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Қ Ы С Қ А РТ Ы Л ҒА Н СӨЗДЕР:
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АВТОРДАН

АӨСШК

Қазақстан мемлекетт!к тәуелс!зд!к алғаннан кей!н үлттық тарихты
зерттеу !с!нде шешуш! маңызды қадам жасалды. Ел!м!зд!ң көптеген
жылдар бойы кеңест!к тоталитарлық басқару жүйес!не тәуелд! болып
келген, халқымыз өз!н!ң тарихи өткен!н ұмытуға мәжбүр болған,
оның өскелең ұрпағы өз!н!ң туған т!л!нде ерк!н сөйлеу, ұлттық
дәстүрлер мен салт-ғүрыптарды сақтау мүмк!нд!г!нен айырылған
кезде. саяси-экономикалық жэне әлеуметт!к-мәдени өм!р!нің қаз!рг!
кезең!нде орын алған түбегейл! өзгер!стер, ақыр соңында, өз отандық
тарихымызды жан-жақты, кең түрде қолға алып зерттеу!м!зге жагдай
тугызды. Осындай бетбүрыстың нәтижес!нде тарихымыздың көптеген
мәселелер!н қайта қарау қажетт!г! туып, жаңа сипаттар ала бастады.
Отандық тарихты, оның !ш!нде Қазақстанның қаз!рг! заманғы
тарихын жаңа нақты шындықтармен толықтыру рухани әлемім!зд!
ксцейт!п, өткенім!з бен бүг!н!м!зд! жаңаша зерттеуге, болашағымызға
қаз!рг! заманның көзқарасымен қарауға мүмк!нд!к бер!п отыр.
Тарихи ойлауға және тарихи оқиғалардың маңыздылығына сүйене
отырып, «Қаз!рг! Қазақстан тарихы» атты оқу құралының қүрылымы
озара байланысты ек! тараумен бер!лген. «Қаз!рг! тэуелс!зд!кт!ң нег!зг!
алгышарттары» деп аталатын б!р!нш! тарауда 1991 жылғы желтоқсан
оқигаларының алдында орын алған тарихи оқиғалар қысқаша
сипатталган. Бұл тарау, жиынтығында, қазірг! тәуелс!зд!г!м!зд!ң
кеімліне айналған дәу!рлерд!ң дамуын қорытындылайды, өйткен!
гарихи откен!м!зд! жете ұгынып алмай, қаз!рг! заманды зерттеу
мүмк!н болмайды. Отандық тарих курсын жоғары оқу орындарі.іііда осылай оқыіі, б!лу Қазақстан тарихы бойынша орта мектептің
окулықіарміі жай қайталап шығу немесе жалғастыру емес, жаңа
басііалдақ болуга тіі!с.
«Жаца алсмдегі жаңа Қазақстан» деп аталатын ек!нш! тарауда
қаз!рг! замаіігы Қазақстан тарихы тэуелс!зд!к алған кезеңнен бер!
қарай б!р!зд! сабақтастықпен ашыла көрсетілед!.
'Глуелсіз Қизақсіанііың тарихы - ол отанымыздың тарихының
аса мацызды бөлігі және жалгасы. Шынайы тәуелс!зд!к жолында
Казахстан эз!рше аса ұзақ емес - жиырма бес жылды қамтыған
жолдан өтт!. Алайда осы салыстырмалы қысқа уақыт аралығында
мсмлекет!м!з нарықтық экономикаға өтуд! !ске асырып, күрдел!
олсуметтік оқиғаларды басынан өткерд!. Осындай тарихи кезеңд!

зерттеу, жете түсіну және сабақ алу біздің тарихи ғылымымыз үшін
өзекті мэселе болып саналады.
Халықтың даңқы мен үлылығы алып жатқан аумағымен және санымен ғана емес, бірінші кезекте, оның дүниежүзілік мэдениет пен әлемдік
өркениетке қосатын үлесімен өлшенеді. Соған байланысты студент
жастардың қазіргі таңда улт кошбасшысы Н.Ә.Назарбаевтың
басшылыгымен мыгым тэуелсіз демократиялық мемлекет қурып
жатқан халңымыздың көпгасырлық ерен тарихыпың айқын да
анық беттерімен танысуы білім алушылардың ой өрісін байытып,
кеңейту ісінде үлкен магынага ие болып, олардың бойларында нагыз
отансүйгіштік сезімнің, туган жеріміз бен Отанымызга деген
шынайы сүйіспеншіліктің қалыптасуына септігін тигізеді.
Жоғарыда баяндалған жайттардың негізінде, осы оқу құралының
отандық тарихты оқып, білуге қойылатын қазіргі заманғы талаптар, оған қоса, «Қазіргі Қазақстан тарихы» пэні бойынша Білім жэне
ғылым министрлігінің шешімімен элеуметтік-гуманитарлық пәндер
арасында осы пәнге ерекше маңыздылық беретін мемлекеттік емтихан
қабылданатыны ескеріле отырып жазылғанын айтқымыз келеді.
Аталған оқу құралында тиісті дәрістер курсы, семинар сабақтары
мен студенттердің дербес орындайтын жұмыстарына тапсырмалар,
сондай-ақ түсіндірме сөздік қамтылған. Оның үстіне, әрбір тарихи
үдерісті оқып, білу, зерделеу тәуелсіз Қазақстанның элеуметтік-рухани
өмірімен ұштастырыла жүзеге асады.
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1-тақырып. Қазақстан тарихына кіріспе.
«Қазіргі Қазақстан тарихы» курсының
зерттейтін саласы және міндеттері
Дәріс жоспары:
1. Қазақстаниың дүниежузілік тарихтың бір бөлшегі ретіидегі
тарихы, оның әлеуметтік-гумапитарлың гылымдармен байланьісы.
2. «Қазіргі Қазакстан тарихы» курсының зерттейтіи саласы
және міндеттері.
3. Қазіргі Қазақстан тарихы бойынша дереккөздер.
4. Oman тарихыи зерттеп, білу саласыидагы мемлекеттік саясат.
Дәрістің қысқаша мазмүны
1. Қазақстанның дүниежүзілік тарихтың бір бөлшегі
ретіндегі тарихы, оның әлеуметтік-гуманитарлық
ғылымдармен байланысы
Тарих - тұрақты дамитын ғылым. Ол - әлемді танып-білу жэне
оиың өткенін ашу деген сөз. Тарихтың көмегімен біз кеңістік пен уақыт
ішінде саяхат жасағандай боламыз. Оның үстіне, біз өткенімізді өзіміз
үіііім алдебір ортақ нәрсе деп қана қабылдамаймыз, сонымен қатар
оіімң уақыт аралығында орын алған өзгерістерінің барша серпінін де
/һіче үгына түсеміз. Тарихтың қиын-қыстау бүралаңдарында біздің
оі ксіііміздің көбірек өзгеруі себепті, біз оны қазіргі заманғы өмірдің
күрлслі лс қиын мэселелерін шешудің дүрыс кілті деп қабылдаймыз.
К,оп»м пмірініц қарқынды өзгерістері кезеңінде халық өзінің тарихи
жпі лпПі.т огкспіне терең бойлай отырып айқындайтындықтан, сол
прм.ілі.і гирііх халықтың өзін-өзі танып-білуінің негізгі көзіне айналады. Қпзақстіпі тарихы бүкілэлемдік тарихтың ажырамас жэне
қүрамдас болігі болып табылады, әрі ол әлеуметтік-гуманитарлық
ғылымдармсн тыгыз байланысты. Оның ғылым және пән ретіндегі

мақсаты —қазақ халқы мен республика аумағында қоныстанған басқа
да этностардың шығу тегі мен қалыптасуының негізгі кезеңдерін,
олардың мемлекеттік-құқықтық жүйелерін, экономикасы мен
мәдениетін, әлеуметтік-саяси өзара қарым-қатынастарын зерттеп, білу.
Қазақстан өз тарихында үлкен, әрі лайықты жолдан өтті. Қазақ
мемлекеттілігі әртүрлі тарихи кезеңдерде: хандық, протекторат',
автономиялық және одақтық республика дейтін әр алуан пішінтүрлерде өмір сүрді. Алайда XXI гасырдың үлттық мүдделері
мен талаптарына сай келетін қазіргі түріндегі толыққанды
мемлекеттіліктің негізі 1990-2000 жылдары ғана, яғни КСРО тарап,
еліміз мемлекеттік тәуелсіздік алған соң қаланды. Тарих алаңына
жаңа тэуелсіз мемлекет - толыққүқылы қатысушы, дүниежүзілік саясат субъектісі, Біріккен Үлттар Ұйымының мүшесі шықты.
Лса маңызды бұл кезеңиің тарихи мрнділігі мыиада: иаң осы
опжылдықтарда, қазіргі мемлекетіміздің пегізіи шыиайы салушы,
Тұңгыш Президеитіміз, ¥лт Кошбасшысы Н.Ә.Назарбаевтың
басшылыгымеи Қазақстаи тәуелсіздіктің жариялаиуыпаи бастап
иаңты мемлекеттік егемеидікке дейіигі жолдан отіп, әлемдік
қог(імб(іспіықпіьщ пшнылгии, овделді қатысүіиысыиа ийішлды.
Егемен Қазақстанның жан-жақты нығаюының стратегиялық үдерісі
серпінді жэне жүйелі түрде жалғасып келеді; мемлекет дамуының
алдағы болашақтағы, яғни 2030 жэне 2050 жылдарға дейінгі жоспарлары айқындалып, белгіленген. Тэуелсіздік жылдары ішінде ел
басшылығы мен Қазақстан азаматтары жасампаз еңбектің орасан
үлкен ауқымын орындап шықты. Қазақстанның жетістіктері (оның
қазіргі заманғы тарихына жинақтап есептегенде) жаңа ұрпақтар үшін
шабыттандыратын үлгі және 1990 жылдарда таңдау жасалған саясиэкономикалык бағыттың дүрыстығын түсіну үшін маңызды негіз
болуға тиіс. Сол себепті қазіргі замангы мемлекеттің біздің көз алдымызда жалғасып жатқан қүрылысын оқып-үйрену жэне қорыту аса
қажет.
Қазақстанның қазіргі тарихын жоғары оқу орындарында оқыпбіліп, үйренудің маңызды тэрбиелік және шоғырландырушы мэні зор,
сонымен қатар қазақстандық отансүйгіштікті қалыптастырудың кепілі
бола алады.
Протекторат
протекторат (I. Сырттай дербес болып корінгенімен, іс жүзінде
күштірек мемлекетке багынышты болатын тэуелділік түрі. 2. Осындай тэуелділіктегі
мемлекет). Осы жерде жоне ары карай кейбір терминдер мен жекелеген сөздердің
түсіндірмесі аудар.машы тарапынан беріледі. - О.С.
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2. «Қазіргі Қазақстан тарихы» курсының зерттейтін саласы
және міндеттері
«Қазіргі Қазақстан тарихы» курсының зерттейтін саласы, - егер
оиы дәстүрлі мағынасында қарасақ, - 1990-2000 жылдарды қамтитын
болады. Алайда тарихи өзара байланыстарды ескергенде, бұл курста
тамыры алдыңғы өткен кезеңдерге кететін қазіргі тарихты кең түсіну
іске асады. Осылай түсіну, жалпы алғанда, өте ерте замандардан бері
қарай, қазіргі күндерге дейінгі ауқымды тарихи кезеңді қамтиды.
Қазақстанның 1991 жылы тәуелсіздік алганға дейінгі тарихы - ол
жасампаздық пен рухани күш-қайраттың, күрес пен табандылықтың
жылнамасы. іМемлекеттік тәуелсіздікке қол жеткізу Қазақстанның
көпғасырлық тарихындағы заманға сай маңызы бар оқиғаға айналды.
Сол себепті егемен Қазақстанның XX ғасырдың соңы - XXI
гасырдың басындағы, яғни мыңжылдықтар тоғысындағы тарихы - ол
тэуелсіздікке ие болып, жаңа мемлекет құрып жатқан республика аза
маттары жетістіктерінің жаңа, қазіргі заманғы жылнамасы.
Тэуелсіз Қазақстанның тарихы - отандық тарихтың аса маңызды
бөлігі және жалғасы. «Қазіргі өмірің жайында ойлағанда, өткеніңді
есіңе алып, болашағың туралы ойға шом». Бүл қанатты сөз тіркесі
қогам мен мемлекеттегі тарихи ғылы.мның .міндеттерін айқындайды.
Қазақстан Республикасы тэуелсіздігінің іргетасын әлемнің елеулі
бөлігіне ыкпалы тиген Еуразия көшпенділері .мемлекеттілігінің
дәстүрлері, бірнеше жүзжылдық ішінде қазақтардың бостандық үшін
жүргізген күресінің тарихы, Ресей мен Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының қүрамында өмір сүрген тәжірибесі құрайды.
Шынайы тэуелсіздік үшін Қазақстан әзірше ұзақ емес, бар-жоғы
жиыр.ма бес жыл қүрайтын жолдан өтті. Дамудың дүниежүзілік
тарихымен салыстырғанда, ширек ғасыр соншалықты үлкен мерзім
бол.мағанмен, бірақ біздер үшін - ол тұтас бір дәуір. Осындай салыстырмалы қысқа уақыт аралығында мемлекетіміз өз дамуының негізгі
саяси векторларын айқындап, нарықтық экономикаға өтуді іске
асырды, элеуметтік күрделі тауқыметтерді басынан өткерді. Жаңа
элемдегі жаңа Қазақстан қалыптасты. Осы тарихи кезеңді жете түсіну,
одан сабақ алу отанымыздың тарихи ғылымындағы өзекті міндет
болып саналады.
«Қазіргі Қазаңстаи тарихы» пәнін жогары оқу орындарында
оқытын-үіірету студенттердің бойларында отансүйгіштік пен
аза.маттың ұстанымның қалыптасуына, Қазакстанның барша
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көпгасырлың тарихы боііынша терең гылыми білімдердің бекуіне
септігі тиетін факторга айналуга тиіс. Сонымен қатар қоғамның
саяси, экономикалық жэне әлеуметтік салаларында реформалау
үдерістерін, егемен Қазақстанның ішкі де, сыртқы да саясатындағы
жетістіктерін қоса алғанда, Қазақстанның әсіресе егемен мемлекет
ретінде қалыптасуы мен дамуы тарихы бойынша білім беру - аса
маңызды фактор.
Бұдан төмендегідей міндеттерді іске асыру қажеттігі туады:
- келелі мәселе тұрғысынан, тарихи дамудың жалпылама
заңдылықтарына талдау жасау арқылы Қазақстан тарихының
мәні мен мазмұнын ерте замандардан бері қарай, осы күндерге
дейін жеткізе ашып көрсету;
- негізге алынатын мэселелерді, тарихтың ерте кезеңдерінде орын
алған оқиғаларды баяндау арқылы сол дәуірдің орнын қазіргі
халқымыздың бесігі, келесі тарихи дамудың алғышарттары
ретінде көрсету;
- қазақ ұлты мен мемлекеттілігі қалыптасуы үдерісінің негізгі
қырларын ашу;
- Қазак хандығы өмір сүрген кезеңдегі және ары қарай отарлық
дэуірде тәуелсіздіктен айырылу барысындағы тарихи даму
ерекшеліктерін көрсету;
- Қазақстанның кеңес дәуірі кезеңіндегі тарихының мәні мен
қарама-қай шыл ықтарын айқындау;
- тәуелсіздіктің қалыптасуы жағдайында, өтпелі қоға.мдарда тари
хи үдерістердің (саяси, экономикалық, әлеуметтік-мәдени) негізгі
заңдылықтарының тарихи мазмүнын ашу;
- мемлекеттік тэуелсіздіктің саяси-қүқықтық негізін құрайтын
басты күжаттарды білуді қамтамасыз ету;
- Казахстан Республикасының Түңғыш Президент! Нүрсұлтан
Әбішүлы Назарбаевтың егемен мемлекетті ныгайту жолында,
Қазақстанның халықаралық қоғамдастықта лайықты орын алуы
үшін атқарып келе жатқан тарихи рөлін айқындау;
- тэуелсіздік кезеңінде мемлекет пен оның институттарының
бірте-бірте дамуы жолын қадағалау;
- Қазақстан Республикасында саяси, экономикалық жэне
элеуметтік-мэдени реформалау үдерістерінің барысы мен
мазмүнын, сондай-ақ экономикалық әлеуетін айқындау;
- мемлекеттердің әлемдік жэне өңірлік қогамдастығына еліміздің
халықаралық қатынастардың еге.мен субъектісі ретінде енуі
үдерісін ашып көрсету;
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ғылыми негізде студенттердің азаматтық үстанымының қалыптасуына, мемлекеттің ішкі өміріндегі және халықаралық қатынастардағы оқиғаларды түсініп, бағдарлана білуіне жәрдемдесу.
Осы міндеттерді «Қазақстанның қазіргі тарихы» пэнін оқыту
барысында шешу үшін, тарихшылармен қатар, қоғам дамуының
қазіргі үдерістерін зерттеумен айналысатын саясаттанушылардың,
())ИЛОсофтардың күш-жігерлерін шоғырландыруы қажет.
3. Қазіргі Қазақстан тарихы бойынша дереккөздер
Енді Қазіргі Казахстан тарихын оқып-білудің негізгі дереккөздеріне
біршама егжей-тегжейлі тоқталып өтейік. Тарихтың фактілерсіз
жазылмайтыны белгілі. Тарихи ғылы.мның дәстүрлі дерекқоры
ор алуан археологиялық, этнологиялық, фольклорлық және басқа
да материалдарды қамтиды. Тарихшылар кітапхана қорлары мен
мүрағаттарда сақтаулы, саны көп жазба көздерді пайдаланады.
Казахстан тарихының тэуелсіздік кезеңіне дейінгі деректер хорын:
архсологиялых хазбалар материалдары, антика және ортағасырлых
Батыс, Парсы, Араб елдерінен шыххан, сондай-ах орыс, хытай,
моңғол, өзге де тарихшы-жылнамашылардың еңбектері мен мұрағат
қүжаттары хүраған-ды. Казахстан тарихының елеулі бөлігі кеңес
ксзеціндегі эртүрлі хұжат дереккөздерінен тұрады, алайда оларда сол
оііжылдыхтар идеологиясының таңбасы сахталған.
Казіргі заманғы тәуелсіз Казахстан тарихын охып-білу барысында
қогамдагы саяси. әлеуметтік-экономикалых және рухани өзгерістерді
білдірстін пегізгі көздер болып төмендегі хұжаттар мен материалдар
іат.ілады;
мемлскст басшысының республикамыздың дамуы үшін алға
хоііі.ілпім максаггар мен міндеттерді, басым бағыттар мен
корі.і It.m;ii.iiiap;ii.i апіыіі корсететін жарлыхтары, жолдаулары,
(ыміідамііітры мсіі соіілсі сіі создсрі;
үкімсііің: сліміздіц ішкі-сыртхы дамуын, Казахстанның
оркімідсуііііц самсм-оцірлік, элеуметтік-экономикалых жахтарын
ііақі і.ілай гі.т хаулылары мен хұжаттары;
агхаруіііы биліктің орталых және өңірлік органдарының
хұжаттары, әртүрлі деңгейдегі мәжілістердің материалдары;
- азаматтых хогам институттарының, саяси партиялардың және
шетелдік сарапшылардың ұстанымын көрсететін материалдар;
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-

замандастардың - тэуелсіз Қазақстан құруға қатысушылардың
куэліктері;
- элеуметтік сауалнамалар материалдары, статистика деректері;
- қазақстандық жэне шетелдік ғалымдардың Қазақстанның ең
жаңа тарихы бойынша тұжырымдамалық, іргелі еңбектсрі;
- мерзімді баспасөз материалдары;
- өзекті мэселелер бойынша Интернет-ресурстар.
Тәуелсіз Қазақстан тарихының негізге алынатын құжаттық қоры
болып заңдар, заннама актілері мен стратегиялық бағдарламалар саналады. Олардың алдыңғы қатарында; «Қазақстан Республикасының
мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» Конституциялық заң (1991 ж.),
Қазақстан Респуоликасының 1995 жылғы Конституциясы, Президенттің Қазақстан халқына арнаған; «Қазақстан-2030: өркендеу, қауіпсіздік
жэне барлық қазақстандықтардың әл-ауқаты» (1997 ж.) атты Жолдауы
және содан кейінгі барлық жолдаулары орын алады. Заңнама актілері
мен стратегиялық құжаттар болашақ даму векторларын айқындап,
еліміздегі іргелі өзгерістерді қамтамасыз етті.
Мемлекеттік стратегияны зерттеп жэне жете түсіну үшін, ҚР
Президент! Н.Ә.Назарбаевтың маңызы зор еңбектерінде мемлекет пен азаматтық қоғамның дамуы, ішкі және сыртқы саяси ахуал,
тэуелсіздіктің қалыптасуы барысындағы қиындықтар, табыстар мен
қол жеткен жетістіктер туралы егжей-тегжейлі ақпарат беріледі. Мемлекет басшысы еңбектеріиің ерекше озектілігі мыиада: ол тарихи
} деріске қашысушы гаші вмес, соиымеи қапшр КСРО пшрагші кезецде
де, тэуелсЫУіктің қалыптасуы кезеңіиде де, қазіргі уақытта да аса
маңызды шешімдер қабылдагап саясаткер болып отыр. Мемлекет басшысының еңбектері тарихи фактілерді шоғырландырып қана
қойған жоқ, сонымен қатар олардың талдамалық та, корытындылаушы
да сипаты бар.
Қазақстан экономикасьгн жаңгырту жөніндегі дереккөздердің арасында мемлекет басшысының заңдық күші бар, эрі экономикалық
дамуға дем беретін жарлықтарын, Қазақстан халқына арнаган жолдауларын жэне ірі халықаралық форумдар мен мәжілістерде сөйлеген
сөздерін атап өтуге болады. Сонымен бірге кейбір, мәселен, мемлекет
иелігінен шығару және жекешелендіру іспетті оқиғалар мен үдерістер,
сондай-ақ талдамалық материалдар мен публистикалық мақалалар
құжаттық дереккөздерде жеткілікті дәрежеде көрсетілмеген. Реформалар барысына талдау жасау үшін, еліміздің әлеуметтік-экономикалық
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(•рксіідеуі корсеткіштері ретінде статистикалық деректердің де
Міщі.іздылығын атап өту керек.
Қазақстаиның қазіргі тарихын оқып-білу барысында 1980-2000
жі.ілдардың екінші жартысында орын алған оқиғалар куэгерлерінің
саііі.і коп куәліктерінің де, мемлекет және саясат қайраткерлерінің
(OIII.IU ішінде шетелдік те) естеліктерінің маңызын жоққа шығаруға
(и)лмайды, өйткені олар деректер қорларын толықтыра түседі, таяудағы
уақыт ішінде болган оқиғаларды, өткен жолдың қиындықтары мен
жсгістіктерін тереңірек ұғынуға мүмкіндік береді.
Олеуметтік-мәдени саланы зерттеп, білу үшін білім беру жүйесін
рс(1юрмалау, ғылымды нарықтық жагдайда дамыту жөніндегі
материалдардың, ғылыми-тәжірибелік конференциялар мен форумдар материалдарының, статистикалық зерттеулер деректерінің елеулі
мацызы бар.
Қазақстанның сыртқы саясаты, оның халықаралық қатынастар
қүрылымындағы орны ҚР Президентінің үстанымдарында, Қазақсіамның дүниежүзілік саясат субъектісі ретінде жасаған саны көп
кслісімдерінде айқын белгіленген.
Қазақстанның қазіргі тарихын оқып-білу, шын мэнінде, осы кезде
гана кең өріс алып жатыр. Сондықтан толыққанды, көпжоспарлы
и.ілыми тарихнама қүру, яғни тарихи білімдердің дамуы туралы
жонс тарихи зерттеулердің әдістері жайындағы ғылымды дамыта
гүсу қажет, өйткені онда жүйелі түрде, деректердің барша жиынтығы
іісгізінде Қазақстанның 1990-2000 жылдардағы барлық: саяси,
жоііомикалық, әлеуметтік-мәдени, халықаралық салалардағы өткен
жолы жан-жақты талданып, зерттелетіні анық.
'Гарихнаманың маңызды арқауы ретінде Қазақстан РеспубликаСІЭІНЫЦ Түңғыш Президентінің мемлекеттік қызметін, атап айтқанда,
жаца Қазақстанның жаңа елордасы - Астананың қүрылғанын
корсетуге болады. Мемлекет басшысы озінің «Еуразияныц қақ ортасыпда» атты еңбегінде (2005 ж.) тарихшыларға лайықты үлгі көрсетті.
Омда елбасы астананы көшірудің себептері мен салдарларын баяндаіі, мемлекетіміздің өркендеуі үшін Астананың қандай маңызы
бар ексніне егжей-тегжейлі, жан-жақты талдау жасап берді. Осыған
үқсас ғ’ылыми, публицистикалық жэне құжаттық туындылардың
арасыпан келесідей: М.Қасымбековтің «Қазақстан Республикасында
іірсзиденттік институттың қалыптасуы» (2000 ж.), «Елін сүйген, ел
сүйгсп Елбасы» (2005 ж.), Ж.Саданбековтің «Нурсултан Назарбаев.
Коііібасшылық заңдары» (2005 ж.), О.Видованың «Нурсултан Назар15

баев: портрет человека и политика (1998 ж.), «Бэйтерек» жинағын
(2003 ж.), Ә.Жақсыбековтің «Астана осылай басталған» атты
кітаптарын атауға болады.
Соңғы онжылдыктардағы халықаралық қатынастар тарихнамасы
Қ.Тоқаевтың «Тэуелсіздік жалауы астында. Сыртқы саясат туралы
очерктер» (1997 ж.), «Қазақстан Республикасы дипломатиясы»
(2002 ж.), «Жарық пен көлеңке» (2008 ж.); Т.Мансұровтың «Казах
станско-российские отношения в эпоху перемен» (2001 ж.)
еңбектерінде баяндалған. Саяси тарих бойынша жалпылама
эдебиеттен К.Бұрханов, Б.Сұлтанов пен Б.Аяғанның «Қазақстанның
қазіргі саяси тарихы (1985-200 жылдар)» еңбегін атап өтуге болады.
Қазіргі Қазақстан тарихын түсіну үшін төмендегі еңбектердің:
«М.Қозыбаевтың «Ұлт жэне өркениет» (2001 ж.), Қ.Сұлтановтың
«Время перемен» (2005 ж.), М.Жолдасбековтің «Ел тағдыры - ер
тағдыры» (1997 ж.), Ғ.Есімнің «Политическая философия» (2006 ж.),
Х.Әбжановтың «Казахстан: история, личность, теория» (2006 ж.),
Е.Ертісбаевтың «Казахстан и Назарбаев: логика перемен» (2001 ж.),
Р.Қалиеваның «Республика Казахстан и современный мир» (2000 ж.),
Т.Омарбековтің «Актуальные проблемы истории Казахстана» (2003 ж.),
И.Агеевтің «Стратегическая матрица» (2006 ж.) жэне басқа да авторлар: Р.Медведевтің «Нурсултан Назарбаев. Казахстанский прорыв
и евразийский проект» (2008 ж.), А.Гурскийдің «Твердая поступь
страны» (2007 ж.), Б.Г.Аяган, Х.іМ.Әбжанов, С.В.Селиверстов, М.С.Бекеновтің «Путь к лидерству: социально-экономические и политические
реформы в Казахстане» (2007 ж.), «История независимого Казахстана»
(2010 ж.) деп аталатын еңбектерінің жалпылама жэне нақты тарихи
мацызы бар. Қазіргі Қазақстан тарихнамасының қорытындыларын
шығару эзірше ертерек. Себебі, осы тақырып бойынша негізгі
зерттеулерді жинактау жүріп жатыр.
Қазақстанның тарихи тэжірибесі мен мүмкіндіктері іс жүзінде
жаңа ғасырда тиімді де теңгерімді мемлекеттік үлгі: «экономикалық
өркендеу - саяси түрақты лы қ пен әлеу.меттік бейбітшілік»
түжырымын жасап, жүзеге асыруға жағдай туғызады. Бүл - аса
маңызды құндылықтар оңтайлы үйлесім табатын үлгі. Қазақстанның
бүгіні мен болашағы қүрылатын тарихи негіз осындай.
Революцияға дейінгі кезеңде қазак өлкесінің тарихын зерттеуге
орыс ғалымдары: П.И.Рычков, А.И.Левшин, В.В.Радлов, В.В.Бартольд,
Н.А.Аристов елеулі үлес қосты. Қазак халқының тарихын ерте замандардан бері қарай жүйелеудің алғашқы тәжірибесі - А.И.Левшиннің
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сңбсі і (1982 ж.). Оның «Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и степей» атты еңбегі өз заманындағы барша тарихи'утографиялық әдебиеттің биік шоқтығы болған-ды.
Қазақстан тарихи бойынша еңбектерді жинақтап қорытатын
алгашқы бағдарламалар мен оқулықтар жасау, негізінен, кеңес
ксзеңінің үлесіне тиесілі. Ғылым қалыптаса бастаған жылдарда
маман тарихшылар, әсіресе мұғалімдер жетіспеді, оқулықтар мен оқу
қүралдары болмады. Осындай қиын-қыстау жағдайларда үздік ғалымэптузиаст, Қазақстанды зерттеу қоғамының төрағасы А.Чулошников
жазған «Очерки по истории казах-киргизского народа в связи с
общими историческими судьбами других тюркских племён» (1920 ж.)
атты ецбекте қазақ халқының ертедегі тарихының негізгі кезеңдері
баяндалады. Өлкенің ертедегі тарихы жөніндегі терең мағлұ.матты біз
М.Тынышбаевтың «Материалы по истории киргиз-казахского народа»
атты еңбегінен (1925 ж.) таба аламыз.
Тарих профессоры атанған алғашқы қазақ С.Асфендияровтың
«История Казахстана с древнейших времён» (1935 ж.) деп аталатын,
жинақтап қорытқан еңбегі өзінің тұжырымдамалық қағидаларының
бірегейлігімен жэне бай тәжірибеге негізделген қорымен ерекшеленеді.
Автор онда Қазақстанның революцияға дейінгі тарихының негізгі
соттерін баяндап, онда екі: патша билігіне дейінгі және содан
ксйінгі кезеңді ажыратады. С.Асфендияров аталған кітапта Ресейдің
басқыншылық саясатын баяндап, оған қазақ жерлерінің қосылуы
ерікті және ол үдерістің қарқынды болғанын теріске шығарады.
Қазақстанның ерте замандардан XIX ғасырдың 70 жылдарына
дейінгі тарихы М.Вяткиннің «Очерки по истории Казахской ССР» (1941
ж.) атты кітабында қамтылған. «Истории Казахской ССР с древнейших
времён до наших дней» деп аталатын, 1943 жылы жарыққа шыққан
аліашқы басылым республикамыздың тарихын жүйелі түрде баяндам бсрсді. Ол сңбектің жарыққа шыгуына корнекті кеңес ғалымдары:
А.1 Іамкрагова, ('.Бахрутим, И.Дружинин және басқалары атсалысты.
( ’омымсм қаіар қазақстандық ғалымдар мен қоғам қайраткерлері,
аіам аіігқамда, И.Омаров, М.Әбдіхалықов, Е.Бекмаханов үлес қосты.
Олардыц жұмысы бірден партия органдарының сын садағына ілінді.
Авгорларға «қазақтардың өткен өмірін .эсірелей сипаттап, таптық.
күрестің рөлін жете бағаламаған, -казақрС|^Шн'дфьХ^,
хандарын^
дәріптеген» деген айып тағылды. «Қаз^ССДц т^рихь,!» (1949 ж.) атты
жаңа басылым да катаң сынға ұш ы рад^
/ \ І І / һ. і 1 і і.

<<Қазақ ССР-і тарихының» (1957 ж.) үшінші басылымында
Қазақстанның Ресейге қосылуы қазақ халқы үшін маңызды, өзекті
тарихи оқиға ретінде бағаланды. Кітапта шындық бүрмаланып, қазақ
қоғәмының экономикасы мен мэдениетіндегі оң жетістіктер ғана баяндалДЫ, ал Кенесары Қасымов басшылығымен орын алған ұлт-азаттық
қозгалыс феодалдық-монархиялық іс-әрекет ретінде бейнеленді.
Казақстан тарихын зерттеу ісіне талантты ғалым, филолог, архео
лог, тарихшы академик Әлкей Марғұлан орасан зор еңбек сіңірді.
ОньШ батырлық эпосты, ортағасырлық қала мэдениетінің, қола
дәуіріндегі дала жүртшылығының материалдық және рухани өмірінің
дамуьін зерттеу, Қазақстанның археологиялық картасын жасау бойьінша жүмыстары тақырыптарының әралуандығы, хронологиялық
ауқымы, қорытындыларының бірегейлігі жағынан ерекшеленеді.
Казақстан тарихнамасына петерборлық ғалымдар С.Кляшторный
мен Т.Сүлтановтың қазақ халқының ерте замандардан XVIII гасырға
дейінгі тарихы туралы кітабы да (Казахстан. Летопись трёх тысяче
летий. Алматы, 1992) белгілі бір үлес қосканын айтуымызға болады.
Бұл монографияның басты жетістігі - жоғары ғылыми деңгейі, жазба
және археологиялық дереккөздердің пайдаланылуы, баяндаудың
қарапайымдылығы.
Казак халқының отаршылық тарихының күрделі де көкейтесті
мәсолелерін зерттеу ісіне академик М.Қ.Қозыбаев баға жетпес үлес
қосты. Оның қаламынан туған халқымыздың тарихы жөніндегі 800ден астам ғылыми еңбектің 500-ге жуығы тәуелсіздік жылдары ішінде
жазылған. Үлттық академияның Тарих жэне этнология институтының
директоры бола отырып, ол оны тарихи ғылымның шынайы
орталығына айналдырды. Оның жеке басшылығымен тарих бойынша
жинақтап қорытушы еңбектер жарық көрді. «Қазакстан тарихының»
казірп бестомдығының басылымы аяқталды. Сонымен қатар ол орта мектептерге арналған бірқатар оқулықтардың авторы. Тарихи
ғылымды отарлықтан босату ісі М.Қ.Қозыбаевтың есімімен байланыст'ы.
Тәуелсіз Қазақстанның тарихи ғылымы отарлаудың көп жылдарға
созьілған бұғауларынан азат етіліп, енді бүгінгі таңда бар күштерімен
халЫКтың тарихи санасын шынайы түрғыдан қалыптастыруға
міндетті. Бұл үдеріске үлес қосқан тарихшылар: М.Қойгелдиев,
Х.Омарбеков, Б.Аяган, Ө.Озғанбаев, Ж.Әбілгожин, Н.Масанов,
Б.Ко-’^еков, Ж.Қасы.мбаев, Ж.Артыкбаев, С.Сыздықов, С.Қозыбаев,
М.Қозыбаев, Б.Ирмуханов, И.Ерофеева, В.Галиев, Н.Бекмаханова,
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И К)диіі, М.Әбусейтова, А.Қадырбаев және археологтар: Х.Алпысбаев,
I- ІіпПііақов, К.Ақышев жэне басқаларының есімдерін мақтанышпен
іиііуга тиіспіз.
Гарихшы, белгілі саяси жэне қоғам қайраткері И.Тасмағамбетовтің
Һі.пмстін ерекше атап өтуіміз керек, өйткені оның күш-жігерінің
арқасында руна жазуы ескерткіштерінің көшірмелері Қазақстанға
аһеліиіп, «Қазақстандағы шығыстану зерттеулері» топтамасын басып
....п ару қолға алынған, сонымен қатар Қазақстан тарихының жекелеI сіі кезеңдерін зерттеу бойынша үлкен жұмыс атқарылып жатыр.
Егер қоғамды көз алдымызға жекелеген элементтер бір-бірлерімен
уақыт пен кеңістікте байланысқан жүйе ретінде елестетсек, онда уақыт
іііііпдегі байланыс қызметтерін нақ осы тарих пен тарихи сана жүзеге
іісырады. Сол себепті тарихты шынайы зерттеп білу, оны көпшілікке
ксң тарату бүгінгі таңда біз үшін аса маңызды іс болмаң. Осы фактіні
жсте ұғыну Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 1998 жылды «Халықтар бірлігі
жпме үлттық тарих жылы» деп жариялауына келтірді.
Бүл Қазақстанның тарихи ғылымының дамуына игі әсерін
тпі ізді. Республика тарихының мэселелері бойынша дереккөздер мен
монографиялық зерттеулердің үлкен саны жарық көріп, бірқатар кон(|)сренциялар өтті. Н.Ә.Назарбаевтың 1999 жылы жарық көріп, маңызды
оқигаға айналған «Тарих толқынында» атты еңбегінде тарихи үдеріс
үлттық рухтың, ұлттық идеяның дамуы тоғысында қаралып, ұлттық
жоне мемлекеттік сэйкестіктің қалыптасуы мәселелері айқындалған.
Сөйтіп, Қазақстанның қазіргі тарихы дербес пән ретіиде жогары
білікті мамандар даярлау ісінің оцу жоспарында қүрметті орын
алады. Ол төменгі курстарда оқытылып, студенттердің мемлекеттік
смтихан тапсыруымен аяқталады.
Отандық тарихтың жоғары оқу орындарында оқытылатын курсы
кез келген білікті маманның орта мектепте алған білімдерінің
жалғасы іспетті және басқа пэндермен қатар, іргелі білім қорының
қалыптасуына септігі тиеді.
4.
Отан тарихын зерттеп,
білу саласындағы мемлекеттік саясат
Тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен-ақ мемлекет тарихи ғылымның
дамуына және ел азаматтарының тарихи санасының қалыптасуына
елеулі назар аударып келеді. Жаңа жалпымемлекеттік идеялар іздеу қазіргі Қазақстан мен тарихи ғылым үшін күн тәртібінде тұрған
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міндет. Қазақстан халқына арнаған 2003 жылғы Жолдауында Прези
дент Н.Ә.Назарбаев республикамыздың мәдени мұрасын зерттеудің
арнаулы бағдарламасын эзірлеуге, тарихи-мэдени жэне сэулет
ескерткіштерін қайта жасауға, ұлттық эдебиет пен жазуды жинақтап
қорытуға тапсырма берген-ді. Нэтижесінде, 2004 жылдан бері қарай
«Мэдени мұра» атты мемлекеттік бағдарлама кезең-кезеңмен, яғни
2004-2006, 2007-2008, 2009-2011 жылдарға бөлініп, келесі бағыттар:
mapitx пен археология ескерткіштеріи жүйелеу, сақтау, ңалпына
келтіру бойынша жұмыс істей бастады.
Аталған бағдарлама аясында отыздан астам ескі қала мен басқа да
қоныстардың, қорғандар мен өзге де нысандардың қазба жұмыстары
жүргізілді. Олардың қатарында: Ақмола облысында-Бұзықты, Алматы
облысында - Қойлық пен Талғар, Атырау облысында - Сарайшық,
Шығыс Қазақстанда - Берел-Шілікті, Жамбыл облысында - Мерке
мен Жайсаң, Батые Қазақстанда - Жайық пен Қараоба, сондай-ақ
Қарағанды облысында - Тоқтыауыл, Айбас пен Кент, Қостанай облы
сында - Бестамақ, Қызылордада - Рабат, Маңғыстауда - Тоқсанбай,
Павлодар облысында Шілдерті, Солтүстік Қазақстанда - Ботай,
Оңтүстік Қазақстанда - Сауран мен Сейтек бар. Шетелдік жобалар Сұлтан Әз-Зэкір Бейбарыстың Дамаскідегі кесенесінің, Каирдегі
мешітінің қалпына келтірілуі, Әл-Фарабидің Дамаскідегі кесенесі мен
тарихи-мәдени орталықтың құрылысы табысты іске асты.
Қазақ тілінде бірыңғай элемдік көркем ойды қалыптастыруға
бағытталған кітап басып шығару ісіне ерекше назар аударылды.
Маңызды басылымдардың арасынан: «Қазақ фольклорын», «Дүниежүзілік эдебиеттің таңдамалы шығармаларын», «Қазақ музыкасының
антологиясын», «Ұлттық философия мүрасын» және басқаларын атай
аламыз.
ҚР Президент! Н.Ә.Назарбаевтың бастамасы бойынша 2013
жылы тарихи зерттеулердің «Тарих ағынындағы халық» деп аталатын арнаулы бағдарламасы эзірленді. Оның басты мақсаттары алдыңгы ңатарлы эдістемелер негізінде Қазақстанның тарихи
гылымының сапалы өркендеуі ушіи жагдай тугызу; қазақтардың
улттық тарихының көкжиектерін кеңейту; улттың жаңа
тарихи дүниетанымыи қалыптастыру; Қазақстанның ең жаңа
тарихының екі онжылдыгыи жете үгыну.
Бұның дәлелі ретінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік
хатшысы М.Тэжиннің 2013 жылғы маусымда Л.Н.Гумилёв атындағы
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I уразия Ұлттық университет! қабырғасында сөйлеген сөз!н келт!руге
(м»ітды.
Қазақстанның тарихи ғылымының ары қарай дамуының басымдық
г»грілет!н бағыттары төмендег!дей түжырымдалған:
• Үлттық тарих қоғамдық ғылымдар арасында орталық буын
болуға ти!с.
• Қазақстан тарихының жалпылама тұжырымдамасын сапалы
жаңа деңгейде жасау қажет. Ол дүниежүз!л!к тарихпен тығыз
үштастырылып, жаһандық тарихи үдер!стерде, олардың өзара
байланыстары жүйес!нде және ғылыми мерз!мд! басылымдарда
Қазақстанның орнын айқын көрсетуге ти!с.
• Қазақстан жайында өз!м!зде және шетелде сақталған баріііа тарихи материалдарды жинауға, жүйелеуге және ж!ктеуге
жоғары дәрежеде көң!л бөлу қажет. Тарихи артефакт!лерд!ң
(бұл жаңа тарихқа да қатысты) шетелдег! барлық қоймаларын
егжей-тегжейл! зерттеп, сонымен қатар тарихи материалдардын.
елім!зге әкел!ну! немесе, - егер бұл мүмк!н болса, - ғалымдар
мен кең бұқараның кей!ннен қол жетк!зу!н қамтамасыз ету үш!н
олардың көш!рмелер!н алу мүмк!нд!г! туралы мәселен! де жете
ойластыру керек.
• Басым м!ндеттер қатарында Орталық Азияның номадтық
оркепиет!н зерттеп, б!лу түр, өйткен! қаз!рг! таңда оның
сақтауіиысы болып қазақ этносы танылады.
• Күіі тортіб!не тарих бойынша сапалы оқулықтар эз!рлеп, шығару
мпсслесі откір қойылып отыр.
Кмрііі отырганымыздай, басты назар !с жүз!нде, шын мән!нде,
үлііі.іқ тарихты ары қарай дамыту мэселес!не аударылып отыр, ал
oil іүііііікгі дс. Гылыми б!л!мн!ң жеке саласы рет!нде XX ғасырдың
орііи і.ііідіі қалі.ііітаса отырып, Қазақстанның тарихи ғылымы сол
ииі.ір/іміі иті.ііідагы тектоника сипатында күшейе түскен, ұлттың
імім oil іүііііуіііің қызу үдсрісі - КСРО тараған тұста, енд! ғана
күрмііі.ііі /мііһаіі меіііііікті үлттық тарихты жазу мүмк!нд!г!н алып,
арі.і кііраІІ лоііігаі іі.і,
Іаримі саііач-гйміііц калміітасуы жолындағы келес! қадам —
<«М.іңі ілік сл» ііаіриогіі.іқ акт идсясы болды. «Бес институционалдық
ре(|іормамі.і іске асі.іру бойыііша 100 нақты қадам» деп аталатын ұлт
жосііарміідап.і 85-mi жэме 89-ыншы қадамдар патриоттық әрекет
жобасыи қүру міндет! түр!нде «Мәңг!л!к ел» идеясына арналған.
«Мощілік сл» идеясын Президент Н.Ә.Назарбаев Қазақстан
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халқына арнаған «Қазақстан-2050 Стратегиясы» деген Жолдауында таныстырды. «Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты»
2012 жылдың желтоқсанында жария етілгенмен, ол 2010 жылғы
желтоқсанның 15-інде-ақ «Қазіргі Қазақстанның жаңа нышаны және
өз елінің тәуелсіздігі мен егемендігі туралы көпғасырлық арманын
жүзеге асырған Қазақстан халқының салтанаты» ретінде жарияланған
сол аттас Салтанат қақпасында көрініс тапқан-ды.
«Мэңгілік ел» идеясы Президентіміздің 2014 жылғы қаңтардың
17-індегі «Нұрлы жол - болашаққа бастар жол» атты Жолдауында толығырақ түрде айтылды: «Мәңгілік ел» - ол біздің ортақ
қазақстандық үйіміздің үлттық идеясы, ата-бабаларымыздың
арманы. Егемен дамуымыздың жиырма екі жылы ішінде барлық
қазақстандықтарды біріктіретін, еліміздің болашағының іргетасын
құрайтын басты құндылықтарымыз жасалды. Олар іске аспайтын теориялардан алынған жоқ. Бұл құндылықтар - уақыт сынынан өткен
қазақстандық жолдың тэжірибесі.
Біріншіден, бұл - Қазақстанның тәуелсіздігі және Астана.
Екіншіден, ұлттың бірлігі, қоғамымыздағы бейбітшілік пен татулық.
Үшіншіден, бүл - зайырлы қоғам және биік руханият. Төртіншіден,
индустрияландыру мен жаңғырту негізіндегі экономикалық өрлеу.
Бесіншіден, бүл - жалпыға бірдей еңбек қоғамы. Алтыншыдан,
тарихтың, мәдениет пен тілдің ортақтығы. Жетіншіден, ол - үлттық
қауіпсіздік жэне еліміздің жалпыэлемдік және өңірлік мэселелерді
шешуге жаһандық қатысуы. Осы құндылықтардың арқасында біз
әрдайым жеңіске жеттік, елімізді нығайттық, ұлы жеңістерімізді
көбейттік. Жаңа қазақстандық отаншылдықтың идеялық негізі осы
мемлекет құратын жалпыүлттық құндылықтарымызда жатыр».
Бүл идеяның өзі қалыптасуы барысында мазмұны мен нышанбелгісі жағынан да, жеке-дара көзқарас тұрғысынан да белгілі бір
өзгерістерге ұшырады. Идеяны ілгерілеткен Қазақстан Халқы ассамблеясы болды.
«Мэңгілік ел» идеясы: жаңа қазақстандық отансүйгіштік қасиетке;
барлық этностар азаматтары құқықтарының теңдігіне; қазақ тілінің
жэне тілдердің үш бірлігіне; мэдениет пен дэстүрлердің және өзіндік
ерекшеліктің қайта жандануына; ұлттың зиялы қауымының рөлі
көтерілуіне; мемлекеттің зайырлы сипатының нығаюына тәрбиелейді.
Бұл - Қазақстанды табысты өркендетудің маңызды талабы.
Еліміздің бедел-абыройы - ол оның бәсекелік артықшылығы,
осы артықшылықты дамытудың және еліміздің қайда бағыт алуын
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hope білудің стратегиялық тэсілі. Бұны көрмесе, еліміз бәсекелесе
ИІІМПІІДЫ. Мемлекеттік беделі оған шетелдік қоғамдастықтың да, оның
мсіііиікті азаматтарының да қалай қарайтынына тікелей байланысты.
I іідегі отаншылдықтың, оның азаматтарының өз мемлекетіне деген
I үііісіістиілігі мен құрметінің деңгейі соған тәуелді.
Казахстан өзін күллі элемде танымал ететін нышандарды іздеуді
/кіиігастырып келеді. Елбасы Нурсултан Назарбаев республиканьщ
ііукіл дүние жүзіне танылатын, оны басқа елдерден ерекшелеп
іуратым жэне елдің бедел-абыройын қалыптастыратын белгіт.ііііанын қуру жайында усыныс жасады. «Жаңа индустрияланлыру» телекөпірі барысында Астанада сөйлеген сөзінде Елбасы:
« Гіііті менің өзім де осы мәселе жайында ойлай бастадым. Мысалы,
Жаііония - Күншығыс елі, Корея - Таң самалы елі, Нидерланды Қі.гиалдақтар елі, Қытай - Аспанасты елі деп аталады. Ал біз - ¥лы
лпла еліміз!» - деді.
I І.Ә.Назарбаевтың сөзі бойынша, дүниежүзілік қоғамдастықтың
аллында Қазақстанның қайталанбас бейнесін көрсетіп, басқа елдердің
кагарынан бөлектеп туратын өзіндік бірегей тану, айыру белгісі
Оолуга тиіс.
Республика билігінің жаңа бет-бейнесін қалыптастыру мәселесі
соцгы бірнеше жыл бойы талқыланып келеді: бул міндетке, атап
аПтқанда, Астананың ойластыруы бойынша, ЕХРО-2017 көбірек
Кі.ізмет етуге тиіс. «Болашақ энергиясы» деп жарияланған тақырып,
үйымдастырушылардың ойы бойынша, күллі әлемге сыртқа ресурсіарын шығаратын Қазақстаннын «жасыл экономика» идеясынан
пуыткымайтынын паш етуге тиіс.
Еліміздің күшті бедел-абыройын дамыта түсу нэтижесінде келіп
гүсетін пайдалар тікелей экономикалык нәтиже беруге, мысалы,
гуристер ағынының артуына келтіре алады. Алайда елдің бедел-абы
ройы стратегия лык саяси максат-міндеттерді де шешуге бағытталады:
коршілес мемлекеттермен немесе халыкаралык курылымдармен
озара карым-катынастар орнату, жиынтыгында, еліміздің саясижономикалык ахуалы он ыкпал етеді, ал тарихи гылым бул жагдайда
опы калыптастырудың елеулі ресурсына айналады.
Бақылау сурақтары:
1. Казахстан тарихы кандай әлеуметтік-гуманитарлык гылымдармен уштастырылады? Ол калай байкалады?
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2. «Қазіргі Қазақстан тарихы» оқу пэні ретінде нақты нені
зерттейді?
3. «Қазіргі Қазақстан тарихы» бойынша негізгі дереккөздерді
атаңыз.
4. «Қазіргі Қазақстан тарихы» пәні бұрынғы жылдарда жоғары оқу
орындарында оқытылған «Қазақстан тарихы» курсынан несімен
ерекшеленеді?
5. Отан тарихын оқып-білу, зерттеу саласындағы мемлекеттік саясат қалай жүзеге асырылады?

2-тақырып. Н.Ә.Назарбаев Қазақ хандығының
550 жылдығы жайында. Қазақ хандығының құрылуы тәуелсіздікке апаратын жолдағы
маңызды тарихи елеулі кезең
Дэрістің жоспары:
1. КӘ.Назарбаев Қазац хандыгыныц 550 жылдыгы жайында.
2. Қазац хаидыгы — алдыңгы мемлекеттік цүрылымдардың
мүрагері, дала мемлекеттілігі дэстүрлеріп жалгастырушы.
3. Қазакстан аумагына үлкен ауыртпалыктар экелген Жоцгар
шащыншылыгы.
4. Қазац-жоңгар согыстарыныц аяцталуы. Абылай ханның
ңызметі.
5. Қазакстан мен Ресей жацауацыт жагдайында. Қазакстаидагы
отарльщ дәуірдіц басталуы.

