер пайдалану үшін қоныс аударушылар мен қазақтар арасында да, 

жергілікті халық арасында да даулар мен қақтығыстар пайда болды. Мәселен, Белоярск 

және Каменск поселкелерінің шаруалары Қостанай уезінің Кеңарал болысы 

қазақтарының жерлеріне өз бетімен қоныстанып алып, бастапқыда олардан жерді 

жалға алды, ал сонан соң 1905-1907 жылдар кезеңінде Ресейде шаруалардың жерді 

басып алуы жөнінде естіп, жергілікті тұрғындардан өздері ұнатқан учаскелерді күшпен 

басып алуға тырысты. Олар Луганск поселкесі казактарының жерлеріне де осындай 

ниетте болды. Бұл мақсаттарын жүзеге асыру үшін олар Ресейден әлі де бір «өте батыл 

адамдардың» келуін күтті. 

Жерін тартып алып қысым көрсету және дәстүрлі көшу жолдарынан айыру 

көшпелі халық арасында да толып жатқан жанжалдар туғызды. Олар көбінесе қайғылы 

аяқталып отырды, мысалы 1907 жылы Торғай облысының Ырғыз уезінде солай болды, 

онда күзеу ретінде пайдаланылатын Қаракөл алқабы үшін даудың салдарынан екі адам 

қаза тапты. 

Ал қоныс аудару аудандары шенеуніктерінің қиянат жасауында шек болмады. 

Жетісу облысының Жаркент уезі Аралтөбе селосының шаруалары шаруашылық 

жүргізуге арналған ақшалай қарыздың төленуін екі жыл күтті, әбден қайыршыланған 

олар Жаркент ауданының қоныс аударушыларды жерге орналастыру бөлімінің 

меңгерушісі Тепловқа барады. Олар оны күтіп қабылдауына кіріп «екі әйел мен бір 

шаруа оның алдында құдай ананың алдындағы сияқты тізерлеп тұрып, жәрдемақы 

беруді сұрағанда, оған жас балалары аш-жалаңаш деревняда қалғанын айтып 

жалынғанда бастық мырза шаруаларды балағаттап қуып шыққан». 

Қоныстандыру саясатының проблемаларын жұртшылықтың кең талқылағанын 

айтып өткен жөн, бұл әр түрлі түсініктегі толып жатқан жарияланымдардан 

көрінді.Үкіметтің аграрлық саясатының құрамдас бөлігі ретінде бұл мәселе 

Мемлекеттік Думада өте қызу айтыс туғызды. Аграрлық мәселені шешу Ресей 

империясының шет аймақтарын мекендеген халықтардың саяси құқықтарын 

қарастырумен ұштасты. Бұған үкіметтің Ресейдегі шаруалардың жерге деген 

мұқтаждығын кедейлерді шығысқа жаппай қоныс аудару жолымен қанағаттандыруға 

тырысуы себеп болды. Жергілікті тұрғындардың мүдделері мүлде ескерілмеді. І 

Мемлекеттік Думаның отырыстарында (1906) Орынбор губерниясынан сайланған 

депутат Т.И.Седельников қазақ халқының да, орыс қоныс аударушыларының да 

мүдделерін қорғау туралы мәлімдеді, ол «жүз мыңдаған қазақтар сөздің тура 

мағынасында жерсіз болып табылады. Ал егер жері аз қазақтарды алсақ, олар 

миллионнан кем болмайды» деп мәлімдеп жұртшылықтың назарын жер пайдалану 



мәселелеріне аударды. Оңшыл депутаттардың бір бөлігі, мысалы, кінәз Голицын 

сияқтылар бұрынғысынша «қоныс аудару ісін мүмкін болған барлық әдістермен 

күшейтуді» талап етті. Т.И.Седельников бұл жағдайға ашық қарсы шығып, қоныс 

аудару көшіп бармақшы болып шешкен шаруалардың ең кедей бөлігін де, жері сол 

қоныс аударушылар үшін зорлықпен тартып алынған жергілікті тұрғындарды да 

күйзелтеді деп ашығын айтты. Сондықтан ІІ Мемлкеттік Думада да (1907) аграрлық 

мәселе талқылаудың өзегі болды. Оңшыл депутаттардың бір бөлігі 1906 жылғы 9-

қарашадағы столыпиндік заңды қорғап шықты. Алайда Қазақстаннан сайланған 

депутаттар бұл көзқарастарға өз қарсылықтарын білдірді. Орал облысынан сайланған 

депутат И.И.Космодамианский Столыпинді «бүкіл заң шығарушы жиналыстың, бүкіл 

елдің және бүкіл орыс халқының жауы» деп жариялады, өйткені «үкімет өз саясатының 

зардаптарымен титтей де санаспай... қырғыз жерлеріне қоныстануды және оған 

шаруаларды кеңінен қоныс аударуды ұсынып отыр». Аграрлық комиссияның мүшесі 

Б.Қаратаев қоныс аудару әдістерін сынап сөз сөйледі, ол бұл үрдісті «күштінің әлсізге 

зорлығы» деп атады. ІІІ Мемлекеттік Думада (1908) қазақ халқы тіпті Думаға өз 

өкілдерін сайлау құқығынан да айырылды. Дегенмен, қазақтардың жерге 

құқықтарының бұзылуы туралы өткен думалық айтыстардың қызу өткені соншалық, 

Думаның бюджет және қоныс аудару комиссиясы үкіметке қазақтардың жерге 

орналастырылуы туралы заң жобасын өте тез арада әзірлеп, қабылдау жөнінде ұсыныс 

енгізді. Мұндай заңды қолданысқа енгізгенге дейін (ол жарыққа шықпаған күйінде 

қалды) ІІІ Думаның мұсылман фракциясы Закавказьеден сайланған депутат Хас-

Мамедов арқылы Қазақстанға орыс шаруаларын қоныс аудару «Қазақ халқының өз 

пайдалануындағы жерге ғасырлар бойындағы құқықтары әділетті және ізгілікті 

шешілуі үшін» барлық байырғы тұрғындар жайғастырылғанша тоқтатылуға тиіс деп 

мәлімдеді. Басқа депутаттар қоныс аударушылардың ауыр жағдайын еске салып, 

үкіметтен қоныстандыру саясатын өзгертуді тікелей талап етті. 

Сөйтсе де, депутаттардың бір бөлігі билеуші топтардың мүдделерін қорғап, 

жағдайды түрде бейнелеуге тырысты. 1909 жылы депутат А.Трегубов Жетісуға арнайы 

келді, ол бүкіл облыста атап айтқанда, «Верный кіші ауданында бүкіл қоныс аудару 

ісінің дұрыс жолға қойылғаны туралы ризашылық пікір білдірді», және бұл Жетісу 

облысындағы қоныс аудару ісінің меңгерушісі Велецкий қоныс аудару ісінің мүлде 

тәртіпке келтірілмеген жай-күйі туғызған қоныс аударушылар арасындағы аштықтың 

нақты оқиғалары туралы хабарлаған кезге шамалас болатын. 

Қазақтың белгілі ғалымы, көсемсөзші және саяси қайраткер Ә.Бөкейханов 

Қазақстандағы қоныс аудару ісінің жағдайымен терең таныс болды. Ол Ф.А.Щербина 

экспедициясының жұмысына белсене қатысты, I Мемлекеттік Думаның депутаты 

болып сайланды. Өзінің барлық дерлік еңбектерінде, ғылыми монографияларында 

немесе газет беттерінде жарияланған мақалаларында даланы шаруалар арқылы 

отарлаудың зардаптарын анықтап, бұл үрдісті үкіметтің аграрлық саясатынан бөліп 

қарастырды. Ол Петербургте отырып алып, «бірнеше десятина жарамсыз жерді 

қолайлы жер деп есепке алуды практикаға енгізу арқылы» қазақ өлкесінің жерін 

ойыншық еткен, «ешнәрсеге күмәнданбайтын адамдар» туралы терең мысқылмен 

жазады. Шаруаларды шөлейт және сортаңды далаларға қоныстандырудың көптеген 

фактілерін салғастыра келіп, Ә.Н.Бөкейханов «жерсіз аш халыққа сусыз қазақ даласын 

ұсынатын үкіметтің қоныс аудару саясатының санаулы күндері қалды» деген пікір 



айтты. Өз халқының мүдделерін қорғай келіп, ол былай деп жазды: «қазақтар қазіргі 

уақытта қоныс аудару учаскелерін кесіп беру кезінде болып жатқанды ессіздік деп 

санайды... жұмыс жүргізушілер учаскелерде мал шаруашылығы үшін ең бағалы 

алаптарды: шабындықтарды, қысқы жайылымдарды, егістіктерді, жақсы суаттарды 

учаскелерге межелеп алып... қазақтарға тау-тасты, сортаңтарды, батпақтарды, сусыз 

даланы қалдырады». 

Ақырында, ресми органдар қоныс аудару саясатының оған артқан үмітті ақтай 

алмағанын мойындады. Қоныс аудару және отарлау мәселелері жөніндегі комиссия 

1917 жылдың тамыз-қыркүйегінде елдегі қоныс аудару ісінің жағдайын талқылап, 

мынадай қорытындыға келді: «Егіншілік-отырықшылық отарлауы... тұйыққа тіркелген 

сияқты. Бұрынғы мейірбан қоныс аударудың аяқталар кезі келді». «Қоныс аудару» 

деген терминнің өзін «отарлау» деген сөзбен біржола ауыстыру ұсынылды. Отарлау 

саясаты енді ел экономикасын дамытудың жалпы жоспарын негізге алды, мұнда шет 

аймақтар зор рөл атқаруға тиіс еді. Өнеркәсіптік отарлауға шешуші мән берілді. Ол 

ауыл шаруашылығын да көтеруге тиіс болатын. Комиссияның анықтауы бойынша 

қоныс аударушылар таптан тыс болуға, оның материалдық қаражатының қажетті қоры, 

күш-жігері және алғырлығы болуға тиіс. 1917 жылдың қазан айындағы белгілі 

оқиғалар бұл жоспарды жүзеге асыруға бөгет жасады. Алайда империяның басқа шет 

аймақтары сияқты, Қазақстанды да жергілікті халықтың мүдделері туралы тіпті сөз де 

етілмеген қатаң және прагматикалық отарлау жүйесі күтіп тұрғаны анық еді. 

Аграрлық қоныс аударудың Қазақстан өмірінің әлеуметтік-экономикалық 

саласында ұшқын беруші рөл атқарғаны жақсы мәлім. Қазақ жерлерін қоныс 

аударушылардың пайдасына жаппай алып қою туралы және бұл үрдістің келеңсіз 

зардаптары туралы жоғарыда айтылып та өтті. Сонымен бірге, Ресейдің егіншілігі 

дамыған аудандарынан шаруаларды қоныс аудару Қазақстанға едәуір еңбек және 

материалдық ресурстар әкелді. Жаңа жерлерді шаруашылыққа игеруге себепші болды. 

2. Қазақ қоғамының дәстүрлі шаруашылығындағы өзгерістер. XX-ғасырдың 

басында капиталистік қатынастардың қазақ даласында дамуы күшейе түсті. Өлкеде 

өнеркәсіптің жаңа салалары пайда болды. Қоғамдық еңбек бөлінісі одан әрі дамып, 

жұмысшы табы калыптасты. Қазақстан халықтарының 90 пайызынан астамы ауылдық 

жерлерде тұрды. Жергілікті тұрғындардың басты кәсібі ежелден көшпелі мал 

шаруашылығы болатын. Ал XIX-ғасырдың аяғы XX-ғасырдың басында егіншілік 

халықтың көп бөлігінің негізгі кәсібіне айналды. Онымен қоныс аударушы 

шаруалардан басқа қазақтар да шұғылданды. Олар 1897 жылғы санақ бойынша 

өлкедегі бүкіл егінші халыктың 55,4 пайызын құрады. Ауыл-село тұрғындарының 2/3 

бөлігіне жуығын қазақ және орыс шаруалары камтыды. 

XX-ғасыр басында Қазақстандағы қала тұрғындарының саны едәуір өсті. Мәселен, 

Семей қаласында 1903 жылы 27 334 адам тұрса, 1909-10 жж. - 31 382, 1914 жылы - 35 

мыңға жеткен. Бұл кезде ірі қалалар болып саналған Оралда - 47,5 мың, Петропавл мен 

Верныйда - 43,2 мыңнан адам тұрған. Қала тұрғындарының саны негізінен Ресейден 

кешіп келген қоныс аударушылар есебінен өсті. Құрамына карай олар қанаушы 

өкімдерге, дворяндар, офицерлер мен саудагерлерге, сол сияқты казактардың дәулетті 

бөлігі мен жай енбекшілерге (мещандар, шаруалар, жүмысшылар) бөлінді. Қазақстанға 

капитализмнің енуі мұнда тауар-ақша айналымының ұлғаюы патриархалдық-

феодалдық қатынастардың ыдырауына, қазақ ауылында капиталистік қатынастардың 



дамуына жағдай жасады. Өнеркәсіптің жаңа салаларын өмірге әкелді, еңбектің 

қоғамдық бөлінісінің өсуіне және жалдамалы жұмысшылардың пайда болуына үлкен 

ыкпал етті. Натуралдық шаруашылықтың ыдырауы қазақ шаруаларының кедейленген 

топтарын «қосымша табыс іздеуге» мәжбүр етті. Өндірістік кәсіпорындарда жұмыс 

істеу олар үшін ақша тауып күн көрудің көзіне айналды. Қазақстан жұмысшы табы 

негізінен 1860-1890 жылдары жүргізілген реформалардан кейін пайда бола бастады. 

Бірақ бұл процестің қарқыны мен жұмысшы санының өсуі әр облыста бірдей болмады. 

Жұмысшылар тау-кен өнеркәсібі дамыған аудандарда 1855 жылы 1,5 мыңга жуық 

болса, 1890 жылы 11 мынга жетті. 1913 жылы Қазақстандағы жұмысшылардың саны, 

орта есеппен 75 мыңдай адамға жетті. Өлкеде 675 фабрика-зауыт кәсіпорындары 

болып, оларда 51 104 жұмысшы істеді, темір жол және су жолы көлігінде 25 мыңнан 

астам жұмысшы болды. Ал 1917 жылы Қазан революциясының карсаңында 

жұмысшылардың жалпы саны орта есеппен 90 мың адамға жеткен. XX-ғасырдың 

басына қарай Қазақстанның жұмысшы табы құрамында сан жағынан ғана емес, сапа 

жағынан да елеулі өзгерістер болды. Олардың ірі кәсіпорындарға шоғырлануымен 

байланысты кен өнеркәсібі мен темір жол транспорты жұмысшылары арасында таптық 

сана-сезімнің қалыптасуы байқалды. Әуел бастан-ақ көп ұлтты болып қалыптасқан 

жұмысшы табының 60 пайызы қазақтар болды да, қалғандары орыс, украин, татар, 

башкұрт және т.б. ұлттардың өкілі еді. Жұмысшылардың, әсіресе, жергілікті қазақ 

жұмысшыларының жағдайы өте ауыр болды. Жұмыс күнінің қаншаға созылатынын 

кәсіпорын иелері өз еркімен белгілеп отырды. Жұмыс күні 14-16 сағатқа дейін 

созылды. Олардың тұрмыс жағдайына қамқорлық жасалмады. Жалақы Ресейдегі 

кәсіпорындардан екі-үш есе кем төленді. Әйелдер мен балалардың ақысы тіпті аз 

болды. Ордер арқылы берілетін азық-түлік пен тауарлар көтеріңкі бағамен 

берілгендіктен жұмысшылар есеп айырысқанда, көбінесе қожайынға борышты болып 

қалды. Қазақ жұмысшылары ерекше ауыр жағдайды бастан кешірді. Олар жөнінде 

ашықтан-ашық кемсітушілік қолданылды. Құны бірдей жұмыс үшін қазақ 

жұмысшылары орыс жұмысшыларына қарағанда ақыны едәуір кем алды. 

Жұмысшылардың еңбек жағдайы өте-мөте ауыр, еңбек құралдары - сүймен, қайла 

және күрек болатын. Апатты окиғалар жиі болып тұрды.  Жұмысшылардың 

көпшілігінде тұрғын үй болмады, 40 пайызына жуығы ғана тозығы жеткен 

лашықтарда, жертөлелер мен барактарда тұрды. Медициналық қызмет көрсету мен 

санитарлық-гигиеналық жағдай жетіспеді. Жұмысшылар мен олардың отбасылары 

арасында індеттер мен жұқпалы аурулар жиі шығып отырды. Міне, осындай 

себептерге байланысты жұмысшылардың наразылықтары да жиі-жиі бой көрсете 

бастады. Қазақстанда жұмысшылардың бас көтерулері Ресейдегі революциялық 

процестің құрамдас белігі ретінде кеңінен өрістеді. Өлкеде жұмысшы козғалысының 

дамуына Ресейдің орталық губерниялары мен Сібірден келген жұмысшылар және жер 

аударылған саяси қылмыскерлер елеулі ықпал жасады. Олар өндірістегі қазақтарға 

өздерінің күрес тәжірибелерін үйретіп, жұмысшы қозғалысына саналылық пен 

ұйымшылдық элементтерін енгізді. 
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3. 1905-1907 жылдардағы  қазақ-орыс  еңбекшілерінің  интернационалдық  бой  

көрсетуі  болған  жер 

А. Успен  кеніші 

В. Кенді  Алтай 

С. Спаск  мыс  кеніші 

D. Верный 

E. Қалба  жотасы 

4. Ф.А.Щербина экспедициясының жұмысына белсене қатысқан, Алаш қайраткері 

А. Ә.Бөкейханов 

В. З.Айқынбаев 

С. А.Мекеров 

D. А.Қалдыбаев 

Е. Ә.Үсенов   

5. ХХ ғасырдың  басында  ағарту  ісін  дамытуда,  оны  уағыздауда  үлкен  орын  

алған  журнал 

А. Айқап 

В. Қазақ 

С. Алаш 

D. Сауат 

Е. Испра 

6. Ә. Бөкейханов  Қоянды  жәрмеңкесінде  қанша  адамның  қолын  жинады 

А. 14 500 

В. 15 000 

С. 17 000 

D. 13 000 

Е. 14 000 

7. Бірінші  дүниежүзілік  соғыс  болған  жылдар 

А. 1914-1918 ж. 

В. 1916-1918 ж. 

С. 1912-1918 ж. 

D. 1915-1917 ж. 

Е. 1919-1920 ж. 

8. ’’Жұт’’ ‒  деген сөздің мағынасы  

А. Малдардың жаппай қырылуы   



В. Қолөнердің түрі 

С. Байлық 

D.  Салық 

Е. Малдарды айдау  

9. 1913-1917 жылдарда «Қазақ» газетінің редакторы болған қайраткер  

А. А.Байтұрсынұлы  

В. Ш.Құдайбердіұлы  

С. М.Дулатов 

D. Ә.Бөкейханов  

Е. С.Торайғыров  

10. “Қазақстан отар болып келді және солай болып қалды ...” деген сөздерді 

күйінішпен айтқан  

А. С.Сәдуақасов 

В. І.Құрамысов  

С. Ж.Мыңбаев 

D. А.Розыбакиев 

Е. Т.Рысқұлов  

 

Ұсынылған әдебиеттер: 

 

1. Қазақстан тарихы. 5 томдық. 1-5-томдар. –Алматы., 2010 ж., 3-том 125-143 бб. 

2. Қазақстан тарихы: Лекциялар курсы. / Ред. басқ. т.ғ.д., проф. Қ.С. Қаражан. – 

Алматы: Нұрпресс, 2011. – 376 б. 

1. Қазақстан тарихы. Ч. Мусин 3-ші басылым Алматы., 2005 ж., 115-123 бб. 

2. Аяған Б.Ғ., Әбжанов Х.М., Махат Д.А., Қазіргі Қазақстан тарихы. – Алматы, 

2010. 67-72 бб. 

 

ҰЛТТЫҚ МЕМЛЕКЕТ ҚҰРУ ЖОЛЫНДАҒЫ ҚОЗҒАЛЫСТАР 

 

1. «Жәдитшілдік» ілімінің қазақ зиялы қауым өкілдері арасында таралуы. 

2. Ұлттық мемлекет құру жолында: қозғалыстар, күрес түрлері. 

3. 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыс. 

 

     1. «Жәдитшілдік» ілімінің қазақ зиялы қауым өкілдері арасында таралуы. 

Қазақ халқының арасынан сауатты, ел болашағы үшін ненің пайдалы, ненің зиян екенін 

пайымдай білген зиялылар аз шықпағанына тарих куә. Алаштың мұндай 

оқығандарының ХІХ-ғасырдың аяғы мен ХХ-ғасырдың басындағы ұстанған бағыты 

ғылым мен білімнің көзі исламға бет бұру және оны жаңаша серпілту («жәдитшілдік») 

жолы еді. «Жәдитшілдік» араб тілінен енген, жадид ‒ жаңа, жаңашыл деген мағынаны 

білдіреді. 

     Қазақ даласына бұл жол қырымдық татарлардың көрнекті ғалымы Ысмайыл 

Ғаспыралы (Исмаил Гаспринский) «Тәржіманы» арқылы тартылды деуге болады. 

Алаш қайраткерлері Батыс пен Шығысты тең ұстаған, ғылыми исламды өміріне азық 

еткен Исмаил Гаспринскийді үлгі тұтты. Ысмайыл Гаспыралы немесе Исмаил 

Гаспринский – ХІХ-ХХ ғасырлардың тоғысындағы бүтін түркі дүниесіне, жалпы 



адамзатқа ортақ аса ірі қайраткер, қаламгер, жазушы, ойшыл, ағартушы. Оның 

жаңашылдығы, түркі-мұсылмандар арасындағы ағартушылық-реформалық 

бастамалары сол кездегі ортақ отанымыз бен шетелдердің бірнеше буынын тәрбиеледі. 

Жәдитшiлдiк бағыт негiзiн салушы Шаһабуддин Маржани болғанымен, қазақ 

оқығандары И.Гаспринский еңбектерi мен оқулықтарын пайдалану арқылы өз 

мақсаттарын жүзеге асыруға ұмтылды. И.Гаспринскийдiң осынау оқулықтары, 

танымдық кiтаптары, ағартушылық аудармалары ағартушының алдына қойған арман-

мүддесiнiң үдесiнен шыққанын көрсетедi. 

     Исмаил Гаспринскийдің жәдидтік идеясын ағартушы Ахмет Байтұрсынұлы қолдап, 

оны өзінің жаңа қазақ жазуын жазуда пайдаланады. Біз оны Ахметтің 1912 жылы 

Орынбор қаласында басылып шыққан «Оқу құралы» атты кітабынан көре аламыз. 

Қазақ жастарының Уфа, Троицк, Қазан, Орынбор сияқты білім ордаларында ашылған 

Татар медреселерінде білім алулары ХVІІІ-ғасырдың соңғы жылдарында басталды. 

Медреседе ХІХ ғасырдың бастарында көптеген қазақ жастары білім алды. Осы 

уақыттарда Еділ- Орал аймағындағы Мұсылман дін адамдарының басқаруымен 

жүргізілген білім беру жүйесі Орыс үкіметінен ешқандайда көмек алмай өз күшімен 

өркендеген болатын. Орыстар Христиан қыла алмаған Татар және Башқұрт 

халықтарын еркін жіберуді ұйғарып, білім беру жұмыстарын дін адамдарына 

тапсырған болатын. ХІХ ғасырдың соңына дейін жалғасқан осы саясаттың арқасында 

әр ашылған мешіттің қасынан медресе ашылды.Ресей ішкі істер министрлігінің 

назарында болған медереселердің ішінде Ресулие медресесі, Құсаиния медресесі және 

Ғалия медресесі болған. Осы аталған медреселер ең көп қазақ жастарының 

шоғырланған жері болды. Ресулие медресесі Тройцк қаласында ашылған. Директоры 

әйгілі дін адамы Шейх Зейнуллах Ресули. 1884 жылында ашқан медреседе татар, 

башқұрт және қазақ жастары білім алды. Сол дәуірдің жәдидшілдерінің бірі болған 

Ресули медреседе жаңа педагогикалық білім беру жүйесін құрды. Медресенің білім 

беру жүйесіне Ыбырай Алтынсарин және Қазақтың бай саудагерлері де оң қабақ 

танытқан. Зерттеуші Жемаладдин Велидов Ресулие медресесінде білім алған 

оқушылардың 10% қазақ және башқұрт оқушыларынан құралғанын айтады. ХХ-

ғасырдың басында Қазақстан ақпарат құралдарының арасында маңызды орны бар 

«Айқап» журналының шығарушысы Мұхаметжан Сералин және Екрем Алиев осы 

медреседе білім алған. Қазақ мәдениетіне әсер еткен тағы бір медресе Ахмет 

Құсайыновтың Орынбордан ашқан медресі. Медресе 1890 жылы ашылған. Құсаиния 

медресесінде тек қана діни сабақтар емес, тарих, география, химия, зоология, Түрік 

және Орыс тілдері де оқытылған. Медресені Орыс мектептерімен жарысатындай 

дәрежеге жеткізген Құсаиния медресеге дәріс беру мақсатында сол дәуірдің атақты 

оқытушыларын жинап медресенің атын шығарған. Аталған медреседе дәріс алған 

Қазақ оқушыларының арасында Құдайберген Жұбанов, Шамғали Сарыбаев, Жұмабай 

Оразалин, Елемес Керменов, Хайреттин Балғынбаев, әйгілі әдебиетші Кенжеғали 

Ғабдуллин. Қазақ оқушыларының ең көп шоғырланған медресесі Ғалия 

медресесі.Медресе Еділ – Орал аймағының жәдитші дін адамы Зиаддин Кемали (1873-

1942) тарапынан құрылған. Уфа қаласында 10 қазан 1906 жылы құрылған медресе 

“Медресе-и Алие-и Діние” атымен ресми түрде ашылған. Кемали бір жағынан 

медреседе директорлық қызметін атқарса, бір жағынан хадис, тәбсір, сүннет және 

психология сабақтарын оқытқан. Дін сабақтарымен қатар математика, физика, химия 



және жаратылыстану пәндері оқытылған. Жәдитше білім берудің алғашқы 

құрушыларының бірі болған медреседе 1909жылы мен 1916 жылдар арасында 154-ге 

жуық қазақ жастары білім алған. Осы жастардың арасында Мағжан Жұмабаев, 

Ишанғали Арабаев, Мұстафа Оразаев, Бекмұхаммет Серкебаев, Бейімбет Майлин, 

Абдолла Шоқаев т.б білім алған. 

Өз халқын тура жолдан тайдырмауды ойлаған, елін жарқын болашаққа 

жетелеген Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов секілді патша өкіметінің саясатына қарсы 

тұруға шақырған прокламация жазғанын үлкен ерлік деп бағалауымыз қажет. Қазақ 

зиялыларының идеясы орыстандыру саясатына жасаған қарсылықтары нақты 

фактілермен дәлелденген. Соның бірі 1902 жылы ендірілген «крестьян начальнигі» 

жүйесіне, елдегі ресми мектептердегі араб тілі мен жазуын қолдануға тыйым 

салынуына қарсылық білдіргендігі еді.  

     Біз қарастырып отырған кезеңдегі қазақ оқығандарын негізінен екіге бөліп 

қарастыруға болады: біріншісі ‒ «батысшылдар», яғни орыс әдебиетін оқып өскендер, 

батыс мәдениетімен халқын ағартқысы, елін көркейткісі келгендер, бұлар дінді екінші 

кезекке қойды. Екіншісі ‒ «түрікшілдер», бұлар дінді бірінші кезекке қойып, ғылым, 

білім мен дінді біртұтас деп қарады.  

     «Жәдитшілдік» дегеніміз ‒ ислам дінінің негізінде ғылым-білімді дамыту, халықты 

оқыту. Сондай-ақ «жәдитшілдік» жаңа дүние ғылымдарын яғни физика, химия, 

астрономия, биология т.б. меңгеріп, заманға сай жан-жақты білім алуды уағыздады. 

Бұл ХІХ-ғасырдың аяғы мен ХХ-ғасырдың басындағы қазақ зиялы қауым өкілдерінің 

еңбектерінен байқалды. «Жәдитшілдік» бағыт негізін салушы Шаһабуддин Маржани 

болды. Оның ізбасары И.Гаспринский еді. Қазақ зиялы қауым өкілдері И.Гаспринский 

еңбектері мен оқулықтарын пайдалану арқылы өз мақсаттарын жүзеге асыруға 

ұмтылды.  

     Кейбір зерттеушілердің пікірінше мұсылмандық жаңа оқу жүйесі  

«жәдитшілдіктің» қалыптасып дамуы шамамен 1890-1916 жж. ХХ ғасырдың 20-

жылдары «жәдитшілдік» қозғалыс түркі халықтары арасында таралып, дамыды. Сол 

жылдары жарық көрген ғылыми зерттеулерге арқау болды. Исмаил Гаспринскийдің 

«жәдитшілдік» идеясын Ахмет Байтұрсынұлы қолдап, оны өзінің жаңа қазақ әліпбиін 

жазуда пайдаланды.  

     ХІХ ғасырдың аяғына қарай қазақ оқығандары арасында «жәдиттік» және 

«қадимдік» деген екі бағыт болды. «Қадимдік» бүкіл ғылымды, білімді, дамуды тек 

ислам діні шеңберінде өркендетіп, жетістікке жету деген зиялы топ өкілдерінің 

бағыты. Олар фәнни ғылымдарды: физика, математика, жағрафия, техника т.б. оқыту 

міндетті емес деп есептеді. Осындай жағдайларда Қазан, Уфа қалаларының мектеп, 

медреселерінде «жәдитшілдік» бағытты насихаттайтын жаңаша оқытудың негізі 

қаланды. 

2. Ұлттық мемлекет құру жолында: қозғалыстар, күрес түрлері. 

     Бүгінде біз Алаш қозғалысы деп атайтын құбылыстың алғашқы ұшқындары ХХ 

ғасырдың басында пайда болған. Қазақ еліндегі зиялылар империя үкіметінің озбыр 

отаршылдығы салдарларын ‒ шұрайлы жер-судан айрылу, діннің, мектептің қыспақ 

көруі, ал-жұртты басқаратын ең төменгі билік буындарына да тікелей отарлық өкімет 

өкілдері отырғызылып, орыстандыру шараларының күшейтіле жүргізілуінен жапа 

шегу мысалдарын ортаға салып, не істеу керектігін ақылдасу қажеттігін ұқты. Сондай 



мақсатты жүзеге асыру үшін Көкшетаудағы діни қызметшілер тарапынан көзі ашық 

азаматтарды жинап мәслихат құрмақ әрекеттері жасалды.Алайда патша үкіметінің 

құпия қызметі жансыздарының көмегімен оларды тез тауып алды. Петропавл, 

Көкшетау, Павлодар, Семей уездерінде тұратын өзге де оқыған қазақтарды тінтіп, 

үйлеріндегі кітапханаларын тәркіледі. Біразына бірқатар жазалау шараларын 

қолданды. Бірақ буырқанып қайнап жатқан халық наразылығын күшке салып басып 

отыру мүмкін емес еді. Бұл әсіресе 1905 жылғы 9 қаңтарда империя астанасында орын 

алған «Қанды жексенбі» оқиғасынан кейін мүлдем мүмкін болмай қалды.  

     Жалпақ елде алғашқы орыс революциясы дауылдатты. Жағдайды уыстан шығармау 

үшін император ІІ Николай мен оның айналасы «революцияны резолюцияға 

айналдыруды» көздеген бірқатар шешім жасады. (1905 жылғы 18 ақпанда патша ішкі 

істер министріне рескрипт ‒ бодандарына жақсылық жасайтынын жария түрде 

мәлімдеген ашық хат берді. Онда министрге заңнамалық жобаларды алдын-ала 

қарайтын сайланбалы өкілдік мекеме, яғни халықтың сеніміне ие боп сайланып келетін 

өкілдерден Мемлекеттік Дума құру жайында заң жасау тапсырған. Осыған орай жер-

жерде жиындар өтті. Жұрт өздерінің мұң-мұқтаждарын айтып, тілектерін білдірген 

петицияларын үкіметке жолдап жатты.   

     Бұл науқанға Әлихан Бөкейханов пен оның пікірлестері үлкен мән бере қарады. 

Патша үкіметі атына өздері дайындаған тілек-хаттың Дала өлкесіндегі халық көп 

жиналатын жәрмеңкелердің бірінде талқылап, жұртшылықтан кең қолдау табуын 

ұйымдастырды. Петицияда тағдыры Ресеймен қосақталған қазақ елінде жүргізіліп 

жатқан орыстандыру саясаты талданды, қазақтардың діни-рухани істеріне көрсетіліп 

жүрген зор қыспақ мысалдар келтірілді. Халықтың экономикалық жағдайын түзеуге, 

қазіргі тұрмыс ахуалын көтеруге мүмкіндік беру үшін жасалуға тиіс шараларды, 

олардың ішінде қазақ халқының мүдделерін күйттеп, құқықтарын қорғау мақсатымен 

«орыстың заң шығару жиналысына» қазақ депутаттарын қатыстыру керектігін де 

қосып, үкімет алдына қойылатын талаптар он бір тармаққа түйінделіп жазылды. Сосын 

революция қуат берген ұлттық қозғалыстың бағдарламасы іспеттенген бұл тілек-хат 

көпшілік назарына ұсынылды. Қоянды жәрмеңкесі жұмыс істеген маусым айы бойы 

жұртшылық арасында талқыланып, қолдау тауып жатты. Ақыры 14,5 мың адам 

қолдаған (хат танитыны қолын қойған, сауаты ашылмағаны бармағын басқан) петиция 

әзір болды. Бірақ оны Қарқаралы поштасы қабылдамады да, үлкен қиыншылықпен, 

Дала өлкесінен тысқары қаладағы пошта арқылы патшалық астанасына жіберілді.  

     1905 жылғы 6 тамызда ІІ Николайдың Ресейде Мемлекеттік Дума құрылатынын 

әйгілеген манифесі өмірге келеді. Сонымен бірге Думаға депутаттар сайлауын өткізу 

ережесі де жарияланды. Бірақ бұл жұртшылықты сонша қуанта қоймады. Император 

бекіткен құжат ішкі істер министрінің қолынан шыққандықтан, соның атымен 

«Булыгин Думасы» атанып кетті. Заң шығарушылық емес, кеңесшілік рөл ғана 

атқармақ Мемдума, халық ереуілдерге шығып, қатты наразылық білдіргендіктен, 

шақырылмаған күйі қалды. Ақыры, «революцияны резолюциямен алмастырудың» 

кезекті бір әдісі іске қосылып, патшаның «17 қазан манифесі» дүниеге келді. Мұнда 

оның «Мемлекеттік Думаны құру туралы» 6 тамызда қол қойған манифесімен 

сабақтастырылып, парламенттің жаңаша тағайындалатыны айтылды. Заң шығарушы 

мекемеге халықтың лайықты адамдарының сайлануына жол ашылатыны, Дума 

мақұлдамайынша бірде-бір заңның күшіне енбейтіні мәлімделді. Сондай-ақ, 1905 



жылғы 17 қазанда шыққан осынау манифест саяси құқықтар мен еркіндіктерді жария 

етіп, ел игілігіне ұсынды. Яғни, бұл құжатта халыққа сөз бостандығы, ар-ождан 

бостандығы, жиналыс жасау еркіндігі, одақтарға бірігу еркіндігі және жеке тұлғаның 

қол сұғуға болмайтын дербестігі қамтамасыз етіледі деп уәде берілді.  

ХІХ-ғасырдың аяғы ХХ-ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының көшбасшысы 

Әлихан Бөкейханов 1866 жылы 5 наурызда Тоқырауын өзені алқабында дүниеге 

келген. Әуелі ауыл молдасынан сауат ашып, одан Қарқаралы мектебінде оқыды. Сосын 

Омбы техникалық училищесінде кәсіптік білім алып, 1890 жылы Санкт-Петербургтің 

Орман институтына түсті. Осы жоғары оқуды экономист мамандығы бойынша 1894 

жылы бітіргеннен кейін Дала уәләятының астанасына оралып, орман шаруашылығы 

училищесінде оқытушы болып еңбек жолын бастады. Көп ұзамай түрлі статистикалық 

басқармаларда, зерттеуші экпедицияларда істеді, қазақ жер-су жағдайын арнайы 

зерттеуге келген әйгілі земстволық статистик Ф.А.Щербинаның 1896 жылдан Ақмола, 

Семей, Торғай облыстарында жұмыс істеген экпедициясы жұмысына атсалысты. 

     Мұның бәрі оның патша үкіметінің жер саясатын терең зерттеп білуіне ықпал етті. 

Сол саясат салдарынан орын алып жатқан қазақтың отарлық тыныс-тіршілігіндегі 

келеңсіз өзгерістер мен ауыртпалықтар жайында ой-пікірін аян етіп, баспасөзде өзіндік 

үн қатып тұрды. «Россия. Біздің Отанымыздың толық географиялық сипаттамасы» 

атты әйгілі көптомдық еңбектің қазақ даласына арналған, 1903 жылы шыққан ХҮІІІ 

томының авторларының бірі болды. Зерттеулерімен шұғылдана жүріп, зерделі, оқыған 

азамат ретінде ол туған халқының тағдырын жеңілдетуді, тұрмысын жақсартуды 

ойлады. Орталықтағы студент шағынан қоғамдық мәселелерге белсене араласты. 

Империядағы бірінші революция оқиғаларына сергек үн қосып отырды.  

3. 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыс. 1914 жылы басталған бірінші 

дүниежүзілік соғыс Ресей халықтарына аса ауыр қасірет әкелді. Әлеуметтік және 

ұлттық езгі күшейді. Соғыс жылдарында жергілікті жерлердегі патша шенеуніктерінің 

озбырлығы мен зорлық-зомбылығы өлшеусіз өсті. Қазақтардан жерлерін тартып алу 

жалғастырылды. 1916 жылдың ортасына қарай патша өкіметінің қазақ халқынан 

тартып алған жерінің жалпы көлемі 45 миллион десятинаға теңелді. Әлеуметтік және 

ұлттық езгінің күшейуі әр түрлі топтардың наразылығын туғызды. Қазақстандағы 

көтеріліс 1916 жылғы 25 маусымдағы патша жарлығы жарияланғаннан кейін басталды. 

Шілденің бас кезінде Қазақстанның барлық аймақтарында дерлік стихиялы 

наразылықтар басталып, көп ұзамай қарулы көтеріліске ұласты. Тылдағы жұмыстарға 

алынатын тізімдерді жасау жүйесінде жаппай парақорлықпен  қиянат жасаушылыққа 

жол берілді. Ол кезде қазақтарда метрикалық күәліктердің болмағанын пайдаланып, 

тізімге жас шамасына қарамастан кедейлерді қалауынша енгізді.  Патша жарлығының 

қатаңдығы және жергілікті жерлерде оны жүзеге асырудың әділетсіз әдістері 

еңбекшілерді қолына түскенімен қарумен қаруланып, патша     өкіметінің өкілдеріне: 

болыс басқарушыларына, ауыл старшындарына, полицейлерге қарсы шығуына 

мәжбүрледі.  

Стихиялы қозғалыс бірте-бірте ұйымдасқан сипат алып, қарулы көтеріліске 

ұласа бастады. Көтеріліс бүкіл Қазақстанды қамтыды, ірі орталықтары –Жетісу мен 

Торғай. Басшылары: Жетісуда - Т.Бокин, Б.Әшекеев, Ж.Мәмбетов, Ұ.Саурықов, 

А.Қосанов, Торғайда - А.Иманов, Ә.Жангелдин, Ә.Жанбосынов, К.Көкімбайұлы 

болды. Басты мақсаты ұлттық және саяси азаттық болды. Көтерілістің негізгі қозғаушы 



күші ұлттық шаруалардың қалың тобы, сондай-ақ сол кезде туып келе жатқан 

жергілікті жұмысшы табының өкілдері, қолөнершілері болды. Көтеріліске қазақтармен 

қатар ұйғырлар, өзбектер, қырғыздар, дүнгендер және басқа да кейбір халықтардың 

өкілдері қатысқан Оңтүстік облыстарды қоспағанда, Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт-

азаттық қозғалысы құрамы жағынан бір ұлттың қозғалысы болды. Қазақ қоғамында 

патшаның жарлығы мен көтеріліске көзқарас бір мәнде болған жоқ: байлардың үстем 

топтарының белгілі бір бөлігі, сондай-ақ «бұратаналық әкімшілік» дейтіннің 

шенеуніктері «реквизиция туралы» патша жарлығын сөзсіз қолдады және оны басты 

жүзеге асырушылар болды; қазақ зиялыларының батыл өкілдері (мысалы, Тоқаш 

Бокин, Жаңабай Ниязбеков, Әубәкір Жүнісов, Тұрар Рысқұлов, Әліби Жангелдин, 

Сейітқали Меңдешев, Бәймен Алманов және басқалар) патша жарлығына батыл қарсы 

шықты және халықты қарулы қарсылыққа шақырды, ал «Қазақ» газетінің төңірегіне 

біріккен либерал-демократияшыл зиялылардың жетекшілері (А.Байтұрсынов, 

Ә.Бөкейханов, М.Дулатов және басқалар) патша әкімшілігін адам алуға асықпауға, 

қайта әуелі дайындық шараларын жүргізуге көзін жеткізуге талай рет әрекет жасады. 

Қазақ халқының 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісі Қазақстанның барлық 

аймақтарында қатаң басып-жанышталды. Көтерілісті басу үшін патша үкіметі 

көптеген ауылдарды жойып жіберді, бейбіт тұрғындар аяусыз қырғынға ұшырады.  

Генерал-губернатор Куропаткин бекіткен сот үкімі бойынша Түркістан өлкесінде 

қоныс аударушылар селоларының тұрғындарынан құрылған отрядтар мен 

жазалаушылардың қолынан сотсыз және тергеусіз қаза тапқан адамдарды қоспағанда, 

1917 жылы 1 акпанға қарай 347 адам өлім жазасына, 168 адам каторгалық жұмыстарға, 

129 адам қамауға кесілді.  

1916 жылғы көтеріліс қазақ халқының сан ғасырлық ұлт-азаттық қозғалысының 

тарихында ерекше орын алады. Көтеріліс отаршылдыққа және империализмеге қарсы 

бағытта болды. Көтерілістің басты міндеті – халықты отаршылдық езгіден ұлттық және 

саяси жағынан азат ету міндетімен салыстырғанда, таптық мәселе (ауылдың бай үстем 

топтарына қарсы күрес) екінші кезекте қалды. Қазақстан мен Орталық Азиядағы 1916 

жылғы ұлт-азаттық көтеріліс тұтас алғанда Ресей империясындағы саяси және 

әлеуметтік-экономикалық дағдарыстың одан әрі асқына түсуіне себепші болды.  

 

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар: 

1. 1916 жылғы Ұлт-азаттық көтерілісінің Торғай  ошағындағы қозғалыста  

қамтылған адам саны?  

                А. 50 000 

               В. 70 000 

               С. 35 000 

               D. 55 000 

               E. 20 000 

      2. 1916 ж.  көтерілістің  ірі  ошақтары   

А. Торғай,  Жетісу 

В. Семей,  Орал 

С. Петрапавл,  Омбы 

                   D. Орынбор,  Торғай 

Е. Верный,  Қарқаралы 



3. 1917 ж. шілдедегі басты оқиға 

А. Орынборда  бірінші қазақ съезі болды 

В. Семейдегі жұмысшылардың ереуілі 

С. Спасск кеніндегі наразылық 

D. Патшаның тақтан құлауы 

Е. Алаш партиясының құрылуы 

4.  «Шора-и-Ислам» партиясын құрған жетекші 

А. М.Шоқай 

В. К.Сүтішев 

С. Ғ.Ыдырысов 

D. К.Тоғысов 

Е. П.Рыжов 

5. Алашорда  үкіметінің  құрылған  жылы 

А. 1917 ж 

В. 1916 ж 

С. 1920 ж 

D.1918 ж 

Е. 1914 ж 

6. Алашорда  үкіметі  құрылғаннан  кейін  оның  батыс  бөлігін басқарғандар 

А. Жаһанша, Халел Досмұхамедовтар 

В. А.Байтұрсынов, А.Бөкейханов 

С. Қабанбай мен Бөгенбай 

D. А. Иманов, Ә.Жанбосынов 

Е. М.Дулатов, А. Иманов 

7. 1916 ж.  патша  шенеуніктері  қазақ  халқынан  қанша    десятина  жер  тартып  

алды 

А. 45 млн. десятина 

В. 10 млн. десятина 

С. 30 млн. десятина 

D. 40 млн. десятина 

Е. 50 млн. десятина  

8. 19-43 жас  аралығындағы  жастарды  қара  жұмысқа  алу  туралы  жарлықтың 

шыққан уақыты 

А. 1916 ж.  25 маусым 

В. 1916 ж.  25 сәуір 

С. 1916 ж.  25 ақпан 

D. 1916 ж.  25  наурыз 

Е. 1916 ж.  25 желтоқсан 

9.  «Жәдитшілдік» дегеніміз: 

А. Ислам дінінің негізінде ғылыми білімді дамыту 

В. Ислам дінінің негізінде діншілдікті уағыздау 

С. Жаппай еуропаша сауат ашуға бейімдеу 

D. Ақсүйектерді еуропаша сауат ашуға бейімдеу 

Е. Бір бағытта оқытуды насихаттау 

10. Жәдитшілдік  ілімінің  негізін  қалаған 



А. Ш. Маржани 

В. И. Гаспринский 

С. А. Байтұрсынов 

D. А. Құнанбаев 

       Е. Ә. Бөкейханов 

Ұсынылған әдебиеттер: 

 

1. Қазақстан тарихы 5- томдық Алматы, 2010 ж., 5-том, 171-187 бб. 

2. Қазақстан тарихы. Ч. Мусин 3-ші басылым Алматы., 2005 ж., 391-403 бб. 

3. Аяған Б.Ғ., Әбжанов Х.М., Махат Д.А., Қазіргі Қазақстан тарихы. – Алматы, 

2010. 183-191 бб. 

 

 

КЕҢЕСТІК ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТАРИХИ БАСТАУЛАРЫ: 

ҚАЗАҚТАНДЫРУ ҚИЫНШЫЛЫҚТАРЫ 

 

1. 1917 жылғы Қазан революциясы және Қазақстанда Кеңес өкіметінің орнауы 

2. Азаматтық қарсыласу жылдарындағы Қазақстан 

3. Қырғыз (Қазақ) АКСР-ң құрылуы 

 

1. 1917 жылғы Қазан революциясы және Қазақстанда Кеңес өкіметінің орнауы. 

ХХ-ғасырдың басында Қазақстан тәуелсіздігі жоқ, мемлекеттігінен айрылған Ресейдің 

бір түкпірдегі губерниясы еді. Ресейде үш ғасырға жуық уақыт Романовтар әулеті 

билік құрды. Алайда 1917 жыл елде революциялық толқулармен басталды. Ақпанда 

толқулар күшейіп, 23 ақпаннан бастап ол төңкеріске ұласты. 25 ақпанда сол кездегі 

Ресейдің астанасы Петроградта төңкеріс бүкіл қаланы қамтыды. 25 ақпан күні патша 

Петроград әскери округіне «... ертеңнен қалдырмай астанадағы тәртіпсіздіктерді 

тоқтатуды бұйырамын» деген тапсырма берді. Бұл патшаның соңғы өкімі еді. 26 ақпан 

күні Невск даңғылындағы демонстранттарға қарсы оқ атуға бұйрық берілгенімен 

төңкеріс барысында шешуші сәтте әскер көтерілісшілерге қарсы оқ атудан бас тартып, 

өздері көтерілісшілер жағына шығып кетті. 27 ақпан күні Петроградты жұмысшылар 

мен солдаттар түгел басып алып, қарулы көтеріліс жеңіске жетті. 27 ақпанда Петроград 

жұмысшы және солдат депутаттарының кеңесі құрылды.   

     1916-1917 жж. патша үкіметі соғыста жеңіске жете алмайтынына және 

революцияны тұншықтыру мүмкін еместігіне көзі жеткен буржуазия патша үкіметіне 

қарсы тарапқа шыққан болатын. Сондықтан қарулы төңкеріс жеңіске жетісімен оны 

пайдаланып қалғысы келген буржуазия 28 ақпан күні Мемлекеттік Думаның уақытша 

комитетінің құрылғаны туралы ресми түрде жариялады. Сөйтіп Николай ІІ патша 

тақтан құлатылып, Ресейде екі билік: 

1. Жұмысшы және шаруалар билігін көздеген Кеңес үкіметі; 

2. Буржуазия мен помещиктер өкілдерінен құрылған Уақытша үкімет орнады. 

     Осы жоғарыда айтылған Ресейдегі жағдай оның ұлттық аймағы Қазақстанда да өз 

бейнесін тауып жатты. 1917 жылғы ақпан төңкерісінің нәтижесін, патшаның тақтан 

құлағанын қазақ халқы қуанышпен қарсы алды. Ұлт зиялылары ұлттық автономия 

құратын сәт туды деп санады. Қазақстанда 1917 жылдың наурыз-сәуір айларында жер-



жерде жұмысшы және солдат депутаттарының кеңестері құрылды. Ресейдегі сияқты 

Қазақстанда да көп партиялы жүйе қалыптасты. Әртүрлі партиялар мен топтар 

ымыраға келе алмай, шиеленіскен айтыс жүргізді. 1917 жылғы ақпан төңкерісі 

Қазақстанның халық бұқарасының орасан көпшілігін оятуға, тарихи прогрестің 

дамуын жеделдетуге себепші болды. 

     Үкімет басына келген екі биліктің ұстанымдары әр түрлі болды. Ең негізгі мәселе 

соғысқа қатысты еді. Уақытша үкімет соғысты «жеңіске жеткенге дейін» жалғастыру 

және халықаралық міндеттемелерді түгел орындау керек деп шешті. Ал Кеңес үкіметі 

соғысты аннексиясыз және контрибуциясыз тоқтату қажет деді. Соғысты жалғастыру 

мәселесіне байланысты Уақытша үкімет ішкі саясатында жеңіске жеткенге дейін елдің 

ішкі қорғаныс қабілетін төмендетпеу үшін 8 сағаттық жұмыс күнін енгізу жобасын 

кейінге қалдыруды ұсынды. Сондай-ақ Уақытша үкімет тағы осы жағдайға 

байланысты аграрлық және ұлттық мемлекеттік құрылыс мәселелерін шешуді кейінге 

қалдыруды ұсынды. Осы және тағы басқа көптеген жағдайларға байланысты Уақытша 

үкімет пен Кеңес үкіметі келісе алмады. Сондықтан 1917 жылы 24 қазанда Қызыл 

армия қайта көтеріліске шықты. Көтерілістің орталығы большевиктер партиясы 

орналасқан Смольный үйі болды. Көтерілісшілер Уақытша үкімет орналасқан Қысқы 

сарайды, көпірлерді, почта, телеграф, вокзалды басып алды. Уақытша үкімет мүшелері 

тұтқындалды. Билікке большевиктер бастаған Кеңес үкіметі келді. 1917 жылғы қазан 

төңкерісінен кейін елде бір ғана үкімет Кеңес үкіметі орнады.  

      1917 жылғы Ақпан буржуазиялық-демократиялық революциясынан кейін 

орнаған Уақытша буржуазиялық үкімет елдегі әлеуметтік және ұлттық езгіні жою, жер 

мәселесін, империалистік соғыстан шығу және т.б. көкейкесті мәселелерді шешпеді. 

Қазақстандағы жергілікті халықтарды саяси құқықтарынан айырған бұрынғы патша 

үкіметінің заңдары өз күшінде қалды. Өлкедегі казак-орыс әскерлерінің ұлан-байтақ 

жер иеліктері мен барлық әлеуметтік артықшылықтары толығымен сақталды. 

Қазақстанның ең жақсы шұрайлы жерлерін отаршыл кулактар тартып алып берген 

Қоныс аудару басқармасының жергілікті аппараты өз жұмысын одан әрі жалғастырды. 

Өнеркәсіп орындарында 8 сағаттық жұмыс күні енгізілмеді. Мемлекеттік мекемелер 

мен мектептерде қазақ тіліне көшуге бұрынғысынша тыйым салынды. Қазақ халқының 

өзін-өзі билеуі туралы мәселе тіпті қойылмады да. Сондықтан Ресей мемлекетіндегі 

бұл жағдайларды В. И. Ленин бастаған большевиктер партиясы «Бүкіл өкімет 

кеңестерге берілсін» — деген ұранды пайдалана отырып, Уақытша үкіметті құлату 

үшін оны басты құралға айналдырды. Бұл елдің барлық жерінде халық бұқарасының 

большевиктер жағына көптеп шығуына әсер етті. Сөйтіп, 1917 жылғы 25-қазанда (7-

қарашада) Петроградта қарулы көтеріліс басталып, Уақытша буржуазиялық үкімет 

құлатылды. 

Уақытша үкімет құлатылып, мемлекет билігінің кеңестердің қолына көшкені тек 

Ресейді ғана емес, дүниежүзін, бүкіл әлемді дүр сілкіндірді. Бұл оқиға бүкіл елде, оның 

шет аймақтарында кеңес өкіметін құру, нығайтумен ұштасты. Ол көп жерлерде 

орталық аудандардың ықпалымен қан төгіссіз іске асты. 

Революция бүкіл билікті жұмысшы, солдат, шаруа депутаттары кеңесінің қолына 

беру арқылы халықтың әр түрлі топтары мен түрлі ұлттардың, халықтардың 

келешектегі тағдырына байланысты түрліше үмітте болуына жол ашты. Ресейдің 

жұмысшы, шаруа, солдаттар бұқарасы елді соғыстан шығарып, халықтың бейбіт 



еңбекке оралуына, соғыстан бұрын, соғыс жылдарында жоқшылық пен мұқтаждық 

зардаптарын шегіп, әбден қажыған жағдайын түзеуге енді айқын жол ашылады деп 

есептеді. Ресейдің қол астында болып келген орыс емес халықтардың еңбекші 

бұқарасы Қазан революциясынан кейін экономикалық-әлеуметтік күйзелістен 

шығумен бірге отаршылдықтың бүғауынан босанып, тәуелсіздік алатын шығармыз деп 

үміттенді. Ал Ленин бастаған большевиктер зауыт, фабрикалар жұмысшыға, жер 

шаруаға, бейбітшілік - бүкіл халыққа деген ұран көтере отырып, Ресейге тәуелді болып 

келген халықтар жөнінде өз бағыттарын белгіледі. Олар барлық ұлттар мен 

ұлыстардың, халықтардың теңдігі мен бостандығын, азаттығын жариялай отырып, 

оларды революция туының астынан кетпеуге шақырды. 

Қазан революциясынан кейін көп уақыт өтпей-ақ елде азамат соғысы мен шетел 

басқыншылығының жорығы басталды. Бұл тұста Қазақстанда Кеңес өкіметі орнап 

болған жоқ еді. Биліктің Кеңестердің қолына өтуі мұнда кейінірек жүзеге асты. Оның 

бір себебі, мұнда саналы, жақсы ұйымдасқан саны мол жұмысшы табы болған жоқ. 

Екіншіден, шет аймақтарда билікті кімнің алатыны жөнінде жұрт қолдайтын бірыңғай 

пікір де болмады. Кейбір жерлерде автономия жарияланып, олардың Ресей құрамында 

болатыны-болмайтыны жөніндегі мәселе ашық тұрды. Мәселен, осы тұста құрылған 

Башқұрт, Түркістан, "Оңтүстік шығыс одағы" деген атпен Сібірде пайда болған 

автономиялар қазақ зиялыларын ұлттық өз иелігін құруға құлшындырды. Сөйтіп, 1917 

жылы желтоқсанда Алашорда үкіметі пайда болды. Оның Батыс Қазақстандағы бөлігін 

Халел, Жанша Досмұхамедовтар, Шығыстағы бөлігін Әлихан Бөкейханов, Ахмет 

Байтұрсынов, т. б. басқарды. 

Сонымен бірге казақ даласында Кеңес өкіметін орнату жолындағы күресте жүріп 

жатты. Соның нәтижесінде 1917 жылғы қазаннан 1918 жылғы наурызға дейін 

Қазақстанның көптеген аудандарында кеңес өкіметі орнады. 

Ресейдің орталық аудандарынан Қазақстанға көмек көрсету үшін Ә.Жангелдин, 

В.Чекмарев, П.Кобезев және т. б. төтенше комиссарлардың келуі қазақ халқының 

арасынан Әділбек Майкотов, Бекен Серікбаев, Сәкен Сейфуллин, Тоқаш Бокин, Ораз 

Жандосов, Амангелді Иманов, Әбдірахман Әйтиев сияқты көптеген күрескерлерді 

шығарды.  

Революцияны қолдайтын күштер басым болған жерлерде жергілікті кеңестер 

большевиктер жағына түгелдей шықты. Ал қызыл әскер жасақтары бар аудандарда 

өкімет билігі жұмысшылар мен шаруалардың қолына большевиктердің Кеңесте 

көпшілік орынға ие болуы арқылы жүзеге асты. Мұндай жағдай Қазақстанның 

солтүстік-шығыс облыстарының көптеген аудандарында, Сырдария және Бөкей 

ордасында орын алды. Бірақ революция қарсыластарының күштері көбірек 

шоғырланған Орынбор, Орал, Жетісу облыстарында өкімет билігі жұмысшылар мен 

шаруалардың қолына қарсылық көрсеткендерді талқандау арқылы, осы күресте жанын 

пида еткен құрбандықтар арқасында ғана тиді. 

Кеңес өкіметі алдымен Сырдария облысында жеңіп шықты. Мұндағы Перовск 

(Қызылорда) жұмысшылары мен солдаттары өкімет билігін 1917 жылғы 30-қазанда 

(12-қараша) өз қолына алды. Ол кезде бұл үлкен әскери гарнизон орналасқан ірі темір 

жол станциясы болатын. 

Сырдария облысында Кеңес өкіметінің орнауы, оның саяси– экономикалық және 

әкімшілік орталығы Ташкент қаласында 1917 жылғы 28-қазанда Кеңес өкіметі 



құрылғаннан кейін іске асты. 1917 жылы қараша айының орта кезінде Кеңес өкіметі 

Черняев (Шымкент) қаласында жеңді. Қараша-желтоқсан айларында Кеңес өкіметі 

Әулиеатада, Түркістанда, Қазалыда, Арал поселкесінде және облыстың басқа да ірі 

елді мекендерінде қан төгіссіз бейбіт жолмен орнады. Қазақстанда Кеңес өкіметін 

орнату үшін күресте большевиктер өздерін жақтаған ұсақ буржуазиялық топтар және 

ұйымдармен – солшыл эсерлермен, интернационалдық меньшевиктермен, «Үш жүз» 

партиясымен келесімге барды. 1917 жылдың күзінде Қазақстанда өзін «Қырғыздың 

(қазақтың) социалистік партиясы» деп атаған «Үш жүз» партиясы құрылды. Оның 

жетекшісі – адвокат, журналист және драматург Көлбай Тоғысов болды. 1917 жылғы 

наурыз-сәуір айларында К.Тоғысов Сырдария облысында «Шора-и-Ислам» партиясын 

құруда Мұстафа Шоқайұлына көмектесті. Дегенмен К.Тоғысов 1917 жылы шілдеде 

Орынбор қаласында өткен І Бүкілқазақ съезіне шақырылмады, себебі Ә.Бөкейханов 

т.б. сенімсіздік білдірді. Өзінің әлеуметтік тегі жөнінен К.Тоғысов құрған «Үш жүз» 

партиясы ұсақ буржуазияшыл демократтардың саяси ұйымы болды. 1918 жылы «Үш 

жүз» мүшелері Кеңес үкіметін қолдап, Алашордашыларға қарсы күресті. Сол жылы 

құрамында мүшелері аз болғандықтан партия тарап кетті. 

1917ж. жергілікті бұқара халықтың қолдауымен Кеңес өкіметі Ақмола және 

Семей облыстарында кең өрістеді. Петропавлда жұмысшы және шаруа депутаттары 

Кеңесінің темір жол жұмысшыларымен бірлескен қимылының арқасында 1917 жылы 

22-қарашада революциялық уақытша комитет құрылды, оның құрамына Ғ. Ыдырысов, 

Я. Побелянский, К. Сүтішев, П. Рыжов және т.б. кірді. Бұл комитет сол жылғы 27-

желтоқсанда Ақмолада өткен еңбекшілердің бұқаралық жиналысында биліктің 

кеңестерге көшкені туралы қарар қабылдады. Дегенмен Көкшетау, Павлодар, Атбасар, 

Семей, Өскемен уездерінде казак-орыс және офицер-старшина билеуші топтардың 

басым болғандықтан, Кеңес өкіметі үшін күрес біраз қиындыққа кездесті. Семейде 

өкімет билігі жергілікті Кеңестің қолына 1918 жылы ақпанның 16-нан 17-не қараған 

түнде көшті. 

1917 жылғы желтоқсан – 1918 жылғы наурыз аралығында Кеңес өкіметі Торғай 

облысының орталығы және Қостанай, Ақтөбе қалалары мен басқа да ірі елді 

мекендерде орнады.  

Қазақстанның бірқатар аймақтарында, соның ішінде Орал, Орынбор, Жетісу 

облыстарында кеңес өкіметін орнатуда көптеген қиындықтар кездесті. Бұл жерлерде, 

әсіресе, казак-орыс станицаларында контрреволюциялық күштер басым болды. Жетісу 

облысындағы казак-орыс офицерлері 1917 жылғы 1-қарашада өздерінің «әскери-

үкіметін» құрды.  

Орынбордағы контрреволюциялық күштерді талқандау және онда кеңес билігін 

орнату мәселесіне Кеңес үкіметі ерекше назар аударды. Өйткені Орталық кеңестік 

Ресейді Қазақстанмен және Орта Азиямен байланыстыруда Торғай облысының 

орталығы Орынбордың әскери-саяси маңызы өте зор еді.  

Жетісуда Кеңес өкіметін орнату жолындағы күрес, революция қарсыластары 

күштерінің басым болуына байланысты, 1918 жылдың көктеміне дейін созылды. 

Мұнда революция толқынының екпінді күш алуына 1917 жылдың күзінен бастап 

майданнан қайтқандармен және елдің басқа аудандарынан келген революция идеясын 

қолдаушылардың қосқан үлесі елеулі болды. Олардың арасында Т. Бокин, Т. Өтепов, 

Ж. Бабаев, А.Розыбакиев сияқты жергілікті халықтың өкілдері бар еді. Верный 



жұмысшылары қызыл гвардия жасақтарын ұйымдастырды, әскери-революциялық 

комитетін құрды. 1918 жылы наурыздың 2-нен 3-не қараған түні Верныйда Әскери-

революциялық Комитет басқарған жұмысшылардың Қызыл ұлан жасақтары қала 

еңбекшілерінің қолдауына сүйеніп, казак-орыс «әскери өкіметтің» тірегі болған 

қамалды, қару-жарақ қоймасын, почта-телеграфты, т.б. маңызды мекемелерді басып 

алды да, Верный қаласында Кеңес өкіметін орнатты. 

Кеңес өкіметі наурыз айында Жаркентте, Аягөзде, Талдықорғанда, сәуірдің бас 

кезінде Лепсіде орнады. Сөйтіп, 1917 жылдың қазан айынан бастап 1918 жылдың 

наурыз айына дейін Кеңес өкіметі Қазақстанның көп жерінде жеңіске жетті. 

Кеңес өкіметі жеңгеннен кейін Қазақстанда да ескі мекемелер, оның ішінде, 

Уақытша үкіметтің комисарлары, отарлау-шенеуніктік әкімшілік қоныстандыру 

басқармасы, бұрынғы сот жүйесі жойылып, өкімет билігі жұмысшы, солдат 

депутаттары кеңестерінің қолына өте бастады. Мұндай өзгерістердің іске асуына 

Қазақстан қалаларында құрылған революциялық комитеттердің рөлі зор болды. Олар 

қызыл ұландар бөлімдерін, жұмысшы жасақтарын құрды, кедейлерге арқа сүйеп, 

қанаушы таптардың қарсылығына тойтарыс берді, өкімет билігінің кеңестердің қолына 

өткенін жариялап, олардың нығаюы үшін ат салысты. Революциялық комитеттер 

жергілікті Кеңестермен тығыз байланысып, облыстық және уездік съездерді әзірлеу, 

оларды өткізу жөнінде бірқатар ұйымдастыру жұмыстарын жүргізді. Бұл съездерге 

жұмысшы және солдат кеңестері мен шаруа депутаттары Кеңестерін біріктіру 

негізінде мемлекеттік біртұтас өкімет органдарын құру ісі жүктелді. 

Өкімет билігінің ескі құрылымы Қазақстанда бірден жойылған жоқ. Олар әуелі 

кеңестердің қарамағына өтіп, сосын аттарын өзгертіп, бірте-бірте кеңес қарауына 

алынды.  

Кеңес өкіметінің алғашқы кезеңінде басқарудың бірыңғай құрылымы болған 

жоқ. Кейбір жерлерде Орталықтағы сияқты Халық Комиссарлар Кеңесі, екінші бір 

жерлерде облыстық мекемелер мен басқармалардың Комисариаттары құрылды. 1918 

жылдың күзінен бастап, басқарудағы ала-құлалық жойылып, Кеңес атқару комитеттері 

билікті өз қолына топтастыра бастады. Маңызды мәселелер салалық басқармалардың 

коллегия мәжілісінде қаралып отырды.  

1918 жылғы көктемде Түркістан автономиялық Кеңестік Социалистік 

Республикасы құрылды. Оның құрылуы 1918 жылғы сәуірдің 20-нан 1-мамырға дейін 

Ташкент қаласында өткен Түркістан өлкесі Кеңестерінің бесінші съезінде іске асты. 

Оның құрамына Қазақстанның оңтүстігіндегі Жетісу, Сырдария облыстары кірді. Орта 

Азия республикалары мен Қазақстан жерін межелеу жүргізілгенге дейін Ақмола, 

Семей облыстарының орталығы Омбы қаласы болған, ол Батыс Сібір өлкесіне, Торғай, 

Орал,Бөкей ордасы Астрахань губерниясының қарамағына кірді. 

Кеңес өкіметі ішкі және сыртқы жаулардан қорғану үшін республиканың қарулы 

күштерін құру мәселесіне көп көңіл бөлді. 1918 жылғы 15 қаңтардағы жұмысшы, 

шаруа қызыл әскерін құру жөніндегі үкіметтің нұсқауына сәйкес елде әскери бөлімдер 

құрыла бастады. Олар еріктілерден тұрды. Қазақстанда облыстық, уездік кеңестер 

жанынан әскери комиссариаттар, әскери бөлімдер, қызыл штабтар құрылып, 

жауынгерлерді әскер ісіне үйретумен шұғылданды. 

Бірақ еріктілік негізінде құрылған бөлімдерде тәртіп, бір-бірімен байланыс 

нашар болды. Олардағы жағдай түзетуді қажет етті. Шет ел басқыншылығы, ішкі және 



сыртқы жаулармен күрес әскер бөлімдерін құруда еріктіліктен бас тартып, әскери 

міндеттілікті енгізу, әскер бөлімдерін темірдей тәртібі бар, соғыс өнеріне жақсы 

үйретілген күшке айналдыру керек еді. Солай істелді де, әскер құрамында ұлттық 

әскерлер құрамалары, оның ішінде қазақ жастарынан тұратын бөлімдер құрылды. 

Кеңес өкіметінің декреттері негізінде фабрика, зауыт, банктерді национализациялау 

іске асырылды. Қазақстанда алдымен ұсақ, орта кәсіпорындары мемлекет меншігіне 

көшті. Кейін ірі кәсіпорындар да, оның ішінде Спасск мыс қорыту зауыты, Екібастұз 

көмір өндірісі, Риддер рудниктері мемлекет қарамағына алынды. Онда еңбек тәртібін 

нығайту, жұмысшылардың құқықтарын қорғау мәселесімен кәсіподақтар кеңінен 

айналысты. Олар өндіріс пен өнімді бөлуді бақылауға алды. Жұмыс күні, еңбекақыны 

реттеу, жұмысшылардың әлеуметтік жағдайын жақсарту, мұқтаждарына көмек 

көрсету, әйелдер мен жасөспірімдердің еңбек құқықтарын қорғау мәселелерімен 

шұғылданды. Кеңес орындарымен тығыз қарым-қатынас жасап отырды. 