Дәрістің қысқаша мазмұны:
1. Н.Ә.Назарбаев Қазақ хандығының 550 жылдығы жайында
Қазақстан - аса бай тарихты және ата-бабалардың мәдени мұрасын
иеленуші. Барлық уақыттарда да адамзат үшін өзінің тарихын біліп,
зерттеу өзекті мэселе болған. Бірер жыл бұрын, атап айтқанда, 2015
жылы ресми қазақ мемлекеттілігінің 550 жылы аталып өтті. Сөз жоқ,
бұл күнді атап өту салыстырмалы жас егемен еліміздің өміріндегі
айтулы оқиға болды.
Тарих - қызықты да көпқырлы ғылым. Керей жэне Жэнібек
хандардың атқарған қызметтері Қазақстан тарихындағы аса маңызды
кезеңдер болған-ды. Қазақтардың тәуелсіздігі жолындағы алғаш қы
қадамды солар жасаған-тын.
Уақыт өтеді, дэуірлер өзгереді, ал біз бүгін ата-бабаларымыз
армандап өткен тәуелсіз мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. Қазақ
хандығы қүры луы мерейтойына байланысты іс-шаралар біздің
мемлекеттілігіміздің бастауларын ашып көрсететін болады. Атаулы
күнді тойлау идеясын Президентіміз Н.Ә.Назарбаев 2014 жылғы
қазанның соңында үсынған-ды. Ал сол ж ылғы желтоқсанның 31-інде
Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Қазақ хандығының 550 жылдық
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мерейтойын 2015 жылы тойлауға дайындалу жэне өткізу туралы»
№ 1448-ШІ Қаулысы қабылданды.
Бұл күн барша еліміз үшін ерекше маңызды. Президентіміз 2014
жылдың күзінде жетекші отандық телеарналар өкілдерімен кездесу
барысында; Біз тэуелсіздігімізді қиын-қыстау кезде алып, эртүрлі
қиындықтардан өттік. Енді, жағдайымыз жақсарған кезде, біз
тарихымызға, рухани қүндылықтарымызға назар аударуға тиіспіз.
Қазақ хандығының 550 жылдығын тойлау бізге, эсіресе жастарымызға
өте қажет деп ойлаймын», - деген-ді.
Сонымен, Елбасының пікірі бойынша, Қазақ мемлекеттілігінің 550
жылдығын мерекелеу ел тарихындағы аса маңызды оқиға болды.
Ол дәл қазір тарихты құрметтеп, мойындайтын кез келгенін айтып
өтті. «Біз үлы хандар мен батырлардың ұрпақтарымыз. Бізде бардың
көбі оларда болған жоқ, алайда оларда бірлік болды. Біз бірліктің
арқасында аман қалдық. Бұны қашанда есімізде сақтауымыз керек.
Сол себепті де біз келесі жылы мемлекеттіліғіміздің 550 жылдығын
атап өтетін боламыз», — деді Н.Ә.Назарбаев. Ары қарай мемлекет
басшысы қазіргі ұрпақтар үшін қолда бар тарих пен дэстүрлерімізді
болашақ ұрпақтар үшін сақтап, көбейтудің міндетті борыш екенін
баса айтты.
«Әрбір халықтың өз тарихы бар. Жер жүзінде тарихсыз халық жоқ.
Қазақ мемлекеттіліғінің үлкен тарихы бар екенін түсініп, есімізде
сактауымыз керек. Мемлекеттілігіміз бен тэуелсіздігімізді ата-бабаларымыз біз үшін қалай сақтаса, біз де үрпақтарымыз үшін дэл солай
істеуге тиіспіз. Бірлікте өмір сүрсек қана біз соны істей аламыз. Қазақ
хандығының 550 жылдығы іспетті айтулы оқиға - ол ұрпақтардың
біреғей рухани-тарихи сабақтастығының көрінісі. Қазақ мемлекеті
жоқтан пайда болған жоқ, ол ғасырлар бойы қүрылды. Бұл мереке
халқымыздың рухын асқақтатып, отаншылдығымызды нығайтатын
неғіз болсын!» - деп қорытты сөзін елбасы.
Аталған мерейтойды тойлау аясында, 2015 жылғы қазанның 9-ында
Нүрсұлтан Назарбаев Таразда «Қазақ хандығының 550 жылдығы»
монументінің ашылуы салтанатына қатысьш, сонымен қатар «Көне
Тараз» мұражайында болды. Салтанат барысында елбасы монументке ғүл шоғын қойып, құттықтау сөз айтты. Ол қала халқын Қазақ
хандығының 550 жылдығымен қүттықтап, астанада басталып, Таразда
жалғасқан мерекелік іс-шаралардың маңыздылығын атап өтті.
«Тауелсіздік жылдары ішінде әлемнің түкпір-түкпірлерінде біздің
ертедеғі өткеніміз жайында мағлүматтарды зерттеп, жинау үшін экспе26

дициялар үйымдастырылды. Біздің тарихымыз сақтар мен ғұндардан,
түріктерден бастау алып, Қазақ хандығының туы көтерілғен Шу
өзені жағалауларына хандарымыз Керей мен Жэнібектің қоныс аударуына үласты. Біз осы мерекені тарихымыздың ерте кезеңдерден
басталатынын күллі элемғе паш ету үшін, бұл жайында өсіп келе
жатқан үрпақтарымызға айту үшін өткізіп жатырмыз», - деді прези
дент. Ары қарай ол кез келғен мерекені халық үшін жасайтынымызды
атап өтті. Әлемде түрақсыздық, кақтығыстар мен соғыстар болып
жатқан шақта, біздің елімізде барлықтары тату-тэтті, өзара сыйластық
жағдайында өмір сүріп жатыр. Әлемнің басқа елдері Қазақстанды
біледі және қүрметтейді. Еліміз кикілжіңдерді шешу делдалы ретінде
эрекет етіп, Әлемдік және дэстүрлі діндер көшбасшыларының
съездерін өткізеді. Осының бәріне халқымыздың бірлігінің арқасында
қол жетіп отыр. Жоғарыда жазғанымыздай, мемлекетіміздің бас
шысы: «Енді, жағдайымыз жақсарған кезде, біз тарихымызға, рухани
құндылықтарымызға назар аударуға тиіспіз», - деғен-ді. Сол шақта,
президентіміздің пайымдауынша, тарихи мұра нысандары еліміздің
барша аумағында таралған: Жайық бойында, Ұлытау маңында,
Түркістанда қазақ хандарының көптеғен қорымдары бар. «Тарихымызды зерттеп, халықтың ол туралы білімін кеңейтуіміз қажет.
Ал біз тойлауды хандығымыздың маңызды күнінен бастап отырмыз. Көпшілікті: «Қиын-қыстау кезеңде, халқымыздың азғантай
санымен-ақ ата-бабаларымыз осыншалықты үлкен аумақты қалай
аман сақтап қалды екен?» - деген сүрақ мазалайды. Оған жауап беру
үшін, хандығымыздың тарихын есімізге түсіргеніміз жен. Ол тақыр
жерде пайда бола қалмаған. Қазақстанда диалект - жергілікті тіл
ерекшеліктері жоқ, дәстүрлер мен салт-ғүрыптарда айырмашылықтар
да жоқ. Қазақтар ешқашан бөлінбеген, барша тарихымыз бірігулерден
тұрады. Мемлекеттің барлық жактарынан әскерлер жиналып, бір
әскер, бір қол құрғанда, оған ешкім карсы тұра алмайды. Бастарымыз бірікпей, бытыраған кезде ғана жау бізге соққы бере алған», - деп
түсіндірді мемлекет басшысы.
Н.Ә.Назарбаев еліміздің тәуелсіздігі халыктың ішкі ахуалынан,
бір-біріне қарым-катынасынан басталатынын айтады: «Бұны есімізде
үстауымыз қажет. Тәуелсіздігімізді сақтау үшін, халыктың ішінде
араздықтардың орын алуына жол бермеу керек. Соның салдарынан
ата-бабаларымыз біз үшін сақтаған жерімізден, мемлекеттілігімізден
айырылып қалсақ, ол орны толмас қателік болмақ». Елбасы сөзін
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қазақтарда: «Төртеу түгел болса, төбедегі келеді, алтау ала болса,
ауыздағы кетеді», —деген мақал бар екенін айтып қорытты.
Қазақ хандығының мерейтойына арналған, 2015 жылғы қыркүйектің 11-інде Астанада өткен салтанатты жиындарда Н.Ә.Назарбаев:
«Біз қасиетті жеріміздің тарихы бірнеше мыңжылдыққа кететінін
жадымызда сақтай отырып, ата-бабаларымызды құрметтеп, істеген
істеріне лайықты баға береміз. Еліміздің тарихы өзінің бірегей
өрнегімен Еуразияньщ бұрынғы жэне қазіргі өркениеттері шоғында
эсем үйлесім тапқан. Уақыттың көзге көрінбейтін жіптері бізді
Қытайдың мыңжылдық тарихымен жэне қазіргі өмірімен, Таяу жэне
Орта Шығыстың көптеген халықтарының өткенімен де, бүгінімен де
біріктіреді. Тілдер мен мэдениеттердің есепсіз көп дэнекерлері арқылы
біз бауырластарымыз - бүгінгі таңда Мүзды мұхит жағалауларынан
Жерорта теңізіне дейін өмір сүріп жатқан түрік халықтарымен байланыса аламыз. ¥лы түрік елі - ол бабаларымыз мен батырларымыз
ортақ, рухани байлықтарымыз ортақ болған біздің арғы ортақ отанымыз. Бүл —біздің ортақ үлы мұрамыз», —деп атап көрсетті.
Ары қарай елбасы сөзін біздің Ресей халықтарымен, бірінші
кезекте, орыс халқымен ортақ тарихи жолымыздың жүздеғен
жылдарға созылатынын айтып жалғастырды. Сондай-ақ ол тәуелсіздік
жылдары ішінде Еуроодақ, Америка, Ислам элемі мемлекеттерімен
бірге тарихтың ортақ беттеріне ие болғанымызды айтты: олар жаңа
заманның көптеғен маңызды халықаралық оқиғалары, оның ішінде
біздің елімізде де орын алған оқиғалар жайында мағлұматтар береді.
Қазақстан қашанда көршілерімізбен достық пен сенімділікті сақтап,
арттыруға, дүние жүзі елдерімен сыйластық қарым-қатынастар
орнатуға дайын болмақ.
Сөйлеғен сөзін қорыта келе, елбасы; «Әлемде бір немесе басқа
халықтың өзінің мемлекетінің ресми атауымен қатар, ерекше және
ресми емес ұғымды пайдаланатын мысалдар аз емес. Біздің қасиетті
жеріміз ертеде ¥лы дала деп аталса, ал біздер «¥лы даланың балалары» атанғанбыз. Біз бұрын ата-бабаларымызда болмаған, адам
айтқысыз жаңа мүмкіндіктері мен болашақтары бар жаңа Қазақстан
құру үстіндеміз. Көптеген мыңжылдықтарға созылатын тарихы бар
жеріміз көз алдымызда өзгеріп жатыр. Дала Еуразиясының қүлаш
жетпес кеңістіғі XXI ғасырда қайтадан түлеп, гүлдене түседі. Біз
тарихымыздың жаңа алауын тұтаттық! Сондықтан бүгінгі таңда
жэне қашанда біздің Қазақстанымыз - ол ¥лы дала елі! Бүл - өзғеріп,
түрленғен ¥лы даланың елі! Сүйікті Отанымыздың халықтық атауы 28

дэл осы. Ол Отанымыздың өткенін де, бүгінгісі мен болашағын
да көрсетеді. Онда біздің қазақстандық мінез-құлқымыз бен оның
неғізгі қасиеттері бейнеленген. Бұл - жан-дүниеміздің ашықтығы
мен дарқандығы, жүректеріміздің жылуы, қонақжайлылығымыз
бен бейбітшілікті сүйетініміз, даналығымыз бен ақылғөйліғіміз,
еңбекқорлығымыз мен іскерліғіміз. Бұл -* өз күшімізге сенетініміз,
осы уақытқа дейін туған жеріміздің мүмкін болмаған гүлденуіне қол
жеткізгеніміз. Мен жаңа Қазақстанымыздың осындай бейнесінің эрбір
қазақстандықтың санасынан орын тауып, күллі элемге танылатынына
сенімдімін».
Қазақстанның әрбір жас азаматы қазақ жерінің барша үлылығы
мен мәртебесін жете түсінетін, эсіресе Қазақ хандығының 550
жылдығы тойланып жатқан тұста ұғына түсетін, өз елінің лайықты
азаматы болуға тиіс. Осы мерейтой күнінің маңыздылығын Қазақстан
Республикасының Түңғыш Президент! - ¥ л т көшбасшысының
Бейбітшілік пен прогресс сыйлығының лауреаты Олжас Сүлейменов;
«Бүгін - барша Қазақстан үшін аса маңызды күн жэне ол, сөз жоқ,
Еуразия үшін де елеулі оқиғаға айналады, өйткені Қазақстан өзін
жете түсініп, бар тарихын ескере отырып, элдеқашан қалыптасқан
дэстүрді, ¥лы даланың дэстүрін жалғастыратынын жариялап отыр.
Осы ¥лы далада табан тіреп, оны сақтап қала алғандықтан, даламыз
кішірейіп, қаңырап қалған жоқ. Ол өзінше гүлдеп, байи түседі, жаңа
мүмкіндіктерін ашады», - деп сипаттады.
О.Сүлейменов атап айтқандай, Н.Ә.Назарбаевтың мақсаты - жас
ұрпаққа лайықты, отансүйгіш жастарды тэрбиелеу. Ақын сөзін:
«Еліміздің президент! жаңа ұрпақтарды өз!м!зд!ң туган казак,
даламыздыц ұлылыгына назар аударуға үндейд!. Ол жай жер емес, ол өте бай, тарихи тұрғыда асыл құндылықтарға толы ел. Оған
«¥лы» деген бейнел! сөзд! қоса отырып, үлкен құрметпен қарау керек.
Сен!ң отаның - ¥лы дала, яғни сен де үлы болуға ти!сс!ң», — деп
толықтырып: «Барлық сөздер!м!з жастарға, жаңа ұрпаққа арналады.
Олардың өз отанының ұлылығын жете түс!нген!, оның ұлылығына
еңбектер!н, таланттарын қосқаны абзал. Б!з дэл солай болатынына
сенем!з», - дегенд! қосты.
Қазац хандыгының 550 жылдыгы - ол терең тарихи мағына алған,
еліміз үшін аса мацызды оқига. ҚР Парламент! Сенатының депутаты
Владимир Редкокашинн!ң п!к!р!нше, бұл мерейтой күн!н Тэуелс!зд!к
күн!мен салыстыруға болады. Ол: «Бәр!нен бұрын, барша халқымызды
осы мереке — мемлекетт!л!г!м!зд!ң 550 жылдығымен қүттықтағым
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келеді. Менің ойымша, мемлекеттілігіміздің негізі - ол Қазақ
хандығының құрылуы. Дау жоқ, бул мерекенің басты құрамдас
бөлігі - ол тарихи сана-сезімнің қалыптасуы», - деді (BNews.kz.
тілшісінің баяндауы бойынша),
Сонымен қатар Сенат депутаты Н.Ә.Назарбаевтың «Тарих
толқынында» атты кітабының маңыздылыгына баға берді. «Үлт
көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің кітабында,
әдеттегідей, Қазақ хандығы құрылуыньщ маңызын өте айқын
анықтап, осы мерекенің де мағынасы мен маңызын көрсетіп отыр.
Менің ойымша, тарихи сана мен отаншылдықтың қалыптасуы, мемлекет құрудың болашақ стратегиясын көру - біздің мерекеміздің басты
құрамдас бөлігі», - деп атап өткен В.Редкокашин: «550 жылдық ол Қазақстан тарихының елеулі кезеңі. Тіпті ең үлкен асулы кезең
деуге болады. Мыңжылдықтар бойы біздің көне жерімізде әртүрлі
тарихи халықтар, мемлекеттер болды. Біздің ата-бабаларымыз Азияға
ғана емес, жақын жатқан елдерге ғана емес, сонымен қатар, жалпы
алғанда, күллі дүниежүзілік тарихқа, элемдік өркениетке зор ықпалын
тигізді», - деп қосты.
Қазақстанның тәуелсіздігі жылдарында ҚР Президент! Нурсул
тан Назарбаев Қазақстанның өркендеуі үшін алдын ала 550
жылдың негізін салды. Л.Н.Гумилёв атындағы Еуразия Ұлттық
университетінің ректоры Ерлан Сыдықовтың осындай пікірін Қазақ
хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиын барысында
бөліскенін BNews.kz. тілшісі баяндады. Е.Сыдықов: «Бул айтулы
күнді біз тэуелсіздік алғанымыздың арқасында тойлап жатырмыз. Біз
қазір элемге танылған, беделді, бейбітшілік сүйетін, серпінді дамып
жатқан мемлекетпіз. Осының бәрі - елбасымыз Нурсултан Әбішулы
Назарбаевтың сіңірген еңбегінің жемісі. Оған қоса, Н.Назарбаев соңғы
20 жыл барысында ¥лы дала болашагының негізін кемінде 550 жылға
қалап берді. Осы айтулы күнді тойлау үшін атқарылған жумыстар
тарихымызды тереңірек зерттеп білуге септігін тигізеді. Ал Е¥У
ғалымдарының Қазақ хандығы .мәселелерін зерттеу ісіне белсенді
турде қатысып жатқанын айтуымызға болады. Тарихшылардың
улттық конгресі «Мәңгі ел» журналын үш тілде шығарады. «Халық
тарих толқынында» атты томдар топтамасы жасалып жатыр.
Оның үстіне, бул оқиға өскелең жас урпақтың тэрбиесіне, жаңа
қазақстандықтардың тэрбиесіне оң эсерін тигізетін болады», - деді.
Осылайша. бірқатар белгілі қоғам және мемлекет қайраткерлерінің
пікірі бойынша, Н.Ә.Назарбаевтың жоғарыда аталған еңбегінде
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хандығы улттық мемлекеттіліктің бастауы, тәуелсіз Қазақстан
мміріпдегі тарихи елеулі кезең ретінде көрсетілген.
2. Қазақ хандығы - алдыңғы мемлекеттік қурылымдардың
мұрагері, дала ме.млекеттілігі дәстүрлерін жалғастырушы
Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаевтың 2015 жылғы қыркүйектің
11-іііде Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтаіі.ггіы жиналыста сөйлеген сөзінде әділетті атап өткеніндей, қазақ
мсмлекеттілігінің тарихы ерте замандардан, бурын Қазақстан
ііумағында өмір сүрген сақтар мен үйсіндерден, ғундар мен басқа да
нностық қауымдастықтардан бастау алады. Ертедеғі этностардың
мсмлекетті басқарудағы іс-тэжірибесін еуразиялық империя - Түрік
қаіднатын қурған түріктер үйренген-ді. Бул кағанаттың дәстүрлерінде
оғыздар мен түргештердің, қарлықтардың жэне Ортағасырдың
озғе де түркітілдес этностарының .мемлекеттілігі қурылған-тын.
Кошпенділердің мемлекеттіліғі дамуының жаңа кезеңі Шыңғыс хан
имііериясының пайда болуымен жэне ол күйреғен соң Қазақстан
аумағында қурылған мемлекеттермен тығыз байланысты.
Содан кейінгі мемлекеттік қурылымдардың шынайы мурағері, дала
мемлекеттіліғін жалғастырушы қазақ жерінде XV ғасырдан XVIII
ғасырдың басына дейін өмір сүрғен Қазак хандығы болды. Соңғы
уақытта к^зақ мемлекеттілігінің тарихына қатысты пікірталастардың
күшейгенін, оның 1991 жылііі мемлекеттік тәуелсіздік жарияланғанға
дейін өмірде болғанын теріске шығаратын үрдістер байқалғанын
айтуымыз керек.
Қазақ хандығының, Орталық Азиядағы туңғыш улттық
мемлекеттің, оны қурған этнос - қазактардың атымен аталған
мемлекеттің пайда болған уақытын анықтап, белгілеу узақ мерзім
бойы отандық тарихи ғылымның өте даулы мәселелерінің бірі болып
келді. Қазақстандық ғылыми жэне ғылыми-көпшілік әдебиеттерде
осы тақырыпқа арналған еңбектер аз емес. Белгілі қазақ ғалымы
Қадырғали Жалайыр өзінің «Шежіре жинағында» К,азақ хандығының
XV-XVII ғасырлардағы тарихы жайында баяндайды. Бүғінгі таңда
көпшілік тарихшылар Қазақ хандығының қурылған уақытын 1465
жылдың тамызы - 1466 жылдың тамызы деп белғілеу қажеттіғі
туралы көзқарасты бөліседі. Тарихи дереккөздерде Қазақ хандығы
қурылуының жалғыз мерзімі көрсетілген. Түріктердің дуғлат (дулат)
тайпасынан шыққан Мухаммед Хайдардың танымал «Тарих-и
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Рашиди» атты еңбегінде қазақ хандары Керей мен Жэнібектің билігі
хижраның 870 жылы басталғаны айтылады.
Қазақ хандығының тарихы бойынша аса құнды еңбек авторы
шамамен атаған осы мерзімге сенбейтіндей ерекше бір себептер
жоқ деуге болады. Қазіргі заманғы жыл санау бойынша хижраның
870 жылы 1465 жылғы тамыздың 24-інде басталып, 1466 жылғы
тамыздың 11-інде аяқталған. Қазақтардың салт-ғұрыптарына сай, хандар сайланатын қазақ құрылтайлары күз ортасында өтетін болған.
Керей ханның таққа отыруын, демек, Қазақ хандығының құрылуын
1465 жылдың қазан айымен белгілеу ақылға қонымды болмақ.
Қазақ хандығының пайда болған және құрылған орны - Оңтүстік
Қазақстанның Шу ауданындағы Қозыбашы деген жер.
Сонымен, 2015 жылдың күзінде қазақ халқының хандары Керей
мен Жәнібек құрған дербес мемлекеттік бірлестік - Қазақ хандығына
550 жыл толды. Аталған күндердің барлығы мемлекеттік сананың
қайта оралуының тарихи сабақтастығын білдіреді және жаңа тэуелсіз
мемлекет - Қазақстан Республикасының елеулі тірегіне айналады. Ал
бұл —біздің мәңгілік еліміздің бар екенін паш ететін көрсеткіш. Қазақ
халқының қалыптасып, қазақ хандығының қүрылғанына бес жарым
ғасыр толып отыр, ал қазақ халқының ғасырларға кететін тарихы және
үлы қазақ хандарының саяси тарихы қазақстандық мемлекеттілік
пен отаншылдықтың ныгаюына септігін тигізетін болады.
Ата-бабаларымыздың мәңгілік халық қалыптастыруға, мәңгілік
мемлекет құруға қатысты ғасырларға созылған арманы бүгінгі таңда
Нурсултан Назарбаевтың «Мэңгілік ел» —қазақтардың мәңгілік елі
туралы идеясымен жаңа үндестік тапты. «Тарих толқынында» атты
еңбегінде мемлекетіміздің басшысы біздіңтарихымызда урпақтарымыз
уялатындай ештеңе жоқтығын айтады. Қазақ халқының тарихы
аттардың туяқтарымен жазылған. Ата-бабаларымыз аман қалып, жан
сақтау үшін күрескен, ал біз улы халық болу үшін күресуге тиіспіз.
Қазақ хандығының қурылуы сипаты жағынан күрделі, ал уақыттың
узақтығы бойынша көпқырлы үдеріс болған. Ол Шығыс Дешті
Қыпшақтың, Жетісу мен Түркістанның (Оңтүстік Қазақстан) орасан
үлкен жерінде орын алған әлеуметтік-экономикалық жэне этностықсаяси оқиғалардың заңды нәтижесі еді. XIV-XV ғасырларда экономикасы аралас, көшпелі мал шаруашылығы мен отырықшы егіншілігі,
қалалық шаруашылық жүргізудің сауда-кәсіпшілік бағыты бар облыстарды табиғи түрде біріктіру негізінде біртутас экономикалық өңір
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ьуру орекеті өңірдің барлық жерлерін бір саяси қурылымға біріктіруге
■і.плай туғызды.
Қазақ хандығы қурылуының нақты барысы Қазақстан аумағындағы
гм мсмлекеттің - Әбілхайыр хандығы (көшпелі өзбектер мемлекеті)
мсіі Моғолстанның ішкі саяси ахуалына байланысты болды, Екі мемнгкстте де көшпелі ақсүйектердің экономикалық күш-қуаты артып,
иііың орталықтан сыртқа қарай бағытталған умтылыстары күшейді.
ІІІі.ігыс Дешті Қыпшақ пен Жетісу өңірінің рулары мен тайпаларының
(u a беделді көсемдері саяси тәуелсіздікке умтылды.
XV
ғасырдың жиырмасыншы жылдарында-ақ қалмақтар жайылымдар мен табыс көздерін және сауда-саттық орталықтарына шығатын
лчолдар іздеп, Жетісу өңіріне шабуылдар жасай бастаған. Әбілхайыр
хаіі 1457 жылы олардан қатты соққы алды. Қалмақтар Әбілхайырмен
»)л ушін ауыр жағдайларда келісім-шарт жасасып, Шу арқылы
«•здерінің жерлеріне кетті, ал Әбілхайыр өз улыстарында, оның ішінде
Қазақстанның оңтүстігінде де, оның билігін мойындамаған Жошы
мүрагерлері билігін жазалап, қатаң шаралармен тәртіп орната бастады.
Обілхайырдың іс-әрекеттері және Моғолстан ханының Жетісу халқын
қалмақ шапқыншыларынан қорғай алмауы буқара халықтың ашумзасының одан сайын өршуіне келтірді.
XV ғасырдың қырқыншы-елуінші жылдарынан бастап-ақ
Қазақстанның оңтүстігіндегі ру-тайпалардың басым көпшілігі Керей
мсм Жәнібектің айналасына шоғырланды. Саны көп қазақ руларының
басқаруымен олар Моғолстан қурамына кіретін Жетісуға қоныс
аударды. Буқара халықтың осы әрекеті қазақтардың бытырап кеткен
іоіітарының, оның ішінде Жетісудағы қазақтардың бір мемлекетке
бірігуіне себеп болды.
Қазақ хандығы бастапқыда Батыс Жетісу аумағын, Шу мен
Талас алқаптарын қамтыған-ды. Моғолдар ханының өзбек улысының султандарына жылы шырайлы көзқарасын, біріншіден, Есенбуғаның ол кезде қарудың күшімен солтүстік көшпенділерінің
шапқыншылықтарын тойтара алатын мүмкіндігінің болмауымен,
екіншіден, Керей мен Жэнібекті жэне оның әскерлерін өзінің
иеліктерінің батыс шекараларын Тимур Әбу Саид қолдайтын бауыры
Жүністің тартып алу ниетінен қорғайтын тірек деп қабылдауымен
түсіндіруге болады.
Есенбуғаны осындай шешім қабылдауға итермелеген екінші
себеп - ханның ішкі де, сыртқы да қатынастардағы маңызы оны
қолдайтын феодал ақсүйектердің жэне улыс адамдарының басым
санымен айқындалатын жағдайы. Сол себепті оның өз жағына
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күшті көршілерінің жауларын тартып, оларды пайдалану, егер қажет
болса, оларға қарсы өздерінің ру-тайпаластарын да пайдалану ниеті
туған-ды. Есенбұға 1462 жылы қайтыс болған соң, Моғолстанда іс
жүзінде толық өкіметсіздік орнады. Дәл осындай жағдайда Жетісуда
Қазақ хандығынының пайда болып, нығаюы әбден заңды эрекет еді.
Жоғарыда айтылғандай, Мұхаммед Хайдар Дулати Қазақ
хандығының пайда болуы уақытын хижраның 870 жылына (14651466 жж.) жатқызады. Он бесінші ғасырдың содан кейінгі онжылдықтарында Қазақ хандығы экономика жағынан нығайып, қазақтардың
этностық аумағының елеулі бөлігін қосып алып, жерін кеңейтті.
Шығыс Дешті Қыпшақта Шайбанид Әбілхайыр ханның хандығы
тарих сахнасынан шеттеді. XV ғасырдың соңында және XVI ғасырдың
ең басында көшпенді өзбектердің қолбасшысы, Әбілхайырдың
немересі Мұхаммед Шайбанимен күресте Мәуереннахрдағы билігінен
түбегейлі айырылып қалған Ақсақ Темір мемлекетінің саяси күшқуаты келмеске кетті. Іс жүзінде Моғолстан бірнеше феодалдық
иелікке бөлініп, тарады.
Керей мен Жэнібек Алтын Орда мен Ақорданың алдыңғы
мемлекеттік бірлестіктері дэстүрлерін иеленген мұрагерлер болды.
Қазақ мемлекеттілігінің негізін салушылар - Керей мен Жәнібектің
қазақтардың тарихына сіңірген еңбегін шын мэнінде орасан деп
және қазақстандық сәйкестік пен ұлттық сана-сезімнің қалыптасуы,
қазақстандық отаншылдықтың нығаюы үшін тарихи негіз болып
табылады деп айта аламыз. Сөйтіп, XV ғасырдың екінші жартысын да тарих сахнасында пайда болған Қазақ хандығы қысқа мерзім
ішінде шағын көшпенді кұрылымнан Орта Азиядағы аса қуатты және
тұрақты мемлекеттердің біріне айналды.
XVI
ғасырда ол оңтүстік өңірде Сырдария жағалаулары үшін
күрессе, солтүстік-шығыста өзінің аумағын башқұрттар, орыс казактары тарапынан басып алу эрекеттерінен қорғады. XVII ғасырда
Маңғыстаудан түрікмендер ығыстырылып шығарылды. XVIII
ғасырдың басы Сібір ормандарынан Ташкентке дейінгі, Еділдің
төменгі сағасынан Алтай тауларының етектеріне дейінгі орасан үлкен
аумақтың Қазақ хандығының иелігіне өтуімен эйгілі болды.
XV ғасырдың екінші жартысы - XVIII ғасырдың басы арасындағы (Керей мен Жэнібектен Тәуке ханға дейінгі) кезең қазақ
елі тарихындағы аса маңызды кезең болды, өйткені сол уақытта
қазақтардың ұлттық мемлекетінің тэуелсіздігі мен аумағын сақтап
калуга, эділетті зац шығарушылықты іске асыруға, қоғамды демо34

кратияландыру бойынша бірқатар өзгертулер өткізуге, елдің тұрақтылығын қамтамасыз етуге қол жетті.
Өзінің меншікті мемлекеттілігін құру кезеңінен бастап-ақ Қазақ
хандығы тәуелсіздікті сақтау бағытын мығым ұстанды. Хандықтың
көтерілуіне жэне нығаюына қазақтардың өздерінің ішкі ауызбірлігі,
сонымен қатар кейбір қолайлы сыртқы жағдайлар, атап айтқанда,
көршілес мемлекеттердегі билік үшін күрес, шайбанидтер мен астарханидтер арасындағы өзара қақтығыстар септігін тигізді.
XVII
ғасырға қарай біртұтас халық болып қалыптасуы үдерісі
аяқталды. Нәтижесінде, енді қазақтар деп Орталық Азияның
Қазақ хандығына кірген барлық түрік жэне түріктерге жатпайтын
ру-тайпалары аталатын болды. Сөйтіп, сол уақытқа қарай этностық
дәстүрлер мен салт-ғұрыптардың, біртұтас діннің, тілдер мен
мәдениеттердің қалыптасуы аяқталды.
Жасампаз табандылықпен дала билеушілері мен халық мемлекет
аумағының бүтіндігі сақталуы үшін күресті. Қазақ хандығы біртебірте халықаралық қатынастардың дербес субъектісіне айналды.
Қазақ хандығында іс жүзінде өзіндік дала демократиясы іске асты.
Сөйтіп, белгілі шығыстанушы ғалым, мемлекет қайраткері Алексей
Ираклиевич Левшин қазақ даласында хан сайлауы өткеніне куэгер
болды. Ол: «Қырғыз-қазақтардың барлық көршілерін монархия немесе
озбыр билік баскарады, олармен туыстас барлық халықтар аяныш
туғызатын қүлдықта өмір сүреді, ал олар бағыныштылық дегеннің не
екенін де білмейді, оларда тіпті боданның есімі де, иеленушінің есімі
де жоқ», - деп жазды. Саясаткерлер үшін өте қызықты құбылыс! Ол
сонымен қатар қазақ қоғамындагы мемлекеттік биліктің жэне дәстүрлі
қүқықтық қатынастардың керемет үйлесімі де еді.
Дала демократиясының бұлжымас негізін адам өмірі мен бостандық
құраған-ды. Бүны билер соты шешімдерінің көп жағдайда хан
шешімдерімен бірдей дэрежеде күші болғаны дәлелдейді. Қазақтардың
саяси-құқықтық құрылысының ерекшеліктерін А.И.Левшин жақсы
түсіндіріп берді. Сонымен қатар ғалым Тәуке ханның қазақ қоғамы
өміріндегі ерекше тарихи рөлін атап көрсетті. Ол: «...қырғыздардың
данышпандары сөйлеген кез болды, біздің халқымыз бейбітшілікте
омір сүрген кез болды, бізде тәртіп те, заңдар мен эділ сот орнаған
кез болды. Жүртшылық күрсіне есіне алатын сол алтын ғасыр - эйгілі
Тәуке патшалық еткен заман. Аңыздарға сенсек, шын мәнінде, Тэуке
03 заманының данышпаны болған және казақ жылнамаларында солондармен, ликургтармен қатар тұруға тиіс. Үзақ уақыт толқып жүрген
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рулар мен ұрпақтарды тыныштандырып, Тэуке оларда ұйым құрып,
тэртіп орнатты, көптеген заңдар да берді», - деп жазды.
Жалпы алғанда, ¥лы далада мемлекеттің құрылуы, шын мэнінде,
бір мезгілде қазақ халқының саны өсуіне, орасан үлкен этностық
кеңістік шектерінде ортақ заңнамалық нормаларды мойындайтын
шаруашылық-мәдени, тіл бірлігі негізінде оның тұрақты бүтін үлттық
бірлестікке айналуына жағдай туғызды.
3. Жоңғарлардың Қазақстан аумағына үлкен ауыртпалықтар
экелген шапқыншылығы
XVIII
гасырдың басынан-ақ Қазақ хандығы сыртқы саяси
ахуалдың ары қарай ушыға түсуі салдарынан аса қиын жағдайларды
бастан кешті. Тәуке хан біраз уақыт шонжар феодалдар арасындағы
қақтығыстарды басып, билердің ықпалын күшейту арқылы үш жүзлің
қазақтары арасында тыныштық орнатуға, сөйтіп, қазақ руларының
көштерін сыртқы жаулардан аман сақтап қалуға қол жеткізді.
Алайда Тәуке хан дүниеден озған соң, билік үшін күрес және
сүлтандардың бөлінуге, оқшаулануға ұмтылуы қазақ халқының
бірлігі бүзылуына келтірген еді, ал бүл жағдайды көршілер ұтымды
пайдаланды. Қазақтарды оңтүстіктен ортаазиялық Бұхара мен Хиуа
хандықтары тықсырса, оңтүстік-батыстан - Жайық казактарынан қолдау тапқан Еділ қалмақтары, солтүстіктен Сібір казактары
тығырыққа тіреді, Жайық бойындағы қоныстарға башқүрттар көз
тікті.
Бірақ қазақ халқы үшін әскери-феодалдық Жоңғар хандығы аса
үлкен қауіп-қатер төндірді. Қазақтар мен жоңғар қожалары арасындағы
күрес жүз жылдан астам уақытқа созылды. Оның негізінде жайылымдар үшін бақталастық жатқан-ды. Мал басы санының өсуі шамасына
қарай моңғол көшпенділері мал шаруашылығы үшін қажетті аумақты
кеңейтуге мәжбүр болды.
Шыңғыс хан империясы күйреген соң, бір жарым ғасыр бейбітшілік
жағдайында өмір сүрген, байып алған жэне саны артқан моңғолдар
өз империясының бұрынғы атақ-даңқын қайтадан жаңғыртуды
ойластырды. Осы мақсатпен олар өздерінің шекараларын Алтайдан
Атырауға дейін, Жайықтан Үндістанға дейін кеңейтуге бел буды.
Жайылымдар үшін өзара қырқысып жатқандай болып, олар көршілес
елдердің жерлеріне кіре бастады.
Моңғолияның батысында немесе Орталық Азияның солтүстікшығыс бөлігінде 1635 жылы орасан үлкен көшпенді мемлекет 36

мііиі ол-ойрат тайпаларынан тұратын Жоңғар хандығы құрылды.
( іпі.щ 'жономикасының негізін, көршілес қазақтар, қақастар мен
іиімПлықтардағыдай, қарқынды мал шаруашылығы қүрайтын.
Жоңгарлардың әр кездері қазақ жеріне басып кіруі XV ғасырда-ақ
Піи іпліан-ды. XVI ғасырдың соңында қазақ жеріне жасаған сәтсіз
піріісіііе шабуылынан соң, ойрат тайпаларының шағын бөлігі қазақ
<иіііі.і Тоуекелдің билігіне бағынуға мэжбүр болды.
Іарбагатай тауында 1640 жылы Жоңғар империясында тайшы
Ііаіурдың басшылығымен ары қарайғы іс-әрекеттердің «Дала жорығы»
ііііііігаи жоспары бекітіліп, онда хандықтың ішкі мемлекеттік
һүрі.ілысы, оның шаруашылық мэдениеті, ішкі де, сыртқы да саясаты
міііімтаристік, яғни қаруланып, соғысқа әзірлену жолына түскен сипат
іиідм.
XVII ғасырдың 60 жылдарында қазақ-жоңғар қақтығыстары ұсақ
урі.істармен шектелетін, бірақ қоңтайшы Ғалдан-Бошокту билет і түста ірі ауқымды эскери шабуылдар қайтадан жаңғыра түсті.
Жлңгірдің ұлы Тәуке хан (1680-1717 жж.) жоңғарларды тоқтата алмады,
ііл 1681 жылы Ғалдан әскері Шу өзенінен өтті. 1683-84 жылдардағы
-корықтары нэтижесінде, жоңғарлар Сайрам қаласына басып кіріп,
кііратты да, Фергана алқабын да иеленіп алды. Қазақ-жоңғар
кақтығыстары эсіресе XVII ғасырдың 90 жылдарында, Жоңғарияны
қоцтайшы Цеван-Раптан билеген тұста өрши түсті. Қырып-жоюға
()ст алған, жайылымдар үшін күшті қарсыласпен діңкелеткен соғыс,
пқыры, Қазақ хандығын элсіретті. Ірі үрыстарда қол жеткен жекелеген
жсңістерге қарамастан, қазақтар бірте-бірте Ертіс, Тарбағатай жэне
Жстісу өңірлеріндегі қоныстарынан айырылып, ары қарай шығысқа
іііегінді.
XVII ғасырдың соңынан жоңғар шапқыншылығы дербес Қазақ
хандығының өмір сүруіне төнген зор қатерге айналды.
Цинь империясымен соғыста жеңіліс тапқан жоңғар феодалдары ол
сэтсіздіктерін Қазақстан мен Орта Азияны жаулап алу арқылы өтеуге
прекет жасады. 1698 жылы жоңғарлардың жер қайыстырган қолы
Үлы жүз қоныстарына басып кіріп, жойқын ойрат және қазақ феодал
дары арасындағы қарулы қақтығыстардың жаңа арнасына жол ашты.
Қиян-кескі жэне қантөгіс сипат алған күрес барған сайын шиеленісе
түсті: жоңғар феодалдары қазақтарға бір соққыдан соң екінші соққы
беріп, малдары мен тұтқындарын айдап әкетіп, жайылымдарын,
үй-мүліктерін тартып алды, тіпті тұтас ауылдар мен руларды қырып
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тастады. Үздіксіз сыртқы қақтығыстардан жэне ішкі алауыздықтардан
бытырап, қалжыраған қазақ халқы өзінің күрделі тарихының дәл
сол кезеңінде орасан үлкен қиындықтар мен тауқыметтерді басынан
өткерді.
Жоңғар әскерлерінің Қазақстан аумағына ең ірі басып кіру әрекеті
1710-1711 жылдарында орын алды. Бірақ ол сәтсіз болып, қазақ
жүздерінің біріктірген күштері жоңғарлардың бетін қайтарғанмен,
олар қазақ жерлерін басып алу жоспарынан айнымаған-ды.
Қазақ-жоңғар соғыстары XVII ғасыр мен XVIII ғасырдың басында
қазақ қоғамында жинақталып қалған барлық қарама-қайшылықтарды
ашық көрсетіп берді. Сыртқы саяси ахуалдың шиеленісуі өздерінің
элеуметтік мэртебелері жағынан соғыс ісіне машықтанған батырлар мен сұлтандар рөлінің күшеюіне келтірді. Сол уақытта қазақ
қоғамының саяси өмірінде билер басты рөлді атқаруды жалғастыра
берген-ді. XVIII ғасырдың басына қарай, жоңғарлардың қарулы
шабуылына пәрменді қарсылық көрсету үшін, жүздердің дербестігі
ұстанымы мен орталық билікті күшейту қажеттігі арасында
қарама-қайшылық арта түсті. Тэуке ханның көзі тірісінде-ақ Қазақ
хандығының шекаралас өңірлерінде қазақ-жоңғар қақтығыстары барысында өздерін танытып, ілгері шыққан сұлтандар күшейді. Үлыстық
жүйені жаңғырту үшін жағдайлар туа бастады.
Солтүстік-батыс өңірлерде 1709-1710 жылдарда башқүрттардың
Ресейге қарсы көтерілісіне қатысқан. Орал казактары мен Еділ
қалмақтарына қарсы жорықтарды әлденеше рет басқарған жігерлі
жас сұлтан Әбілхайырдың беделі нығая түскен-ді. Орта және Кіші
жүздердің әскери бірлестіктері ол кезде Қайып сүлтанға бағынатын.
Көп кешікпей-ақ жоңғарлар жорықтарын қайтадан бастады.
1716 жылы олардың эскерлерінің басты бөлігі Іле өзенінен шығып,
жорығын Аягөз бағытында жүргізді. Аягөз өзенінде 1718 жылдың
көктемінде орын алған қақтығыс қазақтардың жеңілісімен аяқталды.
Өзара жауласып келе жатқан қазақ қолбасшылары Әбілхайыр мен
Қайыптың тізе қоса ойластырылмаған іс-қимылдары, оған қоса,
жоңғарлардың тұтқиылдан жасаған шабуылы үрыстың тағдырын осылай шешті. Сол жылы жоңғар әскерлері Арыс өзенінде қазақтардың
басқа жасақтарын да күл-талқан етті.
Тәуке хан 1717 жылы дүние салған соң, сұлтандардың топтары
жоғарғы билеушінің орны үшін қиян-кескі күрес бастады, Үзаққа
созылған дау-дамайлардан кейін хан болып Қайып сайланды (17171718 жж.).
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К.ііііміі 1718 жылы қайтыс болып, сұлтандардың жоғары билік
VIIIIII галасы ары қарай жалғасты. Жас та жігерлі Әбілхайыр лайықты
үміікср еді, бірақ шыңғысшылардың күш алып кетуін қаламаған
Гітіср тобы осал, эрі жігерсіз Болатты (1718-1729 жж.) таңдады. Алайда
ічпммдық демократияға деген үміт соғыс жағдайында ақталмады, ал
I.Mil.II хаидықтағы жағдайды бақылауда ұстай алмады. Осал орталық
Гипіік жагдайында Кіші және Орта жүз қауымдастықтарының бір
Гімііііі оздерінің егемендігін кеңейтуді қолға алып, Әбілхайырды хан
гіііі іагайындады (1718-1748 жж.). Қазақ хандығының тарауы үдерісі
Mil.mail басталды. Ташкентте Жолбарыс ақ киізде жоғары көтеріліп,
мкка отырды, ал Орта жүздің бір бөлігі Шахмұхамбетті (Сәмеке)
^.lll стііі жариялады. Бұл билеушілер жоңғарларға тиісті тойтарыс
\ Ііі.імдастыра алушы еді, алайда оны түсіну үшін қазақтарға тағы бір
.т .III.II соққыны бастан кешуге тура келді.
/Кмцгар феодалдары Цинь империясымен келісімге келіп,
міітарыііа сркіндік тиген соң, 1723 жылдың көктемінде өзінің барша
күііі куагі.імси Қазақстанға және Орта Азияға тап берді. Қыстаулардан
;іиі II і.і жаГиіауларына кешуге дайындЫҚ жасап жатқан қамсыз көшпелі
.IVааіідарді.ің қазақтарын жоңғарлар тырп еткізбеді. Жолдарындағы
(»1.11 і.ірііңқі.і жәме саны аз қазақ жасақтарының тосқауылдарын еш
кііі.іііді.іқсыз бүзып отіп, жоңғарлардың тұрақты эскерлері артііірі.ііід.і жазықтыз бейбіт адамдар мэйіттерінің үйінділері мен
мрі мііі.ікіа|>і.іііың күлдерін қалдырып, Жоңғарияға он мыңдаған
I ү Iм.іііді.і, үрлані ан байлықтар керуендерін жөнелте отырып,
І д HIM і.ііі аумаі і.іна тсз-ақ тереңдей түсті.
I .mill коскі үрыстарда қазақтар жаудың күштеріне барынша
і*іірі і.имі і.ііі, оларді.і да әлсіреткенмен, кейін шегінді. Күші басым
Ф.м 'II.Ill in сурііііііе іііыдамай, адамдарды қүтқару үшін, қазақтар малі^ңиім.рііі I.II 1.111, Оріа Азияга, ары қарай Батысқа кетуге мэжбүр
Гиі і ім Уиі.і <1 ү » руларі.і ('і.ірдария арқылы аргы жағаға өтіп, Ход•міиіи иіііі.и ііуд.ірді.і. Оріа жүздіи коіііпілік рулары Самарқанға
иіііі* t імі I'ііііі жүідіц |>уларі.і (’ауранды айналып өтіп, Хиуа мен
Іі>чаріі(іі I іи (імііі.і мпі Асір.і.чаііі.га бсг алды.
I'ііііііһ II'іі'іі р мпі (кн ivі.ііідарді.іи слсулі жиындарының ҚазақI 1(111'іііі і.і п іііііітіһ Ill'll к.н ііііііілік орталықтарынан Орта Азияның
Кіі іі.і іһірі.і мпі »'ііді мскпідсріне коиыс аударуы осы өңірлерде
ил.іу і.мдмк. .1111II.іқ іісіі қнрау, түрғындардың алыс және сусыз
иу-і.ііід.ірі а і.іі і.ісуі.ііі туғызды. Өзбек тарихшысы Мұхаммед Жақұт
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Бұхари: «... Бұхарада адамдар өлгендерді жерлемей, мәйіттерді жейтін
аштық жайлады. Жаппай торығу орын алды. Бұхарада тұрғындардың
екі көшесі ғана қалса, Самарканда тірі жан қалмады», - деп жазды.
Сол аласапыран кезең қазақ халқының тарихына «Үлы жұт» деген
атаумен еніп, «Ақтабан ш:)^бырынды, Алқакөл сулама» аталған
қазақтардың ауызша аңыздарында «аштықтан арып-ашыған жұрттың
Сырдарияның сол жағалауындағы Алқакөл көлі маңында жер құша
құлаған кездерін» сипаттайды.
Осындай қиын-қыстау кезеңде қазақ халқының: Бөгенбай,
Қабанбай, Наурызбай және Есет атты жэне басқа да батырлары елді
басқарып, жаумен күресуге көтерілді. Ордабасы (Шымкент қаласы
маңында) деген жерде 1726 жылы белгілі қазақ билері - Төле би,
Қазыбек би жэне Әйтеке бидің қатысуымен үш жүздің өкілдерінің
бастарын қосқан жиналыс өткен. Осы жиналыста Кіші жүздің ханы
Әбілхайырдың басшылығымен біртұтас жасақ ұйымдастыру туралы
шешім қабылданған.
4. Қазақ-жоңғар соғыстарының аяқталуы.
Абылай ханның қызметі
Ұлттық тәуелсіздікке төнген қауіп-қатер халықты бірігуге мәжбүр
етті. 1727 жылы-ақ үш жүздің біріккен эскері Әбілхайыр ханның
басшылығымен Бұланты өзенінің жағасындағы «Қара сиыр» деп
аталатын жерде жоңғарларға күйрете соққы берген де, Тайлақ жэне
Саңырық батырлар өздерінің талантымен жэне батылдығымен көзге
түсті. Бұл жер «Қалмақ қырылған» деген атау алып, қазақтардың
ондағы жеңісі оларды қанаттандырып, еңсесін көтеруге себеп болды.
Балқаш көлі маңындағы Аңырақай деген жерде, 1729 жылдың
көктемінде қазақтар жоңғар жасақтарын ойсырата жеңді. Алайда
Аңырақай шайқасында қол жеткен табысты қазақтар үстап түра
алмады. Қазақ даласында ақсүйектер арасында жогары билік үшін
бақталастық орнауы, қазақтардың көшпелі қоғамындағы орталық
күштердің күшеюі, материалдық ресурстардың сарқылуы, орасан көп
адам шығындары жерлерді жоңғар басқыншыларынан түбегейлі азат
ету ісін аяғына дейін жеткізуге мүмкіндік бермеді.
Аңырақай шайқасынан кейін Қазақ хандығын біріктіру және
қайтыс болған Болаттың орнына хан сайлау туралы мәселе көтерілді.
Бірақ бірігу іске аспады, ал Әбілхайыр жоғарғы хан атағын ала
алмады.
40

( 'үл Гайдар мен хандар арасындағы алауыздық қазақтардың 1727І/И) жылдары қол жеткізген жеңісін жоқ етіп, қайтадан жалпықазақ
ммПдіті.іи ыдыратып тынды. Үш жүздің билері - Төле би, Қазыбек би
мгіі *)Іітеке бидің, сонымен қатар Аңырақай шайқасынан кейін алға
иіі.ікқаіі, Абылай ретінде белгілі Әбілмансүр сұлтанның күш-жігер
I >^«<^иуы арқасында ғана бірлік сақталып қалды. Тек 1739 жылы жаңа
іп(.і|)гі.і хан болып Әбілмәмбет сайланды.
Қіиактардың осындай осал түсын жоңғарлар сәтті пайда'ііііілм: 1739 жылы Цинь империясымен бейбітшілік туралы келісім
'і ікаскаи жоңгарлар барлык күштерін Батыска салып, казак жеріне
■і'.т.ідаи оздерінің соңғы жорығын бастады. Қактығыс ұрыстардың
іі.н ііжссімде, Абылай сұлтан баскарған казак жасактары талкандалып,
Лім.піаіідың өзі тұткынға түсті. Орыс әкімшілігі бұл окигаларды
Iі.(м жайбаракат бакылап отырды, өздерінің иеленіп алған жерлеріне
іікгисй кауіп төнген кезде гана Орынбор желісі әскерлерін эскери
аиііі.ііідыкка келтіріп, жоңғарлардан эскерлерін алып кетуді талап
n i l Бүл эрекет Орта жүздің ханы Әбілмәмбетті орыс елшілеріне
ІЧчгІІ бодандыгының пайдасыздыгы, ал казактардың жоңғарларга
ыусдділігін мойындайтыны туралы мәлімдеуге мәжбүр етті. Жоңғар
мгмііексгімен бейбітшілік орнату Абылай сүлтанды түткыннан
ftociiiyra септігін тигізді. Майор Миллердің Ғалдан-Цереннің алдына
ІЛІ.’ жылы жіберілген елшілігі жоңғарлардың атына сөз жүзінде
мікаіі-локы жасаумен шектелді. Алайда олар бүны елемеді де, 1744
'М.піді.щ жазында Ертістің жоғарғы сағасына, Өскемен бекінісіне
iwipu.i жорык жасауға дайындала бастады. Қоңтайшының 1745 жылғы
оііімі гама орыс-жоңғар соғысының басталуына кедергі болды.
Қоңгайшы Қалдан-Церен кайтыс болған соң, Жоңғар мемлекетінде
•'ііиік үшін кескілескен күрес жүріп, оның аумағына кытай
Гіт кі.ііііпыларының элденеше дүркін шабуыл жасауына үласып,
101(1 ирлардың әскери-саяси әлеуетінің элсіреуіне келтіреді.
І*үл жағдайды үтымды пайдаланған Абылай сүлтан үш жүздің
Ппрііі.ік күштерін біріктіруге кол жеткізіп, баскыншылык кезінде
1,(11(1 .^^^11-) иеленіп алған Түркістанды жэне казактардың баска да
luiMiiimpi.m азат ету үшін соғыс кимылдарын бастайды.
Лоылаіідың айналасына сол заманның белгілі: канжығалы
Ік*иді()піі, каракерей Қабанбай, уак Баян, шапырашты Наурызбай,
іімміііік Жлмібек батырларды және Кіші жүздің батыры Бұғыбайды,
ммі'((іІі ііқ оаскаларды топтастырған колбасшылык талантының, екі
.іііі.і киі.ілгам, жсціс әкелген күресінің аркасында Қазакстан аумағын
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жоңғар басқыншыларынан толық азат етуге қол жетті. Қоңтайшы
Цэван-Доржи қазақтармен бейбіт келісім жасауға мэжбүр болып,
соның негізінде Қазақ хандығының иелігіне: Созақ, Сайрам, Манкент
жэне Шымкент қалалары қайтарылды. Екі тарап Түркістан қаласын
қайтару жөніндегі мәселені кейін қарауға келісті. Қазақтардың
ойраттармен күресте 1745 жылы жеңіске жетуі Жоңғар империясы
күйреуінің бастамасы болды. Жоңғар әскерлерін түбегейлі жеңуге
1750 жылы - Аягөз көлі маңындағы, 1752 жылы - Жоңғар қақпасы
алдында, 1752-1755 жылдарда Алтай мен Қалба алқаптарындағы
ұрыстарда қол жетті. Сөйтіп, жоңғарлардың бір ғасырдан астам
уақытқа созылган эскери басқыншылығына, олардың қазақ жеріндегі
тонау, қарақшылық шабуылдарына нүкте қойылды.
Жоғарыда аталган, жоңғарларды жеңген оқиғалармен бір мезгілде,
енді XVIII ғасырдың 40 жылдарында қазақ мемлекеттілігінің - сұлтан,
кейіннен хан Абылайдың есімімен байланысты жаңадан жаңғыруы
басталады. Абылайдың шынайы есімі - Әбілмансұр. Ол ортаазиялық
билеуші, қазақ сүлтаны Көркем Уәлидің ұлы болған. Жоңгар
шапқыншылығы кезінде он екі жастағы бала Әбілмансүр далаға
қашып кетіп, өзінің туган тегін жасырып, біраз уақыт жай бақташы
болып жүреді. Он сегізінші ғасырдың 20-30 жылдарының соңында
Әбілмансұр басқыншыларға қарсы ұрыстарға басында қарапайым
жауынгер ретінде қатысып, содан кейін тез арада ілгерілеп, ең бір
беделді батырлардың біріне айналады. Әбілмансүр өзіне атасы, жекпежектерде аты шыққан танымал батырдың есімін алады.
1740 жылы Ташкентте Жолбарыс хан мерт болады. ¥лы жүздің
көптеген рулары Төле бидің қолдауымен Әбілмәмбетке - Қазақ
хандығының ресми басшысына ант береді, Әбілқайыр орыс
бодандығына кірген соң, Кіші жүздің көптеген рулары да Әбілмәмбет
пен Абылайға бағынады. 1759 жылы патша әкімшілігі Абылайға өзінің
қолдайтынын айтып, Әбілмәмбетті ығыстырып, оның орнын алуға
ұсыныс жасайды, бірақ беделді сүлтан ол ұсыныстан бас тартады. Хан
Түркістанда қайтыс болған соң ғана Қожа Ахмет Иассауи мазарында
Абылай хан ақ киізге отырып, барлық үш жүздің ханы болып жарияланады.
Абылай хан 1771-1781 жылдары барша қазақ жерінде беделі
мығым соңғы (ресми) қазақ ханы болды. Кіші жүздің шекара
бойына жақын қоныстанған руларының азғантай бөлігі ғана
Әбілқайыр ұлдарының билігін мойындаудан танбады. Саяси
тәуелсіздікті сақтап, Абылай патшаның жолдаған сыйлықтарын алу42

;і.пі жэне Петерборда ант қабылдаудан бас тартты. Абылай оңтүстікте
қалаларын қайтаруға қол жеткізіп, аз уақыт ішінде Созақ, Сайріім, Піымкент пен Ташкент қалаларына ие болды, Алайда Орта Азия
мсмлскеттерімен бірге Қытайға қарсы одақ қүру әрекеті сәтсіз болды.
<)длқтастар ретінде Ауғанстан, Бұхара, Қоқан мен Қырғызстанға
үі і.іііыс жасалғанмен, Қоқанмен және қырғыздармен өткір қарамаһ.іііпіылықтар қарулы қақтығыстарға үласты. Қазақстанмен одақтасуға
І.үхара ғана келісім берді. Абылайдың мемлекет ішіндегі қызметі
м(н.істырақ болды. Ханның айналасында беделді саяси тұлғалар:
К,.пмбек би мен Бұқар жырау болды.
Абылай билігі хандықтың мемлекеттік-құқықтық жүйесін орталық
Гиілікті нығайту жағына қарай өзгерту эрекеттерімен танылды. Хан
(^үрі.ін билер соты ғана үкім қабылдайтын өлім жазасына кесу құқын
бскітті. Одан өзге, Абылай жергілікті билікті қайта ұйымдастыру
-клне қазақ руларының дербестігін шектеу шараларын қабылдайды.
Длстүрлі, бүрынғы, таптыққа дейінгі жүйені сақтаумен қатар, АбылаГі өзінің ұлдары мен туыстарын іс жүзінде хандықтың жекелеген
(и)ліктеріне билеуші етіп тағайындау арқылы ұлыс жүйесін енгізуге
лрскеттенді. Әділ сұлтан — Батыс Жетісу қауымдарын, Сұйық —
солтүстік-шыгыс Жетісуді билігіне алса, Абылайдың күйеубаласы
Қүдайменді сүлтан — Тобыл бойы далаларын, екінші күйеубаласы
Дайыр сұлтан орталық Қазақстанның бір бөлігін иеленді.
Дегенмен Абылай хан өз билігін толық көлемде нығайта
аіімады. Дайыр сұлтанның өзі одан хан атағын алу үшін дауласты,
ііаймандардың билеушісі Әбілфайыз сүлтан мүлдем дерлік тэуелсіз
болды. Ақсүйектердің кейбір өкілдері орталық билікке қарсы шығуға
лрекеттер жасады. Ресейдің шекаралық әкімшілігі жекелеген қазақ
билеушілерін дербес байланыстарға итермелеп, эрдайым олардың
ханға қарсы эрекеттерін қолдап отырды, сөйтіп, оның билігін элсірету
мақсатын көздеді. Алайда XVIII ғасырдың соңына дейін Қазақ
хандығының Ресейге тэуелділігі таза шартты түрде болды.
Абылай хан 1781 жылы Ташкентте қайтыс болып, Түркістандағы
Қожа Ахмет Иассауи мешітінде жерленді, Оның есімі қазақ халқының
ссінде мэңгі сақталып, эрдайым ұлттық тэуелсіздік пен қазақ
мсмлекетінің қайта жаңғыруы жолындағы күресте ұранға айналды.
Қазақстан тарихына Абылай үлы мемлекет қайраткері, талантты
қолбасшы жэне әйгілі елші ретінде енді. Ол —қазақ халқының қиынқі.істау тарихында пайда болған ғажап түлға. Ш.Уәлихановтың
ііікірінше, ол - шектеусіз билік алған және орталық мемлекеттік
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билікті нығайту үшін көп күш-жігер жұмсаған жалғыз қазақ ханы
болған адам.
Саны көп шетелдік және отандық жазба дереккөздерде Абылайдың
шетел басқыншыларына қарсы ірі соғыстарда ұрыстарды басқарудағы
қолбасшылық таланты шынайы сипатталады. Мысалы, Абылай
басқарған қазақ эскерлері жоңғар жэне қытай басқыншыларымен
күрескен бірнеше ұрыста жеңіске жетіп, нэтижесінде, қазақ елі өзінің
егемендігін, сыртқы жаулардан бостандығын алған.
Абылай хан қазақ елінің бостандығы мен бірлігін сақтау жолында
аяусыз күрес және бір мезгілде дербес сыртқы саясатты да жүргізіп
отырған. Керемет қолбасшылық таланты жэне шебер елшілік өнері
оны сол заманның үлы саяси да, мемлекеттік те қайраткерлерінің
қатарына көтерді.
Абылай елдің аумақтық бүтіндігін сақтауға ұмтылды, шынайы
тәуелсіздікке қол жеткізуді армандады. ¥лы ханның арманы бүгінгі
таңда ел президент! Н.Ә.Назарбаевтың дана саясатының арқасында
толық іске асты дей аламыз.
5. Қазақстан мен Ресей жаңа уақыт жағдайында.
Қазақстандағы отарлық дәуірдің басталуы
Он сегізінші ғасырдың алғашқы үштен бір бөлігінде қалыптасып,
күрт шиеленіскен күрделі сыртқы жэне ішкі саяси жағдайларда Кіші
және Орта жүз қазақтарының жекелеген өкілдері Ресей империясына
оларды бодандыққа алу туралы өтінішпен жүгінуге мэжбүр болды.
Кіші жүздің, Ресей шекарасына өте жақын жатқан аумақ қазақтарының
ханы Әбілхайыр 1730 жылдың жазында Петерборға, Ресей патшайымына өзін жэне оған бағынышты қазақтарды Ресейдің бодандығына
алу туралы өтінішпен елшілерін жібереді. Ол кезде Әбілхайыр хан
бірнеше стратегиялық міндетті шешуге: күрделі сыртқы саясат
жағдайында, қазақ мемлекеттілігін, қазақ этносын сақтауға, Ресей
экімшілігіне сүйене отырып, өзінің билігін мүрагерлеріне бере
алатын, барлық үш жүздің дара билеушісіне айналуға ұмтылды.
Әбілхайыр ханның елшілері қазақ даласына Сыртқы істер алқасының
дипломаты М.Тевкелевпен бірге оралды: ол 1731 жылғы ақпанның
19-ында Әбілхайырды, Бөгенбай батыр мен старшын лауазымындағы
тағы 29 адамды Ресейге адалдығы туралы ант беруге келтірді. Көп
ұзамай, жоңғарлардың жаңа шапқыншылықтарына байланысты, Орта
жүз руларының бір бөлігі Ресейге оларды протекторатқа алу туралы
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иітіііііісн жүгініп, Анна Иоанновнаның 1734 жылғы маусымның
1(1 і.ііідлгы Жарлығына сәйкес Ресейдің бодандарына айналды.
Росой мен Кіші жүз арасындағы қатынастар протекторат
ыіи.імына, отарлық тэуелділік түрінде құрылды: яғни тәуелді мемit Koi, сыртқы саясатты қоспағанда, барлық салаларда егемендігін
мікіаііды. Одан өзге, Ресей жоғары билеушілерді - хандарды
Һіі .ііімндау қүқын иеленді. Протектор мемлекет («қорғаушы») тәуелді
мгмііскетті сыртқы жаулардан қорғауға тиіс болды.
Ьүл келісім-шарт алғашқыдан-ақ орыстар тарапынан бұзыла
(ии іады. Ресей боданшыларының шапқыншылықтары тоқтамады. Ор
і (ігисі.тдағы бекініс Әбілхайыр үшін емес, «қазақтарды бұғаулау»
уіііт салынды. Бір мезгілде осы бекініспен бірге Орынбор атауымен
(мсқа —Кіші жүздің жерінде нығайған желі құрайтын: Переволокская,
I Іииосергеевская, Ельшанская, Қараой, Іргелі, Бердская, Губерлиніһая деген бекіністер салынды. Кейбір ғалымдардың пікірлерінше,
«Нилхайырдың бөлінушілік әрекеттерінің нәтижесінде жоңғарларға
Кіірсі.і жалпықазақ майданы қайтадан тарап кетті. Кіші жүздің
vu ксрлері енді ойраттармен соғыстарға қатыспады, оның үстіне, олар
миақтардың Орта және Үлы жүздері үшін қауіп-қатерге айналды.
І'оссй де қазақтарға жоңғарлармен күресте қандай да бір көмек беруді
оііііамады.
Кіші жүз Ресейдің бодандығын қабылдаған соң, Орта және Үлы
*кү ідердің ру билеушілері де, алайда өздеріне ешқандай міндеттемелер
аіімастан, «қорғаушының қолдауында» болу ниеттерін білдірді.
оііі.ің жалғыз себебі Әбілхайырға ішкі саяси күресте артықшылық
(»ормеуге ұмтылу болды. Қазақ хандары мен сұлтандары бұл саяси
арекетке елеулі маңыз бермеді. Олар іс-әрекеттерінің осындай
С»арысы оларға солтүстік шекараларды қауіп-қатерлерден сақтап,
жоңғарларға қарсы күресте көмек (эсіресе оқ-дәрімен атылатын қару)
алуға мүмкіндік беретінініне есеп жасаған-ды. Ал, ең бастысы, олар
•чдерінің солтүстіктеғі қаһарлы көршілерімен бейбіт сауда-саттық
жане дипломатиялық қатынастар орнатуға мұқтаж-тын. Алайда ол
дипломатиялық әрекет Қазақстанда отарлау шараларын өткізудің
заңды неғіздемесіне айналды.
Қазақ хандарының алдындағы өздерінің міндеттемелерін патша
үкіметі орындамады. Қазақтар әскери көмек алмады. Әбілхайыр
ханның өтінішімен салынған Орынбор қаласы қазақ далаларын
огарлау мақсатын көздеген патша экімшілігінің тірегіне айналды.
Қазақстанның солтүстік-батыс шекаралары мазасыз күй кешті. Казак
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атамандары бұл жерлерді Ресейдің меншігі санап, тұрғылықты
халықтың мүдделерімен санаспай, бекіністер мен басқа да эскери
құрылыстар сала бастады.
Сөйтіп, Қазақстанның солтүстік-батыс бөлігінің протекторатты қабылдауы қазақтарға отарлық езгі алып келді. Бүл дәстүрлі
шаруашылық жүйесінің бүзылуына келтіріп, өндіргіш күштерді елеулі
дәрежеде күйретіп кетті. Қатардағы қазақ қауымдастықтарының
жұтауы басталды. Жоңғария жағынан төнген соғыс қаупі жойылмады. Жоңғар жасақтары 1741 жылы қазақ жеріне қайтадан шабуыл
жасады. Сүлтан топтарының текетіресі жалғаса берді. Әбілхайыр
1748 жылы Барақ сұлтанның қолынан мерт болды. Әбілхайыр
ханның өлімі Орынбордың генерал-губернаторы И.И.Неплюевтің
жанына жағып кетті, өйткені соңғы уақытта олардың арасында елеулі
келіспеушіліктер орын алған-ды.
Қазақтардың Ресей протекторатын ресми қабылдауы Ресейге
өңірде эскери-саяси басымдық иелену үшін заңды негіздеме болды.
Қазақстанда отарлық билікті нығайтудың ең жақсы тәсілі деп
биліктегілер екі шараны: Ресей-қазақ шекарасында әскери гарнизондардан түратын бекіністерден нығайтылған желі қүрылыстарын
салуды жэне қазақ-башқұрт-қалмақ қарама-қайшылықтарын осы
халықтардың Ресейге қарсы шыққан кез келген әрекеттерін басыпжаншу үшін пайдалануды таныды.
Каспий теңізінен Жайық бойымен, Ертістен Алтай тауларына дейін
салынған бекіністердің түтас бір тізбегі қазақ жерін айнала қоршап
жатты. Бүл Ресей өкіметіне Орталық Азияға тереңдей бойлап, ары
қарай биліктерін кеңейте беру үшін шептер құруға мүмкіндік берді.
XVIII гасырдың 30 жылдарынан-ақ Ресей басшылығы өздерінің
биліктерін нығайта түсу үшін, өңір халықтары арасындағы қарамақайшылықтарды пайдалана бастайды. Үлтаралық араздықты тұтату
үшін, Орынбор губернаторы И.И.Неплюев белсенді саясат жүргізді. Ол
қазақтардың Ресейге қарсы көтерілуі жагдайында іс-шаралар кешенін
көздейтін жоспар құрды. Көшпенділердің Орынбор билігіне аз-маз
болса да багынбау әрекеті орын алган жағдайда оларға қарсы Жайық
қалашығынан, Орынбордан, Орскіден, Уйск мен Сібір желілерінен
әскер жасақтарын жіберу көзделді. Түрақты полктерден басқа, мещеряктар, орыстарға алым төлейтін татарлар, қалмақтар, Қазан татарлары, башқұрттар, Дон және Жайық казактары, Екатеринбург, Исет
және Сібір шаруалары пайдаланылды. Сөйтіп, бүл жоспар отарлық
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t Ml i.u гарда түрақты емес және «бөтен» эскерлерді кең ауқымда пайдамііііуді.і коздеді.
Кііілқстан аумагындағы казак әскерлері. XVIII ғасырда ОрынtiM|i казак эскері құрылды. Ұйымдастырылуы жагынан ол тұрақты
,м м*ріі құрамаға жақын болды және қызметін Жоғарғы Жайық
.нгііісінен - Жайық қалашыгынан Жоғарғы Жайық бекінісіне дейін
,11 карды. Жайық казактарының жері Жайық бойын алып жатты: оның
іің ;каі-алауында казактар өз күштерімен 1745 жылга қарай жеті қамал,
иіі һір форпост (алғы пост) салды. Жайық бойында 1769 жылға қарай
уммсгтік казактардың 15 мыңға жуық отбасы тұрды.
Жалпыәскери меншік болып саналған жерде казактар егіншілікпен,
маи шаруашылыгымен және балық шаруашылығымен айналысты.
І'ічсй үкіметінің жарлығы бойынша 1748 жылдан бастап казактар
/казі ы кезеңде пішен дайындап, бекіністерге жақын маңда хуторлар
I алуды қолға алды.
(\)Л кезден бастап Жайық және Илецк қалашықтары арасында,
/КаГп.іққа құятын шағын өзендер бойларында саны көп хуторлар пайда
(юііды. Бүл қазақтар үшін ары қарай жерлердің тарылуына келтірді:
мііарга казактардың шаруашылық жүргізетін қүрылыстары маңына
угақыи жерлерге қоныстануға тыйым салынды.
1752 жылы Уйск желісін Ертіспен жалғайтын, он қамал мен 53
іірск бекетінен (редут) түратын әскери бекіністер желісі салынды.
( )іі Омбы қамалын Звериноголовскімен (Баглан) жалғап, Жаңа Есіл
(I Іоио-Ишимск) деп аталды. Нэтижесінде, орыстардың шекарасы
( )ріа жүздің жеріне 50-200 шақырым еніп кетті. Бұл қалыптасқан
мііііііі-қону жүйесінің бұзылуына келтіріп, қазақ жұртшылыгын Ертіс
/кагалауындағы жайылымдарынан айырды.
Оскери желілер салу патша үкіметіне XVIII ғасырдың 50 жылдарында Орта жүз қазақтарының жерлерін шектеуді заңды еткен
алгашқы заң актілерін қабылдауга мүмкіндік берді. 1755 жылдың
ііаурыз айында Сыртқы істер алқасы Ертіске өтуге тыйым салды.
1764 жылдан бастап қазақтарға Ертістен 10 шақырымнан жақын емес
жсрге, қамалдар мен тірек бекеттері ауданына 30 шақырымнан жақын
емсс жерлерге ғана көшіп-қонуға рұқсат берілді. Қазақтардың казак
хуторларын құртуға ұмтылуын ең жақсы жайылымдарынан айырылі.іп қалған соң туган әрекет деп түсіндіруге болады.
Сонымен, Ресейдің отарлық әкімшілігі XVIII ғасырда қазақ далаларын қүлшына жайлап, қазақ қоғамының экономикалық негіздерін
күйреткен көптеген шектеулер енгізді. Осының бәрі XVIII ғасырдың
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70 жылдарында қазақтардың отарлау саясатына қарсы ұйымдасқан
сипат алған кең қозғалысы басталуына себеп болды. Ол кезде орыс
әскерлерімен ғана емес, сонымен қатар патшаға шын беріле қызмет
еткен қазақ шонжарларына да қарсы күрес жүрді.
Қазақстанның Ресей құрамына кіруі - саяси, әлеуметтікэкономикалық жэне басқа да факторлардың нэтижесі.
Орыс мемлекетінің қазақ даласында ықпалы мен билігін кеңейту
мақсатындағы (экспансиялық) саясаты - оның Шығысқа қатысты
саясатының бір бөлігі, ал Қазақстанның оған бірігуі үлттық
шекаралардың Ресейге қосылуының және алып Ресей империясын
қүрудың жалпы үдерісінің бір бөлігі болған-ды.
Алайда патша үкіметінің отарлау саясатына қарамастан,
Қазақстанның Ресей құрамына өтуінің белгілі бір дэрежеде пайдалы маңызы да бар-тын: оның жалпыресейлік экономика жүйесіне
енгізілуі шаруашылық жүргізудің табиғи түрлерінің өзгеруіне,
қазақ халқының орыс мәдениетіне, сол арқылы жалпыадамзаттық
мэдениетке жақындай түсуіне септігін тигізді.
Сонымен, Қазақстанның Ресейге қосылуы қазақ халқына езгі мен
ауыртпалықтар ғана экелген жоқ. Бүл үдерістің көптеген оң жақтары
да бар болғаны жайында кеңес заманында жеткілікті көп айтылды да,
жазылды да.
Социализм заманында жетпіс жылдан уақыт бірлесе өмір сүрудің,
эрине, патша тұсындағы езгіге қарағанда әлдеқайда көп бергені
анық. Егер Лениннің сөзімен айтсақ, ол кезеңде екі Ресей: Романовтар мен Пуришкевичтердің Ресейі жэне Герцен мен Белинскийдің,
Чернышевскийдің Ресейі болғанынан халықтардың бір-бірлеріне
үмтылуының шынайы тамырларын таба аламыз.
Қазақстанның Ресейге қосылуы мәселесінің айналасында
пікірталастар жалғасып, ғылыми дау-дамайлар туып жататыны ол
мәселені ары қарай зерттеудің қажеттігін дәлелдейді. Русьтің қазақ
даласымен өзара қарым-қатынастарының терең тамырлары бар.
Сол себепті XVIII ғасырдың басында Қазақстанның Ресей қүрамына
өтуін көптеген факторлардың, оның ішінде бөліп қарауға болатын саяси, эскери, шаруашылық, мэдени, табиғат пен географиялық
факторлардың жиынтық эсерлерінің нәтижесі деп түсіну керек.
Ресейге қосылу үдерісі 150 дерлік жылға созылгандықтан, оған
жеделдету, тежеу, тіпті шегіну іспетті үдерістер тән болды. Ол кезде
еріктілік, күштеу, басып алу, бағынышты ету әрекеттері де орын алды.
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>1111)10 113 факторлармен қатар, жеке-дара шешім қабылдау секілді фак-*
И(|і)і)ір да маңызды рөл атқарды.
Бақылау сұрақтары:
1. Қазақстан Республикасы тарихында Қазақ хандығының 550
жылдыгын тойлаудың қандай маңызы болды?
2. Қазақ хандыгының ұлттық мемлекеттіліктің қалыптасуындағы
ролі мен орны қандай?
I. Жоңгарлармен согыстағы жеңіске Әбілхайыр және Абылай
хандардың басшылығымен қазақ батырлары қандай үлес қосты?
<1. Әбілхайыр хан Ресей протекторатын қабылдаган кезде қандай
мақсат көздеді?
5. Қазақстанның Ресей қүрамына кіруіне қандай факторлар
(әділетті және жеке-дара) ықпал етті?
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3-тақырып. Қазақ халқының Қазақстанның Ресейге қосылуы
кезеңіндегі ұлт-азаттық куресі
Дэрістің жоспары:
1. Үлт-азаттыц цозгалысының цазаң халқының тарихыидагы рөлі
мен ориы, сітаты мен қозгаушы күштері.
2. XVI11 гасыр — XIX гасырдың басында патша үкіметінің
Қазацстандагы отарлау саясатының күгиеюі.
3. Кіші жүз ңазақтарыиың отарлау саясатына қарсы күресі (18831897 жж.).
4. Бөкей хандыгы. И.Тагшаиов пен М.Өтемісов баскарган көтеріліс
(1836-1838 жж.).
5. Кеиесары Қасымүлы басшылыгымен орын алган үлт-азаттъщ
қозгалыс (1837-1847 жж.).
Дэрістің қысқаша мазіиуны:
1. ¥лт-азаттық қозғалысының қазақ халқының тарихындағы
рөлі мен орны, сипаты мен қозгаушы күштері
Үлт-азаттық қозғалыс - ол метрополияның' саяси, экономикалық,
идеологиялық, рухани-мэдени үстемдігіне қарсы қайтарылатын жауап
деген сөз. Империализмнің айқын ұстанымы, ягни «бөліп ал да, билік
ет» саясаты жүретін жерде байырғы жұртшылықтың саяси жэне
экономикалық мүдделері ескерілмейді. Үлт-азаттық қозғалыстарды
зерттеп, білуге ғылыми көзқарас тұрғысынан қарау олардың жалпылама да, нақты да себептері мен жағдайларын есепке алуды қажет
етеді.
Үлт-азаттық қозғалыс немесе көтеріліс қазақ халқының тарихында
ерекше орын алған-ды. Бұның себептері мен уэждері түсінікті: үш
ғасыр бойы алдымен Ресей империясының ықпалында, содан кейін
тоталитарлық, яғни билеп-төстеуші жүйенің қыспағында болып,
көпформатты зорлық күшімен өзгеруді басынан кешкен халық
ешқашанда өзінің егемендігін сақтап, дербес даму жолына түсу
мақсатынан бас тартпаған. Бостандық жолындағы күрестің осындай
үздіксіз жолында халық қиындықтарды еңсерудің бейбіт тэсілдерін
' Метрополия - метрополия (отарлаушы, канаушы мемлекет).
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fillки іііі, бірақ үстем жүйе бүны мүлдем түсінбей, зорлық-зомбылық
.|ии іісріс көшкен соң, халық оған наразылық танытып, қарсы
•ііііі<и.і Халықтың және үлт-азаттық қозғалыстың басында, әлбетте,
ffiiiiii іі.і коіпбасшылар тұрды.
Іі.і Iі.ір С'ырым Датұлының XVIII ғасырдың соңындағы көтерілісінен
и.і. fill. Лмангелді Имановтың 1916 жылғы қарулы көтерілісіне дейін,
I іі.ім іаіі аумағында үш жүзден кем емес азаттық көтерілістері орын
I I**1. кецсс заманында да олардың саны аз болған жоқ. Солар арқылы,
иі һііі легенде де, қазақ халқы империя, содан кейін тотаритарлық
I *игі жүйесінің жүргізіп отырған саясатына наразылығын әртүрлі
иііи*ірмі^п көрсетті.
Лшііі.іқ қозғалысының ұлттық идеясының мэні елді отарлық
Пііиімеіі азат ету, қорғау және үлт бірлігін сақтау болған-ды. Қазақ
1*111 іімі.і үшін ертедегі түркілер заманынан бері ел, оның негізі,
ііумііі і.і, жсрі - қасиетті ұғым. Белгілі ғалым Е.Бекмаханов: «Кенесары
I іікаіі мен Хиуа хандықтары басып алған жерлерді азат ету үшін,
Pi'i I'll қүрамында қазақ халқының орталықтандырылған мемлекетін
һуру үіиін күреске шықты... Бұл қозғалысқа, бірінші кезекте, жайыіц.імдарын қайтаруға мүдделі бұқара халықтың қатысуы оған үлкен
i i.tpMoii берді. Себебі, жерден айырылу міндетті түрде халықтың
•киііоміікалық жағдайының күрт төмендеуіне келтіреді», - деп жазған.
Л іаттық қозғалыстарына өздерінің қоғамдағы жағдайына сәйкес
куресііц тиісті нәтижелерін қабылдаған эртүрлі әлеуметтік топііір қатысты. Қозғалыстарға қатысушылар тэуелсіздіктің хан1.1)) меп билер арасындағы, батыр мен жай адамның арасындағы
,іПі.ірмашылықтарды жоқ етпейтінін ескермеді. Олар кейде билер мен
Гііііі.ірлардың мэртебесі өздерінің беделдерін көтереді деп сеніп, сон'ІІІІІ мортебеден дәмелі де болғандықтан, тэуелсіздік іспетті ерекше
I*үОі.ілысты өз түсініктері бойынша қабылдады.
Ресей бодандығын қабылдаған кезден-ақ барша қазақ даласы
іауелсіздік үшін бір тудың астына жұмылып, осы мақсатқа жету
^іііііі бірлік пен ұйымшылдық танытты деу дұрыс болмас еді. Ресей
укіметіне адал қызмет атқарғандар арасында аға сұлтандар ғана
Гюлды деп санау тарихи фактілерді біржақты түсіндіру болып шығады.
Ьуиақ даласында отарлықтың ауыр зардаптарын түсініп, көре білген
ііламдар, қалай дегенде де, Ресей құрамына кіруді қазақ қоғамының
-мчкілікті тиімді жолмен өркениетті дамудың жоғарырақ сатыларі.іііа отуі деп санады. Қазақ өлкесінің болашағын Ресей құрамында
кііре отырып, олар саяси тәуелсіздіктің, элеуметтік-экономикалық,
51

өнеркэсіптік дамудың міндеттерін теріске шығармады, бірақ сонымеіі
қатар ағартушылық пен ғылымға, білім алуға үлкен үміт артты.
Отарлық Қазақстан әкімшілік-аумақтық реформалардың теріс
салдарларын толық көлемде сезінді. Жаңа демографиялық, діни
мэселелерге байланысты біртүтас саяси және экімшілік кеңістіктіц
болмауы үлт-азаттық қозғалыстарының өңірлік ерекшеліктерін
туғызды.
2- XVIII ғасыр - XIX гасырдың басында патша үкіметінің
Қазақстандағы отарлау саясатының күшеюі
Қазақстанды отарлау, байлықтарды иелену, сауда-саттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жаңа өңірлерді Ресей империясының
меншігіне айналдыру мақсатында, патша өкіметі қазақтар Ресей
бодандығын алған алғашқы онжылдықтар ішінде саяси-экономикалық
сипаттағы іс-шараларды жүзеге асыруға кірісті. Сенаттың обер-хатшысы И.К.Кирилловтің жобасы бойынша, 1734 жылы кейіннен Орынбор комиссиясы деп өзгертілген Орынбор экспедициясы құрылды.
Ресейдің Қазақстанга енуінің алғы шебіне айналған Орынбор
қаласының негізі 1735 жылғы сэуірдің 19-ында салынды.
Жаңа Есіл (Горький) желісінің өткізілуіне байланысты, Орта жүз
қазақтарының қоныстары 70 мың шаршы шақырымға қысқарды.
И.К.Кирилловтің орыс шекарасын Закамск сызығынан бастап
башқұрттардан оңтүстік-шығысқа ауыстыру жобасы ссылай іске асты.
Орынбор, Уйск, Жаңа Есіл және Ертіс желілері Жайық өзені сағасынан
Өскемен бекінісіне дейін 3,5 мың шақырымға созылған бекіністер
мен тіректердің үздіксіз бір желісін қүраған-ды. Бекіністер арасында
бағаналар, қарауылдар қойылған тірек бекеттері салынған, ал бекінісқамалдар арасындағы қашықтық 50 шақырымнан аспайтын.
Бекіністер, негізінен, Ресейдің оңтүстік-шығыс шекараларын
кеңейту мақсатында салынған. Бекіністерде қару-жарақпен жақсы
жасақталған әскери гарнизондар орналасқан. Олардың стратегиялық
орналасуы Ресейдің Қазақ өлкесінде мығым орнығып, шүрайлы
жерлерді иеленуін, ал жергілікті халықты құнарсыз жерлерге
ығыстыруды қамтамасыз еткен. Әскери бекіністер отарлаудың
тірегі болса, нығайтылған желілер қүрылысы қазақтардың ежелгі
қоныстарын орыстардың тартып алуына жэне жайылымдар үшін
күрестің шиеленісе түсуіне келтірді.
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<)|| ссгізінші ғасырдың 40-50 .жылдарында патша үкіметінің
Ічиіиігіанды отарлау саясаты қызу қарқынмен жүргізілді. Орынии|і коммссиясының бастығы И.И.Неплюевтің 1742 жылғы қазанның
I*» і.ииаі ы жарлығымен қазақтарға Жайық өзеніне және казактардың
Фііііі.іқ қалашығына жақын жерге қоныстануына тыйым салынды.
« м|іікі.і істер алқасы Сібірдегі биліктеріне қазақтардың ішкі аумаққа,
ииііі Ііртістің оң жағалауына шығуына жол бермеуге кеңес берді.
Л ііііі.ісч.іншы жалдардың ортасында қазақтарға Ертіске он шакырымга
/п іһіі жақындауға, Есіл өзенінен өтуге, оң жағалауды пайдалануға,
mill салынып жатқан бекіністерге жақын келуге тыйым салынды.
I І;п ніа өкіметінің қазақтар Ресей протекторатына кірген алғашқы
м*и*цде-ақ қабылдаған осындай іс-шаралары оның қазақтарға қатысты
»ііиппының бастапқыдан-ақ отарлау сипатында болғанын дәлелдейді.
('ойтіп, патша өкіметі жаңа иеленген аумақта өзінің билігін
ііі.іі айтуға бағытталған шараларды іске асыра бастады. 1822 жылы
І.іііыс Сібірдің генерал-губернаторы М.М.Сперанский эзірлеген «Сібір
кі.іргыздары туралы» Жарғы қабылданды. Аталған Ж арғы бойынша
Орга жүзде хан билігі жойылып, Сібір қырғыздарының облысы
курылды.
(’ібір қырғыздары жайындағы сол Жарғыға сэйкес, облыс сыртқы
-к.іііе ішкі округтерге, ал олар, өз кезегінде, болыстар мен ауылдарға
(М)ЛІНДІ.

Ішкі округтер - Омбы, Петропавловск, Семей жэне Өскемен,
іі.іртқы округтер болып: Қарқаралы, Аягөз, Көкшетау, Ақмола,
Қүсмүрын, Баянауыл және Көкпекті саналды.
Сыртқы округтердің халқын Ертіс өзені шектерінен тыс
копыстанған қазақтар құрайтын. Округтерді әкімшіліктен, поли
ция мен соттардан түратын дуандар басқарған. Бұйрықтарды аға
сүлтандар беретін немесе басқаратын. Аға сұлтандардың төрт қосшы
Гиі көмекшілерінің екеуі губернатор тағайындайтын орыстар болса,
қалган екеуін қазақтардың билері мен ақсақалдары ұсынатын.
Сібір қырғыздары туралы 1822 жылы шыққан Жарғыға сәйкес, аға
султан үш жылға сұлтандар жиналысында сайланатын. Қызмет еткен
жылдарында оған майор шені берілетін. Үш жылдан кейін аға сұлтан
дворяндық атақ алатын. Әр округте 15-20-ға жуық болыс болған.
Болыстарды сұлтандар басқарған. Алайда болыс басшылары сұлтандар
бола бермейтін, болысты басқаруга қара халық өкілдері де сайлана
тын. «Қарасүйек» өкілдері: атқарушы билігі бар, яғни аға сүлтандар
беретін тапсырмаларды орындайтын он екі ру шенеуніктеріне тең
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болған. Эр болыста 50-70 киіз үй немесе шаңырақ орын тепкен 10-12
ауыл болған. Ауылдар мен болыстар ұйымдастырылған кезде, тектік
жағдай, руға бөліну ескерілетін.
Сібір қырғыздары туралы 1822 жылғы Жарғы бойынша сот істері:
қылмыстық жэне азаматтық деп бөлінген. Саяси көшбасшыларға жэне
басқа да күрделі мәселелерге қатысты істер би соттарынан алынып,
жоғарырақ деңгейде шешілетін. Сібір қырғыздары туралы Жарғыға
сэйкес, 100 бас малдан бір бас деп, шамамен бір процент құрайтын
мөлшерде салық немесе алым белгіленген. Бұл алымға түйе кірмеген,
өйткені ол сауда-саттықты дамытудың негізі болып саналған. Сонымен қатар, заңға сәйкес, жарғыны қабылдаған қазақтар алғашқы бес
жыл ішінде салық төлеуден босатылған. Одан өзге, жарғы басқа да
көптеген жайттарды, мысалы, керуендерді, поштаны күзету, көлікарба борыштарын, қатынас жолдарын бақылау секілді жағдаяттарды
ескерген.
Жоғарыда сипатталған жайттардан Сібір қырғыздары туралы
Жарғының басты мақсаты: Солтүстік және Орталық Қазақстанды
отарлау, жер-жерлерде ауылдарды сақтау және қазақ жұртшылығынан
алым-салық алу болғанын көреміз.
«Сібір қырғыздары» қоныстанған барша аумақ облыстың бірнеше
округын қамтыған Орта жүзді қүрайтын. Округ - 15-20 болыстан,
болыс - 10-12 ауылдан, ауыл 50-70 шаңырақтан тұратын, Округтегі
әкімшілік, полиция, қаржы жэне сот міндеттері төрағадан (аға сұлтан),
тағайындалған екі орыс қосшы биден жэне жергілікті ақсүйектер
«құрметті қырғыздар» (билер) арасынан сайлаған екі қосшы биден
тұратын округтік бұйрықпен іске асатын. Болысты - сұлтан, ауылды
старшын басқарған. Лауазымды түлғалар мемлекеттік қызметке алынатын: аға сүлтанға майор шені беріліп, лауазымын үш мерзім бойы
(9 жыл) атқарған соң, ақсүйек, «мұрагер дворян» мәртебесін алатын.
Орынбор генерал-губернаторлығына қарайтын Кіші жүзде, «Орынбор қырғыздары туралы» Жарлыққа сәйкес, хан билігі 1824 жылы
жойылды. Оның аумағы үш: Батыс, Орта және Шығыс бөлікке бөлініп,
әрқайсысының басында билеуші сүлтандар тұрды. Өз кезегінде, ол
бөліктер аралық бастықтары бар учаскелерге (аралықтарға), ал олар
рулар мен бөлімшелерге бөлінді. Олардың басшыларын ақсүйек
билердің арасынан Орынбор Шекара комиссиясы тағайындаған. Кіші
жүздің үш бөлігін де Орынбор Шекара комиссиясы басқарған. Патша
үкіметі өзінің билігін нығайта түсу мақсатында қазақ даласының
түкпір-түкпірлерінде бекіністер желісін салды.
54

Кііііі жүз қазақтарының отарлау саясатына қарсы күресі
.4 VIII гасырдың екінші жартысында қазақтардың дербестігі
и и и һсзсцмен жойылып, ежелгі қоныстарын орыстардың иемденіп
ti'ivi.i жсргілікті халықтың қарсылық көрсетуіне себеп болды. Отар'і іү үдсрісі орталықтан басқару жэне жер мэселелерінің ушығуын
m і.і (ды.
І.ул мәселе әсіресе Кіші жүз аумағында өрши түсті. Әбілхайыр хан
іии ірілігмшен кейін, оның ұлы Нұралының күллі жүз жұртшылығына
і.ікімлы жүрмеді. Шекті руы өздерінің ханы етіп Батырды жариялаған
мщ. ЛГішуақ пен Ералы тэуелсіздік алуға ұмтылды, ал Нұралының
(тіпіі он екі ата байұлы мен жетіру қазақтары арасында ғана
».(кіалып, Ресеймен шекаралас аумақтарды ұстап түрды. Кіші жүз
(It’ll Орта жүздің Ресеймен шекаралас орасан үлкен кеңістігінде
ііаііііа окіметінің отаршылық саясатын жүзеге асыратын тіректеріне
аііііаііган бекіністер салынды. Ал 1756 жылы қазақтардың қыс кезінде
/К.іііі.іқ өзенінің батыс жағына өтуіне тыйым салған жарлық жарияіМІІДМ.
()рыстардың шекара комиссиясы енгізген жерлерді шектеу туралы
(іуіірықтары шекараға жақын жерлерге көшіп-қонып жүретін қазақ
кауі.імдарының шаруашылық жүргізуіне қиындық туғызды. Әскери
(ігкіііістер мен казак хуторлары маңына қоныстануға тыйым салу,
/Кайі.іқ және Орынбор казактары мен әскери міндеттер атқаратын
(ііішқұрттардың тұрақты шабуылдары, орыстарға жағынған қазақ
ам.ілдары ақсүйектерінің қауымдардың жайылымдарын тартып алуы
мііііпенділерді отаршыларға қарсы үйымдасқан көтерілістерге шығуға
II ісрмеледі. Кіші жэне Орта жүздер қазақтарының отарлауға қарсы
іііі.іққан эрекеттері Пугачёв бастаған шаруалар көтерілісімен тұспа-тұс
мміді.
Еділ бойы далаларына (қазіргі Қазақстанның батыс шекарасы)
кслген, Доннан шыққан қашқын казак Емельян Пугачёв 1773 жылгы
іамыздың 11-інде өзін император Пётр 111 деп жариялап, казактарды,
калмақтар мен татарларды дворяндарга карсы көтеріліске үндеген
манифест шыгарды. Коп ұзамай, Пугачёвтің айналасына 25 мың адамнап тұратын эскер топтасты. Оның катары үздіксіз: казактар, іріткі
салушылар, қашқын шаруалар, башқұрттар, қалмақтар мен татарлар
ссебінен толыгып отырды. Орасан үлкен өлкені бүлікшілер жайлап
алып, шаруалар көтерілісі 1773-1777 жылгы Кіші жүз қазақтары да
қатысқан Шаруалар согысына ұласты.
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Қатардағы шаруалар Пугачёвтің жеңісімен және өздерініц
мүаделерін қорғап жүрген жаңа ханмен бірге «жер бетіндегі ең жақсі.і
өмірді» таба алатындарына үміт артты. Бірақ олар қанша тырысқанмен,
бұл күрестің жалпы мақсаттары белгісіз болып қала берді.
1773 жылғы қазанның басында Пугачёвтің казак жасақтары
бірқатар патша бекіністерін тартып алды. Ал қазақ жасақтары
Жайықтың жоғарғы және төменгі сағаларының бойымен Атыраудан Илецк қалашығына дейін дербес үрыстар жүргізіп, күзде барша
Арал маңы даласын бақылауға алды. Жергілікті шағын гарнизондар оларға елеулі қарсылық көрсетуге қауқарсыз болды, ал алғашқы
саны көп емес жазалау экспедицияларын патша өкіметі желтоқсанда
ғана жібере алды. Тіпті бүл шараның өзі де қазақ даласындағы
жағдайды айтарлықтай дэрежеде өзгерте қойған жоқ. Қазақ жасақтары
мақсатқа сай әрекет етіп, Пугачёвке Орынборды қоршауға алғанда көп
көмек берді. Қазақтардың көтерілген орыс шаруалары жағында жаппай күресуі олар Кіші жүздің шекараларынан ұзап кеткен кезде де
жалғасқан-ды.
XVIII ғасырдың соңы - XIX ғасырдың ортасындағы көтерілістердің
басты қозғаушы күші қарапайым шаруалар болды. Ауыл
жұртшылығымен бірге көтерілістерге ру ақсүйектері - старшындар,
билер, батырлар да қатысты, өйткені патша өкіметі оларды қүқықтары
мен артықшылықтарынан
айырды.
Қазақтардың Пугачёвтің
қолбасшылығымен Шаруалар соғысына қатысуы белгілі бір шамада
шаруалардың келешекте патша өкіметінің қазақ жүздері арасындағы
отарлау саясатына қарсы, сондай-ақ феодалдық аристократияға, патша
өкіметінің жер-жерлердегі тіректеріне қарсы күресіне дайындық
іспетті болды.
Кіші жүз қазақтарының XVIII ғасырдың соңындағы көтерілісінің
басты себептері қатарында жер мэселесінің ушығуы, патша үкіметінің
малшыларға Жайықтың «ішкі жағына» өтуіне тыйым салуы, ру
старшындары құқықтарына қысым жасауы сияқты жайттарды
атауға болады. 1782-1783 жылғы қыста мал азығының болмауы,
патша экімшілігінің тыйым салғанына қарамастан, малшыларды өз
еріктерімен Жайықтың «ішкі жағына» өтуге мәжбүр етті. Оған қоса.
Орал казак әскерлері жасақтары тарапынан қазақ ауылдарына шабуылдар мен мал айдап кету эрекеттері жиілеп кетті. 1783 жылдың
көктеміне қарай олардың қазақтардан төрт мың жылқы айдап экетуі
шаруалардың онсыз да жұттан діңкелеген ауыр жағдайын күрт
құлдыратып жіберді. Осындай жағдайда Кіші жүзде шаруалардын
56