Кеңестердің екінші съезінің шешімдеріне сәйкес жерге жеке иелік ету жойылып, 

Қазақстандағы шіркеу мен монастрлердің, помещиктердің, бай казак-орыстардың, 

патша шенеуніктерінің иелігінде болып келген, сондай-ақ қоныс аудару қорындағы 

жерлер еңбекшілердің пайдалануына берілді. 

Жер мәселесін шешудегі жергілікті кеңес орындарының қызметі бірнеше 

кезеңнен тұрды. Оның 1917 жылғы қарашадан - 1918 жылғы жазға дейінгі кезеңінде 

жергілікті Кеңестер, жер комитеттері мен комиссиялары бос жерлерді, тәркіленген 

помещиктік имениелерді есепке алып, шаруалардың жағдайын анықтап, жерсіз, жері 

аз шаруаларды жермен қамтамасыз ету мәселесімен шұғылданды. Шаруалар 

съездерінің шешімдерімен қоныс аудару қорынан алынған жерлерді пайдалану 

ережелерін жасады. 

Екінші кезең – 1918 жылдың жазынан – 1920 жылдың аяғына дейінгі уақытты 

қамтыды. Бұл тұста жерді социализациялау жөніндегі шараларды іске асыруға әзірлік 

жұмыстары жүргізілді. 

1921-1922 жылдарды қамтитын үшінші кезеңде жер-су реформасы іске 

асырылса, 1924-1927 жылдарды қамтитын төртінші кезеңде – жерге орналастыру, 

шабындық, егістік жерлерді қайта бөлу жұмыстары жүргізілді. 

Сонымен Кеңес өкіметін нығайту жолындағы күрестің барысында Қазақстанда 

ескі мемлекеттік машина қиратылып, жаңа мемлекеттік аппарат құрылды. Жергілікті 

Кеңестер өздерінің алдарына қойылған міндеттерді жүзеге асыруға кірісті. Революция 

жеңістерін контрреволюциялық күштердің қол сұғуынан қорғау жөнінде қажетті 

шаралар қолданылды. Өлкенің экономикасы мен әлеуметтік-мәдени салаларын 

социалистік жолмен қайта құру бағытында алғашқы қадамдар жасалды. 

2. Азаматтық қарсыласу жылдарындағы Қазақстан. 1917 жылғы қазан 

революциясының жеңісі алғашқы күндерден бастап, құлатылған қанаушы тап 

өкілдерінің қарулы қарсылығын тудырды. Кеңес өкіметі елдің әр түрлі 

аймақтарындағы, соның ішінде Қазақстан жеріндегі контрреволюциялық бүліктерді 

батыл да шұғыл басып тастап отырды. Дегенмен олар аяғына дейін талқандалмады. 

Өлкеде азамат соғысының басты ошақтары Қазақстанның батыс аудандарында, Торғай 

облысының әкімшілік орталығы Орынборда, Орал облысы, Гурьев (Атырау) 

қаласында, Жетісу жерінде қалыптасты. Бұл жерде атаман Дутовтың, генерал 

Толстовтың әскерлері, ал Жетісуда казак-орыс жасақтары, ақ-гвардия офицерлері мен 



юнкерлер жиналды. Олар контрреволюциялық күштердің негізгі орталығына айналды 

және Кеңес өкіметіне қарсы азамат соғысын бастады. 

1918 жылы 23-наурызда Орал казак-орыстары Гурьевте бүлік шығарды. Олар 

генерал Толстовтың бұйрығымен жұмысшы және солдат депутаттары Кеңесінің тоғыз 

мүшесін сотсыз атты. Сол жылдың 28–29 наурызында ақ казактар алашордашылармен 

бірігіп Орал қаласында төңкеріс жасады. Мұнда олар кеңес өкіметін құлатып, 

коммунистерді, кеңес қызметкерлерін аяусыз жазалады. Кеңес өкіметіне қарсы күресте 

ақгвардияшылар казак станицалары мен орыс селоларындағы бай-құлақ элементтеріне 

сүйенді, жергілікті кадет, эсерлер мен меньшевиктерден қолдау тапты. 

1918 жылы мамырдың аяғында Антанта мемлекеттерінің көмегімен Сібірдегі 

Чехословак корпусының офицерлері мен солдаттары бүлік шығарды. Бүлар бірінші 

дүниежүзілік соғыс кезінде Ресейге тұтқынға түскендер болатын. Кеңес үкіметі 

Австро-Венгриямен жүргізген келісім бойынша оларды елдеріне қайтаруға уәделесті. 

Бірақ Ресей үкіметі олардың Кеңестерге қарсы шығуынан қорқып, чехтар мен словак 

әскерлерін елдің батыс территориясымен емес, ең әуелі Қиыр Шығыс темір жолы 

арқылы Владивосток қаласына жеткізіп, одан ары Еуропаға теңізбен шығарып салуға 

келісті. Сібір арқылы жолда қайтып бара жатқан чехтар мен словактардан құрылған 

корпусты Антантаның империалистері бүлік шығаруға арандатты. Атап айтқанда, 

олардың арасында елдеріне босату үшін емес, қайта түрмеге отырғызу үшін алып бара 

жатыр деген жалған лақаптар таратты. Мұны естіген құрамында 500 мыңға жуық 

солдаты мен офицері бар чехословак корпусы бүлік шығарып, Сібір мен Оралдың 

темір жол бойындағы бірқатар қалаларын басып алды. Олар Қазақстан жеріндегі 

Петропавл, Ақмола, Атбасар, Қостанай қалаларын және тағы басқа да елді мекендерді 

жаулап, ондағы Кеңес өкіметінің жергілікті органдарын таратты.  

1918 жылдың жазында интервенттер мен ақгвардияшылар Семей облысы 

жағынан Солтүстік Жетісуға басып кірді. Бұл жердегі казак-орыс станицаларында 

Кеңес өкіметіне қарсы бүліктер басталды. Сондықтан Жетісу облыстық атқару 

комитетінің шешімімен кеңестік қарулы күштері біріктіріліп, Солтүстік Жетісу 

майданының штабы құрылды. Атаман Анненковтың дивизиясына және басқа да 

әскери бөлімдерге қарсы кескілескен ұрыстар жүрді. Ақ гвардияшылар басып алған 

аудандарда кеңес жасақтарының күресі негізінен партизандық харакет түрінде 

жүргізілді. Мұндағы Черкасск, Андреев, Константиновск және басқа да селолар 

тұрғындарының ақ гвардияшыларымен ерлік шайқастары азамат соғысы тарихында 

"Черкасск қорғанысы" - деп аталды. 

Сонымен 1918 жылдың жазында Қазақстанның көп жерін интервенттер мен ақ 

гвардияшылар басып алды. Кеңес өкіметі тек Жетісу мен Сырдария облыстарының 

бірқатар бөлігінде, Торғай облысының оңтүстік аудандары мен Бөкей Ордасының аз 

ғана жерінде сақталып қалды. 

1918 жылдың аяғы мен 1919 жылдың басында Ә.Т.Жангелдин мен А.Иманов 

Торғайда екі атты әскер эскадронын, әскери оқу және пулемет топтарын, Ырғызда атты 

әскер эскадронын құрды. Өлкеде ұйымдасқан қызыл әскер бөлімдерінің қатарына 

азамат соғысы жылдарында Ресейге келіп қалған көптеген шетелдіктер: венгр, чех, 

румын, поляк, неміс жұмысшы және шаруалар өкілдері де кірді. Облыстық және уездік 

кеңестер мен әскери комиссариаттар жергілікті бұқара халық өкілдерін - қазақтарды, 

қырғыздарды, дүнгендерді, өзбектерді, ұйғырларды және басқаларын Қызыл Армия 



қатарына тартуда саяси-ұйымдастыру жұмыстарын өрістетті. Қызық Армия 

бөлімдерін жасақтауда көптеген қиындықтар да кездесті. Қару-жарақ, оқ-дәрі, әскери 

жабдықтар жетіспеді. Әскери жасақтарға басшылық ететін тәжірибелі қызыл 

командирлер мен саяси қызметкерлердің қатары аз болды. 

Азамат соғысы жылдарындағы қалыптасқан қиындықтармен байланысты Кеңес 

өкіметі 1918 жылдың орта кезінде елдегі барлық материалдық ресурстармен, адам 

күштерін барынша жұмылдыру, қалаларды, өнеркәсіп жұмысшыларын, Қызыл 

Армияны азық-түлікпен қамтамасыз ету, елде қатаң еңбек тәртібін орнату мақсатында 

"әскери коммунизм" саясатын енгізді. Бұл төтенше саясат экономикалық күйзеліс, 

Кеңес мемлекетін шетел интервенттері мен ішкі жаулардан қорғаудың қажеттілігінен 

туған еді. «Әскери коммунизм» саясаты негізінде азық-түлік мәселесін шешу үшін 

төтенше шара азық-түлік салғырты енгізілді. Ол бойынша елдегі байлар мен 

кулактардың қолындағы тауарлы астықтың көп бөлігі ешқандай қайтарымсыз алынды, 

бұқара халықты азық-түлікпен бір орталықтан қамтамасыз ету көзделді, ауыл 

шаруашылық өнімдерін өз еркімен сатуға тыйым салынды. Азық-түлік салғыртын 

енгізу елде астық дайындауды көбейтуге, Қызыл Армияны, жұмысшыларды азық-

түлікпен қамтамасыз етуге, ашаршылықты барынша болдырмауға мүмкіндік берді. 

«Әскери коммунизм» саясаты бойынша елде жаппай еңбек ету міңдеттілігі талап 

етілді. Жергілікті жерлерде еңбек етуге бұрынғы қанаушы тап өкілдері тартылды. 

Қазақстанда «әскери коммунизм» саясаты негізінде өнеркәсіпті кеңес органдарының 

қолына шоғырландыру, оны Қызыл Армияны қару-жарақ және жабдықтармен 

қамтамасыз етуге жұмылдыру шаралары жүргізілді. Бүкілресейлік Атқару Комитетінің 

1918 жылғы мамырдағы жарлығымен әскерге өз еркімен бару ісі жалпыға бірдей 

міндетті әскери борышты орындаумен алмастырылды. 1918 жылдың жазында өлкеде 

Қызыл Армияның құрамында ұлттық әскери бөлімдер құрыла бастады. Қызыл 

Армияның Қазақстан жеріндегі ұлттық бөлмдерін құруда Сырдария, Жетісу 

облыстары, Бөкей Ордасы мен Торғай облысының кеңестік уездері бірсыпыра айтуға 

тұрарлық ұйымдастыру жұмыстарын жүргізді. 

Міне, осы шаралардың барлығы Қазақстанның азамат соғысы майдандарында 

интервенттер мен ақ гвардияшыларға шешуші соққы беруге жағдай жасады. 1918 

жылы күзде 1 және 4 Қызыл Армия бөлімдері шабуылға шығып, Бугурслан, Бұзылық, 

Қазан, Александров-Гайды босатып, Орынбор мен Орал қалаларына жақындады. 

Сөйтіп, Ақтөбе майданының қарулы күштері 1919 жылдың 22-қаңтарында 

Орынборды, 26-қаңтарда Орал қаласын азат етіп, Қазақстан және Түркістан аудандары 

мен Орталық Ресей арасындағы қатынасты қалпына келтірді. 

Қазақстандағы азамат соғысы тарихында елеулі оқиға болды. 

1919 жылдың жазында Шығыс майдандағы Колчак армиясының негізгі 

күштерінің күйретілуі Батыс, Солтүстік, Солтүстік-Шығыс Қазақстан мен Жетісуды 

азат етуге қажетті жағдай жасады. Қызу шайқастардың барысында Колчак Армиясы 

екіге бөлінді. Олардың бір бөлігі Сібірге, екіншісі Түркістанға қарай шегінді. 

Колчактың "Оңтүстік армиясын" Түркістан майданының қызыл әскер бөлімдері 1919 

жылы тамыз айының екінші жартысында құртып жіберді. 

Колчак армиясының жеңілуі, солтүстік-шығыс Қазақстанның азат етілуі Орал 

майданының жойылуына септігін тигізді. 1919 жылы шілдеде қоршауда қалған Орал 

қаласы азат етілді, 1920 жылы 5-қаңтарда Гурьев (Атырау), ал 8-қаңтарда Доссор 



мұнай кәсіпшілігі жаудан тазартылды. Осының нәтижесінде Түркістан майданының 

әскер бөлімдері Солтүстік Жетісуға жеткізіліп, мұндағы ақтардың қарсылығын тезірек 

басуға мүмкіндік берді. 1920 жыл көктемінде Үржар, Арасан станциялары, атаман 

Анненковтың штабы орналасқан Үшарал поселкісі босатылды. 29-наурызда Қапал 

бекінісі құлаған соң Абакумовка, Ақсу, Сарқант және басқа да станицалар азат етілді. 

Атаман Анненков және оған қосылған Дутов басқарған ақ гвардияшылардың 

қалдықтары Синьцзянға қашты. Нәтижесінде 1920 жылғы наурыз айында азамат 

соғысының Қазақстандағы ең соңғы Солтүстік Жетісу майданы жойылды. 

Қазақстанда Кеңес өкіметіне қарсы күрес Азамат соғысының майдандары 

жойылғаннан кейін де тоқтаған жоқ.  

3. Қырғыз (Қазақ) АКСР-ң құрылуы. Қазақстанда азамат соғысының аяқталуы 

және контрреволюциялық күштермен ақ гвардияшыларды талқандаумен байланысты 

Кеңес өкіметін қайта қалпына келтіру мәселесі ерекше орын алды. 1919 жылғы маусым 

айында Кеңестердің ұлт істері жөніндегі халық комиссариаты Қазақ кеңес 

автономиясын құру туралы арнайы мәселе қарады. Онда қазақ халқының қалың 

бұқарасымен тығыз байланыс орнайтын, мұндағы жаудан азат етілген аймақтарда 

саяси және шаруашылық жұмыстарды ұйымдастырып, өлкеде Кеңестердің құрылтай 

съезін шақыруға әзірлік жасайтын арнаулы орган құру туралы шешім қабылданды. 

Осыған байланысты 1919 жылы 10-шілдеде РКФСР Халық Комиссарлары Кеңесінің 

декреті бойынша Қырғыз (қазақ) өлкесін басқару жөніндегі революциялық комитет 

құрылды. Революциялық комитеттің бірінші құрамына С.Пестковский (төраға), 

А.Байтұрсынов, В.Лукашев, Ә.Жангелдин, М.Тұнғаншин, С.Мендешев, Б.Қаратаев 

кірді. Әр түрлі уақытта Қазақ ревкомының мүшесі болып Ә.Әйтиев, С.Арғыншиев, 

А.Авдеев, Ғ.Әлібеков, Б. Қаралдин еңбек етті. Революциялық комитеттің жұмыс 

істейтін орталығы болып Орынбор қаласы белгіленді. 

Қырғыз (қазақ) революциялық комитетінің жанынан басқару салалары бойынша: 

еңбек және әлеуметтік қамсыздандыру, денсаулық сақтау және халық ағарту, 

егіншілік, юстиция, пошта және телеграф, азық-түлік, жұмысшы-шаруа инспекциясы, 

халық шаруашылығы кеңесі сияқты бөлімдер мен бөлімшелер құрылды. 

Қазақ өлкесі территориясындағы өкімет билігі мен басқару жоғары органы - 

Қырғыз (қазақ) революциялық комитетінің функциялары өте кең әрі сан-салалы болды. 

Ол өлкені интервенттер мен ақ гвардияшылардан азат етуде Қызыл Армияға көмек 

көрсету, мемлекеттік өкімет органдарын нығайту, азат етілген аудандарда кеңестерді 

қалпына келтіру, өнеркәсіп пен көлік қатынасын жандандыру, мәдениетті өркендету т. 

б. мәселелермен айналысты. Оның қазақ еңбекшілерін мемлекеттік құрылысқа тарту, 

кеңес кадрларын дайындау жөніндегі қызметінің зор маңызы болды. 

Казревком 1919 жылдың шілдесінен 1920 жылдың қазан айына дейін 15 ай 

жұмыс істеді. Осы уақыт ішінде оның басшылығымен халық шаруашылығындағы 

басты сала – отын өндіру бағытында Орал-Ембі мұнай кәсіпшілігін, Қарағанды мен 

Екібастұздың шахталарын қалпына келтіру жұмыстары жүргізілді. Өнеркәсіп 

саласында Екібастұз зауытындағы, Риддер рудниктерінде қорғасын қорыту 

жұмыстары жолға қойылды. Семей және Ақмола губернияларының кәсіпшіліктерінде 

тек 1920 жылы 8,5 миллион пұт тұз өндірілді. Семей губерниясында алтын шығару 

жұмысы қайта басталды. Оралда, Қостанайда, Семейде, Ақмолада және басқа 

қалаларда электр станциялары жұмыс істей бастады. Жылдың аяғына қарай өлкеде 59 



электр станциясының 45-і қалпына келтіріліп, пайдалануға берілді. Өлке 

жұмысшылары мен шаруалардың күш-жігері арқасында 1920 жылы Бөкей, Қостанай, 

Семей және Ақтөбе губернияларында көптеген орта және ұсақ өнеркәсіп орындары 

мен шеберханалары қатарға қосылып, бұларда 20 мыңнан астам адам еңбек етті. 

Қазақ ревкомының басқаруымен жергілікті өкімет органдары орасан зор зиян 

шеккен темір жол қатынасын калпына келтіруге айрықша көңіл бөлді. Өйткені 

жаулар тек Орынбор-Ташкент темір жолында ғана 550 шақырым жол төсенішін, 

172 көпірді, 18 темір жол станциясын, 11 су тартқышты, ондаған депо мен 

шеберханаларды қиратты. Омбы, Петропавл учаскесінде ақтар 36 темір жол көпірін, 

соның ішінде Есіл мен Ертіс өзендеріндегі үлкен көпірлерді құртып кетті. Орал-

Покровск (қазіргі Энгельс қаласы) жолында 75 көпір өртеліп, бұзылды. Арнайы 

білікті темір жол жұмысшылары мен мамандарынан құралған отрядтардың жүргізген 

жұмыстары арқасында жоғарыдағы көрсетілген темір жол магистральдарының 

көптеген көпірлері, жол шаруашылығы, байланыс желілері калпына келтірілді. 

1920 жылы бүкіл елдегі сияқты, өлкеде қоғамдық еңбекке жаңа қөзкарас туып, 

«Еңбек майданы апталығы», еңбек сенбіліктері мен жексенбіліктері 

ұйымдастырылды. Сол жылғы наурызда Орал губерниясында, сәуірде Петропавл 

станциясында алғашқы жексенбіліктер өтті. 1-мамырда бүкіл Қазақстан бойынша 

сенбіліктер өткізіліп, оларға қалалардағы өнеркәсіп орындарының мыңдаған 

еңбекшілері мен село халқы қатысты. 

Азамат соғысы еліміздің ауылшаруашылығына орасан зор зардаптарын тигізді. 

1920 жылдың басында бұл маңызды салада терең дағдарыс орын алды. Оны жою 

үлкен күш-жігер жұмсауды қажет етті. Кеңестер шаруаларға Колчак әскерлері 

тартып алған жерлерді қайтарып берді. 1920 жылдың көктемінде Қазақстанның 

бірқатар уездерінде жері жоқ және жері аз шаруалар үлесті жерлер алды. Сонымен 

бірге сол жылдың күзіне қарай өлкеде 1039 ұжымдық шаруашылықтар құрылды.  

Революциялық комитеттерден кеңестерге көшу ең алдымен Орал облысында 

басталды. 1920 жылғы қаңтардың бас кезінде Орал уезінің 22 болысында болыстық, 

станицалық, селолық және ауылдық кеңестер құрылды. Болыстық кеңестердің 

құрамына 101 депутат, селолық кеңестерге 396 депутат сайланды. Сол жылы 

шілденің басында Ақмола, Атбасар, Көкшетау және Петропавл уездерінің көп жерінде 

селолық, ауылдық және болыстық кеңестер ұйымдастырылды. 

1920 жылғы жаздың аяғына қарай жергілікті жерлерде мемлекеттік өкімет 

органдарының бірыңғай жүйесіне көшу негізінен аяқталды. Революциялық 

комитеттер төтенше органдар ретіндегі өз релін атқарып, өз орнын конституциялық 

органдарға - кеңестерге берді. Ерекше жағдай ретінде революциялық комитеттер тек 

Адай уезінде және Жетісуда сақталып қалды. Сол жылдың күзінде өлкедегі 

кеңестердің губерниялық съездері өтті, сонымен қатар барлық уездерде, қалалар мен 

болыстарда қалалық, уездік партия конференциялары болды. 1920 жылдың 30-

сәуірінде РК(б)П Орталық Комитетінің Ұйымдастыру бюросы Қазақстанда партия 

облыстық бюросын құру туралы қаулы қабылдады. Оның құрамына С.Пестковский, 

Ә.Жангелдин, Ә.Әйтиев, А.Авдеев, М.Мырзағалиев, С.Арғыншиев, Ә.Әлібеков кірді. 

РК/б/П Қырғыз/Қазақ/ облыстық бюросы құрылғаннан кейін өлкеде Кеңес 

өкіметін, мемлекеттік құрылысты одан әрі нығайту жұмысы одан әрі өрістей түсті. 

1920 жылғы 17-тамызда РКФСР Халық Комиссарлар Кеңесі Қырғыз республикасы 



туралы Декрет жобасын мақұлдады. 26-тамызда БОАК пен РКФСР Халком Кеңесі 

РКФСР құрамында «Қырғыз (Қазақ) Автономиялық Кеңестік Социалистік 

Республикасын кұру туралы» жарлық қабылдады. 

Қазақ республикасына Семей, Ақмола, Торғай және Орал губерниялары, 

Маңғыстау уезі, Закаспий облысының Красноводск уезіндегі 4-ші және 5-ші Адай 

болыстары, Астрахань губерниясындағы Синемор болысы, Бөкей ордасы, 1-ші және 

2-ші Приморье округтарына шектес, қазақтар қоныстанған бұрынғы қазыналық 

жерлер кірді. 1920 жылғы 22-қыркүйекте Бүкіл Ресейлік Атқару Комитетінің жаңа 

декреті бойынша ҚАКСР-ның құрамына Орынбор губерниясы енгізілді, ал Орынбор 

қаласы республиканың астанасы болды. 

1920 жылдың 4-12 қазанында Қазақстан Кеңестерінің құрылтай съезі болып 

өтті. Съезге Қазақстанның барлық губернияларынан 273 делегат және Алтай 

губерниясы қазақтарының атынан 6 делегат қатысты. Делегаттардың қатарында 128 

қазақ, 127 орыс және басқа да ұлттардың 18 өкілі болды. Құрылтай съезінде Орталық 

Атқару Комитеті (төрағасы С.М.Меңдешев) және Халком Кеңесі (төрағасы В.Радус-

Зенькович) сайланды. Съезд Қырғыз (Қазақ) АКСР-і РКФСР-дің құрамына кіретін 

жұмысшылардың, еңбекші қазақ халкының, шаруалардың, қазақтардың және қызыл 

әскер депутаттары кеңестерінің автономиялық республикасы болып құрылғанын 

мәлімдеді. Декларация Кеңестердің таптық мәнін белгілеп берді. Ол халықты ұлттық 

езушілік пен құлдықта ұстау саясатынан батыл қол үзетінін жариялады. 

Декларация Қазақстан еңбекшілерінің саяси құқықтарын: 

 Кеңестерді сайлау; 

 сайлану құкығын; 

 нәсілдік және ұлттық тегіне қарамастан, барлық азаматтардың тең 

құқықтығын; 

 тегін білім алу құқығын; 

 қазақ әйелдерінің тең құқықтығын; 

 сөз, жиналыс, баспасөз, ождан бостандығын куаттап, баянды етті. 

Сонымен қатар, азаматтардың еңбек ету, елін қорғау міндеттері де белгіленді. 

Кеңестердің Құрылтай съезі жер мәселесі жөнінде, экономикалық құрылыс 

туралы, әкімшілік мәселесі жөнінде, кеңестік заң органдары туралы, халыққа білім 

беру, денсаулық сақтау туралы және басқа мәселелер жөнінде шешімдер қабылдады. 

Қазақ АКСР құрылуын және Кеңестердің құрылтай съезінің шешімдерін 

еңбекшілер мақұлдап қарсы алды. Қазақтың Кеңестік ұлттық мемлекеттігін құрудың 

орасан зор тарихи маңызы болды. Жаңадан құрылған жас республика тез аяқтана 

бастады. Қазақ халқының басқа ұлттармен қатар қалыптасу процесі күшейді. Оның 

Кеңес мемлекеті құрамындағы басқа халықтар мен достығы нығая түсті. 

Кеңес өкіметі алға қойған маңызды міндеттерді іске асыруда тәжірибенің 

жоқтығы, жергілікті кадрлардың түсінігінің кемдігі, сауатының аздығы, т.б. себептер 

негізінде бұл революциялық шараларды іске асыру, солақайлықтың, теріс әрекеттердің 

орын алғанын, Кеңес өкіметіне сенімді азайтатын жайлардың болғанын да айту керек.  

 

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Уақытша буржуазиялық үкіметтің құлаған уақыты 



А. 1917 ж.  25 қазан (7-қараша) 

В. 1917 ж. 20 қазан  (7-қараша) 

С. 1918 ж.  25қазан  (7-қараша) 

D. 1919 ж. 26 қазан  (7-қараша) 

Е. 1920 ж. 21қараша  (7-қараша) 

2. Уақытша үкімет құлатылғаннан кейін билікке ие болған 

А. Кеңестер билігі 

В. Атамандар билігі 

С. Патша билігі 

D. Әскери билік 

Е. Уақытша үкімет 

3. 1916 жылғы көтеріліс жайлы жазылған «Тар жол, тайғақ кешу» еңбегінің авторы  

А. Сәкен Сейфуллин 

В. Әлихан Бөкейханов  

С. Мұхтар Әуезов 

D. Сәбит Мұқанов 

Е. Ахмет Байтұрсынұлы  

4. «Жұмбақ жалау» романының авторы 

А. С.Мұқанов 

В. С.Сейфуллин 

С. Қ.Сәтбаев 

 D. Х.Досмұхамедов 

Е. Ж.Досмұхамедов 

5. 1913-1917 жылдарда «Қазақ» газетінің редакторы болған қайраткер  

А. А.Байтұрсынұлы  

В. Ш.Құдайбердіұлы  

С. М.Дулатов 

D. Ә.Бөкейханов  

Е. С.Торайғыров  

6. 1918 ж. Торғай облыстық Кеңестер съезінің қаулысымен жабылған газет  

А. “Ұшқын”  

В. “Дала уалаяты”  

С. “Айқап”  

D.  “Қазақ ”  

Е. “Искра”  

7. Тегін білім алу қазақ әйелдерінің тең құқықтығы, сайлану құқығы қаралған құжат 

А. Декларация 

В. Манифест 

С. Хаттама 

D. Қаулы 

Е. Жарлық 

8. Азамат  соғысы  болған  жылдар 

А. 1918-1920 жж. 

В. 1916-1918 жж. 

С. 1917-1919 жж. 



D.1914-1918 жж. 

Е. 1915-1917 жж. 

9. ҚазАКСР-ның құрылған жылы  

А. 1920 ж. 

В. 1923 ж. 

С. 1922 ж. 

D. 1919 ж. 

Е. 1921 ж. 

10. 1919 жылы Казревкомның төрағасы болған 

А. С.Пестковский 

В. Ә.Жангелдин 

С. Б.Қаратаев 

D. А.Майкөтов 

Е. А.Байтұрсынов 

 

 

 

 

Ұсынылған әдебиеттер: 

 

1. Қазақстан тарихы 5- томдық Алматы, 2010 ж., 54-том, 213-234 бб. 

2. Қазақстан тарихы. Ч. Мусин 3-ші басылым Алматы., 2005 ж., 410-419 бб. 

3. Аяған Б.Ғ., Әбжанов Х.М., Махат Д.А., Қазіргі Қазақстан тарихы. – Алматы, 

2010. 183-197бб. 

4. Кан Г.В. История Казахстана: Учебное пособие для вузов. – Алматы, 2005. 

5. Қазақстан тарихы: Оқу құралы. / Ред. басқ. проф. Б.С. Сайлан. – Алматы: 

ҚазМемҚызПУ, 2012. – 452-б. 

 

КЕҢЕСТІК ТОТАЛИТАРЛЫҚ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ: СИПАТЫ, 

ШАРАЛАРЫ, САБАҚТАРЫ 

 

1. Қазақстандағы жаңа экономикалық саясат (ЖЭС). 

2. Ауыл шаруашылығын күштеп ұжымдастыру. 

3. Қазақстанның индустриялық дамуының ерекшеліктері. 

4. Қоғамдық-саяси өмірдегі өзгерістер. 

     

1.Қазақстандағы жаңа экономикалық саясат (ЖЭС). 1920-жылдардың басында 

Қазақстанда экономикалық жағдай тым ауыр болатын. Мұнда үлкен адам шығыны мен 

арты ашаршылыққа ұласқан 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс, қазақ қоғамын адам мен 

мал шығынына ұшыратқан азамат соғысы халыққа үлкен ауыртпалықтар әкелген еді. 

    1918-1920 жж. азамат соғысы жылдары ел экономикасын соғыс жағдайына ыңғайлап 

қайта құру мақсатында ‒ әскери коммунизм саясаты енгізілген болатын. Бұл саясаттың 

негізгі мәні ‒ Кеңес үкіметін орнату үшін соғыс болып жатқан жағдайда Қызыл Армияны 



азық-түлікпен қамтамасыз ету үшін әрбір отбасы өздерінен артылған азық-түлікті 

мемлекетке өткізуге міндетті болды. Бұл азық-түлік салғырты деп аталды. Жеке саудаға 

тыйым салынып, еңбек және әскери міндеткерлік енгізілді. Бұл заң жүзінде қабылданған 

құжат болғанымен іс жүзінде өмірде азық-түліктің отбасын асыраудан артылған бөлігі 

емес, азық-түлікті түгел тартып алу т.б. күш көрсету шаралары орын алған еді. Әрине, 

бұл жағдай шаруалардың наразылығын туғызып, Қазақстанның көптеген жерлерінде 

халық толқулары орын алды. Мысалы, 1920 жылы Семей облысында бүлік бұрқ етті, оған 

өкіметтің азық-түлік өктемдігіне төзбеген орташалар мен дәулетті топтардың едәуір 

бөлігі қатысты. Сол жылы мұндай толқу Батыс Қазақстанда да орын алды. 1921 жылдың 

ақпан-наурызында өлкенің Ақмола, Петропавл, Көкшетау т.б. ояздарында шиеленістер 

бой көрсетті.  

    Қазақстанда орын алған хал-ахуал елдегі экономикалық және саяси дағдарысты 

көрсетті. Елге жаңа шаруашылық саясат қажет болды. Большевиктер утопиялық 

догмалардан шегініп, тарихи келісімпаз саясат ұстануға мәжбүр болды. Жеке меншіктің 

бірнеше түрлеріне рұқсат етіліп, тауарлы-ақшалы қатынасқа көшу мақұлданды. Бұл 

мәселе 1921 жылы наурызда Коммунистік партияның Х съезінде күн тәртібіне қойылды. 

Осы съезде азық-түлік салғырты жойылып, оның орнына азық-түлік салығы енгізілді. 

Енді әрбір отбасы мемлекетке артық өнімін түгел өткізбей, тапқан табысының немесе 

өндірген өнімінің белгілі бір пайызын ғана төлейтін болды. Сондай-ақ, қаржы саласында 

несие, жалға беру, жерді пайдалану істері де біршама реттелді. Мемлекет өндіріс 

орындарына байланысты ұстанып отырған саясатының жекелеген бағыттарынан бас 

тартты. Кейбір салалар мен анағұрлым ірі өндіріс орындарын өз бақылауында қалдырып, 

орта және ұсақ кәсіпорындар кооперативтерге, серіктестіктерге немесе жеке тұлғаларға 

жалға берілді.Фабрикалар, заводтар, басқа өнеркәсіп орындары жұмыстарын жалғастыра 

берді, жалақы берілді. Натуралды шаруашылықтың үлесі азая бастады. 

    1922-1924 жж. ақша реформасы сәтті аяқталды. Ел тұрақты валютаға қол жеткізді. 

Сауда жақсы айналымға көтерілді. Әсіресе оның жеке секторы жоғары қарқынмен дамуға 

қол жеткізді. Жеке меншік пен нарықтық қатынастардың дамуы яғни ‒ капиталистік 

бастамалардың жандануы кооперативтік қозғалыстардың өрістеуіне ыңғайлы 

алғышарттар қалыптастырды. 

    Жаңа экономикалық саясат шеңберінде жүргізілген түбірлі өзгерістер халық 

шаруашылығына әсерін тигізді. Ол қалпына келе бастады. 1920 жылмен салыстырғанда 

1925 жылдың аяғында өнеркәсіп өнімін өндіру деңгейі 5-6 есе өсті. 1921 жылы өнеркәсіп 

орындарының 17% жұмыс істеп тұрса, 1925 жылы 60% іске қосылды. Экономиканың 

алға басуының сәтті көрінісі ретінде үздіксіз жұмыс істеп тұрған темір жолдарды атауға 

болады. Ескі магистральдармен қатар жаңа темір жол бөліктері: Петропавл-Көкшетау, 

Славгород-Павлодар, сондай-ақ Омбы темір жолының Семей тармағы іске қосылды. 

Ертіс, Сырдария, Орал өзендері бойымен су жолы транспортының жұмысы жанданды. 

    Республиканың ауыл шаруашылығы айтарлықтай көтерілді. Орал, Ақмола және Семей 



губернияларының дәстүрлі дәнді дақылдармен айналысатын аудандарында өнім өндіру 

1913 жылғы деңгейге жетті. Мал шаруашылығы да дағдарыстан шыға бастады. 1922 

жылмен салыстырғанда 1925 жылы мал басы саны екі есе өсті. Бірте-бірте көшпелі мал 

шаруашылығы қалпына келе бастады. Сөйтіп, халық шаруашылығы дағдарыстан шыға 

бастады. Ең негізгісі сол нарықтық, тауарлы-ақшалай байланыстар басымдығы қалпына 

келтіріле бастады, меншік құрылымы көп укладты сипатқа ие болды. Меншіктің әр 

түрлері ‒ мемлекеттік, жеке, мемлекеттік-капиталистік, кооперативтік және т.б. қатар 

өмір сүріп, олардың арасындағы бәсекелестік және ұдайы өндірістегі өзара байланыс 

халық шаруашылығын күшті импульспен қамтамасыз етті.  

2. Ауыл шаруашылығын күштеп ұжымдастыру. 1920-шы жылдардың басында 

қабылданған жаңа экономикалык саясат бойынша шаруаларды ұжымдастыру, 

халықтың материалдық әл-ауқаты мен мәдени дәрежесін көтеру сияқты күрделі 

мәселелер шешіледі деп есептелінді. Шаруалар кооперациясы мемлекеттік қысым 

күшімен емес, экономикалық тиімділік шарттарын сөзсіз орындау арқылы жүзеге 

асатын шаралар ретінде қаралды. Жаңа экономикалық саясаттың алғашқы жылдардағы 

тәжірибесі оның мүмкін екенін дәйектеп берді. Алайда, 20-шы жылдардың екінші 

жартысында жаңа экономикалық саясат негізінде қалыптаскан шынайы бағыт 

түбірінен өзгерді. Басты міндет ‒ ең зәру көкейкесті мақсат индустрияландыруды қызу 

қарқынмен жүргізу деп жар салынды. Индустрияландыру қам-қарекетін қамтамасыз 

ететін қорды жинауды шаруалар қауымын тікелей және жанамалап экспроприяциялау 

есебінен жүргізу көзделді. Атап айтканда, бұл мақсат мемлекеттендірілген колхоз 

жүйесін жасау, яғни шаруаларды ұжымдастыруға жаппай күштеп өткізу арқылы іске 

асырылды. Сөйтіп, 20-шы жылдардың аяқ шенінде бүкіл елдегі сияқты Қазақстанда да 

ұжымдастыру науканы басталды.  

    Жалпы ұжымдастыру саясатының мақсаты қазақ халқын отырықшы өмірге үйрету. 

Ұжым сөзінің орысша аудармасы коллектив, шаруашылық сөзінің аудармасы 

хозяиство, коллектив сөзін қысқартып яғни колхоз деп, сол сияқты кеңестік сөзінің 

аудармасы советское оны қысқартып совхоздар құру болды. Қазақ жерінде колхоздар 

мен совхоздар құруда халықтың ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүрлі көшпелі өмір 

салты бұзылып, отырықшы өмірге көшіру күштеп жүргізілді. Бұл шараның іске 

асырылуына шаруалардың тілегі мен ықыласы ескерілген жоқ, ол жоғарыдан берілген 

әмір, нұсқаулар негізінде басталды. Қазақстанда колхоздастыруды 1932 жылдың 

көктеміне қарай аяқтау белгіленді. Шаруаларды күштеп ұжымдастырудың арқасында 

республикада колхоздар саны қауырт өсіп 1927 жылы ‒ 1072 болса, 1928 жылы ‒ 2 354, 

ал 1929 жылы ‒ 4 876-ға жетті. Бұлар колхоздастыру саясатын жүргізудегі жоғары 

көрсеткіштерге қол жеткізу үшін, құрылған жасанды шаруашылықтар еді. Оларды 

құру барысында зорлыққа, күштеуге жол берілді. 

    Колхоздастыру 1929 жылдың орта шенінен басталды. Оның құлаш жаюы 

И.В.Сталиннің сол жылғы 7 қарашадағы «Правда» газетінде «Ұлы бетбүрыс» деп 



аталатын мақаласының шығуымен байланысты еді. Мұның алдында бай-құлактарға 

шабуыл жөніндегі нұсқаулар негізінде Қазақстанда байлардың шаруашылықтарын 

тәркілеу аяқталған болатын. Енді жаңа экономикалык саясат негізінде жүргізілген 

шаруаларды кооперациялау ісі мемлекет бағыттап отырған күшпен ұжымдастыру 

шарасына орын берді. Ал, бұл шара шаруа қауымының игілігін ойлаудан тумады, тек 

индустрияландыру процесін қамтамасыз ету мақсатын ғана көздеді. Сөйтіп, 20-30 жж. 

жаңа экономикалық саясатын дамыту бағыты тұйықталып тасталды. Ондаған жылдар 

бойына экономика мен қоғамдык саяси өмірде тек «күштеу» шарасының рухы 

үстемдік етті. Бұл жағдай ауыл шаруашылығына қасіретті зардабын тигізді. Селодағы 

саясаттың ең басты шарты ‒ әміршіл-әкімшіл террорға сүйенген экономикалық емес 

жарлықтар, шаруалар қауымын кооперациялау идеясын жаманатты қылып қоймай, 

оның пайдалы жақтарын да құртып жіберді. «Ұлы бетбұрыс» селолық құрылымдарды 

қатігез қаталдықпен аяусыз қиратып, коғамның болашақта туатын проблемаларын 

біртіндеп әзірлей бастады.  

    Колхоздастыру барысында жүргізілген ауыл шаруашылығы өнімдері оның ішінде 

астыкты күштеп дайындау шаруалардың күн көрісіне, көңіл-күйіне мейілінше кері 

әсер еткен, оларды кеңес өкіметін жек көруге итермелеген екінші бір үлкен шара 

болды. Ауылдарда мал саны өсіріліп, көрсетіліп, алынатын еттің, жүннің көлемі белгілі 

есептен асып түсті. Салғыртты орындау үшін шаруалар қыс ішінде қой қырқуға 

мәжбүр болды. Мұның өзі қойлардың жаппай қырылуына соқтырды. Егіспен 

айналыспайтын шаруашылықтардан астық талап етілді. Салғыртты орындамаған 

қожалықтар сотқа тартылды. 1928-1929 жылдары осындай айыпқа ұшыраған 34 мың 

ауыл-село адамдары сотталды. Мұның өзі ауыл адамдарын қорқыту үшін істелінді.  

    Колхоздастыру осындай ауыр жағдайда басталды да, оны басқару әкімшілік, зорлық, 

күштеу әдістерімен жалғасын тапты. Егер 1928 жылы Қазақстанда колхозға барлық 

шаруашылықтардың екі пайызы ғана кірсе, 1931 жылдың күзінде шаруаларды 70-тен 

100 пайызға дейін колхоздастырған аудандардың саны 78-ге жетті. Бұл тұста өлкеде 

192 аудан болатын. Шаруаларды ұжымдастыру кезінде ауыл-селоларда бай-

құлақтарды тап ретінде жою шаралары іске асырылды. Жергілікті орындарға 

жеткізілген нұскау бойынша жойылуға тиісті бай-құлақ шаңырактары барлық 

шаруашылықтың жалпы санының 3-5 пайызынан аспауы керек деп ескертілді. Бірақ, 

осыған қарамастан әміршіл-әкімшіл жүйенің асыра сілтеу әрекетімен тәркіге 

салынғандар саны кез келген жерде ең жоғарғы көрсеткішке жеткізілді. Нәтижесінде 

тек 1930-1931 жж. республикадан тыс жерге бай-құлақ деп «жер аударылып» 

жіберілген шаруалар саны 6765 адамға жетті. Ондаған мың шаруалар тұрған 

округтерінен республика ішінде басқа жерлерге көшірілді.    

    Ұжымдастыру мен отырықшыландыруды жүргізу үшін Қазақстан өлкелік партия 

комитеті жергілікті белсенділермен бірге кәсіпорындардан сегіз мың жұмысшыны 

тартты. Мұның үстіне республикаға Мәскеуден, Иваново-Вознесенскіден, Харьковтан, 



Ленинградтан партияның шақыруымен 1204 «жиырма бес мыңдық» келді. Бірақ 

бұлардың өздері қазақ жерінде отырықшыланудың мәні мен механизмін жете 

түсінбеді. Көптеген әкімшілер үшін, бұл шартараптан жүздеген шаруашылықты бір 

жерге жинау болды. Мұндай топтаудың салдарынан шаруалар мал өрісінен, су мен 

шөп іздеп, жайылым ауыстырып отыру мүмкіндігінен айырылды. Әміршіл-әкімшіл 

жүйенің нұсқауымен Қазақстанның барлық аймақтарында ұжымдастыру егіншілік 

шаруашылықтарында  қандай қарқынмен жүргізілсе, мал өсіретін шаруашылықтарда 

да ол сондай қарқынмен жүргізілсін деп талап етілді. Ойластырылмай алынған 

шешімнің зиянды қайтарымы өзін көп күттірген жоқ.  

    Қолдағы малды қоғамдастыру нәтижесінде колхоз фермалары құрылды. Кейбір 

жерлерде алып коммуналар ұйымдастырылып, олар өте көп шаруашылықты біріктірді. 

Соның нәтижесінде фермаларға жиналған қисапсыз мал күтімнің кемдігінен, шөптің, 

жайылымның жетпеуінен қырылды. Колхозға кірмеген жеке шаруашылықтарда мал 

ұстауға ықылас болған жок. Сөйтіп, 1928-32 жылдар аралығында республикада ірі қара 

6 млн. 509 мыңнан 965 мыңға, қой 18 млн. 566 мыңнан 1 млн. 386 мыңға, жылқы 3 млн. 

616 мыңнан 416 мыңға, түйе 1 млн. 42 мыңнан 63 мыңға азайып кетті. Бір сөзбен 

айтқанда ұжымдастыруға дейінгі Қазақстандағы 40,5 млн. бас малдан 4,5 млн. бас мал 

ғана қалды. Қазақстанның осы жылдары одақ бойынша тауарлы астық өндіруден үлес 

салмағы 9 пайыздан 3 пайызға кеміді.  Халықтың тұрмысы нашарлап, қайыршылануы 

күшейді. Мұның өзі шаруалар бұқарасының наразылығын туғызбай қойған жоқ. 1929-

1931 жылдарда шаруалардың 372 көтерілісі болып, оған 80 мыңдай адам қатысты. 

Созақ, Шемонаиха, Бұқтырма, Ырғыз, Қазалы, Қармақшы, Самар, Абыралы, Биен-

Ақсу, Шыңғыстау, Бөрібаев, Қастек, Балқаш, Шұбартау, Маңғыстау т. б. жерлердегі 

шаруалар көтерілісі аяусыз басылып, оған қатыскандардан 5 551 адам сотталды, 

олардың 883-і атылды. Жалпы алғанда күштеп ұжымдастыру кезінде Қазақстанда 100 

мыңнан астам адам жазаланды.  

    Көшпелі қазақ мал шаруашылықтарын күштеп отырықшыландыру және 

ұжымдастыру Қазақстан экономикасын құлдыратып төмен түсіріп жіберді. 

Республика экономикасының құлдырап төмендеуі 1932-1933 жылдардағы 

қуаңшылықпен тұстас келді. Осындай елді арылмас сорға душар еткен қолдан 

жасалған қастандық пен табиғаттың рақымсыздығынан осы екі жылда республикада 

аштықтан көп адам қырылып, қазақ елі орны толмас қайғы мен қазаға ұшырады: 1 млн. 

750 мың адамынан, яғни қазақ ұлтының 49 пайызынан айырылды. Республикада 

тұратын басқа халықтар да сан жағынан кеміді. Қазақстанға Ф. И. Голощекиннің 

өлкелік партия комитетінің бірінші хатшысы болып келуі қазақ халқына адам 

айтқысыз бақытсыздык әкелді. Ф.И.Голощекин әміршіл-әкімшіл басқару жүйесіне 

арқа сүйеп, небір сұмдық амал-айла, зымияндық әдіс қолдану арқылы қазақ 

зиялыларын бір-біріне айдап салды, «халык жауы» деп жала жауып, мыңдаған қазақ 

азаматтарының қанын төкті. Ф.И.Голощекиннің тікелей басшылығымен 1929 жылы ‒ 



31, 1930 жылы ‒ 82, 1931 жылы ‒ 80 жалған «контрреволюциялық ұйымдар» ашылып, 

бұл ұйымдардың мүшесі болды деген жаламен он мыңға тарта қазақтың бетке шығар 

азаматтары қамауға алынды.  

    Сөйтіп, тарихшы ғалымдардың соңғы жылдардағы зерттеулері көрсеткендей, қазақ 

халкы аса ауыр шығынға ұшырады. Ашаршылықтан және онымен байланысты туған 

эпидемиялардың салдарынан, сондай-ақ өлім-жітімнің көп болуы, халықтың басқа 

республикаларға, Қытайға, Иранға, Моңғолияға т. б. елдерге ауа көшуі нәтижесінде 

Қазақстан бірнеше миллиондаған адамдарынан айырылды. Қазақстанда жіберілген 

орны толмас қателіктер мен бұрмалаушылықтарды Мәскеудегі орталық аппарат 

жергілікті басқару органдары айыпты деп, барлық бәлені соларға жапты. 1933 жылдың 

басында  Ф.И.Голощекин орнынан алынып, Өлкелік партия комитетінің бірінші 

хатшысы болып Л. И. Мирзоян сайланды. Осы жылдың көктемінен бастап, енді 

жіберілген қателіктерді және республикада қалыптасқан ауыр жағдайды түзету 

басталды.  

Әсіресе, күштеп ұжымдастыру мен қазақ көшпелі шаруашылықтарын еріксіз 

отырықшыландыру мәселелеріне айырықша назар аударылды. Ауыл-селодағы 

шаруашылықтардың бәрі екі жылға мемлекеттік салықтардан және міндетті 

төлемдерден босатылды. Олардан өткен жылдардағы қарыздары алып тасталды. 

Көшпелі және жартылай көшпелі шаруашылықтарға материалдық көмек ретінде 2 млн. 

пұт астық берілді. Ұжымдастырудағы асыра сілтеушіліктер салдары түзетіліп, 

көптеген ауыл шаруашылық артельдері шаруалардың қарапайым бірлестігі ‒ жерді 

бірлесіп өңдеу (ТОЗ), мал өсіру серіктестіктерінің жарғысына көшірілді. 1934 жылы 

наурызда мал өсіру серіктестіктерінің Үлгі Жарғысы жарияланды. Іске асырылған 

шаралардың нәтижесінде тек 1934 жылы мал саны 16,4 пайызға өсті. Бірақ, мұндай 

алғашқы қол жеткен табыстар орасан бүліншілікке ұшыраған республика өмірінің 

қоғамдык жөне экономикалық негіздерін қалпына келтіре алмады. Ұлы Отан соғысына 

дейін Қазақстаннан тыс ауа көшкен жүз мыңдаған қазақтар қайтып оралмады, өлкеде 

қырылған малдың орны толмады. 1941 жылдың басында олардың барлық саны 16 млн. 

басқа ғана жетті. Ал қазақ этносының бұрынғы санын қалпына келтіру тек Ұлы Отан 

соғысынан кейінгі жылдары болған күшті демографиялық өсудің арқасында, яғни 40 

жылдан кейін ғана іске асты. 

        3.Қазақстанның индустриялық дамуының ерекшеліктері. Қазақстанды 

индустрияландыру жөнінде сөз еткенде оның Ресей тарихымен етене байланысын айту 

керек. Бірінші бесжылдықта Қазақстанда негізінен екі сала: тау кен және 

ауылшаруашылығы, әсіресе мал өнімдерін өңдеу өндірісі дамыды. 

    Бірінші дүниежүзілік және азамат соғыстарының қиратып-тонаушылық 

зардаптарын шеккен Қазақстанның мешеу қалған отарлық экономикасы елдің 

өнеркәсібі дамыған аудандарына қарағанда одан да ауыр жағдайда еді. Соғыстан 

әсіресе өнеркәсіп пен транспорт ерекше зардап шекті. 1920 жылы ірі өнеркәсіптің 



жалпы өнімі 1913 жылмен салыстырғанда екі есе азайды, өндіріс құралдарын өндіру 

4,5 есе, мұнай шығару 4 есе қысқарды, мыс және жартылай металл рудаларын шығару, 

мыс қорыту тоқталды, көптеген кеніштер мен көмір шахталарын су басып кетті немесе 

электр станциялары талқандалғандықтан, жабдықтары бүлінгендіктен және т.б. 

жағдайларға байланысты жұмыс істемей тұрды. Транспорт, әсіресе теміржол 

транспорты күйреу қалінде еді, паровоздардың тең жартысы, вагондардың 90 пайызы 

күрделі жөндеуді қажет етті, жүздеген көпірлер қирап жатты, темір жол шаруашылығы 

бәрінен де көп зардап шекті, тозғандарын айырбастау үшін рельстер мен шпалдар және 

т.б. жетпеді. 

    1920-1921 жж. тек жеке кәсіпорындар ғана қалпына келтірілді, жалпы алғанда бұл 

үрдіс 1922 жылдың екінші жартысында ғана ойдағыдай өрістетілді. 1923 жылы 

республиканың халық шаруашылығын қалпына келтіруде бетбұрыс жыл болды. 

Бірінші кезекте ауылшаруашылық шикізаттарын өңдейтін кәсіпорындар қалпына 

келтірілді, бұған 1922 жылы егін шаруашылығының жақсы болуы көмектесті. 

Қостанай, Орал, Семей губернияларында, Павлодарда және т.б. жерлерде ірі 

диірмендер жұмыс істей бастады. Солтүстік Қазақстанда май заводтары қалпына 

келтірілді, жаңадан 20 май заводы салынды.  

    Республиканың оңтүстігінде мақта тазалау заводтарының, тері илейтін, жүн жуатын 

және жеңіл өнеркәсіптің басқа кәсіпорындарының жұмысы шабан болса да жолға 

қойыла бастады. Петропавлда 1923 жылы қалпына келтірілген киіз байпақ, тон, тері 

илейтін және шойын құятын заводтар біртұтас кәсіпорын ‒ өнеркәсіп комбинатына 

біріктірілді. Алматыда, Шымкентте, Талғарда тері илейтін заводтар қайтадан жұмыс 

істей бастады.  

    Ауыр өнеркәсіп кәсіпорындарын қалпына келтіруде кейбір қадамдар жасалды. 

Мұнай өнеркәсібі неғұрлым жедел қалпына келтірілді: Ембі мен Доссор кәсіпшіліктері 

1925 ж. өзінде-ақ өнімділігі 1913 ж. дәрежесінен артты. Өндірісті техникалық қайта 

құру ісі ойдағыдай жүргізілді, мұнай шығару үшін терең насостар қолданылды, 

кәсіпшіліктерді электрлендіру өрістетілді, жабдықтар жаңғыртылды, барлау 

жұмыстарының геофизикалық тәсілі қолданылды. Полиграфиялық өнеркәсібі де 

ойдағыдай жұмыс істеп, соғысқа дейінгі дәрежеге шапшаң жетті, осының арқасында 

қазақ және орыс тілдерінде газеттер шығару кеңейтілді. 

    Риддер жұмысшылары шахталарды, кеніштерді, байыту фабрикаларын, электр 

станциясын, темір жолды және басқа объектілерді қалпына келтіру жолында табанды 

күрес жүргізді, бірақ жабдықтардың және ақша қаражаттарының жетіспеуінен бұл 

кәсіпорындар техникалық қорғау жағдайына өткізілді де, тек 1925 жылы ғана 

Риддердің кәсіпорындарын қалпына келтіру жұмыстары қайта жүргізілді. Қарағанды 

және Екібастұз көмір кендері, Спасск заводы, Успенск кеніші және басқа кен қазатын 

және кен қорытатын кәсіпорындар қарап тұрды. Тек 1925 ж. аяғында ғана Қарсақпай 

мыс қорыту заводын және оның тар табанды Байқоңыр ‒ Қарсақпай ‒ Жезқазған темір 



жолын қалпына келтіру жұмыстары басталды.  

    Бірақ Қазақстанның отарлық дәуірден мұраға қалған оның экономикалық мешеулігі, 

жабдықтардың, ақша қаржыларының, маман кадрлардың жетіспеуі, сондай-ақ басқа да 

жергілікті қиыншылықтардың салдарынан өнеркәсіп пен транспортты қалпына келтіру 

бүкіл елге қарағанда неғұрлым шабан қарқынмен жүргізіліп, 1927 жылға дейін 

созылды. Түсті металлургия кәсіпорындарының 60 %- дан астамы ғана жұмыс істеді. 

    Сөйтіп Қазақстанның өнеркәсібі мен транспортын қалпына келтіру елдің 

социалистік индустрияландыру дәуіріне өту жағдайында аяқталды. Бұл уақытқа шейін 

1917 жылы қазаннан кейін мемлекет меншігіне алынған жеке меншік 

кәсіпорындардың негізінде пайда болған өнеркәсіптегі социалистік сектор нығайып, 

дами бастады, оның Қазақстанның бүкіл өнеркәсібіндегі үлесі 64 %, ал ірі өнеркәсіпте 

97,2 % жетті. Теміржолдардың, сондай-ақ су жолдары, олардың жылжымалы 

құралдары, пристандары және т.б. да мемлекеттің меншігінде болды. Қазақстанда 

ЖЭС-тың жағдайында жекеменшік сектор мен сауда бостандығына жол берілді, 

сондықтан басқа экономикалық укладтар айтарлықтай дамыған жоқ. ЖЭС жағдайында 

өнеркәсіпті басқару жетілдірілді, Бүкіодақтық Халық Шаруашылығы Советі, яғни 

БХШС өнеркәсіп бюросы республикалық ОХШС болып қайта құрылды, кәсіпорындар 

бағыныштылығы жағынан одақтық, ресейлік, аралас-федеративтік, республикалық 

және жергілікті болып бөлінді. Неғұрлым ірі кәсіпорындарда шаруашылық есеп 

негізінде бірлестіктер құрылды, олар кеңестік трестер деп аталды. Орал ‒ Ембі мұнай 

тресі, Алтайполиметалл тресі, Атбасар түсті металл тресі, Алтын руда тресі (Қостанай 

ауданының кеніштерінің тобы) одақтық және ресейлік сипаттағы кәсіпорындар болып 

шықты, Екібастұз бен Риддердің кәсіпорындарын РКФСР БХШС-ның мандаты 

бойынша Қазақстан ОХШС басқарды. Республика ОХШС-ның тікелей басқаруында: 

Елек тұз тресі, Павлодар тұз тресі, Оңтүстік алтын, Ақжал алтын трестері, Орынбор 

және Петропавл тері-елтірі трестері, Қазақстан балық тресі болды. Қазақстанның 

біршама ірі кәсіпорындары, әсіресе өнеркәсіптің кен шығару салалары (мұнай, түсті 

металл және т.б.) жылдан-жылға Орталықтың қарамағына өткізіле берді, олардың 

өнімдері КСР Одағының индустриялық жағынан дамыған аудандарына тасылып 

әкетіліп жатты. Қазақстан экономикасының шикізат бағыты барған сайын айқындала 

түсті. 

    БК(б)П-ның ХІҮ съезі 1925 ж. желтоқсанда белгілеген елді социалистік 

индустрияландыру бағытын жүзеге асыру Қазақстанда бірсыпыра елеулі 

қиыншылықтарға кездесті. Олардың ең бастысы республиканың әлеуметтік-

экономикалық мешеулігі еді, осындай жағдайда қазақ халқы Коммунистік партия мен 

Кеңес үкіметінің пайымдауынша дамудың капиталистік сатысына соқпай, бірден 

феодализмнен социализмге аттап өтуге тиіс болды. Халық шаруашылығын, әсіресе 

өнеркәсіпті қалпына келтіру ұзаққа созылды. 1926 ж. басына дейін республика 

өнеркәсібі 1913 ж. дәреженің 61 %, ауыл шаруашылығы 82,9 % жетті. 



    Қазақстандағы күрделі қоғамдық-саяси жағдай 1920 және 30 жж. басында 

республиканың болашағы, әсіресе оны индустрияландырудың, ұлттық жұмысшы 

кадрларын жасақтаудың жолдары жөніндегі мәселелердің төңірегінде өткір 

идеологиялық күрес туғызды. Негізгі күрес екі көзқарастың арасында өрістеді. Бірінші 

көзқарас бойынша, оның жүргізушісі Ф.И.Голощекин болды, Қазақстан елдің 

өнеркәсібі дамыған өңірлері үшін шикізат базасы болуға тиіс еді. 

    Ірі саяси қайраткер С.Сәдуақасов бұған қарсы шықты, ол индустрияландыруды 

республиканың экономикалық мүмкіндіктерін, табиғи және адам ресурстарын ескере 

отырып, ол үшін барынша пайдалы тұрғыдан жүргізу қажет деген идеяны қолдады. 

С.Сәдуақасов былай деп көрсетті: партия мен оның басшылығының шет аймақтардағы 

саясатының шет аймақтарды орталық өнеркәсіп үшін негізінен шикізат базасы деп 

санаған бұрынғы саясаттан айырмасы аз. Ол шет аймақтарды жедел қарқынмен 

индустрияландыруды ұсынды. Өнеркәсіптің сан салаларын республикада кешенді 

дамытуға керекті шикізат пен басқа да алғышарттар бар, және миллиондаған кедей 

қазақ шаруалары оған жұмысшы күші бола алады деді. С.Сәдуақасов Қазақстанға 

Одақтың басқа аудандарынан жұмысшыларды жаппай көшіріп әкеле беруге қарсы 

болды.  

    Жаңа құрылыстың барысында барлық қиыншылықтарды жеңе отырып, ең алдымен 

жұмысшы табының және инженер-техник зиялы қауым өкілдерінің ерен еңбегі 

арқасында Қазақстан елдің мешеу қалған шет аймағынан ірі ауылшаруашылық өндірісі 

бар индустриялы республикаға айналды. Алайда Қазақстанның индустриялық 

дамуындағы табыстарына қарамай бұл шарада елеулі ағаттықтар мен кемшіліктер 

болды. Қазақстандағы индустрияландырудың ерекшелігі Қазақстан шикізат өндіретін 

республикаға айналып кетті.      

              4. Қоғамдық-саяси өмірдегі өзгерістер. 1920 жж. Қазақстанның қоғамдық-

саяси өмірінде шаруалардың бұқаралық ұйымдары: қосшылар (кедей, жарлы) одағы, 

шаруалардың бұқаралық өзара көмек комитеттері (шарком) және оған біріккен 

ауылшаруашылық және орман жұмысшыларының одағы (жұмжерорман) маңызды 

орын алды. Бұл ұйымдардың бәрі, ең алдымен қосшылар одағы бір жағынан Кеңес 

өкіметі мен Коммунистік партияның, екінші жағынан миллиондаған шаруалар 

бұқарасының арасындағы байланыстырушы буын болып табылды. Жаңа 

экономикалық саясатқа көшу жағдайында олар азамат соғысы жылдарындағы «әскери 

коммунизм» саясатының қыспағынан кейін демократияны өрістетудің куәсі болды.  

    Шаруалардың бұқаралық ұйымдары жерді және суды пайдаланудағы отаршылдықтар 

қалдықтарын жоюға бағытталған шараларды: 20-жылдардың басында Жетісу мен 

Сырдария облысында жер-су реформасын іске асыруға белсене атсалысты. Олар 1926-

1927 жж. ауылда егістік және шабындық жерлерді қайта бөлу жөнінде, 1928 жылы ірі 

бай-феодалдардың мал-мүлкін тәркілеп жер аудару жөнінде үлкен рөл атқарды. 

Шаруалардың бұқаралық ұйымдарының жасампаздық қызметі 1920 жж. аяғы мен 1930 



жж. басында тоқтатылды. Сталиндік ұжымдастырудың басталып, демократияның 

шектелуімен байланысты шаруалардың бұқаралық ұйымдары, алдымен қосшы (кедей) 

одағы таратылып, мүліктер мен кәсіпорындары колхоздардың бөлінбес қорына берілді.  

         Қазақстанның 1920 жж. қоғамдық-саяси өмірінің қайғылы ерекшелігі мынада болды: 

осы кезден бастап сталинизмнің идеологиялық аппараты халықтардың тарихи зердесін 

жоюға, бұл зерденің иелері ұлттық зиялылардың көрнекті өкілдерін қыруға бағытталған 

кең көлемді шаралар жүргізе бастады. Кеңестік Шығыстың халықтары, Еділ бойының 

халықтары ішінара жүздеген жылдар бойы араб алфавитін пайдаланып келгені мәлім. 

1920 жж. аяғында ол жоғарының бұйрығы бойынша латын алфавитіне, ал 1940 жылы 

кириллицаға көшірілді. Осының салдарынан бір ұрпақтың өмірінде қазақтар ғасырлар 

бойы ұлттық мәдениеттің інжу-маржандары жасалып келген кітаптар, газет-журналдар, 

ғылыми еңбектер, бағалы тарихи мәліметтер жинақталған жазуынан айырылды. 

    Тоталитарлық жүйенің нығая түсуімен байланысты бірте-бірте «Алаш» партиясына 

қатысқандарды, сондай-ақ өлкедегі әлеуметтік-экономикалық қайта құрылыстардың 

қарқыны мен әдістері туралы мәселеде өзінің көзқарасы бар және шаруашылық-саяси, 

кадр мәселесінде республиканың егемен құқықтарын өрескел бұзып, түпкілікті халықтың 

ерекшеліктерімен және мүдделерімен санаспайтын орталық саясатының дұрыстығына 

күмәнін айтқан республика басшы қызметкерлерін саяси қудалау күшейе түсті.  

    БК(б)П Қазақ Өлкелік Комитетінің бірінші хатшылығына 1925 жылы қыркүйекте 

жіберілген Ф.И.Голощекиннің келуімен байланысты республикаға қысым жасау саясаты 

күшейіп, бұл ерекше қатаң сипат алды. Осы өкімет билігінің барлық демократиялық 

институттарын алмастырып біткен партия органдары енді өздері құрған жүйенің 

тұтқынына айналды. Ф.И.Голощекин өлкелік комитетінің құрамына және секретары 

болып кооптация арқылы сайланды. 

    1920 жж. екінші жартысында Қазақстанның қоғамдық-саяси өмірі күрт өзгерді. 1925 

жылы желтоқсанда өткен өлкелік партия комитетінің V конференциясының «Ауылды 

кеңестендіру» туралы шешімі тап күресінің шұғыл шиеленісуіне түрткі болды. 

Республикада «Кіші қазан» төңкерісін өткізу үшін идеологиялық негіз жасалды, бұл 

күшпен ұжымдастыру және 1937-1938 жж. жаппай жазалау дәуірінде қазақ халқын құлақ 

есітпеген қайғы-қасіретке ұшыратты.  

    Ұлттар мен ұлтшыл-уклонистер туралы айқай-шуды ушықтыруға және жергілікті 

кадрларды қудалауға Н.И.Ежов аз «үлес» қосқан жоқ. Ол Марий обкомынан БК(б)П 

Семей губкомының секретары қызметіне жіберілді, ал мұнан кейін өлкелік партия 

комитеті ұйымдастыру-нұсқаушылық бөлімінің меңгерушісі болып тағайындалды. 

    Осымен бірге Қазақстанды голощекиндік-сталиндік үлгі бойынша «қайта құрумен» 

келіспеген көрнекті жауапты қызметкерлердің қарсылығы жанышталды. 1927-1929 жж. 

әртүрлі сылтаулармен көрнекті мемлекет қайраткерлері Т.Рысқұлов, Н.Нұрмақов, 

С.Қожанов, М.Мырзағалиев республикадан аластатылды. Қазақстан Орталық Атқару 

Комитетінің төрағасы Ж.Мыңбаев, Ағарту халық комиссары С.Сәдуақасов, Жер халық 



комиссары Ж.Сұлтанбеков және басқалар қызметінен алынды. Қазақ қызметкерлерінің 

көпшілік бөлігі топқа бөлініп, жікшілдік күреске қатысқан деп кінәланды. Оған 1927 

жылы қарашада өткен 3-өлкелік партия конференциясының қарарлары айқын куә. 

БК(б)П Орталық бақылау комиссиясы негізгі топқа бөлінушілердің бірі С.Садуақасовтың 

ісімен арнайы шұғылданғанына қарамай, мұндай топтардың бар екенін таба алмады. 

И.В.Сталинге, В.М.Молотовқа, Л.М.Кагановичке жазған хатында Н.И.Ежов барлық 

қазақ кадрлары, барлық қазақ коммунистері ұлтшылдықпен және жікшілдік күреспен 

уланған, олардың арасында дені сау партиялық күш жоқ деп жеткізді. Болашақ КСРО 

Ішкі істер халық комиссары Мәскеуге ауысар алдында өзінің лауазымына осылай 

«даярланды», 1937 жылы жаппай жазалау соның жанталасуымен жүргізілді.  

    1920 жж. аяғында жағдайды ушықтыру мен күдікшілдік жаппай сипат алды. 

Орталықта троцкишіл-зиновьевшіл оппозициямен және «оңшыл оппортунистермен» 

күрестің күшеюі ұлт республикаларында ұлт-азаттық қозғалыс өкілдерін жазалау түрінде 

көрініс тауып жатты. 1928 жылдың аяғына қарай «буржуазияшыл ұлтшылдар» деп 

аталғандардың ‒ бұрынғы Алашорда қайраткерлерінің ішінен 44 адам жалған айып 

тағылып, қамауға алынды. Олардың ішінде А.Байтұрсынов, М.Дулатов, М.Жұмабаев, 

Ж.Аймауытов, Х.Ғаббасов және басқалар бар еді. Құрамында М.Тынышпаев, 

Х.Досмұхамбетов, Ж.Досмұхамбетов, Ж.Ақпаев, Қ.Кемеңгеров және басқалары бар ұлт 

зиялыларының (40 адамдай) басқа тобы 1930 жылы қыркүйек-қазанда қамауға алынды. 