'«.тіііііі іомқуы басталып, олардың басында халық арасында аты
імпі' імііі (»іт.ір Сырым Датұлы тұрды.
I ■K^ жі.ілдың басында жақын маңдағы тірек бекеттері мен
«1.1 lull ісргс жиі-жиі шабуылдар жасап жүрген Сырым жасағы
.......
2700 адам болды. Ал бүл жағдай патшаның жазалау
«.1. -11. і.ірі.ііі нығайтылған бекіністерге оралуға мәжбүр етті.
I оігрілісшілердің ханға, сүлтандар мен жазалаушыларға қарсы
♦^р.чі халықтың қызу қолдауын туғызды. Нүралы ханның билігі
аіім.ііі да«дарысқа үшырап, халық одан теріс айналды, ал патша
іиоііі mill оның шарасыздығына көзі жетеді. 1786 жылдың сәуірінде
IҢ раііі.тың биліктен кетуін талап еткен көтерілісшілердің тегеурініне
іиігіі бсрс алмаған ол Орынборға қашып, патша билігінің қол астында
f«ai J пуі алауға мэжбүр болады.
I /‘^6 жылдың қазан айында Кіші жүздің ханы болып Нұралының
Іісім сүлтан сайланды. Жаңа билеуші көтерілісті басып-жаншу
....... белсенді шаралар қолданды: түтқынға түскен көтеріліс басшыімрі.ііі ііатша билігіне ұстап берді. 1797 жылғы наурыздың 26-сынан
,'/чіііс қараған түнде Сырым жасағы хан ауылына шабуыл жасап,
Іп м ханды өлтірді, оның ауылдарын күл-талқан етті. Сырым
Даіүлының талап етуімен жаңа сайланған Орынбор генерал-губерішіоры, барон О.А.Игельстром көтерілісшілермен келісімге келіп,
гулгандар мен старшындар өкілдерінің арасынан құрған хан кеңесі
ііүрамына Сырым батыр да кіреді. Ол халықтың ауыр жағдайын
ггксріп және хан кеңесінің қүрылуына байланысты, енді күресті
ижтататынын мэлімдеді. Көтерілісшілердің толқуы 1783 жылдан 1797
/кі.ілдың аяғына дейін, 14 жылға жуық мерзімге созылды. Содан кейін
һлсецсіп, көп ұзамай, көтеріліс жеңіліс тапты.
Сырым Датүлы көтерілісінің маңызы мынада: ол қазақ
чалкының патша мен жергілікті әкімшіліктің зорлық-зомбылығы
меіі езгісіне қарсы, қорлауы мен жүгенсіздігіне, халықтың
Гюс гандыгына қол сүғуына қарсы жалпылама үйымдастырылған
котерілістердің бастауы болды.
Халық батыры Сырым Датүлының қолбасшылығымен көтерілісіііілердің бостандық сүйгіш рухы кейінгі ұлт-азаттық қозғалыстары
үшін жігерлендіргіш үлгі болды.
Осы көтерілістің нәтижесінде қазақтар Жайық пен Еділ арасындағы
жерлеріне қайтып оралу мүмкіндігін алды, сонымен қатар Орал
казактарының қазақ жерлеріне шабуылдарына тыйым салынды. Патша
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өкіметінің амалсыздан қазақ даласында хандық билікті қайтадаіі
қалпына келтіруге келісуі маңызды оқиға болғанын айтуымыз керек.
Сөйтіп, XVIII ғасырдың соңында азаттық соғыстарында қаза
тапқан қазақтардың қаны Ресейді Қазақстан жерін отарлап алуды
көздеген ашкөз ниетін бэсеңсітуге мәжбүр етті.
4. Бөкей хандығы. И.Тайманов пен М.Өтемісов басқарған
көтеріліс (1836-1838 жж.)
Сырым Датұлы көтерілісінен кейін патша әкімшілігі жеңілдік
жасап, ^қазақтардың Жайық пен Еділ аралығындағы жайылымдарын пайдалануына рұқсат берді. Қазақ жұртшылығының елеулі топтары 1801 жылы Ішкі Орда - алғашқы хан Бөкейдің атымен Бөкей
хандығын құрды. Патша үкіметі Ішкі орданы билеу мен отарлық
қамқорлық мағынасында қазақ даласының «үлгілі» бүрышына айналдыруды көздеп, парасатты, тэжірибелі, эрі патшаға шын берілген адам
ретінде Нұралы ханның үлы Бөкей сұлтанды 1812 жылы оның ханы
етіп тағаиындады. Бөкей хан 1815 жылы дүниеден өткен соң, оның
тағын кэмелетке толмаған үлы Жэңгір иеленді. Ал 1829 жылы патша
үкіметі оны ІШК1 орданың ханы деп тану жөніндегі жарлыққа қол
қойды.
Ішкі Ордада жер пайдалануда жеке меншіктегі феодалдық
институттарды нығайту үдерісі орын алып, олар қоғамда көбірек
экономикалық маңыз және дербес құқықтық мәртебе алды.
Қазақстанның көшпелі аудандарында жерлерді тартып алу, эдетте,
жергілікті ақсүйектердің бастамасымен іске асып отырды, әлбетте,
соның нәтижесінде, байлық солардың қолдарында шоғырланды. Сонымен қатар жайылымдарға жеке, дербес меншік сырттай ғана солай
болып, ол^ардың нақты иелігіне өтті де, ұжымдық сыртқы белгілерін
жоғалтпай, ауылдық көшпелі қауым аясында сақталып қала берді.
Ішкі Ордада XIX гасырдың екінші ширегінен бастап жер телімдерін
шонжарлар мен ауқатты шаруалардың меншігіне беру жоғарыдан хан билігінің бастамасымен іске асып жатты. 1830-1845 жылдар ішінде
хан 1517 акр (бір акр 4046,8 шаршы метрге немесе 0,5 гектарға жуық)
жерді жеке меншікке беріп жіберді.
Жерге жеке меншіктің жер қатынастарының негізіне айналған
жүйесі осылай пайда болып, қазақ қоғамында жер иеленудің
«қауымдық-рулық» қағидасы күшін жойды.
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Чіиі ()плігінің бірінші кезекте феодалдардың мүдделерін қамтаи.иі.м сіуіе бағытталған жер саясаты элеуметтік қатынастарды,
. мімаһ ііқ көшпенді ұжымдар ішінде де, жалпы қоғам ауқымында да
И(.м> Ооліиу үдерісін тереңдетіп, ушықтыра түсті. Өз жерлері жоқ,
I аі -м‘рлсрде ақы төлеп немесе жалданып көшіп-қонып жүретін отба. і.иііір мсп ауылдар пайда болды. Алақандай жері бар, бірақ құдықтары
►
tt и і'у көздері жоқ болғандықтан, бай көршілердің ауылдарына
лиміілііі берілген» шаруа үйлері көбейді. Жер сауда-саттықтың,
ж мра сілтеудің және дау-тартыстардың нысанына айналды. Бұндай
. ліи лі гың пайдасын хан айналасындағылар мен жергілікті шонжарлар
(•ирді.
( )сыпдай жағдайда 1836 жылы Исатай Тайманүлы мен МахамП» I Оіемісүлының қолбасшылығыіУіен қазақ шаруаларының
К.ис-рілісі бұрк ете түсті. 1837 жылдың көктеміне қарай қарулы
кмісрілістің негізгі ошақтары қалыптасты. Көтерілісшілер шонжарилрдыц үйлерін өртеп, мал-мүліктерін тартып алды, хан ауылдарын
һоііі.істарынан қуып шықты.
Бірнеше ірі жасақ жолдарында хан шенеуніктерінің үйлерін
ілііқапдап, Жэңгір ханның ордасына жақын келді. Күзде хан ордасын
міршау басталды. Астраханьнан, Орал мен Орынбордан көтерілісті
f>iicy үшін эскерлер шықты. 1837 жылғы қазанның jO-ында Исаіаіі қоршауды тастап, кейін шегінуге мәжбүр болады. Алайда өзінің
юңына түскен қуғыншылардан ұзап кете алмады. Сол жылғы
карашаның 15-інде Тастөбе шатқалында жазалаушыларға қарсы
ксскілескен ұрыс көтерілісшілердің жеңіліс табуымен аяқталды.
Желтоқсан айында Исатай мен Махамбет шағын жасақпен шекара
жслісін қиып өтіп, Кіші жүз жеріне өтті. Көтерілісшілердің басқа
жсрлердегі жасақтарын басқарып жүрген Жоламан және Қайыпқали
батырлармен байланыс орнатып, олар жаңа эскер жасақтай бастады.
1838 жылдың көктемінде Кіші жүз мэслихатында Хиуамен одақ
қүрып, Ресейге қарсы «азамат» соғысын жариялау туралы шешім
қабылданды.
Қайыпқалидың, Исатай мен Махамбеттің соғысқа дайындықтарына
үлкен маңыз бере отырып, олардың Кенесары эскерімен бірігіп
кетуінен қорыққан патша үкіметі подполковник Геке басқарған
арнаулы әскер топтарын бөлді. Соңғы шайқас Илецк маңындағы
Ақбұлақ деген жерде болды. Қайыпқали сүлтан қуғыншылардан
қүтылып кеткенмен, Исатай қаза тапты. Осыдан кейін көптеген
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батырлар Жоламан мен Кенесары жасақтарына қосылды, ал Махамбет Хиуаға аттанып, Қайыпқалимен бірге Бөкен хандығында жаңа
көтеріліс ұйымдастыруға кірісті.
Дәл осы уақытта Орта жүздің қазақтары да отаршыларға қарсы
күреске көтерілді. «Сібір қырғыздары туралы» Жарғы ережелерін
өмірге енгізу жэне 1822 жылы қазақ даласында эскери бекіністер салу
үшін, патша үкіметі подполковник Броневский мен подполковник Григоровский басқарған екі жасақ аттандырады. Орыстарға жағынған
сұлтандардың қатысуымен 1824 жылы Көкшетау және Қарқаралы
бекіністерінің негізі қаланып, тиісті мекемелер ашылды.
Солтүстік және Орталық Қазақстанда орыстарға қарсы ұйымдаспаған
қозғалыстар басталды.
Қазақ жасақтарының басында он екі жыл бойы орыс отаршыларымен жэне аға сүлтандармен бітіспес күрес жүргізіп, қазақ далаларынан орыс әскерлерін алып кетуді, мекемелер мен бекіністерді жоюды
талап еткен сүлтан Саржан Қасымүлы түрды. Оның жасақтары 1826
жылы Қарқара мекемесіне жорық бастады. Қарқаралыда қоршауға
түскендерге жүзбасы Карбышев басқарған орыс әскерлері келген соң,
Саржан кейін шегінуге мэжбүр болды.
1832 жылы орыс жасақтары Ақмола бекінісін салып, Ақмола
мекемесш ашты. Сол уақытта жүзбасы Потанин жасағы Сүлукөл
шатқалында Саржанға соққы берді. Бұл сәтсіздіктер Саржанның
Ресейге қарсы одақ қүру туралы ұсыныспен Қоқан билігіне жүгінуіне
түрткі болды. Ташкент билеушісі ол үсынысты қабыл алды. 1834
жылы біріккен^ эскер Ұлытау таулары ауданын алғанмен, гене
рал Броневскийдің жасағы ташкенттіктерді талқандап, Саржанды
Орталық Қазақстан аумағынан кетуге мэжбүр етті, ал 1836 жылы
Саржанның Қазақстанның оңтүстігіне тигізіп отырған ықпалының
күшеюшен қорқып, Ташкенттің күшбегі оны Есенгелді жэне Ержан
бауырларымен бірге сатқындықпен өлтіреді.
Сөйтіп, үлт-азаттық күресінің бірінші кезеңі жергілікті
халықтар көтерілістері түрінде өткен-ді. Кіші жүзде о л ар ға-Сырым
Датұлы, содан кейін - Жоламан Тіленшіүлы, Бөкей хандығында - Исатай мен Махамбет, Орта жүзде сұлтан Саржан Қасымұлы басшылық
жасаған. Қазақтардың бытырап кеткен күштері басшылыққа Кенесары
Қасымүлы келген соң ғана біріккен.
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5. Кенесары Қасымүлы басшылығымен орын алған
үлт-азаттық қозғалыс
ІК17 жылы Саржанның бауыры Кенесары басқарған жаңа, қуатты
киігріліс басталды. Қоқан хандығымен бітіспес күрес жүргізе отырып,
1«гиссары қазақтарға ¥лы жүзден тартып алынған жерлерді қайтарып
(м’|іуді мақсат етті.
Кенесары жүргізген күрестің ұраны «қазақтардың бұрынғы
і,»услсіздігін қалпына келтіру», яғни дербес Қазақ мемлекетін
•іуру болды. Қозғалыстың бастапқы кезеңінде Кенесары еңбекші
һ.иііқтардың патша саясатына наразылығын пайдалануға эрекеттенді.
Кц аіқ шаруаларының күресі кей кездері беталды және Кенесары
киіерілісіне байланыссыз туып жатты.
Кенесары Қасымұлының идеологиясы Абылай ханның ұрпағы, эрі
іуліан ретіндегі дәрежесіне толық сай болды, сол себепті ол қазақ
.иүздерін өзінің мұрагерлік игілігі деп санады. Ол эрдайым «барлық
м.іргыздарды (қазақтарды) орыстардан алып кететінін...» айтатын.
ІК41 жылғы мамырдың 14-інде Қарашатау деген жерде, Ырғыз өзенінің
»коіаргы сағасындағы жайлауда Кенесары Қасымұлы хан болып
/һіірияланды. Оның жасақтары орыстардың нығайтылған бекеттері
мен гарнизондарына шабуыл жасады.
Қозғалыстың элеуметтік негізін патша үкіметінің саяси-әкімшілік
ре(|)ормасына наразы ірі феодалдар құраса, әскерлердің тірегі - оның
жақын туыстары, ал негізгі эскер күші өздерінің жасақтарымен бірге
оатырлар болды.
Үлт-азаттық көтерілісін басқарып, Кенесары ортаазиялық «діндес»
хандықтардан тірек іздеген бауырларының саясатынан бас тартты. Ол
күресті екі бағытта - Ресей патшалығы мен Орта Азия хандықтарына
қарсы, бірінші кезекте, қазақ халқының бір бөлігін езгіге салған Қоқан
хандығына қарсы жүргізуді жоспарлады.
1837 жылдың көктемінде Кенесары шағын жасақпен Ақмола округі
аумағына аттанады. Қазақтар оның туы астына жаппай шоғырлана
бастайды. Жекелеген жасақтарды Кенесарының жақын туыстары:
Маурызбай, Әбілғазы, Әлжан, Бопай ханым басқарса, олардың
қатарында халықтан шыққан рулас емес батырлар —Ағыбай, Жанайдар, Иман Дулатүлы, Жоламан Тіленшіүлы, Бұқарбай тұрды. Одан
озге, Кенесары жасақтарында қашқын орыс солдаттары, жер аударылып келген поляктар, башқұрттар көп болды. Башқұрттар мен
орыстар зеңбіректер, мылтықтар жасап, қазақ жауынгерлерін жаяу
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соғыс өнеріне үйретті. Бірінші кезеңде Кенесарыға орыс қызметінде
болған бірқатар сұлтандар мен билер қосылған-ды. Олардың бір бөлігі
өздерінің мүдделерін көздесе, екіншілері Кенесарыдан қорыққаннан
келді.
Қазақ армиясының жеңістері. 1837 жылдың жазында Чириковтің
жазалаушы жасағы талқандалып, Ақмола, Көкшетау, Қарқаралы жэне
Баянауыл округтерінің аумақтары Кенесарының билігіне өтеді. 1938
жылдың басында қазақтардың бытыраңқы жасақтары Кенесарының
қол астына бірігеді.
Көктемде ол Батыс Сібір губернаторы П.Д.Горчаковқа арнайы
наразылық хатпен елші жібереді. Хатында Кенесары қазақ жеріндегі
бекіністерді жойып, патша өкіметі тартып алған жайылымдардың
қайтарылуын талап етеді. Бұл талап орындалмаған жагдайда согысты
жалғастыра беретінін мәлімдейді. Сүлтанның өкілдері П.Д.Горчаковқа
хатты жеткізе алмады: Омбыға баратын жолда олар қолға түсіп, сотқа
табыс етілді. Бүл Кенесарының қызу күресті жандандыруына түрткі
болды.
Қазақтар әскер старшинасы Симоновтың жасағын, аға сұлтан
Қоңырқүлжа Қүдаймендиннің ауылдарын қиратып, Аманқарағай
бекетіне шабуыл жасады. 1838 жылдың жазында Кенесары әскері
Ақмола бекінісі маңына шоғырланды. Кескілескен үрыстан кейін
бекініс көтерілісшілердің қолдарына өтіп, барлық шептері қиратылды,
қүрылыстары өртелді. Бекініс коменданты Карбышев пен Қоңырқұлжа
қашуга мәжбүр болды. Күз кезінде қазақтар партизан күресін
жалғастырып, оқтын-оқтын бекеттер мен жол айырықтарына шабуылдар үйымдастырып, билеуші сүлтандардың байланыстарын үзіп,
ауылдарын тып-типыл етіп отырды. Сол кезде Кенесары жасақтары
Жоламан батыр басқаратын Кіші жүз жасақтарымен бірігу үшін
Торғай және Ырғыз өзендерін кесіп өте бастайды.
18j 8 ж ы л д ы н соңынан бастап Торғай мен Ырғыз аудандары
қазақ жасақтарының негізгі тіректеріне айналып, ал Кенесары әскері
Орта жүз бен Кіші жүз руларының көпшілігін біріктіреді. Отарлық
экімшілік жазалау экспедицияларының пайдасыздығын көрген соң
тактикасын өзгертіп, қазақтармен бітімшілікке келеді. 1840 жылы
Кенесары рақымшылық алып, туысқандары түтқыннан босатылады,
орыс әскерлерінің қазақ даласына жазалау жорықтары тоқтатылып,
қазақтар мен орыс үкіметі арасында келіссөздер басталады.
Қазақ мемлекеттілігінің қалпына келтірілуі. 1840 жылдан, қазақ мемлекеттілігінің қайта жаңғыртылуына байланысты,
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иі.и ІІ.ІК согысының жаңа кезеңі басталады. Қазақ рулары өкілдерінің
аіі мәжілістері, алдында айтылғандай, 1841 жылдың
ци|.і.үІісгінде Кенесарының қалпына келтірілген қазақ мемлекетінің
«иіи.і ()(>лыіі сайлануымен аяқталған-ды.
I•.(мк^ci»pы хан билікті орталықтандыруды күшейтуге жэне күресті
.1.(1 III т іі.іру үшін берік тыл құруға бағытталған бірқатар әкімшілік
••.,1111' сот реформаларын өткізді. Хан жанында хан кеңесі қүрылып,
мі,ііі оііың серіктестері тартылды. Салықтар жинауға, әскери
іііііміідыққа, дипломатиялық хат-хабарлар алысуға жауапты ведом. Iцоіііір ұйымдастырылды.
>Іи*р-жерлердегі атқарушы билік хан өкілдеріне — жасауылдарға
.♦.ліқмзылды. Олардың міндеттеріне салықтардың жиналуын, хан
.ічірііі.іқтарының орындалуын бақылап отыру, коныстанатын ауданілрды анықтау, сонымен қатар қазақ ауылдарын Кенесары жагына
оіуіс үгіттеу, тарту кірген-ді. Жасауылдарды әрбір қазақ бірлестігіне
іиіііің жауынгерлері мен төлеңгіттерінің арасынан ханның өзі
һіі аііындайтын.
Қазақ хандыгының сот жүйесі елеулі өзгерістерге үшырады.
динары сот билігі Кенесарының өз қолында болды: маңызды істерді
ііісіііу үшін билерді оның өзі тағайындайтын. Іс жүзінде дэстүрлі би
сонары жойылып, төрешілер (судьялар) мемлекеттік шенеуніктерге
ііііііалды. Билерге ерекше сіңірген еңбектері үшін орыстардың
үлгісімен граф шені берілетін.
Кенесары ханның маңызды міндеті мемлекеттілікті ныгайту үшін
қажетті салық салу ісін реттеу болды. Қазақ хандығының барлық
оодандары Ресей, Қоқан мен Хиуа пайдасына салықтардың барлық
гүрлері мен төлемдерден босатылды. Оның орнына қазақтар зекет
юлейтін болды. Егіншілікпен айналысатын жұртшылықтан түскен
онімнің 10%-і мөлшерінде үшыр жиналатын. Одан өзге, әскерлерді
қамтамасыз ету үшін, бір ауылдан бір жылқы мен шапан алу түрінде
ауылдық салық белгіленген.
Хан өзінің армиясында да реформа жүргізді. Алгаш рет
үйымдастырылган эскер ісіне оқытып-үйретумен қаш^қын орыс солдаттары жэне башқүрттар айналысты. Олар екі жүздей қазақты жаяу
согысқа, ататын қару-жарақты меңгеруге үйретті.
Армия мыңдықтарға және жүздіктсрге болініп, мыңбасы, жүзбасы
және сардар лауазымдары енгізілді. Одан өзге, мергенбасы - атқыш
мергендердің командирлері дегендер болды.
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Хан жиырма мыңға жуық үйретілген, тэртіпке келтірілген ұтқыр
этты эскер құруға қол жеткізді.
1841-1844 жылдардағы ұрыс қимылдары. Ресеймен күрссу
•^езінде орын алған аздаған тыныштықты пайдаланып, Кенесары Үлы
^үздің ру-тайпаларын азат ету үшін Қоқанға қарсы соғыс бастайды.
1841 жылдың қыркүйегінде оның эскерлері Созақ, Жаңақорған,
Жүлек және Ақмешіт қалаларын басып алды. Алайда 1842 жылы орыс
Үкіметімен татулық бүзылды. Сотников басқарған Сібір жасағы Кене
сары ауылдарына шабуыл жасап, көптеген тұтқындар мен мал отарлаРьін айдап әкетті.
Қазақ даласындағы соғыс іс-қимылдары 1843 жылдың тамызьшда қайтадан жанданды. Полковник Бизановтың басшылығымен
мың адамнан құралған жасақ «Сахарный» бекінісінен, басқа
^асақтар Омбы, Петропавловск және Қарқаралы қалаларынан
Ціықты. Тобыл өзені жағынан Ахмет Жантөрин сүлтанның патшаға
берілген қазақтардан тұратын жасағы ұрысқа аттанды. Әртүрлі епті
Ұйымдастырылған іс-қимылдарының арқасында Кенесары ұрыстарда
Бизанов жасағын эбден діңкелетіп, 1843 жылдың қыркүйегінде оны
Орск қаласына шегінуге мэжбүр етті. Күзгі суық қалжыратқан басқа
^асақтар да даладан қашып, амалсыздан бекіністерде бас сауғалады.
^ Кенесары эскерінде 1843 жылдың соңында қаруды жақсы меңгеріп
ҮЙреніп, қаруланған сегіз мыңдай адам болды. Оның негізгі тірегі
Т^орғай мен Ырғыз далалары еді. Отарлық билік көтерілісшілерді бір
'^езгілде үш: Орскіден, Тобылдан жэне ¥лытау тауларынан шыққан
^скер жасағымен қоршауға алды. Орск жасағын - старшина Лебедев,
^обыл жасағын - сүлтан Ахмет Жантөрин, Сібір жасағын генерал*^айор Жемчужников басқарды. Бұл жасақтар мамыр айының соңында
Қосылып, Торғай маңында Кенесарыны қоршаған шеңберді тұйықтауға
'гиіс болды. Орыс эскерлерінің дала жағдайларын білмеуі, хан бар■’^аушылары таратқан епті теріс ақпараттар және түрақты партизан
^асақтарының шабуылдары бұл жоспарды күйретті. Лебедев жасағын
^йналып өтіп, көтерілісшілер қоршаудан шықты. Сібір жасағы кешігіп
^етіп, Лебедев Орскіге оралуға мәжбүр болды.
1844 жылдың жазында Жемчужниковпен қосылу үшін полковник
Дуниковский жасағы жіберілді, Тобылдың жоғарғы сағасында оған
^Хмет Жантөрин қосылуға тиіс-тін. Бірақ шілденің 20-сынан 21-іне
Қ^раған түнде Үлқияқ өзенінде Кенесары Жантөриннің жасағын
'^олық талқандап, Дуниковский мен Жемчужников жасақтарын айна■^ьіп өтіп, Орынбор желісіне шабуыл жасады. Тамыздың ортасында
64

J

»иі I кііісринск станицасы мен бекінісін қиратты. Жазалау жасақтары
►
t liiM ііюіінуге мэжбүр болды. Патша үкіметі қайтадан Кенесарыиі и мчііссоз жүргізе бастады. Кенесары хан Нұра және Есіл өзендері
iim Hi .imcmi Жайыққа дейін Қазақ хандығы мен отарлау әскерлері ара1 і . і і и і і і іііекара жүргізуді өтінді, яғни енді бұрын басып алынған
Ф* рііорді босатуды талап етпеді. Алайда патша үкіметі Орта Азияны
••міулііу үшін, барша қазақ жерін басып алуға ниеттенген еді. Патша
уммсгінің бұл мақсаттарында қазақ мемлекеттілігінің тэуелсіздігіне
прі.ІІІ жоқ-тын.
Қазақ армиясының шегінуі. XIX ғасырдың 40 жылдарының орта( і.іііа қарай орыс эскерлері қазақ жеріне терең еніп алған еді. Сібір мен
( )рі.інбор жагынан келетін бекіністер желілері Орта жүз қоныстарында
косылуға тиіс-тін. Ресейдің алдында Қазақстанды жаулап алуды
пяқтау міндеті тұрды. Ол үшін қазақ қоныстарының орталығында
жаца - Көкпекті (1844 ж.) Торғай және Ырғыз бекіністері (1845 ж.)
салынды.
1845 жылдың күзінде орыс эскерлері жэне патша үкіметіне шын
берілген аға сүлтандар жасақтары Кенесары ауылдарына жаңа шабуі.ілдарын бастады. Ауыр шығындарға батқан қазақтар Торғай даласын
тастап, амалсыздан Сарысу мен Шу өзендері маңына шегінді.
Оңтүстікке шегіне отырып, хан орыс әскерлерімен соғысуды тоқтатпады, алайда негізгі күштерін Қоқанға қарсы соғысқа бағыттады.
Батыр Жанқожа Нұрмүхамбетұлымен бірігіп, Кенесары Қоқан билігіндегі қазақ ру-тайпаларын азат ете бастады. 1846 жылдың басында
Бұхара мен Қоқанның одақтасуы және генерал-майор Вишневскийдің
жазалаушы жасағының жорығы Кенесарыны кейін шегініп, Қамал
түбегінде, Іле өзенінің сағасында бекінуге мәжбүр етті. Кенесары
жасақтары 1846 жылдың қысында Іле өзені бойындағы және Алатау
маңындағы қазақ қоныстарына келді. Кенесары Ресей мен Қоқанға
қарсы бірлесе күресу туралы ұсыныспен қырғыз манаптарына
жүгінді. Алайда Орион манапқа қарайтын қырғыздар бұл ұсынысты
қабылдамады. Қоқан әскеріне, қырғыздарга және Жетісуда ұрыс салып
жүрген Жемчужников жасағына қарсы үш майданда ауыр соғыс
басталды.
Кенесарының өлімі. Патша әскерлерінің тықсыруымен Кене
сары 1845 жылдың күзінде - Торғай далаларынан Сарысу мен Шу
өзендерінің төменгі ағыстары бойына, ал келесі жылдың басында Үлы
жүз жеріне қоныс аударуға мәжбүр болды. 1846-1847 жылдар ішінде
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Кенесары ¥лы жүз қазақтарының күштерін біріктіріп, Мерке бекінісііі
басып алуға, Шу өзенінде бекініс салуға қол жеткізді.
Алайда 1846 жылдың көктемінде қырғыздардан есеңгіреткен соққы
алған соң, ол Қаратау етегіне бет алып, содан кейін сол жылдың
қыркүйегінде Іле өзеніндегі үлкен қиындықпен ғана жетуге болатыіі
Қамал түбегін алды. Бүл жерде Кенесары қырғыздарды қоқандықтарга
және Қапал жағынан жақындап келе жатқан Абакумов жасағына
қарсы бірлесе күресу үшін өз жағына тартуға тырысты.
Қырғыздармен келіссөздер еш нәтиже бермеген соң, ол қырғыз
қоныстарына шабуыл жасайды. Бүған қырғыздардың өз жерлестері
мен тумаластарын қазақ ауылдарын шабуға үймдастырғаны түрткі
болды. Үлы жүздің белгілі батыры Саурық жасағына түтқиылдан
тап беріп, қырғыздар оның сарбаздарын жайратып салып, 700 жылқы
айдап экеткен. Қуғын кезінде Саурықтың өзі қоршауға түсіп қалып,
қырғыздардың қолынан қаза тапты.
Кенесары жасақтары 1847 жылы қырғыз иеліктеріне еніп, орасан
үлкен қиындықтарға тап болды. Жер жағдайларын білмеу, жергілікті
түрғындардың қастық ниеттері, қырғыздар мен қоқандықтардың, орыс
жасақтарының бірлесе әрекет етуі жеңілістің бірден-бір себебі еді.
Кенесарының қыргыздармен соңгы айқасы Бішкектің оңтүстігіне жақын Кекіліктауда орын алды. Батыр үш жақтан тықсырған
қоршауда қалды, ал Қарасу өзенінің батпақты алқабы арқылы өтіп
кету тіпті мүмкін емес-тін. Нәтижесінде, қоршаудан шығу эрекеті
сэтсіз болды. Оның сенімді серігі, әрі бауыры Наурызбай күш жағынан
тең емес ұрыста қаза тапты, ал Кенесарының өзі қолға түсіп, жазаға
тартылды. Қырғыз манабы Қалиғүл Әлібеков Кенесарының шабылған
басын «Сібір қырғыздарының бастық офицеріне» табыс етті.
Қырғыз манаптары Ормон мен Жантай өздерінің адалдыгы
мен достығының белгісі ретінде өлтірілген қазақтардың бастарын
Қоқан хандығына сыйлық ретінде жіберіп отырды. Бұл жайында
капитан Рыльцовқа берген түсініктемесінде бір керуенбасы: «Ташкентте мен тасжүрек қырғыздардың Кенесары жасағының өлтірілген
жауынгерлерінің екі арбаға салынған бастарын сол жердегі басшылыққа сыйлық ретінде жібергенін өз көзіммен көрдім. Шабылған
бастар Ташкент базарында үзын сырықтарға ілініп қойылган еді...» дегенді айтқан (Е.Бекмаханов. «Қазақстан XIX ғасырдың 20-40 жылдарында». 339-бет).
«Кенесары шайқасының тағдыры алдын ала қырғыз манаптарының
пайдасына шешіліп қойған-ды. Біріншідеп, патша жасақтарының
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п,иіт.іііыгы манаптармен соғыстағы үрыстардың жоспарын келісш
Ф.иаіліі... Екіншіден, Кенесары қозғалысына тоналудан қорыққаннан
міиаіі қазақ сұлтаны Рүстем мен Сыпатай би үрыс алдындағы
10 Кенесары жасағын тастап шыққан...» (Е.Бекмаханов. «Қазақстан
ЧI Ч I лсырдың 20-40 жылдарында». 335-бет).
Коііесары хан өлтіріліп, Қырғызстандағы қазақ эскері жеңілген
м.и Қазақстанның барлық дерлік жерлері Ресей биліпне өтті.
Лллида қазақтар қарсылық көрсетуді тоқтатпады. Кіші жүзде Ьсет
(міі.ірдың, Сырдарияда - Жанқожа Нұрмүхаметүлының, ал Оңтүстік
І .иакстанда сұлтан Сыздық Кенесарыұлының жасақтары қарулы
).,іпоі.ілықтарын жалғастыра берді.
Кенесары Қасымұлы басқарған қозғалыс орыс патшасының отар„лу саясатына қарсы жүргізілген, он жылға созылған ең ұзақ соғыс
ги.ііды, әрі осы уақыттың елеулі бөлігінде оны бұқара халық қолдап
иімрды. Кенесары әскерінің қүрамында үш жүздің ең бір беделді,
члім.іқ арасында танылған батырлары жан аямай күресті. Оның
геріктестері қатарында; Ағыбай (Орта жүздсн). Жоламан Тіленшіұлы
(Імші жүзден), Бұғыбай (Үлы жүзден) жэне басқа да көптеген батыріілр болды.
Котерілісшілердің элеуметтік құрамы біртекті емес-тш: олар сол
іамдегі қазақ қауымы, белгілі сұлтандар мен ру билерінен бастап,
ауі.ілдың кедей адамдарына дейінгі әртүрлі топтарынан шыққан.
Ічозгалысқа қатысушылардың осындай ала-құла қүрамының ерте ме,
кені пе, оның әлсіреуіне, түптеп келгенде, сөзсіз жеңілуіне келтіретші
лііық еді.
Кенесары Қасымұлы баскарган козгалысқа тэн ерекшелік - ол
.іліашкы күндерден-ак оған көтеріліс аудандарында тұрып жаткан,
маіша билігінен кашып, казак жерін паналаған, ортак жау
патша
(шлігіне карсы казактармен бірге көтерілген: орыстар, татарлар,
башкұрттар секілді әртүрлі үлттар өкілдерінің косылуы болды. КеиОір
кашкын орыс солдаттары Кенесарының согыс ұрыстарына катардагы
жауынгерлер ретінде қатысқан.
Бұқара шаруалардың қозғалысқа кең қатысуын Кенесарының
халыққа патша билігі тартып алған жерлерді қайтаруға уәде беріп,
олардың санасына отарлық езгіден азат болу идеясын сщіргенімен
гүсіндіруге болады.
Кенесары көтерілісі жеңіліске үшырады. Алайда қазақ халқының
үлт-азаттық күресі тарихында ол басым рөл атқарып, «ерекше құрметті
орын алады». Бұл көтеріліс бүқара халықтың саяси тәрбиесшің тамаша
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мектебі болды. И а қ осы күрестің негізінде кейіннен XIX ғасырда
орын алған көтерілістер дамып, өрбіді. Содан кейінгі онжылдықтарда
шаруалар көтерілі стері орын алғанмен, Есет Көтібарұлының 1855-1858
жылдардағы, Жанқожа Нұрмұхамедұлының 1856-1858 жылдардагы
ұрыстары, 60-70 :жылдардағы көтерілістердей, ауқымы жағынан да,
маңызы жағынан л а Кенесары Қасымұлы басқарған бұқара халықтыц
элеуетті де қаһарлы қозғалысына тең келе алмады. Оның жеңілісімен
бірге патша өкіі^^етінің Қазақстандағы билігінің кеңеюін тежеген
соңғы тосқауыл д а күйреді.
Бақылау сүрақтары:
1. Ресей империясының басқыншылық және билігін барынша
кеңейту мақсатындағы отарлау саясатына сипаттама беріңіз.
2. Патша режим! қазақ өлкесін бірте-бірте бағынышты ету үшін
қандай іс-шаралар жүргізді?
3. Ресейдің отарлау арқылы биліктерін кеңейтуі жағдайында қазақ
қоғамында орын алған саяси-экономикалық ахуалға сипаттама
беріңіз.
4. Қазақ халқьжнын отарлық езгіден құтылу және екіжақты (патша
мен ішкі хаидық) режимнен азат болу жолындағы ұлт-азаттық
қозғалысы жайында баяндаңыз. Оның негізгі кезеңдерін,
нәтижелері ічлен маңызын сипаттаңыз.
5. Кенесары Қасымұлының Қазақстан аумағында патша үкіметінің
билігін тежеген соңғы тосқауыл ретіндегі көтерілісі неге жеңіліс
тапты?
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4-тақырып. XX ғасырдың басындағы Қазақстан.
Қазақтардың үлт-азаттық қозғалысының жаңа кезеңі
Дәріс жоспары:
/ Қазақстанның X X гасырдың бсгсындагы қозамдық-ссіяси жәнв
плеуметтік-экономиксілык өмірі. Реформалардың Қазаңстанда
капитализм элементтерінің енгізілуіне тигізген әсері.
2 Қоныстандыру саясатының жаңа кезеңі. Столыпиннің аграрлық
реформасы.
.і.
Ңазаңстандъщтардың Ресейдегі 1905-1907 жылдардагы
революцияга қатысуы. Патшаның аграрлъщ саясатына Мемлекеттік думаның қазақ депутаттарыныц қарсылыгы.
4, Бірінші дүниежүзілік согыс және 1916 жылгы үлт-азаттық
қозгалыс. Қазақ зиялыларының көтеріліске көзқарастары және
олардың саяси үстанымдары.
,

Дәрістің қысқаша мазмүны
1. Қазақстанның XX ғасырдың басындағы қоғамдық-саяси
және әлеуметтік-экономикалық өмірі.
Реформалардың Қазақстанда капитализм элементтерінің
енгізілуіне тигізген әсері
Ллдында айтылғандай, Ресей империясы үкіметі XIX ғасырдың
К()-‘)0 жылдарында қазақ жерлерінің әкімшілік-аумақтық қүрылысын
імдсрінің отарлау мақсаттарында бір ізге салу жөніндегі рефор
ма ларын ары қарай жалғастырады. 1886 жылғы шілденің 2-інде «Гүркістан өлкесін басқару туралы», 1891 жылғы наурыздың
.’5-інде «Ақмола, Семей, Жетісу, Орал, Торғай облыстарын басқару
гуралы» ережелер қабылданады. Аталған қүжаттарға сәйкес,
Казахстан аумағы орталықтары Ташкент пен Омбыда орналасқан
окі - Түркістан жэне Дала генерал-губернаторлығына бөлінеді. Ішкі
( )рда немесе Бөкей Ордасы - Астрахань губерниясының, Маңғышлақ
Каспий облысының қүрамына кіреді,
Осындай реформалардың өткізілуі нәтижесінде, Қазақстанға капигализм элементтері де енеді. Ресей капитализм! қазақ жерлер!н отарлау
ссеб!нен кең дами түст!. Белг!ленген эк!мш!л!к басқару жүйес! өлкен!ң
түрғылықты халқын отарлық езпге салуды анағүрлым жең!лдетт!.
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Ол патша шенеуніктерінің бюрократиялық аппаратының жергілікті
ру-тайпа шонжарларымен қосылып кетуіне жол ашты. Жалпы алғанда,
реформалар орыс капитализмінің мүдделерін көздеп өткізілді жэне
қазақ даласының отарлануын заң жүзінде бекіте түсті.
Қазақстанда капитализмнің дамуы қазақ шаруашылығының
патриархалдық тұйықтығын бұза отырып, жалпыресейлік тауар айналымына тартты, сол себепті де өмірдің ескі формаларына қатысты
терең ілгерішіл мағынаға ие болды. Қазақстан еңбектің жалпыресейлік
қоғамдық бөлінуіне ұшырап, бірте-бірте жалпыресейлік нарыққа тартылды. Тауар-ақша қатынастарына әсіресе жэрмеңке сауда-саттығы
септігін тигізді. Ірі сауда орталықтары болып: Петропавловск, Семей,
Ақмола, Атбасар, Көкшетау, Орал, Атырау, ал Ресейдің көршілес
губернияларында Омбы, Қорған, Тюмень, Орынбор саналды. Төменгі
Новгородта жазғы және күзгі жәрмеңкелер үйымдастырылды.
Қазақтардың Ресеймен сауда-саттығы екі жаққа да пайдалы болып,
оның көлемдері жылдан-жылға өсіп отырды.
Қазақтардың көшпелі шаруашылығының дәстүрлі түрлерінде
озық өзгерістер байқалып, мал шаруашылығының тауарлық маңызы
артты. Қазақстан сауда-саттық керуендері үшін түйелер мен аттар
бере отырып, тасымал сауданың өркендеуінде маңызды рөл атқарды.
Қазақстанның Ресеймен тауар айналымы қүрылымы артта қалған
отарлық шет аймақтың өнеркэсібі дамыған қанаушы мемлекетпен
өзара қарым-қатынастарының маңызын еселей түсті.
Транссібір теміржолы пайдалануға берілген соң, Петропавловск
мен Омбы станциялары арқылы сарымай мен ет алыс қалаларға
тасыла бастады. Мысалы, 1900 жылы солар арқылы Петербор мен
Мәскеуге 30,4 мың пұт май және 1044 мың пүт жас ет әкетілді.
Мал шаруашылығы өлкенің барша аумағында, барлық элеуметтік
топтардың шаруашылықтарында шаруашылықтың маңызды саласына
айналды.
XX ғасырдың басында Қазақстаннан астық (астықтай және
ұндай) көп мөлшерде экетіле бастады да, қоныстандырылған
шаруашылықтарда да, қазақтардың шаруашылықтарында да астықтың
тауар ретіндегі өндірісінің артуына себеп болды. Тауарлық жер
өңдеудің, тауар сатудың қолайлы нарықтарының жедел өсуі Семейде
ірі үн шығару өндірісінің қүрылып, аса қуатты бу диірмендерінің
салынуына келтірді. Бұл жерден жыл сайын бір миллион пұттан астам
жоғары сүрыпты үн Ресейге жөнелтіліп отырды.