Кешікпей олардың ішінен 15 адам М.Тынышпаев, Ж.Ақпаев, Х.Досмұхамбетов, 

Ж.Досмұхамбетов, Қ.Кемеңгеров және басқалар Ресейдің Орталық қаратопырақты 

облысына жер аударылды. Бұлардың бәрі дерлік 1937-1938 жж. жазаланды. 

    КСРО жаңа Конституциясының жобасын талқылау осындай  жанталас жағдайда 

өтті. Ол 1936 жылы 5 желтоқсанда кеңестердің Бүкілодақтық ҮІІІ төтенше съезінде 

қабылданды. КСРО-ның жаңа Конституциясы бойынша Қазақ АКСР-ы Одақтас 

Республика болып қайта құрылды. 1937 жылы 12 желтоқсанда Қазақстан Кеңестерінің 

Х төтенше съезі Қазақ КСР-ның Конституциясын бекітті. Республика Жоғарғы 

кеңесінің сайлауы өткізілді.  

    Алайда бұл мемлекеттік актілерді қабылдау қайғылы оқиғалармен ұштасып жатты. 

1937 жылы басталған саяси жазалау бүкіл елді қамтыды. 1936 жылы желтоқсанда 

БК(б)П Пленумында, мұнан кейін 1937 жылы ақпан-наурыз пленумында БК(б)П 

Орталық Комитетінің, И.В.Сталин мен оның айналасындағылардың «екіжүзділердің, 

халық жауларының бәрінің тамырын шауып, жойып жіберу» қажеттігі туралы нұсқауы 

берілді. Қоғамдық сананың әбден уландырылғаны соншалық, барлық жерде, соның 

ішінде Қазақстанда өтіп жатқан бұқаралық митингілерде сол кезде соты жүріп жатқан 

Н.И.Бухаринге, А.И.Рыковке және басқаларға еңбекшілер өлім жазасын беруді талап 

етті. Міне осындай жағдайда И.В.Сталин мен оның серіктері тек орталықтағы ғана 

емес, сонымен бірге ұлт республикаларындағы да оппозицияны біржола жойып 

жіберуге тырысты. 1937-1938 жж. жазаланған «ұлтшыл-фашистер» деп 



аталатындардың істерінен көрінгендей, Н.И.Ежов пен оның сыбайластары мұндай 

істерді қолдан жасауға көп қиналып жатпаған. Бұл «істерге» ‒ «ұлтшыл-фашистер» 

және басқа «халық жаулары» дегендердің істеріне кең құлашты сипат беру үшін НКВД 

органдары оларды троцкишілдермен және оңшылдармен одақ жасады деген қисынды 

ойдан шығарды. Мәскеулік процестердің көшірмесі сияқты жер-жерде «ашық» сот 

мәжілістері өткізіліп, оларда сотталғандардан қажетті «мойындаулар» зорлап алынды. 

1937 жылы мұндай процестер республиканың Үржар, Преснов және басқа 

аудандарында өткізілді. Бұрынғы Қарқаралы округінің басшы партия-кеңес 

қызметкерлері А.Асылбековты, Н.Нұрсейітовті, М.Ғатауллинді және басқаларды 1937 

жылы қарашада Қарағанды қаласында өткен соттау процесі аты-шулы болды. Алайда 

«халық жауларының» негізгі көпшілігінің тағдыры КСРО Жоғарғы соты әскери 

коллегиясының үштігінің мәжілісінде шешілді. 

    1937-1938 жж. Қазақстанның көрнекті мемлекет және қоғам қайраткерлері 

Т.Рысқұлов, Н.Нұрмақов, С.Қожанов, Ұ.Құлымбетов, О.Жандосов, Ә.Досов, 

А.Асылбеков, Ж.Сәдуақасов, Л.Мирзоян, А.Сафарбеков, Ж.Сұлтанбеков, Т.Жүргенов, 

Н.Сырғабеков, З.Төреғожин және басқа да көптеген адамдар өтірік жаламен 

жазаланды. Қазақтың ғылымы мен мәдениеті орны толмас шығынға ұшырады. 

Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатов, М.Жұмабаев, С.Сейфуллин, І.Жансүгіров, 

Б.Майлин, С.Асфендияров, Қ.Жұбанов, Ж.Шанин, Т.Шонанов, Қ.Кемеңгеров және т.б. 

кінәсіз жазалаудың құрбаны болды. 

    Сөйтіп, 1920 жж. соңы мен 1930 жж. тоталитарлық жүйе қоғамдық-саяси өмірдің 

барлық саласында бекіді. Оның көрінісі әсіресе Қазақстанда ерекше болды. Жалған 

халық жауларымен күрес концлагерлер құрылды. Бүкіл КСРО көлеміндегі 

айыпталғандарды жазалау үшін Қарлаг, Степлаг, АЛЖИР деп аталатын және т.б. 

лагерлер ашылды. Көптеген аудандар тікен сымдармен қоршалып, ол сақадай сай 

қаруланған әскермен күзетілді. Осы лагерлерде көптеген қоғам, мемлекет, мәдениет 

қайраткерлері күнәсіз жазаланды. Бұл күшпен ұжымдастыру мен индустрияландыру, 

1937-1938 жж. саяси жазалау дәуірінің қайғылы оқиғалары бәрі бір-бірімен ұштасып 

жатты. Өлкедегі әлеуметтік-экономикалық өзгерістер, Қазақстанға одақтас республика 

дәрежесін беру, мәдени құрылыстағы, халық ағарту ісіндегі және ғылымдағы табыстар 

тоталитарлық жүйенің қатаң идеологиялық қыспағында өтті. Міне осының бәрі 

Қазақстанның КСРО құрамында болашақ даму жолын айқындап берді.  

 

 

 

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Бк(б)П Қазақ Өлкелік Комитетінің бірінші хатшылығына 1925 ж. қыркүйекте 

жіберілген тұлға 

А. Ф.И.Голощекин 

В. С.М.Киров 



С. Т.Г.Ильин 

D.В.М.Молотов 

Е. Н.И.Ежов 

2. Ф.И.Голощекиннің елді басқарудағы әдісі 

А. Қысым жасау 

В. Түсіністікпен қарау 

С. Білікті мамандармен кеңесу 

D. Талантты жастарды қамқорлыққа алу 

Е. Шаруашылықтарды тәркілеу 

3. Табиғи және адам ресурстарын пайдалы тұрғыдан жүргізуді ұсынған 

А. С.Сәдуақасов 

В. Т.Рысқұлов 

С. Т.Бокин 

D. С.Сейфуллин 

Е. Ә.Жангелдин 

4. 1928 ж. аяғына қарай «буржуазияшыл ұлтшылдар» деп аталған Алашорда 

қайраткерлерінің 44 адам 

А. Жалған айыпқа тағылып, қамауға алынды 

В. Түрмеге қамалды 

С. Каторгалық жер аударылды 

D. Жаппай ату жазасына ұшырады 

Е. Қуғын-сүргінге ұшырады 

5. Ұжымдастыру кезінде көтеріліске қатысқан, шаруалары түгелдей қырылып 

тасталған аудандар 

А. Абыралы, Шыңғыстау, Қордай 

В. Созақ, Бөрібаев, Қордай 

С. Балқаш, Шоқпар, Іле 

D. Маңғыстау, Ойыл, Табын 

Е. Еңбекшіқазақ, Сарқант, Жаркент 

6. Ұжымдастыру жылдарында Қазақстаннан тыс жерге көшіп кеткен адамдар саны 

А. 1 млн-нан аса 

В. 2 млн-нан аса 

С. 100 мың 

D. 450 мың 

Е. 1,5 млн-нан аса 

7. 1930 жылдары өзге республикалардың жоғары оқу орындары мен 

техникумдарында білім алған қазақстандық жастар саны 

А. 20 мыңдай 

В. 40 мыңдай 



С. 30 мыңдай 

D. 25 мыңдай 

Е. 15 мыңдай 

8. Кеңестік  билік  жаңа экономикалық саясат  енгізген  мерзім 

А. 1921 ж. 

В. 1930 ж. 

С. 1941 ж. 

D. 1916 ж. 

Е. 1917 ж. 

9. ЖЭС  жылдарында  дамытуға  көбірек  көңіл  бөлінген  өнеркәсіп  саласы 

А. Түсті  металлургия  

В. Егіншілік 

С. Ағаш  өңлеу 

D. Мал  шаруашылығы  

Е. Мұнай  өндірісі 

10. 1935 ж.  жарық  көрген  «Қазақстанның  көне  заманнан  бергі  тарихы»  еңбегінің  

авторы 

А. С. Асфендияров 

В. С. Мұқанов 

С. Ш. Уәлиханов 

D.  Ж. Саин 

Е. М. Дулатов 

 

Ұсынылған әдебиеттер: 

4. Қазақстан тарихы. 5 томдық. 1-5-томдар. –Алматы., 1996, 1997, 2000, 2010. 

5. Қазақстан тарихы: Лекциялар курсы. / Ред. басқ. т.ғ.д., проф. Қ.С. Қаражан. – 

Алматы: Нұрпресс, 2011. – 376 б. 

6. Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Хрестоматия. (1917-1939). 1т. Ред. 

басқарған Қ. С. Қаражан. Алматы, 2007. 

7. Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. Алматы: Атамұра, 1999 

8. Кан Г.В. История Казахстана: Учебное пособие для вузов. – Алматы, 2005. 

9. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. Алматы, Қазақ 

университеті, 2016. 

10. Ұлы Дала тарихы: учебное пособие/Кан Г.В., Тугжанов Е.Л. – Астана: 

Zhasyl Orda, 2015. – 328 стр.  

11. Аяған Б.Ғ., Әбжанов Х.М., Махат Д.А. Қазіргі Қазақстан тарихы. – Алматы, 

2010.  

12. Қазіргі Қазақстан тарихы: Хрестоматия /Б.Ғ.Аяғанның ред. – Алматы, 2010. 

13. Қазақстан тарихы: Оқу құралы. / Ред. басқ. проф. Б.С. Сайлан. – Алматы: 

ҚазМемҚызПУ, 2012. – 452-б. 

14. Артыкбаев Ж.О.; Раздыков С.З. История Казахастана: Учебник. – Астана: 



Фолиант, 2007. – 344 с. 

 

 

ФАШИСТІК БАСҚЫНШЫЛЫҚҚА ҚАРСЫ КҮРЕСТЕГІ 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ 

ЕРЛІГІ МЕН ҚАСІРЕТІ. 

 

1. Қазақстандықтардың майданға аттануы және олардың қаһарман ерліктері. 

2. Республика экономикасын майдан мүддесіне бағындыру, халықтың тылдағы ерен 

ерлігі. 

3. Қазақстандықтардың майданға аттануы және олардың қаһарман ерліктері.  

 

1. Қазақстандықтардың майданға аттануы және олардың қаһарман 

ерліктері.1941 жылы 22 маусымда фашистік Германияның әскерлері Кеңестер 

Одағына басып кірді. Төрт жылға созылған Ұлы Отан соғысы Кеңестер Одағы үшін 

бұрын-соңды бастан кешкен барлық соғыстардың ішіндегі ең ауыры болды. Соғыс 

елді біртұтас жауынгерлік лагерьге айналдыруды, бүкіл экономика мен кеңес 

халқының күш-жігерін майдан мүддесіне, жауды жеңу мақсатына жүмылдыруды 

талап етті. Қазақстан еңбекшілері бұл міндетті толығымен қолдады. Сөйтіп, халық 

азаттық соғысына бір кісідей көтерілді. Ұлы Отан соғысы басталған алғашқы 

күндері өткен жиындарда олар Отан алдындағы парызын орындауға әзір 

екендіктерін білдірді. Қызыл Армияның қатарына өз еріктерімен баратындықтары 

туралы қалалық және аудандық әскери комиссариаттарға мыңдаған арыздар түсіп 

жатты. Жас жігіттер мен қыздар, аға буын өкілдері қолдарына қару алып, майданға 

аттануға тілек білдірді. Соғыстың алғашкы күндерінде-ақ Алматы, Жамбыл, 

Оңтүстік Қазақстан, Қырғызстаннан шақырылған жігіттерден 316-атқыштар 

дивизиясы жасақталды. Оның командирі болып азамат соғысына қатысушы генерал 

И. В. Панфилов тағайындалды. Соғыстың бастапқы үш айының ішінде Қазақстанда 

238, 310, 314, 387 және 391-атқыштар дивизиялары құрылды. 1941 жылдың аяғына 

дейін мұнда тағы бір дивизия, үш бригада жасақталды. Соғыс кезінде небары 

республикада 12 атқыштар, 4 атты әскер дивизиясы, жиырмадан аса атқыштар және 

атты әскер бригадалары, әуе күштерінің, зеңбірекшілерінің полктері, әр түрлі соғыс 

саласының ондаған батальондары құрылды. Республика адам күштерімен тек 

қазақстандық құрамалар мен бөлімшелерді ғана емес, сондай-ақ Қазақстаннан тыс 

жердегі басқа да құрамалар мен бөлімдерді толықтырып отырды. Ұлы Отан соғысы 

жылдары Қазақстаннан майданға 1200 мыңға, еңбек армиясына 600 мыңға, барлығы 

1800 мыңға жуық қазақстандықтар аттанды. Республика майданға 14,1 мың жүк 

және жеңіл автомашина, 1,5 мың трактор, 110,4 мың жылқы және 16,2 мың арба 

жіберді.       



    Қазақстан офицер кадрларын және армия мен флот үшін резерв даярлау ісіне 

лайықты үлес қосты. 1941-1945 жж. әскери оқу орындарына 42 мыңнан астам жас 

қазақстандықтар жіберілді, республика жерінде тұрған 27 әскери оқу орны 16 мыңдай 

офицер даярлап шығарды.  

    Ұлы Отан соғысының даңқты тарихының беттеріне жазылған қазақстандықтардың 

ерлігі аз болған жоқ. Еліміздің басқа да халықтарының ұл-қыздарымен қатар біздің 

республиканың жастары да жаумен Балтық теңізінен Қара теңізге дейінгі майдан 

шептерінде ерлікпен шайқасты. Қазақстандықтар соғыстың алғашқы күндерінен 

бастап басқыншылармен кескілескен ұрыс жүргізді. Даңқты Брест қамалын 

қорғаушылардың қатарында мыңдаған қазақстандықтар болды. Олардың арасында 

Ғ.Жұматов, Ш.Шолтаров, В.Лобанов, К.Әбдірахманов, К.Иманқұлов, Е.Качанов т.б. 

жаумен жан аямай шайқасып, ерліктің үлгісін көрсетті. Ұлы Отан соғысының алғашқы 

айларында қазақстандықтар Лиепая, Перемышль, Саарема аралы, Минск, Одесса, 

Бельцы, Шауляй, Севастополь және т.б. қалалар үшін шайқасты. Әсіресе 1941 жылғы 

қараша, желтоқсан айларында Мәскеу түбіндегі шайқаста қазақстандықтардың 

жауынгерлік даңқы шықты. Республикада жасақталған 316-атқыштар дивизиясына 

астанаға апаратын негізгі өзекті жолдардың бірі ‒ Волокаламск тас жолын қорғау 

тапсырылды. Мұнда майор Бауыржан Момышұлы басқарған 1073-атқыштар полкі жау 

шабуылына дивизияның басқа бөлімдерімен бірге ерлікпен тойтарыс берді. 

/Б.Момышұлына 1990 жылы Кеңес Одағының Батыры атағы берілді/. Қысқа мерзім 

ішінде бұл дивизияның жауынгерлері бір танк және екі жаяу әскер дивизиясын 

талқандады. 316-дивизияның жоғары қаһармандық қабілетін қамтамасыз етуге оның 

командирі И.В.Панфилов зор еңбек сіңірді.  

    Дубосекова разъезі түбінде 28-панфиловшы жауынгерлер жаудың 50 танкісінің 

шабуылына қарсы тұрды. Саяси жетекші В.Г.Клочковтың жауынгерлерді ерлікке 

жігерлендіріп: «Ресей жері кең байтақ, бірақ шегінер жер жоқ, артымызда Мәскеу!» ‒ 

деген сөздері бүкіл майданға тарап кетті. 28 жауынгер ‒ орыстар, қазақтар, украиндар, 

қырғыздар ‒ 4 сағат бойы өршелене жасалған жау танктерінің тынымсыз шабуылына 

ерлікпен тойтарыс берді. Олар қасық қаны қалғанша шайқасты. Бәрі дерлік қаза тапты, 

бірақ жауды өткізбеді. Сондай-ақ Мәскеуді қорғау тарихына панфиловшылар 

дивизиясы бөлімдерінің саяси жетекшілері П.В.Вихров, М.Ғабдуллин, автоматшылар 

Т.Тоқтаров, Р.Аманкелдиев өздерінің ерліктерімен мәңгі өшпес із қалдырды. 316-

дивизия жауынгерлерінің ерлігі мен қаһармандығы, жоғары бағаланды. 1941 жылы 17 

қарашада оған құрметті 8-ші Ұлан дивизиясы атағы берілді. Мәскеу түбіндегі ұлы 

шайқасқа панфиловшылардан басқа Қазақстанда жасақталған 312, 238, 391, 39, 387-ші 

атқыштар дивизиялары, 74, 75-ші теңіз флот бригадалары қатысты. Гитлершіл 

басқыншылардың Мәскеу түбінде талқандалуы жау әскерлерінің рухын түсірді. 

Гитлердің қауырт соғыс жоспары біржолата күйреп, неміс-фашист армиясының 

жеңілмейтіндігі жөніндегі аңыз жоққа шықты. Қазақстанда құралған басқа дивизиялар, 



бригадалар мен полктер Ұлы Отан соғысы майдандарына 1942 жылы кіргізілді. Бұл 

кезде Ақтөбеде жасақталған 312-ші дивизия Малоярославль түбінде жаудың үш-төрт 

дивизиясына қарсы бір жеті бойы қасарысқан қорғаныс ұрысын жүргізді. Шымкент 

қаласында құрылған 102-ні дивизия Украинаның солтүстік-шығысында қорғаныс 

шебін ұстап тұрды, одан Солтүстік Кавказға шегініп, адам күштері аз қалғаннан кейін 

сол жерде таратылды.  

    Ұлы Отан соғысы барысында Сталинград шайқасы бетбұрыс кезең болды. Бұл 

сұрапыл шайқасқа қатысқан құрамалардың арасында Қазақстанда жасақталған 38-

атқыштар дивизиясы бар еді. Ол әр кезде 62-армия /қолбасшысы В.И.Чуйков/, 57-

армия /қолбасшысы Ф.И.Толбухин/, сондай-ақ Сталинград үшін болған шайқастың 

негізгі ауыртпалығын көтерген 64-армияның /қолбасшысы М.С.Шумилов/ құрамында 

соғысты. Сталинград түбіндегі ұрыстарда Жамбыл қаласында жасақталған 81-

атқыштар дивизиясы жауды талқандауда салмақты үлес қосты. 1942 жылғы 

қарашаның аяғы ‒ желтоқсанның басында бұл дивизия Котельниково қаласын алуға, 

сөйтіп Сталинград қаласында қоршауда қалған Паулюстің армиясын босату үшін 

әрекет жасаған неміс-фашист әскерлеріне қарсы шайқастарға қатысты. Сондай-ақ 

Орал қаласында жасақталған 152-ші атқыштар бригадасының батальондары Элиста-

Астрахань жолы арқылы Еділ өзенінің төменгі сағасына өтуге тырысқан неміс, румын 

әскер бөлімдерінің жолын бөгеді. Қызыл әскер бөлімдерімен шайқастарда көптеген 

шығындарға ұшыраған неміс-фашист әскерлері Астраханьға шабуыл жасауға 

тырысқан әрекеттерінен бас тартты. Қазақстандық жауынгерлер тек Сталинград 

түбінде ғана емес, сонымен қатар Курск иінінде, Днепр, Ленинград үшін шайқастарда 

жанқиярлықпен соғысты. Ленинград қоршауындағы әскери бөлімдерде қызмет еткен 

жауынгерлердің арасында Д.Шыныбековтың, алысқа ататын зеңбірекке бекітілген 

аэростат командирі С.Жылқышиевтің есімдері мақтанышпен аталды. 1942 жылғы 

шайқастардың бірінде Батыс Қазақстан облысындағы Жаңақала ауданының түлегі А. 

Ахметов өз есімін өшпес даңққа бөледі. Ол 19 жауынгермен әскери маңызы бар бір 

төбені жаудан қорғап, соңғы адамы қалғанша соғысты. Жаралы болып ес-түссіз жау 

қолына түскен одан жау солдаттары әскери мағлұмат алмақ болып азапқа салды. 

Тістерін сындырып, құлағын кесті. Осындай азапта жау офицерінің бетіне түкіріп, 

қайсарлық пен қаһармандық үлгісін көрсеткен А.Ахметовты қанішерлер үстіне 

жанармай құйып өртеп жіберді. Батыр жігіт жау алдында сес бермей, өмірден өтті. 

Елге оның ерлігі туралы хабар майдангер жазушы П.Кузнецовтың очерктері арқылы 

жетті. Қуатты жарылғыш минамен жау танкісінің астына түскен Қ.Сыпатаев, жаудың 

пулеметтен оқ шашып тұрған дзотының аузын өз кеудесімен жапқан Ленинград 

қорғаушысы С.Баймағамбетов қазақ жауынгерлерін ерлікке рухтандырды. Соңғы 

жылдарға дейін тарихи оқулықтарда қазақ ұшқышы Кеңестер Одағының батыры 

Н.Әбдіровтің ерлігі жөнінде, атақты ұшқыш капитан Н. Гастеллоның отқа оранған 

ұшағын жаудың танк колоннасының үстіне шүйілдіре құлатып, тас-талқан еткен көзсіз 



ерлігін қайталаушы адам ретінде жазылып келді. Н.Әбдіров те 1942 жылы 19 

желтоқсанда Ростов облысы Боков-Понамаревка ауданында жау оғы тиіп, жана 

бастаған өзінің «Ил-12» ұшағын неміс танктерінің шоғырланған қалың ортасына 

бағыттап, оларды көп шығынға ұшыратып, қаза тапқан. Бұл ерен ерлікті соғыстың 

алғашқы 5-ші күні капитан Масловтың экипажының құрамында (капитан Гастеллоның 

экипажынан сәл бұрын) қазақ ұшқышы, Алматы облысы Балқаш ауданының түлегі 

Б.Бейсекбаев та жасаған еді. Бұл тарихи әділеттік арада 56 жыл өткенде орнап, 

Б.Бейсекбаевқа Ресейдің батыры және Қазақстанның Халық Қаһарманы атағы берілді. 

Сталинград түбіндегі жеңістен кейін 1943 жылдың жазында қызыл әскер бөлімдері 

бірнеше жүздеген шақырым ілгері жылжып, Белгород-Орел шебіне шықты. Мұнда сол 

жылдың шілде айында Курск иінінде орасан зор шайқас жүрді. Курск шайқасына 

қатыскан әскери бөлімдердің қатарында қазақстандық 72-ші және 8-ші атқыштар 

дивизиялары да болды. 72-ші дивизияның жауынгерлері Белгородтің оңтүстік-

шығысына қарай өңірдегі неміс әскерлерінің шабуылына қарсы қорғаныс шебінде 

қимыл жасады. Сонымен бірге қазақстандық 8-ші атқыштар дивизиясы да Орел-Курск 

иінінде жау әскерлерімен жойқын ұрыстар жүргізді. Сөйтіп, гитлершілдердің бұл 

майдан шебінде шабуыл жасау әрекетінен ештеңе шықпады. 1943 жылы 5 тамызда 72-

ші және 8-ші дивизия жауынгерлері қатысқан Батыс және Брянск майдандарының 

әскерлері Орел және Белгородты немістерден азат етті. Сол жылғы күзде 100-ші қазақ 

ұлттық атқыштар бригадасы Калинин майданындағы 3-ші екпінді армия құрамында 

Невель қаласын азат ету операциясына қатысты. 1943 жылы 17 қыркүйек ‒ 10 қазан 

аралығында 101-ші қазақ ұлттық атқыштар бригадасы 4-ші екпінді армия құрамында 

Демидова қаласы маңындағы жаудың бекінісін бұзып өтіп, Смоленск, Витевск 

облыстарының 158 селосы мен деревнясын жаудан тазартты. Батыс майдан 

әскерлерінің құрамында сондай-ақ қазақстандық 30-ші гвардиялық және 8-ші 

атқыштар дивизиялары да болды. Курск иініндегі жеңістен кейін Қызыл армия 

бөлімдерінің кеңінен етек алған шабуылы барысында Днепр өзенінен өтіп, туысқан 

Украин жерін азат ету айрықша орын алды. Украинаның ұлы өзенін кесіп өтудегі 

жанқиярлық ерлігі үшін 123 қазақстандық жауынгерлерге Кеңес Одағының Батыры 

атағы берілді. 

    1944 жылдың күзі 1945 жылдың көктемінде қазақстандықтар Еуропа халықтарын 

неміс басқыншыларынан азат ету ісіне үлкен үлес қосты. 1945 жылдың 16 сәуірінен 

бастап 2 мамырға дейін қазақстандық жауынгерлер Германияның астанасы Берлинді 

алуға қатысты. Лейтенант Р.Қошқарбаев қатардағы жауынгер Болатовпен бірге 

алғашқылардың бірі болып, рейхстаг қабырғасына қызыл жалау тікті.  

    Соғыс аяқталар кезінде сақталған барлық қазақстандық 12 дивизия құрметті әскери 

атаққа ие болды. Олардың бесеуі Кеңестер Одағының Орденімен бір рет, төртеуі екі 

рет, екеуі үш рет марапатталды. Бес дивизияға Кеңестер Одағының ең жоғарғы 

құрметті әскери белгісі  гвардиялық дивизия атағы берілді.  



    Қазақстандықтар партизандық қозғалысқа белсене қатысты. Толық емес 

мәліметтерге қарағанда, Украинаның партизандық құрамалары мен отрядтарында ‒ 

1500, Ленинград облысында 220, Смоленск жерінде 270-тен астам қазақ жігіттері 

соғысқан. Белоруссияның әр түрлі аудандарында әрекет еткен 65 партизандық 

бригадалар мен отрядтарда 1500-ден аса қазақстандықтар болған. Партизан 

қозғалысына қатысқан даңқты қазақ жігіттері Ғ.Ахмедияров, Қ.Омаров, 

А.Жұмағалиев, З.Хусаинов, Б.Оразбаев, Қ.Қайсенов, Ә.Шәріпов, Т.Жанкелдин, 

Ж.Саин т.б. есімдері соғыстан кейінгі жылдары зор құрметке ие болды. 

    Жапонияның 1945 жылғы қыркүйектің басында тізе бүгуімен Кеңестер Одағының 

Ұлы Отан соғысы және екінші дүниежүзілік соғыс аяқталды. Адамзат фашистік 

диктатураның дүние жүзіне үстемдік жүргізу қаупінен аман аман қалды. 

    Ұлы Отан соғысы майдандарында көрсеткен ерліктері үшін 96638 қазақстандықтар 

Кеңес Одағының орден, медальдарымен марапатталды. 500-ге жуық 

қазақстандықтарға Кеңес Одағының Батыры атағы берілді, олардың 99-ы қазақ. Кеңес 

Одағының Батыры атағы ұшқыштар Т.Бегильдинов, Л.И.Беда, И.Ф.Павлов, 

С.Д.Луганскийге екі реттен берілді. Соғыс Қазақстан үшін өте қымбатқа түсті. Ұлы 

Отан соғысында 603 мыңдай Қазақстан азаматтары ерлікпен қаза тапты. 

   2. Республика экономикасын майдан мүддесіне бағындыру, халықтың тылдағы 

ерен ерлігі. Ұлы Отан соғысы майдандарында Кеңес қарулы күштерінің жеңіске 

жетуіне елде қалған еңбекшілер жанқиярлық еңбегімен үлкен үлес қосты. Соғыстың 

алғашқы айларынан бастап, Қазақстандағы экономиканы соғыс мүддесіне бейімдеп 

қайта құру, материалдық және адам ресурстарын қайта бөлу шаралары жүргізілді. 

Сонымен қатар неміс фашистері басып алған жерлерден кәсіпорындар көшіріліп 

әкелінді. 1941 жылдың екінші жартысында республикаға барлығы 142 кәсіпорын 

көшірілді. Тек Алматының өзінде 34 зауыттың, фабрика мен цехтың жабдықтары 

орналастырылды. Олардың ішінде Луганск паровоз жасау зауытының бір бөлігі, 

Харьков вагон жөндеу зауыты жөне басқалар бар. Сондай-ақ жеңіл және 14 тоқыма 

өнеркәсіп орнының жабдықтары келді. Украинадан әкелінген үш фабрика негізінде 

Семей аяқ киім фабрикасы құрылды.  

    Майдан шебінен көшіп келген кәсіпорындарды орналастыруға республикада 2 300 

мың шаршы метр өндіріс аудандары босатылды. Кәсіпорындармен бірге келген 

адамдарды Қазақстан еңбекшілері жақын бауырындай қабылдап, қамқорлық көрсетіп, 

тұрғын үймен, басқа да қажет нәрселермен қамтамасыз етті.        

    Республикаға 1,1 млн. астам адам көшіріліп әкелінді. Қазақстан өнеркәсібінде 1940 

жылы 158 мың адам жұмыс істесе, 1945 жылы 255 мың жүмысшыға дейін жетті. Олар 

соғыс жылдарындағы қысылтаяң кездің қиындықтарын жеңе отырып, еңбекте жаппай 

ерлік көрсетті. Қазақстанды майданның сенімді тірегіне, елдің ең негізгі әскери 

өнеркәсіп ошағына айналдырды. Мұның өзі жалпы одақтық экономиканың, өндірістің 

бар саласында да, сол сияқты жаңадан құрылған саласында да, оның үлесін арттыруды 



талап етті. Оған Батыс аудандардан соғыс кезінде көшіріліп келген 220-дан астам 

кәсіпорындарды қатарға қосудың үлкен маңызы болды. Қазақстанда 1943 жылы 

қорғаныстық маңызы бар ондаған кәсіпорындар іске қосылды, бұрыннан істеп тұрған 

кәсіпорындар өнім өндіруді арттырды. Мәселен, сол жылы республикадағы қара 

металлургия өндірісінің тұңғышы Актөбе ферросплав зауыты іске қосылып, өнім 

шығара бастады. Ақтөбе химия комбинаты бор, фосфор қышқылдарын, сода 

шығаруды жолға қойды. Шымкент дәрі-дәрмек жасау зауыты шөптен дәрі жасауды 

игерді. Теміртауда Қараганды металлургия комбинатын салу қолға алынды. Машина 

жасау зауыттары Алматыда, Шымкентте, Қарағандыда іске қосылды. Жаңа рудниктер 

мен байыту фабрикалары салынып, мыс, қалайы, күміс, алтын шығару артты. Балқаш, 

Қарсақпай мыс қорыту зауыттары күшейді. Түсті металл шығару өсті. Тамақ 

өнеркәсібінің: Шымкентте жеміс-жидек консерві комбинаты, Алматы, Қарағандыда 

кондитер фабрикалары, Петропавлда темекі фабрикасы пайдалануға берілді.  

    1944 жылы Текелідегі қорғасын-мыс комбинатының бірінші кезегі, Өскемен мыс 

зауыты іске қосылды. Республикада қара металлургия, мұнай өңдеу өнеркәсібі 

қалыптасты. Ертісте халықтық құрылыс Өскемен ГЭС-і салынып бітті. Соғыс 

жылдары Қарағанды көміршілері Сібір, Орал, Поволжье өнеркәсіп аудандарын жоғары 

сапалы кокстелген көмірмен жабдықтап тұрды. Жер астында жұмыс істеген 

лавалардың саны 1941-1945 жылдары 63-тен 158-ге дейін өсті. 19 жаңа шахта мен 3 

көмір разъезі іске қосылды. Шын мәнінде тағы бір жер асты Қарағандысы пайда болды.  

    Соғыс жылдары Қарағанды көмір алқабында 34 млн. тонна көмір шығарылды, бұл 

соғыска дейінгі бассейнде шығарылған көмірден 3 млн. тонна артық деген сөз. Мұнай 

кәсіпшілігінің қуаты артты. Қошқар, Комсомольск, Жолдыбай мұнайшылығы іске 

қосылды. Соғыстың соңғы үш жылында Қазақстан 2472,2 мың тонна сапалы мұнай 

өндірді. 1943 жылы мамырда Қарағандыға жақын жерде металлургия (қайта өңдеу) 

зауытының құрылысы басталды, оның қорғаныс өнеркәсіп үшін зор маңызы болды. 

Бұл кезде сондай-ақ Қаратау химия комбинатының құрылысы тоқтамастан жүріп 

жатты. Алматы ауыр машина жасау зауыты өзінің өндірістік қуатын арттыра түсті. Ол 

жұмыс істей бастаған 1941 жылдың өзінде-ақ өнім өндіруді 2,2 есе арттырды. 

Шымкент пресс-автомат және Көкшетау механикалық зауыттары өнім шығаруды 

едәуір ұлғайтты. Кенді Алтай мен Орталық Қазақстандағы Балқаш, Жезқазған, 

Қарсақпай кәсіпорындарында қорғасын және вольфрам рудаларын өндіру және байыту 

жөніндегі жаңа қуаттар іске қосылды. Сондай-ақ Қазақстан вольфрам мен қалайы 

өндіретін негізгі базаға айналды. Марганец пен хром өндіру арта түсті.  

    Соғыс кезінде Қазақстан өнеркәсіп потенциалының күрт артуы электр қуатын көп 

тұтынуды қажет етті. 1941 жылғы қаңтардан ‒ 1945 жылғы қаңтарға дейінгі аралықта 

Қазақстанның электр энергиясын өндірудегі Одақ бойынша үлес салмағы 1,31-ден 2,67 

пайызға дейін өсті. Соғыс кезінде барлығы 460 зауыт, фабрика, кеніш, шахта және 

басқа өндірістер салынды. Өнеркәсіптің өсу қарқыны артуы нәтижесінде оның 



республика халық шаруашылығындағы үлес салмағы 60 пайыздан 1945 жылы 66 

пайызға дейін өсті. Тек руда мен мұнай өнімдерін тасымалдау 4 есе, көмір мен қара 

металды тасымалдау екі есе артты. Қазақстан өнеркәсібінің соғыс жылдарындағы 

жеңіске қосқан үлесі Кеңес халқының ауыр күндердегі сүйеніш, тірегі болғандығын 

қазақ халқы орынды мақтан етеді. Ұлы Отан соғысы жылдары Қазақстанның темір жол 

транспорты майдан мен тыл қажеттерін қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарды. 1943 

жылы темір жолда әскери жағдай енгізіліп, әскер тәртібіне көшу темір жол арқылы 

жүк, шикізат тасуды жақсартты. Ескі жолдарда поездардың өтуі жиіледі. Темір 

жолдағы жұмыстың көбін әйелдер атқарды. Олар теміржолшылардың 35 пайызын 

қамтыды. Республикада көптеген өнеркәсіп орындарының іске қосылуына байланысты 

темір жолдың жаңа желісін салу жұмыстары қарқынмен жүргізілді. Ақмола-Қарталы, 

Гурьев-Қандағаш, Орск-Қандағаш темір жолдары іске қосылды. Бұлардан басқа 

жергілікті маңызы бар Жамбыл-Шолақтау, Талдықорған-Текелі, Лепсі-Андреевка, 

Ағадыр-Ақтау, Сазтөбе-Келтемшат темір жол желілері салынды. Жалпы темір жолдың 

ұзындығы 1940 жылғы 6 581 шақырымнан 8 200 шақырымға дейін өсті.  

    Қазақстанның колхозшы шаруалары соғыстың жеңіспен аяқталуына қомақты үлес 

қосты. Село еңбеккерлеріне көмекке қала тұрғындары келді. Республиканың колхоз-

совхоздарында жыл сайын 300 мыңға жуық қала халқы еңбек етті. Жау басып алған 

аудандардан көшіп келген шаруалар еңбекте ерліктің үлгісін көрсетті. Солардың бірі 

‒ Батыс Қазақстан облысының Теректі МТС-інде істеген Украинаның атақты 

тракторшысы Полина Ангелинаның бригадасы. Оның берекелі бастамасы мен 

тәжірибесі жергілікті механизаторлар тарапынан қызу қолдау тапты. Украинаның 

даңқты қызылшасысы М. С. Демченко Жамбыл облысы Талас өңірінде қант 

қызылшасын өңдеу әдістерін өндіріске енгізуде шынайы шеберлік танытты.   

    Қазақстан еңбекшілері тары өсірудің шебері ‒ Шығанақ Берсиевті, атақты 

күрішшілер ‒ Ыбырай Жақаев пен Ким Ман Сам сияқты үздік шыққан жаңашылдар 

мен астықтан мол өнім алудың майталмандары Мунира Сатыбалдинаны, Анна 

Дацкованы, Нүрке Алпысбаеваларды т.б. орынды мақтан етті. Ақтөбе облысы Ойыл 

ауданының озат тары өсіруші Ш. Берсиев тарының қуаңшылыққа төзімді, жоғары 

өнімді, жергілікті ауа райына икемді сортын өсіріп шығарды. Ол 1942 жылы әр 

гектардан - 175 ц, ал 1943 ж. 202 ц. өнім жинады. Қызылордалық күріш өндіруші Ы. 

Жақаев 1943 жылы әр гектардың өнімін 192 ц. жеткізді.  

    Мал шарушылығы өнімдерін өндіру мен қоғамдық мал басының өсу жоспарлары 

ойдағыдай орындалып отырды. Малшылар арасынан көптеген республикаға танымал 

еңбек озаттары шықты. Мысалы, Жезқазған ауданы Аманкелді атындағы колхоздың 

шопаны Ж. Мұқашев жыл сайын жүз қойдан 180-ге дейін қозы алып, аман өсірді. 

Атырау облысы «Жаңа талап» колхозының жылқышысы Ш.Шүғаипова бір мыңнан 

астам жылқыны ешқандай шығынсыз бақты. Қоғамдық мал басы Республикада соғыс 

жылдарында 3 млн. басқа жуық өсті. Қазақстанның колхоздары мен совхоздары бұл 



тұста соғыстан бұрынғы бес жылмен салыстырғанда астықты - 30,8 млн. пұт, етті - 15,8 

млн. пұт, картоп пен жемісті - 14,4 млн. пұт, сүтті - 3 194 мың центнер, жүнді - 17,7 

мың центнер артық берді. 1944 жылы Бүкілодақтық еңбек жарысында мал 

шаруашылығын өркендетудегі орасан зор табыстары үшін Батыс Қазақстан 

облысының Жаңақала, Гурьев облысының Қызылқоға аудандары КСРО Қорғаныс 

комитетінің ауыспалы Қызыл Туын жеңіп алды. Жалпы соғыс кезінде Қазақстанның 

ауыл-село еңбеккерлері өздерінің патриоттық және еңбек ету парыздарын айтарлықтай 

өтеді. 1941-1945 жж. олар майдан мен елге 5 829 мың тонна астык, 734 мың тонна ет 

және басқа да азық-түлік, өнеркәсіп үшін шикізат берді.  

    Жауды жеңуге республиканың оқыған зиялылары да өздерінің үлкен үлесін қосты. 

Олардың қатары еліміздің батыс аудандарынан уақытша көшіп келіп паналаған ғалым, 

жазушы, әртіс, ұстаз, дәрігерлермен т. б. толықтырылды.  

    Еліміздің шығыс аудандары мен Қазақстанның халық шаруашылығының түбегейлі 

мәселелерін зерттеп, соның негізінде жасалынған ұсыныстарды іске асыруға академик 

В.Л.Комаров бастаған КСРО Ғылым Академиясының Қазақ бөлімшесі 

Президиумының төрағасы, көрнекті ғалым Қ.И.Сәтбаев басқарған республиканың 

жүзден аса ғалымдары қатысты. Олар қазба байлықтың көптеген жаңа орындарын 

ашты, олардың майдан мүддесі үшін тез игерілуіне үлес қосты.   

    Ғалымдар, жоғары оқу орындарының ұстаздары, мектеп мұғалімдері және тағы 

басқалары халық арасындағы идеялық-тәрбие беру саласында үлкен жұмыс жүргізді. 

Денсаулық сақтау қызметкерлері қажырлылықпен еңбек етті. Соның арқасында 

емханаларда емделуде болған жаралы жауынгерлердің жетпіс пайыздан астамы 

қайтадан қатарға қосылды. Соғыс кезінде 118 техникумнан 92-сі сақталды, онда 

оқитын оқушылар саны тек 389 адамға ғана қысқарды. 1941 ж. дейінгі 20 жоғары оқу 

орнына 1944 ж. жаңадан 5 институт қосылды. Олар: Алматы шетел тілдері, Шымкент 

технологиялық, Қазақ дене тәрбие институттары, Алматы консерваториясы, Қазақ 

педагогикалық қыздар институты. Республика жоғары оқу орындарында оқитын 

студенттердің саны 1941 ж. 10,4 мыңнан 1945 жылы 15 мыңға дейін өсті.  

    Осындай қиын-қыстау күндерде қазақ кеңес әдебиетін дамытуға үлкен көңіл бөлінді. 

Соғыс кезінде А. Толстой айтқандай, кеңес поэзиясының алыбы Жамбылдың өлеңдері 

Отан қорғауға шақырған қаһарлы дабыл іспеттес болды. Оның «Ленинградтық 

өрендерім» атты өлеңінің өнегелік те, тәрбиелік те мәні зор еді. Майдангер ақын Қ. 

Аманжолов «Жеңістің, дауыл мен оттың жыршысымын» деп орынды айтты. Н. 

Тихонов айткандай, оның «Абдолла» поэмасы қазақ поэзиясының інжу-маржанына 

айналды. Партизан шоғырының комиссары Ж.С.Саинның шығармаларын есімі естен 

кетпейтін Назым Хикмет «Кеңес Одағының барлық халықтарының мызғымас 

достығының белгісі» деп атады. М. Әуезовтің соғыс кезінде «Абай» эпопеясының 

бірінші кітабын жазуы қазақ әдебиетінің әлемдік аренаға шығуына жол салды. Қазақ 

әдебиетімен бірге қазақ өнері де дамыды. Соғыстың алғашкы үш жылы ішінде 



Қазақстан өнер шеберлері өздері қамқорлыққа алған ұжымдарда 20 мың спектакль мен 

концерттер көрсетті, олардың ішінде мыңнан астам концерт майдан шебінде берілді.  

    Республика еңбекшілері өздерінің жеке жинағынан майдан қорына 4,7 млрд. сом 

ақша берді. Сонымен қатар олар майдангерлерге 2 миллионнан аса жылы киім, 1600 

вагон сыйлық жөнелтті. Республика еңбекшілерінің жеке қаражаттарына «Қазақстан 

комсомолы», «Түрксибші», «Қарағанды шахтері», «Қазақстан мұнайшысы», 

«Қазақстан металлургі», «Қазақстан пионері» атты авиаэскадриялар жасақталды. Ол 

үшін 480 млн. сом қаржы жиналды.  

    Қазақстан еңбекшілері Ленинградты (қазіргі Санкт-Петербург) қорғаушыларға 400 

вагон сыйлық жөнелтіп, жаудан тазартылған аудандардан көмегін аяған жоқ. Орел 

облысын қамқорлыққа алып, оларға 200 вагоннан аса жабдық, ауыл шаруашылығы 

машиналарын, азық-түлік, тұрмыстық заттар және 100 мың бас мал жөнелтті. Осындай 

көмек Украина мен Белоруссияға, Солтүстік Кавказға және Ленинград, Курск, 

Калинин облыстарына көрсетілді. Мұның барлығы майдан мен тылдың бірлігін, 

халықтар достығын нығайтуға үлкен әсерін тигізді. Қазақстан еңбеккерлерінің 

майданға көмегі қызыл әскерлердің жағдайын жақсартып, олардың жауынгерлік 

рухын көтерді, Қызыл Армия бөлімдерінің жауды талқандау үшін мүмкін болған 

нәрсенің бәрін істеуге жігерлендірді. Сөйтіп, Қазақстан соғыстың алғашқы күнінен 

бастап-ақ Кеңестер Одағы арсеналдарының біріне айналды, оның экономикалық 

тіректерінің бірі болды. Республикадан майданға әскер, оқ-дәрі, киім-кешек және азық-

түлік тасыған эшелондар үздіксіз ағылып жатты. 1943 жылғы 6 ақпанда Кеңестер 

Одағының ең беделді газеті «Правда» өзінің бас мақаласында былай деп жазды: 

«Майдандарда қазақтар жақсы соғысуда, олардың әкелері, шешелері мен әйелдері 

майдан үшін тылда аянбай еңбек етуде. Қазақстан өз жерінің барлық байлығымен, 

тауарларының барлық қазынасымен майданның қуатты таянышы болуда». 

Қазақстанның бүкіл экономикасы мен адам күшін Ұлы Отан соғысы майдандарының 

талаптарына сай жан-жақты жұмылдыруда республика партия, кеңес және 

шаруашылық органдары үлкен айтуға тұрарлық ұйымдастыру жұмыстарын жүзеге 

асырды. Соғыс жылдары республика басшылары Н.А.Скворцов, Н.Оңдасынов, 

Ө.Қазақбаев, Ж.Шаяхметов және басқалары соғыстың қиын-қыстау жағдайында 

әскери-мобилизациялық жұмыстарын жүргізді. Олар Қазақстанның әлеуметтік-

экономикалық және қоғамдық өмірінің барлық салаларына басшылық етуде өздерінің 

жоғары ұйымдастырушылық қабілеттерін көрсете білді.  

   3. Қуғын-сүргінге ұшыраған халықтардың Қазақстанға күштеп көшірілуі 

(депортация). 1939 жылғы санақ нәтижесі бойынша Қазақстан халқының саны 6,2 

млн. адам болды. Ұлы Отан соғысы қарсаңында және соғыс жылдары халықтың 

құрылымына үлкен өзгеріс енгізілді. Бұл 1924-1953 жж. КСРО-ны басқарған 

И.В.Сталиннің депортациясымен байланысты. Соғыс қарсаңында және барысында 

Қазақстан территориясына көптеген халықтар жаппай күштеп көшірілді. Бұл шара 



соғыс алдындағы жылдары басталды. 1937 жылы Қазақстанға 95421 корей ұлтының 

тұрғындары қоныс аударды. Корей отбасылары Алматы, Оңтүстік Қазақстан, Ақтөбе, 

Қостанай, Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Қарағанды облыстарына 

қоныстандырылды.1926 жылғы санақ нәтижесінде Қазақстанда корей ұлтының 42 

өкілі болса, 1939 жылғы санақтан кейін 96000 өкілі өмір сүріп жатты. 

    1939 жылы Батыс Украина мен Батыс Белоруссия КСРО-ның құрамына 

қосылғандықтан ондағы поляктар басқа аймақтарға көшірілді, Қазақстанға 105 мың 

поляк ұлтының өкілдері қоныстандырылды. Соғыс басталғаннан кейін Қазақстанға 

444005 немістер жер аударылды. 1944 жылы мамырда Мемлекеттік қорғаныс комитеті 

барлық Қырым татарларын жарты Арал территориясынан көшіру туралы шешім 

қабылдады. Мұндай шешім қабылдауға сол ұлт өкілдерінің кейбір бөлігі фашистік 

басқыншылармен байланыста болған деген сылтау табылды. Қырым татарларының 

көпшілігі Өзбек КСР-іне, қалған бөлігі Қазақстанға көшірілді, 1943 жылы желтоқсанда 

Қалмақ АКСР-і жойылды. Қазақстанға 2268 адам жіберілді. 1943 жылы қарашада 

Қарашай ұлты көшірілді, оған сылтау болған осы ұлттың кейбір өкілдерінің 

сатқындығы. Қазақстанға 36309 адам қоныстандырылды. 1944 жылы наурызда 

балқарларды осы тағдыр күтіп тұрды, Қазақстанға 18219 адам келді. 1944 жылы 

шешен-ингуш КСР-і жойылды, наурызда Қазақстанға 344589 шешендер мен ингуштар 

жер аударылды. 1944 жылы ақпаннан кейін Қызыл Армия қатарынан шешендер мен 

ингуштар босатылды, осындай 60 мың адам келді.  

    1942 жылы мамырда Краснодар аймағынан, Ростов облысы, Қырым АКСР, 

Армения, Әзербайжан, Грузиядан 24670 гректер көшіріліп, олар Қазақстанның 

Солтүстік және Батыс аудандарына тұрақтады. 1944 жылы тамызда Грузиядан 

Қазақстанға, Қырғызстан мен Өзбекстанға түріктер, күрдтер және хемшидтер 

қоныстандырылды. 45516 түрік, 8694 күрд, 1385 хемшид және 29505 басқа ұлт өкілдері 

көшірілді. Жоғарыда аталған ұлттармен қатар болғарлар, гректер, армяндар, иран 

ұлтының өкілдері, кабардиндер де Қазақстанға жер аударылды. 

    Депортациямен қатар эвакуация шарасы қатар жүргізілді. Зерттеуші, ғалым-

демографтар Тәтімов М.Б. пен Әлиев Ж.Ә. «Депортацияға ұшырап, екінші 

дүниежүзілік соғыс жылдары әр жерден Қазақстанға зорлықпен көшірілген, 

Москвалық орталыққа “сенімсіз” болған батыс пен шығыс халықтары, 1939-1940 жж. 

қоныстандырылғандар саны 1 млн. 500 мың адам», ‒ деп көрсетеді.  

    Акышев А.К., Асылбеков М.Х., Байпақов К.М., Қасымбаев Ж.Қ., Қозыбаев М.Қ., 

Мансұров Т.А., Нұрпейісов К.Н. бастаған тарихшы-ғалымдар: «Майдан шебінен 

адамдардың, өндіріс потенциялының және мәдени байлықтардың еріксіз көшірілуі 

көптеген қиындықтар туғызды. 1941-1945 жж. Қазақстаннан батыс аудандардың 532,5 

мың тұрғыны баспана, жұмыс, тыл еңбеккерлерінің қатарынан өз орнын тапты. 970 

мыңдай репатрияцияланған немістер мен поляктар осында келді. Олардың көпшілігі 

ауылдар мен селоларға таратылып орналастырылды», ‒ деп көрсетеді. Сонымен қатар 



жоғарыда аталғандармен бірге Қазақстанға кулак ретінде жер аударылғандар, 

«власовшылар», «халық жаулары», «зиянды» және «әлеуметтік бөтен» элементтер де 

жер аударылды.  

    Осындай мөлшердегі халықтардың Қазақстанға қоныстануы әрине, оның 

этнодемографиялық дамуына да ерекше әсер етті. Өлкеде социалистік 

модернизациялаудың күштеу тәсілдері арқылы жүргізілуі, жергілікті ұлт өкілдерінің 

саны мен үлес салмағының азаюы байырғы тұрғындардың дәстүрлі құрылымының 

қирауына жол ашты. Депортация, эвакуация т.б. қоныс аударудың түрлерінің мақсаты 

бөлек мәселе болғанымен бұл Қазақстандағы жергілікті ұлт өкілдерінің 

шаруашылығымен санаспай, өндіріс потенциалын ескермей жүргізілген тоталитарлық 

мемлекеттің әкімшіл-әміршіл саясатын көрсетеді. Кеңестік құйтырқы саясат 

Қазақстандағы жергілікті ұлт өкілдерінің дәстүрін, тілін, дінін дамытуға мүмкіндік 

бермеді. Керісінше, Қазақстанды халықтар түрмесіне айналдырды. Ұлы Отан 

соғысынан кейін реэвакуацияның нәтижесінде бұл ұлттар мен ұлыстар өз Отандарына 

орала бастағанымен, әр түрлі себептермен бәрі бірдей көшіп кете алған жоқ. Бүгінгі 

күнгі Қазақстан Республикасының территориясында 100-ге жуық ұлттар мен 

ұлыстардың тұрып жатуы осы жағдайлармен байланысты. 

     

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар: 

1. 1938 жылы Қиыр Шығыстан Қазақстанға көшіріліп әкелінді  

А. Корейлер 

В. Жапондар 

С. Шешендер 

D. Дүнгендер 

Е. Татарлар 

2. Ұлы Отан соғысы жылдарында 18 жасар ең жас қазақстандық Кеңес Одағының 

Батыры атанды  

А. Ж.Елеусізов  

В. Қ.Қайсенов  

С. Т.Бигелдинов  

D. Қ.Аухадиев  

Е. Р.Қошқарбаев  

3. Ұлы Отан соғысында Сталинград қаласының түбінде ерлікпен қаза тапқан 

минометші, Кеңес Одағының батыры  

А. Қ.Сыпатаев 

В. Т.Мырзаев 

С. Н.Әбдіров 

D. Қ.Аманжолов 

Е. Т.С.Позолотин 



4. 900 күнге созылған Ленинград қоршауының бұзылған уақыты 

А. 1943ж. қаңтар 

В. 1943ж. мамыр 

С. 1944ж. сәуір 

D. 1945ж. шілде 

Е. 1942ж. қазан 

5. Ә. Молдағұлованың майдандағы әскери қызметі  

А. Мерген 

В. Байланысшы  

С. Пулеметші 

D. Медбике 

Е. Бақылаушы 

6. Домбыра өнеріндегі лирикалық бағыттың негізін салушы 

А. Дәулеткерей Шығайұлы.  

В. Құрманғазы Сағырбайұлы. 

С. Күйші Ұзақ 

D.  Ықылас 

Е. Дина Нұрпейісова 

7. Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Кеңес Одағы бойынша адам шығыны 

А. 27 миллион адам 

В. 15 миллион адам 

С. 25 миллион адам 

D. 20 миллион адам 

Е. 30 миллион адам 

8. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні 

А. 16 – желтоқсан 

В. 30 – тамыз 

С. 17 – желтоқсан 

D. 5 – қазан 

Е. 25 – қазан 

9. Ұлы Отан соғысы аяқталған уақыт 

А. 1945 ж. 9 мамыр 

В. 1945 ж. 10 мамыр 

С. 1945ж. 15 мамыр 

D. 1945ж. 20 мамыр 

Е. 1945ж. 25 мамыр 

10. 1941- 1945 жж. Қазақстан әскери оқу орындарында білім алушылардың саны 

А. 42 мың 

В. 40 мың 



С. 32 мың 

D. 30 мың 

Е. 25 мың 
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ЖЕКЕ БАСҚА ТАБЫНУДЫҢ “ШАРЫҚТАУЫ”  ЖӘНЕ “ЖЫЛЫМЫҚ”  

 

1. Қазақстан соғыстан кейінгі жылдарда. 

2. Қоғамдық-саяси және мәдени өмірдегі өзгерістер. 

3. Халық шаруашылығындағы сәтсіз реформалар. 

 

       1. Қазақстан соғыстан кейінгі жылдарда. Жеке басқа табыну — саяси немесе 

діни билік иерархиясындағы жоғары мәртебелі (лауазымды) адамды асыра дәріптеу, 

оның атқаратын рөлі мен міндетті қызметін шектен тыс жоғары бағалау. Саяси 

қайраткерге тәңірдей табынып, шектен тыс ұлықтау. Жеке басқа табыну, көбіне, 

авторитарлық және тоталитарлық жүйедегі мемлекеттерге тән, әйтсе де аракідік 

демократиялық мемлекеттерде де кездеседі (мысалы, Шарль де Голь басқарған 

шақтағы Франция). Авторитарлық және тоталитарлық мемлекеттерде жеке басқа 

табыну жалпыға бірдей ортақ, “бірден-бір ақиқат” идеология арқылы жүзеге 

асырылады. Мұндай идеологияның көсемдеріне пайғамбарлар мен көріпкелдерге тән 

қасиеттер танылады. 

Жеке басқа табынудың негізгі тірегі — мемлекет басшысын ұлттың асыраушысы 

ретінде қабылдайтын патриархалдық сана және “әділ патшаға” үміт артуға негізделген 

бодандық саяси мәдениет болып саналады. Жеке басқа табынудың пайда болуының 

басты себебі қоғамдағы билік тармақтарының түгелімен бір адамның қолына 



шоғырлануы, сол арқылы адамдар тағдырының өз іс-әрекетінен гөрі басшылықтың оң 

қабақ көрсетуіне (қайырымдылығына) тәуелділігі. Саяси тұлғаға жан-жақты тәуелділік 

қалың бұқара санасына сіңісті болып, жүйелі түрде идеологиялық өңдеуден өте келе 

“құдіреті күшті” басшының алдында халықты құлдық сезімде ұстап, жарамсақтық, 

жағымпаздық психология қалыптастырады. Жеке адамдардың азаматтық құқықтары 

аяққа тапталып,  халықтың өзін-өзі басқару мүмкіндігі ескерусіз қалады. Мысалы, 

бұрынғы КСРО -да И.В.Сталиннің (1924-1953 жж.) басшылығы тұсында осындай 

жағдай қалыптасты. Жеке басқа табынудың соңы әр түрлі ауыр зардаптар 

әкелетіндігіне қарамастан, оның белгілері кейбір дамушы мемлекеттерде (Ирак, 

Солтүстік Корея, Куба т.б.) әлі күнге дейін сақталып отыр. 1920-жылдардың ортасынан 

орнаған қатаң әміршіл-әкімшіл жүйе 1940-50 жж. әрекет ете берді. Саяси жүйеге адам 

еркіндігін басып-жаныштау, оның құқықтарын жоққа шығару, еңбек адамдарын 

өндіріс құрал-жабдықтарынан жатсындыру сияқты қолайсыз құбылыстар тән болды. 

Жетекші күш ‒ Коммунистік партия болып, оның басшылығымен өмір сүріп отырған 

жүйенің барлық басқа буындарының (Кеңес мемлекетінін, кәсіподақтардың, 

комсомол, кооперативтер мен басқа да қоғамдық ұйымдардың) жұмысы үйлестірілді. 

Мемлекеттік органдардың құзырындағы мәселелерді шеше отырып, Коммунистік 

партия халық шаруашылық және әлеуметтік-мәдени, қоғамдық ұйымдардың 

міндеттерін орындауды өз қолына жинақтап, оларды дербес әрекет етуден айырды. 

Қандай да бір қол жеткізілген табыстар И.В.Сталиннің кемеңгерлік басшылық жасай 

білуімен байланыстырылып, өрескел кемшіліктер мен сәтсіздіктер жөнінде сөз 

болмады. Аты шулы ұрандарды саяси мақсаттарға пайдаланумен заңдылықтың 

бұзылуы, өкімет билігін асыра пайдалану жалғаса берді. Өмір сүріп отырған саяси 

жүйе өзінің дербес дамуына қабілетсіз екендігін көрсетті. Кеңес қоғамын дамытудың 

соғыстан кейінгі жоспарлары сталиндік антидемократиялық, социализмнің 

тоталитарлық үлгісімен үйлесіп кетті. Майдан мен тылда, соғыстың барлық 

ауыртпалығы мен қиыншылығын көтерген халық соғысқа дейінгі кезеңдегі халықтан 

басқаша еді. Қоғамдық өмірдің бейбіт жағдайының орнығуына байланысты 

құндылықтарды қайта бағалау орын алды. Замандастардың санасында әлеуметтік 

бағдарламаларға бет бұрудың қажет екендігін түсіну айқын біліне бастады. Алайда 

қоғамдық сананың барлық деңгейінде сезіле бастаған қоғамдық жаңарудың кешенді 

бағдарламаларына өтуге тұрақты әлеуметтік-саяси құрылым бөгет жасады. Сонымен 

бірге ауыр соғыстағы жеңіс соғыстан кейінгі кезеңде басшылықтың қолданыстағы 

саяси жүйенің тиімділігіне деген сенім қалыптастырды, ал көпшілік басшылар 

басқарудың әкімшілік әдістерінің өзін-өзі ақтайтындығына сенімді болды. Сталинизм 

идеологиясы 1940-жылдар мен 50-жылдардың басында өзінің шырқау шегіне жетті. 

1939 жылы болған БК(б)П XVIII съезінің құжаттарында жазылған социализм 

құрылысын аяқтаудың соңына қарай ел коммунистік қоғам кұруға өтеді деген тезисті 

Ұлы Отан соғысы аяқталған соң, теориялық жағынан талқылау жалғаса берді. 1946 

жылғы наурыздағы КСРО Жоғарғы Кеңесінің сессиясында бұл тезис партияның 

жетекшілікке алатын тұжырымдамасы ретінде жарияланды. Соғыстан кейінгі 

онжылдық ‒ КСРО-дағы 1920-40 жж. өмір шындығына қасаң көзқарастың жалғасы еді. 

     «Жеке басқа табыну» деген сөз тіркесінің өзі соңғы ғасырда өмірге келді. Кезінде 

сталиндік Конституция деген КСРО-ның Ата Заңы болған. Ол халықаралық құқықтық 

сараптаманың бәрінен мүдірмей өткен. Бірақ сол Конституция тұсында 2 млн. 700 мың 



қазақ қырылды. Ф.И.Голощекин 130 мыңнан астам қазақ зиялысын абақтыға 

жаптырып, 25 мыңын атқызып тастады. Абақтыға қамалған 130 мыңның 30 мыңдайы 

ғана елге әрең жеткен. Міне, қазақ халқы үшін жеке басқа табыну зардаптары мен 

қасіреті осындай. 

     КСРО ОК-нің Бас хатшысы, КСРО министрлер Кеңесінің төрағасы И.В.Сталин 

1953 жылы 5 наурызда қайтыс болды. Сталиннің өлімімен тұтас бір дәуір аяқталды. 

Біршама уақыттан кейін КСРО ОК-нің Бас хатшысы, КСРО министрлер Кеңесінің 

төрағасы болып Н.С.Хрущев (1953-1964 жж.) отырды. «Жылымық жылдары» аталған 

50-жылдардың екінші жартысынан бастап елде игі істер атқарылды. 1953 жылғы 

шілдеде КОКП ОК-нің пленумында бұрынғы КСРО-ның Ішкі істер халық 

комиссариатының халық комиссары, КСРО Министрлер Кеңесі төрағасының бірінші 

орынбасары, қуғын-сұргінді ұйымдастырушы, саяси авантюрист Л.Берия (1899-1953 

жж.) ісі қаралып, барлық лауазымды қызметтерінен босатылып, ату жазасына кесілді. 

Осылай Кеңестер Одағында ширек ғасырға созылған тоталитарлық дәуір аяқталды. 

Н.С.Хрущев басқарған жылдар КСРО тарихында “жылымық жылдар” деп аталды, 

себебі ол ел басқаруда И.В.Сталинге қарағанда біршама “жұмсақтық“ танытты, 

әміршіл-әкімшіл басқару жүйесі босаңси бастады. 

     2. Қоғамдық-саяси және мәдени өмірдегі өзгерістер. Қоғамдық-саяси жүйеде 

1920- жылдардың ортасында орныққан қатаң әкімшіл-әміршіл жүйе 1940-50 жж. 

шарықтай түсті. Бұл қоғамдық-саяси өмірдің барлық саласынан көрініс тапты. 

Адамның табиғи құқығын шектеу, ұлттық мүддені ескермеу, мемлекеттік басқару 

жүйесіне ықпал жасау сияқты олқылықтардың шегі болмады. Қоғамдық-саяси және 

мәдени өмір орталықтан басқарып отырған Коммунистік партияның қатаң бақылауына 

алынды. И.В.Сталиннің жеке басына табыну қоғамдық өмірде берік орын алды. Үкімет 

басшылары түрлі желеулермен  заңдылықтарды өрескел бұзып, мемлекеттік билікті 

теріс қолданып жатты. Оған өзгеше ойлайтын адамдарды қудалауға  жаңа науқан 

ашқан БКП (б) Орталық Комитетінің 1946 жылдың 14 тамыздағы “Звезда” және 

“Ленинград” журналдары туралы қаулысы бұл құбылыстың нақты дәлелі бола алады. 

Қазақстан партия комитеттері өз жұмысын аталмыш қаулының аясында жүргізді. 

Москва мен  Ленинградта “Дәрігерлер ісі”  “Лениград ісі”, жүргізіліп жатқанда 

Қазақстанда талантты тарихшы “Бекмахановтың ісі” ұйымдастырылды. 

Е.Б.Бекмаханов соғыс жылдары А.П.Кучкин, А.М. Панкратова, Б.Д. Греков, Н.М. 

Дружинин және тағы басқа кеңес тарихшыларымен бірлесіп Қазақ КСР тарихын 

даярлаған болатын. Кітап 1943 жылы баспадан жарық көрді. Алғашқыда еңбек жоғары 

бағаланғанына қарамастан, көп ұзамай сынға алынып, әсіресе, кітаптағы ұлт-азаттық 

көтерілістерге берілген баға қызу айтыс тудырды. Е.Б.Бекмахановтың 1947 жылы 

жарық көрген “Қазақстан XІX ғасырдың 20-40 жылдарында” деген көлемді еңбегі де 

сынға ұшырады. 1950 жылы “Правда” газетіндегі “Қазақстан тарихының мәселелерін 

маркстік-лениндік тұрғыдан бағалайық” деген мақалада Е.Б.Бекмаханов еңбегі 

айыпталды. 1951 жылы 10 сәуірде Қазақстан Компартиясының Орталық Комитеті 

“Правда” газетіндегі мақала бойынша қаулы қабылдап, “Бекмахановтың 

буржуазиялық-ұлтшылдық көзқарасын айыптады”. Қаулыны жүзеге асыру барысында 

тарих ғылымдарының докторы Е.Б.Бекмаханов Ғылым академиясындағы қызметінен 

босатылып, барлық ғылыми атақтарынан айырылып, 1952 жылы 4 желтоқсанда 25 

жылға сотталды. Е.Б.Бекмахановпен қатар республиканың көрнекті қоғамтанушы 



ғалымдары  А.Жұбанов, Х.Жұмалиев, Б.Шалабаев, Б.Сүлейменов, Е.Смайлов, жазушы 

Ю.Домбровский осындай жалған айыптармен жазаланып, сондай-ақ Ә.Марғұлан, 

Ә.Әбішев, С.Бегалин секілді ғалымдар мен жазушылар саяси және буржуазиялық-

ұлтшылдық қателіктер жіберді деп айыпталды. 1948 жылы “космополитизммен”, яғни 

шет ел мемлекеттерінің мәдениетіне көңіл  бөлушілермен күрес науқаны басталды. 

Космополитизм науқанында Қазан төңкерісіне дейінгі қазақ халқының мақтанышы 

болып келген Шортанбай, Шәңгерей, О.Қарашев феодалдық-реакцияшылдар деп 

танылып, ал кейінгі кеңес әдебиетшілері – Б.Кенжебаев, Т.Нұртазин, Ә.Қоңыратбаев, 

Е.Ысмайылов ұлтшылдар ретінде қудаланды. Ғылым Академиясының президенті 

Қ.Сәтбаев “Едіге батырға” алғысөз жазғаны үшін “ұлтшыл” атанса, М.Әуэзов 1945 ж. 

жарық көрген “Абай өмірінің және творчествосының биографиялық очеркі” еңбегінде 

Абайды “феодалдық ақындар Шортанбай, Мәшһүр Жүсіп Көпеев ортасында 

суреттегені үшін” қудаланады. Екі зиялыға да осындай орынсыз кінәлар тағылғаннан 

кейін, Москваға қоныс аударуға мәжбүр болды. “Космополиттер” қатарына белгілі 

шығыстанушы, академик В.В.Бартольд та енгізілді. Оған “араб, иран, қытай 

мәдениеттерін жоғары көтерген” деген мағынадағы кінә тағылды. Сонымен қатар 1946 

жылы А.Маметованың “Абай Құнанбаев” атты әдеби еңбегіне де  космополиттік деген 

кәні тағылып, басылымнан алынды. 1952 жылы баспадан С.Мұқановтың “Балуан 

Шолақ”, С.Мұқанов алғысөз жазған Қ.Аманжолов пен Х.Бекхожиннің “Батырлық 

эпосы”, Қ.Сатыбалдиннің “Әлия”, М.Хакимованың “Мәншүк” еңбектері қайтып 

алынды. Осылайша соғыстан кейінгі жылдарда пісіп-жетіліп келе жатқан қоғамда 

өзгеріс қажет деген ұғымды әкімшіл-әміршіл жүйе тұншықтырып тастады. Бұл науқан 

1953 жылы И.В.Сталин қайтыс болғаннан кейін біраз баяулады. Қазақ КСР Ғылым 

Академиясының тарих, археология, этнография институтын, тіл және мәдениет 

институтын, Кеңестік жазушылар Одағын “ұлтшылдардан” тазалау саясаты 

тоқтатылды.  