XIX ғасырдың соңы - XX ғасырдың басында Қазақстанға Ресей
кііііиталының енгізіліп, жергілікті өнеркәсіп өндірісін үйымдастыру
м»ліа алынды. Ол үшін бұл жерде қолайлы жағдайлар; арзан жер мен
іііикізат, артық жүмыс күші, жүмысқа төмен ақы төлеу мүмкіндігі
Гмр болды. 1900 жылдардың басында пайдалы қазбалардың 560-қа
ілі.іқ кен орны ашылды. Алтын өндіру өнеркәсібі дамып, руда мен
иккомірдің кен орындарын барлау жүмыстары жүргізілді. Таскөмір
піісркэсібін дамыту мемлекеттік және қоғамдық сүраныстың артуын
іуіі.ізды, сонымен қатар өнеркәсіптің өркендеуіне, теміржолдар мен
«иои кемелерін салуға жол ашылды. Ресей капиталистері қаражаттарын
іііікі Ресейден Қазакстанға теміржолдар қүрылысын жүргізуге салды.
<)рі.інбор-Ташкент теміржолы құрылысы 1904 жылы пайдалануға
(и*ріліп, күллі Батыс Қазақстан арқылы өтетін болды.
XX ғасырдың басында теміржол, су және пошта-телеграф қатыімс гары Қазакстанды тікелей Мәскеумен, Петербормен, Төменгі Новікродпен жэне Орталық Ресейдің, Сібір мен Алтайдың, Орта Азияның
Оасқа да қалаларымен байланыстырды. Қатынас қүралдарының дамуы
'іуүртшылықтың арғы-бергі қозғалысының артуына ықпал етіп, тауар
(іііііалымының алғышарты болды.
Капиталистік қатынастардың Қазақ даласына енуі көшпелі жэне
^іаріъілай көшпелі шаруашылықтың ыдырауы үдерісін жеделдетіп,
«иікеде өнеркәсіп саласының жандануына, еңбек бөлінісіне, жүмысшы
мамандардың пайда болуына септігін тигізді.
Қазақ жұмысшы табы өлкеде отарлық қысымның өршіп тұрған
аүі.ір жағдайында пайда болды. Кәсіпорындар үшін жүмыс күшін
-калдау көпшілік жағдайларда арнайы адам жалдаушыларға жүктелді.
/Калға алынғандар өнеркәсіп пен зауыт экімшілігіне толықтай
ыуслділікке түсіп, олардың тағдыры қожайынның қалауымен
іііппілетін болды. Экономикалық емес мұқтаждық жүмысшыны
күмыс алып, аштық ажалынан құтылу үшін қожайындардың талаптарі.імен келісуге мәжбүр етті. Патша заманында Қазақстанда дамыған
оііеркәсіпте де осындай жағдай орын алды. Өнеркэсіптің басты салаи.іры —түз өндіру, балык және тау-кен кәсіпшіліктері техника жағынан
иіс гөмен жабдықталды. Осындай кәсіпшіліктердегі жұмысшылардың
іич згі бөлігін қазақтар қүрайтын.
Қазақстанның әр облыстарында пролетариаттар санының артуы
һарқғандары бірдей емес-тін. Мәселен, өндіру өнеркәсібі дамыған
оцірлерде жұмысшылардың саны көбірек болатын. Тау-кен (түз
піідіруді коса алғанда) өнеркэсібі кәсіпорындарында 1900 жылы
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жұмыскерлердің саны 11225 адамға жеткен. Қазақстанның жұмысшы
табы әуел бастан-ақ көпұлтты тап ретінде қалыптасқан. Мысалы,
Екібастұзда Орталық Ресейдің 23-тен астам губерниясынан шыққан
жұмысшылар жұмыс істеген. Ал қазақтар —жұмысшылардың жалпы
санының 60-70 процентін, қалғанын орыстар, украиндықтар, татарлар
жэне басқалары құрайтын.
Білікті жұмыскерлердің негізгі құрамы Ресейден келетін.
Қарапайым жұмысшылар өздерімен бірге орасан үлкен білімдері
мен дағды-машықтарын ала келіп, жергілікті жұрттан шыққан
жұмысшылармен бөлісетін.
Өлкедегі жұмысшылардың көпұлтты құрамы, сөз жоқ, жұмысшы
табының және оның таптық сана-сезімінің қалыптасуына өшпес із
қалдырды. Әртүрлі ұлттардан шыққан жұмысшылардың еңбекте
бір-бірлерімен араласуының орасан зор маңызы болды, эрі ұлттық
томаға-түйықтықты жойып, олардың бойларына халықаралық
сезімдер сіңіріп, байланыстардың орнауына келтірді, оларды өздерінің
құқықтары үшін күреске жұмылдырды.
Жүмысшылардың жағдайы өте ауыр, ал алатын жалақылары тым
мардымсыз болды. Мысалы, Қазақстанның өнеркәсіптік кэсіпорындарында жұмысшылардың орташа еңбекақысы Орталық Ресейдің
дэл осындай кәсіпорнындағы жалақыға қарағанда 2-3 есе төмен-тін.
Әсіресе жұмысшылар саны көп айыппұлдардан зардап шекті. Көптеген
кәсіпорындарда жүмыс күнінің ұзақтығы 14-16 сағатқа дейін созылатын. Жұмысшылардың тұрмыс жағдайы адам төзбестей ауыр болды:
олар едені мен төбесі жоқ, 1-2 қатар етіп салынған сэкілер қойылған
жұпыны жертөлені баспана етсе, қазақтар өздерінің тозығы жеткен
киіз үйлерінде тіршілік етті.
Сөйтіп, XX ғасырдың басында Қазақстан Ресейдің отар провинциясы рстінде түбегейлі қалыптасты. Ол кезеңгө: Ресейден шаруалардың қазақ жеріне жаппай қоныс аударуы, табиғат ресурстарының
жабайы ашкөздікпен пайдаланылуы, шаруашылық жүргізудің
дэстүрлі тәсілдерінің бұзылуы, күштеп орыстандыру саясаты тэн.
Көршілес елдерге қарағанда, Ресейдегі күштірек үлттық
езгі ұлттық азшылықтардың толық құқықсыздығынан көрінді.
Түрғылықты халықты сол кезеңде экономикалық жэне әлеуметтік
дағдарыс діңкелетті. Қазақтардың басты тіршілік көзі - көшпелі мал
шаруашылығы құлдырады. Адамдардың есепсіз көп саны өлкеге бос
жер мен арзан нан іздеп ағылды. Патша үкіметі қазақтар үшін жер нормасын белгілеген, артық жерлерді, шұрайлы жерлерді іздеп табатын
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•н іігдіщиялар ұйымдастырды. Қоныстардың үйреншікті бағыттары
мүіідсм назарға алынбады. Ресейдің қоныстандыру саясаты қанаушы
мімдекеттің өз отарларында мығым орын теуіп, нығаюы үшін
( үрі ізілді. Ал ұлт-азаттық қозғалыстың өршуіне жол бермеу үшін,
ііііііііа үкіметі қазақ даласында еуропалық жұртшылық топтарының —
(..иикгардың, қоныс аударып келген шаруалардың, шенеуніктердің де
мсксіі тауып, нығаюын көздеді.
Жоғарыда айтылғандай, Ресейдің отарлау саясаты, негізінен,
каиқтардың 1905 жылы 35,9% төмендеп кеткен дэстүрлі мал
іііпруашылығын құлдырату есебінен жүзеге асып отырды.
2. Қоныстандыру саясатының жаңа кезеңі.
Столыпиннің аграрлық реформасы
Қазақстанның ауыл шаруашылығында капитализмнің дамуы
қіізақтардың көшпелі мал шаруашылығына теріс әсерін тигізіп,
ділал келтірді. Ресейдің орталық губернияларынан қазақтардың шет
піімақтарына шаруаларды жаппай қоныстандыру кең құлаш жайды.
Аграрлық мәселе бойынша реформалардың авторы патша
үкіметінің ауыл шаруашылығы министр! П.А.Столыпин болды.
Рсформалар ауылдық қауымдастықтарды жойып, ауылдарда меншік
иелерінің элеуметтік топтарын қалыптастыруға бағытталды. Алайда
ііомещиктік жер иелену сақталған жағдайда, шаруалар үшін жаңа
жерлер бөлу мәселесі көтерілді. Соған байланысты орыс жэне
украин шаруаларын Қазақстан жеріне қоныстандырудың жаңа кезеңі
басталды.
,
.
. . .
1903 жылғы маусымның 10-ында патша үкіметі жерғілікті
халықтан «артық» жерлерді алуды көздеген «Сырдария, Ферғана және
Самарқан облыстарындағы қазыналық жерлерге ерікті түрде қоныс
аудару туралы Ереже» бекітті. Сол жылғы маусымның 23-інде «Сібір
мен Дала генерал-губернаторлығына қоныс аударушыларға жәрдемақы
беру туралы» Ереже қабылданып, онда қоныс аударушы шаруаларға
берілетін жэрдемақылар мен жеңілдіктер мөлшері белгіленді. 1904
жылы шаруалардың орталықтан шет аймақтарға қоныс аударуы
бойынша барлық істерді басқаратын «Қоныстандыру басқармасы»
құрылды. Ол «артық» делінетін, іздеп тауып, қазақтардан тартып
алып отырған жерлерден қоныс аударып келгендерге учаскелер бөліп
беретін «Қоныстандыру қорын» құрды. 1904 жылғы маусымның
6-сында «Село тұрғындары мен жер иеленуші мещандардың (үсақ
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саудагерлердің) қоныстануы туралы уақытша Ереже» қабылданды.
ол «Уақытша ережелермен» қатар, патша үкіметі «Ақмола, Семей
Торғаи, Орал облыстарында қоныстандыру жэне басқа да мемлекеттік
қажеттіліктер үшін мемлекеттік жер қорын анықтау тэртібі туралы»
арнаулы нұсқаулық бекітті. Аталған құжат қазақтардан жаппай жер
тартып алудың нормативтік негізіне айналды.
1905 жыльғ «Қоныстандыру басқармасы» Жерге орналастыру және
егін шаруашылығының бас басқармасының қүрамына енгізілді. 1906
жылгы қарашаның 9-ында Столыпиннің шаруаларды қауымдардан
хуторларға бөлу туралы жарлығы жарыққа шықты. Бүл жарлық 1910
жылғы маусымның 10-ында Қазақстанға қоныс аударушылар ағынын
арттырған заңмен бекітілді.
XX ғасырдың басында патшалық Ресейдің ішкі губернияларынан
қазақ даласына шар
қоныс аударуы үдерісі кең қүлаш жайды.
Сөитш 1906-1913 жылдар аралығында Ақмола, Торғай, Орал жэне
Семей облыстарына 430 мыңнан астам шаруашылық көшіп келді.
Ресеидің орталық губернияларынан шаруалардың Қазақстан
аумағына жаппай қоныс аударуы қазақтардың шұрайлы жерлерінің
орыс шаруаларының пайдалануына беріліп, ал тұрғылықты халықтың
Орталық жэне Оңтүстік Қазақстанның шөл жэне шөлейт жерлеріне
ығыстырылуына экеліп соқты. Халықтың кейбір бөліктері этностық
болды”
елдердің аумақтарына көшіп кетуге мэжбүр
1906-1912 жылдарда П.Скрыплев пен П.Румянцев басқарған
статистикалық экспедициялар Сырдария және Жетісу облыстарында
қазақтардың шаруашылықтарына тексеру жүргізді. Экспедицияның
сепз том қүраитын материалдары 1908-1913 жылдары Ташкентте
басылып шықты.^П.Хворостинский, В.Кузнецов жэне А.Переплетчиков
басқарған сондаи экспедиция Торғай, Ақмола, Семей облыстарында
статистикалық зерттеу жүргізді.
Тексеру. зерттеу жүргізген 1907-1912 жылдардагы статистакалық
экспедициялардың деректеріне сүйеніп, Ресей үкіметі казақтардан
жерлерді жаппай тартып алуды ерекше үлкен аукымда жүргізді.
Қоныс аударушылардың жер коры қазақтар игерген кұнарлы жерлерді
суару жүиесі, ағаш отыргызу, күрылыс салу қолга алынған жерлерді’
күшпен тартып алу жолымен толыгып отырды. Патша үкіметінің
коныстандыру саясатының нәтижесі: еңбекші казактардың жапаиырылуы жэне кедейленуі, отарлык езгінін күшеюі
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< голыпиннің саясаты, атап айтқанда, шаруалардың қазақ даласына
.і.,(ііііай қоныстандырылуы аграрлық дағдарыстың ары қарай ушыға
ңсуіпе келтірді. Қоныстандыру саясатының нэтижесінде, патша
^кіметі өзіне Қазақстанда отарлаушы кулактар тарапынан тірек
І1ІІІІЫ. 1910 жылдың күзінде патша үкіметі Сібір мен Қазақстанда
иулак шаруашылықтарының жеке билігіне қоныс аударатын жер
к-ііімдерін бөлу туралы шешім қабылдады. 1911 жылдың наурыи.іііда егін шаруашылығы министрлігі шығарған ерекше нүсқаулық
()ойынша Қоныстандыру басқармалары жеке иеленуге қолайлы жер
іслімдерін құру құқьін алды. 1911 жылы ғана Торғай, Ақмола, Семей
облыстарында жеке-дара пайдалануға берілетін 431 жер телімі және
‘Л9 хутор телімдері құрылды.
Алайда қоныс аударушылардың барлығы бірдей жаңа жерлерге
сіцісіп кете қойған жоқ. Олардың елеулі бөлігі кері қайтуға мэжбүр
болды. Жыл сайын қоныс аударып келгендердің ішінен 40 отбасыиан 110 отбасына дейін Сібір мен Қазақстаннан Ресейге қайтадан
көшіп отырды. Шаруалар қозғалыстары тоқтамады. Осының бәрі
Столыпиннің аграрлық саясатының күйрегенін дэлелдейді. Қазақтардың жерсіз қалуы Қазақстандағы жағдайдың ушығуына жэне ұлтазаттық қозғалысының жаңадан күш алып көтерілуіне келтірді.
Демографиялық ахуалдың өзгеруі. XX ғасырдың басында
Қазақстанда орыс және украин қоныс аударушылары ағынының еселеп артуынан туған этностық үдерістердің сапалы өзгеруі орын алды.
Қазақтардың құнарсыз, шөлді және шөлейт жерлерге ығыстырылуына
байланысты қазақ даласында өмір сүрудің күрт нашарлауы қазақ
халқының табиғи өсімінің азаюына және өлкеде келімсек, түргылықты
емес жұртшылықтың саны артуына келтірді.
Қазақ жерлерінің қоныс аударушыларга беру үшін алынған
телімдері өте көп кейбір уездердің өзінде қазақ халқының саны
аз болып шықты. Сөйтіп, егер 1897 жылы Омбы уезінде қазақтар
халықтың 38 процентін құраса, ал 1915 жылы бұл көрсеткіш - 15
процент, сондай-ақ Петропавловск уезінде тиісінше - 44,5% және
32%; Көкшетау уезінде тиісінше - 51% пен 26%; Қостанай уезінде
тиісінше - 77% пен 41%, Орал уезінде тиісінше 51% жэне 24% болған.
Бірақ, жалпы алғанда, қазақ халқы сан жагынан басым болды.
Сөйтіп, 1911 жылы Қазақстандағы халықтың жалпы саны 5 млн. 408
мың адам құраса, оның ішінде қазақтар - 67,2%, яғни 3 млн. 639 мың
адамға жеткен. Ал сол уақытта орыстар мен украиндықтардың үлесі
28,5%-ке теңесті, яғни 1 млн. 543 мың 138 адам қүраган. Қазақтардың
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үлкен топтары Орта Азияда (235 мың адам), Повольжьеде (269 мың),
Орал маңында (80 мың) өмір сүрген-ді. Империяның шекараларынан
тыс жерлерде, негізінен, Қытай мен Моңғолияда 100 мыңнан астам
қазақ болған.
Орыс билігінің қазақ жерлерін қоныс аударушыларға беру үшін
тартып алу эрекеті қазақтардың Орта Азияға қоныс аударуына
себеп болды. Онда олар өзбек жұртшылығымен тез-ақ сіңісіп кетті.
Барлық қолайсыз жағдайларға қарамастан, қазақ халқының Ресей
империясындағы жалпы саны баяу, бірақ тоқтаусыз өсіп отырды.
Сөйтш, егер 1897 жылы ондағы қазақтардың саны 3881,7 мың адам
болса, 1915 жылы 4753,6 мың адамға жетті.
XX ғасырдың басында Қазақстан Ресейдің көпүлтты провинциясына айналды. Татарлардың саны әсіресе қалаларда көбейіп,
Қазақстанға мордва, эстон, поляк және басқа да ұлт өкілдері көшіп келе
бастады. Халықтың елеулі бөлігін үйғырлар мен дүнгендер қүрайтын.
Қазақстанда өнеркәсіптің, әсіресе үсақ өнеркэсіп кэсіпорындарының
және теміржол желілерінің дамуы қала халқының саны өсуін
жеделдетті. Әкімшілік, сауда-саттық орталықтары ғана болып
қоймай, өнеркэсіп пен мэдениет орталықтарына айналған облыстық
жэне уездік қалаларда халық саны шапшаң өсті, Қазақстанды отарлау кезінде тірек бекеттері ретінде негізі қаланған қалалар дамыды.
Қазақстанның шығысындағы сауда-өнеркәсіп орталықтарының
бірі 1900 жылы 31 мың түрғыны бар болған Семей қаласы еді.
Қазақстанның солтүстігіндегі 21750 тұрғыны бар Петропавловск
қаласында ауылшаруашылық шикізатын өңдейтін, капиталы бір млн.
рубль құрайтын әртүрлі 66 кэсіпорын жүмыс істеген. Негізі 1879
жылы салынған Қостанайдың халқы 18 жыл ішінде 2,5 есе өсіп, 14,3
мың адамға жетті. Сауда-саттық орталығына айналған Ақмолада да
халық саны осыған шамалас өскен-ді.
Қазақстанның батысында сауда-саттық пен өнеркәсіп қаласы Орал
болған. 1900 жылы онда 39 мың адам түрған. Бүл қаланың дамуына 1895-1896 жылдарда Орал-Покровск теміржолы салынуының
көмегі тидк Павлодар, Гурьев, Өскемен, Қарқаралы, Көкшетау, Қапал,
Ақтөбе, Зайсан қалалары да жедел қарқынмен дами бастады.
Шымкент пен Әулие-Атаның халқы да көбейді. Жетісу облысының
орталығы Верный (қазіргі Алматы) қаласында XX ғасырдың басында
37 мың адам өмір сүрген.
Қалаларда қазақ жұртшылыгының саны да біршама артты.
Қазақ ауылында жікке бөлінушілік тақыр кедейлерге айналған
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I үргіиылықтың бір бөлігінің жұмыс іздеп, қалаға кетуіне келтірді.
(’оііымен бірге Қазақстанның қалаларында ірі қазақ байлары, саудаіі-рлср, алыпсатарлар аз болған жоқ. Қазақ жұртшылығының саны
Исрііый, Семей, Петропавловск, Шымкент жэне басқа қалаларда да
ііішгүрлым өсті. Ырғыз секілді қалаларда қазақ - халықтың үштен бір
(м)ііігін, Қарқаралыда жартысынан көбін қүраған.
Қала тұрғындарының үлкен бөлігін қолөнершілер, өнеркэсіп
һэсіпорындарының жұмысшылары мен ұсақ қызметкерлер құрайтын.
Жүртшылықтың басым көпшілігі ауыл шаруашылыгымен айналысқан.
('онымен бірге экономикалық жэне экімшілік орталықтарына айналған
қллаларда шенеуніктер мен саудагерлердің саны көп болған.
3. Қазақстандықтардың Ресейдегі 1905-1907 жылдардағы
революцияға қатысуы. Патшаның агарлық саясатына
Мемлекеттік думаның қазақ депутаттарының қарсылығы
XX ғасырдың басында патшаның отарлық саясаты тақыр
ксдейлікке ұшыратқан қазақтар тіпті өздерінің этнос ретінде өмір
сүру мүмкіндіктеріне қатер төніп тұрғанын сезді. Осындай жағдай
үлт-азаттық көтерілісінің қайтадан бас көтеруіне себеп болды.
Бүл көтерілістің басында енді жаңа әлеуметтік сословиелер —
казақтардың жас буржуазиясы жэне ұлт зііялылары тұрған-ды.
Қазақ байлары өздерінің шаруашылықтарын нарық талаптарына
бейімдей отырып, бірте-бірте өздерінің экономикалық табиғатын
озгертті. Олар бір мезгілде тауарлық мал шаруашылыгымен,
сгіншілікпен және сауда-саттықпен айналысты.
Қазақ көпестері - кәсіпкерлер пайда болды. Олардың көпшіліктері
отар-отар мал, дэнді дақылдар үшін ауқымды жерлерді алып жатқан
егіндіктер иеленіп, шаруашылықтарын ауылдарда жүргізді. Ол
көпестер нарықты жақсы меңгеріп, Ресейдің ірі фирмаларымен,
банктерімен байланыстар орнатып, негізінен, олардың өнеркәсіптері
үшін шикізат көзіне айналды. К,азақ капиталы мал өнімдерінің
шикізаты мен басқа да ауыл шаруашылығы өнімдерін, бастапқы
оңдеу кәсіпорындарының үлкен бөлігін иеленіп алған Ресей
капиталистерінің бәсекесіне тап болды. Одан өзге, патша үкіметінің
орыс шаруаларын қазақ жеріне қоныстандыру саясаты байлардың
экономикалық мүдделеріне де ықпал етті. Нақ осы себепті қазақ бур
жуазиясы, компрадорлық буржуазия —экономикасы артта қалған елдер
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буржуазиясының бір бөлігі көбінесе отарлаушылармен ынтымақтасып
кеткен басқа отарлардай емес, патша билігіне қарсы тұрды.
Қазақ буржуазиясы мен ұлт зиялылары отарлыққа қарсы
күресті жаңа кезеңде басқарды. 1902 жылы-ақ патша тыңшылары
қазақтар арасында патша үкіметіне қарсы таралып жүрген астыртын
барша ислам рухындағы үндеу, үгіт қағаздарын қолға түсіре бастады.
1905 жылдың жазында азаттық қозғалысы жаңа сипат алды. Далаларда жәрмеңкелерге қатысты жиындар ұйымдастырылып, орыс және
қазақ газеттерінің беттерінде мақалалар пайда болды.
1905-1907 жылдардағы революция кезіндегі жүмысшылар
қозғалысы. Жұмысшылардың, эсіресе қазақ жұмысшыларының 14-16
сағатқа созылған жүмыс қалжыратқан жағдайы тым ауыр болды. Олар
сыз, суық, лас барактарда немесе жертөлелер мен лашықтарда тұрды.
Қазақтар алатын еңбекақы төмен еді, әрі тұрақты төленбейтін. Оның
үстіне, көптеген кәсіпорындарда жүмысшылар жалақыларының үлкен
бөлігін зауыт дүкендерінен азық-түлік және тауар түрінде алатын.
Қазақ жұмысшыларына жоғары біліктілікті қажет ететін
мамандықтарды меңгеруге рұқсат берілмеді. Олардың еңбегі «қара»,
аса ауыр жүмыстарда пайдаланылды. Біліктілік талап етілетін
мамандықтарды көбінесе орыс жұмысшылары меңгеретін.
XX ғасырдың алғашқы жылдарында теміржол жұмысшылары,
оның ішінде Сібір теміржолы мен Орынбор-Ташкент теміржолы
қүрылысында жұмыс істейтін жүмысшылар арасында оқтын-оқтын
ереуілдер орын алған-ды. Мүғалжар станциясында болған ең ірі
ереуілге 800 жұмысшы қатысқан.
Орыс революциясы басталған соң, Қазақстанның өнеркэсіптері
мен кәсіпорындарында да толқулар жиілеп кетті. Мэселен, 1905-1907
жылдарда Орынборда, Омбыда, Оралда, Семейде, Петропавловск мен
Перовскіде және басқа да қалаларда ереуілдер мен шерулер өтті.
Успенск кен орнында 1907 жылдың желтоқсанында болған аса
ірі ереуілге қатысқан 300 жұмысшының 265-і қазақтар еді. Ереуілге
шығуға кен орнын иеленіп отырған ағылшындардың жұмысшыларға
«әдепсіз және дөрекі мінез көрсетуі» түрткі болған-ды. Желтоқсанның
9-ында ереуілге шыққан жұмысшылар «Орыс-қырғыз одағын» құрып,
кэсіпкерлерді өздерінің бірқатар талаптарын қабылдауға мәжбүр етті.
1909-1910 жылдары Қарағанды кэсіпорындарында, Орталық
Қазақстанның мыс өндіретін кендерінде, Өскемен уезінің кен орындарында жұмысшылардың ереуілдері өтіп жатты. Өскемен уезінің
«Николай» кен орнында жүмысшылар екі ай бойы ереуілдеді.
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|оі;. жылдың көктемінде Лена өзені бойындағы кен орнында
і yNu.it іпылардың атылуына байланысты, жұмысшы табы жаппай
|і. иоіііоциялық көтеріліс бастады. Қазақстанда Риддер жұмысшылары,
I Iкі.іс гүз кеншілері, Омбыда Рандруп шойын құю зауытының
I ^ мі.істылары ереуілге шықты. Сол жылы мамыр айының 12-сінде
< ііікск мыс қорыту зауытының жүмысшылары ереуілге шықса, ал
тііілсніц 7-сінде Ембі мұнай кәсіпшілігінде жұмысшылардың ірі
I ргуілі орын алды.
Ллайда Қазақстандағы жүмысшылар қозғалысы, Ресейдің орталық
ииірлсрімен салыстырғанда, осалдау болды. Социалистік идеялар
иііііііслі қауым тіршілігіне бейім қазақ жүмысшылары арасында
Hfii гаралуга жетпеді. Қазақстан аумағында ұйымдасқан социал/(смократиялық шағын топтар мен үйірмелердің ортақ басшылығы
(и)лмағандықтан, олар көбінесе бір-бірлерінен оқшау әрекет етті.
Үлт-азаттық күрестің көтерілуі 1905-1907 жылдарда Ресейде
оуржуазиялық-демократиялық революция кезінде кең етек алды.
ІЧ іюлюция 1905 жылғы қаңтардың 9-ында («Қанды жексенбі»)
I Істерборда жұмысшылардың атылуы себепті басталды. Ол екі:
үдсмелі (1905 жылғы желтоқсанды коса алғанда) жэне кемімелі (1907
ЖІ.1ЛҒЫ маусымның 3-іне дейін) кезеңде өтті. Бірінші кезең ереуіл
козғалысының бүкілресейлік Қазан саяси ереуіліне, армия мен
(|)Лоттағы толкуларға («Потемкин» кемесіндеғі, Кронштад, Владивосгок, Севастополь және баска қалалардағы көтерілістерғе), шаруалар
мен ұлт-азаттық қозғалыстарға дейін үласқан көтерілістердің үдей
гүсуімен (3 миллионға жуық адам қатысқан) сипатталады.
Революциялардың шарықтау шеғі 1905 жылы Мэскеу мен басқа
да қалаларда орын алған желтоқсан қарулы көтерілісі, сонымен қатар
Жұмысшылар, шаруа және солдат депутаттары кеңесі деп аталатын
революциялық-демократиялық диктатура орғандарының құрылуы
болды.
Большевиктердің тактикасы В.И.Лениннің «Две тактики социалдемократии в демократической революции» атты кітабында негізделғен РСДЖ(б)П-ның 111 съезінде айқындалған-ды. В.И.Лениннің
ойынша, жұмысшы табы өндірғіш күштердің дамуын крепостнойлық
сарқыншақтардан батыл қүтқаратын, помещиктердің жер иеленуін
жойып, патшаның шексіз биліғі — самодержавиені қүлататын
буржуазиялық-демократиялық революцияның жеңісіне жан-тәнімен
мүдделі. В.Ленин: «Буржуазиялық революция неғүрлым толық және
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батыл, жүйелі болса, пролетариаттың социализм үшін күресі до
соғұрлым табысты болады», —деп жазған-ды. Оның үстіне, ол буржуазиялық-демократиялық революцияның социалистік революцияга
ұласатына сенген еді.
Патша үкіметінің саясатына қарсы Орталық Ресейде басталған жаппай қарсылық 1905 жылдың жазы мен күзінде қарулы қақтығыстарга
дейін жетіп, патшаны халықтың талабымен санасып, басқару жүйесін
реформалауды бастауға мэжбүр етті. 1905 жылғы қазанның 17-сінде
жарияланған Манифест бойынша Ресейде жеке тұлғаның дербес
қүқықтылығына (қолсұғылмаушылыққа), ар-ұждан, сөз, жиналыстар
мен одақтар бостандығына кепілдік берілді. Ондағы маңызды жайт
Мемлекеттік Думаға, яғни патша қабылдайтын заңдарды талқылап,
мақүлдауға тиіс өкілетті органға сайлау туралы жариялау болды.
1906 жылғы сәуірдің 23-інде мазмұны бойынша конституцияға
жақын «Ресей империясының негізгі мемлекеттік заңдары» басылып
шықты. Соларға сэйкес, екіпалаталы парламент құрылды. Жоғарғы
палата — Мемлекеттік Кеңесті ішінара патша тағайындаса, ішінара
сословиелік-корпоративтік белгісі бойынша тағайындалатын болды.
Төменгі палата —Мемлекеттік Дума торт: жер иелену, қалалық, шаруалар және жүмысшылар куриясы' бойынша сайланады. Әйелдердің,
әскери қызметкерлердің және 25-ке толмаған жастардың сайлау
құқы болмады. 1906 жылдың ақпан-наурыз айларында өткен сайлау
нәтижесінде шығыс аймақтардың 30 миллион қүрайтын халқынан
бар-жоғы 14, оның ішінде Қазақстаннан 9 депутат (төртеуі қазақ:
Семей облысынан - Әлихан Бөкейханов, Торғай облысынан - Ахмет
Бірімжанов, Орал облысынан —Алпысбай Қалменов жэне Бөкей ордасынан —Бақтыгерей Құлманов) сайланған.
Бірінші Дума помещиктердің жерлерін мемлекет пайдасына беру
туралы ұсыныстан танбаган соң, оның айтқанынан қайтпағаны
ашуына тиген патша 1906 жылғы шілденің 9-ында Думаны тарату
туралы Манифеске қол қойды. 1906 жылғы желтоқсанның соңынан
екінші Думаға сайлау науқаны басталды. Оған Қазақстаннан алты
қазақ: Ақмола облысынан —Шаймерден Қосшығүлов, Семей облысы
нан - Темірғали Нүрекенов, Орал облысынан - Бақытжан Қаратаев,
Торғай облысынан екінші рет —Ахмет Бірімжанов, Сырдария облысы' Курия - курия (кейбір елдерде сайлау жүйесінде сайлаушылардың сословиелік,
байлық, ұлттык, нәсілдік белгілерге қарай топтарга бөлінуі).
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міііі 1ілеулі Аллабергенов, Жетісу облысынан Мұхамеджан ТынышГиіси сайланды.
Ллайда екінші Думаның жұмысы, бірінші Думамен салыстырғанда,
иііімді болмады. Қазақ депутаттары: Ә.Бөкейханов, Ш.Қосшығұлов,
I) Қаратаев орыс және украин шаруаларын Қазақстанға қоныстанці.іруды жэне қазақ халқынан жерлерін тартып алуды тоқтатуға
мүмкіпдік беретін аграрлық заңды өткізу мақсатында Дума трибуна( і.ііі белсенді пайдаланды.
Жер мэселесі бойынша қызу да тартысты пікірсайыстар басталды,
ол ксзде депутаттар помещиктерді жерлерінен айыру туралы мәселені
қаПтадан көтерді. Екінші Думаның 1907 жылғы мамырдың 16-сындағы
млжілісінде Б.Қаратаев қоныстандыру шарасының қазақтардың
іііаруашылығына тигізетін зияны туралы баяндама жасады. Мэжіліс
иціагасы депутаттың сөзін бөлген кезде, Б.Қаратаев «шаруалардың
жсрге мұқтаждығын қанағаттандыру үшін, жеке иеліктерге берілген
жсрлерді тэркілеу жолында күресетін кез келген ресейлік қарсылық
қозгалыстарын қазақтардың қолдайтыны» туралы эйгілі мэлімдемесін
жасады.
Демократиялық оппозициямен келіскісі келмейтін патша 1907
жылгы маусымның 3-інде екінші Думаны да таратып, «Үшінші Думаға
сайлау туралы Ережелер» шығарды.
Жаңа сайлау заңы бұрыннан бар куриялық теңсіздікті одан
сайын ушықтырып жіберді. Енді помещиктің бір дауысы —ауқатты
қалалықтардың төрт дауысына, қала тұрғындарының —68 дауысына,
шаруалардың - 260 дауысына жэне жұмысшылардың 543 дауысына
теңестірілді. Орталық Азияның тұрғылықты халқының, оның ішінде
қазақтардың мүлдем сайлау құқы да, Думаға сайлану құқы да бол
мады.
Қазақ жұртшылығы мен қоныс аударып келген шаруалардың 19051907 жылдардағы саяси белсенділігі патша үкіметінің Қазақстанда
1881 жылғы тамыздың 14-інде жарыққа шыққан «Мемлекеттік
тәртіп пен қоғамдық тыныштықты сақтауға арналған іс-шаралар
туралы» Ережені қолдана бастауына келтірді. Ол ереже заңдардың
қолданылуын тоқтатуды, үш түрлі ерекше режим: күшейтілген күзет,
төтенше күзет және соғыс жағдайын енгізуді көздейтін-ді. Қазақстанда
1905 жылы жарияланған сол соғыс жағдайы соғыс уақытының төтенше
заңдарын жэне азаттық қозғалысын басып-жаншуға бағытталған қатал
қылмыстық қудалау шараларын қолдану дегенді білдіретін.
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1905 жылдың соңында Орал қаласында алдына қазақ ұлттық
саяси партиясын құру міндетін қойған Бірінші жалпықазақ съезі
ашылды. Қазақ партиясы кадет партиясының филиалына айналуға,
алайда өлкенің тұрғылықты халқының мүдделерін көрсететін батыл
партия болуға тиіс-тін. Үлт-азаттық қозғалыстың басында қазақ
зиялыларының ең үздік өкілдері: Әлихан Бөкейханов, Міржақып
Дулатов, Бақытжан Қаратаев, Мұхамеджан Тынышбаев, Мұстафа
Шоқай, Ахмет Байтұрсынов жэне басқалары тұрған-ды.
Қазақ оппозициясының шоғырлануы мазасын кетірген патша
үкіметі оның басшыларын қудалай бастады. 1906 жылдың
қаңтарында Екінші жалпықазақ съезін үйымдастыруға дайындық
жасау үшін Семейге бет алған Әлихан Бөкейханов түтқындалды.
Соган қарамастан, сол жылдың ақпанында съезд өтіп, оған 150 деле
гат қатысты. Съезде Ресей кадеттерінің бағдарламасы мақұлданды.
Бұл багдарламада Қазақстанның барлық жерлерін қазақ халқының
меншігі деп тану, мектептер, медреселер мен университеттер ашу,
шаруалардың қоныс аударуын тоқтату іспетті талаптар қамтылған.
Алайда кадет партиясының орталық комитет! қүрамына
Ә.Бөкейхановтың кіретініне қарамастан, бұл талаптар осы партия
басшылығы тарапынан қолдау таппады. Содан кейін қазақтардың
азаттық қозғалысының көшбасшыларына қарсы жаңа қуғын-сүргін
басталды. 1908 жылы — Ә.Бөкейханоы екінші рет, ал 1909 жылы
А.Байтүрсынов тұтқынға алынды.
Қазақ саяси баспасөзі. 1908 жылы басталған саяси озбырлық
қазақтардың азаттық қозғалысын толық жоя алмады. Алайда енді ол,
негізінен, саяси баспасөз желісі бойынша дамитын болды. Сөйтіп, 1911
жылы бірден екі баспа органы құрылды. Сол жылдың қаңтарында Тро
ицк қаласындагы «Энергия» баспаханасында Мүхаметжан Сералыұлы
мен Еркем Әлімұлы басқаратын ай сайынғы «Айқап» журналының
алгашқы нөмірі жарық көрді. Жаңашыл көзқарасты үстанган, барша
ислам, барша түркі элемінің революциялық рухын сезінген бұл жур
нал патшаға, қазақ даласына орыстардың қоныстануына ашық қарсы
шықты.
1911 жылдың наурызында алдымен Хан ордасында, содан кейін
Оралда редакторы Батырша Қайырнияз, Мухаммед Құраш және Омар
Қараши (Қарашин) болған «Қазақстан» газет! жарыққа шыға бастады.
Оның редакциясын Султан Сағынгерей Бөкей (Бөкеев) басқарды.
Газет революциялық және барша исламдық бағыт устангандықтан,
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и|іі.іс цензу расы торт нөм!р! шығып үлг!рген газетт! жауып тастады.
и1,,.1 кіқстан» газет! қайтадан 1913 жылы ғана шықты.
(ч)л кезеңде жарық көрген көптеген әдеби шығармалардың да
I ііиси сипаты болды. 1909 жылы Уфада Міржақып Дулатовтың «Оян,
іі.илқ!» атты өлеңдер жинағы басылып шықты. Оның өлеңдер! қазақ
чіілқының сана-сез!м!н оятуға, Ресейдің отарлау саясатын түс!нд!руге,
кл шқтардың езілген жағдайына назар аудартуға бағытталған-ды.
«Қазақ» газет!н!ң қызметіне байланысты, 1913 жылы азаттық
мигалыстың жаңа кезең! басталды. Газет Орынборда Мустафа
*)разаевтың қаражаты есебінен шығарылып турды және алғашқы
ііомірлер!нен-ақ сол уақыт бойынша елеул! тиражға — үш мың
ланага жетт!. Газеттің редакторы болған Ахмет Байтурсынов айналасына қазақтың: Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатов, Халел
Досмухамедов, Мағжан Жумабаев, Жүсіпбек Аймауытов сынды
іалантты журналистер! мен жазушыларын жинады. «Қазақ» газет!
ііатша үк!мет!н!ң отарлау саясатына қарсы турғанмен, б!рақ қарулы
күреске үндеуден тартынды. Газетт!ң айналасында 1913-1916 жылдары
болашақ «Алаш» партиясының белсенділер! мен жақтастары топтасты. Газет жарияланымдарының отарлауға қарсы сипатымен патша
күзет!н!ң азу-ызасын туғызды. Сөйт!п, 1913-1916 жылдарда ол 26 рет
жабылып, Ахмет Байтурсыновтың өз! әлденеше рет тутқындалды.
Патша бил!г! тарапынан жасалған қуғын-сүрг!ндерге қарамастан,
қазақтардың XX ғасырдың басындағы нығайып, улғая түскен ултазаттық қозғалысы барған сайын патша режиміне қарсы сипат алды.
1905-1914 жылдар кезең! қазақтың саяси «Алаш» партиясының
дүниеге келуіне дайындық, әр! азаттық күрес!н!ң жаңа белес! болды.
4. Бірінші дүниежүзілік соғыс және 1916 жылғы ұлт-азаттық
қозғалыс. Қазақ зиялыларының көтеріліске көзқарастары
жэне олардың саяси устанымдары
1914
жылдың жазында басталған Б!р!нш! дүниежүз!л!к соғыс
б!рден патшалық Ресейдің экономикалық жэне техникалық даму
жағынан артта қалган ел екен!н көрсетт!. Орыс армиясының жекелеген жең!стер! майдандағы жағдайды түзете алмады: Ресей 1915-1916
жылдары өз!н!ң батыс шекараларының елеул! бөл!г!нен айырылып
қалды.
Майдан шептер!ндег! сәтс!зд!ктер адам және материалдық жаңа
ресурстарды талап етт!. Жумыс күш!н!ң жет!спеу! шаруашылықтардың
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көптеген салаларында дағдарыс туғызды. Соғыс жылдарында
Қазақстанның экономикасы да аз зардап шеккен жоқ: салықтар 3-4 есе,
жекелеген жағдайларда 15 есе өсті; арнаулы соғыс салығы енгізілді.
Отарлау аппаратының барлық буындарында билікті асыра пайдалану
жалғаса берді. Төтб жэне жанама салықтардан өзгб, мал, киіз үй жинау
етек алды. Соғыстың үш жылы ішінде Түркістан өлкесінен ғана 70
мың бас жылқы, 12,7 мың түйе, 13 мыңнан аса киіз үй әкетілді.
Қазақтар ет, нан, мал, киіз үй және басқаларын Қазақстан аумағы
арқылы майданға бара жатқан әскерлерге тегін беруге тиіс болды.
Қазақтардың шаруашылығына миллиондаған рубльмен есептелетін
орасан үлкен шығын келтірілді. Қазақтардың да, қоныс аударып келген шаруалардың да өңделетін жерлері азайып, соның салдарынан
астық бағасы күрт шарықтап кетті.
1915
жылдың соңына қарай қазақтардың наразылығы арта түсті.
Көптеген болыстар салық төлеуді тоқтатты, «ерікті қайырымдылық
жасаудан» бас тарту, жергілікті экімшілікпен кикілжіңдер жиіледі.
Бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарында қазақтардың ұлт-азаттық
қозғалысы өздерінің саяси партияларын қүрған үш бағытта жүрді.
Бірінші оагыт Қазақстанның дербестігін, өлкеде демократиялық
жолдағы озық реформалар өткізуді қолдайтын отансүйгіш зиялыларды «Қазақ» газстінің айналасына топтастырды. Бүл топ квйіннөн
«Алаш» партиясына бірікті.
Екінші багыт ағарған ислам идеяларын үстанып, негізінен,
Қазақстанның шығыс облыстарынан шыққан, Түркістан генералгубернаторлығы қүрамына кіретін, «Шура-и-ислами» жэне «Шура-иулема» газеттерін құрған зиялылардан түратын-ды.
Алдыңғы екеуіне қарағанда осалдау үшінші багытты революциялык оқиғалар туғызды деуге болады. Ол 1917 жылдың күзінде ғана,
«Үш жүз» тобы ыдыраған кезде, «Үш жүз» деген партиямен бірге
үйым болып құрылды.
Әртүрлі партиялар мен топтардың өкілдері 1916 жылғы көтеріліс
кезінде әр басқа көзқарастарды ұстанған-ды. «Айқап» журналының
редакциясы қазақтардың әскерге алынуына қарсы түрды. Қарсылыққа
үндегені үшін журнал жабылды. «Үш жүз» партиясы отарлық
экшшілікке қарсы қарулы күреске үндеді. «Қазақ» газетінің редак
циясы бірқалыпты көзқарастан таймады. Міржақып Дулатов 1916
жылғы маусымның 25-індегі жарлықты «қанды» деп жариялағанмен,
алайда Әлихан Бөкейханов пен Ахмет Байтұрсынов кез келген
қарсылықтың орасан үлкен адам шығынына келтіретінін түсініп,
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і імі.идың 11-інде қазақ халқына үндеу жариялауға мэжбүр болды.
<>11411 пдамдарды тылдағы жұмысқа аттандыру шарасы эскер қатарына
•t'li.iiii амдардың отбасылары мен шаруашылықтарын жұтаудан жэне
I ,иіпіаушылардың құртуынан аман сақтап қалатыны айтылған.
<)ііксдегі күшейіп бара жатқан толқулардан және Ресей
имііориясының түрақты армиясының қырып-жою қаупінен сескенген
ііііі)і‘рал-демократиялық зиялы қауым өкілдерінің бірқатары: Әлихан
Ііоксйханов, Ахмет Байтүрсынов, Міржақып Дулатов, Сейітқазым
І.ддырбаев, Мұхамедияр Тұнғаншин Торғай және Ырғыз уездері
іуріындарын қарулы көтеріліске қатысудан бас тартуға көндіру
уііііп күш салды. Олар өлке түрғындарының толқуын басу үшін,
ііагіпаның дара билігі міндетті түрде қарулы жасақтарды пайдаланаіыііын ашық айтты: жазалау жорықтарының алғашқы қүрбандары,
()лрінен бұрын, балалар мен әйелдер болады; экономикалық тіршілік
карекеті бұзылады; әскери соттар іске кірісіп, жергілікті тұрғындарды
еіп аяусыз атуға және басқадай жазалау шараларын қолдануға үкім
іііығарады. Бүл үндеуге қол қойғандар халықтың ашу-ызасы мен
қайғысын терең түсініп, бөлісетіндерін күйіне отырып жазған-ды.
Үндеудің соңында зиялы қауым өкілдері көтерілісшілерді патша
жарлығына мойынсұнуға шақырды. Әйткенмен Торғай мен Ырғыз
уездеріндегі көтерілісшілердің саны азаймады.
Ал сол уақытта «Алаш» көшбасшыларының бірі Бақытжан
Қаратаев патша үкіметін қазақтар арасынан эскер жинаудан бас
тартуға жэне Қазақстаннан жазалау жасақтарын әкетуге көндіруге
эрекет жасады. Көтеріліс басшыларын ол саяси жағдайды түсінбейтін
жэне қазақтарды беймезгіл және дайындықсыз көтерілістерге итермелеген адамдар ретінде айыптады. Жарлықтан босатылған адамдардың
белгілі бір бөлігі, «жергілікті» делінетін әкімшілік шенеуніктері патша
жарлығын сөзсіз қолдап, оны басты іске асырушыларға айналды,
бірақ қазақ зиялы қауымының көзі ашық өкілдері (Бокин, Ниязбеков, Жүнісбеков) оларға батыл қарсы шығып, халықты билікке қарсы
қарулы көтеріліске шығуға үндеді.
1915 жылы қазақтардың соғысқа тікелей қатысатыны туралы мәселе
көтерілді. Қазақ зиялы қауымы «Қазақ» газеті арқылы қазақтарды
атты әскер бөлімдерін де әскери күш ретінде пайдалануды ұсынды.
Ол үсыныста екі мақсат көзделген-ді:
- біріншіден, әскер қатарында қызмет ететін қазақтардың жерлері
қоныстандыру үшін алудан босатылуға тиіс;
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-

екіншіден, тэуелсіз Қазақстан эскері құрылатын жағдайда,
ұрыстарға қатысу арқылы білікті эскер мамандардың дайындалып шығуы мүмкін.
Одан өзге, осындай жолмен ғана қазақтардың отаршылармен
күресу үшін қажетті қару алуы мүмкін еді. Алайда Ресей үкіметінің
«сенімсіз» қазақтарға қару беретін ойы болған да жоқ. Оның орнына
патша әкімшілігі Ресейдің орыс емес жұртшылығын тыл жүмыстарына
пайдалану туралы шешім қабылдады.
1916
жылғы маусымның 25-інде жарияланған жарлық бойынша
19-43 жас аралығындағы орыс емес ер адамдарды армия орналасқан
және тыл саналатын жерлерде қорғаныс құрылыстарын салу үшін
«тарту» көзделді. Алдын ала жасалған есептеулер бойынша, барлығы
390 мың ер адам эскерге шақырылуға тиіс болды.
Бұл жарлық қазақ даласын аса қиын жағдайға түсірді. Әскерге алу
егін жиналатын, малдарды қыстауларға көшіретін, жем-шөп, пішен
дайындайтын кезге тұспа-тұс келді. Еңбекке жарамды барлық ер
азаматтарды эскерге алу онсыз да қоныс аударушылар үшін жерлері
тартып алынған қазақтар шаруашылығының экономикалық негізін
қүлдырата түсті. Ауылдарда қалған қазақ жүртшылығы ашаршылық
әкелген 1916-1917 жылғы қыста жаппай жүтқа үшырады.
Қазақтарды тыл жүмысына тарту қазақтардың жэне Орта Азияның
басқа да халықтарының Ресей отаршылдығына қарсы әлеуетті
көтерілісінің басталуына себеп болды. Көтерілістің тегеурінінен
қорыққан патша билігі 1916 жылғы шілденің 20-сында - эскерге алу
мерзімін егін жиналып біткенге дейін шегеру, ал шілденің 30-ында сол
жылғы қыркүйектің 15-іне дейін шегеру туралы жариялады. Алайда
қазақтардың отарлауға қарсы көтерілісінің жалынын сөндіре алмады.
Жиырма бесінші маусымда жарияланған жарлық туралы хабар
бүкіл қазақ даласын дүр сілкіндірді. Қазақтардың эскерге алынуына
қарсы көтерілістер жер-жерлерде болыс билеушілерін ұрып-соғу,
отбасылық тізімдерді жою түрінде жүріп жатты.
Эскерге алуға жэне жергілікті биліктің зорлық-зомбылығына қарсы
күрестің отбасылық тізімдерді жоюдан басталуы кездейсоқ еместін. Туу туралы куэліктері болмағандықтан, қазақтардың отбасылық
тізімі олардың жасын анықтайтын жалғыз ресми құжат болған.
Сондықтан отбасылық тізімдердің өртеліп, жойылуы жэне оларды уез
бастығының табыс етпеуі ер адамдарды эскерге алуды тежеп, тіпті
тоқтатып та тастап отырды.
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( Мніі.істардың эскери басшылары тыл жұмыстарына алу туралы
I .і|іііі.іқтың халық арасында толқу туғызганы, ауылдарда жаппай
іііітиыстар өтіп, ал эскерге шақырылғандар тізімдерінің өртеліп
іміік.піы жайындағы хабарды Петерборга жеткізді.
Жетісу өлкесіндегі көтеріліс. 1916 жылдың шілде-тамыз айла14.111;^ халык арасындағы толқу бірте-бірте бүкіл Қазақстанды
I .ііілаган көтеріліске ұласты. Ондай көтерілістердің ең ірі
иишқгарының бірі Жетісу болды: онда шілдеде-ақ отаршыларға қарсы
и.ірулы күрес басталып кетті. Бүл жерде көтерілісті Тоқаш Бокин мен
Іігкболат Әшекеев басқарды. Көтерілісшілер пошта станцияларын
оргсіі, телеграф желілерін үзіп, жазалау эскерлерімен соғысты.
Иатша үкіметі барша Түркістан өлкесін соғыс жағдайына
кслтірді. Көтерілісшілерге қарсы жазалау жасақтары аттандырылды.
Ііір мезгілде патша үкіметі, алдында айтылғандай, қазақтар мен
кі.іргыздарды, ұйғырлар мен дүнгендерді эскерге шақыру мерзімін 1916
жі.ілгы қыркүйектің 15-іне дейін шегерді. Бірақ бұл шара көтерілістің
пршуін тоқтата алмады. Көтерілісшілердің орыс эскерлерімен қарулы
қақтығыстары енді сол жылдың тамызында да орын алды.
Отаршылар ұлт араздығын өршітуге тырысты. Түркістан генералгубернаторы Куропаткин мен Жетісу эскери губернаторы Фольбаумііың нұсқауы бойынша орыс жұртшылығы арасынан көтерілісшілерге
қарсы күресу үшін қарулы жасақтар құрылды.
Көтерілісшілерге қарсы патша эскерінің артиллерия мен
зеңбіректермен қаруланған арнаулы жасақтары шықты. Ауылдар мен
қалаларда барлық «күдіктілер» жаппай тұтқындалып, оларды эскеридала соттары өлім жазасына кесіп отырды.
1916 жылдың қыркүйегінде Лепсі уезінде көтерілісшілердің патша
эскерлерімен қарулы қақтығыстары орын алды. Көтерілісшілер
белсенді шабуылдар жүргізді. Бүны көтерілісшілер жасақтарының
жазалаушы жасақтарымен қақтығыстарда қол жеткен жекелеген
жеңістерімен түсіндіруге болады. Алайда патша эскерінің жағында
күш басым еді, өйткені оларда артиллерия мен зеңбіректер бар
болды. Көтерілісшілердің нашар ұйымдастырылған, оның үстіне
нашар қаруланған жасақтары жеңіліске үшырады. Қыркүйектің
соңында Қапал уезінде болған патша эскерлері мен көтерілісшілердің
қақтығысында көтерілісшілер жазалаушыларга соңғы соққы беріп,
содан соң тауға қарай шегінді. Патша эскерінің олардың соңынан
қууға тэуекелі жетпеді. 1916 жылдың қазан айына қарай Жетісудағы
көтеріліс те жаншылды. Патша жазалаушылары көтерілісшілерді ғана
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емес, бейбіт халықты да аямай қырып-жойды. Ондаған қазақ ауылы
өртеліп, көптеген қазақтар ажал құшты. Патша эскері қуғын-сүргінге
салған 300 мыңнан астам қазақ пен қырғыз туған жерлерін тастап,
Қытайдың Құлжа өлкесіне және Қашқарияға қашты.
Ешбір сотсыз жэне тергеусіз атылғандарды, жазалаушылар мен
кулак жасақтарының қолдарынан қаза тапқандарды есептемегенде,
патша үкіметі 347 адамды өлім жазасына кесіп, 578 адамды каторга
жүмысына айдады, 129 адамды түрмеге қамады.
Соған қарамастан, ел ішінде толқу басылмады. Патшаға жазған
рапортында Куропаткин: «Қалай дегенде де, жайылым оты берілсе
де, Жетісу жэне Сырдария облыстарының қырғыздарының бір
бөліктерінің қарулы көтеріліске шықпайтынына сеніп, отыра беруге
болмайды. Ондай қауіпке қарсы шаралар қабылданып жатыр», - деп
жазған.
Сырдария облысы мен Батыс Қазақстандағы көтеріліс. 1916
жылғы шілденің ортасына қарай халықтың жаппай толқуы Сырдария
облысының барша аумағын қамтыды. Көтерілісшілер «жергілікті»
экімшілік өкілдерін өлтіріп, болыс билеушілерінің мал-мүлкін
өртеп, полицияға жэне патша эскерлеріне қарсы үрысқа шықты.
Тамыздың басында көтеріліс Сырдария облысының Әулие-Ата уезіне
жетті. Көптеген көтерілісшілер «жұмысшыларды тыл жүмыстарына
жібермеуге» нық бекініп, Әулие-Ата маңында шоғырланды да,
казактардың жүздігіне шабуыл жасады. Қыркүйектің соңына қарай
Сырдария облысындағы көтеріліс түншықтырылды. Патша билігіне
бағынбаған жекелеген ауылдар Торғай облысының ен даласының ең
бір алыс түкпірлеріне көшті.
1916 жылғы мамыр айының ортасында көтеріліс Бөкей ордасын түгелдей, Темір және Гурьев уездерін қамтыды. Көтеріліс
патша жарлығына қарсылық білдіруден басталып, ашық соғысқа
ұласты. Орталыққа Темірден: «Қырғыздар телеграф желісін үзіп,
станциядағы аттарды тартып алмақшы. Олар патшаның жоғары
еркіне және бастықтарға бағынғысы келетін ізгі қыргыздарға қоқанлоқы көрсетуді былай қойып, енді оларды түтқындап, шен белгілерін
жұлып, отбасылық тізімдерді де құртып жатыр», - деген мазмүндағы
хабар жолданды.
1916 жылғы шілде-тамыз айлары ішінде қазақтардың жаппай
көтерілістері Орал облысында және Астрахань губерниясы қүрамына
кіретін Бөкей хандығында орын алды. Шыңгырлау болысының
№ 5-інші ауылының қазақтары сол жылғы шілденің 8-інде болыс
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Оилсушісінен тыл жүмыстарына аттандырылатындардың тізімш
жлсауды тоқтатуын талап етті. Болыс билеушісі олардың талаы.ііі орындаудан бас тартып, қырып-жоятынын айтып қоқан-лоқы
корсеткен соң, көтерілісші шаруалар оны сол бойда хатшысымен бірге
ил гірді. Шыңғырлауда болған оқиға туралы хабар басқа болыстарға
діі тарап кетті. Көп үзамай, жұртшылықтың толқуы Лбищенск мен
Прал уездерін қамтыды. Орал уезінің Шілік болысында шілденің
11-інде көтерілісшілер болыс билеушілеріне, хатшылар мен ауыл старіііындарына шабуыл жасады. Қызылжар болысының қарулы жігіттері
қазақтарды тыл жұмысына аттандыру ісіне көмек көрсетуге келген
иіаруа басшысының көзін жойды.
Орал облысында халық толқуларының нашар үйымдастырылуы,
бсйберекет жэне жергілікті сипат алуы патша үкіметінің оларды қазан
айының алғашқы күндерінде-ақ басып тастауын жеңілдетті. Алайда
оскерге шақыру бекеттеріне қазақтар келмеді.
Ақмола және Семей облыстарындағы көтеріліс. Сол уақытта
халықтың бас көтеруі Семей және Ақмола облыстарына да келіп жетті.
Көтерілісшілер эскерге алынатындардың тізімдерін жойып, жергілікті
ііатша экімшілігі өкілдерін үрып-соқты.
Көтеріліске: Спасск кеніштерінің, Қарсақбай зауыты мен Жезқазған
кен орындарының, «Риддер акционерлік қоғамы» зауытының
жүмысшы қазақтары қатысты. Кейбір аудандарда көтерілісшілердің
саны жеті мыңға дейін жетті. Көтерілісшілерге қарсы генерал Ягодин
басқарған он екі атты эскер, он бір күшейтілген жаяу әскер ротасы
аттанды. 1916 жылдың қыркүйек жэне қазан айларында жазалаушылармен қарулы қақтығыстар Зайсан, Өскемен, Қарқаралы, Ақмола,
Атбасар уездерінде орын алды. Павлодар уезінің көтерілісшілері
қыркүйектің 21-інен қазанның 3-іне дейін Алабас шатқалында жазалаушы жасақтарга қарсы ұрыстар жүргізді. Қаражар елді мекенінде,
Ақмола уезі мен басқа да жерлерде осындай үрыстар жүріп жатты.
Қыркүйектің 26-сында Көкшетау уезінің Қожас мекенінде қарулы
жігіттер казактар жасағына шабуыл жасады. Бір күн өткен соң,
Ақмола уезіндегі Қоржынкөл болысында ұрыс болды. Қазан айының
басында Ақмола уезіндегі Айнабұлақ елді мекеніне жақын маңда
екі мың көтерілісші қазақ жазалаушы жасаққа екі дүркін шабуыл
жасады. Ал қазанның 8-інде Алексеевка ауылында қазақтардың сол
жасағы жазалаушылармен бетпе-бет кездесіп, табанды қарсылық
көрсеткен соң, соңгылар кейін шегінуге мәжбүр болды. Атба
сар уезіндегі Қыпшақ өзеніне жақын жерде, қазанның 29-ында
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мыңнан астам көтерілісші бірнеше сағат бойы патша эскерлерімен
соғысты. Көтерілісшілердің жаппай ерлік мен батылдық көрсеткеніне
қарамастан, жақсы қаруланған патша әскері 1916 жылғы қазанның
соңына карай Семей жэне Ақмола облыстарындагы көтерілісті басты.
Көтерілістің жеңіліс табуына қазақтардың бытыраңқы эрекет етуі,
араларында байланыстың жоқтығы да себеп болды.
Ақмола, Атбасар уездері көтерілісшілерінің бір бөлігі жекелеген топтар болып Торғай уезіне кетіп, Амангелді Иманов жасағына
қосылды. Олардың кейбіреулері 1917 жылғы ақпан революциясына
дейін дербес эрекет етті.
Торғай облысындағы көтеріліс. Орыс патшасының қазақтарды
тыл жумыстарына шақыру туралы жарлыгы Орынборға 1916 жылғы
маусымның 28-інде жетті. Торғай облысы экімшілігі «құрметті
ақсақалдармен» бірге болыс билеушілері мен ауыл старшындарының
съездерін өткізіп, патша жарлығын дереу жэне бұлжытпай орындау
туралы шешім қабылдаған. А лайда қазақтардың наразылығы күн
өткен сайын өрши түсті.
Қостанай, Ырғыз, Ақтөбе уездері ауылдарында шаруалардың бейберекет қарсылықтары басталды. Торғай облысының губернаторына
қазақ жүртшылығының қарулы шабуылдары жайында қорқынышты
мэліметтер түсе бастады. Уезд бастықтарының бірі көтерілісшілердің
тау шатқалдарында шоғырланып, поштаға шабуыл жасап, теміржол
желілері мен болыс мекемелерін қиратып, болыс билеушілерін өлтіріп
жатқанын хабарлаған. Әкімшілік көтерілістің бүкіл облысқа тарап
жатқанынан қорықты.
Торғай уезінде Амангелді Үдербайұлы Иманов басқарған ірі
көтерілісші жасақ құрылды. Амангелді Иманов 1873 жылы сәуірдің
3-інде Қостанай облысының қазіргі Амангелді ауданында дүниеге
келген. Ол он екі жасқа келгенге дейін ауыл мектебінде, содан кейін
имам Әбдірахманның медресесінде оқыған. Бұл жерде ол төрт жыл
білім алып, түрік, парсы және араб тілдерін меңгереді. Амангелді 1913
жылдан бастап «Айқап» журналы мен «Қазақ» газетіне жазылып,
оларды түрақты оқып отырады, Амангелді шыққан ру тұрып жатқан
Терісбүтақта, 1910 жылы оның бастамасымен мектеп салынады.
Көтеріліске дейін-ақ Амангелді елге халық бостандығын
жақтаушы, отарлық режимге қарсы адам ретінде танылған-ды. Ол
түрмелерге де, қамалған қазақтардың істері бойынша Петерборға да
барып жүреді.
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І‘)16 жылдың шілдесінде Амангелді бытырап жүрген қазак
.ім\сі»қтарын бір армияға біріктіре бастайды, ал тамыздың алғашқы
күіідсрінде оны көтерілісшілер Сұрша мекенінде сардарлардың бегі,
мпт қолбасшы етіп сайлайды. Одан өзге, хан болып қыпшақтардан —
»)(>дігаппар Жанбосынов, арғындардан Оспан Шолақов сайланады.
Амангелді
әскері
көтерілісшілердің
басқа
жасақтарынан
үііымдастырылуы және тәртіп жағынан ерекшеленді. Сарбаздар
омдық, жүздік жэне мыңдықтарға бөлінді. Басқару штаб міндетін
.ііқарған Әскери кеңес арқылы жүзеге асты. Кеңес жанында барлық
.жімшілік мәселелерді қарап, шешетін хатшылық жүмыс істеді
жоне пошта да сол жерде орналасты. Штаб жанындағы сот алқасы
іііагымдарды қараумен, эртүрлі мәселелерді заң жүзінде шешумен
айналысты. Сарбаздар мен бейбіт жүртшылық арасындағы даулы
мэселелерді эр мың шаруашылыққа штаб тағайындайтын елбегі
шешетін болған. Көтерілісшілер үшін салықтар мен азық-түлікті
жасакшылар жинаса, ал қаржы ісін арнайы тағайындалған қазынашы
жүргізіп отырады.
Көтерілісшілердің хандарын мойындап, қабылдаған жүртшылық,
битамалды - бай жэне ауқатты шаруашылықтардағы эр үйден
көтерілісшілер эскерінің қажеттіліктері үшін төрт рубльдан алым
жинауды есептемегенде, салықтардың барлық түрлерінен босатылатын.
Торғай жэне Ырғыз уездерінде 1916 жылдың қазан айына қарай
көтерілісшілердің әрқайсысының құрамында 2-3 мың адам бар 20-ға
жуық жасағы болды. Ол жасақтар үш топқа бірікті.
Қазанның 17-сінде Ақтөбе уезінің көтерілісшілері Қарабүтақ ауылын қоршауға алып, келесі күні Көжекөл көлі маңында жазалаушы
жасаққа шабуыл жасады. Қиян-кескі үрыстан соң, патша эскері кейін
шегінуге мәжбүр болды. Төрт мың көтерілісші қазанның 21-інде
Татар көлі маңында казак жүздігімен және полицей жасағымен ұрыс
жүргізді. Қазанның 23-інде Амангелді баскарған көтерілісшілер Торғай
қаласын қоршап алды, Қазан қаласы әскери округінің колбасшысы
әскер министріне «Торғай мен Ырғыз уездерінде жағдайдың шапшаң
қиындап бара жатқанын, Торғай қаласымен телеграф байланысы ғана
емес, кез келген байланыстың үзілгенін, Торғайдың да, Ырғыздың да
коршауга алынғанын» телеграф аркылы баяндаган. Сонымен қатар
көтерілісшілердің Торгай мен Ыргызды алып қана қоймай, Орынбор —
Ташкент желісіндегі теміржолдарды да бүзуды колга алганы мәлім
етілді.
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2. Столыпиннің аграрлық саясаты нені көздеді? Қазақстандағы
қоныстандыру саясатының жаңа кезеңі туралы не білесіз?
3. 1905-1907 жылдардағы орыс революциясының Қазақстандағы
саяси ахуалға қандай ықпалы болды?
4. Бірінші дүниежүзілік соғыс қашан жэне не үшін басталды?
Оның Қазақстанға қандай әсері тиді?
5. Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістің себептері,
сипаты, қозғаушы күштері жайында айтып беріңіз. Қазақтың
зиялы қауымы бұл көтеріліске қалай қарады?

5-тақырып. Қазақстан жаңа заманда (1917-1920 жж.).
Кеңестік Қазақстан қалыптасуының тарихи бастаулары
Дэріс жоспары:
1. 1917 жылгы Ацпан революциясы жэне цогамның саяси өміріндегі
өзгерістер, алгаищы саяси партиялардың пайда болуы.
2. «Алаш» саяси партиясының цұрылуы жэне оның үлттъщ мемлекет цалыптасуы жолындагы цызметі.
5. Қазан революциясы жэне Қазацстанда Кецес өкіметінің орнауы.
4. Қазацстанныц 1918-1920 жылдардагы Азамат согысына
катысуы.
5. Қазаң Аетономияльщ Кеңестік Социалистік Республикасының
(ҚазАКСР) күрылуы.

Дәрістің қысқаша мазмұны
1.
1917 жылғы Ақпан революциясы және қоғамның саяси
өміріндегі өзгерістер, алғашқы саяси партиялардың пайда болуы
1917 жылғы ақпанның 23-27-сінде (наурыздың 8-12-сі) Ресейде
патша өкіметін қүлатқан буржуазиялық-демократиялық револю
ция орын алды. Билік басына келген Уақытша үкімет Германиямен
соғысты жалғастыруды, пэрменді экімшілік аппаратты қайта қүрудьц
түбегейлі саяси және элеуметтік реформалар өткізуді және шектен тыс
орталықтандырылған мемлекетті федеративтік мемлекетке өзгертуді
өзінің бірінші кезектегі міндеттері ретінде белгіледі.
Уақытша үкімет өлім жазасын, эскери-дала соттарын алып тастады,
каторгаға айдау және жер аудару жойылды, мемлекеттік қауіпсіздікке
байланысты барлық істер сот ісіне қатысып отыру үшін сайланатын сенімді адамдардың жүргізуіне берілді. 1917 жьтлғы наурыздың
20-сында «Дін ұстануға байланысты және үлттық шектеулерді алып
тастау туралы» заң қабылданды. Барлық азаматтар үшін мемлекеттік
қызметке кіру жэне оқу орындарына түсу, көшіп-қону, меншік сатып
алу, сауда-саттықпен және кәсіпшілікпен айналысу үшін бірдей
құқықтар жария-ланды. Оқу орындарында жэне іс қағаздарын жүргізу
үшін ана тілінің пайдаланылуына рүқсат берілді. Сол жылғы шілденің
басында Ресейді федерацияға өзгерту мақсатында қажетті заңдар
эзірлеу үшін комиссия қүрылды.
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Торғай көтерілісшілеріне көрші облыстардың қазақтары да
қосылды. 1916 жылғы қарашада көтерілісшілердің саны 50 мың адамға
жетті. Көтерілісшілер толық дерлік жергілікті отаршылар аппаратын істен шығарды. Жазалаушы жасақтар көтерілісті басып тастай
алмады.
Патша үкіметі төтенше шаралар қолдануға кірісті. Генерал Лаврен
тьев басқарған, құрамына майданнан шығарылған эскери бөлімшелер
кірген арнайы экспедиция корпусы жасақталды. Бұл корпус бірден үш
жақтан - Қостанай мен Ақтөбеден, Шалқардан шабуыл бастап кетті.
Көтерілісшілер патша эскері келгенше Торғайды басып алуға
ұмтылды, алайда олардың қарашаның 6-сында қаланы шешуші шабуылмен басып алу эрекеті сэтсіздікпен аяқталды. Қала он күндей
қоршауда қалып қойды, бірақ Торғайды ұзақ уақыт қоршауда ұстап
түру мүмкін емес еді, өйткені оған жазалау экспедициясының негізгі
күштері жақындап қалған-ды. Көтерілісшілер қоршауды тастап,
орыс эскерінің алдынан шықты. Қарашаның 16-сында Түнқойма
станциясының маңында көтерілісшілер жазалаушы жасаққа шабуыл
жасады. Көтерілісшілердің қатарлары арасынан әрең сытылып шыққан
жазалаушылар сол күні Торғайга кірді.
Қарашаның екінші жартысында көтерілісшілердің негізгі жиыны
Торғайдан 150 шақырым шегініп, Батпаққара мекенінде, ал бір бөлігі
Аққұм қүмдарында шоғырланды. Көтерілісшілер Батпаққарада соғыс
қимылдарын да, алынған аудандарды да басқару бойынша кеңес
құрды.
Көтерілісшілермен күресу үшін генерал Макаровтың басқаруымен
Самарадан шыққан жаңа жазалау жасағына Орынбор бөлімшелерінің
жасақтары қосылды.
Ерте түскен қыс, күшті аяз бен қалың жауған қар көтерілісшілердің
іс-қимылдарын қиындатты. Амангелді мен Әбдіғаппар жасақтарын
жазалаушы жасақтар оңай жете алмайтын жерлерге шоғырландырды.
Көтерілісшілер өздерін азык-түлікпен және аттарын жем-шөппен
өздері қамтамасыз етті, жертөлелер салып, киіз үйлер тұрғызды.
Амангелді 1917 жыл басталысымен-ақ күресті жалғастыруды ойластырды.
Қостанайдан Батпаққараға бет алған бірінші жазалаушы жасақтың
жолын Наурызымның екі болысынан шыққан, құрамында екі мыңға
жуық адамы бар көтерілісшілер жасағы кесті. Шошқалықопа елді
мекенінде - 1917 жылғы қаңтардың 13-інде, ал Қияққопа мекенінде
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Һ.щіардың 14-інде жазалаушы жасақтарды кейін шегінуге мәжбүр
ічксіі үрыстар орын алды.
Ақпан революциясының қарсаңында, Қазақстанның басқа облы« іарында соғыс іс-қимылдары тоқтаған кезде, Торғай даласында жазаііпушы жасақтар мен көтерілісшілер арасындағы ұрыстар жалғаса
()срген-ді. 1917 жылғы ақпанның ортасында полковник Тургеневтің
>касағы Батпаққара маңында көтерілісшілердің нығайтылған
()скстіне шабуыл жасауға эрекеттенді. Көтерілісшілердің жазалауіііылармен қақтығысы ақпанның 18-інде - Қарақоға болысының
алтыншы ауылы маңында, ақпанның 21-інде Қараторғай болысының
Қүмкешу елді мекенінде болса, ақпанның 22-24-інде Доғал Үрпек
маңында көтерілісшілер Ресей әскерімен соңғы ұрысқа кірді. Өзгеше
жанкештілікпен көтерілісшілер баяу шегінді. Қазақтар ауылдарымен
түгелдей Торғай өзенінің қатқан мүзы үстімен шегініп бара жатқанда,
оларға екі жақтан оқ жаудырған орыс жасақтары бірнеше жүздеген
ойелдер мен балаларды, қарттарды, мыңнан аса сарбазды жер жастандырды.
Ақпанның соңында жазалаушылар Доғал Үрпекті көтерілісшілер
қолында қалдырып, кейін шегінді. Ақпан революциясы жеңіске жеткен соң, көтерілісшілер жасақтарының қазақ даласындағы саны жедел
өсіп, ал 1917 жылдың аяғында Амангелді Торғайды басып алды.
Сөйтіп, патша билігі қазақ көтерілісшілерінің негізгі ошағын
түншықтыра алмады, бірақ көтеріліс кезінде қазақ ауылының
экономикалық ахуалы күрт төмендеп кетті. Көптеген шаруашылықтарды жазалаушылар талан-таражға салды, көтерілісшілердің
бір бөліктері Қытай мен Монголия аумагына қоныс аударуға мэжбүр
болды. Жалпы алғанда, сол жылдарда Ресей империясындағы
қазақтардың саны 600 мыңдай адамға қысқарған,
Қазақстанның көпшілік аудандарында көтерілістер тұншықтырылып, 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыс жеңіліс тапқанына
қарамастан, жалпы, ол ұлттық сана-сезімнің жедел көтеріліп,
саяси белсенділіктің артуына, дербес мемлекеттік қүрылыс құру
тәжірибесінің жинақталуына келтірді.
Бақылау сүрақтары:
1. XX ғасырдың басында Қазақстанда элеуметтік-экономикалық
жағдайдың ушыға түсуі себептерін атап беріңіз.
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Жергілікті экімшіліктің міндеттері Уақытша үкімет комиссарлары дәрежесін алған губерниялық жэне уездік жер басқармаларына
жүктелді. Қазақстанда ондай басқармалар жоқ жерлерде жергілікті
қоғамдық комитеттер сайлаған немесе үсынған адамдар комиссарлар
болып тағайындалды. 1917 жылғы сәуірдің 7-сінде Уақытша үкіметтің
генерал-губернаторлықты ауыстырған Түркістан комитетін қүру
туралы жарлығы жарияланды. Облыс пен уезд деңгейіндегі басқарма
алғаш рет қазақ жұртшылығының өкілдеріне тапсырылды. Сөйтіп,
Торғай облысы бойынша —Ә.Бөкейханов, Жетісу облысы бойынша —
М.Тынышбаев, Орал облысы бойынша Х.Досмұхамедов комиссар
лар болып тағайындалды. Қазақтардың үлт-азаттық қозғалысының
бірқатар көшбасшылары жекелеген уездердің комиссарлары болып
тағайындалды.
Комиссарлардан өзге, жер-жерлердегі атқарушы билік облыстық
және уездік атқарушы комитеттерге берілді. Комитеттер көп
жағдайларда облыстық және уездік орталықтар жұртшылығының
саяси белсенді топтарының жиналыстарында жете ойластыра
ұйымдастырылмаған түрде қүрылып жатты. Сол уақытта қазақ
жүртшылығы басым өңірлерде меншікті басқару органдары қалыптаса
бастады.
Сонымен қатар Уақытша үкімет Ресей империясының 16 томдық
Заң жинағының негізгі ережелерін пайдалануды жалғастырған
«құқықтың үздіксіздігі» қағидасын жариялады. Өмірлік маңызы бар
әлеуметтік-экономикалық заңдар қабылдау жөнсіз созылып кетті. Жер
реформасын жүзеге асыру 1918 жылдың көктеміне дейін шегерілді,
соғысты тоқтату туралы мүлдем сөз қозғалмады. Көптеген заңдарды
Құрылтай жиналыстарының талқылауына шығару қажет болды.
Қүрылтай жиналысына сайлау да көп уақытқа созылды. Жазға қарай
сайлау заңы жобасын жасау бойынша ерекше мәжіліс шақырудың сәті
түсті. Сол бойынша жалпыға бірдей сайлау құқы көзделіп, сайлау 1917
жылғы қарашада ғана, енді Уақытша үкімет құлаған соң өтті.
Ресейде 1917 жылдың көктемі мен жазында революциялық және
ұлт-азаттық қозғалыс әлі де бейбіт сипатта еді. Шілденің 3-інде
Петроградта өкіметтің Кеңестердің қолына өтуін талап еткен әлеуетті
шеру басталды. Шілденің 4-інде шеруге қатысушылардың саны 500
мың адамға жетті.
Уақытша үкімет халықтың толқуын басу үшін майданнан өзіне
адал эскерлерді шақыртып, оларға болып жатқан оқиғалардың мэн96

нміііы туралы теріс ақпарат беріп, революцияның жұмысшылары мен
іоіідіггтарын қырып-жоюды бастады.
І‘Л7 жылғы шілде оқиғаларынан кейін елдегі саяси ахуал өзгерді:
кос окіметтің билеуі тоқтап, революция дамуының бейбіт кезеңі
іоіқгалды. Барша билік енді буржуазияның қолында шоғырланып,
)сср-меньшевиктер Кеңестері Уақытша үкіметтің шылауына айналды.
('омымен бірге Уақытша үкіметтің енжар және үйымдастырылмаған
іс-қимылдары буржуазиялық үкімет пен анархияның құлауына
келтірді. Сөйтіп, билікті большевиктер мен солшыл эсерлердің
готенше батыл солшыл партияларының басып алуына жағдай
тугызды. Қазақстан да, Ресей секілді, қанды азаматтық көтерілістің
алаңына айналды.
Ақпан революциясын Қазақстанда халық зор қуанышпен қарсы
алды. 1917 жылдың сәуір-мамыр айларында бүкіл Қазақстан бойынша
оздерінің ұлттық комитеттерін сайлаған облыстық және уездік қазақ
съездері өтіп, Қазақстанның ары қарайғы тағдыры талқыланды. Наурыз айында-ақ «Қазақ» газетінің қызметкерлері саяси партияларға өте
бастады.
Үзақ дайындықтан кейін шілденің 21-28-інде Орынборда өткен
Жалпықырғыз (жалпықазақ) съезінде партия құру, бағдарлама жасау
және Құрылтай жиналысына сайлауға дайындалу туралы шешім
қабылданып, қазанның 5-інде партия қазақтардың аңызға айналған
ата-бабасының атымен «Алаш» деген атау алды.
Алаш партиясын ұлт-азаттық қозғалысының көшбасшылары Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Халел
және Жақанша Досмүхамедовтер, Мүхаметжан Тынышбаев, Мағжан
Жүмабаев, Халел Ғаббасов басқарды.
Қазақстанның Түркістан генерал-губернаторлығына енген оңтүстік
облыстардың діни басқармасы мен шіркеу билігін жақтайтын зиялы
қауымдары «Шура-и-ислам» жэне «Шура-и-улема» партияларын
құрды. 1914-1916 жылдарда осы бағытты үстанған «Үш жүз» тобының
көшбасшысы Көлбай Тоғысов Ташкентте «Алаш» газетін шығаратын.
«Шура-и-ислам» («Ислам кеңесі») партиясы Түркістандағы
буржуазиялық-үлттық үйым болатын. Қазан революциясынан
кейін ол Қоқан автономиясын жариялады. 1918 жылы Түркістан
Халық Кеңесі комиссариаты таратылып, басмашылардың астыртын
ұйымдастырушысы болды.
«Шура-и-улема» («Діни басқарма кеңесі») партиясы буржуазиялық-ұлттық, ислам жолындағы ұйым болған-тын. 1917 жылы «Шура97

и-ислам» құрамынан бөлініп шыққан. Қоқан автономиясы мсмі
басмашылықты ұйымдастырушы жэне басқарушы ұйым болды. Басмашылар жойылған соң, ол да жұмысын тоқтатты.
Алдыңғы екеуіне қарағанда осалдау «Үш жүз» деп аталатын саясіі
ағымды революциялық топтар құрған-ды. 1917 жылдың күзіндс
ол «Үш жүз» қазақ социалистік партиясына айналды. «Үш жүз»
партиясының Орталық комитетінің алғашқы төрағасы - Мұқан Айтпенов, ОК төрағасының орынбасары - Көлбай Тоғысов, хатшысы Ысқақ
Көбеков болған. Партияның баспа органы —аттас «Үш жүз» газеті,
ал оның редакторы К.Тоғысов болды. Әлеуметтік негізі бойынша ол
үсақ буржуазиялық демократиялық ұйым-тын. Қазақ революциясынан
кейін ол «Алаш» партиясына қарсылас ретінде қарсы шықты. Біртебірте ол большевиктер мен солшыл эсерлер жағына өтті.
Жұмысшы, солдат және шаруа депутаттарының заң негізінде емес,
«революциялық бастама» негізінде бейберекет пайда болған кенестері
елеулі саяси күшке айналды. Рас, Қазақстанда Кеңестердің ықпалы
оншалықты күшті болған жоқ, ал 1917 жылдың көктемінде олардың
көпшілігі Уақытша үкімет тағайындаған билік органдарын қолдауға
көшті.
2. «Алаш» саяси партиясының қүрылуы және оның үлттық
мемлекет қалыптасуы жолындағы қызметі
XX ғасыр басындағы қазақ мәдениетінің аса маңызды, ерекше
қүбылыстарының бірі еуропалық деңгейде (Варшавада), көбінесе
Ресейде (Мәскеу, Петербор, Қазан, Томск, Омбы) білім алып, ағарған
қазақтардың әлсіздеу, бірақ бастамашыл және беделді тобының
пайда болуы еді. Нақ осы зиялы топ ішінде сауаты аз, білімсіз қазақ
жұртшылығын орыс билігінің езгісі мен зорлық-зомбылығынан
құтқаруды көздеген патриоттық идея туған-ды. Бұл қозгалыс өзінің
атауын қазақтардың аңыздардағы ханы —Алаш ханның есімінен алған.
Қазақ сөзіне теңдестірілген «Алаш» атауында ңазақтардың барлық
жерлерін біртүтас билікке біріктіру идеясы, соиымен ңатар тәуелсіз
Қазақ MejmeKemi, үлттың мүдделерді ңоргау жүйесіндегі негізгі қүрал
туралы идея іске асқан-ды.
1910-1913 жылдарда Мұхаметжан Сералин, Ахмет Байтұрсынов,
Әлихан Бөкейханов және басқаларының бастамасымен қазақша:
«Айқап» журналы, «Қазақ», «Қазақстан» газеттері басылып шығып,
олардың беттерінде қазақ қоғамының шынайы жағдайы, жергілікті
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•У(м і.ііі;і.і|)ді>ің орыс билігі жүргізіп отьфған әлеуметтік, ұлттық
сі піі' і'.іржі.і саясаттарына (алым-салықтар, сыбайлас жемқорлық, жер
і. іім ігрііі тартып алу эрекеттеріне) наразылығы баяндалатын. Сол
I' і>M.U(м қүралдарының беттерінде сонымен қатар дала қазақтарының
(tph кіісисттері: жалқаулығы, бейқамдығы, сауатсыздығы, негізсіз
ііи» ыіііііақтығы эжуаланып, қамшылана түсетін.
*»;илсттілік жэне көшпенділерді қорғау, қазақ қоғамын жаңғырту
t ім(' озгерту идеялары аталған түлғалардың қызметіндегі өзекті
'ішмісміср болды. Сол жылдары алдыңғы орынға жоғары деңгейдегі
1 441111 кср, Ресей империясының Бірінші мемлекеттік Думасының
иііуіаты Әлихан Бөкейханов шықты. Николай II патшаның
ііікіаіі құлатылуын жэне ақпан буржуазиялық-демократиялық
рі иолюциясының жеңісін «Алаш» көшбасшылары қуана қарсы алды,
ііііікспі билік басына А.Ф.Керенский басқарған Ресей либералдарының
ііуін ездерінің отарлық қысымнан құтылуға деген үміттерімен
(ілИланыстырды. Осындай үміттерді растап, нығайта түсу үшін,
І'>1/ жылдың наурызында Ә.Бөкейханов Уақытша үкіметтің Торғай
иһііысындағы комиссары болып тағайындалды.
Орал қаласында 1917 жылғы сәуірдің 19-ы мен 22-сі аралығында
( )рал облыстық съезінің бірінші отырысы өтіп, онда Халел
Дпсмүхамедов төраға болып (съезге қатыспағанына қарамастан) сайііаііды. Бүл жиын өзіндік күш сынау іспетті болып, жалпыүлттық
I і.езд өткізу үшін аралық кезеңге айналды.
Тыл жұмыстарына алынған дала қазақтарына көмек корсету
мақсатында, Ә.Бөкейханов басқарған зиялы қауым өкілдерінің тобы
Батыс майданға, Минск өңіріне бет алады. Үрыс шептеріне жақын
жсрлерде олар майданға: дэрігер-фельдшер, мүғалім, аудармашы
сііяқты аса қажет мамандарды шақыртып, сонымен қатар «Еркін дала»
қоғамын ұйымдастырады. Қазақ азаматтарын әскерге алу мәселесіне
деген әртүрлі көзқарастар, содан кейін халықты азат ету үшін саяси
күрес жүргізу тактикасы мәселелері сол кезде қазақ зиялы қауымы
қатарларын бірнеше бағытқа ажыратқан-ды.
Сол тарихи кезеңде күллі Орталық Азияда қойылған мақсаттары
бойынша, саяси маңызы жэне бүқара халықты қамтуы жағынан
«Алаш» партиясымен қатар түра алатын ешқандай қозғалыс
болмаған-ды.
1917 жылгы қарашаның 21-інде «Алаш» партиясы бағдарламасының
жарияланған жобасында:
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«Ресей демократиялық федеративтік республикаға (демократия халықтың өкіметі, федерация - ұсақ мемлекеттердің одагы) айналуға
тиіс. Федеративтік республикадағы әрбір жеке мемлекет дербес және
бірдей құқықтар мен мүдделерде басқарылады. Үкімет басында Құрылтай жиналысы, ал аралықтарда Құрылтай жиналысы мен
Мемлекеттік Дума белгілі бір мерзімге сайлайтын президент тұрады.
Президент Министрлер кеңесі арқылы басқарады және Құрылтай
жиналысы мен Мемлекеттік Дума алдында жауап береді. Заң
шығарушы билік үкіметті бақылап отыру құқы берілген Мемлекеттік
Думаның қолына ғана шоғырланады. Сайлау қүқын шыққан тегіне,
қай дінді ұстанатынына және жынысына қарамастан, барлық адамдар
пайдаланады. Депутаттардың сайлауы төте тең жэне жасырын дауыс
беру жолымен өткізіледі», - деп жазылған. Ары қарай бағдарламада
төмендегідей ережелер қамтылған:
1. Қырғыз-қайсақтардың автономиясы облыстардан қүралады
және Ресей Федерациясына басқа халықтармен теңдей дэрежеде кіреді.
2. Ресей Федерациясында жеке тұлғалардың теңқүқылығы,
қолсүғылмастығы жэне сөз, баспасөз бен одақтардың бостандығы
сақталады.
3. Дін мемлекеттен бөлінген, ал барлық адамдар азат жэне тең
болуға тиіс.
4. Барлық халықтар сот алдында теңқүқылы, оның үстіне, егер іс
қарау жер-жерлерде қырғыз жұртшылығының қүрамында өтсе, онда
іс қырғыз (яғни қазақ) тілінде жүргізілуге тиіс.
5. Салықтар байлық пен жалпы мүліктік жағдайға сай өндіріліп
алынуы керек: бай адам көп, кедей аз төлейді.
6. Жүмысшы заңнама жұмыскерлердің пайдасын көздеуге тиіс.
Қырғызстанда (яғни Қазақстанда) фабрикалар мен зауыттар аз болуы
себепті жұмысшылар да аз болғандықтан, «Алаш» партиясы бұл
мэселеде социал-демократ меньшевиктердің бағдарламасын қолдайды.
7. Халыққа білім беру барлықтарына арналған игілік болуға тиіс.
Барлық оқу орындарында оқыту тегін. Бастауыш мектептерде сабақ
беру ана тілінде жүргізілуге тиіс. Қазақтардың өздерінің орта және
жоғары оқу орындары және университеттері болуы керек.
8. Жер мәселесіндегі орасан үлкен, көп жағдайда билік органдарының кемсітушілік іс-әрекеттерінің салдары жаппай толқулар мен
көтерілістерге келтіретін шиеленісті ескере отырып, бағдарламаны
жасаушылар: «Құрылтай жиналысына жер заңын жасап, қараған кезде,
бірінші кезекте, негізге тұрғылықты халыққа жер бөлінуі алынуға
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Mill І оііі.іс аударып келген шаруаларға жер бөліп беру түрғылықты
■..HIMк жсрмен толық қамсыздандырылғанша жүргізілмеуі керек.
Ф»|іміи сатылуына үзілді-кесілді тыйым салынады. Жердің барша
iMii'ii.ti і.і; ормандар, өзен-көлдер мемлекет меншігіне жатады және
иим жср комитеті басқарады», —деп көрсеткен.
'* Халықты қорғау үшін, қазіргідей емес, басқа бастауларға
і(\рміііаіі әскер болуға тиіс. Әскери қызметтен өтуге міндетті адаммирді.і оқыту жэне олардың қызметі жергілікті орындарда өтуге тиіс.
і и м‘рді бөлімшелерге бөлу туыстық үстанымына негізделуге тиіс:
и. ірі і.іздар/қазақтар әскери қызметті атты милиция түрінде өткереді.
I•кiншi жалпықазақ съезі 1917 жылы желтоқсанның 5-і мен 13-і
.ірилі.ігында Орынборда өтті. Съезге: Б.Құлманов, К.Кенесарин,
ГҚараш, М.Дулатов басшылық етті. Ә.Бөкейханов пен Х.Ғаббасов
Гіаяіідама жасады. Съезд отырыстарында төмендегілей мэселелер
к. іралды:
1. Сібір, Түркістан және Оңтүстік-Шығыс одағы автономиясы туралы.
2. Қырғыз облыстарының автономиясы. Үлттық қор, халық соты,
азық-түлік жэне басқа мэселелер.
Х.Ғаббасовтың автономия жөніндегі баяндамасы талқыланып,
қазан айының соңында Уақытша үкіметтің қүлап, енді анархия
қаупі өршіп бара жатқаны ескеріліп, ал орын алған қиын жағдайдан
іііығудың жалғыз жолы берік өкімет орнату екені мойындалған соң,
съезд бірауыздан төмендегілер бойынша қаулы қабылдады:
1. Шыққан тегі бір, мэдениеті, тарихы мен тілі бір қайсақ-қырғыз
жүртшылығы басым: Бөкей ордасы, Орал, Торғай, Ақмола, Жетісу,
Семей, Сырдария облыстарының, Ферғана, Самарқан, Әмудария
уездерінің, Сырт Каспий облысының, Алтай губерниясының іргелес
қырғыз болыстарының автономиясын құру.
2. Қайсақ-қырғыз облыстары автономиясына «Алаш» атауын беру.
3. «Алаш» автономиялық облыстарының жер бетіндегі барлық
байлықтары, сулары, олардың байлықтары, сондай-ақ жер қойнауы
бар түтас аумағы «Алаштың» меншігін құрайды.
4. «Алаш» автономиясының конституциясы Бүкілресейлік Қүрылтай жиналысында бекітіледі.
5. Қайсақ-қырғыздардың арасында тұратын барлық адамдарға
азшылық құқыктарына кепілдік беріледі. «Алаш» автономиясының
барлық мекемелерінде ұлттардың бәрінің өкілдері тең шамада
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болуға тиіс. Сонымен қатар «Алаш» автономиясы шектерінде жерсіч
қалғандарға да бұрынғы аумақтық және мэдени автономия беріледі.
6. «Алаш» облысын жалпы құлдыраудан, анархиядан құтқару
мақсатында: 25 мүшеден тұратын оның 10 орны қайсақ-қырғыздар ара>
сында тұратын орыстар мен басқа ұлт өкілдеріне берілетін Уақытша
халық кеңесі (Алаш Орда) ұйымдастырылады. Алаш Орданың орналасатын орны болып уақытша Семей белгіленеді. (Алаш Орда сол бойда
қайсақ-қырғыз жұртшылығын басқару үшін атқарушы билік алуға
тиіс болды).
7. Алаш Орда халық милициясын құру үшін белсенді іс-шаралар
қабылдауға міндеттенеді.
8. Алаш Орда таяу уақыт ішінде «Алаш» автономиясының
Құрылтай жиналысын Бүкілресейлік Құрылтай жиналысына сайлау туралы қолданылып жүрген ережелерге сай келетін бастауларда
шақыруға міндетті.
9. Алаш Ордаға съезд төмендегідей өкілеттіктер береді;
а) заем беру келісім-шарттарын жасау;
ә) басқа автономиялық көршілермен бірлескен келіссөздер жүргізу
(ол кезде келісім-шарт жасасу құқы «Алаш» Құрылтай жиналы
сына беріледі).
10. «Алаш» Қүрылтай жиналысына Халық кеңесі «Алаш» автономиясының өзі жасаған конституциясының жобасын табыс етуге
міндетті.
Қозғалыс көшбасшылары өздерінің автономия құру ниеттерін
жүйелі түрде, бірізді сабақтастықпен жүзеге асыруды көздеді. Бірақ
ол кезеңде Қазақстанда іс жүзінде билік көп болды. Уақытша үкімет
биліктерінің қалдықтарымен бірге, әр жерлерде Кеңестер пайда болды.
Орынбор, Сібір, Жетісу казактары өзін-өзі басқарудың эскери органдарын құрса, шаруалар мен майданнан қайтқан солдаттар өз органдарын құруға кірісті. Болшевиктердің зорлық-зомбылығы кері лаңкестік
туғызды. 1918 жылдың көктемінде қырғын қантөгіске жеткізген
Азамат соғысы басталып, барша үлкен Еуразия кеңістігі ақтар мен
қызылдарға бөлінді. Азамат соғысының қақ ортасына түскен Алаш
Орда жасақтары большевиктерге қарсы соғысып, ұрыстарга қатысты.
Жас автономияның қызметі қиын да күрделі жағдайларда жүріп
жатты. Дегенмен Алаш Орданың билік органдары дала өлкесінің
көптеген жерлерінде пайда бола бастады. Ондай билік органдарының
аса пәрменділері: орталығы Жаңа Семей қаласында орналасып,
кейіннен Алаш қаласына өзгертілген - Семей, орталығы Орал
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мгні.и і.ті.ің Жымпиты поселкесінде орналасқан - Батыс жэне Торғай
Піііііміііелсрі болды. Алаш Орданың жергілікті органдары өздерін
іар деп жариялап, солардың жанынан өз соттары мен милиция
ирыидарын қүрды. 1918 жыл ішінде Алаш Орда үкіметі Ә.Бөкейханов,
М Іі.іііыііібаев және Х.Ғаббасов қол қойған, жер пайдалану негіздерін
|іі' 1 11*11 гін бірқатар өкімдер шығарды. Үкімет башқұрт автономшыларыка іі. Сібір уақытша комитетімен хат-хабар алысып, байланыс орнатты.
І‘Л8 жылдың көктемі мен жазында Алаш Орда органдары казаккірмсіі жэне атаман А.И.Дутовтың жасақтарымен одақтасып, больше(иімсрге қарсы күрес бастайды.
Горгай бойынша өкілетті С.Қадырбаев таяу уақытта «қарақшы
Оіиіі.іневиктерге жэне олардың билеушілері - немістерге қарсы
к.ірқынды ұрыс бастайтынын» ашық мэлімдеді. Бірақ эскер старіііиііалары Алаш үкіметін қолдауга оншалықты құлшына қоймады,
олардың көмегі, шын мэнінде, сөз жүзінде қалды. Автономшылар
мсмлекеттік мекемелерді: пошта, телеграф, соттарды және жеткіліксіз
һаруланган милицияны өз есебінен асырады. 1918 жылдың жазында
Лпаш Орда ресми түрде Уфа директориясының қызметті тоқтату
іуралы жарлыгына багынганмен, бүрынгыша қатарлас билік органдарі.ін құруды жалгастыра берді.
1919 жылдың жаз және күз мезгілінде Алаш Орда үйымының
қі.ізметі құлдырай бастады. Үшы-қиыры жоқ ен далада жақтастарынан
айырылган, большевиктердің тегеурінді күшіне төтеп бере алмаган
антономшылар қозгалысы өзінің қызметін тоқтатуга мэжбүр болды.
Дегенмен алашордашылар қозгалысы Қазақстан тарихында өзінің
срекше рөлін атқарып кетті: нақ соның көшбасшылары XX гасырдың
басыйда егемен Қазақ мемлекетін құру идеясын күн тэртібіне
қойган-ды.
3. Қазан революциясы және Қазақстанда
Кеңес үкіічетінің орнауы
Уақытша үкіметтің беделі мен абыройы күрт түскен жагдай
орын алган кезде, Ресейдегі жалпыұлттық дагдарыс та қазан айында
шарықтау шегіне жетіп, ел, сөзсіз, социалистік революцияга бет алды.
1917 жылгы қазанның 24-інде кешкілік солдаттар мен матростардың
Петроградта басталган қарулы көтерілісі жеңіспен аяқталды, ал
қазанның 25-іне қараган таңда олар астананың: вокзалдар, телефонтелеграф, электр станциясы, үкіметтік мекемелер, мемлекеттік банк
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сияқты барлық маңызды нысандарын басып алды. Уақытша үкімет
тақтан түсіп, оның министрлері түтқындалды.
Қазан революциясының нэтижесінде, Ресейде помещиктер мен
буржуазияның (капиталистердің) өкіметі жойылып, пролетариат
диктатурасы, яғни күштеуге сүйенген, шектелмеген өкімет орнады Кеңестік Социалистік мемлекет құрылды.
Ресейдегі социалистік революцияның жолындағы аса маңызды
кезең - ол 1917 жылы самодержавиені құлатқан Ақпан буржуазиялықдемократиялық революциясы. Содан кейін Ресейде қос өкімет Уақытша үкімет басқарған буржуазия диктатурасының және пролета
риат пен шаруалардың «Жұмысшы жэне солдат депутаттары кеңестері»
деп аталатын революциялық-демократиялық диктатурасының билігі
орнады. Елдегі терең экономикалық және саяси қарама-қайшылықтар
күн тәртібіне социалистік революция мэселесін қойды. Буржуазиялықдемократиялық революциядан социалистік революцияға өту үшін
күрестің нақты жоспары В.И.Лениннің сэуір тезистерінде тұжырымдалды. Соның негізінде РСДЖ(б)П-ның 1917 жылғы шілденің 26-сы
мен тамыздың 8-і аралығында өткен VI съезі өкіметтің тақыр кедей
шаруалар мен пролетариаттың қолына өтуі үшін қарулы көтеріліске
шығу туралы шешім қабылдады. Көтеріліске дайындық жасау және
өткізу үшін - Петроград Әскери-революциялық комитет!, ал тікелей
партиялық басшылық жасау үшін Әскери-революциялық орталық
қүрылды.
1917
жылғы қазанның 25-інде Смольныйда Кеңестердің II
Бүкілресейлік съезі: «Барлық билік - жүмысшыларға, солдаттар мен
шаруаларға!» - деген ұранмен ашылып, онда орталықтағы жэне жержерлердегі барша өкіметтің Жүмысшы, солдат және шаруа депу
таттары кеңестеріне өтетіні жарияланды. Съезд Бейбітшілік туралы
декретті және Жер туралы декретті бекітіп, жұмысшылар мен
шаруалардың алғашқы үкіметі - В.И.Ленин басқаратын Халық комиссарлары кеңесін қүрды.
Жүмысшы, солдат және шаруа депутаттары кеңестерінің II съезінде
қабылданған декреттер Ресейдің соғыстан шығатынын, жердің
шаруаларға берілетінін және барлық жерлерде әртүрлі деңгейлердегі
Кеңес өкіметінің орнайтынын жариялады.
1917 жылы қазанның 6-сында Кеңес үкіметінің Ресей мен
Шыгыстың барлық еңбекші мұсылмандарына Үндеуі жарияланды.
Оның ұлттық шет аймақтар үшін ерекше маңызы болды, өйткені
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іиіди: «Енді сіздердің дарындарыңыз бен салттарыңыз да, ұлттық жэне
м.)дсіт мекемелеріңіз де азат деп жарияланады, оларға қолсүғушылық
Ги)іімайды. Өздеріңіздің үлттық өмірлеріңізді еркін және тосқауылсыз
күрыңыздар. Сіздердің осылай істейтін қүқыларыңыз бар.
І’оссйдің барлық азаматтарының қүқықтары сияқты, сіздердің де
күқықтарыңызды революция мен оның органдары - Жүмысшы, солдаг жэне шаруа депутаттары кеңестері барша күш-қуаттарын салып
коргайтынын біліңіздер», - деген ереже сенімді естілді.
Сол арқылы Қазан революциясы адамзат тарихында жаңа дәуірге,
о гарлық езгіден азат болу дэуіріне, бостандық пен тәуелсіздікке, демо
кратия мен әлеуметтік өркендеуге өту дәуіріне есік ашты.
Қазақстанда Кеңес өкіметінің орнауы және нығаюы. Қазақстанның әр облыстарында Кеңес өкіметінің орнауы бір немесе басқа
аудандардағы таптық күштердің арасалмағына жэне ол ауданның Орал
мен Сібірдің ірі өнеркәсіп орталықтары мен теміржолына қаншалықты
жақын жатқанына, жергілікті жұмысшылардың тығыз біріккендігіне
жэне тағы басқа себептерге байланысты болды.
Қазақстанда жаңа өкіметтің орнауы үдерісі 1917 жылғы қазан
айының соңында басталып, 1918 жылдың наурызына дейін созылды.
Ол үдеріске аса қолайлы жағдай Сырдария облысында қалыптасқан-ды.
1917 жылғы қазанның 28-інде осы облыстың және күллі Түркістан
өңірінің әкімшілік орталығы - Ташкентте қарашаның 1-інде Кеңестер
өкіметінің орнауына келтірген қарулы көтеріліс басталды. Қазанның
30-ында - Перовск, қарашаның 6-сында Әулие-Ата, Шымкент
Кеңестері билікті өз қолына алды. Бұл жерлерде Қызыл гвардия
жасақтарын үйымдастыру ісі басталды. Содан кейін Кеңес өкіметі
Сьфдария облысының барлық қалалары мен жүмысшы кенттерінде,
ауылдарда, қыстақтарда бейбіт жолмен орнады.
Түркістан Кеңестерінің 1917 жылғы қарашаның 15-і мен 21-і
аралығында Ташкентте өткен III өлкелік съезінде Совнарком (Халық
комиссарлары кеңесі) - Түркістан республикасының үкіметі сайланды.
Өкінішке қарай, бүл үкіметтің 14 мүшесінің арасында жергілікті
мұсылман қауымының бірде-бір өкілі болмады.
Бұл әрекетке жауап ретінде 1917 жылгы қарашаның 16-сында
Қоқанда Түркістанның мүсылман ұйымдарының «Қоқан автономиясын» құрған съезі өтті. Оның Уақытша үкіметінің құрамына
қазақ мемлекеттілігінің басында тұрған, «Алаш» партиясының
көшбасшылары М.Шоқай мен М.Тынышбаев кірді. Алайда бұл
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ұйымның өмірі ұзаққа бармады: 1918 жылғы ақпанның 2-сінде оны
Кеңес өкіметі құлатты.
Бөкей даласында - Хан ордасында (Орда қаласы) Кеңес өкіметі 1917
жылғы желтоқсанның 2-інде орнады, ал желтоқсанның 3-інде Халық
комиссарларының жергілікті кеңестері маңайдағы ауылдарда жаңа
өкіметтің орнауына байланысты жұмыстарды басшылыққа алды.
Алдында айтылғандай, 1917 жылы желтоқсанның 5-і мен 13-і
аралығында Орынборда өткен жалпықырғыз съезі қазақ автономиясы - Алаш Орданың құрылганын жариялаған. Ал оның үкіметін
басқарған Ә.Бөкейханов қарулы жасақтар құру туралы шешім
қабылдаған.
Алаш Орданы генерал Дутовпен, Орал, Сібір және Жетісу өңірлеріндегі ақ казактармен байланысы бар «реакцияшыл, революцияға
қарсы ұйым» деп таныған большевиктер қазақ зиялы қауымы мен
еңбекшілерінің арасында алашордашыларды эшкерелеу бойынша кең
үгіт-насихат жүргізді. Ол сәтсіз болган жоқ. 1917 жылғы желтоқсанның
16-сында қазақ еңбекшілерінің он мыңдай адам қатысқан шеруі
Ақмолада Алаш Орданың ниетін арандату деп бағалап, Ленинге
жолдаған телеграммаларында: «Алаш Орда автономиясы қырғыз
еңбекшілеріне қажет емес», - деп мэлімдеді.
1918 жылғы наурыздың 19-ында Верныйда ревком «Алаш»
партиясының баспаханасын жауып тастады, ал Торғай облыстық
съезінің қаулысымен сэуірдің 1-інде партияның орталық органы «Қазақ» газетінің мүлкі жэне баспаханасы тәркіленді. Осындай
шешімдерді басқа Кеңестер де қабылдады.
Қазақ даласында Кеңес өкіметінің жеңісі жолындагы күресте
большевиктер оны қолдамаган ұсақ буржуазия топтарымен және
үйымдармен — солшыл эсерлермен (социал-революционерлермен),
меньшевик-интернационалистермен (меньшевиктер партиясының сол
шыл канаты), «Үш жүз» партиясымен уақытша келісімдер жасасты.
«Үш жүз» немесе «Қазақ социалистік партиясы» 1917 жылдың
қарашасында Солтүстік Қазақстанда кұрылган-ды. Оның Омбыда (200
адам), Петропавловскіде (87 адам), Семейде, Көкшетауда және Зайсанда бірнеше адамнан тұратын үйымдары болган.
«Алаш» партиясының үстанымына керегар багыт ұстанып
қүрылган бұл партия алгашқы күндерден-ақ оган қарсы шықты, оны
жэне «Алаш Орда» үкіметін әшкереледі. «Үш жүздің» Кеңестерге және
Кеңес үкіметіне деген көзқарасы бірден айқындалган жоқ, елеулі жол106

I )и оіііі, 1918 жылдың қаңтарында Кеңестерді қолдайтынын білдіріп,
мііі.щ окілдері; К.Тогысов, И.Көбеков, К.Ысқақов жэне баскалары
«
мен Петропавловскінің Жұмысшы, солдат және шаруа депутатііірі.і кеңестерінің құрамына кірді.
Жсргілікті большевиктер «Үш жүз» партиясының солшыл, интеріі.іцііопалдық бөлігін буржуазиялық-ұлтшыл бөлігінен айыра отыpi.iii, олардың Қазақстанда Кеңес өкіметінің орнауы жолында күресіп
'і'.ііқан жұмысшы табы жагына өтуіне көмектесті. Тыңгылықты
^умыс өзінің оң нәтижелерін бере бастады.
1917 жылгы желтоқсанның 27-сінде Ақмола еңбекшілерінің
.килііы жиналысы өкіметті Кеңестердің қолына беру туралы қаулы
клбылдады. Біршама кейінірек Кеңес өкіметі Ақтөбеде де жеңіске
жстті. 1918 жылгы қаңтардың 8-інде Жұмысшы, солдат жэне шаруа
депутаттары кеңесі атқарушы комитетінің төрагасы болып большевик
І’.(І>.Зинченко сайланды.
Қазақстанның қалган аумагында, атап айтқанда, Орал, Торгай,
Жетісу жэне Семей облыстарында оқигалар басқаша өрбіді. Бұл жеріісрде, әсіресе казактардың станицаларында контрреволюцияның
эскери мамандарының саны өте көп болатын. Оның үстіне, патша
армиясының көптеген офицерлері де осы жақтарга қашып келген-ді.
1917 жылгы қарашаның 1-інде Жетісу облысында атамандар мен офицерлер басшылыгы «эскери үкімет» дейтін өз диктатурасын орнататыны туралы жариялады. Осындай үкімет Орал облысында да орнады;
онда контрреволюция күштерін атаман Дутов басқарды. 1917 жылгы
қарашаның 15-іне қараган түнде құрылып, большевик Самуил Моисе
евич Цвилинг басқарган Орынбор Уақытша революциялық комитетін
(УРК) ақ гвардияшылар тұтқындады. Торгай облысының орталыгы Орынбордың барша билігі контрреволюционерлердің қолында қалып
койды. Атаман Дутовқа қарсы согысуға Балтық теңізшілері, Петро
град, Поволжье мен Сібір қызыл гвардияшылары шықты. Орынборды азат ету жорыгына Ташкент, Перовск, Қазалы қалаларынан,
Түркістан жэне Арыс станцияларынан шыққан жасақтар аттанды. Ақ
гвардияшыларга қарсы Әліби Жангелдин қүрган көпұлтты жасақ та
күресті. Барлық согыс үрыстарына дутовшылармен күрес жөніндегі
төтенше комиссар Петр Алексеевич Кобозев басшылық жасады. 1918
жылгы қаңтардың 18-інде Орынбор азат етілді.
Кеңес өкіметінің Орынбордагы жеңісінің үлкен саяси маңызы
болды. Ресейдің орталық аудандарын Орта Азиямен жэне
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Қазақстанмен жалғайтын Орынбор — Ташкент күрежолында төте
теміржол желісі қалпына келтірілді.
Орал қаласында 1918 жылғы қаңтардың 15-16-сында өткен Шаруа
депутаттарының облыстық съезі өңірде Кеңес өкіметінің орнағанын
жариялады. Алайда съезд жұмысына қатысқан солшыл эсерлердің
сатқындығы және контрреволюциялық куштерді оқшаулауға қатысты
іс-қимылдардың дұрыс жүргізілмеуі себепті өкімет іс жүзінде
казактардың «Әскери үкіметінің» қолында қала берді. 1918 жылдың
наурызында Жұмысшы және шаруа депутаттары кеңесінің облыстық
съезі өтіп, өкіметтің облыстық кеңестің атқарушы комитетінің қолына
өтетіні, казактардың революцияға қарсы «Әскери үкіметінің» жэне
Алаш Орда үкіметінің тарайтыны туралы шешім шығарды. Алайда
Кеңес өз шешімін орындай алмады.
Батыс Қазақстанның бірқатар аудандарында өкіметтің Кеңестер
қолына өтуі біршама қолайлырақ жағдайда өтті. Атап айтқанда, ол
кезде Астрахань губерниясының құрамына кіретін Бөкей Ордасында,
1917 жылғы желтоқсанның 2-сінде - большевиктердің Хан орда
сында (Орда қаласы) сол күні құрылған Революциялық комитет!, ал
желтоқсанның 3-інде Халық комиссарларының жергілікті комитет!
маңайдағы ауылдарда Кеңес өк!мет!н!ң орнауына байланысты
жүмыстарды басқаруды өз қолдарына алды. Каспий сыртқы облысы
құрамына к!рген Маңғыстау түбепнде жаңа өк!мет 1917 жылдың
қарашасында орнады.
Кеңес өк!мет! орнауы жолындағы қиян-кеск! күрес сонымен қатар
солтүстік және солтүст!к-шығыс облыстарда —Дала өлкес! құрамына
к!рген, орталығы Омбы болған Ақмола мен Семей облыстарында кең
қүлаш жайды.
Кеңес өк!мет! Петропавловскіде - 1917 жылғы қарашаның 22-с!нде,
Ақмола мен Көкшетауда - желтоқсанның 27-с!нде, Атбасарда 1918
жылдың қаңтарында орнады. Ақмоладағы Уақытша революциялық
комитетке большевиктер: С.Сейфуллин, Н.М.Монин, Ф.Н.Кривогуз
к!рген-д!. Кеңестердің Көкшетаудағы қызметін —И.М.Демецкий мен
С.Шәр!пов, Атбасарда Ә.Майкөтов пен П.Бабаев және басқалары
басқарған-ды.
Семей, Павлодар, Өскемен және Риддер қалаларында өзег!н
тәж!рибел! жүмысшылар мен солдаттар — майдангерлер құрайтын
Қызыл гвардия жасақтарын құру бойынша қызу жүмыс жүр!п жатты.
1918 жылғы қаңтардың 18-!нде - Өскеменде, қаңтардың 19-ында 108

Іішіюдарда және ақпанның 19-ында Риддерде өк!мет көтер!л!сш!
умі.ісіпылар мен солдаттардың қолдарына өтт!. Контрреволюцияның
I іігуііі күштер! шоғырланған Семейде ақ гвардияшылар күшт!
»ііі|н і.ілық көрсетт!. Ақпанның 15-!нен 16-сына қараған түнде Қызыл
мырдіія жасақтары: тем!ржолды, пошта мен телеграфты, Мемлекеттік
Піііікгі, айлақты және басқа да маңызды мекемелерд! басып алды.
.'Күмысшы жэне солдат депутаттары кеңес!н!ң атқарушы комитет!
икішііның 17-с!нде облыс азаматтарына арнауында «қала мен облысты
Гин қарудың барша бил!г!н өз қолына алғанын» жариялады.
Кеңес өк!мет!н!ң орнауы жолындағы шиелен!скен күрес Жет!су
0()лысында да орын алды. Жетісу казактарының офицер-кулак басіііі.ілары 1917 жылғы қарашаның 7-с!нде оның орталығы Верныйда
(ік і'вардияшылардың диктатурасын орнатып, «Жет!су шаруа газетін»
<к.іііты, революция рухын ұстанған әскери бөлімдер мен бөл!мшелерд!
ілратты. Большевиктерд!ң астыртын жүмысқа кетуіне тура келд!.
І’сиолюция жең!ске жеткен соң, Кеңестерд! мемлекеттік бил!к органдары рет!нде қайта үйымдастыру м!ндет! тұрды. 1917 жылдың соңына
карай, желтоқсанның 22-с!нде Кеңес үк!мет!н!ң маңызды ек! құжаты;
«Кеңестерд!ң құқыктары мен міндеттер! туралы» Нұсқаулық және
«Барлық Кеңестерге» Үндеу халық алдында жария ет!лд!. Оларда
пролетариат диктатурасы жүйесіндег! орталык бил!кт!ң арасалмағы,
біртүтас орталықтандырылған
мемлекеттік жүйеде олардың
арасындағы тығыз байланыс мәселесі айқындалды.
Революция жең!с!нен кей!нг! алғашқы күндерде өлкеде бил!к
жерг!л!кт! Кеңестер өк!лдер!нен, соларға б!р!ккен, тәрт!п орнату,
бүліктерд! басу үш!н маңызды рөл атқарған үйымдардың өкілдерінен
қүрылған революциялық комитеттердің (ревком) қолында болды,
Олар мемлекетт!к бил!кт!ң барлық м!ндеттер! мен қызметтер!н!ң
Кеңестер дел!нген сайлау органдарына бер!лу! үш!н қажетт! жағдайлар
туғызып отырды. Революциялық комитеттер жерг!л!кт! Кеңестермен
тығыз байланыса отырып, мемлекеттік бил!к органдарының уезд!к
және облыстық съездерін Жүмысшы, солдат және шаруа депутаттары Кеңестерін б!р!кт!ру нег!з!нде дайь[ндап, шақыру бойынша үлкен
жүмыс атқарды.
Кеңестер съездер!, б!р!нш! кезекте, еск! мемлекетт!к құрылысты
қиратып, жаңа кеңестік мемлекеттік аппарат қүру мэселелеріне назар
аударды. Сол себепт! Қазақстанның әр облыстарында Кеңес өк!мет!
б!р мезг!лде орнаған жоқ, сондай-ақ бұл үдер!с б!ркелк! өтпед!. Егер
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1918 жылдың көктемінде Қазақстанның оңтүстігінде жэне Ақмола
облысында кеңес органдары қалыпты жұмыс істесе, көптеген басқа
облыстар мен аудандарда олар жаңадан құрылып жатты.
Мемлекеттік кеңес құрылысының алғашқы қадамдары қиындықтарға тап болды, өйткені контрреволюция күштері астыртын
қастандықтар ұйымдастырып, бүліктер шығаруын тоқтатпады. 1918
жылдың наурызында — Оралда, Петропавловск мен Қостанайда,
сәуірде - Верныйда, мамырда Семейде бүліктер көтерілді.
Ескі мемлекеттік құрылысты қиратып, жаңа басқару аппаратын
ұйымдастыру ісіндегі маңызды шара - бұрынғы сот жүйесін жойып,
жаңа кеңестік сот жүйесін қүру болды. Бұл шараны ескі сот жүйесі
шенеуніктері қатты наразылық көрсетумен қарсы алды. Заңгерлер,
адвокаттар кеңес соты органдарында жүмыс істеуден бас тартты.
1918 жылдың қаңтар-наурыз айларында барлық дерлік облыстар
мен уездер орталықтарында ескі мемлекеттік қүрылыс жойылып,
Кеңес өкіметінің атқарушы органдары жүйесі қүрылды.
Жүмысшылар мен шаруалар өкіметінің облыстар мен уездер
орталықтарында бекуі ауылдық жэне селолық кеңестердің орнап,
нығаюымен бір мезгілде жүрді. 1918 жылдың көктемінде жер-жерлерге
облыстық және уездік партия және кеңес органдарының жауапты
қызметкерлері, жас жүмысшы табының белсенді өкілдері жіберілді.
Кеңес өкіметінің нығаюы социалистік экономика негіздерін
қүрусыз мүмкін болмас еді. Бұл істе өндіру мен бөлуді бақылауға
ерекше көңіл бөлінді, өйткені ондай бақылау өнеркәсіпті мемлекет меншігіне алуға өту шарасы және шаруашылық жүргізуді реттеу талаптарының бірі болды. Оған қоса, «банктерді мемлекет
меншігіне алу» жэне «банктердегі болат сейфтерді тексеру» де үлкен
рөл атқарды. Ақтөбе қалалық кеңесінің атқару комитет! 1918 жылғы
қаңтарда өзара кредит қоғамының банкін де мемлекет меншігіне алу
туралы қаулы шығарды.
Банктерді мемлекет меншігіне алу ісі өнеркәсіп пен көлікті мем
лекет меншігіне беру әрекетінің табысты өтуін қамтамасыз етті.
1918 жылғы наурыздың 1-інде Түркістан АКСР-і ХКК-інің қаулысы
бойынша қүрылысы жүріп жатқан Жетісу теміржолы мемле
кет меншігіне берілді, сондай-ақ Арал теңізі акционерлік кеме
шаруашылығын мемлекет меншігіне айналдыру өткізілді. 1918
жылдың көктемі мен жазында Қазақстан Кеңестері өнеркэсіпті
де мемлекет меншігіне беруді іске асырды. РКФСР үкіметі мем110

iifKor меншігіне берілген кәсіпорындарда жүмыстарды реттеуге
мімсктесіп, Дала өлкесіне сол кэсіпорындар үшін отын дайындауды
і.і«ржыландыруға 22 млн. рубль бөлді.
Қазақ ауылдарында Кеңес өкіметінің нығаюына тікелей эсер еткен
һср мәселесі өткір қойылды, өйткені ол ұлтаралық өзара қарымк.ііынастарды қозғайтын. Қазақстанда помещиктер иеліктерінің саны
юіішалықты көп болмаған, бірақ көп миллиондаған ең шұрайлы жер
ісиімдері Сібір, Жетісу, Орал, Орынбор отаршыл кулактарының казак
аскерлерінің қолдарында болды. Қазақтардың ірі бай-феодалдары да
іірасан көп егістік және жайылым жерлерді иеленіп алған.
Ауылға қатысты айтсақ, жерді мемлекет меншігіне айналдыру
(|)СОдалдыққа ғана емес, отарлыққа да қарсы міндеттерді шешті,
оііткені Жер туралы декретке сэйкес, енді қазақтардан ең шұрайлы
ітістік жерлер мен жайылымдарды тартып алу тоқтатылып қана қойған
жоқ, сонымен қатар бүрын алынған жерлер өздеріне қайтарылды.
Барлығы 3,5 млн. десятин жер қайтарылды.
Облыстық жэне уездік кеңестердің атқару комитеттерінде жер
болімдері мен комитеттер қүрылды, әртүрлі аудандарда ауыл
іпаруашылығында социалистік өмір салтын бастаған артельдер мен
коммуналар пайда болды.
Жергілікті кеңестер мәдениет қүрылыстарын салу мэселесіне
көп көңіл бөлді, өйткені ол Ресейдің шет аймақтары халықтарының
тұрмысын өзгертуге қажетті талаптардың бірі-тін. Жаңа заманның
мэдениетін қалыптастырудың басты тармағы халыққа білім беруді
дамыту болғандықтан, мектептерді қайта қүрудың алғашқы
қадамдары жасалып, олардың эсіресе қазақ ауылдарындағы желілерін
кеңейту, мұғалім мамандарды даярлау ісіне көп көңіл бөлініп, мектеп
қорлары қүрылды; оқушыларды оқулықтармен және қажетті керекжарақтармен қамтамасыз ету шаралары қолға алынды. Семейде 1918
жылдың көктемінде-ақ ауыл мектептерінің мүғалімдерін даярлау
бойынша үшайлық курстар ұйымдастырылды.
Мектептегі ағарту жүйесін түбегейлі қайта құру ісіндегі маңызды
шара шіркеуді - мемлекеттен, мектептерді шіркеулерден бөлектеу
болды. Сөйтіп, зайырлы білім беруді еркін дамытудың негізі қаланды.
Барлық мемлекеттік жэне қоғамдық оқу мекемелерінде діни ілімдерді
оқытуға тыйым салынды. Халықтың сауатсыздығын жою мақсатында
жер-жерлерде халық ағарту бөлімдері құрылып, мектептерде ана
тілінде тегін оқыту енгізілді.
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4. Қазақстанның 1918-1920 жылдардағы
Азамат соғысына қатысуы
Большевиктер мен олардың саяси қарсыластарының бітіспес
ұстанымдары 1918 жылдың көктемінде елдің барша аумағында ірі
ауқымды соғыс қимылдарының кең етек жаюына келтірді. Қарулы
қарсылықтың басталуына жергілікті Кеңестердің Сібірден Влади
восток арқылы Еуропаға бет алған бұрынғы эскери тұтқындар —
чех жэне словактардан тұратын Чехословакия корпусы бөлімдерін
қарусыздандыру үшін жасаған әрекеттері себеп болды. Мамырдың
31-інде Петропавловскіде тұрған корпус бөлімдері бүлік бастап, қалада
Кеңес үкіметін жойды. Алаш Орда 1918 жылдың маусымында
эсерлермен және жергілікті казактармен бірігііі, Семейде Кеңес
укіметін қулатты. Бір айдың ішінде Ақмола және Семей облыстары түгелдей, Торғай облысының солтүстік бөлігі большевиктерге
қарсы одақтың қолына өтті.
Шілде айының басында атаман Дутовтың жасақтары екі қазақ
полкінің көмегімен Қызыл армияны Ақтөбеге шегінуге мэжбүр
етіп, Орынборды басып алды. Шілденің соңында Жетісу казактары мен Алаш Орда большевиктерді Солтүстік Жетісудан қуып
шықты. Бір мезгілде большевиктерге қарсы одақ мүшелері арасында
қызу келіссөздер жүріп жатты. Алаш Орда 1918 жылдың шілдесінде
Самарадағы Құрылтай жиналысының комитетімен жэне Уақытша
Сібір үкіметімен өкілеттіктерді мойындау және айқындау туралы
келіссөздер жүргізе бастады.
Алайда Ресей эсерлері жэне олардың одақтастары - казактар
мен ақ офицерлер Қазақстанның, сондай-ақ басқа да үлттық шет
аймақтардың егемендігін мойындаудан бас тартты. Оппозициялық
күштердің Уфадағы мэжілісінде 1918 жылдың қыркүйегінде құрылған
Уақытша бүкілресейлік үкімет Ресейдің «бөлінбестігі» және Алаш
Орданың таратылатыны жайында өзінің ұстанған бағыты туралы
мәлімдеме жасады. Қарашада Уақытша үкімет құлатылып, Сібірдегі
өкімет мейлінше бітіспейтін ұстанымына берік адмирал Колчактың
қолына өтті. Бұл большевиктерге қарсы одақтың ыдырауына келтірді.
Алаш Орданың елеулі бөлігі Мәскеумен қарым-қатынасты қайтадан
реттеуге кірісті: ол (Мәскеу) кеңестік болса да автономия беруге уәде
еткен-ді. Эсерлер Колчактың жерді бұрынгы қожаларына, яғни помещиктерге қайтару туралы шешімімен келіспей, оның билігінен шығып
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м іи. Осының бэрі Қызыл Армияның елеулі жеңістерге жетуіне
мМимііііі болып, 1919 жылдың қаңтарында ол Орынбор мен Оралды
к.ііііирып алды.
І‘Ч9 жылдың көктемінде Колчак армиясы шабуылға көшіп, Орск
мсіі Уфаны, сәуірде Ақтөбені алып, қайтадан Түркістанды Кеңестік
І'гссйден бөліп тастады. Алайда бұл уақытша ғана жеңіс еді. Ақтар
іірмиясының тылында Колчакшылардың халыққа қарсы саясатына
ііаразы шаруалар бүліктері бұрқ етті. 1919 жылғы наурыздың соңында
Кокшетау уезінің қоныс аударып келгендер түратын ауылдарында
ақіардың армиясына әскер жинауға наразы шаруалар көтеріліске
іііықты. Наурыздың соңында - Қостанай уезінің Долбушка және Бура(іай селоларында, сэуірде Петропавловск уезінің Всевятск селосында
бүлікшілер көтерілді. Көтерілісшілер уезд орталығын басып алды,
бірақ сәуірдің ортасына қарай олар Қостанайдан қуылып, Қызыл
Лрмияның Ақтөбе майданындағы әскер бөлімдеріне қосылу үшін
іпегінді. Сэуірде Атбасар уезінің Мариновск селосында көтеріліс
басталып, ол мамырдың соңында ғана жеңіліс тауып тынды. Өскемен
уезінде де бірқатар көтерілістер орын алды. Әсіресе Солтүстік Жетісу
мен Тарбагатай тауы етегінде қоныс аударып келген шаруалар табанды
үрыс жүргізді. Бұл жерлерде көтерілісшілер қатарынан Черкасск
қорғанысы (Черкасск селосында) жэне «Тау қырандары» жасақтары
құрылды.
Ақтар армиясының көктемгі-жазғы шабуылдары большевиктерге
қарсы күштердің соңғы жеңісі болды, 1919 жыл сәуірінің соңына
қарай Қызыл Армия Оңтүстік Оралда қарсы шабуылға шығып, маусымда - Уфаны, тамыздың 19-ында Қостанайды өз қолына алды.
Шілдеде большевиктер Орал түбінде казактар әскерін тас-талқан
етті. Қыркүйектің басында Ақтөбе азат етіліп, Колчактың оңтүстік
армиясы қоршауда қалды. Колчак эскерінің Оңтүстік Оралда жасаған
жойқын қарсы шабуылдарына қарамастан, соғыстың барысында үлкен
бетбұрыс болды.
Қазан айында қызылдардың барлық майдандарда шабуылдары
басталды. Колчак армиясы азып-тозып шаруалар арасынан күшпен
жасақталған жаяу әскер бөлімдерінде ұрыс шептерінен қашу, бүлік
шығару жиіледі. 1919 жылғы қазанның 30-ында қиян-кескі ұрыстардан
соң, колчакшылар Петропавловскіні тастай қашты. Олардың негізгі
күштері шығысқа - Омбыға қарай, атаман Дутов басқарған бір
бөліктері қазақ даласына тереңдеп, оңтүстікке шегінді. Шегінген
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ақтар әскерлерінің соңына түскен қызылдар қарашаның 12-сінде Көкшетау қаласын, 23-інде —Атбасарды, ал 26-сында Ақмоланы өз
қолдарына алды. Атаман Дутовтың талқандалған эскери бөлімдерінің
қалдықтары Қарқараға шегінді. Сол жылғы желтоқсанның 12-сінде
Қарқараны тастап шығуға мәжбүр болған ақ гвардияшылар Сергиопольге шегініп, атаман Анненков әскерлеріне қосылуға әрекет жасады.
Жайық өзені аңғарында да ақ гвардияшылар үшін қиын-қыстау күн
туды. Қарашаның 20-сында олар Лбищенскіден қуылып, келесі күні
Қызыл Армия эскерлері Илецк корпусын талқандап, ақ гвардияшыларды Гурьевке шегінуге мэжбүр етті.
1920 жылы қаңтардың 5-інде бұл қала жойқын шабуылмен алынды,
ал Толстов басқарған ақтар әскерінің қалдықтары Каспий жағалауына
шегінді. Қатал қыс жағдайында ашық далада соғысу, шын монінде,
Толстов армиясының жойылып тынуына келтірді. Оның бейшара
күйге түскен бірен-саран қалдықтары Форт-Александровскіде қыстап
шығып, 1920 жылдың сәуірінде тізе бүкті.
Ақ гвардияшылар мен Қызыл армияның әскери бөлімдері
арасындагы соңгы ауыр ұрыстар 1920 жылдың көктемінде Дутов
пен Анненков армиясының қалдықтары бекінген солтүстік Жетісуда
орын алды. Наурызда большевиктер шешуші шабуыл бастады. Ақ
гвардияшылардың бір бөліктері ыдырап, жаяу эскер қатарларында
қашу, басшылыққа багынбау әрекеттері көбейді. Тыгырыққа тірелген
Анненков пен Дутов жаяу эскер бөлімдерін қарусыздандырып, тарату
туралы бұйрық берді, көптеген солдаттарды казактар атып тастады.
Жеңіліп тынатындарын білсе де, ақ гвардияшылар кескілескен
қарсылық көрсетті. Үшарал станицасы қолдан-қолга өтті. Қапалда
қоршауда қалган ақтардың әскерлері қоршауды бүзып өтуге жанталаса тырысқанмен, ақтар мен қызылдардың күштері тең емес еді. 1920
жылгы наурыздың 27-сінде Вахта бекінісі құлап, Дутов армиясының
қалдықтары Қытайга шегінді. Сол шақта Анненков та шекарадан
ары өтіп кетті. Наурыздың 29-ында Қапал гарнизоны және басқа
станицалардагы ақ гвардияшылар эскерлері де тізе бүкті. Сөйтіп,
Қазақстан аумагында Азамат согысы аяқталды.
Енді біз баяндап отырган кезеңде Алаш Орда үкіметі қызметінің
тоқтауын жеделдеткен себептерге тоқталып өтейік. Большевиктер
мен олардың қарсыластары арасындагы согыс барысында Алаш Орда
Қазақстан аумагының үлкен бөліктерін бақылаудан шыгарып алды. Бір
жагынан, колчакшылардың қазақтарга автономия беруден бас тартуы,
екінші жагынан, большевиктердің халықтарды өз бостандықтарын
114