     1953 жылы мамыр айынан бастап социалистік қоғамдағы қайшылықтар, жеке тұлға 

мен халықтың тарихтағы рөлі, Сталиннің жеке  басына табыну мәселелері төңірегінде 

алғашқы пікірлер айтыла бастады. Кезінде ОГПУ, НКВД-ні басқарып, әкімшіл-

әміршіл жүйенің адамзатқа қарсы жасалған қылмыстарын заңдастырған Л.П.Берия ату 

жазасына кесілді. “Үштіктер”, “Бестіктер”, “Ерекше кеңес” жойылып, ГУЛАГ  МҚК-

не берілді. Л.П.Берияның қылмыстық іс-әрекетін үзілді-кесілді тоқтату қоғамдық 

өмірді демократияландыру жолындағы маңызды кезең болды. Алайда адам 

құқығының аяққа басылуына И.В.Сталиннің өзі сияқты қатысы болған көптеген саяси 

қайраткерлер жоғарғы өкімет орындарында отыра берді.  

     1954 жылы Қазақстандағы тың және тыңайған жерлерді игерудің басталуы 

республикадағы қоғамдық өмірге үлкен әсерін тигізді. Тың жерлерді игеру науқаны 

барысында кадрлар өрескел түрде алмастырылды. Он жылдың ішінде Қазақстан 

Компартиясының Орталық Комитетінің бірінші хатшысы алты рет өзгертілді. Бірінші 

хатшы  Ж.Шаяхметовтің орнына КСРО мәдениет министрі П.Пономаренко 

тағайындалды. Ал үкімет басындағы Н.Оңдасыновтың орнына Д.А.Қонаев келді. 1955-

57 жж. Қазақстан компартиясы Орталық Комитетінің екінші хатшысы қызметін 

атқарған Л.И.Брежнев П.Пономаренконың орнына көтерілді. Кейінгі басшылар: Н.И. 

Беляев (1957-1960),  Д.А.Қонаев (1960-1962), И.Юсупов (1962-1964) болды. Бұл 

науқан барысында тағайындалған басшылардың көбі қазақ тарихын, ұлттық табиғи 



ерекшеліктерін білмейтін. Сондықтан науқан нәтижесі экологиялық, демографиялық, 

рухани зардаптар алып келді.  

     1956 жылы ақпанда Москвада КОКП-ның ХХ съезі өтті. Н.С.Хрущев баяндама 

жасады. Ол өз сөзінде И.В.Сталиннің жеке басына табынуды айыптады. КОКП 

Орталық Комитетінің бірінші хатшысы Н.С.Хрущев бастаған коммунистер партиясы 

сталиндік диктат үстемдігін әшкерелеп, оған талдау жасауға тырысты. Жарты жылдан 

кейін 30 маусымда “Жеке басқа табынудың зардаптарын жою” жөнінде қаулы 

қабылданды. Н.С.Хрущев И.В.Сталиннің жеке басына табынуды айыптағанмен ол 

қалыптасқан жүйені  яғни социализм жүйесін өзгерте алмады.  

     Н.С.Хрущевтің ХХ съездегі «Сталиннің жеке басына табынушылығын әшкерелеу” 

туралы баяндамасының толық мәтіні 33 жыл өткен соң ғана 1989 жылы жарық көрді. 

Қоғамдағы кеңес және қоғамдық ұйымдардың рөлі біршама өсті. Қоғамдық өмірді 

демократияландыруға бағытталған бұл шаралар біршама ой еркіндігін тұғызды. 

Нәтижесінде мыңдаған кінәсіз сотталған адамдар лагерлерден босатылып, партияның 

кейбір көрнекті қайраткерлері ақталды. 1930-50 жж. істі болған зиялылардың істері 

қайта қаралып, 1953-56 жж. партия қатарынан шығарылған 5456 адам, Ұлы Отан 

соғысы жылдары жау басып алған территорияларда қалғандары үшін жазаланған 243 

коммунист ақталды. Сондай-ақ, 1954 жылы Е.Б.Бекмаханов, Қ.Сәтбаев, М.Әуезов елге 

оралды. К.Бекхожин, С.Мұқанов, С.Кенебаев партия қатарына қайтадан алынды. 

Әйтсе де, Н.С.Хрушев пен оның төңірегіндегілердің И.В.Сталиндік тәртіпті сынға 

алғанымен, олар әбден орныққан әміршіл-әкімшіл жүйені толық жоя алған жоқ. Әлі де 

кінәсіз сотталған адамдар түрмелерде қала берді. 

    Ресейлік патша өкіметінің отарлау саясатын ақтау мақсатында, Қазақстанның 

Ресейге өз еркімен қосылғандығы кеңінен насихатталып, қазақтардан бірыңғай 

коммунистік ұлт шығаруға бағыт алынды. Тарихи шындық ақтаңдақ қалпында қалып, 

кеңестер жүргізген қанды қырғын біржақты көрсетілді. А.Байтұрсынов, Ә.Бөкейханов, 

М.Жұмабаев, М.Дулатов, Ж.Аймауытов және т.б. алаш қайраткерлерінің қызметіне 

саяси әділ баға берілген жоқ. Ұлттық республикалардың егемендігі жоққа шығарылып, 

экономика салаларында жалпы бағытты белгілеу, кадрларды тағайындау және тағы 

басқа көптеген мәселелер  орталықтағы шағын топтың қолында қала берді. Қайта 

құрулар соңына дейін жеткізілмеді. Жасалған іс-әрекеттің жартыкештігінің 

салдарынан бір жағынан депортацияға ұшыраған   

башқұрттар, қалмақтар, шешендер, ингуштар мен қарашайлардың автономиясы 

қалпына келтірілсе, екінші жағынан қырым татарлары, немістер, месхет түріктеріне өз 

автономиясын қайта құруға әкімшіл-әміршіл жүйе тыйым салды.  

     Әкімшіл-әміршіл жүйені мойындаған қазақ зиялыларына біраз кешірімдер 

жасалғанымен тоталитарлық тәртіп зиялыларды бақылауын тоқтатпады. Мысалы, 

1953-54 жж. М.Әуезовтің “Ақын аға”, К.Шаңғыбаевтың “Намыс” және т.б. еңбектері 

басылымнан алынып, жариялауға тыйым салынды. 1956 жылы 19 желтоқсанда КОКП 

Орталық Комитеті жергілікті партия ұйымдарына “Партия ұйымдарының бұқара 

арасындағы саяси жұмысын күшейту және жау элементтердің антисоветтік бас 

көтеруіне тыйым салу жөнінде” арнаулы  жабық хат жолдады. Сөйтіп, тұтқындау 

науқанының жаңа кезеңі басталды. Саяси тұрғыда басқаша ойлаушылар қоғамның 

қайшылықтарын ашық айтқандары үшін қудаланды. Бір ғана мысал, 1956 жылы белгілі 

тарихшы Э.Н.Бурджалов “1917 жылғы наурыз-сәуір айларындағы большевиктердің 



тактикасы” аты мақаласы үшін қызметтен алынып, қудаланды. 1957 жылдың наурыз 

айында ғана “Советтік шындықты бұрмалағаны үшін” және өткенді қайта қарағаны 

үшін 100-ден астам адам тұтқындалды. Мұндай келеңсіздіктер 1960-шы жылдары да 

қоғам өмірінен орын алды. 1959-60 жж. 155 еңбектің жариялануына партия тарапынан 

тыйым салынды. 1960 жылы Қазақстан жазушылар одағы республика 

компартиясының төрағасына С.Торайғыровтың творчествосын қайта қарау туралы 

ұсыныс жіберді. Екінші жіберілген хатта Шәкәрім творчествосын қайта қарауға рұқсат 

сұрады. Бұған жауап ретінде республика компартиясы 1961 жылы Қазақстан 

жазушылар одағының қызметін қанағатсыз деп тауып, ұлт мәселесін көтерушілермен 

күресті жандандырды.  

     Осы жылдары орыс тілінің рөлін ұлтаралық тіл ретінде көтеру мәселесі өте 

маңызды болды. Коммунистік идеологияны басшылыққа алған Н.С.Хрущев 

республиканың барлық өміріне тікелей араласты. Қазақстанның оңтүстік аудандары 

Өзбекстанға берілді. Тың өлкесінде 6 облыстың өлкелік партия комитеті біріктіріліп, 

тікелей Мәскеуге бағындырылды. Ақмола – Целиноградқа, Батыс Қазақстан – Орал 

облысына айналды. Ұлт саясатындағы бұрмалаушылықтар халық арасында, әсіресе, 

зиялылар мен жастар арасында түрлі наразылықтар туғызды. Кеңестік жүйе оларды 

барынша жасырып, бүркемеледі. Осылайша, Теміртаудағы толқу тәртіпсіздіктің 

салдары ретінде бағаланды. 1963 жылы Мәскеуде оқитын қазақ жастарының бір тобы 

Б.Тайжанов, С.Ақатаев, М.Тәтімов, М.Ауэзов бас болып “Жас тұлпар” атты ұйым 

құрды. Мақсаты – қазақ жастарының ұлттық санасын ояту. Мұндай ұйымдар кейінірек 

Ленинградта, Киевте, Алматыда, Одессада, Ригада, Павлодарда, Қарағандыда, 

Ақмолада, Семейде, Шымкентте және басқа жерлерде пайда болды.  

     Қазақстанды орталықтан басқару ұлттық егемендікті толығымен шектеді. Әсіресе, 

экономиканың әскери сұранысқа сай бейімделуі қоғамға теріс ықпалын тигізді. 1949 

жылы 29 тамызда Семей, Павлодар және Қарағанды облыстарында салынған ядролық 

сынақ полигоны орны толмас адам өмірі мен экологиялық және қаржылық  шығын 

әкелді. 1963 жылға  дейін полигонда ашық ауада 113 жарылыс жасалса, 1964 жылы жер 

астына көшіріліп, 1989 жылға дейін 343 сынақ жасалды. Н.С.Хрущев мемлекеттің 

“коммунизмге өтуіне байланысты” жаңа Конституцияның жобасын 

жасауды  ұсынғаннан кейін, 1961 жылы Конституциялық комиссия құрылды. Бұл 

комиссияның жобалары 1977 жылы  КСРО Конституциясын жасауда пайдаланылды. 

Сол жылдардағы конституциялық заңдарда жазылған демократия талаптары із жүзінде 

жүзеге аспады.  ҚазКСР Жоғарғы Кеңесі КСРО Кеңесіне бағынды. Сонымен бірге 

Жоғарғы Кеңес тек бір палатадан тұрды, яғни балама болмады. Конституцияда 

тәуелсіз деп көрсетілгенімен, құқық қорғау, прокуратура органдары да орталыққа 

бағынды. Ал биліктің тармақтары: заң шығару, атқару, сот-тергеу, прокуратура 

Коммунистік партияға есеп беріп, бұйрық-жарлықтарын  орындап отырды. Ешбір 

кеңестік заңда бұл процесс заңдастырылмағанымен, іс жүзінде әкімшіл-әміршіл жүйе 

билік құрды. Депутаттарды сайлау науқандары да демократиядан мүлдем алшақ еді. 

КСРО Жоғарғы кеңесіне 20 мың адамнан біреу, облыстық кеңеске 5-8 мың адамнан  

біреу, аудандық кеңеске 1000 адамнан бір таңдау негізінде жүргізілді. Дауыс 

берушілер іс жүзінде депутаттарды көрмеді, білмеді. Дауыс беру тек сөз жүзінде 

жүргізілді. Депутаттарды халық таңдамады, жергілікті әкімшілік органдар 



“тағайындады”. Сайлаған депутаттар өз міндеттерін білмеді. Депутаттар орындауға 

тиісті мәселелерін атқару комитеттеріне өтініш ретінде беріп отырды.  

     Саяси қателікке толы Н.С.Хрущев қызметінің соңы 1964 жылдың қазан айында 

аяқталды. КОКП-ның Орталық Комитетінің Пленумында 1 хатшы қызметіне Л.И. 

Брежнев сайланса, ал Министрлер Кеңесінің төрағасы болып А.Н.Косыгин 

тағайындалды. Олардың ізін ала Қазақстан  КП ОК 1 хатшысы болып Д.А. Қонаев 

сайланды.  

     Әміршіл-әкімшіл жүйе мәдениет саласының  дамуында да үлкен қиыншылық 

тудырды. Республиканың интеллигенция өкілдері, мәдениет қайраткерлерінің соғысқа 

алынуы, мәдени мекемелер, оқу орындары мен мектептердің санының азаюы елдің 

мәдени даму үрдісіне кедергі келдірді. Аталған кезеңде дүниеге келген шығармаларда 

тек майданда ерлік көрсеткен жауынгерлер мен ауыл еңбеккерлерінің өмірі 

бейнеленді. Олардың қатарына Ғ.Мүсіреповтің “Қазақ солдаты”, Ә.Нұрпейісовтың 

“Курляндия”, С.Мұқановтың “Сырдария”, Ғ.Мұстафиннің “Миллионер” еңбектерін 

жатқызуға болады. Сонымен қатар республика әдебиеті жазушылар Ә.Нұрпейісовтың, 

Т.Ахтановтың, Б.Момышұлының, С.Мұқановтың, Ғ.Мүсіреповтің, ақындар 

Қ.Аманжоловтың, Х.Ерғалиевтің т.б. жаңа шығармаларымен байыды. М.Әуезовтің 

“Абай жолы” романы дүние жүзіне танылды. М.Төлебаевтың “Біржан мен Сара”, 

Брусиловскийдің “Дудар-ай”, Қ.Қожамияровтың “Назугул” опералары Қазақстанның 

музыкалық мәдениетінің алтын қорына кірді.  

     1946 жылы ҚазКСР Ғылым Академиясы ашылып, оның тұңғыш президенті болып 

Қ.И.Сәтбаев сайланды. Ғылым Академиясының толық мүшелері болып көрнекті 

ғалымдар – М.Әуезов, Ә.Бектұров, М.И.Горяев, А.Қ.Жұбанов, Н.Г.Кассин, 

Н.Т.Сауранбаев, мүше-корреспонденттеріне Н.О.Базанова, Р.А. Барукаев, 

Ә.Х.Марғұлан, М.И.Усанович және т.б. сайланды. 1950 жылдардың аяғында Қазақстан 

Ғылым Академиясының жүйесінде 50 ғылыми зерттеу институты жұмыс жасады. 1958 

жылы Орталық Қазақстанның комплексті металлогендік әрі болжамдық картасын 

жасағаны және оның методикасын зерттегені үшін ғалымдар: И.И.Бек, Р.А.Борукаев, 

Г.Ц.Медоев, Д.Н.Казанин, Қ.И.Сәтпаев және басқалары Лениндік сыйлыққа ие болды.  

     1950 жылдары 13 институт: Семейде – малдәрігерлік-зоотехникалық және 

медициналық, Қарағандыда – медициналық, политехникалық және педагогикалық, 

Атырауда, Қостанайда, Шымкентте және басқа жерлерде педагогикалық институттар 

ашылды. Соғыстан кейінгі жылдарда мектепте білім беру ісі тоталитарлық тәртіптің 

ықпалынан шықпады. Партия, комсомол және пионер ұйымдары, мұғалімдер жас 

ұрпақтың санасы мен мінез-құлқын қатаң бақылауда ұстады.  Оқу-тәрбие процестерін 

саясаттандырумен қатар жалпы көрсеткішті қуалау, оқу процестерін жасанды жүргізу, 

оқушылардың оқуға немқұрайлы қарауына алып келді. Осының салдарынан 20 

жылдың ішінде (1950-1970 жж.) қазақ мектептерінің  саны 3891-ден 2577-ге дейін 

азайды, ал сабақ орыс тілінде жүретін орыс мектептерінің саны 1,5 мыңға көбейді. 

Қазақ тілі тек тұрмыстық қолданыс дәрежесінде сақталса, орыс тілі негізгі мемлекеттік 

тіл ретінде қолданылды. Кітаптардың 95 % орыс тілінде басылды, теледидар 

хабарларының 70 % эфирде тек орыс тілінде жүргізілді. Кеңестік тәртіптің бұл 

қылмысының нәтижесінде қазақ халқының ұлттық мәдениетінің  аясы жылдан жылға 

тарылып, тіпті ұлттық территорияға қауіп төнген жағдайлар орын алды. Сонымен, 

қаралған жылдары республикада интернационализм түсінігі үстем идеологияға 



айналды. Ұлттық мәселелердің барлығы тек интернационалдық тәрбиені жақсарту 

арқылы шешіледі деген түсінік негізінде ұлыдержавалық шовинизм жатты.  

     3.Халық шаруашылығындағы сәтсіз реформалар. 1954 жылы қаңтарда болып 

өткен Қазақстан Компартиясының VII съезінде Қазақстан Компартиясы ОК-нің 

бірінші хатшысы Ж.Шаяхметов (1948-1954 жж.) қызметінен босатылды. Бірінші 

хатшылыққа П.Пономаренко (1954-1956 жж.), екінші хатшылыққа  Л.И. Брежнев 

(1955-1956 жж.) сайланды. 

     Соғыстан кейін қалпына келтірілген өнеркәсіп 1950 жылдардан кейін жаңа 

өзгерістерді қажет етті. Бесінші бесжылдық (1951-1955 жж.) ішінде 200-ге жуық жаңа 

кәсіпорын салынды экономиканың даму қарқыны өсіп, 1954-1958 жылдары 730 

өнеркәсіп орындары мен цехтар іске қосылды. 1957 жылы тұңғыш тепловоздар 

Қарағанды темір жолының Ерейментау депосында пайда болды. Осы жылдары 

салынған өнеркәсіптер: Ақтөбе хром заводы, Шымкент гидролиз заводы, Семей 

цемент заводы, Жезказған кен байыту фабрикасы, Соколов - Сарыбай комбинатының 

алғашқы кезектері, Өскемен таукен жабдықтарын шығаратын машина жасау 

заводының 1-кезегі т.б. 1958 жылы жалпы өнім өндіруден Қазақстан КСРО-да 3-

орынға шықты. 1956-58 жж. аралығында елімізде көлік және коммуникация жүйелерін 

дамытуға 146,4 млн. сом жұмсалды. Республикада темір жол құрылысына ерекше 

көңіл бөлінді. 1960 жылы Қазақ КСР темір жолының ұзындығы 11,42 км. болды. 1958 

жылы Қазақ КСР-де Қазақ теміржол басқармасы құрылып, республикадағы барлық 

теміржол осы басқармаға бағындырылды. 1951-55 жылдар аралығында Одақта 

салынған теміржолдың 30%-ы Қазақстан аумағында салынды. 1960 жылға қарай 

Одақта өндірілген темір кенінің 5,4%-ы Қазақстанға тиесілі болды. Қазақстан 

«магниткасы» аталған Қарағанды металлургия заводы Қазақстан мен Орта Азияны, 

Сібір мен Оралды темір өнімдерімен қамтамасыз етті. Республикада электр энергиясы 

өндірісі де біршама жақсы дамыды. 1960 жылы Қазақстанда 10,5 млн. кВт/сағат 

энергия өндірілді. Дегенмен индустрияның дамуы болмаса, сапа жағы өзгеріссіз 

қалды.                                     

     КСРО Жоғарғы Кеңесінің 1957 жылғы мамыр айындағы сессиясы Н.С.Хрущевтің 

баяндамасы бойынша «Өнеркәсіп пен құрылысты басқару ісін ұйымдастыруды одан 

әрі жетілдіру туралы» заң қабылдады, осыған орай экономиканы басқаруда реформа 

жүргізілді. Бұрынғы салалық министрліктер мен ведомстволардың көпшілігі 

таратылды. Өнеркәсіп пен құрылысты басқару ісінің негізіне территориялық принцип 

алынды. Экономикалық әкімшілік аудандарда халық шаруашылығы кеңестері 

(совнархоздар) құрылды, өнеркәсіп пен құрылысқа тікелей осылар (совнархоздар) 

басшылық етті. Сөйтіп реформа негізінде: 

      1) экономикалық әкімшілік аудандар ұйымдастырылды; 

    2) бұрынғы салалық министрліктері мен ведомстволардың орнына халық 

шаруашылығы кеңестері құрылды. Сонымен басқарудың екі түрін көруге болады: 

    1) Орталықтандырылған территориялық басқару. 

    2) Салалық халық шаруашылық министрлік Кеңестері. 

    1957 жылдан бастап аумақтық принциптер негізінде экономикаға басшылық ету 

ісін қайта құру ойдағыдай нәтижелер бермеді. Керісінше,  

    1) экономиканың жекелеген салаларына тұтастай басшылық жасауға мүмкіндік 

болмады, 



    2) жекелеген салаларды техникалық жағынан қайта жабдықтау ісіне  

нұқсан келтірілді;  

     3) өндіруші мен тұтынушы арасында бұрыннан орын алған қатынастар өзгеріссіз 

қалды, 

     4) бұрын кәсіпорындар министрліктер тарапынан бақылауда болса, енді оларды 

халық шаруашылық кеңестері жүргізетін болды;  

     5) экономикалық тетіктер дұрыс жұмыс істемеді.  

     Қазақстан коммунистік партиясының съездері мен пленумдарында кәсіпорын 

жетекшілері жүзеге асырылып жатқан экономикалық реформалардың тиімсіздігін 

ашық айтып жүрді. Сәтсіздіктер күйгеліктік туғызды, экономиканы басқаруда 

ғылымға негізделмеген ойластырмай жасалған субъективтік шешімдерге жол берілді. 

Мұндай шешімдер көп жағдайда Н.С.Хрущевтің жеке басымен байланысты 

болды.1962 жылы Қазақстанда халық шаруашылығын ірілендіру мақсатында реформа 

жасалды: партия орындары өндірістік белгі бойынша қайта құрылды. Олар 

өнеркәсіптік және ауылшаруашылық партия ұйымдары болып бөлінді. Сөйтіп, 

жасалған реформалар басқару аппаратындағы абдыраушылықты, бесжылдық 

жоспардың орындалуындағы іркілістерді туғызды. 1956-60 жылдарға арналған 6-

бесжылдық жоспар 1959-65 жж. арналған жетіжылдық жоспармен ауыстырылды. Жан 

басына шаққанда өнім өндіруден дамыған капиталистік елдерді ең қысқа мерзімде 

қуып жетіп, басып озу міндеті қойылды. 

     1953 жылғы қыркүйекте болып өткен КОКП-ның ОК Пленумы 

ауылшаруашылығында орын алған жағдайға талдау жасап, оның даму болашағын 

анықтады. Мемлекет тарапынан ауыл шаруашылық саласына көп көңіл бөліне 

бастады. Колхоздарға біраз дербестік берілді, ауыл-село еңбеккерлерінің өнім өндіруге 

деген материалдық ынталылығы арттырылды, ауыл шаруашылық өнімін дайындау 

және сатып алу бағасы көтерілді, аграрлық секторды техникамен жабдықтау біршама 

жақсарды, онда электр қуаты кеңірек қолданатын болды, колхоздар мемлекетке 

төлеуге тиісті қарыздарынан босатылды. Бірақ елде қалыптасқан басқару жүйесі ауыл 

шаруашылығының дамуын экстенсивті жолмен жүргізе берді. Азық-түлік 

тапшылығын шешу, астық өндіруді арттыру мақсатында тың және тыңайған жерлерді 

игеру идеясы пайда болды. 

     1954 жылғы қаңтар-наурыз – КОКП ОК Пленумы «Елімізде астық өндіруді одан әрі 

арттыру, тың және тыңайған жерлерді игеру туралы» қаулы қабылдады. Тың жерлер 

игерілетін аймақтар: Қазақстан, Сібір, Урал, Солтүстік Кавказ, Есіл бойы деп 

белгіленді. 1954-1955 жылдары 1 млрд. 200 млн. пұт астық алу жоспарланды. 

Қазақстанда тың жерлер: Көкшетау, Акмола, Солтүстік Қазақстан, Қостанай, Торғай, 

Павлодар облыстары болып табылды. Тың игеруге басқа республикалардан адамдар 

көшіріліп әкелініп, оларға көптеген жеңілдектер жасалды: дүние-мүлкімен тегін 

көшірілді, әр отбасына 500-1000 сом мөлшерінде бір реттік көмек көрсетілді, 10 

жылдық мерзімге үй салу үшін 10 мың сом несие берілді, оның 35%-н мемлекет төледі. 

Бұдан басқа да материалдық, азық-түлік т.б. көмектер ұйымдастырылды. Тың игеруге 

келгендер ауылшаруашылық салығынан босатылды. 1954-59 жж. тың және тыңайған 

жерлерді игеруге 20 млрд. сом жұмсалды. 1954-62 жж. республикаға 2 млн.-ға жуық 

тың игерушілер келді, оның ішінде механизаторлар мен партия, кеңес, ауыл 

шаруашылығы мамандарының саны 600 мыңнан асты. 1954 жылы Кеңес Одағында 



13,4 млн. гектар жаңа жер, оның ішінде Қазақстанда 6,5 млн. гектар жер игерілді. 1956 

жылға қарай КСРО-да егістік көлемін 28-30 млн. гектарға жеткізу көзделді. Тың 

жерлерді игеру ісі ерекше қарқынмен, асығыс түрде жүргізілді. 1955 ж. Қазақстанда 

9,4 млн. гектар жер жыртылды. Ал жоспар бойынша 7,5 млн. гектар болатын. 

     Қорытындылай келе Н.С.Хрущев басқарған жылдар Қазақстан тарихында өз 

күрделілігімен, қарама-қайшылығымен қазақ халқы қол жеткізген табыстар мен орасан 

шығындарымен орын алады. Оның жүргізген реформаларының сәтсіз болуы 

социализм ұстанымдарынан туындаған еді.    

 

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар: 

1. "Халық жаулары" әйелдерін қамаған азап лагері болған аймақ 

А. Ақмола 

В. Қарағанды 

С. Жезқазған 

D. Семей 

Е. Орал 

2. Жеке басқа табыну дегеніміз 

А. саяси немесе діни билік иерархиясындағы жоғары мәртебелі (лауазымды) 

адамды асыра дәріптеу 

В. мемлекет басшысын сайлау 

С. саяси немесе діни биліктегі тұлғаның лауазымын  көтеру 

D. саяси билікке қарсы шығу 

Е. демократияны талап ету 

3. XIX ғасырдың 60-70 жылдарында Семей облыстық статистикалық комитетінің 

белді мүшелерінің бірі 

А. А. Құнанбаев 

В. Ы. Алтынсарин 

С. А. Байтұрсынов 

D. Ш. Уәлиханов 

Е. Ш. Құдайбердиев 

4. 1933 жылы наурызда Сталинге ашық хат жазған  

А. Т.Рысқұлов 

В. Ғ.Мүсірепов 

С. С.Сәдуақасов 

D. А.Байтұрсынов 

Е. Қ.И.Сәтбаев 

5. Ғ.Мүсірепов, М.Ғатауллин, М.Дәулетқалиев, Е.Алтынбеков, Қ.Қуанышев (Бесеудің 

хаты) ашық хатты жазды 

А. Ф.Голощекинге 

В. И.Сталинге 



С. М.Кагановичке 

D. В.Молотовқа 

Е. В.Ленинге 

6. 1931-33 жылдары республиканың 6,2 млн. халқының аштықтан қырылғандары 

А. 2,1 млн-ы           

В. 2,5 млн-ы 

С. 2,2 млн-ы           

 D. 1,2 млн-ы 

Е. 1,5 млн-ы 

7. Тың жерлердің басым көпшілігі негізінен Қазақстанның осы аймағында жүзеге 

асырылған 

А. солтүстік 

В. орталық 

С. батыс 

D. шығыс 

Е. оңтүстік 

8. Қазақстанда көмірді арзан бағамен, ашық әдіспен өндірген өндіріс орны 

орналасқан жер 

А. Екібастұз  

В. Қарағанды 

С. Өскемен 

D. Балқаш 

Е. Жамбыл 

9. Қ.И.Сәтбаевқа 1942 жылы мемлекеттік сыйлық берілді 

А. Жезқазған мыс кен орындарына сіңірген еңбегі үшін 

В. Минералды шикізаттар картасын жасағаны үшін 

С. Алтын кен орындарын ашқаны үшін 

D. Алтай түсті металл орындарын ашқаны үшін 

Е. Қарағанды көмір кен орнын ашқаны үшін 

10. КСРО Конституциясы қабылданды 

А. 1936 ж. 

В. 1937 ж. 

С. 1940 ж. 

D. 1938 ж. 

Е. 1922 ж. 

 

Ұсынылған әдебиеттер: 

 

1. Қазақстан тарихы. 5 томдық. 1-5-томдар. –Алматы., 1996, 1997, 2000, 2010. 



2. Қазақстан тарихы: Лекциялар курсы. / Ред. басқ. т.ғ.д., проф. Қ.С. Қаражан. – 

Алматы: Нұрпресс, 2011. – 376 б. 

3. Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Хрестоматия. (1917-1939). 1т. Ред. 

басқарған Қ. С. Қаражан. Алматы, 2007. 

4. Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. Алматы: Атамұра, 1999 

5. Кан Г.В. История Казахстана: Учебное пособие для вузов. – Алматы, 2005. 

6. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. Алматы, Қазақ 

университеті, 2016. 

7. Ұлы Дала тарихы: учебное пособие/Кан Г.В., Тугжанов Е.Л. – Астана: 

Zhasyl Orda, 2015. – 328 стр.  

8. Аяған Б.Ғ., Әбжанов Х.М., Махат Д.А. Қазіргі Қазақстан тарихы. – Алматы, 

2010.  

9. Қазіргі Қазақстан тарихы: Хрестоматия /Б.Ғ.Аяғанның ред. – Алматы, 2010. 

10. Қазақстан тарихы: Оқу құралы. / Ред. басқ. проф. Б.С. Сайлан. – Алматы: 

ҚазМемҚызПУ, 2012. – 452-б. 

11. Артыкбаев Ж.О.; Раздыков С.З. История Казахастана: Учебник. – Астана: 

Фолиант, 2007. – 344 с. 

 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ РУХАНИ, ШАРУАШЫЛЫҚ «ТОҚЫРАУЛАР» ЖӘНЕ 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ДАҒДАРЫСТАР 

 

1. Қазақстан халқының рухани өміріндегі келеңсіздіктер. Мәдениет пен 

ғылымдағы жетістіктер және олардың қайшылықты сипаты. 

2. Өнеркәсіптер мен аграрлық сала дамуындағы қайшылықтар.             

3. Экологиялық проблемалар.    

 

1.Қазақстан халқының рухани өміріндегі келеңсіздіктер.Мәдениет пен 

ғылымдағы жетістіктер және олардың қайшылықты сипаты. «Тоқырау» кезеңі 

дейтін 1965-1985 жылдар аралығында Қазақстан экономикасы бұрынғысынша 

техникалық прогреске қабілетсіз, қарабайыр әдіспен алға басты. XX ғ. 70-ші және 80-

ші жж. бірінші жартысында Қазақстанда халықтың әлеуметтік жағдайын көтеруде 

бірсыпыра істер атқарылды, республика жұмысшылары мен қызметшілерінің орташа 

айлық табысы едәуір өсті. Колхозшылардың кепілді еңбек ақысы көбейді, халықтың 

төмен айлық алатындары орташа айлық алатындар дәрежесіне көтерілді. Осы 

жылдары халықты қоғамдық тұтыну қоры есебінен қамтамасыз ету біраз жақсарды. 

Оның едәуір бөлігі жәрдем, зейнетақы және стипендия төлеуге, тегін білім алуға, 

денсаулық сақтауға, мәдени және тұрмыстық қызмет көрсетуге жұмсалды. 1971 ж. 

колхозшылар үшін де жұмысшылар мен қызметкерлерге белгіленгендей зейнетақы 

белгілеу тәртібі енгізілді. 1972-1974 жж. соғыс және еңбек мүгедектеріне айлық 

орташа зейнетақы 33 пайызға көбейтілді, ал 1975 ж. Ұлы Отан соғысының 

мүгедектеріне қосымша жеңілдіктер жасалды.  

Алайда, бұл шаралардың халықтың тұрмыс дәрежесін көтеруге ықпалы аз тиді. 

Өйткені мемлекеттің және кәсіпорындардың бағаны көтеруі, тауарлар сапасының 

нашарлауы, тапшылықтың өсуі, ақы төлеудегі теңгермешілік т. б. халықтың тұрмыс 

жағдайының төмендеуіне әкеп соқтырды. Оған ақшаның құнсыздануы әсер етті, тек 



1970-1986 жж. құнсыздану 20 пайызға өсті. Әлеуметтік саладағы ең өткір мәселенің 

бірі ‒ тұрғын үй мәселесі. Осы жылдары бұл мәселе бірсыпыра шешуін тапты: 

миллиондаған адам жаңа пәтер алып, өздерінің тұрғын үй жағдайын жақсартты. 

Дегенмен халық санының өсуімен байланысты тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесі 

аяғына дейін шешілмеді, оған үй салуға бөлінген қаржының азаюы себеп болды, 

тұрғын үй құрылысының жоспары орындалмады. 

Сөйтіп, тоқырау кезіндегі келеңсіз процестер әлеуметтік саланы мықтап 

шарпыды. Әлеуметтік-мәдени саланы дамытуға «қаржы бөлудің қалдықтық 

принциптері» қалыптасты, яғни ол салаға таза өндірістік мақсаттардан артылған 

қаржы ғана бөлінді. Әлеуметтік мәселелер жөнінде «кереңдік» пайда болды, ал 

өндірістің техникамен жабдықталуы, кадрлардың біліктілігі, ең бастысы - жұмыс 

сапасы артта қала бастады.  

Қалыптасқан басқару жүйесінің демократиялық негіздерінің тар шеңберлігі де 

жаңа жағдайда мейлінше келеңсіз көрініс берді. Онда еңбекшілердің өзін-өзі 

басқаруының өрісі тарылды. Қоғамдық меншік өзінің шынайы иесі - еңбекшілерден 

бірте-бірте оқшаулана түсті. Оны ведомстволық пен жершілдік, әр жаққа тартқылаған 

жайлар аз болған жоқ, нақты қожайыннан айрылып, «иесіз», тегін жатқан дүниедей 

көрінді. Шаруалардың бүкіл халықтық игіліктен сырт қалуы, қоғамдық мүдденің 

еңбеккерлердің жеке мүддесімен ұштастырылмауы барған сайын көбірек байқалды. 

Шаруашылықты жүргізудің өткен кездегі қалыптасқан жүйесі дамыту факторынан, 

оның ілгерілеуін тежейтін тұсауға айналды.  

Осы жылдарда мәдениет саласының материалдық-техникалық негізін нығайтуда 

біраз жұмыстар істелді. Республикада мәдени объектілердің құрылысы жаңа типтік 

жоба бойынша, мектеп пен мәдени мекемелерінің алдына өмірдің өзі қойған жаңа 

талаптар ескеріле отырып жүргізілді.  

Тоғызыншы және оныншы бесжылдық кезінде жаңа баспалар құрылды. Бұлар: 

«Қайнар», «Қазақ Совет Энциклопедиясы», жастарға арналған «Жалын», «Өнер» 

баспалары. Республикада жылма-жыл қазақ, орыс, ұйғыр, неміс, корей тілдерінде 30 

миллиондай дана таралыммен 2 мыңға жуық кітап шығып тұрды. 70-80 жж. бес томдық 

«Қазақ КСР тарихы», он томдық «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі», он бір томдық 

монографиялық жұмыс - «Қазақстанның металлогениясы», тоғыз томдық 

«Қазақстанның өсімдіктері» және диалектикалық логика жөнінде бірсыпыра іргелі 

монографиялар жарық көрді. Бір жолғы тиражы 5 миллион данамен 415 газет, ондаған 

журнал шығарылды.  

Селолық жерлерде 6 мыңнан астам клубтар мен мәдениет сарайлары қызмет 

көрсетті. Оларда 12 мыңнан астам көркемөнерпаздар ұжымы істеді. Ондаған халық 

театрлары, ән-би ансамбльдері, қазақ ұлт аспапты халықтық оркестрлері, халық 

хорлары құрылды. Қазақстан селоларында мәдени-бұқаралық жұмыстың мәдениет 

университеттері мен мектептері, көшпелі өнертану кафедралары, көркемдік 

шығармашылық бірлестіктер, атеизм автоклубтары және т.б. сол секілді жаңа 

формалары кеңінен тарады. 

Село тұрғындарының тұрмысына телевизия, радио, баспасөз, кино бұрынғыдан 

көбірек ене бастады. Ауылдың мәдени дәрежесі Қазақстанның село зиялыларының сан 

және сапа жағынан едәуір өсуімен сипатталды. Орта есеппен бір колхоз бен совхозға 

70-жылдардың басында 45 жоғары және арнайы орта білімі бар маманнан келді. 



1970 жылға қарай телевизия республиканың барлық облыстарына дерлік енді. 

Қазақстанда телевизияның 15 бағдарламалық орталығы және осынша студиясы, 

сондай-ақ телевизия бағдарламасын тарататын және қабылдап алып қайта тарататын 

жүйелер істеді. 4 республикалық және 19 облыстық бағдарламалар арқылы радио 

хабарлары қазақ, орыс, ұйғыр, корей тілдерінде жүргізілді. 

1976 жылдың аяғында республикада 10282 кино қондырғысы болып, олар бір 

жылда 290 миллион кино көрерменіне қызмет көрсетті. Халық ағарту ісі де бірсыпыра 

алға басты. Мәселен, республиканың жалпы білім беретін 10154 мектебінде 1970 жылы 

3 миллион 140,8 мың бала оқыса, 1977 жылы 9217 мектепте 3 миллион 266,1 мың бала 

оқыды. 1970 жылы Қазақстанда 46 жоғары және 190 арнаулы орта оқу орны болып, 

оларда 416 мыңнан астам студент білім алды. Студенттерді 160 мамандық бойынша 

әзірледі. Республиканың техникумдарында жастар 182 мамандық бойынша оқытылды. 

1986 жылы республикада жоғары оқу орындарының саны 55-ке, ал арнаулы орта оқу 

орындарының саны 246-ға жетті. Жоғары оқу орындары мен техникумдарда 550 

мыңдай студент оқыды. Республика халқының әрбір 10 мың адамына 160 студенттен 

келді.  

ХХ ғ. 60-80 жж. қазақ әдебиеті І.Есенберлиннің, Ә.Нұршайықовтың, 

М.Мақатаевтың, Т.Айбергеновтың, О.Сүлейменовтың, М.Шахановтың, 

Қ.Мырзалиевтің, Ф.Оңғарсынованың, Ә.Кекілбаевтің, О.Бөкеевтің және басқалардың 

шығармалары арқасында елеулі табыстарға қол жетті. Сазгерлер Ш.Қалдаяқовтың, 

Л.Хамидидің, Н.Тілендиевтің, Ә.Еспаевтың, І.Жақановтың әндері Қазақстанның 

музыкалық мәдениетінің алтын қорына кірді. Ә.Қашаубаев негізін салып кеткен ән 

өнеріндегі игі дәстүрді Б.Төлегенова, Е.Серкебаев, Ә.Дінішев, Р.Жаманова, 

А.Қоразбаев, Р.Бағланова, Р.Рымбаева т. б. жалғастырып байыта түсті. «Ботагөз», 

«Аққан жұлдыз», «Менің атым Қожа», «Қыз Жібек», «Атаманның ақыры», «Транссібір 

экспресі», «Бейбарыс сұлтан» кинофильмдері республика кино өнерінің таңдаулы 

туындылары деп бағаланды. Бірақ экономикадағы тежеу мен тоқырау құбылыстары 

коғам өмірінің мәдени салаларына да салқынын тигізбей қоймады. Республика 

экономикасының орталық ведомствоға бағыныштылығы, мәдени салалардың 

мәселелерін жете бағаламау, олардың дамуына қаржыны қалдық принцип бойынша 

бөлу көп ұлтты Қазақстан мәдениетінің кең көлемде дамуына өзінің әсерін тигізді.  

Коммунистік партия мен Кеңес үкіметінің әлеуметтік-экономикалық саясаттағы 

қателері мен кемшіліктері ұлттық қатынасқа да ықпалын тигізбей қойған жоқ. 

Мемлекет басшылығы ұлт мәселесінде ешқандай проблема жоқ, ол мүлтіксіз шешілген 

деп санады. Сөйтіп, ұлт мәселесін шешудегі табыстарды асыра бағалау орын алды. Ал 

іс жүзінде ұлт мәселелері жүйесінде қайшылықтар, келеңсіз жағдайлар қордалана 

түскен еді. Оған 1922 жылы федерациялық мемлекет болып құрылған КСРО-ның іс 

жүзінде унитарлы мемлекетке айналып кетуінің үлкен әсері тиді. Одақтас 

республикалардың құқықтары шектеліп, нақты егемендігі жоқ автономия ретінде 

дамыды. Ұлттардың өзін-өзі билеуі өмірлік тәжірибеде ұмыт болды.  

Бұл жылдары интернационализм түсінігі жаттанды идеологиялық құрсауда 

болатын. Ұлттық проблеманың бәрін тек интернационалдық тәрбиені жақсарту 

арқылы ғана шешуге болады деп пайымдалды. Міне, осымен байланысты 

интернационалдық тәрбие ұлттық саясаттың орнына жүрді, немесе оны бүтіндей 

алмастырды. XX ғ. 70-80 жж. ұлттық салт-санадан гөрі кеңестік салт-сана көбірек 



дәріптелді, ұлт республикаларында тұратын халықтар мен ұлттардың дамуында орыс 

мәдениетінің рөлін асыра бағалау процесі жүрді.  

Интернационализмді дұрыс түсінбеу Қазақстанда тіл саясатында тек ұлтаралық 

қатынас тілін ғана қолдап, ал ұлт тілі туралы үндемей қалуға әкеп соқтырды. 

Республикада кеңінен насихатталған қос тілділік екі тілге бірдей қараған жоқ. Орыс 

тілін республика қазақтарының 60 пайызы меңгерсе, қазақ тілін орыстардың 1 

пайызынан азы ғана меңгерді. Қазақ тілі тек тұрмыстық саламен шектеліп, іс 

жүргізуде, мемлекеттік, дипломатиялық және әскери өмірде, сол сияқты жоғары 

мектептерде қолданылмады. Республикада шыққан кітаптардың 95 пайызы орыс 

тілінде басылды, теледидар хабарларының 70 пайызы эфирге орыс тілінде берілді.  

Ұлт саясатындағы бұрмалаулар, саяси ахуалдың қаталдандырылуы, еркін ой-

пікір айтуға өкіметтің төзбеушілігі республикада өзінің көлеңкелік жақтарын да 

көрсете бастады. Атап айтқанда, 1979 ж. жазда Ақмолада қазақтардың неміс 

автономиясын құруға қарсы шығуы ұлттык қатынастардағы қоза түскен қарама-

қайшылықтың көрінісі еді. Мұнда жергілікті халықтың мүддесін есепке алмай, 1979 

жылы көктемде Кеңес Одағы Коммунистік партиясының Орталық Комитеті Саяси 

Бюросының мәжілісінде Қазақстанда неміс автономиялық облысын құру туралы 

шешім қабылданды. Бұл автономиялық облысқа Ақмола, Павлодар, Қарағанды, 

Көкшетау облыстарының бірсыпыра аудандары беріліп, Ерейментау қаласы оның 

орталығы жасалмақ болып белгіленді. Неміс автономиялық облыс құру туралы 

мәлімет республикаға тез таралып, қазақ халқының заңды қарсылығын туғызды. 1979 

ж. маусымның 16 күні Ақмолада қала жастары орталық алаңға жиналды. Олар 

«Қазақстан бөлінбейді», «Неміс автономиясы болмасын!» ‒ деген ұрандар жазылған 

транспаранттар алып шықты. Маусымның 19-ы күні Ақмолада тағыда бір 

демонстрация болды. Оны аудандардан келген соғыс және еңбек ардагерлері бастады. 

Оған 4 мыңдай адам қатысты. Демонстрацияға қатысушылар облыстың басшыларына 

автономияны құруға қарсы үндеу тапсырды. Ақмоладан кейін шағын митинглер мен 

демонстрациялар Атбасарда, Ерейментауда, Көкшетауда өтті. Сөйтіп, неміс 

автономиясын кұру мәселесі аяқсыз қалды. 

XX ғ. 70-80 жылдарында партияның жоғары эшелондарында сөз бен істің 

бірлігіне шақырған үндеулер барған сайын күштірек естіле бастады. Мұның өзі барып 

түрған екіжүзділік үндеу еді. Өйткені оны басшы органдарында отырғандардың 

орындауы міндетті болмады. Талап тек қана республиканың төменгі буындағы 

коммунистерге бағытталды. Ішкі партиялық жұмыстарды жақсарту мен жетілдіру 

жөніндегі көптеген қаулылар көзбояушылық сипат алды. Сондықтан Қазақстандағы 

төменгі партия органдарының қызметі де барған сайын жасандылыққа бой ұрды. 

Жергілікті партия басшыларынан қатып қалған жаттандылық және дүмшелік пен 

цифрлардан, алуан түрлі есеп құрастырудан басқа ешнәрсе талап етілмеді. Партия 

беделі тез құлдырай түсті. Оның үстіне бұл кезде партиялық-мемлекеттік, әскери, 

шаруашылық номенклатурасына берілген артықшылықтар ерекше көзге шалынды. 

Мұндай артықшылықтар әлеуметтік теңсіздіктің арнаулы түрін туғызды. Бюрократия 

артықшылықтарды бөлуде шендік принципті қатаң сақтады. Олардың көлемі қызмет 

орнының дәрежесімен белгіленді.  

Сонымен, Қазақстан Президенті Н. Ә. Назарбаев айтқандай, тоқырау өмірдің 

барлық салаларында: идеологияда да, адамдар арасындағы қарым-қатынаста да орын 



алды. Брежневтің жеке басына табыну етек алған жағдайда, әсіресе 1970 жылдардың 

аяғы мен 1980 жылдардың бас кезінде бұл жағдай барған сайын өрши түсті.  

2. Өнеркәсіптер мен аграрлық сала дамуындағы қайшылықтар. Бұл жылдары 

өнеркәсіпті өркендетуге 40,8 млрд. сом немесе халық шаруашылығына бөлінген 

барлық қаржының 32 пайызы жұмсалды. Негізгі өндірістік қорлар 3,1 есе артып, оның 

ішінде химия және мұнай-химиясында 6,5 есе, машина жасауда 4 есе, отын 

өнеркәсібінде 3,8 есе өсті. 15 жыл ішінде өнеркәсіп өнімінің жалпы көлемі екі есе, ал 

машина жасау, химия өнеркәсібі сияқты салаларда үш еседен астам артты. 

Энергетикада электр қуатын өндіру одан әрі шоғырланып орталықтандырылды. 1975 

жылы республиканың барлық кәсіпорындары дерлік бір орталықтан энергиямен 

жабдықталды. Шевченко қаласында шапшаң нейтронға негізделген, дүние жүзіндегі 

аса ipi атом реакторы жұмыс істеді. Минерал тыңайтқыштар шығару тоғызыншы 

бесжылдыкта 1,8 есе, сары фосфор өндіру 2,5 есе көбейді. Машина жасау және металл 

өңдеу саласындағы өсудің жылдық орташа қарқыны 12 пайызға жетті.  

Бұл көрсеткіштер оныншы және он бірінші бесжылдықтарда да кеміген жоқ. 

1980 жылы 250-ге жуық кәсіпорын, ірі өндірістер мен цехтар қатарға қосылды, 

өндірістің жаңа салалары пайда болды. Дегенмен осы жылдарда КСРО бірыңғай халық 

шаруашылығы жүйесіне әбден кірігіп кеткен Қазақстан экономикасы қалыпты да 

қарқынды дами алған жоқ. Республика өнеркәсібінің жартысына жуығы одақтық 

министрліктің қарамағында болды. Одақтық ведомстволар республикадан шикізат 

ресурстарын тасып алып, аса зор пайда тапты. Бірақ, олар Қазақстан бюджетіне 

инфрақұрылымды дамытуға қаржы жұмсамады деп айтуға болады. Олар өз 

қарауындағы кәсіпорындар арқылы жылына 15 млрд. сом жалпы табыс алып отырса 

да, республикалық бюджетке бар болғаны 31 млн. сом немесе 1 пайыздан аз қаржы 

аударды. Міне, осындай және тағы да басқа себептерге байланысты өнеркәсіп өнімінің 

кейбір түрлерін өндіру жөніндегі жекелеген экономикалық көрсеткіштер бойынша 

жоспарлық тапсырмалар орындалмады. Өндірісті жоспарлауда кемшіліктер орын 

алды, жаңа өндірістік қуаттар кешігіп іске қосылды. Жоспарлық, технологиялық және 

еңбек тәртібін бұзушыларға жол берілді, ғылым мен техниканың жетістіктері өндіріске 

жеткілікті дәрежеде тез енгізілмеді. Осының әсерінен, республика өндіріс орындары 

мемлекетке 1981 жылы ‒ 760 млн. сом, 1982 жылы ‒ 1,0 млрд., 1983 жылы ‒ 1,3 млрд., 

1985 жылы ‒ 1,65 млрд. сомға жоспарлы өнімді берген жоқ. Сонымен бірге өндіріс 

тиімділігі мен өнім сапасын арттыруда, ғылыми-техникалық дамуда, қазіргі заманғы 

техника мен технологияны игеруде еліміздің капиталистік мемлекеттерден кейін 

қалуы күшейе түсті.  

Бұл жылдарда жалпы өнім көрсеткішін қуалай өсіру ауыр өнеркәсіпте негізгі 

мақсатқа айналды. Күрделі құрылыста да солай болды, мұнда жұмысты атқарудың 

ұзақ мерзімге созылуы салдарынан ұлттық байлықтың едәуір бөлігі істен шығып қалып 

жатты. Қымбатқа түсетін, жоғары ғылыми-техникалық көрсеткіштерге жетуді 

қамтамасыз етпейтін объектілер салынды. Бірақ, осыған қарамастан республиканың 

басшылығы партияның кезекті съездерінде елдегі ірі өнеркәсіп орнының, шахтаның, 

мұнай кәсіпшілігінің, комбинаттардың, зауыттардың қатарға қосылғаны туралы зор 

жігерленген рухта есеп беріп отырды. Еңбекті, материал мен ақшаны көп жұмсаған 

қызметкер немесе кәсіпорынның көрсеткіші жоғары бағаланды. Республика ілгерілеу 

қарқынынан айырыла бастады, шаруашылықтың және мәдениеттің барлық саласында 



іркіліс көбейіп, қиыншылықтар үсті-үстіне жинақталып, шиеленісе түсті, шешілмеген 

проблемалар көбейді.  

ІХ бесжылдықта жоспарды күрт төмендетіп отырса да өнеркәсіп көлемі - 12,6 

пайызға орындалмады. Х бесжылдық - 25 пайызға, ХІ бесжылдық - 3,6 пайызға 

орындалған жоқ. Соның салдарынан ІХ, Х, ХІ бесжылдықтардың ішінде ұлттық 

табыстың өсу қарқыны баяулап, 80-ші жылдардың бас кезінде экономикалық 

тоқырауға жақындатқан деңгейге дейін құлдырады. Мысалы, республика ұлттық 

табысын 60-70 пайызға өсіру міндеті қойылса да, ол іс жүзінде 36 пайызға ғана 

орындалды. Республиканың көптеген шаруашылық қызметкерлері ұлттық байлықты 

молайту қамын ойламай, қайта белгілі бір салаға материал мен еңбекті, жұмыс 

уақытын көбірек жұмсап, оны қымбатырақ бағаға өткізуге әуестенді. Осының 

салдарынан өнімнің «жалпы саны» болды, бірақ тауарлар жетіспеді. Қазақстан 

дамыған басқа елдерге қарағанда өнімнің бір өлшеміне шикізатты, энергияны, басқа да 

ресурстарды едәуір көп жұмсады. Мәселен, АҚШ пен Жапонияны алсақ, өнімнің бір 

өлшеміне бізге қарағанда шикізат пен энергияны 30-40 пайыз кем пайдаланды. 

Қазақстанның бай табиғи және еңбек ресурстары басшы кадрларды дандайсытып 

жіберді. Елдің экономикасының ондаған жылдар бойы экстенсивті жолмен дамығаны 

көбінесе дәл осы себептен еді.  

Өндірісті сан жағынан басымырақ өсіру идеяларында тәрбиеленген республика 

басшылығы бұл қарқынды тоқтатуға тырысты, бірақ көбінесе үсті-үстіне жаңа 

шығындар жұмсау әдісімен әрекет жасады, отын, энергетика салаларын ұлғайтты, 

өндіріске табиғи ресурстарды жеделдете тартты. Мысалы, Маңғыстауда өндіретін 

мұнайдың және онымен қосылып шығатын газдың тек қана 8-10 пайызы 

пайдаланылды.  

Аса ірі кәсіпорындар салу арқылы шикізат салаларын дамытуға бағыт ұстау 

ғылыми прогресс арқылы өркендейтін өндірісті тежеді, өңдеу, қайталап өндеу, жаңа 

тауарлар шығару салалары баяу дамыды.  

Өндірістің теңестірілмеуі, нұсқау арқылы басқарылуы жағдайында жылдық, 

тоқсандык және айлық тапсырмаларды өзгертіп отыру үйреншікті іске айналды. 1981-

1985 жылдары Қазақстанда әр түрлі министрліктер мен ведомстволардың жоспарлары 

300-ден астам рет өзгертілген. Күрделі құрылыста «сақалды» объектілер берік орын 

алды, жоспарлы құрылыстардың орнына жоспардан тыс көптеген құрылыстар 

салынды, бітпеген объектілерді пайдалануға беру, қосып жазу, құрылыс 

материалдарын талан-таражға салу көбейді. 70-жылдарда құрылыста бригадалық-

мердігерлікті дамыту қозғалысы басталды. Оның негізінде жұмысшылардың өндірісте 

ресурстарды пайдалануда тәртіп орнату, еңбекақы төлеуде теңгермешілікті жою, 

неғұрлым көбірек дербестік алу жолындағы ұмтылысы жатқан еді. Бригадалық 

мердігерлікті сөз жүзінде бәрі қолдады және насихаттады, ал іс жүзінде мердігерлік 

әдіс көптеген нұсқаулар арқылы жоққа шығарылды.  

Бұл кезде Қазақстанда экономиканы дамытуда интенсивті жолға көшу және 

ғылыми-техникалық прогресті өрістетуге бағыт алынды. Қызықты идеялар мен 

ұсыныстар аз болған жоқ, жаңашылдар мен өнертапқыштардың саны көбейді, тек 

1981-1985 жж. жаңашыл ұсыныстар берген авторлардың саны 818,8 мың адамға жетті. 

Алайда, олар өндіріске ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктерін енгізу 

практикасында аз ықпал жасады. Көптеген кәсіпорындарда өндірістің бүкіл процесі 



емес, тек жеке учаскелері ғана автоматтандырылды, немесе комплексті 

механикаландырылды. 80-ші жылдардың орта кезінде өнеркәсіптегі жұмысшылардың 

үштен бірі, құрылыста жартысынан астамы ауыр қол еңбегін атқарды, олардың 

творчестволық белсенділігі төмен болды. Кәсіпорындарда социалистік жарысты 

ұйымдастыру формальды сипат алды. Ресми мәлімет бойынша бұл жылдары жарысқа 

жұмысшылардың 90 пайызы қатысқанымен, мұның өндірістің өсу қарқынына, еңбек 

өнімділігіне, өнімнің сапасын жақсартуға, өндірісті жетілдіруге ықпалы болған жоқ. 

Өндірісте немқұрайлылық, салақтық, ынта-жігерсіздік тағы басқа да келеңсіз 

көріністер үйреншікті әдетке айналды. 

3. Экологиялық проблемалар. Тарихқа «тоқырау» деп аталған атпен енген осы 

жылдарда индустриялық дамудың, кәсіпорындардың көптеп салынуының нәтижесінде 

қоршаған ортаға орны толмас зиян келтірілді. Әскери объектілер, ірі өнеркәсіп пен 

энергетикалық комплекстердің салынуы, қоршаған ортаға үлкен шығын әкелді. 1950 

жылдардан бастап Қазақстан нақыз экологиялық апат аймағына айналды. Семей 

облысын жерінде орналасқан атом палигоны әлемдегі өзі тұрпаттас әскери 

объектілердің ішіндегі ең ірілерінің бірі еді. Сондықтан да оның зардаптары да ірі 

болды. Батыс Қазақстанда Капустин Яр деген жерде де атом палигоны жұмыс істеп 

тұрды. Кейде бір реттік көшпелі жарылыстар өзге өңірлерде де жасалды. Ашық 

жарылыс кезінде сынақ өтетін маңда «кездейсоқ қалып қойған» адамдар болды.  

КСРО Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары, генерал М.Моисеевтің 

хабарлауынша, Семей полигонында 1949 жылы 1963 жылға дейінгі кезеңде ауада 

қуатты әр түрлі 113 ашық жарылыс жасалған. 1964 жылдан 1989 жылдың 19 қазанына 

дейінгі аралықта қуаты 150 килотоннаға дейін 343 жерастылық жарылыс жасалған. 

Кеңес еліндегі ядролық қару сынақтарының 70%- ға жуығы Семей полигонында 

өткізілді, қазақ жерінде ядролық қалдықтарды көметін орындардың саны 300-ге жетті. 

Сынақ жарыстары Қазақстан жері мен халқына ауыр зардаптар тигізді. 

Полигондар ең алдымен өздері орналасқан жерді тоздырды. Ол жердің ауа райы 

өзгеріп кетті. Суы тартылып, ауасы мен шөбі ластанды. Экологиялық тепе-теңдіктің 

бұзылуы тіршілік үшін өте ауыр болды. Аумақтың флорасы мен фаунасы орны толмас 

шығынға ұшырады: аң мен құс қырылды немесе басқа жаққа тауып кетті. Гүлді, нулы 

алқаптар қаңырап қалды. Әсіресе адамдар жан түршігерлік жағдайда болды.  

Семей өңірінің және онымен іргелес жатқан Қарағанды, Павлодар, Өскемен 

облыстарының тұрғындары арасында қатерлі ісік, қан ауруларының үлесі көбейіп 

кетті. Адамдар арасында жүйке дертіне ұшырау өзіне-өзі қол салу, шаштың 

сыпырылып түсіп қалуы, тері аурулары жиілеп, бұрын медициналық іс жүзінде 

байқалмаған белгісіз індеттер бой көрсете бастады. Балалар өлімі, бір жасқа дейінгі 

нәрестелердің шетінеуі, іштен мүгедек болып туу, өлі туу құбылыстары да көбейіп 

кетті.  

1989 жылы ақпанда «Невада-Семей» деп аталатын ядролық сынақтарға қарсы 

қозғалыс дүниеге келді. Қазақстандық ядролық қарусыз дүние үшін күресушілер 

өздерінің Невадалық әріптестеріне достық ниеттерін білдірді. Қозғалыстың негізгі 

мақсаты Семей полигоны, әлемдегі басқа да ядролық қаруға қарсы күресушілер 

әлемнің түрлі елдеріндегі азаматтық қарсылық көрсету марштарына қатысты.  

«Невада-Семей» қозғалысының бастамасы бойынша 1990 жылы мамырда 

Алматыда әлемдегі барлық антиядролық қозғалыстардың барлық ядролық 



державаларда қаруды сынауды толық тоқтату жолындағы күш-жігерін біріктіру 

мақсатымен «Дүниежүзінің сайлаушылары ядролық қаруға қарсы» деген халықаралық 

конгресс өткізілді. 

Қазақстанда атом қаруын сынауды тоқтату үшін республиканың тәуелсіздік 

алуының шешуші маңызы болды. Қазақстанның мемлекеттік егемендігі туралы 

Декларациясында республика территориясында ядролық және жаппай қырып – 

жоятын қару түрлерін жасау және сынау толық тотатылатыны туралы мәлімделді. 

Қазақстан Президенті Н.Ә.Назарбаев 1991 жылы 28 тамызда Семей полигонын жабу 

туралы өкімге қол қойды. Сөйтіп Қазақстан халқы өзінің батыл қимылымен бірінші 

болып елдегі ең ірі атом полигонын жапты және осы арқылы жалпыға бірдей ядролық 

қарусыздану процесіне елеулі үлес қосты. Семей полигоны жабылғаннан кейін 

Ресейдің, Американың, Францияның полигондарына мораторийлар жарияланды.  

Айрықша экологиялық жағдай Арал теңізі бойындағы аудандарды да қамтыды. Арал 

теңізіндегі Сырдария  мен Әмудария суларын мақталы алқаптарға пайдаланды. 

Осының салдарынан теңіз суы 15 метрге төмендеп, көлемі 54%-ке азайды. Жағалаулы 

оңтүстік пен шығысқа қарай 60-120 км кейін шегінді. Теңіз түбі 25 мың кв километрге 

тартылды. 

Мұның бәрі аймақтағы экологиялық және санитарлық-эпидемиялық жағдайын 

біршама нашарлатты. Бірден жұқпалы аурулар көбейді, әсіресе іш сүзегі, сары ауру, 

туберкулез бен онкологиялық аурулардың саны көбейді.  

1970-1990 жылдары Арал жағалауында жалпы өлім саны көбейді. Туылған 1000 

баланың 40-60-ы өлімге ұшырады. Ал, аналар өлімі жалпы одақтық көрсеткіштен 46 

есе артық болды. Семей ядролық полигоны жерінде үнемі экологиялық қауіп бұлты 

сейілмеді.  

Арал өңірінің шаруашылығы да қатты зардап шекті. Бұрын балық 

шаруашылығымен айналысып келген мыңдаған адамдар жұмыстан айрылды. Елді 

мекендер қаңыран бос жатты. Халық тұрмысы мейлінше нашарлады. Соның 

салдарынан адамдардың денсаулығына қатты зиян келді.  

Экологиялық дағдарыстың қатты шиеленісуі ірі кәспорындар шоғырланған Алматы, 

Қарағанды, Шымкент, Жамбыл, Өскемен, Теміртау тәрізді қалаларда да көрініс берді. 

Оның себебі, зауыттарда, фабрикаларда, кен орындарында көп жылдар бойы 

технологиялық үрдістер жаңартылмады, табиғи ресурстарды ысырапсыз пайдалану 

ескерілмеді. Өндірістік зиянды қалдықтарды суға, ауаға, топыраққа араластыруға 

тосқауыл қойылмады, қоршаған ортаны қорғаумен айналысатын мекемелер мен 

қоғамдық ұйымдарға көмектесу, оларға қаржы бөлу істері тыңғылықты жүргізілмеді. 

 

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар: 

1. КСРО-ның соңғы Конституциясы қабылданды  

А. 1977 жылы 

В. 1971 жылы 

С. 1938 жылы 

D. 1992 жылы 

Е. 1962 жылы  

2. Қазақ КСР-інің Конституциясы қабылданды 

А. 1937 ж. 



В. 1938 ж. 

С. 1939 ж. 

D. 1936 ж. 

Е. 1922 ж. 

3. Капустин Яр атом полигоны орналасқан облыс 

А. Батыс Қазақстан 

В. Алматы 

С. Оңтүстік Қазақстан 

D. Қызылорда 

Е. Орталық Қазақстан 

4. 1960 жылдардың ортасынан бастап 80 жылдардың ортасына дейінгі мерзімнің 

шартты атауы  

А. «Тоқырау жылдары»  

В. «Ұжымдастыру жылдары»  

С.  «Қуғын-сүргін жылдары»  

D.  «Индустрияландыру жылдары»  

Е.  «Ұлы нәубет жылдары» 

5. ХХ ғ. 70-ші жылдары фермерлік шаруашылықты дамытуға өз үлесін қосып, 

қағазбастылыққа шектеу қойған 

А. И.Худенко 

В. И.Головацкий 

С. А.Кадыров 

D. Н.Алдабергенов 

Е. Н.Ким 

6.  «Тоқырау» жылдарында 

А. Қазақстан экономикасы бұрынғысынша техникалық прогреске қабілетсіз, 

қарабайыр әдіспен алға басты. 

В. Қазақстан экономикасы дами бастады 

С. Өнеркәсіп алға басты 

D. Кадрлар дайындауда кемшіліктер болды 

Е. Өнеркәсіп құлдырады 

7. Тоқырау жылдарында Қазақстанда халық арасында ілтипатпен қабылданған 

«Атаманның ақыры» кинофильмінің қоюшы-режиссері 

А. Ш.Айманов 

В. С.Қожықов 

С. Н.Михалков 

D. Т.Теменов 

Е. С.Апрымов 

8.  «Тоқырау» кезеңі қамтыған уақыт 

А. 1965-1985 жылдар аралығын 

В. 1954-1966 жылдар аралығын  

С. 1946-1954 жылдар аралығын 

D. 1965-1975 жылдар аралығын 

Е. 1955-1963 жылдар аралығын 

9. Желтоқсан оқиғаларына қатысқаны үшін ұсталып, жаза тартқан адамдардың саны  



А. 8500-ге жуық  

В. 3500-ге жуық  

С. 2500-ге жуық  

D. 1500-ге жуық  

Е. 4500-ге жуық 

10. 1967 жылдың аяғына қарай Қазақстандағы жаңаша жұмыс істей бастаған 

өнеркәсіп орындарының саны 

А. 193 

В. 393 

С. 213 

D. 200 

Е. 293 

 

Ұсынылған әдебиеттер: 

 

1. Қазақстан тарихы. Ч. Мусин 3-ші басылым Алматы., 2005 ж., 305-315 бб. 

2. Қазақстан тарихы: Лекциялар курсы. /Ред. басқ. т.ғ.д., проф. Қ.С. Қаражан. – 

Алматы: Нұрпресс, 2011. – 376 б. 

3. Аяған Б.Ғ., Қазақстан Қазіргі заман тарихы. – Алматы, 2010. – 145-156 бб. 

4. Қазақстан тарихы 5- томдық Алматы, 2010 ж., 3-том, 584-619 бб.  

 

 

 

 

КЕҢЕСТІК ҚАЗАҚСТАНДЫ ҚАЙТА ҚҰРУ ӘРЕКЕТТЕРІ. 

ДАҒДАРЫС АЛДЫНДАҒЫ ҚОҒАМНЫҢ ЖАҒДАЙЫ. 

 

1. Дағдарыс алдындағы қоғамның жағдайы. 

2. Қоғамның саяси және әлеуметтік өміріндегі қайшылықтар мен кемшіліктер. 

3. Кеңес саяси жүйесіндегі реформалар. 

 

1. Дағдарыс алдындағы қоғамның жағдайы. 1985 жылғы наурызда 

Н.У.Черненко қайтыс болғаннан кейін КОКП ОК-нің Бас хатшысы қызметіне 

М.С.Горбачев сайланды. 1985 жылы сәуірде КОКП ОК-тың пленумында әлеуметтік, 

экономикалық дамуды жеделдету мәселесіне сәйкес экономикалық құрылымды қайта 

құру бағыты жарияланды. М.С.Горбачев саясатының ұрандары: жариялылық 

жеделдету, қайта құру. Бұл қайта құру бағыты 1986 жылғы КОКП-ның XXVII съезінде 

мақұлданды. Сонымен партия елде жаңару бағытына бастауға міндет алды. Қайта құру 

ешқандай бағдарламасыз, ғылыми айқындамасыз жүргізілді. Бұл бағыттың қияли 

болжамдары көп болды. Қайта құру бағыты алғышқы кезден бастап сәтсіздікке 

ұшырай бастады. Бұған Москвада В.В.Гришин, Ленинградта Г.В.Романов, 

Қазақстанда Д.А.Қонаев, Әзербайжанда Г.Әлиев сияқты басшылар кінәлі деп шешілді. 