ммміі үидеуі 1918-19 жылдары Алаш Орданың дагдарысын тугызып,
Л'1(1111 автономиясының күйреуіне келтірді. Азамат соғысында
•♦iniii Kc жеткен большевиктер мен олардың одактастары Қазақстанда
иі Гміліктерін ныгайта түсуге күш салды. Алаш Орданың қызметі
HtHiiiv жүртшылыгы арасында автономия идеяларының кең тараганын
»и»|мі*ігі, сондықтан кеңес өкіметі де автономия қүру идеясын
имидж ішмен, Алаш партиясының либерал-демократтарына қараганда,
иііі.і ()іріиама басқадай магынамен толықтырды.
Лллііі Орданың дағдарысы. Дэрістің алдыңгы тарауында атап
•чксіііміздей, 1918 жылдың көктемі мен жазында большевиктерге
K(»|u і.і одақты қолдаган Алаш Орда өзінің қарулы күштерін жасақтап,
Кі.иі.іл Армияга қарсы күреске шықты. Жайық маңы казактарымен
Лн.іііі [іолктерін қаруландыру және эскери іске үйретіп, дайындау
іур.ілы келісім жасалды. Азамат согысында Алаш Орданың ерекше
кмпс түскен Шыгыс бөлімі құрылымдарының полктері Анненков
(і|(ммясының және ақ гвардияшылардың басқа да бірлестіктерінің
иур.імына кірген-ді. Алайда саяси келіспеушіліктер мен алауыздықтар
Лмііііі Орда көшбасшыларының бір бөліктерінің қарсылас одаққа
пі Vіііе келтірді.
Бүган ақ гвардияшылардың, әсіресе казактардың қазақ халқына
"уііі.і державалық» қарым-қатынасы да себеп болды. Қазақ болысі.ірі.іның жұртшылыгы шаруашылық жұмыстарына күшпен тартылды,
м.ілдары солардың меншігіне алынды, тонау, зорлық-зомбылық
корсету, кісі өлтіру фактілері жиіледі, ал бұның бэрі согыс уақытының
кім.ііішылықтарына жатқызылды. Алаш Орданың Торгай филиалының
һоііібасшысы Ахмет Байтұрсынов одақтастарынан көңілі қалып, 1919
■кі.ілдың наурызында Мэскеумен Кеңес өкіметін мойындайтыны
іуралы келіссөз жүргізе бастады. Алаштың Торгай даласындагы
молктері Қызыл Армия құрамына кірген соң, А.Байтұрсыновтың өзі
Ллат Орданың Қазақстанның басқа өңірлеріндегі басшылықтарымен
келіссөздер жүргізіп, ақ гвардияшыларды қолдаудан бас тартуга
үі і і теді.
Алаш Орданың Батыс бөлімінің орталыгы Жымпитыга 1919 жылгы
иаурыздың соңында Ж.Досмүхаммедовпен қүпия келіссөз жүргізу
үіііін Қ.Тәттібаев жіберілген-ді. Келіссөздердің нэтижесінде, Алаш
• )рда өзінің бейтарап үстанымымен Колчактың көктемгі шабуылы
ксзіпде большевиктерге қарсы ұрыстарын біршама бәсеңсітті. Жазда
ксліссөздер кайта жанданды, бірақ Кеңес өкіметі жагына түбегейлі
огу қыстың басында гана жүзеге асты.
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Алаш Орда басшыларының 1919 жылғы желтоқсанның 10-ында
Қызылқоғада өткен мәжілісі ақ гвардияшыларға қарсы ұрыстар
басталған кезде Кеңестер жағына өту туралы қаулы қабылдады.
Желтоқсанның 27-сінде қызыл ту астына шоғырланған Алаш полктері
Қызылқоға ауданында Илецк корпусының штабына шабуыл жасап,
500-ден астам адамды, оның ішінде генерал Акутин корпусының
командирін де тұтқынға алды. Алаш Орданың Батыс бөлімшесі
Қызылқоға ревкомы болып қайта ұйымдастырылып, ал оның эскери
құрылымдары генерал Толстов әскерінің кейін шегініп бара жатқан
бөлімдерімен соғысу үшін Ембі мұнай кендері ауданына аттанды.
Алаш Орданың Ә.Бөкейханов басқаратын Шығыс бөлімшесінің басшылары да Кеңес өкіметін қабылдайтыны туралы мәлімдеді.
Кеңес өкіметін мойындаған барлық саяси қарсыластарға 1919
жылдың қарашасында жарияланған рақымшылыққа қарамастан,
сол жылғы желтоқсанның 20-сына дейін жаңа одақтастардың
қарым-қатынастары оңай болмады. 1920 жылдың басында Семейде
Ә.Бөкейханов және Алаш Орданың бірқатар басқа белсенді
қайраткерлері «ақ гвардияшылармен ынтымақтасты» деген айыппен
тұтқындалды. Қазревкомның және алашордашылардың согыстың
соңында Колчакқа қарсы көтеріліске дайындыққа қатысқандарын
көрсеткен Семей ревкомының араласуы ғана әскери басшылықты
оларды тұтқыннан босатуға мәжбүр етті. Кеңес өкіметіне қарсы
қозғалыстың барлық белсенді қатысушылары саяси өмірге араласудан
шеттетіліп, ал Алаш Орданың Батыс бөлімшесінің көшбасшылары:
Жақанша мен Халел Досмұхамедовтер, Иса Көшкінбайүлы, Кэрім
Жәлелүлы және Беркінгали Атшыбайұлы Қазақстан шекарасынан
тыс жер аударылды. Алаш Орда таратылып, Қазақстан аумағындағы
барша билік толығымен аумақтық революциялық комитеттерге ревкомдарға өтті.
Алаш Орданың дағдарысы мен таратылуының негізгі себептері
қатарында: большевиктерге қарсы одақ бойынша одақтастарының
оның автономияландыру идеясын қабылдамай тастаганын және
кеңес биліктері тарапынаи қазақтарга өз жолын өздері аіщындаганга
дейін кең саяси құңықтар беруге уәде етілуін айтуға болады. Азамат
соғысы, экономиканың құлдырауы және Алаш Орда бөлімшелерінің
арасында байланыстың болмауы жағдайында, оның көшбасшыларына
Кеңестер жағына өтуден басқа ештеңе қалмады.
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5. Қазақ Автономиялық Кеңестік Социалистік
Республикасының (ҚазАКСР) құрылуы
һіікі оппозиция мен шетел интервенциясының біріккен күштерінің
.MiiK'incH кейін, елде бейбіт шаруашылық қүрылысына өтуге
.ічіиіийлар жасалды. Мемлекет дамудың жаңа арнасына - халық
т.ірушпылыгын қалпына келтіру жолына түсті. Кеңес құрылысының
і.і/ирпбесі большевиктерге шет аймақтар халықтарының ұлттық
мгмлскеттілігі идеясымен санасу қажет екенін көрсетті. Кеңес үкіметі
l.iibiK автономиялық республикасын құру жөніндегі дайындық
і^умі.істарын бастады.
1919
жылғы шілденің 10-ында В.И.Ленин «Қырғыз (Қазақ) өлкесін
(ысқару жөніндегі Революциялық комитет туралы» Декретке қол
коііды. Онда Қазревкомның өлкені жоғары әскери-азаматтық басқару
ргтіпде қүрылатыны айтылған. Декрет оның: контрреволюция мен
піігсрвенцияға қарсы күрес, өлкеде мемлекеттік, шаруашылық және
модени құрылыс үшін жағдайлар туғызу, Қазақстанда Кеңестердің
Қүрылтай жиналыстарына дайындық жасау сияқты мақсаттары мен
міпдеттерін белгіледі. Ревкомның билігіне: Астрахань губерниясі.індағы қазақ аумақтары және Орал, Торғай, Ақмола, Семей облысгары кірді.
Қазревком басшылығына бірінші кеңес комиссары, үлты поляк
('.Пестковский тағайындалды. Ревком қүрамына: В.Лукашев, Ә.Жангслдин, А.Байтұрсынов, М.Тұнғаншин, С.Меңдешев, Б.Қаралдин,
Б.Қаратаев, С.Седельников алынды. Содан кейін оның құрамына:
Л.Авдеев, А.Айтиев, А.Әлібеков, С.Арғыншиев, С.Сейфуллин,
Х.Ғаббасов, В.А.Радус-Зенькевич жэне басқалары қабылданды.
Қазревком және оның жер-жерлердегі органдары қазақ жерлерін
біріктіру, қазақ даласында Кеңестер ұйымдастыру, кеңес құрылысына
бейтарап қарайтын үлттық зиялы қауым өкілдерін тарту жұмыстары
жүргізілді. Қазревком органы - «Үшқын» газеті басылып шығатын
болды. 1920 жылғы наурыздың 9-ында енді Қырғызстан (Қазақстан)
үкіметі деген атау алған Алаш Орданы тарату туралы шешім
қабылданды.
1921 жылгы тамыздың 26-сында РКФСР-дің Бүкілресейлік
Орталық Атқарушы комитет! (БОАҚ) және Халық Комиссарлары
кеңесі (ХКК) «РКФСР құрамында «Қырғыз (Қазақ) Автономиялық
Кеңестік Социалистік Республикасын құру туралы» Декрет жариялады. Сол кезде РКФСР кеңестік автономия бастауларында қүрылған
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алғашқы федеративтік социалистік мемлекет болатын. ҚазАКСР құру
туралы Декрет Қазақстанның аумағын белгілеп, оның басқарушы
ортандары болып жергілікті депутаттар кеңесі саналатынын, ОАК пеғі
ХКК саналатынын айқындап берді. Әскери аппаратты басқару үшін
Қазақ әскери комиссариаты құрылды.
1920
жылғы қазанның 4-нен 12-сіне дейін Орынборда Қыргыз
(Қазақ) АКСР-інің Құрылтай съезі өтті. Съезд ашылған күн - 1920
жылғы қазанның 4-і - қазақ кеңестік үлттық мемлекеттіліктің туған
күні. Бұл - қазақ халқының тарихындағы ең бір атаулы және маңызды
оқиға. Съезд өкіметтің жоғарғы органдарын - республиканың
Орталық Атқарушы комитет! мен Халық Комиссарлары кеңесін сайтөрағасы болып - Сейітқали Меңдешев
ҚазАКСР ХКК төрағасы болып В.А.Радус-Зенькович сайланды.
Съезде конституциялық құқық бойынша қазақ социалистік
мемлекеттілігінің негізгі үстанымдарын айқындаған «ҚазАКСР
еңбекшілері қүқықтарының декларациясы» қабылданды. Декла
рация - мағлұмдама республиканың барша тыныс-тіршілігінің
социалистік бағытта өзгеруіне бағытталған іс-шаралар кешенін
айқындады. Ол Қазақстан еңбекшілеріне кең саяси құқықтар бекітіп
ерді. Азаматтардың құқықтары мен міндеттері айқындалды. Аталған
мағлүмдама республика еңбекшілерінің қүқықтарын 1937 жылға дейін
сақтаған конституция ретінде қызмет етті, өйткені Қазақ Кеңестік
оциалистік Республикасының алғашқы Конституциясы сол 1937
жылы бекітілген-ді.
Алайда Орта Азия мен Қазақстанда үлттық мемлекеттік қүрылыс
аяқталған кезде, олардағы түрғын халықтар мемлекеттік шекараларда
бөлінген болып шықты: негізінен, қазақтар қоныстанған Сырдария
және Түркістан облыстары Түркістан АКСР-інің құрамында қалып
қоиды.
Соған байланысты 1924 жылдың қазан айында КСРО басшылығы
рта Азия республикаларының ұлттық-аумақтық межеленуін өткізеді.
Түркістан АКСР-1 таратылып, Өзбек және Түрікмен республикаларына
бөлшш берілді. Аз уақыттан кейін Қырғыз және Тәжік республикалары қүрылды. Оңтүстік аудандар (Жетісу жэне Сырдария облыстары)
Қазақстанға қосылды.
Межелеу нэтижесінде Қазақстан аумағы 2,8 млн. шаршы
шақырымға дейін үлғайып, көлемі жағынан КСРО-да екінші орын
иеленді. Қазақстан халқы 6,5 млн. адамға өсіп, қазақтардың үлес
салмағы 59,9% құрады. Орынбор қаласы мен Орынбор губерниясының
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'•і|і (миіігі Ресейге беріліп, ал республиканың астанасы 1925 жылы
»•|іміібордан Қызылордаға көшірілді.
І'-,і.иылордада 1925 жылғы сәуірдің 15-і мен 19-ы аралығында Қазақ
\І (’І’-і Кеңестерінің V съезі өтіп, оған алғаш рет барша Қазақстан
.( іі.іқтарының өкілдері қатысты. Съезде халықтың «қазақтар» деген
і.ірим! дәл атауы қайтарылып, содан кейін Қырғыз АКСР-і Қазақ
\іииіі(>миялық Кеңестік Социалистік Республикасы (ҚазАКСР)
!• II озіертілді. Білетініміздей, Қазақстан XVIII ғасырдың бірінші
I .іці і.ісында Ресейге қосылған уақыттан бастап, 1925 жылға дейін
1 .1 мқгар қырғыздар немесе қырғыз-қайсақтар деп аталып келді. Одан
іміс, республиканың жаңа астанасының бұрынғы Ақмешіт атауы
Кі.і іі.ілорда деп ауыстырылды. Астана 1929 жылға дейін Қызылордада
прііаласты, кейін Алматыға көшірілді. Тарихи деректерге сәйкес.
Пул қадамды өкімет басындағылар РК(б)П-ның X съезінде қаралған
уіігтық мәселелерге байланысты жасады. Қазақстанда қазақ кеңестік
іінюиомиясын дамытуға бағытталған саяси және элеуметтік маңызды
(игерістер орын алды.
Қазақ кеңестік ұлттық мемлекеттілігі жариялануының үлкен
іарихи маңызы болды. Қазақ халқы бұл оқиғаны ғасырлар бойы
отаршылдыққа қарсы жүргізілген күрестің нэтижесі, ұлттық қайта
жаңғыру үшн жасалған алғашқы қадам деп қабылдады.
Қазақ АКСР-інің құрылуы, кеңес өкіметінің алғашқы әлеуметтікжономикалық өзғерістері өлкеде қоғамдық-саяси өмірді жандандырды. Әсіресе бүл 1921 жылдың көктемінен бастап жүргізілген
жер-су реформалары барысында айқын көрінді.
Халық арасында мемлекеттің қүн төлеу және ескі патриархалдықрулық сарқыншақтарын - әмеңгерлікті, қалым төлеуді жоюға қатысты
декреттері мен басқа да құқықтық нормалары кең тарады. Қоғам
оміріне эйелдер белсенді қатысып, тартыла бастады.
Қоғам өмірінде комсомол мен кэсіподақтар елеулі орын алып, солар
арқылы республиканың қоғамдық-саяси өміріне шалғай аудандардан
мыңдаған адамдар тартылды. Халыққа білім беру және мэдени-ағарту
мекемелерінің кең желілерінің қүрылуы республиканың болашақта
әлеуметтік-экономикалық өркендеуінің жақсы алғышарты болды.
Бақылау сүрақтары:
1. Ақпан революциясының ықпалымен Қазақстанда қандай өзгерістер орын алды?
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2. Ақпан революциясының соңынан іле-шала Ресейде неге Қазаіі
революциясы болды?
3. Қазақстанда алғашқы қоғамдық-саяси басылымдар қашаи
пайда болды? Оларда не туралы жазылды? Олардың қандай рөлі
болды?
4. Қазан революциясы Қазақстанға қандай өзгерістер алып келді?
Қазақстанда Кеңес үкіметінің орнауының қандай ерекшеліктері
5. ҚазАКСР-і құрылуының тарихи маңызы неде?

(I ііікілрыіі. Кеңестік тоталитарлық Қазақстанның қалыптасуы
(XX ғасырдың 20-40 жылдары)
Дәріс жоспары:
I
2.
і
■1.

Қаіацстан жаңа экоиомикалың саясат (ЖЭС) жылдарында.
Қазақстандагы иидустрияландыру үдерісі.
«Юші Қазан» және Қазацстандагы үжымдастыру.
XX гасырдың 20-40 жылдарында Қазақстаидагы мәдени
қүрылыс.
5. Қазаңстан согыстың алдында. К,азаң АКСР-інің одаңтпас
республикага өзгеруі.
Дәрістің қысқаша мазмүны
1. Қазақстан жаңа экономикалық саясат (5КЭС) жылдарында

Азамат соғысынан кейін қазақ өлкесінің экономикасы өте қиын
жағдайда болды. 1918-1920 жылдары халық шаруашылығын әскериокімшілік әдіспен басқару, ал республиканың барша өмірінде милитаристік сипат, яғни соғысқұмарлық, қаруланып соғысқа эзірлену
эрекеттері басым болды.
Үкіметтің экономикалық саясатының негізгі құралы азық-түлік
салғыртын енгізу, яғни ауылшаруашылық өнімдерінің артығын
армия мен кала халқының мұқтаждықтарын өтеу үшін (негізінен,
жүмысшылар үшін) алып отыру болды. Азық-түлік салғырты
соғыс жылдарында орнығып, бөлу ұстанымына қүрылған эскери
коммунизмнің құрамдас бөліктерінің біріне айналды.
Өлке үшін осындай аса қиын кезде, орталықтағы билік басында
отырғандар Сібір мен Қазақстанда азық-түлік салғырты мөлшерінің
үлғаятынын жариялады. Үкімет шаруаларға 1920 жылдың тамызы —
1921 жылдың маусымы аралығында 110 млн. пүт астық көлемінде
төтенше салық өткізуді міндеттеді. Оның 35 млн. пүты Солтүстік
Қазақстанның үлесіне тиді. Ол кезде артық өнім гана емес, азықтүлік үшін астық жэне тіпті түқымдық қор да алынатын болды.
Астық салығы егіншілікпен айналысатындарды былай қойғанда, мал
шаруашылығымен айналысатын қазақ болыстарына да салынып, олар
үкіметке өткізетін астықты сатып алу үшін малдарын сатуға мэжбүр
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болды. Оған коса, ет салығын жэне басқадай төтенше алымдар жинау
эдетке айналды.
Осындай тонау науқанының нэтижесі 1921-1922 жылдары
Қазақстанның көптеген қазақ аудандарын қырып салған ашаршылық
болды. Атап айтқанда, 2 млн. 300 мың адам аштыққа ұшыраса, 1 миллионнан асатын адам аштық пен ауру-сырқаудан көз жұмды. Әсіресе
республиканың батыс жэне оңтүстік-батыс өңірлері қатты зардап
шекті, өйткені қатарынан бірнеше жылға созылған құрғақшылықтан
астық шықпады.
Осының бәрі шаруалардың Кеңес өкіметінің экономикалық саясатьғна қарсы беталды көтерілістерге шығуына келтірді.
Елде шаруалар толқуының кең етек алуынан қорыққан үкімет
1921 жылдың наурызында экономиканы біршама ырықтандыруға
әрекет жасады. Оның негізгі элементтерінің бірі азық-түлік алымынан енді белгілі бір мөлшерде бекітілген азық-түлік салығына көшу
болды. Өндірушілер артық өнімін нарықта сату құқын алған соң,
ауыл^ шаруашылыгы елеулі тұрақтанды. Егістік алқаптары аудандары
кеңейіп, 1925 жылға қарай үш млн. гектарға жетті. Астықтың жалпы
көлемі айтарлықтай артып, 1922 жылмен салыстырғанда, мал басы да
екі есеге жуық көбейді.
Азық-түлік салғыртын заттай салықпен ауыстыру, «эскери комму
низм» саясатынан жаңа экономикалык саясатка көшу РК(б)П-ның X
съезінің басты мэселелеріне айналды.
Соған байланысты азык-түлік салғыртынан заттай салык салуға
көшу мәселесінің, бәрінен бүрын, саяси мәселеге айналғанының
теориялык корытындысы түсінікті болды: бүл «мәселенің мэні
жүмысшы табының шаруаларға деген көзкарасынан тұрады».
Аталған жайтты түсіну үшін, социализмді теориялык түрғыдан
біліп, үғыну маңызды болды. Социалистік революция жеңіске жеткен
соң, тауар-акша катынастары пайдаланылмайтын, тікелей бөлу және
айырбас жүйесі жүмыс істейтін болады деп түсіну калыптасты.
Ал Жаңа экономикалык саясат (ЖЭС) эскери коммунизмге
теңдестіруді жойып, село-ауылдың ең басты түлғасы ретінде бай
кожайындарды колдайтын болды. Кедей шаруа өзін ғана камтамасыз
ете алып, нарыкка тұтынушы ретінде шыкса, ал бай шаруа нарыкка
жүмыс істеп, сатушы ретінде шыкты.
Жаңа экономикалык катынастар өнеркәсіпке де жетті, Кэсіпорындар бірнеше: мемлекеттік, жалға берілетін (кооперативтерге,
жеке меншіктерге, шетелдік капиталистерге) жэне таратуға жата122

и.ж ииііарга бөлініп берілді. Қазакстанда кэсіпорындарды мемлекет
Mi'Hiiili ііісіі шығару үдерісі де орын алды.
( і(уди-саттык саласында да нарыктык катынастар дамыды. ЖЭСнм іиіііИіікы жылдарында-ак саны көп жеке дүкендер, асханалар, науnrtlls.iii.wiap, шайханалар, арак-шарап мекемелері ашыла бастады.
Іііупр-акша катынастарын колдайтын ЖЭС-тің тэжірибесі
|і,(і мһгіанның экономикасын 4-5 жылға жаңғыртып, калпына
Һ»'іі Iі|)уге мүмкіндік туғызды. ЖЭС социализм мен капитализмнің
*.|іңрлі касиеттерін үйлестіре отырып, әлеуметтік-экономикалык
іиііі.іііастарды кайта кұрудың үлгісіне айналды.
2. Қазақстандагы индустрияландыру үдерісі
Ьүкіл КСРО бойынша XX ғасырдың 20 жылдарының бірінші
і..іртысында орын алған өнеркэсіп дағдарысы индустрияны дамыіуді.і жеделдету кажеттігін түсінуге келтірді. Алайда Мэскеуде ол
үдсрісті іс жүзіне асырудың жолдары мен әдістеріне катысты айтысіпртыстар өршіді. Халык шаруашылығының Бүкілодактык кеңесінің
іорагасы Ф.Э.Дзержинский тез кірістер алып, шаруаларды халык
I ү гынатын тауарлармен камтамасыз ету үшін, бірінші кезекте жеңіл
иіісркәсіпті дамытуды ұсынды. Оның орынбасары Пятаков ауыр
оііеркэсіпті жеделдете дамыту туралы ұсыныс жасады. Оны Троц
кий, Преображенский мен Сталин де колдады. Өндірісті жаңғыртып,
жаңа кэсіпорындар салу үшін кажетті каражатты жеке сектордан,
яғни салык салу, тең емес тауар айырбасы жэне ұжымдастыру аркылы
іііаруалардан «өндіріп алу» туралы мэселе талкыланды. Сөйтіп, ел
жедел индустриялануға бағыт ұстап, 1925 жылдың желтоксанында
БК(б)П-ның XIV съезінде каулы кабылдады.
Ауыр индустрия кұрмай, социалистік коғам орнату, оның
техникалык-экономикалык тэуелсіздігін камтамасыз ету мүмкін емес.
Тиісінше, ауыл шаруашылығы мен шаруалар үшін болашағы айкын
емес өнеркәсіптік кәсіпорындарды дамыту да жоспарланды.
Индустрияландырусыз елдің корғаныс кабілетін нығайту мүмкін
болмайтыны да маңызсыз емес, өйткені оны халыкаралык жағдай талап
етеді. Сонымен катар БК(б)П-ның XIV съезінде бейбіт кұрылыстың
заманы туғаны, бірак социализм мен капитализм арасындағы карамақайшылыктардың артып отырғаны айтылды.
Қазакстанда индустрияландыру үдерісі элеуметтік-экономикалық
тұрғыда артта калудан туған біркатар киыншылыктарға тап келді.
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Қаражат пен уақыттың тапшылығы, білікті мамандардың, материалдар мен техниканың жетіспеушілігі елеулі қиындықтар туғызды.
Қазақстандағы индустрияландыру, негізінен, ауыр өнеркәсігі
пен өндіруші салаларда жүргізілді. Сөйтіп, жинақ ақша қоры күрт
өсті. Өнеркәсіптегі теңгерімсіздік ауқымдарын түсіну үшін мынадай цифрларға жүгінуге болады: А секторына (өндіріс құралдарын
шығару) —барлық салымдардың 93%-і, ал В секторына (түтыну тауарларын өндіру) небары 7%-і салынған.
Қазақстандағы ең маңызды қүрылыс нысаны Түркістан - Сібір
теміржолы (Түрксіб) болды. Түрксіб теміржолын салу туралы шешім
1926 жылғы желтоқсанның 3-інде қабылданды. Теміржол магистралін
пайдалануға беру республикамыздың индустриялық дамуына септігін
тигізді. Түсті металлургия мен химия өнеркәсібінің ірі кәсіпорындарын
салу қолға алынды. Көптеген қүрылыс нысандарының арасында:
Шымкент қорғасын зауытын, Балқаш мыс қорыту комбинатын,
Қарағанды шахталарын, Ақтөбе химия комбинатын және басқаларын
атауға болады. 1932-1937 жылдар аралығында ғана Қазақстанда 120дан астам өнеркәсіптік кәсіпорын пайдалануға берілді.
Индустрияландыру жылдарындағы көші-қон саясаты. Өнеркәсіп құрылысы қарқындарының өсуі жұмыс күші тапшылығының
пайда болуына келтірді. Қүрылыстарды жұмыс қолдарымен қамтамасыз ету үшін, эрі бір мезгілде жергілікті жұмысшы қазақтарды
оқытудан қаражат үнемдеу мақсатында, үкімет елдің жұмыссыздық
жайлаған батыс өңірлерінде жүмысшылар жинау дейтін тэсілді
енпзді. Сол бойынша 1931-1940 жылдарда республикаға 559 мың адам
экелінді.
Жүмыс күшімен толықтыру көздерінің бірі Ресейдің орталық
өңірлері мен Сібірден арнайы қоныс аударып келген, мүліктері тәркіленген кулак-шаруалар болды. Қарағандыға жиырма бес кентке, дэлірек айтқанда, концлагерьлерге 70 мыңға жуық адам қоныстандырылды.
Бұл «социалистік индустрияландырудың» құбыжық көрінісі
еді. Біріккен мемлекеттік саяси баскарма (БМСБ) жэне Ішкі істер
халық комиссариаты (ІІХК) лагерьлері жүйесі ірі өнеркэсіптік
кәсіпорындарды арзан жүмыс күшімен қамтамасыз ету үшін
құрылған-ды. Сөйтіп, 1931 жылы қүрылған Қарағанды лагеріне
(ҚарЛаг) бүкіл КСРО-дан қуғын-сүргінге түсіп, қамалғандар әкелінді.
XX ғасырдың 30-40 жылдарында Қазақстанда осындай лагерьлердің
түтас бірқатары пайда болды. Республика жер аударылғандардың орасан үлкен түрағына айналды.
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/I іііціі.і, индустрияландыру нәтижелерін біржақты бағалауға болмиіімм <>л үдеріс халықтың, эсіресе шаруалардың өмір сүру деңгейін
иім.іпи іу ссебінен іске асты. Бес жыл ішінде, 1929-1934 жылдарда
♦Mit V'ii ті(|)ляция байқалды, ақшажиыны 180% артты, өнеркэсіп тауарми|и.ііііі ооліпек сауда бағалары 250-300% өсті. Бесжылдық жоспардың,
•«И|нч(^ жсңіл өнеркэсіпке қатысты жоспардың көптеген тармақтары
м|)і.ііід.ілмады. Дегенмен өнеркәсіп өндірісінің елеулі дамығаны,
Iv.iH.iiu ііш экономикасында өнеркэсіп өнімінің үлес салмағы артқаны
п .іП и и ід ы .

3. «Кіші Қазан» және Қазақстандагы үжымдастыру
Қігшқстанда тоталитарлық жүйенің нығаюы 1925 жылдың
куиіідс өлкелік партия үйымының басшысы болып сайланған
<І>IU шющекиннің есімімен байланысты. Кәсіпқой революционер,
iiitiiiiu отбасының атылуын ұйымдастырушылардың бірі болған
Іиіюіцекин Қызылордаға келіп түскен бойда, бірден «қазақ ауыііі.іііда Кеңес өкіметінің жоқ» екенін, «ауылда Кіші Қазан» өткізу
корсктігін мәлімдеді. Негізгі міндет ретінде әлеуметтік саралауды
,ivt)io арқылы дэстүрлі қауымдастықты бұзу жарияланды. Қазақтарды
/КіИіпай отырықшы ету келесі маңызды қадам болуға тиіс еді. Бүндай
к -іиаралардың жергілікті коммунистер тарапынан наразылық туғызуы
мүмкін екенін айқын түсіне отырып, Голощекин ең алдымен өзінің
козқарасын бөліспеген партия көшбасшыларымен күресуді қолға алды.
Коіі үзамай-ақ, 1926 жылы С.Сэдуақасов пен С.Қожанов «ұлтшылдыққа
бст бүрған» деп айыпталды. С.Сейфуллин, М.Мырзағалиев,
И.Нұрмақов, С.Меңдешев жэне басқалары қуғындалды. Олардың
копшілігі республикадан шеттетілді. Ж.Сұлтанов, С.Сэдуақасов және
Ж.Мыңбаев қызметтерінен қуылды.
Ф.И.Голощекин ауылдардың әлі күнге дейін «...таптық күрестің
лебін сезбегенін», «...қазақ ауылдарында Кеңес өкіметінің жоқтығын»,
«...ауылда Қазан болмағанын, кедейлер комитеттері мен мал-мүлкі
тэркілену дегеннің не екенін білмейтінін», «...ауылда коммунистің
атымен болмағанын» қасарыса дэлелдеуге тырысты. Ары қарай Голо
щекин «осыған дейін бүл жерде 1925 жылдың күзіне дейін болған
жайттарды Қазақстанның және оның партия үйымының алдыңғы
тарихы деп атауға болатынын» айтты.
БК(б)П-ның Өлкелік комитетінің екінші хатшысы О.И.Құрамысов
Ф.Голощекинді батыл қолдады. Оның құлағына ол; «Қазан дауылы
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қазақ ауылын^сэл ғана жанап өтті», - дегенді құюмен болды.
«Қаталырақ айтқанда, - деп жалғастырды ол, — бұл кезеңде
Қазақстанда біртұтас жэне тастай берік партия ұйымы болған жоқ».
Жиырмасыншы жылдардың ортасындағы Қазақстанның қоғамдықсаяси өмфіне тэн қасіретті ерекшелік - сол уақыттан бастап
сталинизмнің идеологиялық аппаратының тарихи сана-сезімді түптамырымен құртуға, осы сана-сезімді бойларына жинаған ұлттың
зиялы қауымының көрнекті өкілдерінің көзін жоюға бағытталған кең
ауқымды іс-шараларды жүргізуі болды.
Тоталитарлық режимнің нығаюына қарай, бірте-бірте «Алаш»
партиясының мүшелерін, сондай-ақ өлкедегі әлеуметтік-экономикалық өзгерістердің қарқындары мен эдістері мәселесінде өз
көзқарастарынан танбаған жэне республиканың шаруашылықсаяси жэне кадр мэселелерін шешу ісіндегі егемен қүқықтарын
аяусыз таптап, қорлап отырган, тұрғылықты халықтың үлттық
ерекшеліктерімен, мүдделерімен санасқысы келмейтін Орталықтың
саясатының дүрыстығына күмэн келтірген республиканың басқарушы
қызметкерлерін саяси қуғындау күшейе түсті.
Республикада оппозицияның ықтимал эрекеттерін басып-жаншу
үшін идеологиялық негіз осылай құрылып, нэтижесінде, қазақ халқын
күштеп ұжымдастырған және 1937-1938 жылдарда жаппай қуғынсүргінгө салған қайгы-қасіреттерде есеп болмады.
БК(б)П-ның Семей губерниясы комитетінің хатшысы қызметіне
1923 жыльг Марийск облыстық комитетінен жіберілген, содан
кейін өлкелік партия комитетінің ұйымдастыру-инструкторлық
бөлшінің меңгерушісі лауазымына тағайындалған Н.И.Ежов тұсында
үлтшылдар жэне ұлтшылдыққа бет бүрғандар туралы үрей туғызу,
жергілікті мамандарды қуғындау анағүрлым күшейді.
Бір мезгілде Қазақстанда «өзгертулер» енгізудің Голощекин
үсынған үлгісімен келіспеген жауапты қызметкерлердің қарсылыгын
басып-жаншу қатар жүрді. Жоғарыда айтылғандай, 1927-1929 жыл
дарда республикадан әртүрлі себептермен Қазақстанның көрнекті мемлекет және қоғам қайраткерлері: Т.Рысқүлов, Н.Нүрмақов, С.Қожанов.
М.Мырзағалиев шеттетілді. Қазақ Орталық Атқару комитетінің
төрағасы Ж.Мыңбаев, халық ағарту комиссары С.Сэдуақасов, жер
игерудің халық комиссары Ж.Сүлтанбеков жэне басқалары лауазымдарынан босатылды.
Қазақтың белгілі қызметкерлерінің үлкен бөлігіне «топтасып
күресті» деген айып тагылды. Бірақ басты «топтасқандардың» бірі
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< .>/іуақасовтың ісімен арнайы айналысқан БК(б)П-ның Орталық
(мкі.иіау комиссиясы Қазақстанда ондай топтың бар екенін дәлелдей
a'Miui жоқ. Соған қарамастан, Орталықта оппозициямен күресудің
^іпісі бойынша, жекелеген жауапты қазақ қызметкерлері арасындағы
/му-дамай, пікірталастар мен келіспеушіліктер топтасқан күрес
іиміпде, ал олардың республика мүдделерін қорғаған әрекеттері
"үлгшылдыққа бет бұру» деп бағаланды. И.В.Сталинге, В.М.Молоіонқа және Л.М.Кагановичке жолдаған хаттарында Н.И.Ежов барлық
үіптық мамандарды, барлық қазақ коммунистерін «ұлтшылдыққа
і)сг бүрғандар» жэне «топтасып күресушілер» деп айыптап, оған
қоса, олардың арасында «сау партиялық күштер жоқ» деп қаралаған.
КСРО ішкі істерінің болашақтағы халық комиссары, 1937 жылы жапііаіі қуғын-сүргінді белсенді жүргізген Н.И.Ежов Мәскеуге ауысар
алдында өзінің мансабын осылай бекіте түсті.
Қугын-сүргін, жазалау үдерістерінің өршуі. 20 жылдардың
соңында баршаға бірдей күдіктену жағдайы ушығып, шарықтау шегіне
жетті. Орталықта Троцкий мен Зиновьев оппозициясымен жэне ұлттық
республикаларда «оңшыл оппортунистермен» күрес революцияға
дейінгі кезеңнің ұлт-азаттық қозғалысы өкілдеріне қарсы қудалау,
жазалау түрінде жүрді. Сөйтіп, 1928 жылдың соңында «буржуазиялық
ұлтшылдар» деп аталғандардың — «Алаш Орданың» бүрынғы
қайраткерлерінің арасынан 44 адам, оның ішінде: А.Байтұрсынов,
М.Дулатов, М.Жүмабаев, Ж.Х.Ғаббасов және басқалары жалған айыппен тұтқындалды.
Көп ұзамай, Ж.Аймауытов, Ә.Байділдин, Ғ.Бірімжанов және Д.Әділев атылып, қалғандары эртүрлі мерзімдерге сотталды. М.Дулатов
лагерьде қайтыс болды, ал А.Байтұрсынов, М.Жүмабаев жэне
басқалары жазаларын өтеп, 1937 жылы «Алаш Орданың» қызметіне
қатысқандары үшін қайтадан жазаланып, 1937-1937 жылдары ату
жазасына кесілді.
Қүрамында М.Тынышбаев, Х.Досмұхамедов, Ж.Досмұхамедов,
Ж.Ақбаев бар үлт зиялыларының екінші тобы (40 адамға жуық) 1930
жылдың қыркүйегінде тұтқынға алынды. Олардың 15-і (М.Тынышбаев,
Х.Досмұхамедов. Ж.Досмүхамедов, Ж.Ақбаев, К.Кемеңгеров және
басқалары) Ресейдің қара топырақты орталық облыстарының біріне
жер аударылып, 1937-1938 жылдары барлығы дерлік атылды.
Сөйтіп, кеңес өкіметінің алғашқы жылдарында «Алаш» қозғалысына қатысқандарға жарияланган рақымшылыққа қарамастан,
сондай-ақ ары қарай ешкімнің де кеңес өкіметіне қарсы қызметпен
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айналыспағаны еленбестен, олар сталиндік қуғын-сүргіниіц
құрбандары болды. Тұтқындалғанға дейін олардың бәрі халық
шаруашылығының әртүрлі салаларында адал қызмет етіп, Қазақстанның өркендеуіне орасан үлкен үлес қосқан-ды.
Зиялы қауым өкілдерінің қарсылығын түпкілікті басып тастау
үшін, режим оларды «мал-мүлікті тэркілеу жөніндегі шараларіа
қарсы түрды» деп айыптады. «Алаш Орда» мүшелеріне тағылғаи
айыптардың кей тармақтары төмендегідей мазмұнда болды:
1. 1921-1922 жылдары кеңес өкіметін құлатуды мақсат еткен астыртын контрреволюциялық ұйым қүруға қатысу.
2 . Ферғанада басмашылармен байланыс орнату.
3. Кеңес өкіметін құлату мақсатында оған қарсы қарулы көтеріліскс
дайындық жасау.
4. Кеңес өкіметіне қарсы үгіт-насихат жүргізу жэне тағы басқадай.
Жиырмасыншы жылдардың соңы - отызыншы жылдардың басында
КСРО-ның элеуметтік-экономикалық дамуы барысыида дағдарыстың
ушығуы шамасына қарай, кінәлілерді —зиянкестерді, кеңестерге қарсы
қастық әрекеттерді жэне астыртын ұйымдарды іздеп табу кең ауқымды
жүріп жатты. Орталықтағы ұқсас әрекеттермен қатар («Өнеркәсіп партиялары», «Шаруалар партиялары» жэне басқаларына қатысқандарды
соттау үдерісі), Қазақстанда ұлттық бағыттағы жауларды іздеу
басталды. Шахталар мен кэсіпорындарда орын алған кездейсоқ апаттар, колхоздар мен совхоздарда малдың қырылуы, өрт жэне басқадай
табиғат апаттары «тап жауларының эрекеттері» деп қабылданып,
тиісінше, «халық жауларына» және кеңес өкіметін қүлатқысы келетін
«қаскөй ұйымдарға» қарсы «қылмыстық істер» қолдан жасалатын.
Қудалау эрекеттері содан кейін де тоқтаған жоқ. 1937-1938 жыл
дары республиканың барлық дерлік басқарушы партия және кеңес
қызметкерлері сондай жазалаудың қүрбандары болды. Қуғын-сүргінге
түскендердің көпшілігіне тағылған айыптар тармақтарының бірі
күштеп үжымдастыру кезеңінің қасіреті еді.
«Үлтшыл фашистер» деп аталып, 1937-1938 жылдары қудаланғандар
істерінің материалдары Н.И.Ежов пен оның сыбайластарының
қылмыстық істерді оп-оңай қолдан жасаудың шеберлері болғанын
дәлелдейді. «Әртүрлі топтарға қатысқандар» делінгендердің
әлдеқашан қаралған істері қайтадан жарыққа шығарылып, олардың
қатарына кезінде республиканың мүдделерін қорғап, 1931-1933 жыл
дары қазақ жұртшылығының жаппай қырылуына қарсы тұрғандар да
ілікті. 19j 7-1938 жылдары жалған айыппен көрнекті мемлекет және
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(иіам қайраткерлері: Т.Рысқұлов, Н.Нұрмақов, О.Исаев, С.Қожанов,
S І„үлымбетов, О.Жандосов, Ә.Досов, А.Асылбеков, С.Сәдуақасов,
|| Мирзояіі, А.Сапарбеков, Ж.Сұлтанбеков, Т.Жүргенов, Н.Сырғабеков,
I 1і)рсгожин, С.Сейфуллин, Б.Майлин, І.Жансүгіров жэне көптеген
(мі қалары жазаға тартылды.
('ойтіп, XX ғасырдың 20 жылдарының соңы мен 30 жылдарі.іііда тоталитарлық режим қоғамдық-саяси өмірдің барлық дерлік
иіііаларында нық орнады. Қазақстанда ол күштеп ұжымдастыру
/каііс 1937-1938 жылдардағы саяси қуғын-сүргін кезеңінің қайғылы
иқшаларымен қатар жүріп, ерекше апатты сипат алды. Өлкедегі
алеуметтік-экономикалық өзгерістер, Қазақстанға одақтық респуб
лика мәртебесінің берілуі, мэдени құрылыс, халыққа білім беру
жопе ғылым салаларындағы табыстар тоталитарлық режимнің қатал
іідсологиялық қысымы мен бақылауында болды. Осының барлығы
Қазақстанның КСРО қүрамында ары қарай дамуын айқындап берді.
Енді Қазақстанда Ф.И.Голощекин билік қүрғаи кезеңге
кайтадан оралайық. Қазақстанда оппозицияны іс жүзінде құртып
і і.інып, Голощекин өмірғе өзінің «Кіші Қазан» идеясын енгізуді қолға
алды. 1926-1927 жылдары егістік жэне жайылым жерлерді қайта бөлу
үдерісі іске асты. Ауқатты тұрмыс қалыптасқан шаруашылықтардан
1360 мың десятина шабындық жэне 1250 мың десятина жайылымдық
жерлер алынып, кедейлер мен орта шаруаларға берілді. Алайда бүл
тара күткен нэтижені бермеді. Малдары жоқ шаруашылықтар өздеріне
берілген шабындықтар мен жайылымдарды тиісінше пайдалана алмай,
копшілік жағдайларда бұрынғы қожайындарына қайтарды.
Келесі қадам ірі бай мал иеленушілердің мүлкін тэркілеп, оларды
отбасыларымен бірғе тұрып жатқан аудандарынан тыс жерлерғе
көшіру болды. Жеті жүзғе жуық шаруашылықтан мал-мүлік тәркілеу
жоспарланған. Сол кездеғі құжаттарға сэйкес, 696 шаруашылықтан
мал тэркіленғені жазылғанмен, іс жүзінде бұл санның әлдеқайда
көп болғаны белғілі. Мэселен, Ақмола окруғінде жоспар бойынша
46-ның орнына - 200-ден астам, Петропавловск окруғінде 34 емес,
102 шаруашылық тәркілеуғе және көшірілуге жатқызылған. Осындай науқанның нәтижесінде, барлығы 145 мың мал басы кедейлерге
берілді. Тәркілеуге өте бай мал қожайындары ғана емес, сонымен
қатар өкіметті жақтай қоймаған орта шаруалар да ілініп кеткенін
айтуымыз керек. Ауылшаруашылық өнімдері үшін төленетін
салықтардың үлкен бөліғін төлеуғе мәжбүр болған ауқатты
шаруашылықтарды салықпен қысу бүрынғыдан да күшейе түсті.
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Мысалы, 1927-1928 жылдары шаруашылыктардьщ 4%-і салыктардыи
барша сомасыньщ 33%-ін төлеген. Одан өзге, «өз-өзіне салық салу.,
жүйесі деген енгізіліп, сол бойынша салық сомасы бастапқы сомаліііі
екі-үш есе асып кеткен.
Ауқатты шаруаларға қысым жасау саясатының Қазақстанға ғаіі.і
емес, күллі Кеңес Одағына тән болганын айтуымыз керек. Кеңсч
үкіметі индустрияландыру үдерісін жеделдетуді өзінің басты мақсаті,і,
ал оган кажет қаражатты экономиканың аграрлық секторы беругс
тиіс деп санады. Жер мен малының өз жеке меншігі екеніне сүйенгеіі
дэстүрлі шаруашылык кыска мерзім ішінде кажетті каражатты берс
алмады. Сондыктан 20 жылдардың соңында үкімет ұжымдастыру
яғни ұжымдаскан шаруашылыктар (колхоздар) жүйесін кұруға бағыт
ұстады, яғни шаруалар өндіру кұралдарынан толык шеттетіліп, осындай өндірудің табыстары бөлінетін болды.
Қазакстанға ерекше рөл берілді. Бай табиғат ресурстары бұнда ірі
индустриялык база кұруға мүмкіндік бергенмен, алайда жүмыс күші
бүл жерлерге сырттан, Ресей мен Украинаның орталык өңірлерінен
әкелінуге тиіс болды. Көшпелі және мал баккан казактар «Социалистік
Қазакстанның» болашак жүйесіне «сай келмеді». Нак осы себепті
Голощекин Сталиннің келісімімен казактар шаруашылыктарының
толык күйреуіне жэне түтас халыктың іс жүзінде кұруына келтірмей
коимайтын үжымдастыру әдістерін таңдады. Сөйтіп, кең аукымды
геноцид-зүлматты, яғни әртүрлі желеу-сылтаулармен халыкты кырыпжою максатын іске асыру басталды.
Шаруаларды ұжымдастыру еріктілік ұстанымына негізделген, біртебірте^ жүретін үдеріс ретінде каралды. Бірак 20 жылдардың соңына
карай шынайы бағыт түбегейлі өзгерді. Шын мэнінде, ұжымдастыру
мерзімдері алдын ала белгіленіп, төтенше шаралармен жүргізілді.
Сөйтіп, Қазакстан үжымдастыру 1932 жылдың көктемінде-ак аякталуға
тиіс аудандарға (көшпелі аудандарды коспағанда) жаткызылды. Бұл
жерде жеделдете ұжымдастырудың себептерін аныктап алу маңызды.
Елдің индустриялык дамуының басымдығын маңызды деп атауға
болады: оны іске асыру эдістемесі каражатты аграрлык сектордан
өнеркэсіп секторына аударып күюды кажет етеді.
Өте каркынды индустрияландыру үдерісіне орасан көп каражат
салу кажет болды. Ал негізгі каражат көзі оны өнеркәсіпке салу үшін
тұракты валюта беретін шаруа өнімі еді. Алайда ЖЭС экономикасы
жағдайында каражатты өнеркэсіп пайдасына кайта бөлу мүмкін болмады. Ауылшаруашылык өнімді нарыктың сатып алу бағаларымен
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I I м ы ііііі сгкендей) емес, төмен бағалармен алуға әрекеттенген
ч.млокст 1927-1928 жылдарда астык дайындау дағдарысына тап
" .till Д.іідарыстың киын болғаны соншалық, 128 млн. пүт астық
. иіііііиіі К.ІЛ1.1ІІ, индустрияландыру жоспарының күйреуі каупі туды.
I іиі.ііі ііаіижесі ЖЭС-ті тоқтатып, үжымдастыруды жеделдете
t^ p n n ie кслтірді. Қазакстанның колхоздар кұрудағы серпінді
I ^мыі і.і осі.ідан көрінеді. 1928 жылы шаруашылықтардың - 2%-і, 1930
ц.мі.і
50,5%-і, ал 1931 жылдың казанына карай 65%-і үжымIі.ірі.ілды. Бұл сандарға карап, «колхоз дүмпуі» дейтіы, колхоз.|.і|і і.іііі.іпың аса каркынды өсуіне келтірғен кұбылыс шаруалардың
і.и.іуі.і смсс, ашық кысымдардың нәтижесі болғанын болжау киын
, м.. ІІІаруаларды сайлау кұқынан айыру, тұтқындау, жер аудару
І..ІІІІ- іаі ы басқа шаралар мәжбүрлеудің ең көп тараған эдістері болды.
S(М.імдастыру үдерісі осылай күш көрсету сипатын ала бастады.
t »1 ірссе бұл төтенше науканды кулактар мен байлардың мал-мүлкін
і.іркілеп, оларды жою үшін кең жүрғізілген күрес өршітіп жіберді.
'0 жылдарда ірі шаруашылыктарда экспоприация идеясы белсенді
к.іркмн алды. 1927 жылы «Ірі байлар мен жартылай феодалдардың
іііііруашылыктарын тэркілеу туралы» Декрет кабылданады. Аукатты
шаруашылыктардьщ жеке меншігін күшпен тартып алып, кедейлер
мсіі орта шаруаларға беру барлык дерлік казак ауылдарында каркынды
жүрді. Сол Декретке сәйкес, 700-ғе жуык шаруашылык тәркілеуғе
жаткан-ды. Бұл жерде де Ф.И.Голощекиннің белсенді кызметін айтуға
болады. «Кіші Қазан» идеясы да соның атымен байланысты.
Голощекин алға тарткан доктринаның мәні «Қазакстанда
Кеңес өкіметі жок» дегенге саяды. Бүл жайында ол 1925 жылдың
желтоксанында Қызылордада өткен республикалык партия конференциясында мэлімдеген. Дәстүрлі жүйені оның әлеуметтік саралануы
аркылы жою басты міндет етіп койылды.
Қазакстандағы ұжымдастыру седентаризация - көшпенділерді
отырыкшылык өмір салтына көшіру науканымен катар жүрді.
Сталиндік басшылык Қазақстанды элеуетті астык республикасы деп
карады.
Малшыларды жедел түрде егіншілерге айналдыру, ал жайылымдарды жаңа егіншілік аудандар үшін босату міндеттелді.
Ғалым экономистердің пікірлеріне карамастан, көшпенділерді
отырыкшылыкқа көшіру идеясы: 1930 жылы — 87136, 1931 жылы —
77508, 1932 жылы - 77674, ал 1933 жылы 242208 шаруашылыкта жедел
каркындармен іске асырылды.
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Қазақстандагы ұжымдастыру үдерісінің салдарлары. Бұл ішу
қанның ашық қасіретті сипаты кулактар мен байларды жою, сондай-іік
колхоздарға күштеп біріктіру және көшпенділерді отырықшылі.іһ
өмірге мәжбүрлеу сияқты жазалау шараларынан көрінеді. Бұндай жаіі
пай қайғы-қасірет экелген оқиғаларды бүгінгі күні осы заманға жсі
кен үзік-үзік мағлүматтар-ақ баяндап бере алады.
1930 жылға қарай кулактар мен байлардікі саналған үш мыңнаіі
астам шаруашылық құртылды. 1931 жылы ғана кулактар ретіндо
Қазақстаннан 6765 адам жер аударылды. «Мемлекеттік кэсіпорындар
мен колхоздардың мүлкін қорғау және қоғамдық меншікті нығайту
туралы» заң қабылданған соң, Қазақстанда 33345 адам жазаға тартылды. Астық дайындау істеріне байланысты 1931 жылы 79 адам ату
жазасына кесілді.
Жаппай ұжымдастыру жылдарында мал басының күрт азайыгі
кеткенін төмендегі деректен көруге болады:
1922 жыл
1932 жыл
Ірі қара мал:
9 млн. 509 мың бас
965 мыс бас
Ұсақ мал:
18 млн. 566 мың бас
1 млн. 386 мьщ бас
Жылқы:
3 млн. 516 мың бас
376 мың бас
Бірақ үкіметтің қылмыстық әрекетінің ең қорқынышты салдары
1931-1933 жылдарда орын алған аштық болды («Қазақ даласындағы
аштық» деп аталатын құжаттар жинагы). Бұл тауқымет ауқымының
орасан үлкен болғаны соншалық, 1931-1933 жылдардағы аштық
тарихқа «ұлы жүт» - қазақ халқының ең үлкен қасіреті ретінде енді.
Демографтардың деректері бойынша, Қазақстан халқының саны сол
кeзeң;^e шамамен екі млн. адамға қысқарып, қазақ этносының 49%-ін
құраған.
Тұрғылықты халық санының азаюына жүртшылықтың республика
аумағынан сырт жерлерге (616 мың адам, оның ішінде 205 мың адам Қытай, Моңғолия, Ауғанстан, Иран жоне басқа елдерге) қоныс аударуы да себеп болған.
Ауыл шаруашылығын үжымдастырудың социалистік үлгісі
шаруалардың ушыға түскен қарсылығын туғызды. Шаруалардың бұл
үдеріске қарсылығы эр алуан, оның ішінде қарулы көтеріліс түрінде
байқалды. Егер 1929 жылы шаруалар қарсылығы көбінесе қарулы
көтеріліс түрінде болса, ал 1930 жылдың ақпанынан кейін толқулар
күшейіп,'барлық жерлерде кең сипат алды.
Қазақстанда 1929-1931 жылдарда орын алған барлық 370 көтеріліске
80 мыңдай адам қатысқан. Географиялық кеңістікте кең ауқымдарға
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♦нМН и мім.іиа кі\рамастан, шаруалардың 1929-1931 жылдардағы
АиЙрІ III I' I"
толқулары қомақты нәтиже бермегендіктен, ауылиі иипіардмң барысын да, ресми билік басындағылардың саясаfeiit Irt імігріі’ ajii an жоқ.
I all IIII. I'.a іақстанда ауыл шаруашылығын ұжымдастыру жергілікті
л-ИНмі.іи оіііідік ерекшеліктері ескерілмей, мэжбүрлеу әдісімен
I ii'i'ii