Қайта құру бағыты мемлекетті сол кезде алғышарты қалыптасқан аса ірі дағдарыстан 

құтқара алмады. Қоғамдағы жағдай күннен күнге қиындай берді. Қайта құру 

бағытының қарама-қайшылығы. 1987 жылы қантар айында болып өткен КОКП ОК-нің 



Пленумында «Қайта құру және партияның кадр саясаты туралы» мәселе талқыланды. 

Қаулының кемшіліктері:  

1. Дағдарыстың нақты себептерін көрсете алмады. 

2. Жаппай өзгерістердің символына айналып, сөз жүзінде ғана салтанат құрды.  

1987 жылғы маусым Пленумы басқару ісін түбірлі қайта құру мәселеріне арналды. 

Пленум әзірлеген құжаттар негізінде «Мемлекеттік кәсіпорын туралы заң» 

қабылданды. Бұл заңда товар-ақша қатынастарының ролі айқындалды. Мемлекеттік 

кәсіпорындар дербес товар өндірушілер ретінде қарастырылды. Шаруашылықты 

жүргізудің экономикалық әдістерін меңгеруге көшуге негіз жасалды. Ұзақ мерзімді 

жоспарлау орнына мемлекеттік тапсырыстар жүйесі енгізілді. Алайда, бұл шаралар 

іске асырылмады. Қоғымның саяси құрылымдарын жаңартпайынша, шаруашылықты 

жүргізудің жаңа әдістері нәтиже бермейтіндігі айқын болды. Халық 

шаруашылығындағы жағдай ауырлай түсті. Дүкен сөрелерінен күнделікті тұтынатын 

товарлар жоғала бастады, азық-түлік түрлері нашарлады. 1988 жылғы маусым айында 

болған КОКП XIX Бүкілодақтық конфернцияда қоғамның әлеуметтік экономикалық 

жүйесіне талдау жасалып мынандай шешімдер қабылдады:  

1. Саяси жүйеге реформа жүргізбейінше әлеуметік – экономикалық өзгерістер 

жасау мүмкін еместегін мойындау. 

2. Демократияландыру мен жариялылық. 

3. Төрешілдікке қарсы күрес. 

4. Халықтық реформа жүргізу. 

5. Әлеуметтік әділеттік ұстанымдарын жүзеге асыру. 

Осыдан кейін қайта құруды жүргізу үшін ең алдымен саяси жүйеге реформа еңгізу 

керек болды. 

    Тоқырау жылдарында Одақтың барлық ауқымында, оның ішінде Қазақстанда да 

басқару ісінде жағымпаздық, парақорлық, рушылдық, жерлестік сияқты көптеген 

келеңсіз құбылыстар орын алғаны белгілі. Бұл жылдары ұлт саясатында, әлеуметтік-

экономикалық және кадр мәселелерінде көптеген ауытқушылыққа жол берілді. Жалпы 

барлық кеңес қоғамы үшін бұл кезде қоғамдық ойдың мәні өзгеріп, сөз бен істің 

арасында алшақтық, қайшылық кең өpic алды. Кадр мәселелерін шешу партия 

комитеттерінің тек бірінші басшыларының айтуымен, солардың таңдауымен жүретін 

болды. Оларды іріктеуде тек туыстық, жерлестік, бастыққа берілгендік жағдайлар 

маңызды рөл атқарды. Бұл Коммунистік партияның, соның ішінде Қазақстан 

Компартиясының да барлық деңгейінде көрініс тапты. Көптеген басшы партия 

қызметкерлері мен партия комитеттері ескіше қызмет етті. Қазақстан 

Компартиясының Орталық Комитеті құрамында сапалық өзгерістер аз болды. Осыдан 

келіп, аса маңызды мәселелерді шешуде принципсіздік, тұрақсыздық, қоғамдағы 

жағымсыз жағдайларды жасыруға, аздаған жақсы істерді ерекше мадақтап, жоғары 

көтермелеп тек жақсы жағынан көрсетуге тырысты. Сол кездегі Республика 

Министрлер Кеңесінің төрағасы Н. Ә. Назарбаев 1986 жылғы ақпан айында өткен 

Қазақстан Компартиясы XVI съезінде жасаған баяндамасында және съезде шығьп 

сөйлеген басқа да делегаттар осындай келеңсіз жағдайларды өткір сынға алды. Олар 

көптеген күрделі және маңызды мәселелерді партия комитеттерінің дер кезінде 

шешпейтінін, олардың қызметі ауқымынан тыс қалатынын, күрделі мәселелерді 



шешуге ескіше қараудың кеңінен орын алып отырғанын ешқандай бүкпесіз айтып 

берді.  

2. Қоғамның саяси және әлеуметтік өміріндегі қайшылықтар мен 

кемшіліктер. Қазақстанның жоғарғы органдарына орталықтан басшы кадрлар жіберу 

кеңінен орын алды. Оларды қызметке жібергенде жергілікті жердің пікірі, 

республиканың тарихи жағдайы, оның салт-дәстүрі есепке алынбады. Мұндай жағдай 

1986 жылғы 16 желтоксан күні Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің бірінші 

хатшысы Д. А. Қонаевты орнынан алған кезде айырықша көзге түсті. Пленум мәжілісі 

небары 18 минутқа созылды. Осы уақыт ішінде 22 жыл Қазақстан Компартиясын 

басқарған Д.А.Қонаев қызметінен алынып, оның орнына Мәскеу жіберген Г.В.Колбин 

тағайындалды.  

    Мұның өзі қайта құру мен демократиядан үлкен үміт күтіп отырған республика 

халқының, соның ішінде қазақ жастарының, наразылығын туғызды. Пленум өткеннен 

кейін екінші күні Орталық партия Комитеті үйі алдындағы алаңға өздерінің Пленум 

шешімімен келіспейтіндігін білдіру үшін жұмысшы және студент жастар, оқушылар 

т.б. жиналды. Олардың қолдарында ұстаған ұрандарының арасында «Әр халықтың өз 

ұлттық көсемі болу керек», «Қазаққа қазақ басшы»  деген ұран болды. Мұндай 

көсемнің Қазақстанда тұратын орыс халқы өкілдерінен де болуы мүмкін екендігі 

айтылды. Міне, осындай күрделі жағдайда Г.В.Колбин партия Орталық Комитетінің 

бюро мәжілісін шақыртып, оған С.М.Мұқашев, Н.Ә.Назарбаев, 3.К.Камалиденов, 

О.С.Мирошхин, М.С.Мендібаев, А.П.Рыбников, Л.Е.Даулетова, В.Н.Лобов, т.б. 

қатынасты. Бірақ олар алаңға шыққан жастардың жүрегіне жол таба алмады.  

    Алаңда болып жатқан жағдай, республика басшыларының, соның ішінде 

Г.В.Колбиннің ойында қазақ жастарының арасында елдегі социалистік құрылысқа 

қарсы астыртын әрекет, ұлтшыл ұйым бар деген пайымдау мен арам пиғылды туғызды. 

Бірақ ондай ұйымның бар-жоқтығы кейін қанша тексерсе де анықталмады. Алаңда 

жиналған халық пен милиция және әскерлер арасында қақтығысулар жүрді. Ереуілге 

қатысушылар таспен, таяқпен қаруланып жазалаушыларға қарсылық көрсетті. Олар 

жастарға мұздай су шашып, алаңнан қуу үшін алаңға әкелінген бірнеше өрт сөндіргіш 

машиналарды өртеп жіберді. Қақтығысудың барысында Е.Сыпатаев, С.Савицкий 

деген азаматтар қаза тапты. Осыған байланысты үкімет органдары алаңға 

шығушыларға қарсы күш қолдана бастады. Алматыға басқа жерлерден арнайы әскери 

бөлімдер әкелінді.  

    1987 жылғы шілдеде КОКП Орталык Комитеті «Қазақ Республикалық партия 

ұйымдарының еңбекшілерге интернационалдық және патриоттық тәрбие беру 

жұмысы туралы» арнайы қаулы қабылдады. Онда 1986 жылғы Желтоқсан оқиғасы 

Қазақстандағы ұлтшылдықтың көрінісі деп бағаланды. Бірақ кейіннен бұл шешім қате 

деп табылды. Өйткені қазақ халқы ешуақытта ұлтшыл болған емес.  

  Қазақ жастарының 1986 жылғы желтоқсандағы шеруінің түрі ұлттық 

болғанымен ұлтшылдық емес еді. Ол басқа халықтарға, соның ішінде орыс халқына 

қарсы бағытталмаған болатын. Шеру саяси сипаттағы бейбіт демонстрация еді, 

мемлекеттік құрылысты құлатуға шақырған жоқты. Бірақ республиканың және 

орталықтың партиялық-бюрократиялық құрылымы тарапынан ол экстремистік 

пиғылдағы ұлтшыл жастар тобының бүлігі деп бағаланды. Жүйе оны «Казақ 

ұлтшылдығы» деп айыптауға дейін барды.  



Осыған байланысты 1987 жылғы 14 наурызда өткен Қазақстан Компартиясы 

Орталық Комитеті Пленумының шешіміне сәйкес партия ұйымдарында тазалау 

басталды. Атап айтқанда, өздерінің жіберген қателіктерін ашық мойындау, 

номенклатуралық жетекші қызметкерлерге мінездеме беруді жаңарту, бастауыш 

партия ұйымдарында жеке коммунистердің, ал жетекші қызметкерлердің өз қызмет 

орындарында, тұратын жерлерде есептері тыңдалды. Есеп беру барысында, тек 1987 

жылы облыстық партия комитеттерінде істейтін жауапты қызметкерлердің 28 пайызы, 

ал қалалық және аудандық партия комитеттерінің әрбір үшінші қызметкері жұмыстан 

босатылды. Олардың әрбір оныншысы қызметте жіберілген кемшіліктері үшін деген 

мінездемемен орнынан алынды. Мұндай тазарту жұмыстары сондай-ақ кеңес, 

кәсіподақ, комсомол органдарында да кеңінен жүргізілді.  

Желтоқсан оқиғасы бойынша тергеу барысында 99 адам сотталды, 264 адам 

жоғары оқу орындарынан, 758 адам комсомолдан шығарылды. 1164 БЛКЖО мүшесіне, 

210 партия мүшесіне әртүрлі жаза берілді, 52 адам КОКП қатарынан шығарылды. Ішкі 

істер министрлігінен 1200 адам, Денсаулық сақтау және Көлік министрліктерінен 309 

адам жұмыстан босатылды, жоғары оқу орындарының 12 ректоры қызметінен алынды.  

Жергілікті кадрларды қуғынға салған Г.В.Колбин Орталық партия Комитеті 

бюро мүшелерінің пікірімен санаспады, олардың талаптарын қабылдамады, 

мәселелерді көп жағдайда өз еркімен шешті. 1989 жылы наурыз айында Г.В.Колбин 

Халықтық бақылау комитетінің төрағасы болып тағайындалып Мәскеуге кетті. Оның 

орнына сол жылғы шілдеде Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің бірінші 

хатшысы болып Н.Ә.Назарбаев сайланды.  

Мәселені әрі қарай тексеру үшін Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі жанынан арнайы 

құрылған, Мұхтар Шаханов бастаған комиссия егжей-тегжейлі тексерді. Оның 

барысында, қазіргі кезеңнің талабымен қарағанда, алғаш рет демократия және 

жариялылық жағдайындағы халықтың еркіндік үшін көтерген талабы мен ескі 

партиялық ойлау арасындағы қақтығыстың болғандығы ашып көрсетілді.  

Бір ерекше айтып кететін жәйт, қайта құру жағдайында бұқаралық хабарлама 

органдары елдегі, соның ішінде Қазақстанда болып жатқан жағдайларды, өзгерістерді 

ешқандай бүкпесіз ашық жариялап отырды. Әсіресе, республикада орын алған 

әлеуметтік және ұлттық қайшылықтар жөнінде жан-жақты айтылды. Соның арқасында 

еңбекшілердің азаматтық және ұлттық сана-сезімі едәуір өсті. Халық арасында орын 

алған жұмыссыздық, балалар өлімі, халықтың мәдени-тұрмыстық, үй-жай жөнінде 

әлеуметтік зерттеулер жүргізіліп, оның қорытындылары ашық жарияланып отырды. 

Мұның өзі бұқара халықтың саяси-әлеуметтік белсенділігін күшейтуге көмектесті.  

Қайта құру барысында қазақ халқы өзінің тарихы, ұлттық қайта даму, ана тілі, 

мемлекеттік егемендік алу жөнінде талаптарын қоя бастады, бұл мәселелер жаңа 

қырынан көрініс тапты.  

3. Кеңес саяси жүйесіндегі реформалар. 1989 жылы мамыр-маусым айларында 

КСРО халық депутаттарының 1 съезі өтті. Бұрынғы жылдардан өзгешілігі съезде 

саясаттағы, экономикадағы және қоғамдық өмірдің әлеуметтік-рухани салаларындағы 

жағдайларға өткір сыни және табанды талдау жасалып, кеңес қоғамына төнген 

дағдарыстың себептерін іздеу әрекеттері жасалды. Съезд барлық дәрежедегі 

партиялық және мемлекеттік органдар қызметінің арасын ажырату мәселесіне арнайы 

тоқталды. Бұл съезден кейін Компартияның билігі өз беделінен айрыла бастады. 



М.Горбачев бастаған партия басшыларының С.Е. Лихачев, П. Соломенцев т.б. 

қызметіне сын айтылу көбейді. Партиямен қатар комсомол, кәсіподақ қызметтері де 

үздіксіз сыналды. КСРО халық депутаттарының 1 съезінде жаңа одақтық келісім 

шарттары жасау мәселесі көтерілді. Бірқатар одақтас республикаларда егемендік 

туралы декларация қабылданды (Балтық жағалауы республикалары, Украина, 

Қырғызстан). 1990 жылы 25 қазанда Қазақстан өзінің мемлекеттік егемендігі туралы 

Декларация жариялады. КСРО басшыларының шындықты бағалап, түсінуге 

қабілетсіздігі, республика халықтарының ыңғайына барғысы келмеуі олардың беделін 

түсірді. Ресей Федерациясы да өзінің егемендігін жариялады. Ресей «КСРО-ң бел 

омыртқасы» болып есептелгендіктен, бұл кеңес жүйесіне берілген өте ірі сөққы болды. 

Соған қарамастан, КСРО-ның болашағы туралы мәселе түпкілікті шешілмей, ол ірі ел 

ретінде тіршілік ете берді. 

1989 жылдың көктемінде Қазақстанда алғашқы болып «Невада - Семей» 

экологиялық қозғалысы құрылды, мақсаты – республика жеріндегі Семей және басқа 

полигондарды жабу, полигон зардабын шеккен халыққа көмек көрсету. Қозғалыс 

төрағасы - О. Сүлейменов болды. 1989 жылы «Әділет» коғамы құрылды. Қоғамның 

негізгі мақсаты ұжымдастыру кезіндегі ашаршылық, сталиндік репрессия шындығын 

ашу болды. Бұдан басқа Қазақстанда «Азамат», «Ақиқат», «Қазақ тілі», «Мұсылман 

әйелдер лигасы» сияқты қоғамдық саяси қозғалыстар құрылды. 1990 жылы «Азат» 

азаматтық қозғалысы құрылды. Басты мақсаты Қазақстанның мемлекеттік егемендігін 

алу болды. 1990 жылы ұлтаралық «Единство» қозғалысы құрылды. Қозғалысқа 

ғылыми-техникалық интеллигенция өкілдері кірді. Осы кезде «Желтоқсан» партиясы 

құрылды. Бұл партияның құрамына 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына қатысқандар 

кірді. 1991 жылы «Азат» азаматтық қозғалысының партиясы құрылды. Жастар 

өздерінің саяси қозғалысы «Алаш» партиясын құрды. 1991 жыл Қазақстан социал-

демократиялық партиясы құрылды. 1990 жылы Қазақстанда 100-ден аса қоғалдық-

саяси қозғалыс болды. Алматыда ғана 40-қа жуық саяси қозғалыс жұмыс істеді. Бұл 

кезде Қазақстандағы көптеген қоғамдық – саяси қозғалыстар әлсіз және қалыптасу 

кезінде болды. «Невада - Семей», «Қазақ тілі» сияқты қоғамдық қозғалыстар біршама 

мықты, көптеген мүшелері мен белгілі дәрежедегі қаржылық қорлары бар ірі 

қозғалыстар болды. 1990 жылдың аяғына қарай қатарында 800 мыңға жуық коммунист 

болған Қазақстан коммунистік партиясы сан жағынан неғурлым көп саяси күш болды. 

Дегенмен, бүкіл елімізде компартияға деген халықтың сенімсіздігі күшейді. Бұл 

жағдай компартия беделінің түсуіне айтарлықтай әсер етті. 1990 жылы компартия 

мүшелерінің 42%-ы өз еркімен партия қатарынан шықты. Осы жылы партия 

мүшелерінің қатары 49000-ға кеміді. 90-жылдардың басына қарай Қазақстанда бұрын 

патша үкіметінің жазалаушы күші болған қазақтар ұйымы пайда болды. 1991 жылы 15 

қыркүйекте Орал қаласында қазақтар патша үкіметіне қызмет етуінің 400 жылдығын 

мерекелеуге шешім қабылдады. Бұл, шындығында, қазақ халқының ұлттық 

мүддесімен санаспағандықтың дәлелі. «Азат», «Желтоқсан», «Парасат» қозғалыстары 

бұл әрекетке ашық түрде қарсы шықты. Жаппай қақтығысқа ұласа жаздаған бұл әрекет 

жоғарыда аталған қозғалыстар мен құқық қорғау органдарының араласуымен 

тоқтатылды. Кез-келген қоғамдық ұйымдардың абайсыз іс-әрекеттері үлкен қасіретке 

айналуы мүмкін екендігіне Оралдағы оқиғалар тағы да көз жеткізді. 



1991 жылы 5 тамыз күні М. С. Горбачев отбасымен бірге Қырымда құрылысы 

жаңадан аяқталған Форосқа демалуға кетті. М.С.Горбачев демалысқа кеткеннен кейін 

ел билігін Мемлекеттік төтенше жағдай комитеті өз қолына алады. 18 тамызда Форосқа 

ГКЧП (Төтенше жағдайдағы Мемлекеттік комитет) мүшелері — Бакланов, Шенин, 

Болдин, Варенников жөне Плеханов барып, М.С.Горбачевтің елде төтенше жағдай 

жариялау туралы құжатқа қол қоюын талап етті. М.С.Горбачев құжатқа қол қоюдан 

бас тартты. ГКЧП-ның басшылары вице-президент Г.И. Янаев, В.С. Павлов, Д.Т. Язов, 

Б.К. Пуго, В.Крючков, В.А. Стародубцев, А.И. Тизяков және Бакланов болды. 19-21 

тамыз күндері ГКЧП басшылары Мәскеу төңірегіне әскерлерді әкелді. Бірақ, нақты іс-

әрекеттерге бармады. Мәскеу қаласында демократиялық күштердің шақыруымен 500 

мың адам қатысқан саяси шеру болды. Жиналғандар алдында Борис Николаевич 

Ельцин сөз сөйлеп, ГКЧП-ның іс-әрекеттерін антиконституциялық, 

антидемократиялық деп бағалады. ГКЧП мүшелері ешқандай қарсылық көрсетпеді. 1 

тамызда ГКЧП мүшелері Форосқа барып, М.С. Горбачевті Мәскеу қаласына әкелді. 22 

тамызда ГКЧП басшылары тұтқындалды. Елдегі билік Б.Н. Ельциннің қолына көшті. 

23 тамызда РКФСР Жоғарғы кеңесінде М.С. Горбачевтің КОКП-ты таратуға келісім 

беруі үзілді-кесілді талап етілді. М.С. Горбачев КОКП-ты тарату туралы келісімге қол 

қойды. Б.Н. Ельцин РКФСР компартиясын таратты. 1991 жылы 8 желтоқсанда 

Белорусияның Беловеж Пущесын-да үш славян мемлекетінің басшылары — Б. Ельцин 

(РКФСР), Л. Кравчук (Украина) және С. Шушкевич (Белоруссия) кездесіп, “Кеңестік 

Социалистік Республикалар Одағы халықаралық құқық негізінде өзінің өмір сүруін 

тоқтатты” деген мәлімдеме жариялады. 10 желтоқсанда Тәуелсіз Мемлекеттер 

Достастығының (ТМД) құрылғандығы (ратификацияланды) бекітілді. 1991 жылы 16 

желоқсанда Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігін жариялады. 21 желтоқсанда 

Алматы қаласында бұрынғы 11 ел басшылары бас қосып, ТМД елдерінің ынтымағы 

ретінде Алматы декларациясына қол қойды. КСРО ыдырап, оның орнына жаңа одақ — 

ТМД құрылды. ТМД – тәуелсіз мемлекеттердің бір мемлекеттен өркениетті формаға 

өтуін қамтамасыздандырып, олардың арасында толық егеменді мемлекет және 

халықаралық құқық принциптерінің негізінде жаңа қатынасты құруға көмектесті. 1991 

жылы 25 желтоқсанда М.С. Горбачев теледидардан сөз сөйледі. Ол “ТМД елдері 

одағының құрылуы, КСРО деген елдің жойылуы менің КСРО Президенті қызметінен 

бас тартуыма әкелді” деді. Кешкі сағат 19-дан 38 минут кеткенде Кремльдің үстіндегі 

КСРО-ның қызыл жалауы түсіріліп, оның орнына қызыл, ақ және көк бояулы Ресей 

жалауы ілінді. Сөйтіп, XX ғасыр тарихындағы ең ірі держава — КСРО деген ел тарих 

қойнауына кірді. 

 

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар: 

1. ҚР Президентінің халыққа Жолдауы (Қазақстан-2030) бойынша, қазіргі 

Қазақстанның құнды жағын көрсететін жетекші фактор 

А. Адамдар, олардың ерік-жігері, білім-білігі мен күш-қуаты  

В. Қазақстан жерінде космодромның болуы 

С. Табиғи ресурстар 

D. Жер көлемі 

Е. Көп мөлшердегі кәсіпорындар 



2. XIX ғасырдың 60-70 жылдарында Семей облыстық статистикалық комитетінің 

белді мүшелерінің бірі 

А. А. Құнанбаев 

В. Ы. Алтынсарин 

С. А. Байтұрсынов 

D. Ш. Уәлиханов 

Е. Ш. Құдайбердиев 

3. Желтоқсан оқиғаларына қатысушыларға қарсы коммунистік әкімшіліктің 

ұйғаруымен жасалған құпия жедел жоспар 

А. «Бұрқасын-86»  

В. «Қарлы қыс-86» 

С.  «Бұршақ-86» 

D. «Қайта құру-86» 

Е. «Желтоқсан-86» 

4. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні 

А. 16 – желтоқсан 

В. 30 – тамыз 

С. 17 – желтоқсан 

D. 5 – қазан 

Е. 25 – қазан 

5. 1993ж. соңына қарай Қазақстанда болған қоғамдық саяси бірлестіктер саны 

А. 150-ден аса 

В. 200-ден аса 

С. 300-ден аса 

D. 250-ден аса 

Е. 100-ден аса 

6. Ш. Уәлихановтың туған жері. 

А. Құсмұрын бекеті  

В. Бурабай 

С. Қарқаралы 

D. Сырымбет өңірі 

Е. Баянауыл өңірі 

7.  «Түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі» атты еңбектің авторы 

А. Ш. Құдайбердиев  

В. Абай Құнанбаев 

С. А. Байтұрсынов 

D. М. Тынышпайұлы 

Е. Қ. Салғараұлы 

8. Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша мемлекет басшысы  

А. Президент  

В. Сенат төрағасы 

С. Премьер – министр 

D. Мәжіліс төрағасы 

Е. Парламент 

9. Қазақстан Республикасының БҰҰ-на мүшелікке өткен уақыты 



А. 1992 жылы 2 наурыз  

В. 1992 жылы 16 желтоқсан. 

С. 1992 жылы 30 тамыз. 

D. 1992 жылы 1 желтоқсан. 

Е. 1992 жылы 20 сәуір 

10. 1990 ж. шілдеде дүниеге келген «Азат» қозғалысының басты мақсаты 

А. Қазақстанның мемлекеттік егемендігін алу  

В. Қуғын-сүргіннің құрбандарының толық ақталуына көмектесу 

С. Тарихтағы шындықты қалпына келтіру 

D. Қоғамдық проблемаларды шешу 

Е. Адамдардың азаматтық құқытарын қалыптастыруға жәрдемдесу 

 

Ұсынылған әдебиеттер: 

1. Қазақстан тарихы. Ч. Мусин 3-ші басылым Алматы., 2005 ж., 410-427 бб. 

2. Е.Ертысбаев «Казахстан и Назарбаев: логика и перемен» Астана, Елорда 2001 ж. 

3. Аяған Б.Ғ., Қазақстан Қазіргі заман тарихы. – Алматы, 2010. 175-183 бб. 

4. Қазақстан тарихы 5- томдық Алматы, 2010 ж., 4-том, 284-311 бб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ТӘУЕЛСІЗДІК ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚҰРЫЛЫСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ. ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

ДАМУДЫҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ҮЛГІСІ. 

 

1. Қазақстанның тәуелсіздігін жариялауы мен дамуы  

2. Қазақстан Республикасының мемлекеттік құрылысы.   

3. Экономикалық дамудың қазақстандық үлгісі. 

 

1. Қазақстанның тәуелсіздігін жариялауы мен дамуы. Қазақстан 

Республикасының Жоғарғы Кеңесі 1991 жылғы 16 желтоқсанда қабылданған 

«Қазақстан Республикасының Мелекеттік тәуелсіздігі туралы»  Қазақстан 

Республикасының Конституциялық Заңы тарихи құжат болды. Заң КСРОның 

құлауына байланысты қабылданды және Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

тәуелсіздігін жариялады. «Мемлекеттік тәуелсіздік туралы» Конституциялық Заң 

бойынша Қазақстан Республикасы тәуелсіз, демократиялық және құқықтық мемлекет 

деп танылды. Тәуелсіз мемлекет ретінде Қазақстан Конституциялық заңға сәйкес өз 

аумағында бүкіл өкімет билігін толық иеленеді, ішкі және сыртқы саясатты дербес 

белгілеп, жүргізеді. Конституциялық заңда мемлекеттік тәуелсіздіктің маңызды 



принципі орнықтырылды.  ҚР-ның бүкіл аумағында оның Конституциясы мен заңдары 

қолданылады.  Қазақстан Республикасының аумағы қазіргі шекараларында біртұтас, 

бөлінбейтін және қол сұғуға болмайтын аумақ деп жарияланды. Өзінің мемлекеттік 

тәуелсіздігі басқа мемлекеттердің тануы үшін Қазақстан Республикасының ашық екені 

жарияланды.  Конституциялық заңның бірқатар ережелері Қазақстан 

Республикасының халқы мен азаматтарының  мәртебесіне арналды.  Қазақстан халқы  

республикада  егемендіктің бірден-бір иесі және мемлекеттік биліктің қайнар көзі 

болып табылады және ол тікелей де, өздері сайлайтын мемлекеттік органдар арқылы 

да жүзеге асырады.  Республиканың барлық азаматтары өздерінің  ұлтына, ұстайтын 

дініне, қандай қоғамдық бірлестікке жататынына, тегіне, әлеуметтік және мүліктік 

жағдайына, шұғылданатын қызметіне, тұрғылықты орнына қарамастан бірдей 

құқықтарды иеленіп, бірдей міндеткерлікте болатыны мойындалды. Азаматтық тең 

құқылыққа қол сұғушылықтың заң бойынша жазаланатыны ерекше атап көрсетілді.  

«Мемлекеттік тәуелсіздік туралы» Конституциялық Заңда мемлекеттік билік 

органдары хақында бірқатар жаңа құқықтық нормалар баяндалды. Декларацияның 

мемлекеттік егемендік, мемлекеттік билік туралы  ережелерін жаңғырта отырып, 

Конституциялық заң, Декларацияда көрсетілгендей, тек Жоғары Кеңестің ғана емес, 

сонымен бірге Қазақстан  Республикасы Президентінің де халық атынан сөйлеу 

құқығын баянды етті. Қазақстан Республикасының  Конституцилық Соты - 

Конституцияны сот арқылы қорғайтын жоғары орган болып танылуы өз алдына жаңа 

ереже болды. Қазақстан Республикасының Конституциялық Соты 1992 жылы 

құрылып, 1995 жылға дейін жұмыс істеді.  Конституциялық  заңға сәйкес жер және 

оның қойнауы, су, әуе, кеңістігі, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі, басқа да табиғи 

ресурстар, экономикалық және ғылыми-техникалық әлеует Қазақстан 

Республикасының айрықша меншігіне берілді. Аталмыш объектілердің  бәрі  

Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігінің негізін құрайды. Тәуелсіз 

мемлекет ретінде  Қазақстан Республикасының  өзінің  қаржы-несие, ақша, салық және 

кеден жүйесін құруға, сондай-ақ өзінің алтын қорын, алмаз және валюта  қорын құруға 

құқығы бекітілді. Сөйтіп Конституциялық заң жаңа тәуелсіз мемлекет құрудың негізін 

қалады, оның басты нысандарын айқындайды.   

       Конституциялық заңда мемлекеттік тәуелсіздікті қорғауды ұйымдастыру 

мәселеріне  ерекше көңіл бөлінеді. Қазақстан Республикасы өзінің тәуелсіздігі мен 

аумақтық тұтастығын қорғау мақсатында дербес қарулы күштерін құрады және өз 

аумағында әскерлерді, қару-жарақ пен техниканы орналастыру мәселелерін шешеді. 

1993 жылғы 28 қаңтарда Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі тәуелсіз, 

егеменді Казақстан мемлекетінің тұңғыш Конституциясын қабылдады. Ол жаңа 

тәуелсіз мемлекеттің орнатуында және Республика заңдарының қалыптасуында белгілі 

бір тарихи рөл атқарды. Қоғамды түбегейлі қайта құрудың  қажеттілігі жаңа 

Конституцияны әзірлеуді талап етті, ол 1995 жылғы 30 тамыздағы республикалық 

референдумда қабылданды. 1998 жылғы 8 қазанда Қазақстан  Республикасы 

Президентінің бастамасы бойынша Парламент Конституцияға Парламенттің 

өкілеттіктерін, қоғамдық өмірдің демократиялық негіздерін кеңейткен жиырмаға жуық 

өзгерістер мен толықтылулар енгізді. Президент Н.Ә. Назарбаевтың бастамасымен 

2007 жылғы 21 мамырда Республика  Парламенті «Қазақстан Республикасының 

Конституциясына  өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң қабылданды. Заң 



қоғамдық құрылысқа  бірқатар елеулі өзгерістер енгізді. 1995 жылғы ҚР-ның 

Конституциясы кіріспеден, тоғыз бөлімнен және 98 баптан тұрады.  Конституция 

бойынша Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы және әлеуметтік 

мемлекет ретінде орнықтырады. Адам және оның өмірі, құқықтары мен 

бостандықтары мемлекеттің жоғары құндылықтары деп жарияланды. Мемлекеттік 

билік Конституция мен заңдар негізінде оның заң шығарушы, атқарушы  және сот 

тармақтарына бөлінуі принципіне сәйкес жүзеге асырылады.  Конституция 

идеологиялық, саяси әралуандықты  жариялады, ол түрлі сасяси  партиялар мен 

қоғамдық бірлестіктер құруға мүмкіндік береді. Мемлекеттік және жеке меншікті 

мойындау әрі тең дәрежеде қорғау туралы ереже елеулі ереже болып табылады.  Жер 

және оның қойнауы, суы, өсімдіктер мен жанурлар дүниесі, басқа да табиғи ресурстар 

мемлекеттің меншігінде саналады. Конституцияда жердің заңда белгіленген 

негіздерде, шарттар мен шектерде жеке меншікте де болуы мүмкін екені көрсетілген. 

Осы ережеге сәйкес жер кодексі қабылданды, онда жердің жеке меншікке берілуі 

көзделді. 

      Қазақ тілі мемлекеттік тіл болып табылады. Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің 

1989 жылғы қыркүйектің 22-сіндегі кезектен тыс 14 сессиясында «Тіл туралы заң» 

қабылданды. Конституцияда азаматтық алу  және оны тоқтату туралы, азаматтардың 

жекебасылық, экономикалық, саяси, әлеуметтік  және мәдени құқықтары  мен 

бостандықтары, сондай-ақ олардың міндеттері туралы нормалар баяндалған.  

Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын іске асырудың материалдық, саяси 

заңнамалық кепілдіктеріне, сондай-ақ ұлтаралық келісімді қамтамасыз етуге ерекше 

көңіл бөлінеді. Қос  азаматыққа жол берілмейді. Қазақстан Республикасынын 

Конституциясы мемлекеттік органдар жүйесін, олардын өкілеттіліктерін орнықтырды. 

Олардың бәрі бірыңғай мемлекеттік билікті кұрайды. Ол Қазақстан Республикасының 

Конституциясы мен зандары негізінде жүзеге асырылады.  Қазақстан Республикасы 

Конституциясының жоғары заңдық күші бар. Президенттің барлық заңдары, 

жарлықтары, Үкіметтің қаулылары, барлық мемлекеттік органдардың басқа да 

нормативтік құқықтық актілері оның нормаларына негізделуге, оған қайшы келмеуге 

тиіс. Азаматтар өздерінің құқықтары мен бостандықтарын Конституциясының тиісті 

ережелеріне сүйене отырып, сот пен басқа да органдар да қорғауға құқылы. Ал 

мемлекеттік органдар даулы мәселелерді шешу кезінде Конституция нормаларын 

қолдана алады. Қазақстан Республикасының халықаралық шаралары Конституцияға 

қайшы келмеуге тиіс. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы Конституциясы 

республика қызметінің іргелі принциптерін тұңғыш рет тұжырымдады, олардың жаңа 

мемлекет пен қоғамды құруда және қызметінде айрықша маңызы бар. Қазіргі барлық 

саяси, қоғамдық бірлестіктер, соның ішінде оппозициялық бірлестіктердің де қызметі 

аталмыш мақсаттарға қол жеткізуге бағытталуға тиіс. Ұлттық қауіпсіздікке  жахандық 

қауіп төніп тұрған жағдайда саяси, діни экстремизм мен лаңкестік жағдайында мұны 

мемлекеттік органдар мен қоғамдық бірлестіктердің мемлекеттік түрлі міндеттерін 

жүзеге асырудағы өзара іс-қимылының кең аясында қарау керек. Мемлекеттің 

экономикалық дамуы іргелі принциптерінің бірі болып табылады. Мемлекеттік 

экономикалық қатынастарды ырықтандыру экономиканы ретке келтіріп отыратын 

мемлекеттік тетіктің жоқтығын білдірмейді. Экономикалық қатынастарды  реттеу 

тұтастай алғанда экономиканың дамуына жәрдемдеседі. Мемлекеттік меншік тек оның 



қожайындарының мүдделері  үшін ғана пайдаланылып ғана қоймай, сонымен бірге 

бүкіл қоғамның экономикалық дамуына да қызмет етуге тиіс.  Мемлекет пен қоғам осы 

әлеуметтік-экономикалық сананың енгізілуі туралы, қалыптасу бағытында жұмыс 

істеуге тиіс. Сөйтіп, мемлекетті ұйымдастыру мен оның қызметінің жаңа принциптері 

Конституциялық тұрғыдан орнықтырылды. 

2. Қазақстан Республикасының мемлекеттік құрылысы. Қазақстанда 

президенттік  басқару формасындағы республикалық  жүйе орнықтырылды. Мынадай 

конституциялық ережелер: мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы ретіндегі халық; 

мемлекеттік биліктің заң шығарушы, атқарушы және сот тармақтарына бөлінуі; халық 

қабылдаған Конституцияның үстемдігі мен жоғары заңдық күші.   Конституцияға 

сәйкес халық пен мемлекеттің атынан сөйлеу құқығы Қазақстан Республикасының 

Президенті мен Парламентіне тиесілі. Президент сияқты Парламент халық атынан 

сөйлей отырып, халықтың еркі мен мүдделерін білдіреді. Тек осы тұрғыда ғана 

халықтың атынан сөйлеу Конституциялық негізде болып табылады. Заң шығарушы 

қызмет - Парламеттің айрықшы құқығы. Конституцияда көзделген айрықша 

жағдайларда ғана Президент заң шығарушылық құқықты пайдалана алады. 

Республикалық басқару жүйесі мұрагерлік билікті немесе мемлекеттік билікті ұзақ 

уақыт бойына иеленуді мойындамайды. Президент жалпыға бірдей, тең және төте 

сайлау негізінде жасырын дауыс беру арқылы бес жыл мерзімге сайланады. Белгілі бір 

тұлға қатарынан екі мерзімнен көп уакытқа ҚР-ның Президенті болып  сайлана 

алмайды. Мұндай шектеу Қазақстан Республикасның Тұңғыш Президентіне 

қолданылмайды.  

      Мәжіліс депуттары бес жылға сайланады. Сенет депутаттарының бір бөлігі үш 

жылға, екінші бір бөлігі алты жылға сайланады. Мәслихатқа-жергілікті өкілдікті 

органдарға депутаттар төрт жылға сайланады. Конституция бойынша мемлекеттік 

қызметке жас шегі белгіленген.  Мемлекеттік басқару жүйесі халықтың ерік-жігеріне 

негізделеді. Ол мемлекеттік органдарды азаматтардың құқықтарын, бостандықтары 

мен заңды мүдделерін қорғауға, оларды мемлекеттің мүдделерімен келістіруге 

бағдарлайды. Бұл орайда адам құқықтарының, бостандықтарының басымдығы 

қамтамасыз етілуге тиіс.  

Қазақстан Республикасының Парламенті – заң шығару міндетін атқаратын 

Жоғарғы өкілетті орган болып табылады. Парламент екі құрылымнан тұрады: Жоғарғы 

палата – Сенат, Төменгі палата – Мәжіліс. Сенатты әр облыстан, республикалық 

маңыздағы қалалардан және мемлекет астанасынан екі адамнан сайланатын депутаттар 

құрайды. Парламент өкілеттігінің мерзімі 4 жыл.   

Үкімет атқару билігінің жоғарғы органы болып табылады. Үкімет басында 

Премьер-министр тұрады.Оны республика Парламентінің келісімімен Президент 

тағайындайды. Үкімет мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық саясатының негізгі 

бағыттарын белгілейді, оның қорғаныс қабілетін, қауіпсіздігін, қоғамдық тәртібін 

қамтамасыз етеді. Үкімет өз қызметі үшін Президент алдында жауап береді және өз 

өкілдігін жаңадан сайланған Президент алдында тоқтатады.  

Сот жүйесі қызметін Жоғарғы сот және жергілікті сот органдары жүзеге асырады. 

Қазақстанда әділет органдарын реформалау жөніндегі негізгі жетістіктер «Қазақстан 

Республикасының сот жүйесі және соттардың мәртебесі» Конституциялық заңында 

көрсетілген. Бұл заң 2000 жылдың 25 желтоқсанында қабылданды. Қазақстан 



Республикасының Жоғарғы соты азаматтық және қылмыстық істер жөніндегі Жоғарғы 

сот органы болып табылады. Конституциялық заңдардың орындалу бақылауын 

Конституциялық Кеңес жүргізеді. Ол алты жылға сайланатын жеті мүшеден тұрады. 

Бұның сыртында Республика экс-президенттері Конституциялық Кеңестің өмірлік 

мүшелері болып табылады.  

Жергілікті жерлерде мемлекеттік басқару жергілікті өкілетті және атқаратын 

органдарының еншісінде. Жергілікті өкілетті органдар – мәслихаттар – сол әкімшілік-

аумақтық бірлік жұртшылығының қалауын білдіреді. Жергілікті атқару билігін 

облыстық әкімшіліктер – облыс әкімдері басқарған әкімдіктері жүргізеді. Облыс 

әкімдерін Премьер-министрдің ұсынуы бойынша Президент тағайындайды. Қазақстан 

Республикасының Конституциясы – еліміздің Ата заңы 1993 жылдың 28 қаңтарында 

бірінші Конституция бекіген болатын. Тәуелсіз жас мемлекеттің қалыптасуында ол 

белгілі бір тарихи рол атқарды. 1995 жылдың 30 тамызында республикалық 

референдумда жаңа конституция қабылданды. 1998 жылы ел президентінің 

бастамасымен парламент Конституцияға 2 шақты өзгерістер мен толықтырулар 

енгізді. Бұл толықтырулар парламенттің өкілдігін, қоғамдық өмірдің демократиялық 

негіздерін кеңейтті.   

Конституция бойынша, Қазақстан Республикасы – президенттік басқару 

формасындағы біртұтас мемлекет. Президент елбасы болып табылыды. Президентке 

кең өкілдік берілген. Ол Үкіметті қалыптастырады, Парламенттің келісімімен 

Премьер-министрді тағайындайды, оны қызметінен босатады. Президент Қазақстан 

Республикасы Қарулы күштерінің Жоғарғы қолбасшысы болып табылады. 1991 жылы 

елдің алғаш президенті болып Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сайланды. Конституция 

бойынша президент бес жылға сайланады, бірақ 1998 жылы Конституцияға енгізілген 

түзетулерге сәйкес, бұл мерзім жеті жылға дейін ұзартылды. 1999 жылы Президенттің 

кезектен тыс сайлауы болды, онда Н.Ә. Назарбаев жеңіске жетті. 2000 жылдың 27 

маусымында Қазақстан Республикасы Парламентінің бірлескен отырысында 

«Қазақстан Республикасының алғашқы Президенті туралы» Қазақстан 

Республикасының заңы қабылданды. Бұл заң Республика басшысының өмірлік 

мәртебесін анықтады. 

3.Экономикалық дамудың қазақстандық үлгісі. Кеңес Одағы ыдырағаннан 

кейін жас мемлекет шұғыл шешуді қажет ететін көптеген киыншылықтарға тап болды. 

Олардың ең күрделісі экономикалық сала еді. Еліміз 1990 жылдардың  басында қарама-

қайшылықты әрі өзекті мәселелермен бетпе-бет кездесті. Келеңсіз құбылыстар үсті-

үстіне бой көрсетті. Экономикалық дағдарыс терең тамыр жайып, қоғамдық өмірдің 

барлық саласына әсер етті.  Бұрынғы Кеңес басшылығының уәдешіл әлеуметтік 

саясаты экономиканы дағдарысқа қаусап күйреуге әкеп соқтырды. 1989-1990 жылдары 

өндірістік инвистиция тоқтады. Өндіріс көлемі абсолютті түрде құлдырап, Қазақстан 

экономикалық дағдарысқа ұшырады. Жаңа заман талабына сай келмейтін жоспарлы 

экономика түбегейлі өзгерісті қажет етті. Қазақстан 1990-1991 жылдары Беларусьпен, 

Әзербайжанмен, Қырғызстанмен, Өзбекстанмен, Ресей Федерациясымен және 

Украинамен  экономикалық шарт жасасып, достық пен ынтымақтастық туралы әртүрлі 

келісімдерге қол қойды. Қазақстан экономикасының нарықтық моделін құру кезінде 

көптеген қиыншылықтар болды.  Тек қана экономикалық жүйені ғана емес, 

мемлекеттік құрылымды да заман ағымына сай бейімдеу қажет болды. 1991  жылы 



өндірістің құлдырауы біршама тұрақты болған 1990 жылмен салыстырғанда 14,6%-ға, 

1993 жылы — 28%-ға, 1994 жылы 48%-ға, ал 1995 жылы — 45-ға жетті. Өнеркәсіптің 

құлдырауы 1993 және 1994 жылдары да тоқтамады. 1993 жылы 1990 жылмен 

салыстырғанда өнеркәсіп өнімі 16,1%- ға азайды. Ал 1994 жылы 1992 жылмен 

салыстырғанда өнеркәсіп өнімінің көлемі 39%-ға, халық тұтынатын тауарлар 41%-ға 

кеміді. Дегенмен 1995 жылы өнеркәсіп өнімінің төмендегеніне қарамастан, оның 

жекелеген салаларында 1994 жылмен салыстырғанда біраз өсім байқалды. Жалпы 

ауылшаруашылық өнімі 1992-1998 жылдары аралығында 55 пайызға қысқарған, астық 

өндіру 30 миллион тоннадан 12 миллион тоннаға азайған. Аграрлық сектордың басты 

бір саласы - мал шаруашылығы едәуір төмендеді. Малдың саны азайып кетті. Мал мен 

құстың кемуі негізінен осы салаға деген көзқарастың нашарлауынан болды. Малға 

қажетті жем-шөп аз дайындалды. Жекешелендіру нәтижесінде жеке шаруаларға 

бөлініп берілген малдар сатылып кетті, немесе ауыл тұрғындарына керекті тауарларға 

ауыстырылды. Егер 1991 жылы 9,8 млн. бас ірі қара болса, 2002 жылы 4,4 млн. бас қана 

қалды, тиісінше қой мен ешкі 35,7 млн. бастан, 10,4 млн. басқа дейін, жылқы 1,6 млн. 

бастан 1,0 млн. басқа дейін азайып кетті.  

1990 жылы Дәулет Сембаевтың басшылығымен Жоғарғы экономикалық кеңес 

құрылды. Жас және білікті мамандарға сенім артып, басшылық оларды нарықтық 

статегияны әзірлеуге шақырды. Қазақстанға кеңесші ретінде американдық экономист 

Ч.Бэнг пен египеттік заңгер доктор Хасан шақырылды. Белгілі «500 күн» 

бағдарламасының авторы Г.Явлинский де біршама уақыт қазақстандық басшының 

штаттан тыс кеңесшісі болды. Мемлекет алдында жаңа экономикалық стратегияны 

әзірлеу міндеті тұрды.  

Нарықтық экономикаға көшкеннен бастап Қазақстанда жемқорлық құлашын 

кеңге жайды. Қазақстанда ТМД-да алғашқы болып жемқорлыққа қарсы заңнамалық 

жүйе жасалды. Қоғамдағы әлеуметтік зұлымдықпен күресу және мемлекеттік 

қызметкерлердің моральдық-өнегелік келбеті мен іскерлік сапаларына талапты 

күшейту, әкімшілік қызметкерлердің тәртібі мен жауапкершілігін арттыру мақсатында 

ҚР-ның «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы күрестің 2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы» және 

2006-2010 жылдарға арналған заңдары, ҚР Президентінің 2005 жылғы 3 мамырдағы 

№1567 «ҚР мемлекеттік қызметкерлерінің ар-намыс Кодексі туралы» жарлығы т.б. 

құжаттар қабылданды.  

Нарықтық қатынастардың дамуында жеке меншік қатынасы басты рөл атқарады. 

Қазақстанда жекешелендіру төрт кезеңде жүрді. 1991-1992 жылдары 

жекешелендірудің бірінші кезеңі ынталандыру сипатында өтті. 1993-1995 жылдары 

жекешелендірудің екінші кезеңі «ҚР мемлекет иелігінен алу және жекешелендіру 

жөніндегі ұлттық бағдарламаның қабылдануымен» басталды. Жекешелендірудің 

үшінші кезеңі 1996-1998 жылдары секторлық бағдарламаларға көшу болды. 1999 

жылдан басталып, бүгінгі күнге дейін жалғасып отырған төртінше кезең мемлекеттік 

меншікті реттеу мен жүйелеуге қатысты мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы 

өкілеттілікті бөлудің жаңа әдістерімен сипатталады. 

Нарықтық экономикаға көшудің құқықтық негізін құру мақсатында Республика 

Парламенті көптеген заңдар мен нормативтік актілер қабылдады. Олар: «ҚР-ндағы 

меншік туралы», «ҚР-ндағы шетел инвесторлары», «ҚР-ндағы кәсіпкершілікті дамыту 



және шаруашылықтағы қызмет бостандығы» және «ҚР-ндағы банктер мен банктік 

қызметтер туралы» т.б. маңызды заңдар. 

 

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Президент Н. Назарбаев “Қазақстан - 2030” бағдарламасын ұсынған жыл 

А. 1997 ж. 

В. 1993 ж. 

С. 2000 ж. 

D. 1994 ж. 

Е. 1991 ж. 

2. Президент Н. Назарбаевтың құзыретін 2000 жылдың 1 желтоқсанына дейін ұзарту 

шешімін қабылдаған 

А. Республикалық референдум нәтижесі 

В. Конституциялық кеңес 

С. Жоғары Сот 

D. Парламент депутаттарының дауыс беру нәтижесі 

Е. Жоғары Кеңес 

3. Қазақстан Республикасы БҰҰ-ның толық мүшесі болды 

А. 1992ж. 2 наурызда 

В. 1993ж. 28қаңтарда 

С. 1993ж. 15қарашада 

D. 1991ж. 16 желтоқсанда 

Е. 1990ж. 25қазанда 

4. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні 

А. 16 – желтоқсан 

В. 30 – тамыз 

С. 17 – желтоқсан 

D. 5 – қазан 

Е. 25 – қазан 

5. 1993ж. соңына қарай Қазақстанда болған қоғамдық саяси бірлестіктер саны 

А. 150-ден аса 

В. 200-ден аса 

С. 300-ден аса 

D. 250-ден аса 

Е. 100-ден аса 

6. Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша мемлекет басшысы  

А. Президент  

В. Сенат төрағасы 

С. Премьер – министр 

D. Мәжіліс төрағасы 

Е. Парламент 

7. 1990 ж. шілдеде дүниеге келген «Азат» қозғалысының басты мақсаты 

А. Қазақстанның мемлекеттік егемендігін алу  

В. Қуғын-сүргіннің құрбандарының толық ақталуына көмектесу 

С. Тарихтағы шындықты қалпына келтіру 



D. Қоғамдық проблемаларды шешу 

Е. Адамдардың азаматтық құқытарын қалыптастыруға жәрдемдесу 

8. 1995 жылы желтоқсанда Қазақстан толық құқылы мүше болған ұйым 

А. Ислам конференциясы 

В. БҰҰ 

С. Эльф-Акитен 

D. ЮНЕСКО 

Е. ТМД 

9. Қазақстан Республикасының алғашқы конституциясы қабылданған уақыт 

А. 1993 ж. 28 қантар 

В. 1992 ж. 12 ақпан  

С. 1995 ж. 30 тамыз 

D. 1993 ж. 2 наурыз 

Е. 1992 ж. 25 маусым 

10. КСРО-ның бұрынғы республикаларынан ТМД-ны құру жөніндегі құжаттарға қол 

қоймаған республика 

А. Грузия  

В. Әзербайжан 

С. Қырғызстан 

D. Тәжікстан 

Е. Өзбекстан 

 

Ұсынылған әдебиеттер: 

3. Қазақстан тарихы 5- томдық Алматы, 2010 ж., 5-том, 118-139 бб. 

4. Қазақстан тарихы. Ч. Мусин 3-ші басылым Алматы., 2005 ж., 385-408 бб. 

5. Аяған Б.Ғ., Әбжанов Х.М., Махат Д.А., Қазіргі Қазақстан тарихы. – Алматы, 

2010. 172-181 бб. 

6. Аяған Б., Қазақстанның қазіргі заман тарихы 1991-2014 жж., Алматы, Атамұра 

2014 ж., 80-95 бб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ӘЛЕУМЕТТІК РЕФОРМАЛАР ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ 

ӨЗГЕРІСТЕР. ЭТНОДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ҮДЕРІСТЕР ЖӘНЕ ҰЛТАРАЛЫҚ 

КЕЛІСІМНІҢ НЫҒАЮЫ. 

 

1. Әлеуметтік реформалар және білім беру жүйесіндегі өзгерістер. 

2. Этнодемографиялық үдерістер және ұлтаралық келісімнің нығаюы. 

 



1. Әлеуметтік реформалар және білім беру жүйесіндегі өзгерістер. 2000-2001 

жылдары әлеуметтік саясатта түбегейлі өзгерістер орын алды. Енді ол экономиканың 

тұрақтануы мен дамуы жағдайында жүзеге асырылды. Жүргізілген саясаттың басты 

құраушысы зейнеткерлерге, Ұлы Отан соғысына қатысушылар мен ардагерлерге, көп 

балалы аналарға және тағы басқаларға әлеуметтік көмек көрсету болды. 2002 жылға 

қарай инфляция 7%-дан төмендеді, жыл сайынғы жалақы және зейнетақы мөлшері 

өсті. Сонымен қоса, негізгі басымды стратегиялық міндеттер: жуық арада он жыл 

ішінде кедейшілікті жою, орта таптың қалыптасуында басымдылықты қамтамасыз ету 

анықталды. 2001 жылы ҚР-ның «Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы» заңы 

күшіне енді. Енді әлеуметтік саясат заңды түрде білім беру, денсаулық сақтау және 

тұтастай бюджеттік саланың қызметкерлерін әлеуметтік қорғауға бөлінетін қаржының 

көбейтілуіне бағытталады. Республикадағы жұмыссыздық мәселесін шешуге 

бағытталған Үкіметтің 2000-2002 жылдары кедейшілік пен жұмыссыздықпен күрес 

бағдарламасы жасалды. 

 Қазіргі таңда Қазақстан әлемдік экономикамен тығыз байланыс орнатқан 

мемлекет болып табылады. 2007 жылдың екінші жартысынан бастап мемлекет әлемдік 

дағдарыстың ықпалын сезінді, ол әлеуметтік мәселелерді тағы да ушықтырды. 

Дегенмен, алдыңғы жылдар бойы жинақталған алтын валюталық қорлар мемлекетке 

әлеуметтік міндеттер мен бағдарламаларды орындауға мүмкіндік береді.  

«Қазақстан-2030» Старгиясында азаматтардың денсаулығы Қазақстанның ұзақ 

мерзімге арналған дамуының негізгі басымдықтарының бірі болды. Халық денсаулығы 

мен елдің экономикалық дамуы өзара байланысты. Стратегияда алға тартылған 

ережелерге сәйкес алғашқы кезеңдерде оның іске асуында бірқатар іс-шаралар жүзеге 

асырылды.  

Ұлттық білім жүйесінің жаңа құрылымы Қазақстан Республикасы 

Конституциясының 30-бабына және 1997 жылы ЮНЕСКО ұсынған білім берудің 

Халықаралық Стандарттау Классификациясына сәйкес құрылды. Білім берудің жаңа 

деңгейлері: мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, орта, жоғары, жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім қалыптасты. Қазақстанда міндетті орта білім алу 11 жылды құрады. 6-7 

жастан оқушылар мектепке барады. Бастауыш буын 1-4 сыныптарды қамтыды. Орта 

білім алушылар 17-18 жасында алды. 1990 жылдан жоғары оқу орындарына түсу тест 

әдісі арқылы жүргізілді. 2004 жылдан бастап оқушылар Ұлттық Бірыңғай тестілеуден 

өте бастады. Ол бір уақытта мектепті бітіру емтиханы және жоғары оқу орнына түсу 

емтиханы да болды.  

Тәуелсіздік жылдары жоғары мектеп үлкен және қарама-қайшы жолдан өтті. 

Білім министрлігінің басшылары жиы ауысты, жағымды және жағымсыз құбылыстар 

орын алды. Жоғары білім беру жүйесінің мақсаты – қоғамның, мемлекеттің және әрбір 

адамның жоғары білім алуға сұранысын қанағаттандыруға, оқу мерзімі мен мазмұнын 

талдауға мүмкіндік берді. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіби білім 

берудің құрылымы үш деігейден: бакалавриат, магистратура және докторантурадан 

тұрды. Бұл құрылым Қазақстанның 1999 жылы Болон үрдісіне қосылуының арқасында 

мүмкін болды. Бакалавр дайындауда оқу мерзімі 4 жыл. Бакалавриат түлектеріне 

білімдерін магистратурада жалғастыру мүмкіндігі берілді. Оқу мерзімі 1-2 жылды 

қамтыды.  Докторлық бағдарлама (жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіби білім) – 2 немесе 

3 жыл.  



ХХ ғасырдың 80-жылдарының екінші жартысында қоғамдық-саяси өмірде орын 

алған қайта құрулар Қазақстанның білім беру жүйесі мен ғылым саласын 

ұйымдастыруда да жаңа өзгерістер жасауға негіз болды. Білім реформасы 1991 жылдан 

бері бірнеше кезеңде жүріп жатыр. Атап айтқанда: 

- реформаның бірінші кезеңі 1991-1993 жылдарды қамтыды. Тәуелсіз 

Қазақстанның білім жүйесінің құқықтық негізін қалыптастыру, оны заңдық тұрғыда 

қамтамасыз ету мақсатында 1992 жылы «Білім туралы», 1993 жылы «Жоғарғы білім 

туралы» заңдар қабылданды. Бұл заңдарда жоғары білім жүйесін реформалаудың 

құқықтық негізі жасалып, осы саладағы мемлекеттік саясаттың негізгі ұстанымдары 

айқындалды; 

-1993-1996 жылдарды қамтыған екінші кезең, білім жүйесінің 

тұжырымдамалық-бағдарламалық тұрғыдағы жаңару кезеңі. Осы жылдарда білімдегі 

өзгеріс, жаңалықтардың нақты сипаты айқындалып, бағыт-бағдары белгіленді. Білім 

берудің әр саласын қамтыған 18 тұжырымдама жасалды. Білімді мемлекеттік 

қолдаудың – Ұлттық бағдарламасы дайындалды. Білім саласындағы мемлекеттік 

саясат Концепциясы, Қазақстан Республикасындағы Гуманитарлық білім 

Консепциясы бекітілді.  

-1996-1997 жылдарды қамтыған үшінші кезеңде басқару мен қаржыландыру 

жүйесі жетілдірілді. Оқу орындарын қаржылай қолдаудың жаңа көздері іздестіріліп, 

баламалық білім мекемелері ашылды. Басқару жүйесіндегі олқылықтарды жою 

мақсатында білім саласындағы мемлекеттік саясатты барлық деңгейде үйлестіріп 

отыратын – Білім комитеті құрылды. Оқу орындарын ғылыми-әдістемелік тұрғыда 

қамтамасыз етіп, жаңа оқулықтар, оқу әдебиеттерін дайындаумен айналысатын – 

Ы.Алтынсарин атындағы Қазақ Білім академиясы ұйымдастырылды. 2000 жылдың 

мамыр айынан бастап осы академияның «Білім Образование» ғылыми-педагогикалық 

журналы шығып тұрды. 

-1998-2000 жылдарды қамтыған төртінші кезең – білім жүйесін тұрақтандыру 

және оның дамуының стратегиялық бағдарлану кезеңі. 1998 жылы білім жүйесін 

тұрақтандыру мен дамыту мақсатында бірқатар білім орталықтары құрылды. Олар: 

-білім стандартын әзірлеу және білім саласына бақылау жасау міндеттерін 

атқаратын Республикалық Мемлекеттік стандарттар орталығы; 

-дарынды балалармен жұмыс жүргізетін «Дарын» республикалық ғылыми-

тәжірибелік орталығы; 

-білім жүйесін ақпараттандырудың мемлекеттік бағдарламасын қамтамасыз 

ететін Республикалық білім жүйесін ақпараттандыру ғылыми-тәжірибелік 

орталығының құрылуы. Сайып келгенде, аталған құрылым мен орталықтар ғылым-

білім жүйесін нығайтып, оны жаңа ақпараттық технологиялармен толықтыру ісінде 

берері мол. 

Білім берудің бүкіл жүйесін одан әрі ақпараттандыру мақсатында ҚР Үкіметі 

«Қазақстан Республикасының бастауыш және орта кәсіптік білім беретін оқу 

орындарын ақпараттандыру бағдарламасын» бекітіп, «2002-2004 жылдардаға арналған 

Қазақстан Респуликасының білім беру жүйесін ақпараттандыру тұжырымдамасын» 

мақұлдады. 2001 жылдың сәуір айында Астана қаласында «Сорос – Қазақстан» 

қорымен бірлесе отырып, АҚШ, Түркия және Ресей Федерациясының ақпараттандыру 

және жаңа технологиялар саласындағы мамандарының қатысуымен «Білім беру 



жүйесін ақпараттандыру: халықаралық тәжірибе» тақырыбында дөңгелек үстел 

ұйымдастырылды.  

Білім беру саласы 2001 жылдан реформаның бесінші кезеңіне аяқ басты. 12 

жылдық орта білім беруге көшу, білім сапасын бағалаудың ұлттық жүйесін құру, 

отандық білім беру ісін әлемдік білім беру кеңістігіне оңтайлы кіріктіру, жаңа 

ақпараттық және озық кредиттік технологияларды оқу-тәрбие үдерісіне енгізу және 

басқа да күрделі өзгерістер бесінші кезеңнің екіншісінде. Бастысы, әрине білім 

мазмұны мен сапасына маңыз беріліп, кәсіби маман дайындаудың тиімді тұстарын 

жүйелі жүргізудің басым бағыттары айқындалды. 

ХХІ ғасыр – телекоммуникациялық жүйелер мен қоғамды ақпараттандыру 

ғасыры. еліміздегі уақытша қиыншылықтың желеуімен осындай ауқымды үдерістен 

жастарды шет қалдыруға болмайтын еді. Сондықтан барлық жалпы білім беретін 

мектептер толық компьютерлендірілді. 2001 жылдың 3 желтоқсанына дейін 857 мектеп 

ғаламтор жүйесіне қосылды. Білім беру ісін басқаруды ақпараттандыру жүйесінің 

бірінші кезеңі аяқталды. 

Мектептердегі компьютерлендіру үдерісі – 2001 жылы Қазақстан Республикасы 

тәуелсіздігінің 10 жылдығы қарсаңында аяқталды.  

Республикада сабаққа қатыспайтын балалар да болды. 2001 жылғы 15 қарашаға 

дейінгі мәлімет бойынша 10 күннен астам мектепке бармаған 741 оқушы болған. Олар, 

негізінен тұрмысы нашар отбасы балалары. Мектепке бармаудың негізгі себептері: 

көші-қон, іздеуде, тергеуде жүру, оқығысы келмеу, қажетті білім беру ұйымдарының, 

киім мен аяқ киімнің болмауы. 

Ауылдық білім беру ұйымдарының жұмысын жақсарту, әрі ауыл мектептерінің 

материалдық-техникалық жағдайын нығайту мақсатында Қазақстан Республикасы 

Үкіметі 2003 жылғы 4 ақпанда «Ауыл мектебі» бағдарламасын бекітті. 2005 жылғы 

мәлімет бойынша, бастауыш біліммен республика халқы толық қамтылды. Дегенмен, 

ересек тұрғындардың 8,3%-ы орта мектепті бітірмеді.  

2005-2006 жылдары республикада орта білім беретін 7802 мемлекеттік мектеп, 

133 мемлекеттік емес, 78 кешкі мектеп жұмыс жасады, онда 2,7 млн адам оқыды. 320 

кәсіптік мектеп пен лицейде және 510 колледжде 559,6 мың адам оқыды. Кеңестік 

кезеңде қазақ мектептерінің саны күрт азайып, қазақ ұлтының балалары өз ана тілінде 

білім алу мүмкіндігі шектелген болатын. Еліміз тәуелсіздігін алғаннан бергі уақытта 

осы олқылықты толтыру мақсатында қазақ мектептеріне басымдық берілуде. 1991 

жылдан қазақ мектептерінің саны 811-ге өсті. Қазіргі Қазақстандағы мектептердің 

3716-сы немесе 45,2%-ы ұлттық мектептер. 2073-і қазақ және орыс тілдерінде білім 

беретін аралас мектептер. Біздіңше, бұл бағытта жүйелі жұмыстар жүргізіліп келеді. 

Бір ғана «100 мектеп», «100 аурухана» бағдарламасы аясында ұлттық мектепке, ондағы 

білім мазмұны мен сапасына айтарлықтай маңыз берілуде. Оқулық пен оқу 

құралдарынң сапалық қырларына да назар аударылуда.  

2009 жылы қаңтар айында Астанада Тұңғыш Президенттің бірінші 

интеллектуалдық мектебі ашылды. Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың 2009 жылдың 6 наурызындағы «Дағдарыстан жаңару мен дамуға» 

деген халыққа Жолдауында: «Біздің адамдарымыз оқып-үйренуге тиіс, бүкіл әлемде 

адамдар өмір бойы оқумен өтеді. Мына жағдайда қайта оқуға, сөйтіп бүгін қажет 

болып отырған мамандықты игеруге мүмкіндік те бар, қажеттілік те бар» деп әлемдік 



дағдарыс жағдайында қазіргі оқу орындарының базасында сұранысқа ие 

мамндықтарға адамдарды қайта даярлау қажеттігін баса айтты.  

2009 жылы 1 қыркүйекте «100 мектеп» бағдарламасы бойынша 25 мектеп, 58 

жаңа балабақша пайдалануға берілді. 2009 жылы орта оқу орындарын жөндеуден 

өткізуг 27 млрд теңге бөлінді. Мемлекет басшысының тапсырмасына с»йкес Қазақстан 

Республикасы Тұңғыш Президентінің интеллектуалдық мектептері Көкшетау мен 

Семей қалаларында ашылды. 

Қазіргі күні кәсіптік мектептер мен колледждердің әрбір төртінші шәкірті 

техникалық және ауыл шаруашылық мамандықтары бойынша білім алып жатыр. ҚР 

Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше, 2010 жылға қарай техникалық және 

қызмет көрсету еңбегі мамандықтарына кадр жетіспеушілігі 560 мың адам деңгейінде 

сақталды.  

2007 жылғы 1 қаңтардағы мәліметтер бойынша, елімізде техникалық және 

қызмет көрсету еңбегі саласына мамандар даярлау бойынша 320 кәсіптік мктеп пен 

510% колледж айналысады. Оларда барлығы 600 мыңға жуық бала оқиды екен.  

2007 жылдың ақпан айында Білім және ғылым министрлігі жанынан техникалық 

және кәсіптік білім беру департаменті құрылды. Үкіметтің қолдауымен осы саланы 

дағдарыстар шығарудың бірінші кезекті іс-шараларының жоспары бекітілді. 2008 

жылы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым минстрлігі «Шағын кәсіпкерлік 

қоры» АҚ-мен келісімшартқа отырып, жоғары және кәсіптік оқу орындарында оқитын 

500 студентті оқу-өндірістік тәжірибеден өткізіп, еңбегі үшін ақша төленді. Және бос 

орындар жәрмеңкесін өткізіп, 1000-нан астам түлектерді жұмысқа орналастыратын 

болды.  

1989-1990 оқу жылында Қазақстандағы 55 жоғары білім беретін оқу 

орындарында 200-дей мамандық бойынша әртүрлі саланың өкілдері дайындалды. 

Жоғары мектеп жүйесінің кеңеюі еліміздегі әр салада қызмет жасайтын мамандар 

арасындағы жоғары білімділер санын арттырды.  

1999-2000 оқу жылы қарсаңында елімізде жұмыс істеген 163 жоғары оқу 

орындарында 365,4 мың студент білім алды. Барлық студенттердің 223 мыңы немесе 

61%-ы мемлекттік оқу мекемелерінде ақылы негізде және жеке меншік ЖОО-да 

оқыды.  

2000 жылдан еліміздегі жоғары оқу орындары желісін оңтайландыру үдерісі 

қолға алынды. «Жекелеген мемлекеттік жоғары оқу орындарына ерекше мәртебе беру 

туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 5 шілдедегі №648 

бұйрығына сәйкес еліміздің 8 мемлекеттік жоғары оқу орындарына ерекше «Ұлттық» 

мәртебесі берілді. Олар: Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Л.Гумилев 

атындағы Еуразия ұлттық университеті, Қ.Сәтбаев атындағы политехникалық 

университеті, Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы, С.Асфендияров 

атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық 

консерваториясы, Қазақ ұлттық музыка академиясы.  

Президент жарлығымен 2003 жылғы қыркүйекте Абай атындағы Алматы 

мемлекеттік университетінде де Қазақ ұлттық педагогикалық университеті мәртебесі 

берілді. Білім-ғылым жүйесінен жоғары жауапкершілік талап етілді.  

2006-2007 оқу жылының басында Қазақстанның 176 жоғары оқу орындарында 

768,4 мың студент оқыды. Олардың 25,2%-ы жоғары арнайы білімі, 73,8%-ы жоғары 



базалық білім (бакалавриат) және 1%-ы жоғары ғылыми-педагогикалық білім 

(магистратура) алып жатты.  

2007 жылы университеттер саны – 177-ге жетті. Оның 68-і мемлекеттік және 109 

мемлекттік емес оқу орны, сондай-ақ Ресей университетінің 5 бөлімшесі жұмыс істеді. 

Жоғары оқу орындарының саны көп болғанымен, бәрі бірдей сапалы білім бере алған 

жоқ. Еліміздегі университеттер мен институттардың саны біршама қысқарды. Егер 

2007 жылы жоғары оқу орындарының саны 176 болса, 2008 жылы 144-ке азайды. 2009 

жылы Қазақстанда 144 жоғары оқу орны болды. Оның 85-і университет, 32-сі 

институт, 26-сы академия, 1-еуі консерватория. 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді реформалаудың басты ерекшелігі -  

PhD бағдарламасында диссертация атақ үшін қорғалмайды.  

2009 жылы 13 қазанда Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 75 

жылдығын атап өтті. Елбасы университет профессорлары мен оқытушыларына және 

студенттеріне арнап дәріс оқыды.  

2005-2007 жылдарға дейін «Болашақ» туралы ақпарат мемлекеттік құпиядай 

жасырын ұсталды. Алғашқы жылдары аталған бағдарламаны жергілікті лауазымды 

қызметкерлердің өз пайдасына жаратқаны туралы – «Түркістан» газетінің 2009 

жылдың 25 маусымдағы санында да жазылды. Сондай-ақ, әлемнің жетекші оқу 

орындарына Шет тілдер институты түлектері көптеп аттанды. 

2. Этнодемографиялық үдерістер және ұлтаралық келісімнің нығаюы. 

Қазақстанның демографикалық мәселесі – қазақ қоғамының маңызды мәселелерінің 

бірі. ХХ ғасырдың екінші жартысында Қазақстанда 5 рет халық санағы жүргізілген: 

1959, 1970, 1979, 1989, 1999 жылдары. Тәуелсіздік қарсаңында, яғни, 1989 жылғы санақ 

бойынша, қазақтар республика халқының 39,7%-ын құрады. Қазақстандағы барлық 

халық саны – 16 млн 475 мың болса, оның 6 млн 535 мыңы ғана қазақ ұлты еді. Бұл 

көрсеткіш жерімізді мекендеп отырған халықтың жартысынан астамы өзге ұлт екенін 

көрсетті. Қазақстанда өткен ғасырдағы 80-жылдардың соңы мен 90-жылдардың 

басында экономикалық дағдарыстың тереңдей түсуі салдарынан халықтың тұрмыс 

дәрежесі төмендеп, демографиялық жағдай едәуір нашарлады. Халық санының өсуі 

өте баяу жүрді. Оған эмиграция, туу деңгейінің төмендеуі және өмір сүру ұзақтығының 

қысқалығы әсер етті.  

1991 жылдан бастап миграцияда жаңа құбылыс ТМД елдерінен және алыс 

шетелдерден қазақ ұлты өкілдерінің келе бастағаны көрініс берді. 1991-1992 жылдары 

Моңғолиядан – 41 мың қазақ келді. 1993 жылы алыс шетелдерден 23 мыңнан аса қазақ 

келген. 1991-1995 жылдардың арасында республикадан кеткендердің саны 

келгендерден 1 млн-ға жуық және жыл сайын артып отырды. Осы жылдары 

Қазақстанға көшіп келгендердің саны 2240,8 мың адам болса, кеткендері 32 210,3-тен 

асып кетті.  

Осындай миграциялық үдерістердің нәтижесінде республиканың ұлттық 

құрамында өзгерістер жүрді. Олардың ең басты өзінің Отанында, туған жерінде жарты 

ғасырдай азшылыққа айналып, талай демографиялық апаттарды басынан кешірген 

қазақтар көп ұлтты халықтың енді басым көпшілігіне айналды. Тек 1989-1995 жылдар 

аралығында егеменді елімізде қазақтардың үлесі 39,7%-дан 46%-ға өсті. 

Республика халқының саны – 1992 жылдың аяғында 17 млн болды. Оның 9,8 млн 

адамы қалалық жерлерде, 7,2 млн ауылдық жерлерде тұрды. Нарыққа өтудің өтпелі 



кезеңі халықтың демографиялық жағдайына да дәуір салмақ салды. Бала туу азайды. 

Халықтың табиғи өсімі төмендеп, әртүрлі себептермен өлім-жітім көбейді.  

Қазақстанда тұратын қазақтардың жыл сайынғы өсімі оралмандар есебінен 

көбейе түсті. Орыс, украин, неміс ұлт өкілдерінің саны азайды.  

2002 жылдың 1 желтоқсанындағы еліміздегі халық саны алдын ала деректер 

бойынша – 14830 мың адамды құрады, соның ішінде 8376,5 мыңы – қалалықтар және 

6453,5 мыңы – ауыл тұрғындары. 2002 жылғы қаңтар-желтоқсанда республикадан тыс 

жерлерге 133,6 мың адам көшкен, соның ішінде 80,4 мыңы – ТМД елдеріне,33,2 мыңы 

– ТМД елдерінен тыс жерлерге көшкен. 2002 жылғы қаңтар-желтоқсанда республикаға 

көшіп келгендер саны 53,8 мың адам болды.  

Халық санағының қорытындысы бойынша Қазақстан халқының саны 2009 

жылғы ақпанның 24-інен 25-іне қарағандағы түнгі сағат 24.00-де 16004,9 мың адамды 

құрады. Қазақтар саны өткен санақпен салыстырғанда 26,1%-ға өсіп, 10098,6 мың 

адамды құрады.  2010 жылдың басында қазақтардың үлесі 63,6%-ды, орыстар – 23,3%-

ды, татарлар 1,2%-ды, басқа этностар 4,5%-ды көрсетті.  

«Диаспора» сөзі грек тілінен шыққан, «шашырау» деген мағынаны білдіреді. 

Қазақ диоспорасы алысқа, сыртқы шекараларды кесіп өтіп, әуелі Қазақстаннан 

Қытайға, Ресейге, Орта Азия мемлекеттеріне, Ауғанстан мен Иранға, сосын бүкіл 

дүние жүзіне көшіп-қонған. 

Қазіргі кезде түрлі ақпарат көздерінің мәліметтері бойынша, қазақ диаспорасы 

өкілдерінің саны – 4 млн-нан 5 млн-ға дейін жетеді.  

Ресейде деректер бойынша 870000-нан 1310000-ға дейін қазақ тұрады. Олар 

Ресейдің 22 өңірінде шоғырланған. Негізінен (70%) ауылды жерлерде. Тіл қазақтардың 

жинақы өмір сүретін жерлерінде сақталған. 

Қазіргі таңда Қытайда деректер бойынша – 1300000-нан 2000000-ға дейін 

қазақтар тұрады. Бұл – біздің отандастарымыздың шетелдегі ең үлкен колониясы. 

Түркиядағы қазақ диаспорасы ХХ ғасырдың 50-жылдарынан құралған. Олардың 

көші-қон жолдары 40-жылдары басталған. Түркиядағы қазақтар саны деректер 

бойынша 10000-нан 25000-ға дейін жетеді.  

Қазақ диаспорасы АҚШ-та, Еуропада және әлемнің басқа да елдерінде 

қалыптасқан. АҚШ-на қазақтар ІІ дүнежүзілік соғыстан кейін көшіп барған.  

Бүгінде әлемнің қырықтан астам елінде тұратын қазақ диаспораларының 

өкілдері қазақ ұлты өкілдерінің жалпы санының үштен бірін құрайды немесе 4,5 млн 

адам. Олардың көпшілігі Қазақстанмен шекаралас мемлекеттерде тұрады.  

Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы шетелден келген дарынды ақын-

жазушыларға қамқорлық жасауды дәстүрге айналдырған. 1996 жылы тұңғыш мүшәйра 

ұйымдастырылған еді. Кейін ол жыл сайын өткізілетін дәстүрлі жыр мерекесіне 

айналды. Қазақстан Республикасы Президенді Жарлығымен бекітілетін 

оралмандардың көшіп келу квотасы жылдан-жылға өсуде. Сөйтіп, 2000 жылы 500 

отбасына, 2001 жылы 600, 2002 жылы 2655 отбасына, 2003 жылы 5000, 2004 жылы 

10000 отбасына квота бекітілді.  

Қазіргі таңда 11 елде қазақ ұлттық-мәдениет орталықтары жұмыс істейді. 

Олардың ішінде Өзбекстандағы, Қырғызтандағы қазақ мәдениет орталықтары  

Қазақстанмен тығыз байланыста жұмыс істеп келеді. Қазақ мәдениет орталықтарының 

дені Ресейде шоғырланған.  



Көшіп-қонушылардың құқықтарын қамтамасыз ету аса өзекті халықаралық 

проблемалардың бірі болып табылады. Қазіргі кезде Қазақстанда көшіп-қону 

үдерістері заңмен реттелген. «Қазақстан-2030» даму стратегиясының аясында көші-

қон саясатының 2007-2015 жылдарға арналған тұжырымдамасы бекітілген.  

«Нұрлы көш» бағдарламасы бойынша барлық көшіп келушілерді тұрғын үймен 

қамтамасыз ету жоспарланып отыр. Тұрғын жайлар жергілікті атқарушы органдардың 

коммуналдық меншігіндегі тұрғын үй есебінен үлестірмек. «Нұрлы көш» 

бағдарламасының тағы бір игі тұсы – неғұрлым оқыған, көзі қарақты, ғылыми дәрежесі 

барларға немесе кәсіппен айналысуға бейімділердің елге келуіне квота үлестіруде 

басымдық берілді.  

ЮНЕСКО-ның деректері бойынша, бүгінде – 35 адамның біреуі халықаралық 

көшіп-қонушы болып табылады. Туған елдерінен тыс тұратын адамдардың саны – 175 

млн адамға жетті. Бұл жер шары тұрғындарының 3%-ын құрайды және Бразилия 

халқымен салыстырарлықтай.  

1992 жылы 29 қыркүйекте азаматтығымыздың алтын бесігі – Алматыда 

Дүниежүзі қазақтарының тұңғыш құрылтайы ашылды. Құрылтайға – Түркия, 

Германия, Франция, Швеция, Норвегия, Моңғолия, Ресей, Қырғызтан, Түркіменстан, 

Өзбекстан және басқа елдерден, барлығы – 33 елден, сондай-ақ Қазақстан 

облыстарынан келген өкілдер – 800-ден астам өкіл қатысты.  

Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының төрағасы болып Республика Президенті 

Н.Ә.Назарбаев сайланды. 

Дүниежүзі қазақтарының екінші құрылтайы – 2002 жылдың 23-24 қазаны 

аралығында дініміздің дала төсіндегі діңгегі – қасиетті Түркістанда өтті. Оған дүниеге 

тарыдай шашылған қазақтардың 400-ге жуық өкілдері жиналды.  

ІІІ Дүниежүзі қазақтары құрылтайы еліміздің жаңа байтағы, туған 

Қазақстанымыздың рәмізі Астанада өтті. Бұл 2005  жылғы еліміздегі ең үлкен жиыны 

болды. Жиынға әлемнің 32 елінде тұратын қазақ диаспорасының өкілдері келді. 

Құрылтайдың 2005 жылы өтуі кездейсоқ емес. Бұл кезеңде тәуелсіз Қазақстан дамудың 

үлкен де күрделі жолынан өтті, саяси жағынан толық құрақтылыққа қол жеткізді.  

Әлемдегі елдердің басым көпшілігі көпұлтты болғандықтан, әр түрлі 

этностардың басын қосу, мемлекеттің тұтастығын сақтау – оның мәдениеттілігінің 

басты белгісі. Бүгінгі таңда ұлтаралық қатынастарды біржақты түсіну жиі кезедседі. 

Көбіне көп бұл саланы ұлттардың өзара ынтымақтастығы, бірлесуі деп ойлаймыз. 

Алайда, бұл мәселенің екінші жағы да бар. Әр түрлі этностар араласқан тұста олардың 

бір-бірімен шендесуі, бәсекелестігі, араздығы бірге жүреді. Олардың қарама-қарсы 

мүдделерін үйлестіру, ойларын бір жерден шығару үлкен саяси шеберлікті, ақыл-

парасатты талап етеді. 

 Бүгін ұлтаралық келісім жаһандық мәселеге айналды. Соңғы жылдары ұлттық, 

діни топтардың құқын қорғайтын декларация, Еуропадағы этностық топтардың 

ерекшеліктерін сақтайтын арнайы заң қабылданды.  

Соңғы тарихқа көз жүгіртсек, ұлтаралық келісімнің түрліше үлгілерін көреміз. 

Олардан біздің үйренетін де, жиренетін де тұстарымыз баршылық. 250 млн-нан астам 

орыс та, башқұрт та, басқа да емес, ұлтынан айырылған қауымдастық пайда болды.  

Келісімнің тағы бір үлгісін либералдық модель деуге болады. мәселе Австралия 

мен Қазақстанның тарихы әртүрлі болғанымен, оларды көпұлттылығы жақындатады.  



Қазақстандық моделді демократиялық келісім моделі деуге болады. Ұлтаралық 

қатынастар талассыз, тартыссыз дамиды деу – утопия. 

 

 

 

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Қазақстан тарихында тұңғыш рет жалпы халықтың қатысуымен президент сайлауы 

өткізілген күн 

А. 1991 жылы 1желтоқсан 

В. 1991 жылы 1 сәуір 

С. 1991 жылы 1 шілде  

D. 1991 жылы 1 маусым 

Е. 1991 жылы 1 қазан 

2. Семей полигонында алғашқы атомдық жарылыс болған жыл  

А. 1949 жылы 

В. 1945 жылы  

С. 1951 жылы 

D. 1947 жылы 

Е. 1953 жылы 

3. 1991 жылы 1 желтоқсанда Елбасы жарлығымен Қазақ Кеңестік Социалистік 

Республикасының жаңа атауы 

А. Қазақстан Республикасы 

В. Қазақ Елі 

С. Қазақ мемлекеті 

D. Қазақстан Социалистік елі 

Е. Қазақ жұрты 

4. Республика Тәуелсіздік күні  

А. 1991 жылы 16 желтоқсан 

В. 1991 жылы 15 маусым 

С. 1991 жылы 20 мамыр 

D. 1991 жылы 15 сәуір 

Е. 1991 жылы 17 сәуір  

5. Қазақстанның БҰҰ-ына мүше болып енген күні 

А. 1992 жылы 2 наурыз 

В. 1994 жылы 2 наурыз 

С. 1996 жылы 2 наурыз 

D. 1997 жылы 2 наурыз 

Е. 1998 жылы 2 наурыз 

6. Ресей Федерациясының Президенті Б.Ельцин мен Қазақстан Президенті 

Н.Назарбаевтың 1996 жылы 27 сәуірдегі кездесуінің мақсаты 

А. Екі елдің достығы мен ынтымақтастығын нығайту  

В. Саяси реформаларды қарастыру 

С. Аумақтық тұтастықты нығайту   

D. Бір-бірінің ішкі істеріне араласпау қағидасын ұстау, мәдени салаларды 



қайта қарау 

Е. Сауда саттықты реформалау 

7. Елбасының Қытай Халық Республикасына барған алғашқы сапары 

А. 1992 жылы тамыз 

В. 1993 жылы мамыр 

С. 1994 жылы сәуір 

D. 1995 жылы сәуір 

Е. 1996 жылы ақпан 

8. Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасы арасындағы тату 

көршілік,достық және ынтымақтастық туралы шартқа қол қойылған уақыт 

А. 2002 жылы желтоқсан 

В. 2003 жылы сәуір 

С. 2004 жылы қаңтар 

D. 2005 жылы қыркүйек 

Е. 2006 жылы шілде 

9. 2001 жылдың қыркүйегі қайғылы оқиғалардан кейін, Н.А.Назарбаев 

терроршылардың адамгершілікке жат әрекеттерін айыптаған оқиға 

А. Вашингтон, Нью-Йорк 

В. Калининград 

С. Дағыстан оқиғасы 

D. Мәскеу 

Е. Душанбе 

10. ”Қазақстан-Америка жаңа қатынастары туралы” бірлескен мәлімдемеге қол 

қойылған күн 

А. 2001 жылы желтоқсан 

В. 2009 жылы сәуір 

С. 2007 жылы мамыр 

D. 2006 жылы шілде 

Е. 2005 жылы қаңтар 

 

Ұсынылған әдебиеттер: 

1. Қазақстан тарихы. 5 томдық. 1-5-томдар. –Алматы., 1996, 1997, 2000, 2010. 

2. Қазақстан тарихы: Лекциялар курсы. / Ред. басқ. т.ғ.д., проф. Қ.С. Қаражан. – 

Алматы: Нұрпресс, 2011. – 271 б. 

3. Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Хрестоматия. (1917-1939). 1т. Ред. басқарған Қ. 

С. Қаражан. Алматы, 2007. 

4. Аяған Б.Ғ., Әбжанов Х.М., Махат Д.А. Қазіргі Қазақстан тарихы. – Алматы, 2010.  

 

 

 

ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ ДАМУДАҒЫ АЛҒА БАСУЛАР 

 

1. Азаматтық қоғамның және саяси институттардың дамуы.  

2. Ұлтаралық келісімнің қазақстандық моделінің ерекшелігі. 



1. Азаматтық қоғамның және саяси институттардың дамуы. Азаматтық қоғам 

‒ құқық және мемлекет тарапынан қорғалатын, адам бостандығы мен құқығын 

көрсететін, жеке бостандыққа ие экономикалық тәуелсіз адамдардың қоғамы. Біздің 

елде құқықтық мемлекетті қалыптастыру саяси жүйенің басты мақсаты болып отыр. 

Бұған қол жеткізу оңай емес. Құқықты мемлекет ‒ бұл тұрақты Конституциялық құқық 

тәртібінің нәтижесі. Азаматтық қоғам ‒ экономикалық еркіндіктер мен либералдық-

демократиялық тәртіп негізінде, кеңестік кезеңдегі көзі ашық авторитаризм 

элементтерімен болса да, жеке тұлғаның дербестігін орнықтыру және қоғамның 

өздігімен реттелу салдары. Сонымен құқықтық мемлекеттің ең негізгі белгілерінің бірі 

заңның үстемдігі болып табылады. Құқықтық мемлекеттің қалыптасуын, дамуын, 

жетілуін, еліміздің конституциялық дамуынан көре аламыз. Конституция ‒ адам 

құқықтары мен бостандығын қорғаудың кепілі.  

Азаматтық қоғам – қоғамдық саяси жүйенің құрамдас бөлшегі. Азаматтық қоғамның 

құрылымы: одақтар мен бірлестіктер, қызметі мен мүддесі бойынша ассоциациялар, 

қоғамдық бірлестіктер, үкіметтік емес ұйымдар, ұлттық-мәдени орталықтар, қорлар, 

мемлекеттік, коммерциялық емес мекемелер, заңды тұлғалар одағы, саяси партиялар, 

кәсіби одақтар, діни ұйымдар мен мемлекеттік емес БАҚ (Бұқаралық ақпарат 

құралдары).  

Азаматтық қоғамның қалыпты қызмет етуі үшін ең алдымен тиісті заңдар қажет. 

Қазақстандағы азаматтық қоғамдық құрылымдардың қызметі «Қоғамдық бірлестіктер 

туралы»(1996), «Комерциялық емес ұйымдар туралы» (2001), «Саяси партиялар 

туралы» (2002), және басқа да заңдармен қамтылады.   

     1990- жылдардың басында Қазақстанда 300 бен 400-дің арасында үкіметтік емес 

ұйымдар болса, кейінгі жылдары олардың саны 5 мыңға жуықтаған және оған мүше 

адамдар саны да күн санап артып келеді. Қазақстан Президентінің бастамасымен 

дүниеге келген ‒ Азаматтық форум бүгінде үкіметтік емес ұйымдардың бірлесіп, ортақ 

мәселелерін талқылауға арналған алаң және ол үкіметтік емес сектордың дамуына 

ықпал етіп отырған іргелі шаралардың қатарына жатады.  

     Азаматтық қоғамда ‒ адам факторы басты орынға қойылады. Адам ‒ азаматтық 

қоғам құрылымының негізгі діңгегі. Азаматтық қоғамның басты институттары 

қоғамдық-саяси партиялар, бірлестіктер, үкіметтік емес ұйымдардың қызметі 

мемлекет тарапынан нормативтік-құқықтық актілермен қамтамасыз етілуі тиіс. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев қатысқан бірінші азаматтық 

форумнан кейін азаматтық қоғамды дамытудың міндеттерін шешуге арналған іс-

шаралар жоспары қабылданды. Бұл форум Қазақстандағы үкіметтік емес сектордың 

дамуының, билік пен үкіметтік емес ұйымдардың арасындағы нәтижелі қатынасты 

орнатқан жаңа кезеңнің бастауына айналды. 2003 жылы 14 қазанда Астана қаласында 

өткен бірінші азаматтық форумда Елбасы үкіметтік емес ұйымдардың саяси жағынан 

танылғандығын мәлімдеді. Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттік ұйымдар 

арасындағы байланыстың жүйелі тетіктерін ашып көрсетті және азаматтық қоғамды 

дамыту мәселесі айтылды. 

     2005 жылы сәуірде қабылданған «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс туралы» Заң 

билік органдары мен үкіметтік емес ұйымдар қапым-қатынасында жаңа жүйе 

қалыптастырды. 2005 жылы 11 қыркүйекте Астанада өткізілген Екінші Азаматтық 

форум еліміздің қоғамдық өміріне кәсіпкерлік-ассоциациялардың қатысуына жағдай 



туғызды. Онда елдегі үкіметтік емес ұйымдарды, бизнес пен кәсіподақты біріктірген 

Қазақстанның Азаматтық алъянсы құрылды.  

     2006 жылы 25 шілдесінде «Қазақстан Республикасындағы Азаматтық қоғамды 

дамытудың 2006-2011 жылдарға арналған тұжырымдамасын» талқылауға байланысты 

басқосу өтті. 2006-2011 арналған азаматтық қоғамды дамыту тұжырымдамасында 

мемлекеттік ұйымдар мен азаматтық қоғам институттарының арасындағы 

байланыстың тетіктері атап көрсетілді. Азаматтық қоғамды дамыту 

тұжырымдамасына сәйкес 5820 үкіметтік емес ұйым тіркелген. Ол ұйымдарда тұрақты 

негізде 35 мың адам, уақытша (кеңесшілер, сарапшылар) ‒ 50 мың адам, өз еркімен 100 

мың адам жұмыс істейді. Соңғы 10-12 жыл көлемінде үшінші секторда үкіметтік емес 

ұйымдардың бейнесін айқындайтын, тұрғындардың алдында жетекші-

ұйымдастырушылар қалыптаса бастады. Осындай беделді ұйымдар мемлекеттік 

ұйымдармен қарым-қатынас жасап қана қоймай, өте маңызды әлеуметтік, 

экономикалық, саяси шешімдердің қабылдануына ықпал жасады.  

     2007 жылғы 17-18 қазанда өткізілген ІІІ Азаматтық форумда азаматтық қоғам мен 

мемлекеттік органдар арасындағы өзара іс-қимылдың жүйелі механизмін 

қалыптастыруға алғышарттар қабылданды. Сонымен қатар Үшінші форумның басты 

ерекшелігі билік пен бұқараның бетпе-бет кездесуі еді.  

     Үкіметтік емес ұйымдардың азаматтық инициативалары қоғамдық өмірдің әртүрлі 

салаларында шоғырланған. Кедейшілік, жұмыссыздық, көп балалы отбасылар, 

оралмандар, мүгедектер, экологияға байланысты Қазақстанның көптеген азаматтары 

өздерінің мүмкіндіктерін, талаптарын үкіметтік емес ұйымдар арқылы ұсынады. Осы 

бағытта пенитенциарлық жүйенің реформалануы, диабет ассоциациясының құрылуы, 

мүгедектер қоғамы, «Поколение» зейнеткерлер ассоциациясы, «Баспана» 

ассоциациясы, экологиялық үкіметтік емес ұйымдардың жұмысын атап өтуге болады. 

Қазақстанда шетелдік қорлар мен агенттіктердің бірнеше бөлімшесі (мысалы: Сорос, 

Еуразия, Каунтерпарт Консорциумы, Хивос, Фридрих Эберт атындағы қор т.б.) 

құрылды.  

     2009 жылы 23-24 қарашада халықаралық қауымдастыққа азаматтық қоғамның даму 

деңгейін таныстыру және алдағы жұмыс бағыттарын айқындау мақсатында 4-

азаматтық форум өтті. Алқалы басқосуға 700-ден астам делегат қатысты. Қытай, 

Үндістан, Франция, Болгария, Әзербайжан мемлекеттерінен өкілдер келді. 2009 жылы 

елімізде 18 мыңнан астам үкіметтік емес ұйым жұмыс жасады. 2008 жылғы мәліметтер 

бойынша 206 Үкіметтік емес ұйымдар (ҮЕҰ) түрлі бағыттағы 226 жобаны іске 

асырған. 

     Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан экономикалық, 

әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында» атты халыққа Жолдауында елімізде 

қоғамды либералдандыру нәтижелі жүргізіліп отырғанын айта келе, «Қазақстанда сан 

алуандық және көппартиялық орныққан: әр қазақстандық кез-келген қоғамдық және 

саяси бірлестікке еркін кіре алады: 5 мыңнан аса үкіметтік емес ұйымдарды қоса 

алғанда, азаматтық қоғам институттары мен құрылымдары жасақталып, жұмыс 

істеуде» деген пікірін айтты. Қазақстан бүгінгі таңда бәсекеге қабілетті елдердің 

қатарына қосылу үшін азаматтардың шығармашылық негізі мен бастамаларын 

ынталандыруға көңіл бөліп отыр.  



2. Ұлтаралық келісімнің қазақстандық үлгісі. Тәуелсіздіктің алғашқы 

жылдарындағы жарқын оқиғаның бірі қоғамдық-саяси аренада этносаралық 

қатынастың жаңа институты ‒ Қазақстан халықтары Ассамблеясының (қазіргі 

Қазақстан халқы Ассамблеясы) құрылуы болды. 1995 жылы 1 наурызда Қазақстан 

Республикасы Президентінің Жарлығымен құрылған Қазақстан халқы Ассамблеясы 

елдегі барлық ұлттық-мәдени орталықтар мен этностың өкілдерін біріктірді. Ол 

Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы консультациялық - кеңес беруші 

орган мәртебесіне ие.  

     Бұл органның пайда болуы халық арасында да, этникалық азшылық арасында да 

қолдау тапты. Ассамблея өз жұмысын бастағаннан кейін, этникалық азшылықтағы 

көптеген ұлттық-мәдени орталықтар алғаш рет өздерінің тілі мен дәстүрлерін 

жаңғыртуға және мемлекеттік қолдауға мүмкіндік алды. Қазақстанда 130-дан астам 

ұлттар мен ұлт өкілдері тұрады.  

     1995 жылы 24 наурызда Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқы 

Ассамблеясының бірінші сессиясын ашуға қатысты.  

     Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметі мына міндеттерді шешуге бағытталған: 

1. Этносаралық келісім мен елдегі тұрақтылықты сақтауға ықпал ету; 

2. Қазақстан аумағында өмір сүріп жатқан барлық ұлт өкілдері арасындағы достық 

қатынастың дамуына ықпал ету; 

3. Тең құқылық қағидасына сүйеніп олардың рухани-мәдени жаңғыруына және 

дамуына ықпал ету; 

4. Мемлекеттік саясат негізінде ұлттық мүдделерді ескеруді қамтамасыз етуге 

ықпал ету.  

     Қазақстан халқы Ассамблеясы полимәдениетті қазақстандық қоғамдағы 

этносаралық қатынастарды үйлестіруші болды. Ол мемлекет егемендігінің нығаюына, 

әлемдік қауымдастыққа интеграциялануға, халықаралық аренада мемлекет 

мәртебесінің өсуіне ықпал етеді.  

     1995 жылы 4 сәуірде Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан 

Республикасының ұлттық саясат жөніндегі мемлекеттік комитетінің құрылғандығы 

туралы» жарлығы жарияланды. Ал 2002 жылы 26 сәуірде Қазақстан халқы 

Ассамблеясының Стратегиясы қабылданды.  

     Ассамблея тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы қиындықтарға төтеп бере алды 

және жаңа қоғамның құрылуына үлкен үлес қосты. Қазақстанның көпұлтты халқын 

тығыз топтастыра түсті. Жалпы заман бұл органды құру идеясының өміршеңдігін 

дәлелдеп берді. 

     2015 жылға дейін Қазақстан халқы Ассамблеясы 21 рет сессия отырыстарын өткізді. 

Ассамблея сессиялары қазақстандықтар үшін маңызды іс-шара болып отыр. 

Ассамблея отырысы барысында Қазақстан халқының тұтастығы мен бірлігі, қоғамдық 

тұрақтылық пен келісімді нығайту секілді мемлекеттік құрылыстың алдыңғы қатарлы 

мәселелері талқыланады.  

     Қазақстан халқы Ассамблеясы бірқатар қоғамдық-саяси акциялар: мемлекет 

басшысының өкілеттігін ұзарту жөніндегі екі референдум және жаңа Конституцияны 

қабылдауды ұйымдастырды. Ассамблея «Қоғамдық бірлестіктер туралы», «Мәдениет 

туралы», «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы», және тағы да басқа заң 

жобаларын талқылауға белсене қатысты.  



     Қазіргі Қазақстан тарихы көрсетіп отырғандай, Қазақстан халқы Ассамблеясы 

барлық азаматтардың теңдік қағидасы жатқан мемлекеттің ұлттық саясатын жүргізудің 

сенімді құралына айналды. Қазақстан халқы Ассамблеясы бірыңғай әлеуметтік-мәдени 

жүйеде, бірыңғай азаматтық мүдде негізінде этностардың өз ұлттық формаларын 

сақтаудың кең мүмкіндіктерін ашып берді. Ассамблея рөлі мәдени көптүрлілік, діни 

еркіндік және конфессияаралық сұхбатты қолдау мен әрі қарай дамытумен 

анықталады.  

     Құрылған уақытынан бастап Қазақстан халқы Ассамблеясы қоғамдық ұйым ретінде 

конституциялық органға дейін дамыды. Ассамблея біртіндеп заң шығару қызметін де 

игерді: жаңа  конституциялық өзгерістерге сәйкес, Ассамблеядан сайланған тоғыз 

депутат Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінде белсенді жұмыс істеуде.  
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6. Н.А.Назарбаевтың 1996 жылы қаңтарында жазылып біткен еңбегі 

А. Ғасырлар тоғысында  

В. Тарих толқынында  

С. Өмір өткелдері 

D. Қазақстан жолы 

Е. Тәуелсіздік белестері 

7. Қ.Р.Президентінің бастамасы бойынша “Еуропаға жол” бағдарламасының 

қабылданған жылдары 

А. 2008-2009 

В. 2009-2010 

С. 2010-2011 

D. 2011-2013 

Е. 2013-2015 

8. Тәуелсіздік алғаннан кейін екі айдың ішінде Қазақстанды таныған елдердің саны 

А. 92 

В. 5 

С. 35 

D. 75 

Е. 9 

9. АҚШ-тың ҚР-ның тәуелсіздігін мойындаған күні 

А. 1991 жылы 25 желтоқсан 

В. 1995 жылы 25 қараша 

С. 199 жылы 25 қазан 

D. 1993 жылы 25 қыркүйек 

Е. 1992 жылы 25 мамыр 

10. Қазақстан химиялық қаруды жасауға, өндіруге, қолдануға тыйым салу туралы 

конвенцияға қол қойған күн 

А. 1993  жылы    13 қаңтар 

В. 1995 жылы 9 мамыр 

С. 1995 жылы 3 маусым 

D. 1996 жылы 3 шілде 

Е. 1997 жылы 12 мамыр 

 

Ұсынылған әдебиеттер: 

 

1.   Қазақстан тарихы. 5 томдық. 1-5-томдар. –Алматы., 1996, 1997, 2000, 2010. 

2. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. Алматы, Қазақ 

университеті, 2016. 

3.   Аяған Б.Ғ., Әбжанов Х.М., Махат Д.А. Қазіргі Қазақстан тарихы. – Алматы, 2010.  

4.   Қазіргі Қазақстан тарихы: Хрестоматия /Б.Ғ.Аяғанның ред. – Алматы, 2010. 

5. Қазақстан тарихы: Оқу құралы. / Ред. басқ. проф. Б.С. Сайлан. – Алматы: 

ҚазМемҚызПУ, 2012. – 452-б. 

 



 

ҚР ЖАСТАР САЯСАТЫ ЖӘНЕ РУХАНИ ЖАҢАРУ БАҒЫТЫ. ҰЛЫ 

ДАЛА ЕЛІНДЕГІ ТАРИХИ САНАНЫ ЖӘНЕ ДҮНИЕТАНЫМДЫ 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ САЯСАТЫ 

 

1. ҚР Жастар саясаты және рухани жаңару бағыты. 

2. Ұлы Дала еліндегі тарихи сананы және дүниетанымды қалыптастыру саясаты 

 

1. ҚР жастар саясаты және рухани жаңару бағыты. ҚР мемлекеттік Жастар саясаты 

туралы Заңына сәйкес жастар саясатының мақсаты мен негізгі бағыттары айқындалған. 

Онда жастардың құқықтары мен мүдделерін қорғау,  мемлекеттілік пен қазақстандық 

патриотизмге баулу, жастарды сапалы әрі қолжетімді біліммен қамсыздандыру, 

жастарға жұмысқа орналасуға мүмкіндік жасау, жастарға және жас отбасыларға 

қолжетімді баспанамен қамсыздандыру жүйесін дамыту секілді жастарға қатысты 

салалық әралуандылықты айқындап көрсеткен. 

  «Нұр Отан» Халықтық Демократиялық партиясының «Жас Отан» Жастар 

қанаты 2008 жылғы 14 мамырда Астана қаласында «Жас Отан» ЖҚ I Съезінде 

қоғамдық бірлестік тұрғысында құрылған. Ұйымның облыстық, Астана мен Алматы 

қалалық филиалдары, сондай-ақ, қалалық және аудандық деңгейде бөлімдері бар. «Жас 

Отан» Жастар қанатының Орталық кеңесіне Қазақстан Республикасының Парламенті 

Мәжілісі мен барлық деңгейдегі мәслихат депутаттары, Үкіметтік емес ұйымдардың 

жастар көшбасшылары, жас спортсмендер мен мәдени қайраткерлер кіреді. Жастар 

қанатының құрамын 2012 жылғы есеп бойынша 200 мың адамды құрайды. «Нұр Отан» 

партиясы жанындағы «Жас Отан» Жастар қанатының төрағалығына Шахмардан 

Байманов (тамыз, 2015) сайланды. 2008 жылдың 17 қаңтарында Президент Н. 

Назарбаев «Нұр Отан» партиясының саяси кеңесінің отырысында көктемде «Нұр 

Отан» Халықтық Демократиялық партиясының «Жас Отан» Жастар қанатының съезін 

өткізу туралы ұсыныс берді. 

2008 жылдың 14 мамырында Мемлекет басшысы, партия төрағасы 

Н.Ә.Назарбаевтың қатысуымен «Нұр Отан» Халықтық Демократиялық партиясының 

«Жас Отан» Жастар қанаты» I Съезі өтті. «Жас Отан» ЖҚ I Съезіне дейін «Нұр Отан» 

ХДП бастамасы бойынша «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты 

туралы» Заңды талқылау бойынша парламенттік тыңдау өткізілді. Съезге қатысатын 

делегаттардың тізімі бекітілген, еліміздің барлық облыстарында жастар 

конференциясы өткізілді. Сондай-ақ, съезге Қазақстанның жастар ұйымдарының 

көшбасшылары мен партия және Саяси кеңестің бюро мүшелері мен Қазақстан 

Республикасы Президентінің Әкімшілігінің басшылары және Парламент депутаттары 

мен Үкімет пен Қазақстан халқы ассамблеясының өкілдері және БАҚ, ҮЕҰ мен 

шетелдерден жас қонақтар келді. I съезд делегаттарымен қоғамдық бірлестіктің 

жарғысы мен 2008-2011 жылдарға арналған Іс қимыл стратегиясы қабылданып, 

ұйымның Атқарушы хатшысы болып, Нұрлан Өтешев сайланды. 

Өзінің құрылтайдағы сөзінде президент ұйымның алдынан Қазақстанның әр жас 

азаматы өз әлеуетін жүзеге асырып алуға, бәсекеге қабілетті тұлға ретінде қалыптасуға 

барлық қажетті жағдайларды құруды көздейтін бірінші кезекті мақсаттарды қойды, 

сондай-ақ құрылған ұйымның мемлекеттік жасөспірімдер саясатындағы рөлін 

https://kk.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%B4%D1%8B%D2%A3_14
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D2%A3%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B%D2%A3_17
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D2%B1%D1%80%D1%81%D2%B1%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D3%98%D0%B1%D1%96%D1%88%D2%B1%D0%BB%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D2%B1%D1%80%D1%81%D2%B1%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D3%98%D0%B1%D1%96%D1%88%D2%B1%D0%BB%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%B4%D1%8B%D2%A3_14
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96%D2%A3_%D3%98%D0%BA%D1%96%D0%BC%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96%D2%A3_%D3%98%D0%BA%D1%96%D0%BC%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D1%8B_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F%D1%81%D1%8B


белгіледі. «Жас Отан» Жастар қанаты «Нұр Отан» Халықтық Демократиялық 

партиясының идеясын қолдайды. Ұйымның мәлімделген міндеті - мемлекеттің дамуды 

жаңашылдыққа ұмытылуды қамтамасыз ету мақсатымен елбасының саяси 

платформасының негізінде Қазақстан жастарын біріктіру. Мақсаты - өзінің cоңынан 

жастарды тартып, қабілетті, мықты және абыройлы саяси жастар ұйымын құру. 

Негізгі мақсаттар мен міндеттерді орындау үшін «Жас Отан» ЖҚ негізгі жұмыс 

бағытын айқындайтын кезек күттірмес міндеттерді жүзеге асырады: 

Мемлекет басшысының саясатын қолдап, жастарды біріктіру. Аталған міндет 

жастар арасында еліміздің Президентінің беделін нығайту мен «Нұр Отан» ХДП-на 

жастардың сенімін көтеру бойынша кешенді шаралар әзірлеп, мемлекеттік-патриоттық 

негізде еліміздегі жастарды біріктіру. 

Жастардың құқықтары мен мүдделерін қорғау – жастар үшін мемлекеттік кепіл 

мен құқықтарының қорғалуы қолданыстағы заңнамаға сәйкес қарастырылған. 

«Жас Отан» ЖҚ қызметінде жастардың көп бөлігін тарту арқылы «Нұр Отан» 

ХДП әлеуметтік базасын кеңейту. Жастар қанатында партияның мүшелерін көбейту 

бойынша механизмдер әзірленуде, сондай-ақ, «Жас Отан» Жастар қанатына басқа да 

жастар ұйымдары мен қауымдастықтар тартылуда. 

Міндет партия мен мемлекеттік органдарға кадрлар резервін қалыптастыру. 

«Нұр Отан» ХДП мен биліктің мемлекеттік органдарында кадрды толықтыратын жас 

көшбасшыларды дайындайтын және айқындайтын жүйені құруды көздейді. 

«Жас Отан» Жастар қанатының мүшелігіне 16 жасқа толған Қазақстан 

Республикасының азаматы өз еркімен жазбаша түрде өтініш жазу арқылы кіреді. 

Жастар қанатының мүшесі «Жас Отанның» мақсаттары мен міндеттерін қолдап, 

жүзеге асыруға ат салысуы керек. «Жас Отан» Жастар қанатының мүшесіне куәлік пен 

есеп карточкасы жазылады. 

«Жас Отан» Жастар қанатының жоғары басшылық органы «Жас Отан» ЖҚ 

Орталық кеңесінің шешімі бойынша төрт жылда бір рет немесе қажеттілігіне қарай 

шақырылатын Съезд болып табылады. Съезд делегаттары облыстық, Астана және 

Алматы қалалық конференцияларда сайланады, бөлек жағдайда – «Жас Отан» ЖҚ 

филиалы кеңесінің отырысында барлық қалалық және аудандық филиал өкілдерінің 

қатысуымен сайланады. Съезд қатысып отырған делегаттардың дауыс беруімен шешім 

шығарады. 

«Жас Отанның» басшылық органы съезд аралығында жастар саясатын жүзеге 

асыратын және жастар қанатының филиалдарына басшылық ететін Орталық кеңес 

болып табылады. Орталық кеңестің мүшелеріне 

облыстық, Астана және Алматы қалалық филиалдың өкілдері мен басқа да жастар 

ұйымдарының белсенділері мен көшбасшылары кіреді. Съездің өкілетті мерзімі – төрт 

жыл. 

Облыстық, Астана және Алматы қалалық (аудандық) филиалдың жоғары 

басқарушы органы облыстық кеңестің шешімі бойынша екі жылда бір рет 

шақырылатын конференция болып табылад. 

Облыстық филиал конференциясының делегаттары, сондай-ақ, Астана және 

Алматы облысы «Жас Отанның» қалалық (аудандық) конференцияларында, бөлек 

жағдайда аймақтық атқарушы хатшының шешімі бойынша сайланады. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D2%B1%D1%80_%D0%9E%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%94%D0%9F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D2%B1%D1%80_%D0%9E%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%94%D0%9F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D3%99%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B


Облыстық, Астана және Алматы қалалық филиалдарының басқарушы органы 

облыстық, Астана және Алматы қалалық филиалдарының конференциясында «Жас 

Отан» ЖҚ Атқарушы хатшысының келісімі бойынша сайланған Кеңес болып 

табылады. Қалалық филиалдың кеңес құрамы «Жас Отан» ЖҚ облыстық, Астана және 

Алматы қалалық филиалдарының атқарушы хатшыларының келісімі бойынша 

конференцияда сайланады. 

«Жас Отан» Жастар қанатының съезде бекітілген өзінің эмблемасы, әнұраны, 

туы, «Жас Отан» ЖҚ мүшелігін білдіретін төс белгісі, бланкісі мен басқа да 

атрибуттары бар. 

Эмблемада Қазақстан Республикасының картасы ортасында ұйымның атауы – 

«Жас Отан» бейнеленген. Эмблемада үш түс – көгілдір түс, көк аспанның мәңгіліктің, 

адалдықтың, сенімділіктің, рухани және интеллектуалдық өмір мен ертеңге деген 

жарқын болашақты білдіреді; сары түс – синтез, жаңарту, шешім, құру, туылу, өсу, 

күнді бейнелеу; қызыл түс – жылы сезім мен махаббат, қуаныш пен қуатты білдіреді. 

Ұйымның эмблемасы «Жас Отан» ЖҚ мүшелік билеті мен ұйымның басқа да баспалық 

өнімдерінде міндетті түрде қолданылады. 

"Қазақстан 2020: болашаққа жол" Қазақстан Республикасы мемлекеттік жастар 

саясатының 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасы туралы, Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2013 жылғы 27 ақпандағы № 191 қаулысында «Тәуелсіздіктің алғашқы 

жылдарынан бастап жас ұрпақтың ойдағыдай әлеуметтенуі мемлекет назарында 

болды және қала береді» - делінген.  

1994 жылы Қазақстан Бала құқықтары туралы конвенцияны ратификациялады. 

Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 28 тамыздағы өкімімен Қазақстан 

Республикасындағы мемлекеттік Жастар саясатының тұжырымдамасы мақұлданды. 

Кейіннен аталған құжатты Үкімет қабылдаған соң 2001 жылдан бастап бірқатар 

бағдарламалар, оның ішінде «Қазақстан жастары», «Жастар саясатының 2003 – 2004 

жылдарға арналған бағдарламасы», «Жастар саясатының 2005 – 2007 жылдарға 

арналған бағдарламасы», сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтарын 

патриоттық тәрбиелеудің 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы іске асырылды.  

Сонымен қатар, жастардың әлеуметтену процесі, оларды қоғамдық-саяси өмірге 

жұмылдыру мынадай құндылықтарға негізделеді: 

       

 Патриотизм       

 Халық бірлігі 

 Мәдени саналуандық   

 Толеранттылық    

 Заңға мойынұсынушылық 

 Білім 

 Еңбекқорлық 

 Инновациялылық, ғылым және инновация 

 Отбасы  

 Денсаулық және спорт 

 Оң мұрат-мақсаттар     
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 Жаңа экологиялық этика 

 

 «Қазақстан 2020: болашаққа жол» ҚР мемлекеттік жастар саясатының 2020 жылға 

дейінгі тұжырымдамасының мақсат міндеті анықталып,  

іске асыруға көзделетін нормативтік-құқықтық актілердің тізбесі жасалды. 

2. Ұлы Дала еліндегі тарихи сананы және дүниетанымды қалыптастыру 

саясаты 

Қазақстан Мұсылмандары Діни Басқармасы – (ҚМДБ) – Қазақстан 

мұсылмандарына діни-руханияттық басшылық жасайтын республикалық бірлестік. 

Қазіргі Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының негізі XIX-ғасырдың соңы мен 

XX-ғасырдың басында қалана бастады. 1906 ж. Верныйда Түркістан өлкесі 

мұсылмандарының 1 құрылтайы өтті, оған 100-ге жуық делегат қатысты. 1990 жылғы 

12 қаңтарда өткен Қазақстан мұсылмандарының тұңғыш құрылтайында дербес 

Қазақстан мұсылмандары Діни басқармасы құрылды. Басқарманың тұңғыш төрағасы, 

Бас мүфтиі Рәтбек Нысанбаев болды. Қазақстан мұсылмандарының жұмысына 

басшылық жасап, оның жұмысын жүргізетін Бас мүфти басшылық ететін атқарушы 

орган ҚМДБ аппараты – мүфтият. ҚМДБ-ның 2000 ж. өткен ІІІ құрылтайда төрағасы, 

Бас мүфтиі болып, профессор Әбсаттар Дербісәлі сайланды. 2013 жылдың 19 

ақпанында Қазақстан мұсылмандарының кезектен тыс өткен VII 

құрылтайында Маямеров Ержан Малғажыұлы Бас мүфти болып сайланды.   

Басқарманың мақсаты мен міндеті: ислам дінін насихаттау, тарату, Мұхаммед (ғ.с.) 

пайғамбар уағыздарының дұрыс насихатталуын қамтамасыз ету, ислам дінінің, 

Қазақстан мұсылмандарының бірлігін сақтау, діни ұйымдардағы шариаттың толық әрі 

дұрыс орындалуын қамтамасыз ету, облыстардағы өкіл имамдар арқылы республика 

мұсылман жамағатының діни мәселелерін шешу, республикада ислам дінін оқытып-

үйрететін мамандар даярлау, сондай-ақ, шет елдік діни ұйымдармен, бірлестіктермен, 

оқу орындарымен қарым-қатынас орнату, діни әдебиеттер, оқулықтар, т.б. қажетті 

басылымдарды әзірлеу. ҚМДБ құрылтайшылығымен ашылған халықар. Нұр-Мүбарак 

Египет Ислам мәдениеті университеті мен имамдар білімін жетілдіруге арналған 

республикалық Ислам институты жұмыс істейді.  

Президент шешімімен 1998 жыл Қазақстан халқының бірлігі мен ұлттық тарих 

жылы болып жарияланды. Зиялы қауым ел халқын осы екі маңызды рухани салаларға 

назар аударуға шақырды. Кеңестік тоталитарлық жүйедегі интернационалдық тәрбие, 

кеңестік патриотизм мен отаршылдық тарихи сана күн тәртібінен түсірілді. 

Тәуелсіздіктің рухани факторларын нығайтудың маңызы артты. Әсіресе, қазақ 

ұлтының өз тарихындағы нақты орнын ел халқына түсіндіру керек болды. 

Евроцентристік тарихи сана қазақ халқының еңсесін түйірді. Қазақ халқы барлық 

жетістіктер мен жақсылықтарды Батыстан, Ресейден алды деген түпкілікті қате түсінік 

басым болып келді. Сондықтан тарих жылының мақсаты – ел халқының дұрыс тарихи 

санасын тәрбиелеу болды. Дұрыс ойлайтын халықтың, дұрыс жолды, әділетті пиғылды 

таңдайтыны ақиқат. Осындай мақсаттарды шешу үшін Шоқан Уәлиханов атындағы 

Тарих және Этнология институты 1998 жылдан бастап «Отан тарихы» журналын 

шығара бастады. Қазақ тарихшылары 260 жыдан астам отарлық езгіде болған қазақ 

халқының жаңаша рухани жаңаруы үрдісін бастады. Қазақ мемлекеттілігінің тарихы 

тереңде екендігі айтылды. 3 ғасырға жуық өмір сүрген Қазақ хандығының тарихы 
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жаңаша жазыла бастады. Қытай, Иран, Мысыр, Ресей т.б. елдердегі мұрағаттардағы 

Қазақстан тарихына қатысты тарихи деректер, қолжазбалар, кітаптар жинау жұмысы 

басталды. Тек қана Қытай елінен қазақ тархына байланысты 5500-дей тарихи деректер 

әкелінді. 

 Тарих жылында Зейнолла Самашев бастаған археологиялық экспедиция Шығыс 

Қазақстан облысының Берел мекені аумағынан Қазақстандағы екінші «алтын адамды» 

тапты. Сақ дәуірінің патшаларының бірі болған «алтын адам» қасында бірнеше 

жылқының сол кездегі ертоқымы мен айыл-әбзелдеріне дейін сақталған мүрделері 

табылды. Табытта мифтік, таңғажайып құс-буфлонның мүсіні де жақсы сақталған. Бұл 

археологиялық артефактілер қазақ халқының тарихының тым тереңде екендігін, 

өркениеттің ошағының бірі қазақ жері болғандығын әлемге паш етіп дәлелдеді. 

Қазақстанның тарих ғылымы мен қоғамдық-саяси ойы кеңестік жүйе ұстанған 

маркстік-лениндік теория мен коммунистік идеологиядан бас тартты. Оның орнын 

өркениеттілік теорияларына сүйенген мүлдем жаңа көзқарастар жүйесі алмастыруы 

керек болды. Бірақ та, қоғамда тарихты біржақты, жекелеген адамдар мен топтардың 

мүдделеріне бағындыру, жекелеген эгоистік мүдделерге, мақтаныш пен дақпыртқа 

бағындыру әрекеттері орын алды. 

 1998 жылы 6 шілдеде Ресеймен екі арада «Мәңгілік достық және одақтастық 

туралы» декларацияға қол қойылды. Қазақстан үшін аса маңызды Каспий теңізінің 

солтүстік бөлігінің табанын бөлісу туралы Ресеймен келісім жасалды. 1998 жылдың 26 

маусымында «Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігі туралы Заң» қабылданды. Аталған 

құжаттардың заңдық күшіне еніп жұмыс істей бастауы Қазақстанның шикізаттық 

әлеуетін едәуір күшейтті, мемлекеттің қауіпсіз дамуына үлкен игіліктер әкелді. 

 Елордаға айналған Ақмола қаласы зор құрылыстар алаңына айналды. Бұл қаланың 

қарыштап дамуы елдің құрылыс материалдары өндірісінің кеңеюіне, жол-көліктік 

қуатының жақсаруына игі әсер етті. 1998 жылдың 6-шы мамырында Президент Ақмола 

қаласын Астана деп атау туралы Жарлыққа қол қойды. Әлем картасында Қазақстанның 

жаңа Астанасы пайда болды. 1998 жылы Астананың тұсаукесер рәсімі өтті. Алыс және 

жақын шетелдерден келген қонақтар Евразия континентінің кіндігінде пайда болған 

жаңа Астанаға ерекше қызығушылық танытты. Қаланың қарыштап дамуы бүкіл елді 

алдыға тартатын локомотивке айналды. Осы жылдан бастап Қазақстан қоғамында 

тәуелсіз мемлекет болу экономикалық тұрғыдан және саяси-әлеуметтік тұрғыдан 

орнықты даму жолына түсті. Реформалар арқылы орнықты эволюциялық даму 

Қазақстанның жалпы өсуін тездетіп ел әлемдегі даму динамикасы ең жоғары 10 елдің 

қатарынан көріне алды. Бұл сапалық өзгеріс елдің әлемдік қаржылық-экономикалық 

дағдарыстың қайталана беруіне төтеп беруге қабілеттілігін қалыптастырды. ХХ 

ғасырдың аяқ кезі мен ХХІ ғасыр басындағы дағдарыс циклдары Қазақстанның 

іргетасын шайқалта алмады. 

 Елдің халқы, саяси күштері белсенді бола түсті. 1998 жылғы қарашада «Ақ жол» 

қоғамдық қозғалысы құрылып саяси үрдістерге либералдық идеологияның тереңдей 

түсуіне ықпал ете бастады. Осы жылы шетелдерде тұрып жатқан этникалық 

қазақтардың Қазақстанға қайтып келуі мәселесі Үкіметтік деңгейде талқыланды. 

Оралман қазақтарды қабылдау, оларға жаңа жағдайға үйренуге көмектесу, жұмысқа 

орналастыру, баспанамен қамтамасыз ету мәселелері қарастырылды. 



 Үкіметте отандақ тауар өндірушілерді қолдау мәселелері талқыланды. Бұл жұ-

мыстың Қазақстанның индустриалдық келбетін қалыптастыруда шешуші маңызға ие 

болатындығы ескерілді. 

«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы Қазақстан Республикасы Президенті 

Н.Ә.Назарбаев бастамасымен іске асырылуда. Бағдарлама халықтың үлкен мәдени 

мұрасын, оның ішінде заманауи ұлттық мәдениет, фольклор және салт-дәстүрлерін; 

ұлттық тарих үшін ерекше маңызы бар тарихи-мәдени және сәулет ескерткіштерін 

қалпына келтіру; ұлттық әдебиет пен жазбаның ғасырлар бойындағы тәжірибесін 

жалпылау; мемлекеттік тілде әлемдік ғылыми ойлар, мәдениет және әдебиет 

жетістіктерінің үздіктері негізінде толымды қор жасауды зерттеу жүйесін құруды 

қарастырады. «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы рухани және білім беруді 

дамыту салаларындағы негізгі құжат, стратегиялық ұлттық жоба болып табылады. 

2004 жылдан – бағдарламаны жүзеге асыра бастаған кезден – бастап тарих пен 

мәдениеттің 78 ескерткішінде реставрациялық жұмыстар бітірілген, олардың 28-і 

(35%) – 2008-2011 жылдары реставрацияланған. Бағдарлама төрт бағыт бойынша 

жұмыс істейді:  

- ұлттық мәдениетке ерекше маңызы бар тарихи-мәдени және сәулет ескерткіштерін 

қалпына келтіру;  

-  археологиялық зерттеулер;  

-  қазақ халқының мәдени мұрасы саласындағы ғылыми жұмыстар;  

- ұлттық әдебиет пен жазулар тәжірибесін ортақтастыру, кеңейтілген бейне және 

жұмыс қатарларын құру. 

Бағдарламаны жүзеге асыру жылдарында тарихқа, археологияға, этнографияға, 

жаңа энциклопедиялық сөздіктер құнды мәліметтермен толығуда. 

 

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Елбасының “Елдегі  жағдай және ішкі, сыртқы саясаттың 1997 ж. арналған негізгі 

бағыттары туралы’’ атты алғашқы Жолдауының шыққан күні 

                   А. 1996 жылы 8 қазан 

В. 1996 жылы 10 сәуір 

С. 1996 жылы 15 маусым 

D. 1996 жылы 20 шілде 

Е. 1996 жылы 12 мамыр 

2. Елбасының “Елдегі жағдай және ішкі, сыртқы саясаттың басты бағыттары жаңа жүз 

жылдықта қоғамды демократияландыру, экономикалық және саяси реформалар”атты 

Жолдаудың шыққан күні 

А. 1998 жылы 30 қыркүйек 

В. 1997 жылы 20 мамыр 

С. 1996 жылы 3 ақпан 

D. 1995 жылы 1 ақпан 

Е. 1994 жылы 5 мамыр 

3. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздікке төнетін қатерлер, лаңкестік, діни экстремизм 

мәселелеріне назар аударылған Жолдау 

А. 1994 жылы 14-желтоқсандағы ”Еліміздің жаңа ғасырдағы тұрақтылығы 

мен қауіпсіздігі” 



В. 2001 жылы 3-қыркүйектегі “Елдегі жағдай туралы және 2002 жылғы ішкі 

және сыртқы      саясаттың басты бағыттары” 

С. 2003 жылы 4-сәуірдегі “Ішкі және сыртқы саясаттың 2004 жылға 

арналған негізгі бағыттары” 

D. 2002 жылы 29-сәуірегі “Ауылға айрықша назар аударылады…” 

Е. 2004 жылы 19-наурыздағы "Бәсекеге қабілетті Қазақстан үшін жолдауы” 

4. “Елдегі жағдай туралы және 2002 жылға ішкі және сыртқы саясаттың басты 

бағыттары туралы” Жолдаудың шыққан уақыты 

А. 2001 ж. 2 қыркүйек 

В. 2003 ж. 3 қыркүйек 

С. 2004 ж. 4 шілде 

D. 2005 ж. 5 мамыр 

Е. 2006 ж. 6 мамыр 

5. 2001 жылы 3 қыркүйектегі жолдауда 2002 жылы әскерді қаржыландыруға бөлінген 

қаржы мөлшері 

А. 8 млрд теңге 

В. 7 млрд теңге 

С. 3 млрд теңге 

D. 10 млрд теңге 

Е. 9 млрд теңге 

6. ”Ауылға айрықша назар аударылады. Ішкі және сыртқы саясаттың 2003 жылғы 

негізгі бағыттары туралы”  Жолдауының шыққан уақыты 

А. 2002 жылы 29 сәуір 

В. 2002 жылы 30 мамыр 

С. 2002 жылы 25 ақпан 

D. 2002 жылы 15 мамыр 

Е. 2002 жылы 9 қазан 

7. ”Ішкі және сыртқы саясаттың 2004 жылға арналған негізгі бағыттары” атты 

Жолдаудың шыққан уақыты 

А. 2003 жылы 4 сәуір 

В. 2004 жылы 5 қаңтар 

С. 2004 жылы 7 қараша 

D. 2005 жылы 9 желтоқсан 

Е. 2006 жылы 9 мамыр 

8. “Бәсекеге қабілетті Қазақстан үшін, бәсекеге қабілетті экономика үшін, бәсекеге 

қабілетті халық үшін” атты Жолдаудың шыққан уақыты 

А. 2004 жылы 19 наурыз 

В. 2004 жылы 9 мамыр 

С. 2005 жылы 8 маусым 

D. 2006 жылы 10 шілде 

Е. 2007 жылы 9 қазан 

9. ”Қазақстанның экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңаруы”атты 

Жолдаудың шыққан уақыты 

А. 2005 жылы 18 ақпан 

В. 2005 жылы 19 ақпан 



С. 2005 жылы 15 мамыр 

D. 2005 жылы 15 қаңтар 

Е. 2005 жылы 20 қазан 

10. ”Қазақсан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында. Қазақстанның әлемдегі 

бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы” атты Жолдаудың 

шыққан уақыты 

А. 2006 жылы 1 наурыз 

В. 2007 жылы 10 мамыр 

С. 2008 жылы 9 маусым 

D. 2009 жылы 28 қараша 

Е. 2010 жылы 9 ақпан 
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2. Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. Алматы: Атамұра, 1999 

3. Аяған Б.Ғ., Әбжанов Х.М., Махат Д.А. Қазіргі Қазақстан тарихы. – Алматы, 2010.  

4. Қазіргі Қазақстан тарихы: Хрестоматия /Б.Ғ.Аяғанның ред. – Алматы, 2010. 

 

«ТАРИХ ТОЛҚЫНЫНДАҒЫ ХАЛЫҚ» АТТЫ ЕЛБАСЫ 

БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ЖАҢА ТАРИХИ САНАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ 

МАҢЫЗЫ 

 

1. Ұлттық тарих мәселелеріне арналған «Тарих толқынындағы халық» арнаулы 

бағдарламасының қабылдануы.  

2. Тарихи деректерді сараптау. 

3. Халыққа тарихи патриотизмді сіңіру. 

 

1. Ұлттық тарих мәселелеріне арналған «Тарих толқынындағы халық» 

арнаулы бағдарламасының қабылдануы. Қазақстанның арғы-бергі тарихын белгілі 

бір жүйеге келтіре отырып талдау, одан шынайы әрі ғылыми тұрғыда құнды деректерді 

атап көрсетудің тарихнамалық мәні зор. Бұл жөнінде Елбасы Н.Ә. Назарбаев 1992 

жылы: «Қазір біздің ұлтымыздың алдында тұрған ең басты міндет – Қазақстанның 

егемен мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуының негізгі бағыт-бағдарын дәл 

айқындап, сол мақсатқа неғұрлым тезірек жетудің жолында аянбай еңбек ету». 

«Ұлт мемлекеттіліксіз өмір сүре алмайды, құрып кетеді. Өз кезеңінде ұлттың 

жойылуы оның мемлекеттігінің өмір сүруін мәнсіз етеді. Мәселенің қатаң 

диалектикасы осындай», - деп атап көрсете отырып, өзінің барлық еңбектерінде 

объективті сипатта қалыптасқан нақты жағдайларға негізделіп, тарихи ақиқатты ашып, 

оған айқын баға берген.  

Н.Ә. Назарбаевтың 1999 жылы жарық көрген «Тарих толқынында» атты 

еңбегінде Қазақстан мемлекеттілігінің негіздері, шынайы ұлттың мемлекетті құру 

алғышарттары тарихи тұрғыда сараланған. «Ұлттық келбетті ұлықтайық» деп 

аталатын бірінші тарауда «... мен өз тарапымнан саясаткер ретінде пайымдағанымды 

ортаға салуды жөн көріп отырмын», - дей келе, Елбасы: 



«Біріншіден, ұлттың стратегиялық мүддесі үшін ахуалдарды өрбітудің  

қандай сценарийі сай келеді? Екіншіден, нақтылы тарихи үрдістің өзегінде  

ілгері даму үшін тағы да қандай жолдар бар? Үшіншіден, қалған жолдың жүзеге 

асуының нақтылы мүмкіндігі қандай? ... “Кез келген ахуалға орай қазақтың ұлттық 

біртектестігін әрі сақтай білуге, әрі дамытып отыруға қалай қол жеткізуге болады?”. 

Рас, бұл мейлінше ауқымды міндет. Алайда, мәселенің түйіні “тарих тегеурінінің” 

қыспағындағы ұлт пен мемлекет туралы болып отырғанда, қойылар сұрақтың да 

шекарасын айқындап алу қажет».  

«Егер «ақиқаттың аясында» болғымыз келсе, онда өткені мен бүгіні туралы тым 

жалпақшешейліктің де, тым томағай-тұйықтылықтың да қажеті жоқ», - деген қағидаға 

сүйене отырып, Н.Ә. Назарбаев қазақ ұлтының отаршылдық пен кеңестік кезеңдердегі 

тыныс-тіршілігіне қатысты мәселелерге қатысты әртүрлі тетіктер мен тарихи 

ахуалдарға қарамастан, қазақ этностығының тағдырын жан-жақты түсіну үшін 

отаршылдық кезеңді біртұтас құбылыс ретінде бағалау керек деген тұжырым жасайды. 

Қазақ халқының ұлттық санасының қасиеттерін Елбасы әдебиетшілдік, 

тарихшылдық және құндылықтарды танудағы сергек сезімталдық деп сипаттайды. 

Кітаптың «Тоталитарлық тәртіп пен ұлттық ұғымдар» атты алтыншы тарауында 

тоталитаризмның жан-жақты анықтамасы беріліп, оның ұлттық санаға әсер ықпалы 

жайында сөз қозғалады. Тоталитаризм жүйесінің ұлттық сананы әлеуметтік-топтық 

санамен алмастыру философиясына тоқталып, ұлттық сана-сезімді бұзудың қосымша 

тетіктері неше түрлі жағымсыз үлгі-өнегелер болды, бұл тарихқа деген көзқарастың 

шектеулі болғанынан туындаған әрекет дейді. Елбасы «Ұлттық тарихты саналы түрде 

әдейілеп қаралау тоталитаризмнің сүйегіне біткен әдеті болатын. Тоталитаризмнің 

психологиялық зардаптарынан арылу біздің болашақты жобалауымыз үшін ғана емес, 

өткенді жаңаша түсіндіру үшін де қажет», - деген тұжырым жасайды. 

Н.Ә. Назарбаев тоталитаризм дәуіріндегі оқиғаларды мысалға келтіре отырып, 

тоталитаризм мен ұлттық сана, әдет-ғұрып, салт-дәстүр арасындағы қарама-

қайшылықтарға талдау жасай келе: «Бірақ ақыры қайыр, уақыт бәрін өзінің орын-

орнына қойды да, осынау ғаламат жерұйық өлкенің ғажайып мәдени және 

шаруашылық тарихы қазір бүкіл қазақстандықтардың ортақ рухани дүниесінің 

ажырамас бір бөлігіне айналып отыр. Алайда, ұлттың тарихына, зейін-зердесі мен 

бауыр басқан жеріне зорлықпен жасалған тоталитарлық тәжірибелерді еш уақытта 

естен шығаруға болмайды», - деп сөзін түйеді. 

Соған орай, елімізде тұрып жатқан ұлттардың басын біріктіруші факторлардың 

бірі – Қазақ халқының тарихын білу. Қазақ жерінде тұрып жатқан көптеген халықтар 

тағдырдың тауқыметін тартып, сол кезеңдегі әр түрлі заман ағымына сай азып-тозып, 

еріксіз келіп қоныстанды.  

Сол кезеңде қазақ халқы қолындағысының бәрін беріп, бөлісті. Бұл нағыз 

бауырмалдылыққа, достыққа лайықты тірлік. Біздің бабаларымыздың ыстық алақанын 

сезінген, тауқыметті қиын заманда көмегін көрген, өзге ұлттың өкілдерінің ұрпақтары 

да мұндай тарихты ешқашан ұмытпауы тиіс. Адамшылықты, жақсылықты, 

қайырымды көмекті ұмытқан халықтың болашағы жоқ. Осыны әрдайым ұмыттырмай 

отыратын, әрине, тарих. Ел Президенті Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан-2050 стратегиясы: 

бір халық, бір ел, бір тағдыр» тақырыбында өткен Қазақстан халқы ассамблеясының 

мерейтойлық ХХ сессиясында сөйлеген сөзінде: «Біздің ата-бабаларымыз әлемге 



мәдениет пен руханилықтың қуаттандырушы үлгілерін көрсетті – біздер олардың 

істерін жалғастыруымыз керек! Қазіргі заманғы қазақтар, ата-баба дәстүрлерін ұстана 

отырып, бірліктің, толеранттылық пен патриотизмнің, мемлекет пен қоғамға 

қалтқысыз қызмет етудің үлгісін көрсетуі тиіс», - деумен бірге, тарихи сананың рөлі 

жөнінде: 

«Нәтижесінде қазақстандықтардың тарихи сана-сезімі топтасуға, 

өзінің  өткеніне, қазіргісіне және болашағына патриоттық қарым-қатынас 

қалыптастыруға жұмыс істеуі тиіс» деген міндеттер қоюы бекер емес. 

2013 жылдың 5-маусымында Мемлекеттік хатшы лауазымындағы Марат 

Тәжиннің төрағалығымен өткен Қазақстан Республикасының Ұлттық тарихын 

зерделеу жөніндегі ведомствоаралық жұмыс тобының кеңейтілген отырысында Отан 

тарихын оқытудың өзекті мәселелері талқыланды. Алқалы жиынға Президент 

әкімшілігінің өкілдері мен тарихшылар, ғалымдар мен жазушылар және журналистер 

қатысты. 

«Тарих толқынындағы халық» деген атпен арнайы тарихи зерттеу бағдарламасын 

жасауды тапсырғанына тоқталды. 

Бұл бағдарламаның басты мақсаты: «Алдыңғы қатарлы әдіснама мен әдістеме 

базасы арқылы Қазақстандық тарих ғылымына сапалы секіріс жасауға жағдай жасау, 

қазақтардың ұлттық тарихының көкжиегін кеңейту, ұлттың жаңа тарихи 

дүниетанымын қалыптастыру Қазақстанның қазіргі заман тарихының екі он жылдық 

кезеңін ой елегінен өткізу» деп атап көрсетілген. 

Мемлекеттік хатшы өз баяндамасында тоқталған және көрсеткен сан алуан 

мәселелердің барлығы да бүгінгі қазақстандық тарих ғылымдарының алдында тұрған 

өзекті мәселелер болып табылады. Ұлттық тарихымыздың қоғамдық ғылымдардың 

арасында жаңа сапалық деңгейде көтерілу керектігін қадап айтты.  

Тарих әрбір халықтың пайда болу, даму, өркендеу және мемлекеттігінің 

қалыптасу тұғыры. Оны оқытуды дұрыс жолға қою – мемлекеттік идеологияның 

стратегиялық темірқазығы болуы керек. 

Тәуелсіз мемлекетіміздің рухани негіздегі стратегиялық жобалары тарихымызды 

терең танудан, оны оқытуды дұрыс жолға қоюдан басталады. 

Қазақстанның ХХ ғасырдағы тарихы көп жағдайларда ұлттық пен тоталитарлық 

қақтығысының тарихи екендігі тағы да қадап көрсетілді. ХХ-ғасырдағы қиыншылыққа 

толы тарих туралы ашық айту керектігі қарастырылды. 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы – тарих ғылымында салыстырмалы түрде 

алғанда жаңа бағыт. Бір жағынан қарағанда, ол тәуелсіздікке қол жеткізу және жаңа 

мемлекет құру тарихы болып табылады. Сондықтан да жаңа тарихтың басталар тұсы – 

кеңестік жүйенің ыдырауы және соған байланысты елеулі геосаяси дағдарыс кезеңі. 

Екінші жағынан қарағанда, Қазақстанның қазіргі заман тарихы бүкіл адамзаттың 

дамуындағы жаңа белеспен сәйкес келіп отыр. Жаңа тарих мәселелері бойынша 

зерттеулердің тақырыптық аясын кеңейту керек. Олардың арасында біздің 

мемлекетіміз бен қоғамымыздың өтпелі кезеңінің көзге түсер ерекшелігі ретіндегі үш 

еселенген транзит; мемлекеттік менеджмент пен стратегиялық басқару жүйесі; 

мемлекеттік құрылыстың жүріп өткен белесіндегі әлеуметтік-саяси үдерістер; 

қоғамның жаңа әлеуметтік құрылымы; жаһанданудың ұлттық мәдениетке ықпалы. 

Елдің бәсекеге қабілеттілігі тек қана жедел технологиялық дамуында. 



Интеллектуалдық ақиқатты таразылаған отандық тарих пен тәуелсіздік идеясы 

қашанда болсын тамырлас екендігін атап көрсетті. 

«Әлемдік және отандық тарихтың сабақтарын тереңнен толғаудың тамаша үлгісі 

– Елбасының «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 

бағыты» Жолдауы дей келіп, қазіргі тарих ғылымының алдындағы бірқатар 

проблемалық мәселелерді көрсете білді. 

«Мылтықсыз майдан жүріп жатқан кезде тарихи жадыңды сақтап қалу, өзіңді 

сақтап қалу деген сөз», «Қазақтарды еліміздің байырғы халық екенін дәлелдей білсек, 

кейінгі ұрпағымызға қауіп болмайды» деген терең мағыналы сөздері барша тарихшы 

қауымның алдына үлкен міндет жүктелгенін көрсетеді. 

Тарихта зерттеуін күткен тақырыптар өте көп. Қазақстан тарихында соңғы 

жылдары қолға алынып, зерттелініп жатқан мәселелердің арасында ортағасырлық 

мемлекеттер, Қазақ хандығы, жоңғар шапқыншылығы, ұлт-азаттық 

көтерілістер, этногенез, ашаршылық, қуғын-сүргін, кеңестік жүйеге қарсы 

қозғалыстар, күштеп қоныстандыру және т.б. тақырыптар кең ауқымда 

қарастырылуда. Мысалдар келтірсек, кешегі кеңес өкіметі тұсында қазақ халқына 

үлкен қасірет әкелген 1921-1922 және 1931-1933 жылдардағы ашаршылық мәселесі 

терең ғылыми талдау жасап, қайта қарауды қажет ететін тақырыптардың бірі. 

Осы уақытқа дейін ашаршылық құрбандарының нақты саны анықталмай отыр. 

Бұл мәселені зерттеген ғалымдардың еңбектерінде құрбан болғандардың саны түрліше 

көрсетіліп келеді. Міне, осыған орай ғылым саласындағы тың әдістемелік тәсілдерді 

қолданып, жаңа бағыттарды игеру қажет. ХХ ғасырдың 20-30 жылдары қарастыратын 

тағы бір мәселе, бұл – қуғын-сүргін. Кеңестік идеологияның құрбанына айналған 

қаншама қайраткерлеріміздің тағдыры зерттелусіз жатыр.  

Тарихта уақыт, даталардан немесе сандардан қате кетіп жатады. Мысалы, XV 

ғасырдың 50-60 жылдары құрылған Қазақ хандығын алайық. Мұхаммед Хайдар 

Дулати бұл оқиға 1456 жылы орын алды десе, ортағасырдың тағы бір тарихшысы 

хандық одан ертеректе құрылғандығын айтады. Осылайша бұл мәселе бойынша 3-4 

нұсқа бар. Былай қарасақ, бұл оқиға кеше орын алған жоқ және оның уақытын дөп 

басып айту қиын. Сондықтан ғылыми ортада бірнеше көзқарас қалыптасқан, оның 

әрқайсысын да ескеру керек. Жоғарыда атап өткен бірыңғай базалық құжат дәл 

осындай жағдайларды бір ізге салып, ортақ даталарды белгілеуі шарт.  

Қайда жүрсек те тарихтың өткенін, бүгіні мен болашағын ойлайтын, 

ойластыратын кездің келгені анық. Киелі рух адам абыройын көне дәуірден қызғыштап 

қорғап, қолпаштап келе жатқан тылсым, құдірет, ерекше дарындылық.  

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан жолы» 

еңбегінде былай дейді: «... елімізде өздеріне жауапкершілік ала алатын жас 

адамдардың жаңа буыны қажет. Бұл жаңа буын ірі проблемаларды шеше алатындай 

болулары және жаңа технологиялық жағдайларға бейімделе білулері тиіс.  ... Міндетті 

түрде сапалы білім алу керек, ол сіздерге сенімді іргетас болады» деп атап көрсетілген. 

Қазіргі еліміздің іргетасының берік болып қалануы, өз елін, жерін қадірлей 

білетін рухы мықты, білімді азаматтарымыздың өз тарихына деген білім-білігінің 

сапасына байланысты екендігі анық. 

2. Тарихи деректерді сараптау.Қазақстан Республикасы әлемдік қауымдастыққа 

ұтқыр, қисынды реформаторлық бастамаларымен жасампаздық рухымен батыл енді. 

http://netref.ru/l-n-gumilev-etnogenez-teoriyasi.html


Дербес унитарлы мемлекеттің іргетасын мығым, саяси-экономикалық және әлеуметтік-

рухани тұрғыдан әлеуетті етудің кепілі – қоғамның ішкі жарасымды бірлігі. 

Бұл орайда, мемлекет құрушы қазақ халқының мәртебесі, ұлттық рухани жаңғыру, 

кемелдену шараларының мақсатты түрде жүргізілуі басымдыққа ие болмақшы. Сондықтан 

тәуелсіздіктің алғашқы кезеңінде-ақ билік етуші үкімет қоғамның тарихи зердесін 

қалыптастыру, тереңдету мәселелеріне зор мән берді. 

1985 жылдан басталған қайта құру дәуірінің өзінде-ақ республикамызда 

тарихымыздың «ақтандақ» беттері зерттеліп, зерделеніп, жалпы жұртшылыққа жария бола 

бастады. Мемлекеттің болашағы жас ұрпақты ұлттық тарихи біліммен қаруландыру 

мәселесіне ерекше көңіл бөлінді. 

1992 жылдан бастап арнайы орта білім және жоғары оқу орындарында Қазақстан 

тарихы пәнін міндетті оқытумен қоса, 1995 жылдан бері аталған пәннен мемлекеттік сынақ 

тапсыру енгізілді. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаев 1997 

жылды «Жалпыұлттық татулық пен саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу», 1998 

жылды «Халық бірлігі мен ұлттық тарих жылы», - деп жариялады. Елбасының 

Қазақстан халқына арналған 2004 жылғы Жолдауындағы «Мәдени мұра» 

бағдарламасы тарихқа тікелей қатысты. Жобаның жүзеге асуы бұған дейін ғылыми 

айналымнан тыс қалған тарихи деректерді іздеу, жинау, деректанулық талдау 

жұмыстарын жолға қоюға мүмкіндік беріп, ұлттық тарихымызды зерттеудің ең осал 

тұсы жергілікті төлтумалық дерек қорын қалыптастыруға негіз қалайды. Қазақ 

тарихын жергілікті деректерсіз танудың жолы кесіледі. 

«Дерек» - термин ретінде бүгінгі күні екі мағынада қолданылып жүр.  

1. Дерек – хабар-ошар, мәлімет, мағлұмат сөздерінің синонимі ретінде айтылып 

жүр.  

2. Дерек көзі (шежіре, жылнама, т.б.). «Тарихи деректер өзінің саны, көлемі 

жағынан аса көп, мазмұны, түрі жағынан әр алуан». 

Қазақтардың тарихи өткенінің мәнділігіне және халықтың өз тарихына деген 

сергектігі жайында Н.Ә. Назарбаев «Тарих толқынында» еңбегінде терең жан-жақты 

зерделейді: «Қазақ болмысының келесі бір ерекшелігі – оның тарихшылдығы. Қара 

халықтың тарихтан хабардарлығы мейлінше жоғары болған» ... Тарихи білімнің мұндай 

жүйесі қатардағы көшпелілер үшін тарихи, мәдени  оқиғалардың ағыны  ретінде бала 

кезінен сана-сезіміне сіңіп отырған. Қазақ даласының дүйім жұртында кең құлашты 

тарихи сана болған, себебі, бұл даладағы әрбір жұмыр басты пенденің жады бала 

кезінен ауызша айтылатын қисапсыз мол дерекке әбден жаттығып, көз қанық болып 

өскен.  Қатардағы сахара қазағы өз халқының тарихымен біте қайнасқан. Ол өзін ұдайы 

халық тарихының бір бөлшегі ретінде сезінген». 

Осы орайда, қазақ халқының тарихи зердесінің тұтастығын, болашаққа сақтауға 

ұмтылыстарынан бастау алғанын дәлелдейтін тарихи деректерді сараптау артық  

болмас еді. Әр халықтың ғана емес, жалпы адамзат ұрпағының өткеніне қайрылуы, 

оны тануда, тарихты танудың түпнегізі антикалық тарихнамадан бастау алады. 

Мысалы ауызша тарихи білімді тарихи дерек ретінде пайдалану үрдісі 

«Тарихтың атасы» Геродотта сақталды. Оның «Тарихында» жат жұрттықтар туралы 

тарихи фольклор деректері, сақтардың шығу тегі жайында этногониялық аңыз 

келтірілген. 



Ал, орта ғасырлық деректер көшпенділердің тарихи зердесін сан қырынан 

көрсеткен туындылар еді. Бұған Фазлуллах Рашид ад-Дин, Мұхаммед Хайдар Дулати, 

Әбілғазы Баһадүр хан, Қадырғали Жалайыр, т.б. шығармалары жатады. Бұл еңбектерде 

халықтың ауызша тарихи білімі тарихнамалық дерек ретінде пайдаланылды. XVIII ғ. 

бастап қазақ халқының тарихын зерттеуге зор үлес қосқан Ресей зерттеушілері, 

ғалымдары оның ұжымдық тарихи зердесін ауызша шығармашылықтары, олардың 

ерекшеліктері мен даму сатылары жайында қызықты мағлұматтар, өз байқаулары мен 

талдауларын жазып қалдырды. 

Н.А. Аристов, В.В. Радлов, В.В. Бартольд, Г.Н. Потанин, т.б. қазақ халқының 

рухани мұралары, түрлері, мұраның тарихи дереккөздік әлеуетін сынау жайында 

еңбектенді. Қайсыбір мұраларын тарихи деректілігіне күмәнданса да, жинау, 

пайдалану жұмыстарын тоқтатпаған. Н.А. Аристовтың, А.Н. Харузиннің, т.б. қазақ 

халқының өз ұғымындағы тарихи білімін жинауға, зерттеуге мән бергендері мәлім. 

Тәуелсіздік алғанымызға жиырма бес жылдан асса да қазақ халқының шығу және 

қалыптасу тарихы, әлі күнге дейін әртүрлі этногенетикалық және этносаяси мәселелер 

төңірегінде айтыс-тартыстар туғызып, ғылыми негізі берік емес, біржақты тарихи 

болжамдарға жол ашуда. 

Бүгінгі күні жазылып жатқан тарих: 

 біріншіден, ұзақ уақыт қалыптасқан еуроцентристік қате тұжырымдардан әлі 

күнге дейін бас тарта алмай отырса; 

 екіншіден, ежелгі және орта ғасырлардағы тарихымызға қатысты деректердің 

жеткіліксіздігінен, әсіресе, өзіміздің көшпелі бабаларымыз қалдырған нақты жазба 

жылнамалардың жоқтығынан өткенімізді баяндау тәрізді аса жауапты мәселеде әр 

түрлі үстірт, публицистикалық сипаттағы болжамдар мен тұжырымдарға мүмкіндік 

берілді. 

Тарихи деректерді сараптауда халықтың тарихын жазуға бет бұрған адам, ең 

алдымен, өзінің жүрегін пендешіліктен тазартып алу қажет.  

Ұлтымыздың біртұтас тарихын белгілі бір қазақ жүзін немесе нақты қазақ 

тайпасын басқаларынан аспандата асыра дәріптеу және өзіне ұнамайтындарды 

кемсітуге ешкімнің қақысы жоқ.  

1897 жылдың өзінде-ақ қазақ арасында болып, халқымыздың қадыр-қасиетін 

орынды бағалай білген, орыс ғалымы Н. Аристов әділдікпен айтып кеткен еді. 

Осы кезеңге дейін жинақталған тарихи зерттеулерді ғылыми жүйеге түсіну үшін 

және қазақ халқының тереңде жатқан этникалық тамырларын айқындап, ондағы 

тарихи сабақтастық мәселелерін тәртіптеу үшін, ең алдымен, осы мәселені басты-

басты тарихи кезеңдерге жіктеп, оларды ретімен қарастырған жөн. Ежелгі, орта 

ғасырлардағы Қазақ тарихын оқытудың кеңестік кезеңнен бері қалыптасып, әлі де 

содан ауытқымай келе жатқан әдістемелік бағдарламасы тәуелсіз елдің рухани 

сұраныстарына жауап бере алмайды.  

 Тарихымыздағы қазақ жүздерінің орны мен рөлін тек жағымсыз тұрғыдан 

сипаттауға дағдыланып алуымыз қате. 

Керісінше, халқымыздың этно-тарихын нығайта түсудегі және осынау ұлан-

байтақ аймақты қолда ұстап, жаудан қорғап қалуымыздағы қазақ жүздерінің 

ұйымдастырушылық қызметі әлі де әділетті бағалана қойған жоқ. Бұл жерде жүздердің 



шынайы тарихын кейінгі қоғамдағы жүзге бөлінушілік тәрізді ұнамсыз, ешкімге де 

абырой әпермейтін пиғылдармен шатастырудың зияндығын айтпасақ та болар еді.  

Тарихи деректердегі тарихи тұлғаларды біржақты сипаттаудың орын алуында 

кемшіліктер аз емес. Рулық, тайпалық деңгейдегі тарихи тұлғалардың ұлттық, жалпы 

мемлекеттік деңгейге зорлап көтеріп, тарихымызды әсіре мақтаншақтықпен және 

рушыл-жүзшіл пиғылмен дабырайтып көрсету де тарихымызды көркейте алмайды. 

Сол сияқты хандар мен батырлар «ет пен сүйектен жаралған», өздері өмір сүрген 

күрделі де қайшылықты замандардың (қазіргі дәуірдің емес) белгілі бір қоғамдық-

саяси ортаның нақты жемісі еді. Қағандарымыз бен хандарымыздың да қателіктері мен 

оғаш қылықтары болған жоқ дер болсақ, тарихи деректерді аяқ асты етер едік.  

Қазақтардың тарихы туралы мәлімет – мағлұмат беретін деректер жалпы 

алғанда, бүгінгі күнге заттай, жазба және ауызша түрде жетті. Кешегі бодандық 

кезеңде қазақтың төлтума рухани мұралары кеңестік саяси-идеологиялық шабуылдың 

соққысына душар болды. 

Өзінің «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек 

Қоғамына қарай 20 қадам» деп аталатын еңбегінде Президент Н.Ә. Назарбаев нақ осы 

оқулық мәселесіне және ұлттық тарихты оқыту, зерттеу мәселелеріне тоқталып, оны 

шешудің жолдарына өз көзқарасын білдірді. 

Тарихи білімнің жүйелілігі, тұтастығы, ақтаңдақтарсыз толықтығы тарихи 

дереккөздердің тартылуы мен сипатына барынша байланысты. Тарихи деректермен 

жұмыс істеудің әдіс-тәсілін, әдіснамасын жасаумен айналысатын деректану 

ғылымының Қазақстанда түрлі себептермен кеш дамуы өз зардабын тигізуде. 

Фактологиялық «қоймаға» айналған мектеп оқулықтары, мектеп бітіруші 

түлектердің білімін қорытындылаушы тест сұрақтарындағы келеңсіздіктердің 

қайталануы және кейбір «мифтік тарих» жасаушылардың белсенділігі дәлел бола 

алатыны анық.  

Белгісіз авторлар мен тарих әуесқойларының тарихи деректанулық талдаусыз, 

қаптаған, жүйесіз фактілерге «көмілген оқулығынан» білім алған талапкерлер және 

тарихымызды сынаушылар қатары жиі кездесетіні рас. Ол үшін сала мамандары, 

ғалымдар, тарихшылар ұлттық тарихты сапалық деңгейде көтеру ісіне жұмыла 

кіріскенде ғана тарихи деректерді сараптауда қателеспейтіні анық. 

Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты, Ә. Марғұлан 

атындағы Археология институты дайындаған бес томдық академиялық басылым 

отандық тарих ғылымының қазіргі кезеңдері атқарылып жатқан шаралардың бірі.  

3. Халыққа тарихи патриотизмді сіңіру. «Тарихты өткен өмір ғана», - деп білу қате 

пікір. Шынайылықты тапқан тарих адамзаттың әлемдегі өзіндік орнын белгілеп берсе, 

ал бұрмаланған тарих адамзаттың өздігін жоғалтып жібереді. Мысалы, Түркияда 

республика құрылғаннан бастап, Отан тарихы ғылымын дамытуға, жетілдіруге ерекше 

мән берілді. Бастама ретінде 1930 жылы түрік елінің басшысы Мұстафа Ататүрік: 

«алдымен ұлтқа тарихын, ұлтының асыл екенін, барша мәдениеттің анасы – алдыңғы 

қатарлы ұлттың ұрпағы екенін үйренуге тиіспіз» деп атап көрсетті. 

Міне, осындай патриоттық жолда оқытылған тарихтың арасында қазіргі таңда 

түрік елінде патриоттық сезім өте жоғары деңгейге көтерілген және әрбір түрік 

азаматы өз тарихын мақтан тұтатын жағдайда отыр. Яғни, ұлтты қастерлейтін, өз 

отанының тарихын ұлықтайтын ұрпақтың келешегі айқын екені дәлелденді.  



Мемлекеттің келешегі үшін елімізде де тарих ғылымын жетілдіру ісі Елбасы 

Н.Ә. Назарбаевтың тікелей бастамасымен жүзеге асырылып келеді. Оған алдыңғы 

тақырыптардағы қабылданған арнайы құжаттар мысал бола алады. 

Қазіргі таңда тарихшы ғалымдардың, оқытушылардың мойнында ауыр 

міндеттер бар. Тарихи еңбектерде шындықты жазу бір жақта тұрсын, қазақтар мәдени 

деңгейі жетілмеген халық ретінде ғасырлар бойы психологиялық тұрғыда бағынышты 

ел болуға тәрбиеленді. 

Сөйтіп, қазақ өз ұлтының намыстанатындай жағдайға жетеленді. Сондықтан да 

қазіргі уақытта Отан тарихын оқытудағы ең өзекті мәселелердің бірі – тарихымыз 

арқылы жастарды патриоттық сезімге тәрбиелеу болып табылады. 

Мұны тарихи оқиғаның тек саяси бағыттарына ғана баса назар аудармай, рухани, 

мәдени, әлеуметтік, этнопсихологиялық, т.б. тұстарына да жан-жақты тоқтала отырып 

оқыту арқылы жүзеге асыруға болады. Бұл әдістің «Қазақстан-2050» стратегиясында 

көрсетілген жаңа қазақстандық патриотизмді қалыптастыруға септігін тигізері сөзсіз. 

Қазақ халқы атам-заманнан елін, жерін жат жұрттық басқыншылардан қорғау 

кезінде көзсіз батырлық танытып туған елін, жерін қорғауға ат салысқанын тарихтан 

жақсы білеміз.  

«Патриотизм» деген сөз еуропалықтар елімізге екпіндей еніп, «біз сіздерді 

жаудан қорғаймыз, біз сіздерді жарылқаймыз» деген желеумен қазақ жеріне кіре 

бастаған кезде пайда болып, енген термин. Ол орыстың да сөзі емес, көне гректің 

«патриотес» - отандас, «патрис» - отан, туған жер деген екі сөзінен құралған, кейін 

дүниежүзіне кең таралып кеткен, мағынасын сүйіспеншілік пен ізгілікке шақырып 

тұратын игі терминге айналып кетті. Патриотизм ұғымы - саяси сөздікте – Отанға, өз 

халқына деген сүйіспеншілік. Патриотизм әр түрлі сатылардағы дәуірлерде өзіндік 

тарихи мәні бар әлеуметтік құбылыс деп баға берілген. 

Осы тұрғыдан алғанда 2006 жылы 10 қазанда Қазақстан Республикасы 

Президентінің №200 Жарлығымен бекітілген Қазақстан азаматтарына патриоттық 

тәрбие берудің 2006-2008 жылдарға арналған мемлекетік бағдарламасы жарияланғаны 

баршамызға белгілі. 

Үнемі күн тәртібінен түспейтін күрделі мемлекеттік іс. Бағдарламаның 

патриоттық тәрбие жүйесін нысаналы дамыту арқылы азаматтардың бойында жоғары 

патриоттық сананы қалыптастыру, өз елі үшін мақтаныш сезімі, Отанның мүдделерін 

қорғау жөніндегі азаматтық борыш пен Конституциялық міндеттерді орындауға деген 

дайындығын тәрбиелеу мақсатын алға қойған болатын. 

Азаматтардың бойында саналы азаматтық бірлік, этносаралық және жеке 

адамдар арасында өзара түсінік сезімін қалыптастыруға ықпал ететін шаралар өткізу, 

мемлекет пен азаматтардың іс-қимылын, қазақстандық патриотизмді, төзімділікті 

тәрбиелеу, адам құқықтары мен бостандықтарын сыйлау жөніндегі кешенді шаралар 

өткізіп тұру аталған бағдарламаның негізгі міндеттерін айқындайды. Жаңа заманғы 

қазақстандықтың патриоттық келбеті, мінез-құлықтың жағымды моделін 

қалыптастыру арқылы патриотизмді тәрбиелеуге жәрдемдесу жұмысы қазіргі 

заманның қаһармандарын іздеу мен оларды қолдау арқылы қалыптасады. Ел 

азаматтарының табысты тіршілігі, патриоттық рухта және кәсіби қызметте елеулі 

жетістіктерге қол жеткізген отандастарды іздеу, оларды насихаттау осы 

бағдарламаның іске асуына қосылған үлес болып табылмақ. 



Елбасы 2050 жылға қарай біз Қазақстанның кез келген азаматы ертеңгі күнге, 

болашаққа өте сенімді болатындай саяси жүйе құруымыз керек. Егер мемлекет әр 

азаматтың өмір сапасына, қауіпсіздігіне, тең мүмкіндіктеріне және болашағына 

кепілдік беретін болса, онымен мақтанамыз. Патриотизм міндетті түрде тұлғаның 

жоғары әлеуметтік белсенділігін көздейді. 

Патриотизм ұғымы қай уақытта болмасын, қай дәуірде болмасын өзінің мән-

мағынасымен тарихи құндылығын жойған жоқ. Түркі дәуіріндегі есімдері тасқа ойып 

жазылған, халқының амандығымен болашағы үшін бүкіл саналы ғұмырын арнаған 

тұлғалар: Тоныкөк, Білге қаған, Күлтегіндер де осы заманның тілімен айтқанда өз 

дәуірінің патриоттары деуге әбден лайықты. 

Жоңғар шапқыншылығы тұсында халқымыздың тәуелсіздігі мен азаттығы 

жолында жан беріп жан алысқан тұста, батырлар мен дана билердің даңқы шықты. 

Патша өкіметінің отарлық саясаты үстем болған шақтағы Сырым, Исатай, Махамбет, 

Кенесарылар халық жадында ұлт-азаттық қозғалыстың батырлары деген қастерлі 

ұғыммен қалды.  

Орыс тарихындағы 1812 жылғы орыс-француз соғысында өз ұлтының даңқты 

батырға лайық патриоттары бар. 

Адамзат тарихында өткен ғасырда 1914-1918 ж., 1939-1945 жылдарды қамтыған 

екі дүниежүзілік соғыс болды. Екі кезеңде де қазақ елі Ресейдің құрамында болды. 

Айырмашылығы біріншісінде, халық соғысқа барудан бас тартты. Екінші дүниежүзілік 

соғыс кезінде өз еріктерімен Отан қорғауға аттанды. Бұл патриотизмнің кеңестік 

үлгісінің шебер жүзеге асырылуына байланысты болса керек. Бірінші дүниежүзілік 

соғыс кезінде қазақтар бұл соғысқа барғысы келмейтіндіктерін ашық білдіріп, қазақ 

тарихында 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыс деген атпен қалған соғысқа қатысып 

тайлы-тұяғы қалмай қарсы шықты. Кейін наразы болушылар, жазалаушылар 

тарапынан атылды, түрмеге қамалды, айдалды, жер аударылды. Қара жұмысқа 

жіберілгендердің көбі қаңғыған оқтың құрбаны болды. Еріксіз барған қазақ 

жұмысшыларының көбі ауру мен аштықтан қаза тапты. Ал 1917 жылдан бастап 

үстемдікке ие болған кеңестік билік Коммунистік идеологияны іске асырды. Сол 

тұстағы Елтаңба бейнеленген орақ пен балға жұмысшы мен шаруаның билігіндегі 

мемлекеті ретінде түсіндірілді. 

1920-1940 жылдары тоталитаризмге негізделген кеңестік патриотизмнің негізі 

қаланды. Бірақ осыған қарамастан, кеңестік тоталитаризм өз саясатын жүзеге асыру 

үшін төмен қарай коммунистік партия, комсомол, пионер, октябрят ұйымдарын 

қалыптастырды. Осы арқылы барлық буынды өз уысында ұстап отырды. 1922 жылдан 

бастап құрылған КСРО-да біз білетін сол кездегі патриотизмнің сыннан өткен сан-

алуан үлгілері қалыптастырылды. Бірақ негізгі түпкі мақсат екі жүйе социализм мен 

капитализм арасындағы күреске негізделді. Түбінде социализм жеңетіндігі және 

дүниежүзінде коммунизмнің үстем болатындығы насихатталды. Жұмысшы, шаруа, 

жауынгерлердің барлық сатылары, ұйымдары осы идеяға сенуге, осы бағыттың жүзеге 

асуына атсалысуға насихаттады. Себебі, сол кездердегі адамдардың көбі «Октябрьдің 

нәрімен сусындап», пионерлік жиындармен слеттерде тәрбиеленіп партияның інісі 

комсомол қатарында немесе одан өткен коммунистер партиясына мүше болғандар 

болатын. Халық осы сатылардан өтуге міндетті болды. Кінәрәті бар деп есептелгендер 

бұл ұйымдарға қабылданбады. Қабылданбайтындардың көбі бұрын «халық жауы» деп 



жазаланғандардың ұрпақтары болатын. Сондықтан болса керек осы кезең (1920-1991 

жж.) тоталитарлық дәуір деген атпен тарихта қалды. 

Саяси жүйенің тоталитарлық түрі мынандай белгілерімен ерекшеленеді:   

1. Билік иелері мен үкімет сол елдің азаматтарынан бөлекше өмір сүрді, олардың 

әл-ауқаты халықтан жоғары болып, халықтың бақылауынан тыс болды. Халық 

өкілдерін сайлау жасанды түрде өткізілді.  

2. Атқарушы органдары заң шығарушы органдар алдында жауап бермейді. Сол 

себептен қоғамда заңсыздық қанат жайды. Қолында билігі бар адамның айтқан сөзі 

қарауындағылар үшін заңды болып есептелді.  

3. Саяси өмірде бір ғана партия жұмыс істеп билік құрды. Ол партия қоғамның 

саяси өмірі мен мемлекеттік басқару жүйесінің барлық саласын өз бақылауына алды.  

4. Идеологияға мемлекет иелік етеді. Мемлекеттік идеология өмірдің барлық 

саласына (оқу-ағарту, ғылым, қоғамдық ұйымдар, т.б.) өз үстемін жүргізді. 

5. Экономика мен өкімет орталықтандырылды. Бұқаралық ақпарат құралдары тек 

мемлекет саясатын насихаттайды. Басқа көзқарастарды көрсететін ақпарат құралдары 

жұмыс істей алмайды, оларға тыйым салынады. 

6.  Халық өмірінің барлық жағы, оның ішінде азаматтардың жеке өмірі, 

мемлекеттің, оның тексеру, күштеу органдарының қатаң бақылауында болды.  

Республикадағы барлық табыстар әмірлік-әкімшілдік жүйенің қатаң 

идеологиялық қыспағында іске асты. 

Саяси қуғын-сүргін Қазақстанның интеллектуалдық әлеуетін әлсіретумен бірге, 

халықтың арасында үрей, қорқыныш ертеңгі күнге сенбеу тәрізді жағымсыз 

қылықтарды ұялатты. Осы құбылыс қазақ зиялыларының көп жылдар бойы еңсесін 

көтертпеді. 

1941-1945 жылдары КСРО-ға қауіп төнгенде бір кісідей Отан қорғауға аттанды. 

Жасы жетпегендер әр түрлі себептерге байланысты соғыстан қалдырылғандар әскери 

комиссариатқа барып өздерін соғысқа жіберулерін өтінді. Фашизмнің адамзатты 

құлдыққа түсіру идеясы өз алдына бір мәселе 1941-1945 жылдары қазақ халқы 

фашизмді жеңіп шығу жолында патриотизмнің бұрын соңды болмаған тамаша 

үлгілерін көрсетті. 

Қазақ халқы соғыс кезінде берілген барлық марапаттауларға ие болды. Бірақ 

Сұлтан Баймағамбетов А. Матросовтың ерлігін қайталапты, Н. Әбдіров Н. 

Гастеллоның ерлігін қайталаған көрінеді. Өлім мен өмірдің арасында тұрған адам 

біреудің ерлігін қайталайын деп ойлай ма? Қазақтың даңқын аспанға шығарған Б. 

Момышұлына, ұшқыш Хиуаз Досановаға барлық көрсеткіштері сай келсе де, не 

себепті, Батыр атағы берілмеді? Қазақстан Тәуелсіздік алғаннан кейін Н.Ә. 

Назарбаевтың Жарлығымен «Халық қаһарманы» атағы берілді. Қазақ халқының 

аталған бір туар азаматтары патриотизмнің тамаша үлгілерін көрсетті, атақ берілмесе 

де халық батыр ретінде санады. 

Тоталитарлық саясат үстемдігі тұсында халық батырымыз деп санағандар 

қатарында Р. Қошқарбаев, Қ. Қайсеновтерге де, Н.Ә. Назарбаевтың Жарлығымен 

«Халық қаһарманы» атағы берілді. 

1986 ж. желтоқсан көтеріліс кезіндегі қазақ жастарының талаптарының 

бастыларының бірі осы ұлы шовинистік саясаттың үстемдігіне наразылық болатын. 

Сол тұстағы еліміздің бірінші басшылығына Орталықтың таңдауы жергілікті халыққа 



менсінбей қараушылықтың көрінісі болатын. 1986 ж. ұлы желтоқсан көтерілісіне 

қатынасқан қазақ жастарының талап мақсаттары нағыз өз елінің патриоттары екенін 

көрсетеді. Қайрат Рысқұлбеков, Ләззат Асанова сынды азаматтар, қазақ жастары өз 

елінің, өз жерінің иесі болуын, бірінші басшы өз азаматтарынан сайлануын қалады. 

Желтоқсан көтерілісіне қатынасқан қазақ жастарының сол қиын заманның өзіндегі 

ұмтылысы жүректің әмірімен істелінген таза патриоттықтың көрінісі болатын. 

Желтоқсаншыларға қолданылған жазалау әдістері, тағылған айып тағы да бүкіл 

дүниежүзін дүр сілкіндірген аққа қара жағумен бірдей болды. Бүгінгі таңда әлем куә.  

Сонда 20-25-тердегі өрімдей жастарды осындай әрекетке итермелеген қандай 

күш? Ол көзге көрінбейтін Отанға деген сүйіспеншілік. Қазақ жастары өз елінің, өз 

жерінің нағыз иесі мен қожасы өздері болғысы келетіндіктерін сол кездің өзінде 

мызғымастай болып көрінген кеңестік тоталитарлық жүйеге білдірген болатын. Аға 

буын өкілдері де бас көтерді. Кейін мұндай наразылық Прибалтикада, Кавказ 

елдерінде жалғасқаны баршамызға белгілі. Желтоқсан көтерілісіне қатынасқан қазақ 

жастары атынан түрмеде қайтыс болған жалғыз Қ. Рысқұлбековке Қазақстан 

Республикасының ең жоғарғы атағы Н.Ә. Назарбаевтың Жарлығымен «Халық 

қаһарманы» атағы берілді. Л. Асанова екеуінің туған ауылдарына ескерткіштері 

қойылып, көше атаулары беріліп, оқулықтарға аттары енгізілді.  

Бұл көтерілісті қазіргі заманғы патриотизмнің асқар шыңы деп бағалауға болады. 

Сондықтан қай елде патриоттық тәрбие жоғары болса, сол елде саяси  тұрақтылық пен 

экономикалық даму өрістейтіні белгілі. Жалпы патриотизмді халыққа сіңіру – 

мемлекеттік міндет, қоғамның әлеуметтік тапсырысы. 

Соған орай, қазақ елін, жерін сүюдің үлгісі болатын, елді қорғауға тәрбиелейтін, 

үйрететін тұлғаларға төл тарихымыз бар. Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы бөгенбай, 

Райымбек батыр, Баян батыр, Кенесары, Наурызбай, Исатай мен Махамбет, т.б. ел 

бостандығы үшін алысқан ерлердің ерлік істерін патриоттық тәрбиенің мазмұндық 

арқауы болмақ.  

Әз-Жәнібек, Керей хан, Тәуке хан мен Абылай хан Қасым хан мен Есім хан 

сияқты ел басқарған, қазақ халқын ұйытып, елдігін асырған хандар оларға ұлағатты 

ақыл-кеңестерін айтып, қазақ елі тағдырының қамын жеген Бұхар жырау, Әйтеке би, 

Төле би, Қазыбек билердің тарихи істерінің тағылымын білу, оларға еліктеу, 

қазақстандық патриоттық сезімдерді қалыптастыруы сөзсіз. Саналы патриот Қазақстан 

тәуелсіздігін баянды ету қазақстандықтардың елін, жерін, табиғат байлықтары мен 

материалдық-мәдени байлықтарын қорғауға байланысты екендігін терең түсіне 

білуіміз қажет. 

Сыртқы шекарамыздың мызғымастығы, экономикалық табыстар, алаңсыз еңбек 

ету, жаһандану жағдайында жаңа Қазақстандық патриотизм жоғары деңгейде болғанда 

ғана мүмкін болады.  

«Қазақстан-2050» жаңа стратегиялық бағытын жүзеге асыруда бізге – қазақ 

халқына айрықша жауапкершілік жүктеледі. 

Бұл дүниеде біздің бір ғана Отанымыз бар, ол – Тәуелсіз Қазақстан. Қазақстанды 

Отаным деп білетін әрбір Қазақстан азаматы, Қазақстанды қорғауға, Қазақстанның 

дамуына, өркендеуіне өз үлесін қосуға міндетті. 

Тәуелсіздікке қол жеткізгеннен гөрі оны ұстап тұру әлдеқайда қиын. Бұл – әлем 

кеңістігінде ғұмыр кешкен талай халықтың басынан өткен тарихи шындық. Өзара 



алауыздық пен жан-жаққа тартқан берекесіздік талай елдің тағдырын құрдымға 

жіберген. Тіршілік тезіне төтеп бере алмай, жер бетінен ұлт ретінде жойылып кеткен 

елдер қаншама қазақстандық патриотизм мен ұлтаралық татулыққа тәрбиелеудің 

жолдары мен құралдары тәрбиелік іс-шаралармен гуманитарлық пәндердің сапалы 

мазмұны тағы басқалар арқылы өз мақсатын іске асыра алады. 

 

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар: 

1. ”Жаңа әлемдегі Жаңа Қазақстан” атты Жолдаудың шыққан уақыты 

А. 2007 жылы 28 ақпан 

В. 2007 жылы 5 мамыр 

С. 2007 жылы 29 мамыр 

D. 2007 жылы 7 шілде 

Е. 2007 жылы 4 маусым 

2. 2007 жылы 28 ақпандағы Жолдаудың екінші бөлімі 

А. Қазақстандықтардың өмір сапасының артуы 

В. Қоғамдық келісімді іске асыру 

С. Әкімшілік реформаларды іске асыру 

D. Мәдени іс-шараларды арттыру 

Е. Әлемдік төлемдерді көбейту 

3. ”Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру мемлекеттік саясатының басты 

мақсатты” атты Жолдаудың жарияланған уақыты 

А. 2008 жылы 6 ақпан 

В. 2007 жылы 6 ақпан 

С. 2006 жылы 9 ақпан 

D. 2005 жылы 7 ақпан 

Е. 2004 жылы 19 ақпан 

4. ”Дағдарыстан жаңару мен дамуға” атты Жолдаудың жарияланған уақыты 

А. 2009 жылы 6 наурыз 

В. 2007 жылы 4 наурыз 

С. 2006 жылы 5 қыркүйек 

D. 2005 жылы 4 желтоқсан 

Е. 2003 жылы 9 шілде 

5. ”Жаңа онжылдық ‒ жаңа экономикалық өрлеу қазақстанның жаңа мүмкіндіктері” 

атты Жолдаудың шыққан уақыты 

А. 2010 жылы 1 ақпан  

В. 2011 жылы 4 ақпан 

С. 2012 жылы 5 ақпан 

D. 2013 жылы 7 ақпан 

Е. 2014 жылы 9 маусым 

6. ”Қазақстан 2050 стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты” атты 

Жолдаудың жарияланған уақыты 

А. 2012 жылы 14 желтоқсан 

В. 2011 жылы 19 желтоқсан 

С. 2013 жылы 20 қаңтар 

D. 2014 жылы 21 ақпан 



Е. 2015 жылы 22 ақпан 

7. ”Қазақстандық жол 2050. Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ” атты Жолдаудың 

жарияланған уақыты 

А. 2014 жылы 18 ақпан 

В. 2015 жылы 15 маусым 

С. 2016 жылы 17 желтоқсан 

D. 2014 жылы 13 қаңтар 

Е. 2013 жылы 14 ақпан 

8. ”Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда”атты Жолдаудың жарияланған уақыты 

А. 2015 жылы 30 қараша 

В. 2014 жылы 25 қаңтар 

С. 2013 жылы 15 шілде 

D. 2012 жылы 19 маусым 

Е. 2011 жылы 9 мамыр 

9. Ұлттық бірлік және жаппай саяси жазалау құрбандарын еске алу жылы 

А. 1997 жылы 

В. 1999 жылы 

С. 2000 жылы 

D. 2001 жылы 

Е. 1998 жылы 

10. Елбасының Ұлытау төрінде берген сұхбатының басты мәселесі 

А. Қазақ мемлекеттілігі туралы тұжырым 

В. Инновациялық білімді дамыту 

С. Саяси қарым-қатынас байланысын реформалау 

D. Билердің кеңесін қайта құру туралы ұсыныстар 

Е. Инфрақұрылымды реттеуге бөлінетін қаржыны бөлуді шешу 
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ЖАҢА ҚОҒАМДЫҚ САНАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДА ҚАЗАҚ 

ХАНДЫҒЫНЫҢ 550 ЖЫЛДЫҒЫНЫҢ АТАЛЫП ӨТУ МАҢЫЗЫ. «МӘҢГІЛІК 

ЕЛ» - ХХІ ҒАСЫРДАҒЫ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҰЛТТЫҚ ИДЕЯСЫ 

 

1. Н.Ә.Назарбаев еңбектерінде Қазақ хандығының  – ұлттық мемлекеттіліктің 

бастауы ретінде бағалануы. 

2. Тәуелсіз Қазақстанда халықтың ауызша тарих айту дәстүрінің, шежіренің, 

жазбаша тарихнаманың жаңаша бағалануы.  

3. «Мәңгілік ел» - ХХІ ғасырдағы Қазақстанның ұлттық идеясы. 

1. Н.Ә.Назарбаев еңбектерінде Қазақ хандығының  – ұлттық мемлекеттіліктің 

бастауы ретінде бағалануы. Еуразияның кең-байтақ төсінде өзінің тарихи аумағын, 

мәдениеті мен тілін, дінін қалыптастырған қазақ деген халықтың күні кеше ғана пайда 

болмағандығы белгілі.  

"Қазақ" атауының (этнонимі) шығуы жөнінде түрлі пікірлер бар. Бұл мәселенің 

төңірегіндегі түрлі пікірлер XVIII ғасырдан бері жалғасып келеді, бірақ зерттеушілер 

әлі бір тоқтамға келген жоқ. 

"Қазақ" атауы жазба деректерде қай заманнан бастап кездеседі?" деген мәселе де 

әлі талас тудыруда. Енисейден табылған VIII ғасырдың түркі жазба ескерткішінде 

«қазақ ұғлым» — «қазақ ұлым» деген сөз тіркесі кездеседі. Бұл ежелгі түркілерде "бір 

атаның баласы" дегенді білдірсе керек.  

"Қазақтар" термині XV ғасырдың 50-жылдарында Шу мен Талас өзендерінің 

аралығына өзбек ханы Әбілхайырдан бөлініп көшіп барған тайпа топтарына бекітілген. 

Біртіндеп "қазақ" термині этностық мәнге ие болды. Қазақ халқының, ұлттың 

қалыптасу кезеңдерін анықтайтын екі кезеңді атауға болады: 

1. ХV ғасырдың алғашқы жартысы — Өзбекия, яғни Әбілхайыр ұлысы 

құрамындағы үш сан жұрттан тұратын Алаш мыңы Одағы; 

2. XVI ғасырдың екінші онжылдығы — көрші мемлекеттер дербес ел ретінде 

тани бастаған Қасым хан билігіндегі үш жүзден тұратын қазақ ұлты.  

Бұл қазақ ұлтының қалыптасу үдерісінің аяқталуы қазақ мемлекеттігінің 

құрылуына тұтас келіп, үйлесімділік тауып, бірін-бірі толықтыра түседі. 



Расында, қазақ хандығына дейін, аймағымызда талай аласапыран ғасырлар мен 

дәуірлердің өткенін байқаймыз. Көне замандардан байтақ даламызда қоныстанған 

этникалық  тарихы аса күрделі, байырғы тайпалық бірлестіктер қауымдастығы Сақ, 

Ғұн, Үйсін мемлекеттері Түрік, Түркеш, Қарлұқ дәуірі, Қыпшақ ұлысы, кейінгі Алтын 

Орда, Көк Орда, Ноғай Ордаларының құрамына кірген түркітілдес елдер мен 

халықтардың топтасуы қазақ хандығының қалыптасуына алып келді. 

Бұл туралы Н.Ә.Назарбаев 1999 жылы жазған «Тарих толқынында» еңбегінде 

былай дейді: «Қазақ этносы ғасырлар бойы қалыптасқан. Ол осы межелі кезеңіне 

отаршылдық немесе басқыншылық соғыспен келмеген. Қазақтардың тарихи тамыры 

тереңде. Ондай тамыр алғашқы қазақ хандығының құрылған кезеңімен әсте 

шектелмейді».  

Біздің ата-бабаларымыз Қиыр Шығыстан Батыс Еуропаға дейінгі, Сібірден 

Үндістанға дейінгі аумақты алып жатқан мемлекеттердің дамуында екі мың жыл бойы 

елеулі рөл атқарып келді. Шаруашылықты жүргізудің алғашқы прогресшіл тәсілі 

болған көшпелі мал шаруашылығына өту сақ дәуіріне сәйкес келеді. Осы кезеңде 

атақты қолбасшылар Дари, Кир, Александр Македонский армиясының шабуылдарын 

тоқтатқан мемлекеттер нақ осы қазақ жерінде пайда болған. Атақты сақ 

жауынгерлерінің ерлігі, Томирис, Зарина ханшайым туралы аңыздар күні бүгінге дейін 

халық жадында жақсы сақталған. Қазақстанның барлық аймағынан дерлік археологтар 

тауып жатқан сақтар кезеңіне сәйкес келетін, «аң стилі мәдениеті» деген атауға ие 

болған, алтыннан жасалған тамаша зергерлік бұйымдар бүгінгі тәуелсіз Қазақстан 

жағдайында ата-бабаларымыздың өткен жолының, әлем мәдениетіне қосқан зор үлесін 

айқындап, ерекше мақтанышпен айтарлық тарих беттеріне жатады. 

Біздің дәуіріміздің IV-V ғғ. ғұндардың Еуропа мен Батыс Азияға жасаған 

жорықтары осы елдерді құл иеленушілік құрылыстан құтқарды. 

Түркі халықтарының тарихи бесігі – түркі қағанатын естен шығаруға болмайды. 

Түркі әлемінің мұрагер ұрпақтары бір-бірінен өздерінің ерік-жігерінен тыс қол үзіп, 

көз жазып қалған тар замандардың өзінде де, тарихи эпос түркі халықтарының басын 

біріктіруге қызмет етті. Тіпті тоталитарлық тәртіптің аса қатал жағдайында да түркілер 

өздерінің жалпы тарихи сана-сезім естелігін, рухани бірлігі мен жалпы мәдени 

ұқсастығын сақтап қала білді. 

Қазақ хандығына дейін қазақ жерінде ерекше із қалған мемлекеттік құрылымдар 

мен саяси жүйелер болған. Олардың барлығы сол мемлекетті қалыптастырған 

тайпалардың атауымен аталды: Ғұн мемлекеті, Қаңлы мемлекеті, Оғыз мемлекеті, 

Түрік қағанаты, Түргеш, Қимақ, т.б. Бұлардың барлығы Қазақстандағы мемлекеттілік 

тарихының кезеңдері болып табылады. Қазақ хандығының ерекшелігі – «қазақ» деген 

тайпаның емес, Қазақ халқының мемлекеті болды. Яғни, Қазақ хандығының құрамына 

енген тайпалардың барлығының мемлекеті. 

Елбасының өзі «Ғасырлар тоғысында» деген еңбегінде «Қазақ хандығы бүкіл 

Орталық Азиядағы ең алғашқы құрылған ұлттық сипаттағы мемлекет болды» - деп өте 

дұрыс айтқан болатын. 

Қазіргі күнде Қазақстан мемлекетін құрап отырған қазақ этносы дәл осы кезеңде 

Қазақ хандығын құрумен тарих сахнасына шықты. Солардың саяси құрылымы осы 

кезеңнен бастап, «Қазақ хандығы» деп атала бастады. 1465 жылы қазақ хандығының 

құрылуымен, жалпы халықтық руханияттың табиғи дамуына негіз қаланды. Асан 



қайғы, Шалкиіз, Бұхар жырау сияқты дәуірдегі ұлттың шығармашылығында шынайы 

қазақ рухы қалыптасып дамыды. 

Нақ осы уақытта Жәнібек пен Керей хандар Жетісуға көшіп келгеннен кейін, 

халық рухы өзін-өзі тұңғыш рет ашық бейнелеп, қазақ деген төл атымен аталды. Бұл 

хандық нығая келе XV ғасырдың екінші жартысынан былай қарай оған қараған халық 

– елдің өз ішінде де, көршілердің аузында да – түгелдей қазақ атына ие болды. 

Осы тарихи дәуірде халық рухы тағы бір тамаша оқиғадан көрініс тапты. XVIII 

ғ. бірінші жартысында үш жүздің ұлы билері Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би, Тәуке 

ханмен бірге «Жеті Жарғы» атты тарихи құжатты қабылдады. Бұл киелі «жеті» санын 

нысан еткен киелі парыздан, қасиетті ережеден тұратын әдепкі құқының кодексі 

болатын. 

Қазақ хандығының мемлекеті XIX ғасырдың бірінші ширегіне дейін жетті. 

Өкінішке орай, осы кезеңнің аяғына таман Қазақ хандығы іс жүзінде бірнеше дербес 

шағын хандықтарға шашырап кетті. Нәтижесінде бірыңғай қазақ халқының рухани 

және табиғи күштері бөлшектеніп, әлсіреп қалды. 

Қазақ хандығы Тәуке ханнан кейін еліміз бейбіт жағдайда бір-біріне 

бағынбайтын, тек соғыс болған кезде ғана амалсыз бірігетін кіші хандықтарға бөлінді. 

Бұлай бөлшектену халықтың дамуын тежеді. Біздің жерді айнала қаумалап аңдып 

отырған отаршылдар бұл жағдайда қалт жібермей пайдаланды. Осындай күрделі 

кезеңде 150 жылға созылған жоңғарлар шапқыншылығы басталды. Тағы да үш би 

Төле, Қазыбек, Әйтекелердің күш салуымен халық Бұлақты өзенінің бойында 

басқыншы жауға қарсы шешуші ұрысқа жиналды. 

1726 жылы Түркістанның оңтүстік-шығыс бетіндегі Ордабасы биігіндегі 

қазақтың барлық тайпалары мен руларының жайсаңы басы қосылған ұлы жиын болды. 

Бұл жиында бүкіл қазақ қосының басын біріктіруде тарихи шешім қабылданды. 

Халықтың үш ұлы перзенті – Әлібекұлы Төле би, Келдібекұлы Қазыбек би, Байбекұлы 

Әйтеке би елдің бірлікті аңсаған арманын жүзеге асырды. 

Елбасы Н.Ә. Назарбаев «Тәуелсіздік белестері» еңбегінде: «1727 жылы Бұланты 

өзенінің Жоңғар қолы мен  Қазақ жасағының алғашқы ірі шайқасы болды. Еуразияның 

жаңа тарихында өзінің ауқымы жөнінен де, кейінгі тарихқа әсері жөнінен де кешегі 

кеңес дәуірінің ғылымы жете бағаламай кеткен, сол қырғынға тең келер шайқас болған 

емес. Ойраттарға ойсырата соққы берілді. Ол «Қалмақ қырылған» деп аталды» - деп 

атап көрсеткен. 

1729 жылы Аңырақай даласында қазақ халқының өмірі тәуекелге тігіліп, бұдан 

әрі болу-болмауы талқыға түскен тарихи шайқас болды. Біз бүгінге күнге дейін осынау 

ұлы шайқастың тарихи бағасын берген жоқпыз. 

Қазақ хандығы тарихында осынау қиын да күрделі саяси жағдай орын алған тұста 

ұлтты қорғаушылар қатарында Бөгенбай батыр, Қабанбай батыр, Наурызбай батыр, 

Райымбек батыр т.б. ұлттың жауынгерлік рухын танытатын жарқын тұлғалы 

қолбасшылар халық арасынан суырылып алға шықты. 

Халықтың тас-түйін ерік-жігері мен бірлігі Абылай ханның бір басында 

бейнеленді. Батырларымен тізе қосып, ерліктің тамаша үлгілерін көрсеткен, осы 

арқылы халықтың ұйтқысы болған Абылай ханның ерліктері осынау қатал заманда 

қазақ рухын қайта түлетудің алтын діңгегіне айналды. Оның ұйтқысы болған рухани 



көсемдер - Төле, Қазыбек, Әйтеке билер. Олар ішкі алауыздықтарға қарамастан, 

Абылай ханмен бірлесіп, ұлтты тұтастырып біріктіру жолында еңбек етті. 

Елбасына ауыр күн туған XVIII ғ. орта тұсында ұлы ханымыз Абылай керемет 

қолбасы ретінде де, ақылы терең дипломат ретінде де таныла біледі. Ресей, Қытаймен 

бірлескен яки ықпалдасқан түрде, олардың бірде-біріне қарсы әрекет етудің қай-

қайсынан да бойын аулақ салды. 

Жоңғарларға ойдағыдай біріккен күшпен ойсырата соққы бергенімізбен ол 

алауыздықтың салдарынан тағы да аяғына жеткізілмеді. 

Кіші жүздің ханы Әбілқайырдың бастамасымен Ресейге қосылып, әскери одақ 

болу мәселесі қазақ хандығының тәуелсіздіктен айрылып бодан болумен аяқталды. Бұл 

жағдайды патша үкіметі өте жақсы пайдаланып, елдің ішкі-сыртқы саяси жағдайларын 

одан әрі ушықтыра түсті. Рулық қайшылықтарды пайдаланудағы империялық 

саясаттың рөлі ерекше басым болды. Нақты тарихи айғақтар Ресей отаршылдығы 

мәжбүрлеумен және зорлықпен, тұрақты түрде және кезең-кезең бойынша жүзеге асып 

отырды. Бұл да сол дәуірдегі ішкі қайшылықтардың орын алып, бірліктің жоқтығынан 

басқа бір мемлекетке саяси тәуелділікке алып келді. Азаттықтан біржола айрылу 

дәстүрлі өмір салттың экономикалық негізін шайқалтты. Қалыптасқан жергілікті 

өкімет билігі жойылды, хан-сұлтандар саяси биліктен аластатылды. Ел іші 

отаршылдардың қалауымен саяси әкімшілік бөліктерге бөлінді. 1882 жылғы «Сібір 

қазақтары туралы жарғы», 1824 жылғы «Орынбор қазақтарын басқару туралы 

реформалар» орта жүзбен кіші жүздегі хандық билікті ресми түрде жоюмен аяқталды. 

Осыдан келіп, патшалық Ресейдің қоныс аудару саясаты қазақ ұлтының 

этникалық аумағының тарыла беруіне себепші болды. 

Сонымен, XV ғ. ортасында Қазақстанның оңтүстік-шығыс бөлігінде құрылып, 

көп ұзамай бүкіл Шығыс Дешті Қыпшақтағы мемлекеттің бірден-бір көрінісі болған – 

Қазақ хандығы біртұтас, бір орталықтан басқарылатын мемлекеттік құрылым ретінде 

265 жылдай, ал бытыраңқылық күйде тағы да 100 жылдан астам өмір сүріп, XIX ғ. 20 

жылдарында біржолата тарихтың еншісінде қалды. Н. Назарбаев «Тарих толқынында» 

атты еңбегінде «Қазақ хандығын Орталық Азиядағы тұңғыш ұлттық мемлекет» деп 

ерекше атап көрсетеді. 

Елбасының «Тәуелсіздік белестері» еңбегінде: «Қазақ даласында тәуелсіздік 

жолындағы жалпыұлттық қозғалыс басталды. Оның тізгінін атақты Абылай ханның 

немересі Кенесары Қасымов ұстады. Он жыл бойы жүргізген соғысына Қазақстанның 

көпшілік бөлігі көтерілді. Ол күрес тарих шежіресіне ел рухының қайта өрлеген кезеңі 

және ең соңғы көшпелі қазақ мемлекетінің біржола күйреген кезеңі болып енді. 

Кенесары мерт болған соң, қазақ рулары отаршылдық басқыншылыққа қарсы жеке-

жеке қарсыласып жатты». 

XIX ғ. екінші жартысында Кенесары Қасымовтың, басқа да қазақ сұлтандары мен 

батырларының отаршылдыққа жан аямай қарсыласқаны арқасында Ресей 

империясының Орталық Азияға қарай жылжуы едәуір кешеуілдеді. 

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың еңбектеріндегі қазақ хандығының – ұлттық 

мемлекеттіліктің бастауы ретіндегі, соңғы хан болған Кенесарының жұмбақ өлімімен 

патша үкіметінің отарлау саясаты әлі де жалғасын таба бергеніне дәлелдер жетерлік. 

2. Тәуелсіз Қазақстанда халықтың ауызша тарих айту дәстүрінің, шежіренің, 

жазбаша тарихнаманың жаңаша бағалануы. Қазақстан Республикасы Президенті 



Н.Ә. Назарбаевтың «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» атты Қазақстан халқына 

арналған Жолдауында 2015 жылды Қазақ хандығының 550 жылдығын тойлау туралы 

айтқаны көпшіліктің назарында. 

Қазақ хандығының тарихы – сол Алтын Орда империясының орнына келген 

мемлекеттердің бірінің тарихы. Ол біздің төл тарихымыз, бүгінгі Қазақстан Республикасы 

деп аталатын мемлекетті құрып отырған қазақ халқының өз тарихы. Қазақ хандығының 

құрылу тарихы – XIX ғасырда Ш.Уәлиханов зерттеулерінде былайша беріледі: 

«..ауызша аңыз әңгіме бойынша қырғыздар (қазақтар) Барақтың ұлы Жәнібекті 

өздерінің ханы санайды. Қалай болғанда да, аңыз бойынша Жәнібек Жошы ұрпағынан 

шыққан қазақтардың бірінші ханы болған… орданың екі жақыны, ноғайлар мен 

қазақтардың тұрмыстары бірге болған. Жәнібектің билік құрған кезеңі қырғыздың 

(қазақтың) поэмасында «Алтын ғасыр» ретінде жырланады. Далалықтар арасындағы 

Жиренше шешеннің (дана), әз-Жәнібектің және ноғай философы Асан қайғының 

адамгершілік жөніндегі жыр-аңыздарының басым бөлігі қазіргі кезеңге дейін 

қолданыста» 3. 

Ш. Уәлихановтың кейінгі тарихи кезеңдегі бір-бірінен ажыраған туыс халықтар, 

қазақ және ноғайды бірге айтуы да бекер емес. 

XV ғасырдың ортасында Орталық Азияның кең даласында өздерін «Қазақ» деп 

атаған қауымдастық тарихи аренада пайда болып, Қазақ хандығының құрылуымен 

Қазақстанның жеке тарихы басталады. 

Керей хан – Қазақ хандығының негізін қалаушы ұлы екі тарихи тұлғаның бірі, 

алғашқы қазақ ханы, Ақ Орда ханы Орыстың (Ұрыс) ұрпағы. Туған жылы белгісіз, 

шамамен 1470 жылы қайтыс болған. Керей хан туралы мәліметтер «Тауарих-и Гузида-

йи Нусратнаме» және «Тарих-и Рашиди» атты еңбектерде кездеседі. Жәнібек хан (Әз-

Жәнібек) – Қазақ хандығының негізін қалаған екі тұлғаның бірі, екінші Қазақ ханы. 

Орыс ханның шөбересі, Барақ ханның ұлы. Туған жылы мен қайтыс болған жылы 

белгісіз. XV ғасырда, үшінші атадан қосылатын ағасы Керей ханмен тұспа-тұс өмір 

сүрген. Керей хан қайтыс болғаннан кейін Жәнібек хан Қазақ Ордасында 1472-1475 

жылдар шамасында билік құрған. Жазушы М.Мағауин «Қазақ тарихының әліппесі» 

атты еңбегінде ол жөнінде мынадай баға береді: «Жәнібектің қазақ тарихында 

айрықша тұлға екендігінің белгісі – ол халық санасында әулиеге пара-пар, ақылды әрі 

әділетті әмірші ретінде таңбаланған ұлттық тарихымызда жай ғана Жәнібек хан деп 

аталмайды, Әз-Жәнібек хан деп аталады». 

Әз-Жәнібек – қазақ жұртының іргесін бекітіп, ордасын орнықтырған ұлы хан 

ғана емес, сол халықтың бар игілігіне ұйытқы болған асыл ұрық, ұлы әулеттің де 

негізін салушы. Қазақ Ордасының құдіретті әміршілері, қазақ халқының  ұлы 

перзенттері: Қасым хан, Хақназар хан, Тәуекел хан, Еңсегей бойлы Ер Есім хан, 

Салқам Жәңгір хан, Әз-Тәуке хан, Абылай хан, ең соңы Кенесары хан, ұлы ғалым 

Шоқан, Алаш-Орда көсемі - Әлихан Бөкейханов – барлығы да осы әулие Әз-Жәнібек 

ханның тікелей ұрпақтары. Керей хан мен әз-Жәнібек хан өз енін тарихтың барлық 

жолдарынан аман алып өтті. 

Мұхаммед Хайдар Дулатидың «Тарих-и Рашиди» еңбегінде: «...Жошы 

ұрпағының сұлтандары жорық жасап, Жәнібек хан мен Керей хан одан қашып, 

Моғолстанға кетіп қалған еді. Есенбұға хан оларды құрметтеп қарсы алып, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%93%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D1%80%D1%8B%D1%81_%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85-%D0%B8_%D0%93%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B0-%D0%B9%D0%B8_%D0%9D%D1%83%D1%81%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85-%D0%B8_%D0%93%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B0-%D0%B9%D0%B8_%D0%9D%D1%83%D1%81%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85-%D0%B8_%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B4%D0%B8


қоныстануға Моғолстанның (қазіргі кезде бұл мекен Хантау) батыс жағындағы Шу 

өзені алабындағы Қозыбасыны берді». 

Қозыбасы – XIV-XV ғғ. басында өмір сүрген Моғолстан мемлекетінің батыс 

бөлігіндегі жер атауы. 

Тарихи дерек көздеріндегі Қазақ хандығы құрылған аумақ. Қозыбасы атауының 

түп мағынасы – төңірегіндегі жоталардан оқшау тұрған қозының басындай ғана 

жұмыр, аласа, шоқы – төбені білдірсе керек. Бірақ қазір Жетісу өңірінде бірнеше 

Қозыбасы атауы кездеседі. 

XVI ғасырда өмір сүрген тарихшы Розбехан Исфаханидың деректеріне 

қарағанда, Қазақ хандығында он ұлыс болған, әр ұлыстың жан саны жүз мың адам. Бұл 

Мұхаммед Хайдар Дулатидың: Қазақ хандығының жан саны 1 миллион адам деген 

дерегіне сай келеді. 

Тарихи деректемелерде қазақ хандарының жүз мың атты әскерімен жорыққа 

шыққаны (мысалы, Тәуекел хан) қазақ сұлтандарының әр қайсысының елу мың, отыз 

мың, жиырма мың атты әскерді бастап соғысқаны туралы айтылады. М.Х. Дулатидың 

«Тарих-и Рашиди» атты еңбегінде «Таһир ханның алғашында он лек (жүз мың) әскері 

бар еді, кейін екі лек (жиырма мың) әскері қалды» дегенді айтады. 

Қазақ хандығы тәуелсіздікті сақтау, аймақтың ұлғаюы, биліктің тұрақталуы, 

заңның әділдігі мен қолданылуы, жеке тұлғаның тарихтағы рөлі, елдің бәсекеге 

қабілеттілігі тұрғысында жаңа биік сатыға көтеріле алды. Оның айқын дәлелі мыналар: 

 Осынау жаугершілік заманда қазақ хандығы бір сәтте тәуелсіздігінен 

айрылған жоқ. Бұл кезеңде де ел басына күн туған кездер аз болған жоқ.  

 Жаңа хандық құрылып, тәуелсіз дербес ел болумен қазақ халқының 

қалыптасу үдерісі түпкілікті аяқталды. Қазақтың тілі, мінезі, әдет-ғұрып, рулық 

тайпалық құрылымы білім болмысы дараланып, Қазақ мемлекеті деген елдің 

дараланған тұсы – осы тұс. 

 Осы кезеңде мемлекеттің ұлан-ғайыр жері анықталып, шекаралары 

бекемделе бастады, қазақ хандығы халықаралық танымал мемлекет дәрежесіне 

көтеріледі. 

 Мемлекет пен құқықтың қарым-қатынас реттеліп, мемлекет өмірі Дала 

демократиясы арнасына түсірілді. 

Қазақ хандығы қарулы күштерінің басым көпшілігі халық жасақтарынан 

құрылды. Қазақтар қарулы көшпелілер болды. Сыртқы жаудың шапқыншылығынан 

қорғануда және жорыққа аттануда соғысқа жарайтын әрбір ер азамат өздерінің тайпа 

көсемдері мен батырларына ілесіп, майданға шығуға дайын болды. Жайшылықта қару-

жарағын асынып, малын бағып, аңын аулап, ауылдарында өндіріс кәсібімен 

шұғылданды. Қазақтың ру-тайпалық құрылымы да өндіріс жұмысы мен әскери істерді 

ұштастырған ұйым болды. Өте-мөте ел басына соғыс қаупі төнгенде жалпы халық 

қарулы қимыл жасап отырды. Бұл жөнінде Орта Азия тарихшысы Розбехан Исфахани 

былай дейді: 

«Өздеріне шабуыл жасалған кезде, бір ұлыс болып табылатын әрбір ру (тайпа) 

бір жерге орналасады да дұшпанды өз отбасылары мен мүлкіне жолатпау үшін 

сондайлық қызу қайратпен, батырлықпен өткір қылыштарын жұмсайды. Ұрысқа 

барынша дайындалып, қажетті керек-жарақтарын ала келеді. Бірнеше түтін түтеткен 

үйден тұратын әрбір әулет отбасылары мен мүліктеріне бас болады. Егер де қарсыласу 



туын көкке көтеріп, дұшпанға тойтарыс беру үшін бүкіл қазақ әскері бірігіп, бір жерге 

жиналатын болса, оны жеңу өте қиын іс болады». 

Деректерге қарағанда, қазақ хандығының қарулы күштерінің біршама тұрақты 

бөлігі хандар мен сұлтандардың ордасымен бірге көшіп-қонып жүретін оларға тәуелді 

төлеңгіттерден жиналған сайлауыттар. Қалған бөлігі жаугершілік кезінде жалпы 

аттанысқа келтірілетін халық жасақтары болған. Оларды хан, сұлтан және батырлар 

басқарған. Сырдария жасағындағы отырықшы аудандар мен қала, бекіністерді қорғау 

үшін белгілі шамада тұрақты әскер ұстаған. 

Дәстүрлі қазақ қоғамындағы хан билігінің сипаты орта ғасырлардағы 

деректемелерде ханның құқықтары мен міндеттері мынадай: 

1. Билік етуші әулеттің басшысы және барлық қазақ тайпаларының жоғарғы 

сюзерені ретінде ханның бүкіл хандық аумағына, ұлысқа қарасты барлық жерге 

жоғары дәрежеде билік ету құқығы, оның негізгі қызметі мен басты міндетінен – елді 

сыртқы жаулардан қарумен қорғауынан туындайтын құқығы болды. 

2. Соғыс жариялау және бітім жасау құқығы тек ханға ғана берілді, мұның өзі 

әскерлердің жоғарғы басшысы міндетінен туындайтын еді. 

3. Ханның шет мемлекеттермен келіссөздер жүргізуге жоғарғы дәрежеде құқығы 

болды, мұның өзі мемлекеттің сыртқы саяси бағытын белгілеу міндетінен туындайтын. 

4. Ханда өзіне бағынышты өлтіру немесе тірі қалдыру құқығы – оның жоғарғы 

билік міндетінен туындайтын құқығы болды. Ханның бұл құқығы мен міндеті 

қазақтардың «Жеті жарғы» құқық нормаларында айқын көрсетілген. 

5. Сондай-ақ ханда заңдар және қоғамның барлық мүшелері үшін міндетті 

бұйрықтар шығару құқығы – оның сол кездегі қоғамдық құрылыс пен тәртіпті сақтау 

міндетінен туындайтын құқығы болды. 

Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін де қазақ мемлекетінің қалыптасу тарихын 

анықтау мен қазақ хандығының құрылу жолын анықтауға тарихшы ғалымдар да өз 

үлестерін қосты. 1993 жылы жарық көрген «Қазақ тарихы» журналы осы мәселе 

төңірегінде ауқымды пікір-талас туғызды. Басылым мәселенің ғылыми негізде және 

шынайы түрде зерттелуіне көп көңіл бөліп, отандық тарихшылардың пікірін 

жүйелеуге атсалысты. 

Енді белгілі болып отырғандай, 2014 жылдың 4 қарашасында Орталық 

коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Мәдениет және спорт министрі 

Арыстанбек Мұхамедиұлы мынандай мәлімдеме жасады. 

«... Мұхаммед Хайдар Дулатидың «Тарих-и Рашиди» еңбегіне сүйене отырып, 

бүкіл ғалымдар бір тұжырымға келді. Яғни, осыған сәйкес 1465 жылы қазақ 

хандығының алғаш құрылған кезі атап өтіледі». Міне, бұл мәселеге нүкте 

қойылғандығын аңғарамыз. 

Қазақ хандығы құрылған бастап, «Қазақ» сөзі саяси термин ретінде тарихқа 

алтын әріптермен енді. Қазақ хандығы – қазақ мемлекетінің шыққан шыңы, жоғарғы 

билігі. 

Қазақ хандығының құрылуы – қазақ халқының қалыптасу үдерісін 

қорытындылаған тарихи оқиға болды. Мемлекет басшысы «Қазақ хандығының 550 

жылдығын» мерекелеу бойынша әр алуан 100 іс-шарадан тұратын арнаулы 

тұжырымдамалар қабылдады. Қазақ хандығына байланысты ғылыми конференциялар 

ұйымдастырылып, деректі және көркем фильмдер шығарылды. Оның ішінде 



Елбасының тапсырмасымен Қазақ хандығына 20 сериялы үлкен телехикая түсірілді. 

Шаралар негізінен үш бөлімнен тұрады. 

Біріншісі – патриоттық бағытта, екіншісі – ақпараттық, яғни ғылыми – көпшілік 

бағдарламаларды, танымдық деректік фильмдерді қазақ халқының мәдениеті мен 

өнегелі қасиеттері туралы көркем фильмдер жасап, жетекші орталық телесериялар 

арқылы тарату, үшіншісі – ғылыми-зерттеу жұмыстарын қамтиды. 

Қазақ хандығының алғаш құрылған жері Шу мен Талас өзендерінің арасындағы 

алқапта 2015 жылы қыркүйекте Елбасының қатысуымен іс-шараның өткізілуімен 

ерекшеленеді. Қазақ хандығының 550 жылдығын атап өту Тәуелсіздік сыйлаған 

даңқты бабаларымызға, дара тұлғаларымызға діни құрметтің белгісі. «Қазақ 

хандығының 550 жылдығы» - Тәуелсіздік пен теңдіктің, ынтымақ пен елдіктің тойы. 

Соған орай, тарихымызға қатысты дереккөздерді әлі де болса, шетел қорларынан 

іздестірудегі кәсіби тарихшыларымызға серпіліс қажет. 

3. «Мәңгілік ел» - ұлттық идеясының мәні мен маңызы. Қазақ жеріндегі 

«Мәңгілік ел» идеясының тарихи бастаулары мен даму мәселесін айшықтауда Елбасы 

Н.Ә. Назарбаевтың Ұлытау төріндегі сұхбаты да негіз болады. Онда: «Біздің елдігіміз, 

қазақ жұртының арғы түбі ғұндардан басталады. Ғұндардан кейін көк түріктерге 

жалғасады. Одан кейін Алтын Орда орнығады. Сөйтіп, хандық дәуірге ұласып, кейін 

біртіндеп Тәуелсіздікке келіп тіреледі. Осындай үлкен тарихымыз бар. Жастарымыз 

мұны білуі керек. Біз кеше ғана пайда бола қалған халық емеспіз». Ұлытау 

төңірегіндегі сұхбат Қазақстан мемлекеттілігінің қалыптасуы мен дамуының негізгі 

шынайы төрт кезеңін анықтап берді. Демек, «Мәңгілік ел» идеясының тарихи 

бастаулары да төрт кезең шеңберінде талдануы орынды. 

Сонау ерте замандардан бері ұлан-байтақ қазақ жері бүкіл Еуразия кеңістігінің 

мәдени – мәйегі, рухани түпқазығы болып келді. Бес қаруы сай, ұрыс жүргізудің 

ерекше тактикаларын меңгерген, атты жауынгерлер де алғаш рет Ұлы Дала төсінде бой 

көрсетіп, атой салды. Кезінде түркі жұрты қағандары «түнде ұйықтамай, күндіз 

отырмай, қара терін төгіп, қызыл қанын ағызып», «Мәңгілік ел» ірге тасын қалап кетсе, 

дәл осыны жаңа дәуірде Елбасының XXI ғасырдағы «Мәңгілік ел» идеясы тұрғысында, 

іс жүзінде тарихи сабақтастыққа жалғастырып отыр. 

«Мәңгілік ел»- ежелгі түркілер мұраты. «Мәңгілік ел» - бабалардан мұраға 

қалған тарихпен суарылған қазақ халқының арманы. «Мәңгілік ел» идеясының 

негіздері: тарихи сабақтастық; қазақ мәдениеті; еркіндік; бірлік; күшті мемлекет; 

жоғарғы мақсаттар; Ұлы болашақ. «Мәңгілік елдің негізгі кезеңдері: ұлттық 

мемлекетті құру және халықты біріктіру идеясының пайда болуы; Ұлттық мемлекетті 

қолдау үшін күрестер; халықты қорғаушылардың қасіреті; Елбасы. Мемлекеттіліктің 

жаңғыруы және халықтың бірігуі. Мәңгілік елдің құндылықтары:  

 Қазақстанның тәуелсіздігі және Астана; 

 Ұлттық бірлік, бейбітшілік және біздің қоғамдағы ынтымақтастық; 

 Зайырлы қоғам және жоғары руханилық; 

 Индустрияландыру және инновация негізінде экономикалық өрлеу; 

 Жалпыға бірдей еңбек ету қоғамы; 

 Тарихтың, мәдениеттің және тілдің ортақтығы; 



 Ұлттық қауіпсіздік және біздің еліміздің жалпы дүниежүзілік және аймақтық 

мәселелерді шешуге жаһандық қатысуы. 

2014 жылдың 17 қаңтарында Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан 

Әбішұлы Назарбаевтың кезекті халыққа Жолдауын: «Бір жыл бұрын мен еліміздің 

2050 жылға дейінгі дамуының жаңа саяси бағдарын жария еттім. Басты мақсат — 

Қазақстанның ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылуы. Ол — «Мәңгілік 

Қазақстан» жобасы, ел тарихындағы біз аяқ басатын жаңа дәуірдің кемел келбеті», - 

деп бастады. Бұл орайда елең еткізген жаңалық — тұңғыш мемлекеттік ресми 

идеология, яғни «Мәңгілік Ел» идеясының жариялануы. Бұл — Қазақстан 

Республикасының ұлттық идеясынан келген түйін-тұжырым. Мәңгілік Ел 

отандастардың бірегей тарихи мақсаты мен қаһармандық ұраны десек қателеспейміз. 

Аталған идея қазақ елінің ғасырлар бойы армандаған мақсаты ғана емес, Тәуелсіздік 

жолындағы жанқиярлық еңбегі мен тынымсыз шығармашылығының нәтижелері 

арқылы қол жеткен асу. «Мәңгілік ел» ұғымын тереңнен түсіндіру, тарихи негіздерін 

көрсету мәселелері маңызды болып табылады. Түркі тарихын, көне түркі мұраларын 

зерттеуші филология ғылымдарының докторы, профессор Қаржаубай 

Сартқожаұлының «MANGI EL» халықаралық ғылыми-көпшілік тарихи журналында: 

«Мәңгілік ел — түрік жұртының данагөйі, үш бірдей қағанның кеңесшісі болған 

атақты Тоныкөк (Тұй-ұқық) негізін қалаған идея» — екендігін жазған. Елтеріс Құтлық 

қаған екінші Түрік қағанатын құрғаннан кейін Тоныкөк «Мәңгілік ел» идеясын қолға 

алды. Мәңгілік ел — мақсаты түрік елінің билігі деп осыдан 13 ғасыр бұрын мәңгілік 

идеясын ұсынған. Елдің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін геосаяси және ішкі, сыртқы 

қорғаныс шеңберін жасап, мәңгілік ел саясатын Көк Түріктер іске асырды. Сол идея, 

сол мұрат бүгінгі қазақ елінің бас ұранына айналуда.«Күл тегін» жазуының қазіргі 

қазақ тілінің нормасына келтірілген Ғұбайдолла Айдаровтың нұсқасында: «Көктегі 

түркі тәңірісі, түркінің қасиетті жер-суы былай депті: Түркі халқы жоқ болмасын дейін, 

халық болсын дейін...» — деген жолдар бар. Бұл жерде елдің тарих сахнасынан кетпей, 

сақталуын тілейді. Мәңгілік ел дегеніміз — мемлекеттің ғасырлар тоғысында, ірі 

державалар арасында бәсекеге төтеп беріп, өзіндік қорғаныс саясатын ұстану деп 

түсінуге болады. Орхон өзенінің бойында Түрік қағанатының Ордабалық деген 

астанасы болған. Қағанаттың хан ордасы мемлекеттің ішкі ядросы. Оны қорғайтын 

арнайы полиция (тұрғақ деп аталған) және оған қоса тұрақты әскер (шерік деп аталған) 

пайдаланылды. Ішкі қорғаныс деп атаған екінші шеңбер белдеуін түрлі тайпалар 

қорғап тұрды. Үшінші шеңберде он-оқ Түркештер тұрды. Қырғыздар, Кидандар, 

Татабилер, Таңғыттар, Басмылдар да үшінші шеңбердің қорғаушысы болды. Осы үш 

шеңбер тұтас империяны қорғап тұрды. Түріктер осы 3 шеңберді орнатып болған соң, 

«Мәңгілік ел» идеясын нық бекемдейді.  

Ғұлама ойшыл, сазгер, қобыз жасаушы Қорқыт бабамыздың өлімге қарсы тұрып, 

мәңгі өмірге ұмтылуы, тек Қорқыттың ғана емес, сол замандағы билеушілердің елдің 

мәңгі өмір сүруін қалағандығын білдіреді. М. Әуезов Қорқыттың мәңгілік өмір туралы 

толғаныстарының негізгі философиялық түйініп аша келіп, оның болашақ ұрпақ үшін 

дүниетанымдық маңызы зор, мәңгілік мұра екенін атап өткен. Қазақ халқы арасында 

тараған аңыздардан Қорқытты бірде айтулы күй атасы ретінде көрсек, енді біразында 

ол өлім атаулыға қарсы шара іздеген қамқоршы ретінде көрінеді. Қорқытты мәңгі 

өмірді іздеген, бақилық болғысы келмеген деген түсінікті, халқына жерұйықты іздеген 



Асан Қайғымен түсіндіруге болады. Асан Қайғы өз халқы үшін ең қолайлы, ең құнарлы 

жерді іздегендігі белгілі. Утопиялық көзқарастағы Асан қайғының жерұйықты 

іздеудегі мақсаты, халқының жайлы жерге қоныстанып, болашақта мәңгі ел болуын 

қалаған.  

Ұлы дала тарихын зерттеуші, түркітанушы ғалым Лев Гумилев «Каспий 

айналасындағы мың жыл» кітабында түркілер өздерінің ұлы мемлекетін «Вечный Эль» 

атағанын жазады. Орхон жазуындағы «беңгу ел» сөзін қазақ ғалымдары М. 

Жолдасбеков, А. Аманжолов, Қ. Сартқожаұлы «Мәңгі ел» деп аударып келген. 

Көрнекті еуразияшыл ғалым, тарихшы-этнолог Л.Н.Гумилев «От Руси к России» 

атты еңбегінде: «Еуразия құрлығы үш рет біріктірілді. Алғашында оны Ұлы Түркі 

қағанатын құрған көне түріктер біріктірді. Түріктерден кейін Шыңғыс хан бастаған 

монғолдар, кейіннен Ресей өз қолына алды» — дейді. Л.Н. Гумилев еуразия 

құрлығының бірлігі, мәңгілігі туралы ойын көне түріктерден бастайды. Қазақстан 

Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың бастамасымен қалыптасып жатқан 

Еуразиялық идеясының негізінде Ресейлік емес, түріктік ынтымақтастыққа қол 

жеткізіп, көне түріктердің мәңгілік ел идеясының өміршеңдігін дәлелдеуіміз керек.  

«Тұтас түрік елі» идеясынан «біртұтас Түркістан» идеясына дейінгі 

бабаларымыздың атқарған істері едәуір. Елбасы Түрік бірлігі идеясын тәуелсіздіктің 

алғашқы күндерінен бастап көтеруде. Ел азаматтары мен Қазақстан саяси элитасының 

ұлттық идеология қалыптастыру жолындағы ойларын Елбасы сараптады. «Біртұтас 

Түркістан идеясы», «Түркістан конфедерациясы», «Еуразиялық одақ идеясы», 

«Қазақстандық ұлт идеясы», «Жерұйық», «Атамекен», «Қазақ Елі идеясы» сынды 

ұғымдар арқылы мемлекет құрушы қазақ халқы мен тарихи тағдыр тоғыстырған 

ұлттарға ортақ боларлық идея, мемлекеттік мәнге ие боларлық идеология 

қарастырылды. Мәңгілік Ел идеясы - қазақ ұлтының мақсат-мүддесіне және елімізді 

ортақ Отан еткен жүз отыздан астам ұлттар мен ұлыстардың ұлттық идеясына 

негізделген идеология болатынына сенуге болады. Еуроцентристік көзқарас бойынша 

түркі тілдес халықтардың ынтымақтастығына деген сын айтушылар көп. Түркі 

интеграциясын Т. Рысқұлов пен М.К. Ататүрік бастаса, кейін нақты практикалық 

шараларды қолға алған ҚР тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың шешуші саясаты өз 

жемісін берді.  

Н.Ә. Назарбаевтың түрік халықтарының бірлігін нығайтудағы тарихи рөлінің 

қаншалықты маңызды болғанын аңғаруға болады. Қазақстан Халықаралық «Түрксой» 

ұйымына қолдау көрсетіп, түрік дүниясының барын бағалап, жоғын түгендеуге жол 

сілтеді. Халықаралық аренада Қазақстанның беделі нығайған сайын, түрік 

мемлекеттерінің бірлігі идеясы ашық әрі табанды насихаттала бастады.  

Елбасы Н.Ә. Назарбаев өзінің «Тарих толқынында» атты еңбегінде: «Тарихтың 

алға қойып отырған өктем талабы әрбір түрік еліне әртүрлі салада саяси, 

экономикалық, мәдени және гуманитарлық тәсілдермен бірігу проблемасын шешудің 

бәріне бірдей тең институттық тетіктерін жаппай-тұрмай іздестіруді міндеттейді» — 

дей отырып, түрік мемлекеттері интеграциясының тиімді жолдарын іздеу қажеттілігін 

көрсетті. Елбасы Н.Ә.Назарбаев 2000 жылы 14-желтоқсанда латын алфавитіне көшу 

мәселесіне қатысты өз пікірін білдіре келіп, өте мұқият дайындықтан соң латын 

алфавитіне көшетінімізді айтты. Бұл жерде Тоныкөк негізін салған «Мәңгілік ел» 

идеясын қалпына келтіруші, жандандырушы Ұлт Көшбасшысы Н.Ә. Назарбаевтың 



қазақ халқына славяндық кириллица емес, түркі тектес бауырларымыз қолданатын 

латын қарпіне көшудің қажеттілігін айтты. «Тарих толқынында» атты еңбегінде: 

«Түркі халықтары жұмылған жұдырықтай болып біріккен кезде геосаяси өмірге тең 

құқықты субъект ретінде ықпал ете алады, мәдени әлемдегі өзара қарым-қатынастарда 

қайдағы бір енжар, ынжық элемент ретінде емес, өзгелермен терезесі тең тұлға ретінде 

бой көрсете алады. Бұл бағыттағы алғашқы игі қадам ортаазиялық одақтың құрылуы 

болды. Оның шеңберінде біздің бәрімізге ортақ мәдени ұқсастығымызды жете сезіну 

арқылы деңгейіміздің көтеріле түсетіні сөзсіз» — деп түрік бірлігінің болашағына зор 

үмітпен қарады.Қазіргі кезде, Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен жүргізілген түркі тілдес мемлекеттерді 

жақындастыру саясаты, елімізді Орталық Азияның көшбасшысына айналдыру идеясы 

өз жемісін берді. Оған Түркістандағы Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік 

университетінің ашылуы, 2009 жылы Түркияның «Түрік ошақтары» қоғамдық 

ұйымынан Н.Ә.Назарбаевқа «Түркі әлеміне қызмет» марапатының берілуі, Астанада 

Түркі академиясының ашылуы, сонымен қатар, Анкара қаласындағы «Генчлер» 

саябағына Н.Назарбаев ескерткішінің орнатылуы, Түркия Президенті Абдулла Гүлдің 

Президент Н.Назарбаевты «түркітілдес халықтардың көшбасшысы» деп бағалауы — 

Елбасының түркі әлемін біріктіру, экономикалық және мәдени салаларды тығыз 

байланыстыру жолындағы тарихи еңбегіне берілген әділетті баға болды. Елбасының 

түркі интеграциясы жолындағы қызметінің мақсаттарының бірі — экономикалық 

ынтымақтастыққа негізделген. 2012 жылдың 12-желтоқсаны күні Түркия астанасы 

Анкара қаласында Лев Гумилевтің 100 жылдығына орай өткен «Лев Гумилев және 

оның түркологиялық ғылыми мұрасы» атты конференцияда Алтайлық түркітанушы 

Беликовтың: «Бүгін Мая күнтізбесі бойынша тұтас бір кезең аяқталып, түркі 

жұртының дәуірі басталды!» — деген жалынды сөздері барша түркі халықтарын дүр 

сілкіндіріп, ертеңге деген ерен сенім ұялатып отырғаны аян.  

ХХІ ғасырды Түрік мәдениетінің ғасыры болады деп болжам жасаушылардың 

қатары күн санап артып келеді. Осы орайда Түркі кеңесі Бас хатшысының орынбасары, 

түркітанушы ғалым Дархан Қыдырәлі: «Енді осы Еуразиялық кеңістікті толтыра 

беруіміз керек. Түріктің бойындағы пассионарлық қасиет қайта оянуда. Түркі 

мәдениетінсіз, түркілік санасыз, түркі тарихынсыз Еуразия кеңістігін елестету мүмкін 

емес. Ежелгі түркілер, сақтар мен скифтер, ғұндар мен қыпшақтар Еуразияның ен 

даласын еркін қоныстанған. Бүгінгі түсінікпен алғанда, Алтын Орданы да Еуразиялық 

мемлекет деп атауға болады. Біздіңше, Шыңғысхан идеялық тұрғыда ұлы түркілік 

идеяны көтеріп, қос мұхиттың арасын мекендеген халықтың жадындағы тарихи 

сананы қайта жаңғыртқан», — дейді.  

Белгілі тарихшы, 1837-1847 жылдардағы Кенесары Қасымов бастаған 

қазақтардың көтерілісі жайында диссертация жазған ғалым Елтоқ Ділмұхамедовтың 

қызы Эльза Ділмұхамедова Л.Н.Гумилевтен сұхбат алады. Лев Николаевич Гумилев 

«Қазақтың пассионар тұлғасы кім?» деген сұраққа: «Ол, әрине, хан Кенелерің» деп 

жауап беріпті. Эльза Елтоққызы «Қазақстанды алда не күтіп тұр?» деп сұрайды. Сонда 

ол: «Қазақстанда таяу уақытта мықты серпіліс, пассионарлық дүмпу болады» деген 

екен. Бұл жерде Л.Н.Гумилевтің этностардың өмір сүруі теориясы бойынша әрбір ұлт, 

әр халық 1200-1500 жылдай өмір сүреді. Осы кезеңде халықтың туып, өсіп-өркендеп, 

даму шыңына жететіні, содан соң біртіндеп құлдырап құрдымға кететіні дәлелденген. 



Осы эволюциялық үрдіске 1500-дей жыл кетеді екен. Ал Қазақ хандығы ХV ғасырдың 

ортасында құрылды. XIV-ғасырдың орта шенінде қазақ халқы пайда болады. Соған 

қарағанда, халықтың даму жолының шырқау шегіне жақындап қалдық деп ойлаймын. 

Эльза Ділмұхамедова Гумилевке тағы да бір сұрағын қойып, «халықтың күшейіп бара 

жатқанын қалай білуге болады?» дейді. Сонда ғалым: «Оның белгісі сол жерде алқалы 

жиындар өтеді. Халық пассионарлық болып жатса, тарихын зерттейді. Пассионар 

тұлғалар көбейеді. Алдымен бір адам туады, ол өз ойларымен екінші адамның ойын 

қозғайды және адам баласының ойына келмейтін биік мақсаттар қойып, елді 

жұмылдырып, соған қол жеткізеді. Міне, пассионар халықтың белгісі осындай» деген 

екен.  

Гумилевтың айтқан сөздері жаңа дәуірге қадам басып жатқан Қазақ елінің қазіргі 

жағдайымен тұспа-тұс келеді. Гумилевтың «алқалы жиындар өтеді» дегені түркі 

ұрпақтарының ынтымақтастық жолында атқарып жатқан шаралары болса, «тарихын 

зерттейді» дегені түркі академиясының құрылуы және де 2013 жылы 5 маусымдағы 

М.Тәжиннің ұлттық тарихты зерделеу бағдарламасының жариялануы, сонан кейін, 

«бір адам туады» дегені Ұлт Көшбасшысының дүниеге келуі, сонымен қатар, «адам 

баласының ойына келмейтін биік мақсаттар қойып, елді жұмылдырып, соған қол 

жеткізеді» дегені Елбасының Қазақстан-2030 стратегиясын мерзімінен бұрын аяқтап, 

дамыған 30 елдің қатарына кіру бағытын алға қоюы деуге болады.  

Көне түркілердің «Мәңгілік Ел» идеясы үш негізден тұрады: оның біріншісі — 

көне түркі жазба ескерткіштеріндегі «Мәңгілік Ел» идеясы, екіншісі — Әл-Фарабидің 

«Қайырымды қалада» философиялық шығармасында, әсіресе, бұл идеяның теориялық-

методологиялық тұрғыдан тиянақталуы және үшіншісі — Жүсіп Баласағұнның осы 

идеяны негіздеген «Құтты Білік» дастаны. Тоныкөк ескерткішінде мемлекеттің 

тұрақты болуы үшін билікті ұстап отырған қаған мен ақылгөй дана бірауыздылығы, 

сөз бен істің ажырамауы, елдің тұтастығы үшін ынтымақтың, барлық күштердің 

ұйытқысы болу қажеттігі түп нысана ретінде айтылады. Түркі халқының елдігінен 

айырылып, қағансыз қалып, тағы да басқаларға бағынып, одан қайта көтеріле 

бастағаны, жаңа қаған отырғаннан кейін елдің басын біріктіру шаралары, яғни «түнде 

ұйықтамай, күндіз отырмай, түркі елі үшін қызыл қанын ағызып, қара терін төккені, 

күш-қуатын бергені» паш етіледі.Осының бәрі кейінгі ұрпаққа да үндеу ретінде 

айтылғаны көрінеді. Сонымен қатар, бұл жерде «Мәңгілік Ел» ұғымы, тәуелсіздік 

рухы, азаттық идеясы бір-бірімен үндесіп тұр.  

Әл-Фараби ежелгі грек философиясы мен шығыстың мұсылман ілімдерін 

байланыстыра отырып, түркі дүниесінің «Мәңгілік Ел» философиясының теориялық 

негіздемесін жасап берді. Ғалым «Мәңгілік Ел» теориясының негізгі ережелерін 

«Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары туралы», «Мемлекет билеушінің 

нақыл сөздері», «Азаматтық саясат» шығармаларында баяндайды. Бақытқа жету 

жолында адамдардың арасындағы қайырымдылық пен түсінушілік, бір-біріне көмек 

беру, достық пен бейбітшілік, тәрбие мен тәлім — Әл-Фарабидің тұтас әлеуметтік-

саяси теориясының ажырамас бір бөлігін құрайды. Мемлекет пен қоғамның 

кемелденуі туралы әлеуметтік-саяси теориясында мемлекет басқарушылары мен сол 

қоғамда өмір сүретін адамдардың да ұстануы тиіс мемлекетті басқарудың 

императивтері мен механизмдері көрсетілді. Сондықтан, бұлардың бәрі қазіргі таңда 

түркітілдес мемлекеттердің ұлттық құндылықтары ретінде саналуы тиіс. Фараби 



мемлекеттің міндетін және оның ішкі және сыртқы міндеттерін толық анықтап береді. 

Сыртқы міндеті ретінде мемлекеттің қайырымды қала тұрғындарын немесе мемлекетті 

сыртқы жаулардан қорғау, яғни күшті қорғаныс ұйымдастырумен жүктеледі. Ішкі 

міндеті ретінде мемлекеттің өз халқының бақытқа жетуі үшін көрнекті шараларды іске 

асыру керек: олар — әділеттілікті орнату, халықты оқыту, оларды керекті ғылыммен 

толықтыру, адамгершілікке тәрбиелеу, қайырымдылықты тарату және ең жақсы 

бақытқа жеткізетін әдеттерді бойға сіңіру. Қалған мәселелердің бәрі — экономикалық 

және саяси мәселелер — негізгі міндетке бағынады, яғни адамдардың бақытқа жетуі 

олардың рухани жетілуіне тәуелді.  

«Құтты білік» дастаны Қарахан мемлекеті түріктерінің тілінде жазылғаны 

белгілі. Жүсіп Баласағұн «Құтты білікті» 1069-1070 жылдары Баласағұн қаласында 

бастап, он сегіз айдың ішінде Қашқар қаласында аяқтаған. Жүсіп Баласағұнның 

«Құтты білік» шығармасы, араб-парсы әдебиетінің көшірмесі емес. Дастанда X–XI 

ғасырлардағы Жетісу жерінде тұрған тайпалардың салт-санасы, әдет-ғұрыптары, 

наным-сенімдері көп жырланған. «Құтты білік» кейіпкерлерінің есімдері де бұрынғы 

тәңірілік дін нанымдарына қатысты. Басты бейне Күнтуды — әділ ел басшысының 

рәмізі. Бұл бейне «Күлтегін» («Түркі қағанаты туралы сөз») жазуларынан басталып, 

әл-Фараби мен Қожа Ахмет Яссауи армандаған түрік мәдениетіндегі үлгі, мұрат 

тұлғаның бастысы. Жүсіп Баласағұнның басты кейіпкер қылып Күлтегінді көрсетуі 

түркі мәдениетін жалғастырушы, мәңгілік ел бағдарының қолдаушысы екендігін 

айқындайды.  

XVIII ғасырда Қазақ хандығының басын қосып, Айдаһардай Қытайдың аузына 

түсірмей, ақырған аюдың тырнағынан аман алып қалған Абылай ханның саясаты 

түркілік мәңгілік ел идеясын жандандырушы тұлғаның ерлігі. Шығыстағы қытайлар 

жоңғарларды қазақ жеріне айдап салып, сол арқылы қазақ жерін де, жоңғарларды да 

өзіне қарату еді. Осы соғыста не қазақ, не жоңғар, болмаса екеуі де құруы керек 

екендігі алпауыт елдердің жаттанды саясаты еді. Бірақ қазақ елі аман қалды. Қазақтың 

бақытына орай Абылай хандай дара тұлға тарих сахнасына келді. Нәтижесінде бұл 

соғыста қазақ емес, жоңғар 1758 жылы тарих сахнасынан мүлдем жойылып кетті. Ел 

басына түскен үлкен қиыншылықтан Абылай хан бабамыз елді біріктіріп, 

жұмылдырып, соның арқасында қазақ елін аман сақтап қалды. Ендеше, Абылай хан 

елді біріктірген ұлы тұлға және «Мәңгілік ел» идеясын жалғастырушы екендігін 

мақтанышпен айтуға болады.  

Мәңгілік Ел — жалпы қазақстандық ортақ шаңырағымыздың ұлттық идеясы. 

Бабаларымыздың арманы. ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың бастамасымен Астанада 

асқақ рухымыз бен мәңгілік мұраттарымызды паш етіп тұрған «Мәңгілік Ел» салтанат 

қақпасының салынуы «Мәңгілік Ел» идеясының мелекеттік идеологияға 

айналғандығының бір дәлелі. «Мәңгілік Ел» сөзінің терең тарихи тамыры және үлкен 

мағыналы мәні бар. Түрік шежіресінде «мәңгі» сөзі «Тәңір», «Құдай», «Алла» 

сөздерімен мағыналас қолданылды. Осыдан кейін, «Мәңгілік Ел» «Алла Тағаланың 

елі, халқы» дегенді білдіреді және мемлекет пен ұлттың уақытпен шектелмеген тұмары 

болады деуге толық негіз бар. Мәңгілік Ел ұлттық идеясының негізгі мәні — мәңгілік 

мақсат-мұраттарымыз бен мәдени-рухани құндылықтарымызға негізделген, мемлекет 

құрушы қазақ халқы мен өзге де ұлттардың ұлттық идеяларын бір арнаға 

тоғыстыратын идеология арқылы қалыптастырылатын қазақтың ұлттық мемлекеті. 



Мәңгілік Ел ұлттық идеясы дегеніміз — өткенімізден сабақ ала отырып, 

болашағымызды баянды ету жолындағы хақ мұраттарымыз. Демек, «Мәңгілік ел» 

идеясы – XXI ғасырда мемлекет ретінде орнығып, бәсекеге қабілеттілігі жоғары ел 

ретінде болашаққа бастайтын айқын бағдар. 
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ҚАЗАҚСТАН - ӘЛЕМ МОЙЫНДАҒАН ЕЛ 

 

1. Ядролық қарудан бас тарту және қауіпсіздікті нығайту. 

2. Әлемнің жетекші елдерімен стратегиялық байланыс. 

3. Қазақстан және халықаралық ұйымдар. 

 

1.Ядролық қарудан бас тарту және қауіпсіздікті нығайту. 1990 жылдардың 

басындағы Қазақстанның халықаралық жағдайы.1990 жылдың 25-қазанында Қазақ 

КСР-ның Жоғары Кеңесі Қазақстан аумағының тұтастығы мен мызғымастығын 

бекіткен мемлекеттік егемендік туралы Декларация қабылдады. Тарихи құжатта Қазақ 

КСР-інің халықаралық дербес субъектісі болуға, сыртқы саясатты өз мүдделеріне сай 

белгілеуге, дипломатиялық және консулдық өкілдіктер алмасуға, халықаралық 

ұйымдардың, оның ішінде Біріккен Ұлттар Ұйымының және оның мамандырылған 

мекемелерінің қызметіне қатысуға құқығы бар екені жан-жақты айқындалды. 

КСРО құрамында болған тұста біздің республиканың Сыртқы істер министрлігі 

болды. Бірақ, бұл мекеме елдің дербес сыртқы саясатын жүргізуге ешқандай құзыры 

жоқ еді. Сондықтан да Қазақстанның сыртқы саясатының қалыптасуы объективті және 

субъективті себептерге орай қиыншылықтармен жүрді. Шетелдерде Қазақстанның 

бірде-бір дипломатиялық өкілдігі болмағандықтан, бұл саладан тәжірибесіз еді. 

Қазақстан сыртқы саясатты реттеп отыратын білікті мамандарға зәру болатын. 

Қ.Тоқаев өзінің «Беласу»  атты еңбегінде: «Бұрын республикалық Сыртқы Істер 

Министрлігі одақтың сыртқы істер министрлігінің құрылымдық бөлімшесі болды да, 

негізінен консульдық және хаттамалық міндеттер атқарып келген... 90-жылдардың 

басында ғана Қазақстан СІМ-нің бірнеше қызметкері шетелдегі кеңес елшіліктерінде 

тәжірибеден өтіп, жұмыс істеуге мүмкіндік алды. Президент одақтық министрліктен 

шақыртып алған Төлеутай Сүлейменов тәуелсіз Қазақстанның бірінші сыртқы істер 

министрі болды», - деп жазады. 

Қазақстанның орасан зор табиғи байлық қоры болуымен қоса, бұрынғы Кеңестер 

Одағының ядролық әлеуетінің елеулі бөлігін иеленді. Ол әлемдік қауымдастық 

назарын Қазақстанға аудартты. Көптеген мемлекеттер мен халықаралық ұйымдар 

Қазақстан жайлы мәліметті ескі ақпарат көздерінен алды. Бұл жағдай Қазақстан 

туралы біржақты пікір қалыптастыратындықтан, еліміздің жаңа келбетін әлемге 

танымал етіп көрсету қажет болды. 

1990 жылдары халықаралық қатынаста бұрынғы ұстанымдар түбірінен өзгерді. 

Қазақстан егемендіктің алғашқы жылдарынан-ақ халықаралық саяси жүйеде өзінің 

бағыт-бағдарын анықтау мәселесін қойды. Қазақстан Республикасы сыртқы 

саясатының тұжырымдамасын Президент Н.Ә.Назарбаев 1992 жылғы мамыр айында 



«Қазақстанның егеменді мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуының стратегиясы» 

атты еңбегінде атап көрсетті. Қазақстанның сыртқы саясатының қалыптасуы төмендегі 

міндеттерді жүзеге асырудан басталды: 

 Қазақстан Республикасының жаңа сипатын тану; 

 Қазақстанды халықаралық дәрежеде мойындату; 

 Қазақстан Республикасының қауіпсіздігі мен аумақтық тұтастығын қамтамасыз 

ету; 

 Әлемдік деңгейдегі шаруашылық жүргізу және экономикалық байланыстарға 

белсене араласу. 

Тәуелсіздік алғаннан кейін екі айдың ішінде Қазақстанды – әлемнің 92 мемлекеті 

таныды. 

1992 жылдың 2-шілдесінде Республика  Президентінің жарлығымен «Қазақстан 

Республикасы Сыртқы істер министрлігі туралы Ереже» қабылданды. Сыртқы істер 

министрлігін құру оңай болған жоқ. Алғашқы кезде КСРО Сыртқы істер 

министрлігінің орталық аппаратында істеген және шетелдерде жұмыс істеп жүрген 

қазақстандықтар елімізге қызметке шақырылды. Республикаға – 12 маманданған 

дипломат келді. 

Қазақстан өзінің сыртқы саясат тұжырымдамасында көрші мемлекеттермен 

арадағы өзара қарым-қатынасқа айқын басымдық берді. Ресей Федерациясымен 1992 

жылдың 25-мамырында «Достық ынтымақтастық және өзара көмек туралы» шартқа, 

1994 жылдың 28-наурызында «Интеграция және экономикалық ынтымақтастықты 

одан әрі тереңдету туралы» шартқа, 1995 жылдың 20-қаңтарында «Қазақстан мен 

Ресей ынтымақтастығын кеңейту және тереңдету туралы» бірлескен декларацияға қол 

қойып, олар мемлекеттік егемендікті және аумақтық тұтастықты өзара сыйлау, күш 

қолданбау, мәселелерді бейбіт түрде шешу, теңдік және бір-бірінің ішкі істеріне қол 

сұқпаушылық, адам құқығын жүзеге асыру ұстанымдарын басшылыққа алатындығын 

жариялады. Сонымен қатар Қазақстан мен Ресей: 

 Ұлттық белгісі бойынша кемсітушілікке жол бермеу, жеке бастың құқығы мен 

бостандығын қатаң түрде сақтау, екі ел арасындағы ғылыми, мәдени байланыстарды 

дамыту; 

 Алдағы уақытта ұлттық экстремизмнің, сеператизмнің кез келген көріністеріне 

табанды түрде қарсы шығу; 

 Қазақстан мен Ресей арасындағы әскери ынтымақтастық туралы (1994 жылғы 28-

наурыз) келісімді басшылыққа ала отырып, екі ел аймақтық қауіпсіздікті бірлесіп 

нығайту және қорғаныс саласындағы ынтымақтастықты дамыту ұстанымын қойды. 

Қытай Халық Республикасымен қарым-қатынасқа ерекше маңыз берілді. 1992 

жылы 3-қаңтарда дипломатиялық қатынастар орнату туралы мазмұндамаға, 1993 

жылдың 18-қазанында және 1995 жылдың 11-қыркүйегінде бірлескен Декларацияға 

қол қойылды. Онда Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасы 

сеператизмнің қандай түрі болса да, әрі сауда экономикасының әскери салаларда және 

халықаралық қатынас саласында ынтымақтастықта болатындығы мәлім етілді. 

Н.Назарбаев пен Цзянмин Қазақстан – Қытай шекарасы жөнінде 1994 жылы 26-сәуірде 

келіссөз жүргізді. 



1995 жылы 15-ақпанда сыртқы саясат мәселелеріне арналған мәжілісте еліміздің 

сыртқы саясатының тактикалық және стратегиялық міндеттері белгіленді. 1996 жылы 

11-қыркүйекте екінші рет өткен Сыртқы Істер министрлігі алқасының кеңейтілген 

мәжілісінде Қазақстан дипломатиясының қызметі, міндеттері талқыланды. Қазір 

Қазақстанды әлемнің 120-дан астам мемлекеті мойындап, елде 68 елшіліктер мен 

халықаралық ұйымдардың өкілдері тіркелген. Қазақстанның дипломатиялық 

өкілдіктері әлемнің 100-ден астам елінде ашылған. Сондай-ақ, Қазақстан көптеген 

халықаралық ұйымдарға мүше. Ортақ мұраттар төңірегінде берік байланыс бар. 

Егемендік алғаннан бері республиканың дербес сыртқы саясаты берік орнығып, 

байыпты бағдарламалардың негізінде ұстанған бағыттың дұрыстығын дәлелдеді. 

2. Әлемнің жетекші елдерімен стратегиялық одақтастық құру. АҚШ 1991 

жылдың 25-желтоқсанында Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін таныды. Осы 

жылы мемлекеттік хатшы Дж. Бейкер Алматыға келіп, Президент Н.Ә.Назарбаевпен 

келіссөздер жүргізді. 1992 жылдың сәуір айында Қазақстанға АҚШ конгресінің 

Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық бойынша делегациясы келді. Осыдан 

кейін толыққанды екіжақты дипломатиялық қатынастар орныға бастады. 1992 жылы 

15-қыркүйекте Қазақстан Республикасында ашылған алғашқы елшілік – Американың 

елшілігі еді. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев АҚШ Президенті 

Джордж Буштың шақыруымен 1992 жылдың 18-20 мамыры аралығында Америка 

Құрама Штаттарына алғашқы ресми сапармен барды. Онда екі мемлекет басшылары 

«жаңа қатынастар» орнағанын жария етті. Осы сапар кезінде «Сауда қатынастары 

жөніндегі келісім», «Қаржы салымдарын өзара қорғау жөніндегі шарт», «Қазақстан 

Республикасы және АҚШ үкіметтері арасындағы өзара түсіністік жөніндегі 

муморандум», «Қос қабат салық салуды болдырмау жөніндегі конвенция келісімі 

туралы» бірлескен мәлімдемелерге қол қойылды. Осылайша, Қазақстан Республикасы 

мен Америка Құрама Штаттары арасындағы екіжақты қарым-қатынастардың негізі 

қаланды. 

Қазақстан АҚШ-пен қарым-қатынастарында 1994 жылы ақпанда қол қойылған 

басты құжат – «Демократиялық әріптестік туралы хартияның» ережелерін негізге 

алады. Орталық Азиядағы АҚШ-пен әріптестік қатынастарды ресми белгілеген бірден-

бір ел Қазақстан болды. Бұл құжатта Қазақстанның бұрынғы КСРО-ның құқықтық 

мұрагер мемлекеті ретіндегі мәртебесіне байланысты КСРО мен АҚШ арасындағы 

стратегиялық шабуыл қаруларын қысқарту және шектеу туралы келісімді бекіткен. 

Сонымен қатар ядролық қарусыз мемлекет ретінде, халықаралық қауіпсіздікті 

күшейтуге үлкен үлес қосқан мемлекет екендігі атап көрсетілді. 1994 жылы көктемде 

елде жүргізіліп жатқан жекешелендіруге АҚШ-тың компаниялары тартыла бастады. 

Қазақстан нарығына бірінші болып келген «Шеврон» мұнай компаниясы еді. 

1994 жылы АҚШ-тың Қазақстанға берген экономикалық несие көмегі 311 млн 

долларды құрады. Оның ішінде Нанн-Лугар бағдарламасының ядролық қаруды 

залалсыздандыыруға бөлінген қаржысы 85 млн доллар шамасында болды. Жалпы, 

ТМД елдеріне 1,8 млрд доллар қаржы бөлінді.  

Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың АҚШ-қа 1997 жылғы 

қараша айында жасаған сапары барысындағы келіссөздер нәтижесінде 18 құжатқа қол 

қойылды. Оның ең бастысы «Экономикалық серіктестік туралы іс-қимыл» 



бағдарламасы болды. 2000 жылы екіжақты қатынастарда аймақтық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету, халықаралық лаңкестікке, есірткінің заңсыз айналымына қарсы күрес 

іс-қимылы мен Қазақстан қоғамын  демократияландыру, мұнай тасымалдау мәселелері 

бойынша қарқынды келіссөздер жүргізілді. 

2007 жылы тараптар жаңа Қазақстан-Америка  «Мемлекеттік-жеке әріптестік» 

бағдарламасын жүзеге асыруды бастады. Оның мақсаты нақты инфрақұрылымдық 

жобалар бойынша екі елдің мемлекеттік органдары мен жеке секторы арасында өзара 

әрекеттесу үшін платформа құру болып табылды. Еліміз үшін Американың кен өндіру 

және өңдеуші компаниялармен ынтымақтастықтың маңызы жоғары. 

2002 жылдың 12-желтоқсанындағы Қазақстан Республикасы мен АҚШ 

Үкіметінің арасындағы есірткіні бақылау мен құқықтың қорғалуын қамтамасыз ету 

жөнінде өзара түсіністік меморандумына, 2007 жылы 28-қыркүйекте Қазақстан 

Республикасы Ішкі істер министрлігі мен АҚШ Мемлекеттік департаментінің 

заңдылықты орындау және есірткімен күрес жөніндегі кеңсесі арасында, қосымша 

хаттамаға қол қойылды. Осы хаттаманың шеңберінде АҚШ Үкіметі есірткілерді 

қадағалау саласындағы жобаларға сәйкес тиісті оқыту мен құрал-жабдықтар беру 

арқылы көмек көрсетеді. 2007 жылы 13-желтоқсанда Вашингтон қаласында ҚР 

Төтенше және өкілетті елшісі Е.Ыдырысов пен АҚШ Қорғаныс министрі Роберт Гейтс 

1993 жылы 13-желтоқсандағы Қазақстан  Республикасы мен Америка Құрама 

Штаттары арасындағы құрлық аралық баллистикалық зымырандардың шахталық 

ұшыру қондырғыларын, апатты жағдайлардың салдарын жоюға және ядролық 

қарудың таралуына жол бермеуге қатысты келісімнің түзетуіне қол қойды. Аталған 

түзету «Қауіпті бірлесіп азайту» бағдарламасының жұмысын кезекті 7 жылдық 

мерзімге ұзартты. 

Қазақстан Республикасының сыртқы саясатында – Еуропалық Одақтың алатын 

орны ерекше. Ең алғаш 1993 жылғы 2-ақпан күні Қазақстан Республикасы мен 

Еуропалық Одақ (ЕО) арасында дипломатиялық қатынас орнатылды. Осы жылы 1993 

жылдың желтоқсанында Брюсселде ЕО жанынан Қазақстан  Республикасы Өкілдігі 

ашылды. Қазақстанның Еуропалық Одақпен «Әріптестік және ынтымақтастық 

туралы» жасасқан келісімі кең көлемді қарым-қатынастың негізін қалады. Осы құжат 

елімізді халықаралық саяси, экономикалық қауымдастыққа кіруге жағдай туғызды 

және еуропалық жетекші мемлекеттермен сауда-экономикалық ынтымақтастықтың 

тиімділігін арттыруға қазіргі кезде септігін тигізуде. 

Еуропалық Одақ пен Қазақстан Республикасы арасындағы ресми саяси қарым-

қатынас 1992 жылғы 2-наурыздан басталды. Осы күні Президент Н.Назарбаев вице-

президент Ф.Андрияссен бастаған Еуропалық комиссия делегациясын қабылдады. 

1994 жылғы қарашада Алматыда Еуропалық комиссияның (ЕК) өкілдігі ашылды. 

Өкілдіктің бас кеңсесі 2007 жылдың 1-шілдесінен бастап Астанаға орналасты. 1995 

жылғы 23-қаңтарда Брюссельде Президент Н.Назарбаев пен Еуропалық Одақ кеңесінің 

төрағасы А.Жюппе Қазақстан Республикасы мен Еуропалық Одақ арасындағы 

әріптестік пен ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды. Келісім 1999 жылдың 1-

шілде айынан бастап күшіне енді. 

ЕО штаб-пәтерінде ҚР Үкіметі мен ЕО арасындағы термоядролық синтез 

мәселесіне қатысты атом энергиясы жөніндегі келісімге қол қойылды. 



2006 жылдың 3-6 желтоқсанында Қазақстан Республикасы Президенті 

Н.Ә.Назарбаев Бельгия Корольдігіне ресми сапармен барды, бұл сапар екіжақты 

қатынастарының дамуының соңғы жылдарда қол жеткізген белгілі бір кезеңі ретінде 

қарастырды. 

2007 жылдың 10-қазанында Орталық Азия бойынша турне шеңберінде Астанаға 

ЕО-ның жалпы сыртқы саясаты және қауіпсіздік саласындағы саясаты мәселелері 

жөніндегі өкілі, ЕО кеңесінің бас хатшысы Х.Солана келді. Келіссөздер барысында 

Қазақстан және ЕО арасындағы ынтымақтастықты одан әрі нығайту туралы сөз 

қозғалды. 

Қазақстан мен ЕО арасындағы өзара ықпалдастықтың жұмысшы органы – 

Серіктестік комитеті. Комитеттің жыл сайын өтетін мәжілістерінде екіжақты 

қатынастардың келелі мәселелері талқыланады. 

Қазақстан Республикасы мен ЕО арасындағы сауда-экономикалық және 

инвестициялық ынтымақтастық «Серіктестік және ынтымақтастық туралы» келісім 

аясында жүзеге асырылады. 2004 жылғы 1-мамырдан бастап ЕО-ға 10 жаңа мүше елдің 

қосылғаны ескеріле отырып, 2004 жылғы 30-сәуірде Брюссельде келісімді кеңейтілген 

Еуроодақ шарттарына бейімдейтін Қазақстан Республикасы мен ЕО арасында 

«Серіктестік пен ынтымақтастық туралы» келісім хаттамасына қол қойылды. 2005 

жылғы 28-маусымда Қазақстан Республикасы Президенті хаттаманы ратификациялау 

туралы заңға қол қойды. 

Қазақстан Республикасы ЕО-ның Орталық Азиядағы ірі сауда және 

инвестициялық серіктесі болып табылады. Сонымен қатар Қазақстан Республикасы 

толыққанды тәуелсіз, егеменді мемлекет ретінде әлемнің бірқатар елдерімен екіжақты 

қарым-қатынас орнатқан.  

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан қаланған сыртқы саяси келісімдер 

Қазақстанның әлемдік қауымдастыққа кірігу үдерісін жеңілдетіп, оның егемендігі, 

қауіпсіздігі, аумақтық тұтастығын қамтамасыз ету жолында елеулі рөл атқарды. 

Қазақстанның сыртқы саясаттағы ұстанымы бүгінгі күнге дейін елдің ішкі 

экономикалық-әлеуметтік реформаларына оң ықпал етуде. 

«Қазақстан-2030» Даму стратегиясының бекітілуімен Қазақстан 

Республикасының ұлттық қауіпсіздік саласында да сапалы өзгерістер орын алды. 

Ұжымдық даму стратегиялық  бағдарламасындағы бірінші басым бағыт – ұлттық 

қауіпсіздік. 

Қазақстан 2002 жылы НАТО-ның «Жоспарлау және шолу үдерісі» 

бағдарламасына қосылды. АҚШ, Ұлыбритания бөлімшелерімен бірге «Дала қыраны – 

2003» лаңкестікке қарсы оқу-жаттығуына қатысып, әскери тәжірибе жинақтады. 

2003 жылдың 13-мамырында Қарулы күштер әскери басқармасын күшейту 

бағытында Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен – Штаб 

басшыларының комитеті құрылды. Қазақстанның қарулы күштері мынадай әскери 

түрлерге бөлінді: Құрлықтағы әскер, Әуе қорғаныс күштері, Әскери-теңіз күштері. 

Қазақстан химиялық қаруды жасауға, өндіруге, жинақтауға және қолдануға 

тыйым салу туралы, оны жою туралы конвенцияға 1993 жылы 13-қаңтарда қол қойды. 

Ол – 1999 жылдың 24-маусымында бекітілді. Конвенцияның ережелерін орындау 

мақсатында ұлттық орган құрылды. Конвенцияға қатысушы мемлекеттер конференция 



сесссиялары мен жыл сайынғы отырыстарына  Қазақстан өкілдері тұрақты түрде 

қатысады.  

2002 жылғы 13-мамырда Қазақстан Ядролық жабдықтаушылар тобының (ЯЖТ) 

40-мүшесі болып қабылданды. ЯЖТ-ға қатысудағы Қазақстанның  мақсаты 

лаңкестікке қарсы күрес, жаппай қырып-жою қаруының таралуына қарсы тұру 

шараларын жандандыру, ядролық жабдықтар мен қосарланған мақсаттағы өнімдердің 

пайдалануы мен қозғалысына бақылауды күшейту болып табылды. 

2005 жылдың шілдесінде Қазақстан «Краков бастамасы» деген атпен белгілі 

жаппай қырып-жою қаруының таралуы жөніндегі қауіпсіздік бастамасына қосылды. 

Бұл бастаманың мақсаты – күдікті әуе және теңіз кемелерін, сонымен қатар жаппай 

қырып-жою қаруымен байланысты материалдарды тасымалдайтын құрлық көліктерін 

ұстау операциясына барлық мемлекеттерді жұмылдыру еді. 

Қазақстан алғашқылардың бірі болып Ресей мен АҚШ Президенттерінің 2006 

жылдың шілде айында ұсынған «Ядролық лаңкестік актілерімен қарсы күрес» 

жөніндегі  жаһандық бастамаға қосылды. 

Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының тұжырымдамаларында (1995, 

2000, 2005 жылдары қабылданған) еліміздің сыртқы саяси басымдықтары айқындалды. 

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап сыртқы саясатта ортақ мүддені көздеу 

ескерілді. Қазіргі таңда да Ресеймен, Қытаймен, Орта Азия елдерімен, Еуропалық одақ 

елдерімен, АҚШ-пен экономикалық және саяси әріптестігін жалғастырып, одан әрі 

нығайта түсуде. 

Қазақстан Республикасының сыртқы саясатындағы стратегиялық басым 

бағыттарының бірі – Ресей Федерациясымен сан-салалы қарым-қатынасты дамыту. 

Барлық халықаралық мәселелерде Қазақстан мен Ресейдің ұқсас әрі  жақын 

көзқарастар ұстануынан көрініс беріп отыр. 

3. Қазақстан және халықаралық ұйымдар. ТМД-ның құрылуы. Қазақстан 

ТМД және Орталық Азия кеңістігінде. 1991 жылы қарашада Ново-Огаревода жеті 

республика (Ресей, Белоруссия, Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан, Түрікменстан, 

Тәжікстан) жаңа мемлекетаралық құрылым – Тәуелсіз Мемлекеттер Одағын құру 

жөніндегі ниеттерін білдірді. Одақтың сақталуына мүдделілік танытқан «жетілік» 

басшылары 1991 жылдың 25-қарашасы күні жаңа одақтық келісімге қол қоюға 

уағдаласты. Алайда ол бірнеше себептерге байланысты жүзеге аспады. Бұл келісімге 

тек М.Горбачев қана қол қойып, жобаны басқа республикалардың қарауына жіберді. 

Шын мәнінде республикалар 1991 жылдың 1-желтоқсанына белгіленген Украинадағы 

жалпыхалықтық референдум қорытындыларын күтіп отырды. М.Горбачевтың КСРО-

ны сақтап қалуға жанталасқан «жігерін құм қылып», Украина халқы толық 

тәуелсіздікті қолдап дауыс берді. Осындай қиын-қыстау сәтте Қазақстанның басшысы 

Н.Ә.Назарбаев 1991 жылдың 13-желтоқсанында Ашхабадта түркі тілдес 

республикаларға кездесуді ұсынды. Бұл кездесу барысында олар Беловеж келісімінің 

маңыздылығын саралап, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына кіру жөнінде шешім 

қабылдады. Алайда ең шешуші кездесу 1991 жылғы 21-желтоқсанда Алматы 

қаласында өтіп, КСРО-ның ыдырап, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының құрылуы 

заңдастырылды. Орталық Азия республикалары және Қазақстан басшылары Алматыда 

бұрынғы КСРО құрамына кірген 11 мемлекет басшыларының саммиті аясында 

бірқатар ресми құжаттарға, яғни 1991 жылғы 8-желтоқсандағы Минск қаласында 



Белоруссия, Ресей, Украина қол қойған Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығын құру 

туралы келісімнің хаттамасына, «Алматы декларациясына», ТМД-ның 

координациялық институттары туралы келісімге, ТМД елдері басшылары Кеңесінің 

БҰҰ және басқа да халықаралық ұйымдарда мүше болуы туралы шешімдеріне қол 

қойылды. Бұл кездесуде КСРО-ның құқықтық мұрагері ретінде Ресей 

Федерациясының БҰҰ-ның Қауіпсіздік Кеңесіне мүшелігі туралы өте маңызды мәселе 

шешілді. Алматы кездесуіне қатысушылар бірнеше маңызды құжаттар қабылдады. 

Саммитте достастыққа кірген мемлекеттер аумағының тұтастығын мойындау; әскери-

стратегиялық күштерді біртұтас басқару және ядролық қаруға біртұтас бақылау орнату 

келісілді. ТМД-ның жоғары басқару органдары Мемлекет басшыларының және үкімет 

басшыларының кеңесі құрылып, достастықтың ашықтығы жарияланды. 

1992 жылы қаңтар айында Қазақстан Еуропалық қауіпсіздік және өзара көмек 

Ұйымына (ЕҚӨКҰ) кірді. Ал 2-наурызда Біріккен Ұлттар ұйымына қабылданды. 

Елбасы БҰҰ-ның Бас Ассамблеясының 47-сессиясында баяндама жасады.  

Қазақстан ТМД, ОАЭО және ЕурАзЭҚ сияқты ұйымдар арқылы посткеңестік 

кеңістіктегі ықпалдастыққа ұмтылды. Сондай-ақ, Қазақстан Республикасының 

Сыртқы саяси тұжырымдамасында ТМД шеңберіндегі ынтымақтастыққа басымдық 

берілген. ТМД-ны құру туралы декларация 1991 жылы 21-желтоқсанда Алматы 

қаласында қабылданды. Қазақстан Президентінің ТМД шеңберіндегі ықпалдастық пен 

ынтымақтастық үдерісін тиімді ету мақсатындағы бастамалары, ұйымға мүше 

мемлекеттердің экономикалық және әскери-саяси өзара қарым-қатынастарын 

кеңейтуге жаңа мүмкіндіктер ашты. Олар: Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім 

шаралары кеңесін (Азия кеңесі, АӨСШК), Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымын, 

Еуразиялық экономикалық қауымдастықты және Біртұтас экономикалық кеңістікті 

құру болып табылады. 

1994 жылы ТМД елдері Еркін сауда аумағын құру туралы келісімшартқа қол 

қойылған, 1995 жылы Қазақстан, Ресей және Белоруссия мемлекеттері арасында 

Кедендік одақ құрылды. Кедендік одаққа 1996 жылғы наурызда Қырғыз Республикасы, 

1998 жылы сәуірде Тәжікстан Республикасы қосылды.  

Қазақстан ықпалдасудың негізгі 5 бағытын негізге алады. Олар: көші-қон 

саясатын, біртұтас көлік-коммуникациялар жолын дамытуды, білім мен ғылым 

интеграциясын дамыту, мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық пен шекарааралық 

қылмыспен күрес.  

ЕурАзЭҚ, ҰҚШҰ, ШЫҰ, АӨСШК қарым-қатынас жүйесінде. Еуразиялық 

экономикалық қауымдастық 2000 жылғы 10-қазанда Астана қаласында халықаралық 

экономикалық ұйым ретінде Кедендік Одаққа қатысушы мемлекеттердің басшылары 

қол қойған ЕурАзЭҚ құру туралы шартқа сәйкес құрылды. ЕурАзЭҚ бастауы 1994 

жылы Чолпан ата қаласында (Қырғызстан) Орталық Азия Одағы шеңберінде өткен 

Қазақстан, Өзбекстан және Қырғызстан мемлекет басшыларының кездесуінде Біртұтас 

экономикалық кеңістікті құру туралы қабылданған шешіммен байланысты. 

Бұл ұйымға Қазақстан, Белоруссия, Қырғызстан, Ресей Федерациясы, Тәжікстан, 

Өзбекстан, Армения, Молдава республикалары мүше, ал Украина  бақылаушы 

мемлекет болып табылады. 2003 жылы мамыр айында БҰҰ ЕурАзЭҚ-ты халықаралық 

ұйым ретінде мойындады.  



Аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жолындағы келесі қадам – Ұжымдық 

қауіпсіздік туралы шарт ұйымы (ҰҚШҰ). Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт 1992 

жылы ТМД шеңберінде Достастық елдерінің ұжымдық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

және әскери-саяси ынтымақтастықты нығайту мақсатында құрылғандығы белгілі. 

Ұжымдық қауіпсіздік туралы шартқа ресми түрде 1992 жылы 15-мамырда Ташкент 

қаласында қол қойылды. Келісімге ТМД-ның 6 мемлекеті – Армения, Қазақстан, 

Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Өзбекстан қол қойды. Кейіннен Белоруссия қосылды.  

1996 жылы 26-сәуірде  Шанхайда 5 мемлекет –Қазақстан, Ресей, Қытай, 

Қырғызстан, Тәжікстан «Шекара аймағында әскери салада сенімді бекіту туралы 

келісімшартқа» қол қойып, Шанхай Ынтымақтастық Ұйымының негізін қалады. Сол 

кезде ұйым «Шанхай бестігі» деп аталғанымен, кейін 2001 жылғы саммитте «Шанхай 

бестігіне» Өзбекстанның қабылдануымен Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы деп 

аталды. Саммиттен кейін «Шанхай Ынтымақтастық Ұйымын құру туралы» декларация 

жарияланды. Сонымен бірге «Лаңкестік, сепаратизм және экстремизмге қарсы күрес 

туралы Шанхай конвенциясы» деп аталатын тағы бір маңызды құжат қабылданды. 

Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы әскери одақ емес, ол аймақтық қауіпсіздік 

саласындағы ықпалдастықпен қатар, экономика саласындағы байланыстарға 

ұмтылатын ұйым болып табылады.  

Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесі (Азия кеңесі, АӨСШК). 

АӨСШК-ні құру туралы идеяны ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев 1992 жылы 5-қазандағы 

БҰҰ Бас Ассамблеясының 47-сессиясында ұсынды. Ұйымның негізгі мақсаты – Азия 

аймағындағы бейбітшілік, қауіпсіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз етуге қатысты 

көп жақты қарым-қатынастарды орнату және осы мәселелерді шешу барысында 

ынтымақтастықты нығайту. 

І саммитте екі маңызды құжатқа – Алматы актісі мен АӨСШК Лаңкестікті жою 

және өркениеттер арасындағы диалогқа қолдау көрсету туралы декларацияға қол 

қойылды. Осы құжаттар негізінде АӨСШК Азиядағы дау-жанжалдар мен 

қақтығыстарды реттеу мақсатындағы форумға айналды. 

ІІ саммит 2006 жылы маусым айында өтті. 2007 жылғы желтоқсан айынан бастап 

Азия кеңесі БҰҰ Бас Ассамблеясы жанындағы бақылаушы мәртебесіне ие болды. 

Қазақстан – АӨСШК-ні құру туралы идеяны ұсынушы ғана емес, осы идеяны іс жүзіне 

асырушы мемлекет. Бұл еліміздің ұйым төрағалығына екі мерзімге, яғни 2002-2006 

жылдардағы және 2006-2010 жылдардағы сайлауынан да көрінеді.  

ШЫҰ мен АӨСШК – тұрақтылық пен қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ету 

жағынан мақсаттары мен міндеттері ұқсас құрылымдар. Бірақ бұл екі ұйым бірін-бірі 

қайталамайды әрі бір-біріне қайшы келмейді. 

2003 жылғы 19-қыркүйекте Беларусь, Қазақстан, Ресей мен Украина 

президенттері Біртұтас экономикалық кеңістікті (БЭК) құру туралы келісімге қол 

қойды. БЭК Достастық кеңістігіндегі экономикалық ықпалдастықты жүзеге асырудың 

бір жолы.  

Қазақстан және түркі елдері әлемі. 1991 жылдан бері Қазақстан мен Түркия 

арасындағы қатынастар, өзара сыйластық пен сенімділік ахуалы негізінде тұрақты 

саяси, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық салалардағы жан-жақты тығыз 

ынтымақтастықты одан әрі тереңдетумен ерекшеленді. Екіжақты қатынастардың 

бастамасы 1994 жылы қол қойылған «Қазақстан Республикасы мен Түркия 



Республикасы арасындағы өзара достастық және ынтымақтастық шартынан» 

басталды. 

Түркия сыртқы саясатты дамыту үдерісінде Қазақстанды Орталық Азиядағы ең 

сенімді саяси және экономикалық әріптес ретінде таниды. 1992 жылы көктемде 

Стамбул қаласында түркітілдес мемлекеттер мәдениет министрлерінің І кездесуінде – 

Түрксойдың негізі қаланды. Ұйымның негізгі мақсаты – түркі мәдениеті және өнерін 

зерттеу, оны әлемдік деңгейде насихаттау. Ұйымды құрушы мемлекеттер қатарында: 

Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан, Түрікменстан, Түркия және Өзбекстан 

республикалары бар. 

Халықаралық ұйымдар. Жаһандық әлемдегі Қазақстан тұғырының 

ұстанымының нығаюы. Қазақстан БҰҰ Даму бағдарламасымен және тағы басқа 

құрылымдарымен ынтымақтастық негіздегі қарым-қатынас өрісін кеңейтті. 

Қазақстанда БҰҰ жүйесінің 16 ұйымы қызмет жасайды: БҰҰ Даму бағдарламасы, 

БҰҰ Балалар қоры, БҰҰ Халық қоныстану қоры (ЮНФПА), БҰҰ есірткі және қылмыс 

мәселелері жөніндегі басқармасы, БҰҰ Жоғары комиссарының босқындар ісі 

жөніндегі басқармасы, БҰҰ Еріктілері, БҰҰ әйелдерді дамыту қоры, Халықаралық 

еңбек ұйымы, БҰҰ Білім, ғылым және мәдениет мәселелері жөніндегі ұйымы 

(ЮНЕСКО), Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы, БҰҰ өндірісті дамыту жөніндегі 

ұйымы, Дүниежүзілік банк, Халықаралық валюта қоры, Қоғамдық ақпарат 

департаментінің өкілеттілігі, БҰҰ гуманитарлық қызметті реттеу бойынша 

басқармасы, т.б. 

Қазақстан Республикасының ЕҚЫҰ-ға мүше болып қабылдануы, Қазақстанның 

1975 жылғы Хельсинки қорытынды актісіне негізделген жалпыеуропалық үдерістерге 

еркін қатысуға, тәжірибе алмасуға деген ұмтылысын көрсетеді. 

Қазақстан ЕҚЫҰ-мен ынтымақтастық барысында үлкен жетістіктерге қол 

жеткізді: ЕҚЫҰ Орталық Азиядағы экономикалық жағдайға байланысты, аймақтың 

нарықтық экономикаға өтуіне қатысты, экономикалық реформалар жүргізу, адам 

құқықтарын қорғау, аймақтық қауіпсіздік салаларында бірқатар семинар өткізді. 

ЕҚЫҰ-мен Қазақстан Республикасы Үкіметі арасында өзара түсіністік және 

Алматыдағы ЕҚЫҰ орталығын ашу жөнінде, Демократиялық институттар және адам 

құқықтары жөніндегі бюросымен өзара түсіністік меморандумдары қабылданды. 

Соңғы жылдары Қазақстанда ұлттық заңнаманы жетілдіру жөнінде үлкен жұмыс 

жүргізіліп, 2007 жылғы мамырда Конституцияға өзгерістер енгізілді. Мадридте 

Сыртқы істер министрлерінің кеңесінде қабылданған (2007 жылғы қараша), 

Қазақстанның 2010 жылы ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі туралы шешім нәтижесінде 

еліміздің төрағалық етуінің басымдылықтары егжей-тегжейлі қаралды. Олардың 

қатарына мынандай мәселелер жатады: ЕҚЫҰ кеңістігінде демократиялық 

институттарды дамыту үшін жағдайлар жасау жөніндегі іс-қимылдарды жалғастыру; 

ЕҚЫҰ-ның барлық мемлекеттерінің транзит-көлік әлеуетін, еуразиялық 

құрлықаралық көлік дәліздерін дамыту, экологиялық проблемаларды шешу; 

Қазақстанның бейбітшілікті, қауіпсіздікті және ядролық қарусыздануды қамтамасыз 

етуге қосқан үлесін ескере отырып, сенім білдіру шаралары мен өңірлік қауіпсіздікті 

нығайту; ЕҚЫҰ қызметіндегі қауіпсіздіктің әскери емес аспектілерін, атап айтқанда, 

лаңкестікке, экстремизмге, есірткі құралдарының заңсыз айналымына, ұйымдасқан 

қылмысқа, қару-жарақпен және адамдармен сауда-саттыққа қарсы күрес салаларын 



дамыту, сондай-ақ ЕҚЫҰ-ның әріптес елі – Ауғанстанды қалпына келтіру. Аталған 

мәселелердің қай-қайсысы да маңызды. Жүйелі жұмысты, жауапкершілікті талап 

етеді.                
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қатысқаны үшін жауапқа тартылған азаматтарды ақтау жөнінде Жарлығының 

шыққан уақыты 

А. 1991 жылы желтоқсан 
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7. ҚР Президенті Н.Назарбаевтың Жарлығымен Ақмола қаласы Қазақстанның жаңа 

астанасы болып қаланды 

А. 1997 жылы 10 желтоқсан 

В. 1998 жылы 15 маусым 

С. 1999 жылы 20 шілде 

D. 2000 жылы 23 қараша 

Е. 1996 жылы 21 қаңтар 

8. ҚР тілдер жөніндегі Заңның қабылданған уақыты 
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Е. 1997 жылы 
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