J. XX і асырдың 20-40 жылдарында Қазақстандағы
мәдени қүрылыс
Чи іі.ікіыц жаішай сауатсыздыгын еңсеру. XX ғасырдың басында
и'ич’ чаііқыпың ішінде ересек адамдардың басым көпшілігі сауатсыз
ііиаііи, жазу, оқу дегенді (кириллица бойынша) білмеді. Сол себепті
р.ашіііоңиядан кейін-ақ мектептер және ересектерді оқытатын курстар
,11111.11111 бастады. 1917 жылдың қарашасында Жұмысшы және солдат
Ф ііуіііі гарының Әулиеата қалалық комитет! сауат ашу мектептерін
уііі.імдастыру мүмкіндіктері туралы мәселе қарап, қажетті қаражат
іииіу гуралы шешім қабылдады. Сауатсыздықты жоюға арналған меки-іііср 1918 жылдың басында Алматыда, Семейде, Ақмолада және
Inil гі материалдық жағдайлары бар басқа да жерлерде ашылды.
1920 жылы халық ағарту бөлімдерінде сауатсыздықты жою жөнінде
күрмлган төтенше комиссиялар педагог мамандар даярлау, оқу
күралдарын басып шыгару, сауатсыздарды есепке алуды ұйымдастыру
іі гсрімен айналысты. Мысалы, Сауатсыздықпен күрес жөніндегі
()рынбор-Торгай төтенше комиссиясы 1921 жылдың соңында-ақ 37876
адам оқитын 1219 мектеп ашты. Қостанай губерниясының төтенше
комиссиясы сол уақытқа қарай сауатсыздықты жоюга арналған, 7000
адам оқитын - 347, Орал төтенше комиссиясы 328 мектеп ашты.
Лқмола губерниясының төтенше комиссиясы: Петропавловскіде —
120 адам, Ақмола мен Атбасарда 150 адамнан оқитын педагогикалық
курстар үйымдастырды. 1921 жылдың соңына қарай республика
бойынша 72 мың сауатсыз жэне шала сауатты адамдар оқудан өтті.
Кейінірек бұл жүмысқа «Сауатсыздық жойылсын!» атты Бүкілодақтық
қогамның жергілікті бөлімшелері де тартылды. Солардың қатысуымен
«біркүндік», «үшкүндік», «бірайлық» дейтін курстар, эңгіме-сүхбаттар
өткізіліп, дәрістер оқылган.
Өткен замандардың ауыр салдарларын еңсеру ісінде жастар үлкен
белсенділік танытты. Жастардың бастамасымен 1928 жылы кейіннен
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сауатсыздықпен күрес жолындағы пәрменді құралға айналған мәдсіііі
жорық өтті. Мэдени жорыққа басшылық ету үшін арнаулы шта(>
тар құрылды. Жергілікті кеңестер жанында сауатсыздықпен күрескі*
жәрдемдесу топтары үйымдастырылып, мектептерді қоғамдық тсксеру, сауатсыз жэне шала сауатты адамдардың конференцияларыіі
өткізу қолға алынды.
Сауатсыздықты жою қиын жағдайларда өтті: мүғалімдер, оқулықтар
мен оқу, жазу-сызу құралдары жетіспеді. Жете ойластырылмагаіі
эліпби реформасы да істі қиындата түсті. Қазақ жазуы 1928 жылы
араб графикасынан латын графикасына, он екі жылдан кейін латын
жазуынан қазіргі кириллицаға ауыстырылды. Сөйтіп, бір сауатсыз
адам бастапқы сауатын үш рет ашты. Бұл әркім көтере алатын жүк
емес еді. Нәтижесінде, «аздап сауатты», аздап сауатсыз» әлеуметтік
қауымдастық пайда болды, өйткені ол араб графикасында еркін оқып,
жаза aл^aнмeн, латын жазуын нсмесе Кириллицаны жете меңгере
алмады.
30 жылдардың скінші жартысында халық жаппай сауаттанған
аудандар, колхоз-совхоздар қалыптасты. Сөйтіп, 1936 жылы Алматы
облысының Красногор жэне Шүбартау аудандарында сауатын ашпаған
бірде-бір адам қалмады. 1937 жылы Қазақстанда жалпы сауаттылық
65 процент қүраған. Жалпы алғанда, республика бойынша 1933-1937
жылдары бір млн. сауатсыз және шала сауатты адам оқуға тартылды.
1939 жылы Қазакстан халқының сауаттылығы деңгейі 83,6%-ке жетті.
Әліпби деңгейінен аспайтын сауатсыздықты толық жоюға Үлы Отан
соғысы кедергі келтірді.
Мектепте білім берудің дамуы. Революциядан кейін Қазақстанда
халықка білім берудің жаңа сапалы жүйесі қалыптасып, оның басты
үстанымдары 1918 жылғы қазанның 16-сында Бүкілодақтық Орталық
Атқарушы комитеттің (БОАК) «Бірыңғай еңбек мектебі туралы»
Ережесінде және РКФСР Халық ағарту комитетінің 1918 жылғы
қазанның 31-індегі «Үлттық азшылықтарға арналған мектептер
туралы» Қаулысында айқындалды. Білімдерді меңгеруге деген орасан үлкен құлшынысты халықтардың өздері көрсетті. Олар: мектеп
тер, интернаттар қүрылысына, окушыларды оқу-жазу құралдарымен
қамтамасыз етуге және зиялы мүғалімдер қауымының элеуметтіктұрмыстық жағдайын жақсартуға үлкен ынта-жігермен қатысты.
Отырықшы емес қазақ жүртшылыгының ынта-жігері мектеп
ісін шығармашылық жаңа тэсілдермен ұйымдастыруды қажет етті.
Жатақханалары бар мектептер ашылып, бастауыш мектептер саны
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, 4 1 а»ім all t»cri. Бірінші бесжылдық басталатын тұста, 1914/15 оқу
ІИМна.і -ьумі.іс істеген 1953 мектеппен салыстырғанда, респубШіііла
білім ошағы жас жеткіншектерге білім беретін болды.
іа .иііч-дсі і барлық оқушылардың 90 процентінен астамы білім
ійіім
^
jSu. һміііііілік мектептердің материалдық жағдайлары ауыр болып
(ч'|ілі. Коптеген қазақ балалары мектепке бармады. Қалпына
кгчсцінің соңына қарай республикадағы әрбір алтыншы мекІІН каіі.і қазақ тілінде оқытса, 185 мың оқушының арасында қазақ
Пнаіиііріііііі.ің саны небары 52,5 мың болды. Тұрғылықты этностың
Brt'MiMpi.iii бастауыш мектепте оқытумен қамту бар-жоғы 18% құраған.
Мскісігге білім беруді кеңейту жолындағы басты кедергі білімді
Муыііім мамандардың жоктығы болды: 1926/27 оқу жылында респуб
лик.і.і.і жүмыс істеген жеті мың мұғалімнің 37%-інің ғана орта білімі
U(i|) іі.ііі. Ауыл-селоларда ағарту ісімен өздері әрең-эрең оқып, жаза
rt/iiiii.iii мұғалімдер айналысты.
Мсктспте білім берудің жаңа кезеңі бастапқы жалпыға бірдей
•ііііідс I гі оқу енгізілген 1930 жылы басталды. Қазақстанның жастары
Пуіі жауапты үдеріске басшылық жасауды өз қолдарына алып, мекмчі іммараттарын жөндеуді ұйымдастырып, балаларды киіммен,
ііиккіііммен, ыстық тамақпен қамтамасыз етумен айналысты, сенбілікм-ксснбілік іс-шаралар өткізді. Оқулықтар мен әдістемелік әдебиет
Пікі.т шығару артты. 1930 жылы бастауыш мектептер үшін жалпы
іііражы 555 мың дана құрайтын - 12 оқулық, 1932 жылы тиражы 948
мыц данаға жеткен 22 оқулық жарық көрді.
Екінші бесжылдықтың соңына қарай бастапқы жалпыға бірдей
міидетті оқу, негізінен, аяқталды. Мектеп жасындағы балаларды оқуға
іарту 1929 жылғы - 42%-ке, 1933 жылғы 81%-ке қарағанда,1935 жылы
‘)3%-ке жетті. Ал 1937 жылы балаларды бастауыш мектепте оқыту
дсцгейі 96% болды.
Алайда орта жэне толық емес орта білім берумен қамту нашар
жүрді. Соғыстың алдында жетіжылдық және орта мектептердің үлесі
1/ 3 -тен аспады, қазақ орта мектебінің калыптасуы ұзаққа созылды.
1935/36 оқу жылында ғана қазақтардың алғашқы он бір баласы қазақ
орта мектебін бітіріп шықты.
Тоталитарлық режим мектеп өмірін де идеологиясыз қалдырмады.
Оқулықтар, комсомол және пионер үйымдары, мұғалімдер — бэрі
де жас ұрпақтың санасы мен мінез-құлқына сталинизмнің қасаң
қағидаларын сіңіруге тиіс болды. Мектептің атқаратын басты міндеті
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де бұрмаланды. 30 жылдардың екінші жартысында, мысалы, қачіік
мектебін нығайтып, дамыту жөніндегі барлық жұмыстар «техникум
дар мен жоғары оқу орындарының қазақ жастарына мұқтаждыі і.і
мен қазақ орта мектебінің түлектері арасындағы айырмашылықі м
жою» міндетіне бағынды. Мэселе ссылай қойылған соң, толық емсч
және орта мектептердің оқушыларының 2 1 -ден 23-ке дейінгі процен іі
жылма-жыл күзде қайтадан емтихан тапсыруға қалдырылып отырды.
Жалпы, отызыншы жылдар мектеп ісінің жақсы ұйымдастырылуымен және елеулі табыстарымен белгілі болды. Мыңдаған қазақ
баласы бастауыш, жетіжылдық жэне орта мектептерді бітіріп жатты,
Халықтың білім алу әлеуеті өсті.
Жогары және арнаулы орта оқу орындары. Революцияға дейінгі
Қазақстанда кәсіби оқу орындарының саны тым аз болды: жеті техни
кум мен училищеде j 52 адам оқыды. Олар Ресей студенттерінің жалпы
санының бір процентін де қүрамайтын. Егер Ресей ауқымында он
мың адамға арнаулы орта оқу орнының үш оқушысы тура келсе, бұл
көрсеткіш Латвия мен Литвада - 5,6, Украинада - 4 , ал Қазақстанда
небары 0,5 адам қүрайтын. Жоғары білікті мамандар өлкеден тыс жерлерде даярланатын.
Революциядан кейінгі алғашқы өзгерістер білікті мамандардың
өткір жетіспеушілігін көрсетті. Бұл мэселені шешу үшін, жержерлерде нақты іс-шаралар қабылданды. Жүмысшы, солдат жэне
шаруа депутаттарының Семей облыстық кеңесінің Қаулысы бойынша,
1918 жылғы наурызда Верный қаласында 22 оқушыға арналған Жетісу
ауылшаруашылық училищесі құрылды.
Орынбор, Уфа жэне Семей қалаларында 1919-1920 жылдарда
халыққа білім беру институттары, оның ішінде жоғары деңгейлі
үшжылдық оқыту бағдарламасы бар алғашқы техникум және төртжылдық оқу бағдарламасы бар ауылшаруашылық мектебі ашылды.
Алайда көп үзамай-ақ жастардың кәсіптік оқу орындарында оқу
үшін жеткілікті дайындықтары жоқ екені белгілі болды. Соған байланысты жүмысшы факультеттері үйымдастырылды. Қазақстандағы
алғашқы рабфак - жүмысшы факультет! 1921 жылы Орынборда
ашылды.
Кәсіпқой маман оқытушылардың жеткілікті санының болмауы,
шаруашылықтың құлдырауы, мектепте білім берудің баяу жүруі 20
жылдардың соңына дейін жоғары оқу орындарын ашуды үйымдастыру
үдерісін біршама тежеді.
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А.ім.имчіі І927/28 оқу жылында ғана жоғары оқу орны - Абаи
ііМИФиі.і
ііедагогикалық институты (қазір - Қазақ Ұлттық
........................ университет!) ашылды. Ол Ташкенттен көшірілген
^намммі тііім беру институтының негізінде құрылды. Республиканың
мивми.ік оміріндегі маңызды оқиғалар ретінде: 1929 жылы Алма, .,.1 loom- гсринарлық институттың, 1930 жылы - Ауылшаруашылық
іпі. іиім іі.щ жэне 1931 жылы Медицина институтының ашылғанын
имии. (и)лады. Оралда 1932 жылы Орынбордан көшірілген Халық
,и.м.іу инс титуты негізінде құрылған Педагогикалық институт есік
....'|.''имқстанда халық шаруашылығының әртүрлі салаларының дамм.іім байланысты, инженер мамандарға деген мұқтаждық паида
..... .
Опдай мамандарды даярлау үшін, 1934 жылы Алматыда Қазақ
I „V іачі жэне металлургия институты (қазір ол - Қ.И.Сәтбаев атындағы
I .1 ,ақ Үлттықтехникалықуниверситет!) ашылды. Сол жылы Алматыда
аиаі.імсн Қазақстандағы жогары оқу орындарының көш бастаушысьі( М Киров атындағы Қазақ Улттық университет! (қазір Әл-Фараби
,ііі.ііідагы Қазақ Ұлттық университет!) қүрылған-ды. Қазақстандағы
,но.ч!ры оқу орындарының саны 1941 жылы жиырмаға жетіп, оларда
10,4 мың студент б!лім алды.
. . .
• •
’ Рсспубликаның жоғары мектеб! жел!с! ек!нші және^ үшінші
(юсжылдықтарда кеңейе түст!. Ақтөбе, Қарағанды, Қостанаи, Петро
павловск, Шымкент қалаларында оқу мерз!м! ек!жылдық мұғалімдер
институттары ашылды.
Көптеген жастар жүмысшы факультеттерінде білім алды. Он алты
жүмысшы факультетінде 1936 жылы бес мың жас түлек оқыды.
Үлы Отан соғысы қарсаңында Қазақстанда жиырма жоғары оқу
орны жүз он сег!з арнаулы орта оқу орны жүмыс !стесе, оларды қырық
мыңнан астам студент оқыды. Бес жыл !ш!нде бұл оқу орындары 24,4
мың маман оқытып шығарса, оның !ш!нде 1,7 мыңы - өнеркэсш пен
құрылыс, 1,2 мыңы - көлік пен байланыс, 4,9 мыңы - ауыл шаруашылығы, 9 мыңға жуығы - ағарту жэне өнер, 4,7 мыңы денсаулық
сақтау салаларының мамандары болды.
Алайда Қазақстанның жоғары оқу орындары мен техникумдары, дамудың жетк!л!кт! жоғары қарқындарына қарамастан, халық
шаруашылығының мамандарға мүқтаждығын толық дәрежеде
қамтамасыз ете алмады, өйткен! олардың көпшілжтері қалыптасу
сатысында түрса, ал кейб!реулері т!пт! әл! бой түзеп кете алмаған-ды.
Студенттер қүрамында да, кэсіпқой маман оқытушылар арасында
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да тұрғылықты халық өкілдерінің саны баяу өсіп жатты. 1936 жылы
ҚазМУ-дың 42 оқытушысының 8-і ғана қазақтар болды. 1940 жылы
Алматы зоотехникалық-ветеринарлық институтының студенттері арасында қазақтардың үлес салмағы бар-жоғы 12%-тен аспады. Жоғары
мектеп мэселелері: А.Байтұрсынов, С.Асфендияров, Х.Досмұхамедов,
Т.Жүргенов, О.Жандосов сынды танымал ғалымдар мен педагогтардыц
омірін қиған саяси қуғын-сүргіндердің кесірінен ушығып, тереңдей
түсті.
Ғылым және ғылыми мекемелер. Республикамызда ғылым
дамуының маңызды кезеңі деп Алматыда КСРО Ғылым академиясын ың түрақты базасы қүрылған 1932 жылдың наурызын айтуға
болады. Ол 1934 жылдың күзінде ҚазАКСР Орталық Атқару комитет!
Президиумы жанындағы Ғылым комитет! деп қайта қүрылды. Коми
тет барша ғылыми-зерттеу жұмысына басшылық жасады. 1936
жылы Орталық мүрағат басқармасы және Ұлттық мәдениеттің Қазақ
Ғылыми-зерттеу институты үйымдастырылды.
Жедел қарқынмен дамыған геология ғылымының арқасында
минералдық шикізаттың аса бай қоры табылды. Қарағанды көм!р
бассеиншің, Орал-Емб! мүнай ауданының элеуетт! мүмк!нд!ктер!н
зерттеу жалғасты, Қаратау фосфорит кен орны, калий тұздарының
жэне басқа да рудаға жатпайтын пайдалы қазбалардың кен орындары
ашылды. Жерүст! жэне жерасты су ресурстарын зерттеу қарқынды
жүрпзілді. Қазақстан КСРО бойынша көм!р, түст! металдар жэне
басқа да пайдалы қазбалар өнд!ру іс!нде алдыңғы орындардың б!р!не
шықты. Бұған: Қ.И.Сәтбаев, А.А.Гапеев, Н.Г.Кассин, М.П.Русаков,
И.М.Губкин сынды белпл! кеңес ғалымдары көп еңбек с!ң!рд!.
Отызыншы жылдардағы гылыми !зден!стерд!ң ек!нш! б!р маңызды
бағыты биология болды. 1929 жылы Қызылордада қүрылған, бота
ника бөлім! бар Топырақ зерттеу институты 1934 жылы Алматыға
көш!р!л!п, соның нег!з!нде Қазақ епн шаруашылығы институты
құрылды. Олардан өзге: мал шаруашылығы (1933 жылы непз!
салынған), Вильямс атындағы ег!н шаруашылығы институты (1935
жыл), ветеринария және ауыл шаруашылығы экономикасы институттары, сондай-ақ облыстық жэне өң!рл!к ауылшаруашылық тәжірибе
станциялары жүмыс !стед!.
Ғылымның елеул! табыстарының нэтижес! 1938 жылы КСРО
Ғылым академиясының (ҒА) Қазақстан базасының КСРО ҒА Қазақ
филиалына айналуы болды. 1941 жылдың басында геология секторы
енд! Геология ғылымдары институты - академиялық және гылыми138
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Мі 'іііңтіалық-биологиялық және ауылшаруашылық ғылыми
м»-имі 'И’рііі!ң жұмысы жандана түст!. 1940 жылы Ленин атындағы
|»\ !•1'іпцлқгық ауылшаруашылық ғылымдары академиясының Қазақ
фіі 'ііыиі.і қүрылды.
піі.пі.ііініы жылдардың соңы - қырқыншы жылдардың басында
циі.імлык гылымдар айтарлықтай даму деңгей!не жетт!. 1940 жылы
іі mini радтық ғалым И.П.Вяткин «Қазақ КСР-! тарихы бойынша очерь и’р» агты кітапты жарыққа шығарып, онда өлкенің XIX гасырдың 70
^і.иідарына дей!нг! тарихын баяндаған.
Одсбііет және өнер. Халықтың көркем шығармашылығының
ііі.ірі.іқтауы жас кеңес әдебиет!н!ң жеткен жет!ст!ктер!нен көр!нд!. Ал
пііі.ің бастауларында: А.Байтұрсынов, М.Жүмабаев, С.Сейфуллин және
иіі.ірдың серіктестер! тұрды.
Қазақ кеңес әдебиет! ауылда, еңбекш! халықтың санасында, ойлары
мімі сезімдерінде орын алган өзгерістерд! айқын көрсетт!. Әдебиет
ч.іііық шығармашылығының байлығын өз бойына аса бай фольклордам алып, жинады.
Жиырмасыншы жылдардың басында қазақ кеңес эдебиетінің
кошбасшылары: А.Байтұрсынов, М.Жүмабаев, Б.Майлин, І.Жансүг!ровтермен қатар, жас ұрпақ өкілдер!: М.Әуезов, С.Мұқанов, Ғ.Мүс!рспов, Ғ.Мұстафин және басқалары шықты.
Музыка және театр өнері. 1919 жылы Верный қаласында Жет!су
облысы ақындарының слёт! өтт!. 1925 жылы белгіл! галым, этно
граф жэне музыкант А.Затаевич «Казак халқының 1000 эні» атты
к!тап шығарды. Ол еңбек ғалымның қазақтардың музыкалық
шығармаларын жинап, жүйеге келтіру жолындагы ерен еңбегінің
жем!с! ед!. 1931 жылы ол «Бес жүз қазақ эн! мен күй!» деген еңбепн
жарыққа шығарды. Халық музыкасы мен эн өнер!н кең жайып, тарату
мақсатында !р! қалаларда қазақ өнерпаздары мен орындаушыларының
концерттер! өтет!н болды. 1925 жылы Парижде Кеңес Одағы әрт!стер!
делегаттары арасында Ә.Қашаубаев ән салып, француз жұртын тамсандырып, баспасөздің жаппай сүйсіне жазған п!к!рлер!н тугызды.
Ақындар мен музыка саңлақтары: Ж.Жабаев, К.ӘзІрбаев, И.Байзақов,
Т.ӘмІренов, Н.Байғанин, О.Шипин халық арасында танылып, ел
қүрметіне бөленд!.
Отызыншы жылдардың басынан-ақ Қазақстанда музыкалықдрамалық өнер қарқынды дамыды. 1933 жылы БК(б)П-ның Қазақ
өлкелік комитет!н!ң Қаулысы нег!з!нде Мэскеуде, Ленинградта жэне
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Алматыда қазақ театры және музыка студияларын ұйымдастыру қолға
алынды. 1934 жылғы қаңтардың 13-інде Қазақ драма театры жанында
музыка студиясы негізінде Қазақ мемлекеттік музыка театры ашылды.
Оның алғашқы қойылымдары М.Әуезовтің «Айман-Шолпан»,
Б.Майлиннің «Шұға» спектакльдері болды. Е.Брусиловскийдің «Қыз
Жібек», «Ер Тарғын» және «Жалбыр» опералары қазақ өнеріндегі
ірі оқиға деп саналды. Музыка театрының әртістері; К.Байсейітова,
Қ.Жандароеков белгілі эншілерге, ал Ш.Жиенқұлова атағы кең тараған
бишіге айналды.
Дэстүрлі драма жанры да кең қанат жайды. 1926 жылғы қаңтардың
13-інде Қызылордада алғашқы кәсіби қазақ театры ашылып, онда:
М.Әуезов, Ж.Шанин, С.Қожамқұлов, Қ,Қуанышбаев, Қ.Жандарбеков,
З.Атабаева жэне басқа да талантты драматургтер, режиссёрлер мен
эртістер жұмыс істеді.
5. Қазақстан соғыстың алдында. Қазақ АКСР-інің одақтас
pecпyбликaf а өзгеруі
«Кіші Қазан» деген саясатының негізгі ережелерін орындап болған
Ф.И.Голощекин 1933 жылы Мэскеуге қайтарылып, оның орнына мал
шаруашылығын экономиканың дербес саласы ретінде жандандыруға
әрекет жасаған Л.Мирзоян тағайындалды. 1933 жылдың көктемінде
аштық жайлаған аудандарга астық бөлініп, сырт жақтарға көшіп кеткен қазақтарды кері қайтару, оларды орналастыру және қалыпты өмірге
келтіру сияқты іс-шаралар қолға алынды. Бір мезгілде Қазақстанда
және бүкіл Кеңес Одағында үстемдік құрған тоталитарлық жүйенің
құқықтық бекітілуіне дайындық жүріп жатты.
Экономикада көпсалалы қүрылыс жүйесін жойып, өмірдің барлық
салаларының іс жүзінде мемлекет меншігіне өтуі И.В.Сталиннің
КСРО-да социализмнің толық жеңгені туралы мэлімдеме жасауына
мүмкіндік туғызды. Бұл жағдай 1936 жылы қабылданган КСРО
Конституциясында бекітілді. Сол бойынша жалпыға бірдей сайлау
қүқы енгізіліп жэне бірқатар одақтас республикалар, оның ішінде
Қазақстан да одақтас республика мэртебесін алды. 1937 жылғы
наурыздың 26-сында Қазақстан Кеңестерінің X төтенше съезінде
республика конституциясы қабылданды. Бұл қүжатта мағлұмдалған
барлық қүқықтарға қарамастан, шынайы тәуелсіздікті және тіпті өзінөзі басқару қүқын республика алған жоқ. Азды-көпті маңызы бар
өнеркәсіптік кәсіпорындар Одаққа багынышты болды, Қазақстанның
егемендігі лагерьге айналған орасан үлкен аумаққа тарамады.
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I’. 1 ііуоликаның барлық басқару органдары коммунистік партия мен
nm.iii in тебеліндей билеушілерінің барша үстемдігін бүркемелейтін
тммі.ііідық қана болды. Дегенмен ресми түрде болса да, Қазақстан
. і. мпідіі-інің мойындалуы, сонымен қатар оның аумағының заң
<іі»>имдс бекітілуі мемлекетіміздің тарихында орасан үлкен рөл
•іииірды.
>коіі()Миканың өркендеуі. Отызыншы жылдардың соңғы үштен
Гир Оолігінде Қазақстан экономикасында алдыңғы кезеңде пайда
(іипііпі үрдіс-беталыстар үстемдігін жалғастыра берді. Өнеркэсіпте
>'іііідустрияландыру» деген бағыт қарқындарын үдете түсті. 1938
ікмиы Балқаш мыс қорыту зауыты алғашқы өнімін берсе, 1940 жылы
Лқіобе ферроқорытпа зауытының қүрылысын салу басталды. Шымкомг, Ащысай және Лениногорск комбинаттарының өнім шығаруы
пртгы. Электр энергиясын өндіру өсті. 1937 жылы алғашқы ірі жылу•іісктр станциясы, Балқаш жылу-электр орталығы іске қосылды. Сол
уиқытта Үлбі ГЭС-і жүмыс істеп, Өскемен ГЭС-інің жэне Қарағанды
ГРЭС-інің құрылысы басталды. 1940 жылға қарай Қазақстан экономи
касында өнеркәсіптің үлесі 60%-ке жетті.
Отызыншы жылдардың соңында көлік желісі ары қарай дамыды.
Қаратал - Ақмола, Гурьев - Қандыағаш теміржолдары пайдалануға
бсріліп, республиканың батыс және орталық өңірлерінен шикізат
тасуды жеңілдетті.
Республиканың ауыл шаруашылығы да бірте-бірте дағдарыстан
шыға бастады. 1940 жылға қарай егістік аудандары 5,8 млн. гектарға
жетіп, ал мал басы барлық түрлері бойынша 3,5 млн. дерлік болды.
Шаруашылықтың басқа салалары, атап айтқанда, күріш егу, қызылша
өсіру және мақта өсіру салалары пайда болды. Алайда ұжымдастыру
үдерісі тұралатып кеткен ауыл шаруашылығы өз күшімен көтеріле
алмады, ал өндірістің бірте-бірте өсуі мемлекеттік демеуқаржылар
және колхоздарды нығайту шаралары мен еңбек тәртібін қатайту
есебінен іске асты. Колхоздардың тұрғындарына түрғылықты жерлерінен кетуге тыйым салынды, үй маңындағы учаскелердің көлемі,
жеке үй малдарының саны шектелді. Өндірістің негізгі құралдары,
барша техника және білікті мамандар мемлекеттік машина-трактор
станцияларына шоғырландырылды. Шаруашылық жүргізу бастамалары толық тұншықтырылып, ауыл шаруашылығын әкімдік-әмірлік
жүйенің бір бөлігіне айналдырды.
Отызыншы жылдардың соңында Қазақстан аумағы, жаппай
орын алған саяси қуғын-сүргіндердің нэтижесінде, жер аударылған
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адамдардың орасан үлкен лагеріне айналды. Көптеген өнеркэсіптік
кәсіпорындар жұмыс күшімен жазаға тартылгандардың және олардың
еріксіз еңбегі есебінен қамтамасыз етілді. Қазақстандағы лагерьлерден жүз мыңдаған түтқын өтті. «Отан сатқындары әйелдерінің
Ақмола лагері» (орысша - АЛЖИР) қүрылып, онда «кеңестерге қарсы
қызметі» үшін жазаланғандардың отбасылары күндерін өткізіп жатты.
Отызыншы жылдардың соңында республикаға түтас халықтарды
қоныстандыру үдерісі етек алды. Ол алдымен Қиыр Шығыс аудандарын мекендейтін корейлерге қарсы қырғын-сүргіндерден басталды.
1937 жылдың тамызында «жапон тыңшылығының енуіне жол
бермеу мақсатында» 180 мың адам туған жерлерінен көшіріліп,
Қазақстан мен Өзбекстан жерлеріне бөлініп қоныстандырылды. Осы
науқан барысында бүл халық отанынан айырылып, қиындықтар
мен тауқыметтерді басынан өткерді. Ішкі істер халық комиссари
аты (НКВД) органдарының 1937 жылы жемісін берген тәжірибесі
кейін де пайдаға асты. Сөйтіп, Үлы Отан соғысы қарсаңында
Украина мен Белоруссияның батыс аудандарынан 102 мың поляк
Қазақстанға жер аударылды. Қоныс аударушылардың түрмыстіршілігін реттеумен Қазақ КСР-індегі лагерьлер, еңбек қоныстары
мен түрмелер орындарының бөлімі айналысты. Қоныстанушыларға
жаңа тұрғылықты жерлерінен шығуға тыйым салынды, онсыз да мардымсыз азаматтық қүқықтары шектелді. Мәжбүрлеп көшіру үдерісі
кейінірек, соғыс жылдарында ерекше кең ауқымда жүргізілді.
Экономикалық заңдарды елемеу, шаруашылықты әмірлік-әкімшілік
басқару жағдайында еңбек өндірімділігі мен экономика тиімділігінің
төмендеуі заңды еді, алайда өкімет жағдайды еңбек заңдарын қатайту
жолымен түзеуге тырысты. КСРО Жоғарғы Кеңесінің 1940 жылғы
маусымның 26-сындағы Жарлығымен елде сегізсагаттық жүмыс
күні және жетікүндік жүмыс аптасы белгіленіп, қысқартылған
жүмыс күні бар өндірістердің саны қысқартылды, мереке күндерінің
саны азайтылды. Қызметкерлерге өз еркімен жұмыстан шығуға
тыйым салынды, инженерлік-техникалық қызметкерлер мен білікті
қызметкерлерді басқа кәсіпорындар мен өзге өңірлерге олардың
келісімінсіз аудару тэжірибесі енгізілді,
Еңбек заңын бүзушылық 1940 жылдан бастап қылмыстық жауапқа
тарту шарасының қолданылуына келтірді. Мысалы, уәжді себепсіз
жүмыс орнында 20 минуттан астам болмағаны үшін жұмыскер
алты айға дейін түзеу жұмыстарын аткарып, жазаға тартылатын, ал
жұмыстан өз еркімен кетсе, төрт айға дейін қамауға алынатын.
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Жіісосгіірімдер үшін еңбек борышы (міндеткерлігі) деген енгізілді.
•ІыОрііка-зауытта жұмыс істеуге оқыту мектептеріне жэне кәсіпшілік
ііпі ісміржол училищелеріне қабылдау жұмылдыру тэртібімен
■і^ріічілді, ол кезде училищеден өз еркімен кету қылмыстық
I .іуаііксршілікке тартуға әкеліп соқтыратын. Училищелерді тамама,II.Ill түлектер КСРО Халық комиссарлары кеңесі жанындағы Еңбек
|и’ іоритерінің бас басқармасының жолдамасы бойынша төрт жыл
/кумі.іс істеуге тиіс болды.
('ойтіп, 30 жылдардың соңы - 40 жылдардың басындағы еңбек
іііцііамасы қызметкерді казармалық социализмнің экономикалық
маіііинасының құқы жоқ бұрандасына айналдыруға бағытталған-ды.
Жасөспірімдерге кылмыстық-қүқықтық шаралар қолдану аясы
м.‘ңейді: қылмыстардың барлық құрамдары бойынша жауапкершілік
когеру - 14 жастан, ал қылмыстардың тұтас бірқатары бойынша 12
/кастан деп белгіленді.
Қылмыстық іс жүргізу нормалары «контрреволюциялық» істерді
қарау барысында мүлдем дерлік сақталмады, оның үстіне БК(б)П-ның
Орталық Комитет! қүқық корғау органдарына «мемлекеттік қылмыстар жасады» деген күдікпен қамалғандарға қарсы күш қолдануға
рүқсат берген. Басқаша айтқанда, заңды жаппай бүзуға жоғары партия
органдарының өздері жол берген.
Отызыншы жылдардың соңына қарай ашық жүргізілген
қуғын-сүргіндердің нәтижесінде КСРО-ның тоталитарлық жүйесі
түрақтанды. Қүлықты зиялы қауым, билік басындағылардың режиміне
адал шенеуніктердің тұтас армиясы пайда болды. Басқарудың басты
эдісі басып-жаншу болса, баскарудың алқа үстанымдары жаңа
империялық жүйені бүркемелеген шымылдыққа айналып, онда
Қазакстанға кайтадан тәуелді өлкеге айналу рөлі бұйырды.
Бақылау сүрақтары:
1. Қазақстанда жаңа экономикалық саясат қандай мақсатпен жүзеге
асырылды?
2. Қазақстандағы жаппай қудалау, қуғын-сүргіндердің элеуметтікэкономикалық зардаптары қандай болды?
3. XX ғасырдың 20-40 жылдарындағы мәдени қүрылыстың негізгі
нәтижелерін атап шығыңыз.
4. Қазақстанда Ф.И.Голощекин жүргізген «Кіші Қазан» саясаты
қандай мақсат көздеді?
5. 1936 жылғы КСРО Конституциясы Қазақстанға не берді?
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7-тақырып. Қазақстан Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында.
Қ а з а қ с т а н д ы қ т а р д ы ң ф а ш и с т ік а г р е с с и я ғ а қ а р с ы к ү р есін д егі
ж е ң істе р і ж ә н е қ ү р б а н д ы қ т а р ы

Дәріс жоспары:
1. Екінші дүтіежүзілік согыстың басталуы және оиың сшаты.
2. Қазакстанныц майдан ңажептгіліктерін ңамтамасыз ету ісіие
сіңірген еңбегі.
3. ¥лы Oman согысы (1941-19-15 жж.) майдтдарында қазақстандыңтардың көрсеткеи ерліктері.
4. Қазақстаидықтардың партизандар цозгалысына қатысуы.
Согыстыі} нәтижелері мен сабацтары.
5. Ңазаңстанның соёыс жылдарындагы экономикасы.
Дәрістің қысқаша мазмүны
1. Екінші дүнііежүзілік соғыстың басталуы және оның сипаты
Екінші дүниежүзілік соғыс аса ірі тарихи оқиғалардың қатарына
жатады. Ол барлық континенттерді де, барлық мүхиттарды да қамтып,
алты жылға созылды. Бүл соғысқа 61 мемлекет, оның ішінде барлық
ірі, алып мемлекеттер қатысты. Оның ауқымдары төрт жылдан
астам уақытқа созылған, отыз алты мемлекетті шарпыған Бірінші
дүниөжүзілік соғыстан анагүрлым асып кстті.
Бірінші дүниежузілік согыс секілді, Екінші дүниежүзілік согыс
та империализмнің экономикалык және саяси дамуының біркелкі
болмауы салдарынан, капиталистік елдер арасындағы қарамақаишылықтардың күрт ушығуы, сондай-ақ империалистік алып
мемлекеттердің бір-бірімен күрескен екі одағының пайда болуы
нәтижесінде шықты. Германия, Италия жәие Жапония басқарған
фашистік және милитаристік мемлекеттердің Версаль-Вашингтон
жүйесіне көңілдері толмады. Әлем қүрылысының Версаль-Вашинг
тон жүйесін Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін жеңімпаз мем
лекеттер құрған-ды. Ол мемлекеттердің арасында, бәрінен бұрын
Ұлыбритания, Франция, АҚШ және Жапония болды және олар әлшді
жаңаша белуге, сонымен қатар басым көпшілігі Англияның, Фран
ция мен АҚШ-тың бақылауындағы отарларды, шикізат көздерін
тауар өткізу нарықтарын және солармен байланысы бар елдерді басып
алуға үмтылды. Германия өзінің көршілерін қүлдыққа салып, Кеңес

( )<мі і.ііі талқандауға, Африка мен Таяу Шығыста жаңа отарлық импе
рии күруга есеп жасады. Италия Жерорта теңізін «Италия көліне»
іИһииідырып, Балқан түбегі мен Таяу Шығысты, Шығыс және
іиіііүстік Африканың бір бөліктерін өзіне бағындыруды көкседі.
'Ічіі.ірмасыншы ғасырдың басында-ақ Кореяны иемденіп алған ЖапоIIим Қытайды және Кеңес Одағының бір бөліктерін, сондай-ақ Бирма,
Малайзия, Индонезияны Филиппинмен қоса, басқа да «оңтүстік теңіз
оадсрін» басып алу ниетін іске асыруды ойластырды. Ең ірі фашистікмиііитаристік елдер - Германия мен Жапония күллі дүние жүзін билеп
а иуды көздеді. Жапонияның мақсаты - «әлемнің сегіз бұрышын бір
іііаімрдың астына біріктіру», ал Германияның мақсаты: а) «Еуропада
оилік қүру», ә) «жүзжылдықтар бойы бүкіл әлемді билеу» болды.
Екінші дүниежүзілік согыс басталмай жатып-ақ Италия - Эфиопия
(Абиссиния) мен Албанияны, ал Германия Австрия мен Чехословакияны басып алды. Жапония 1931 жылы Манчьжурияны (СолтүстікІІІыгыс Қытай) өзіне қаратып, ал 1937 жылы Қытайда согыс
қимылдарын бастап, Бейжің, Шанхай, Нанкин қалаларын қосқанда,
үлкен аумақты басып алды. Жапондықтар 1938 жылы - Кеңес Одағының Хасан көлі маңындағы жерге, 1939 жылы Монголия Халық
Республикасының Халкин-Гол көлі маңындагы жерлеріне басып
кірді. Бірақ кеңес жэне моңгол әскерлері басқыншылардың шабуылын
тойтарды.
Гитлер басқарган Германияның 1939 жылгы қыркүйектің
1-інде Польшага жасаган шабуылы Екінші дүниежүзілік согыстың
басталганының дәлелі еді. Польшаның одақтастары - Ұлыбритания
мен Франция 1939 жылгы қыркүйектің 3-інде Германияга согыс
жариялаган соң, согыс дүниежүзілік сипат алды. Ұлыбританияның
үлгісін оның ең ірі отары болган Үндістан жэне Англияның құрамына
кіретін: Канада, Оңтүстік Африка Одагы, Австралия жэне Жаңа Зелан
дия ары карай жалгастырды. Согысқа дайындықты аяқтап үлгірмеген
фашистік Италия эзірше Германияның «согыспайтын одақтасы»
болып қала тұрды. АҚШ өзінің бейтараптыгын мәлімдеді.
1939 жылгы қыркүйектің 28-інде неміс эскерлері Варшаваны
басып алып, казан айының басында поляк армиясының карсылык
көрсеткен соңгы ошактарын талкандады. Польша жеңіліс тапты.
Содан кейін Кеңес үкіметі өзінің кауіпсіздігін ныгайту және Батыс
Украинаның және сол кезде Польшаның кұрамына кірген Батыс
Белоруссияның халкын коргау үшін біркатар іс-шаралар кабылдады.
Сөйтіп, Польша аумагында германдык және кеңестік армиялар ара-
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сында шекара межелеу сызығы белгіленді. 1939 жылғы қыркүйектіц
28-інде Мәскеуде Германия мен Кеңес Одағы арасында «Достық жәнс
шекара туралы» келісімге қол қойылды. Алайда соған қарамастаи,
1940 жылғы желтоқсанның 18-інде Гитлер «Барбаросс жоспарына» қол
қойып, сол бойынша неміс армиясының үш тобы Ленинград, Мэскеу
және Киев бағытында шабуылға шығып, КСРО-ның батыс бөлігіндс
кеңес эскерлерін тез қоршагт алып, қүртып жіберуге тиіс болды.
Бүл әрекеттің түпкілікті мақсаты Еділ мен Архангельск желісіне
жетіп, осы желінің шығысына қарай орналасқан Орал өнеркәсібін
«авиацияның көмегімен түралатып тастау» болған-ды.
Польшаның бұрынғы одақтастары Ұлыбритания мен Франция
Германияға соғыс жариялаумен шектеліп, оған ешқандай көмек
бермеді. Үлыбритания мен Францияның тоғыз ай бойы ешқандай
эрекетсіз отырғанын пайдаланып, Германия өзінің Батыс Еуропа
елдеріне қарсы агрессиясын іске асырды. Сөйтіп, 1940 жылдың сәуірмамыр айларында неміс-фашист эскерлері Дания мен Норвегияны
басып алды. Сол жылдың мамырында Бельгияны, Нидерланды мен
Люксембургты өздеріне багындырган немістер солардың жерлері
арқылы Францияға енді. 1940 жылы маусымның 22-сінде Франция
тізе бүгуге мэжбүр болды. Сол жылғы маусымның 10-ында Германияны жақтайтын Италия соғысқа кірді. Германия 1941 жылдың
сэуірінде Грекия мен Югославияны басып алды.
Жапония 1941 жылғы желтоқсанның 7-сінде АҚШ-қа қарсы согыс
жариялады да, Американың Гавай аралдарындағы эскер базасына
шабуыл жасап, АҚШ-тың Тынық мүхиттағы әскери-теңіз флотының
негізгі күштерін талқандады. Жапония 1941-1942 жылдары Малай
зия мен Индонезияны, Филиппин мен Бирманы өзіне қаратқан соң,
Австралияға қоқан-лоқы көрсете бастады.
Германия мен Италия 1941 жылғы желтоқсанның 11-інде АҚШ-қа
қарсы соғыс жариялады.
Берлинде 1940 жылғы қыркүйектің 27-сінде Германия, Жапо
ния және Италия арасында үшжақты (Берлин - Рим - Токио өсі)
әскери келісім-шарт жасалды. Сол жылдың соңына қарай ол келісімшартқа Венгрия, Румыния және Финлиндия қосылды.
1941
жылгы маусымның 22-сінде қанқұйлы фашистік Германияның
әскерлері Кеңес Одағына тұтқиылдан шабуыл жасады. Гитлершілер
КСРО-га қарсы соғысты Атлантикадан Сібірге дейін шыққан тегі
славяндық және түрік-моңголдық «шала адамдардан» «тазарған»
«германдық аумақтық-этностық монолит» қүру жолындағы шешуші
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племді жаулап алудың алғышарты ретінде қарады. Англия
мі<іі Д 1-.,111- 11.1 талқандап, «монолитке» қоныстанғанға дейін немістер
іміи иіі оасқаруға үқсас Остланд, Украина, Мәскеу, Кавказ рейхііммж іарііаттарын қүрып алуды жоспарлады. 1941 жылдың соңы /мллдыц басында «қас қағым» согыс жоспарларының күлі
иіма- үіпқан соң, соғысқұмарларга Кеңес Одағы республикалары
.11 һгріісрііГіц біріккен күштерін әлсіретудің басқа жолдарын іздеуге
і\|ы кслді. Одан өзге, Идель-Орал мен Гросстүркістан буржуазиялықуііііііі.іл мемлекеттерін, сондай-ақ Қарағанды, Новосибирск және КузИ)'іік «ііндустриялық облыстарын» қүру ниеті пайда болды.
Үиі.і Отан соғысы Екінші дүниежүзілік соғыстың құрамдас бөлігі
іикчіі. КСРО-ға он жыл ішінде шабуыл жасамау туралы келісімді
каікоіілікпен бүза отырып, Фашистік Германия Кеңес Одағының
еуроішлық бөлігіне кенеттен шабуыл жасап, ол үшін қрамы нда
миллион солдаты пен офицер! бар 190 дивизияны пайдаланды.
I иілсршілердің қолдарында 3700 танк, 500 үшақ, 47260 зеңбірек
Ill'll мина атқыштар болды. Германияның жағында Италия, Венгрия,
Румыния және Финляндия соғысты.
(Рашистер КСРО-га қарсы шабуылды солтүстікте - Баренц теңізіне
лсГпнгі және оңтүстікте Қара теңізге дейінгі кеңістікте бір мезгілде
бастап жіберді. КСРО Қарулы күштері құрамында немістерге қарсы
2,9 миллион жауынгері бар 171 дивизия шыгарылды. КСРО-ның согыс
ісхникасының жартысынан астамы 1941 жылдың соңы - 1942 жылдың
басында аяқталуға тиіс сынақтан өтіп жатқан-ды.
Жоғарыда айтылғандай, фашистердің үйғаруы бойынша, «Барба
росс» жоспарына сәйкес, Кеңес Одағына тұтқиылдан шабуыл жасап,
оның қарулы күштерін қысқа уақытқа созылатын жазғы науқан
ііәтижесінде тас-талқан етіп, 1941 жылдың күзіне қарай соғысты
аяқтау көзделген-ді. Гитлер басшылығының «басқаруды қолайлы ету
үшін» КСРО-ны бөлшектеп тастау ниеті болды. Қазақстанның аумағы
«Гросстүркістанның» құрамына кіруге тиіс-тін. Бірақ кеңес халқы
соғыстың бірінші күнінен-ақ қайсарлықпен, табандылықпен қарсылық
көрсетіп, «қас қагым» согыстың жоспарын іске асыртпады.
2. Қазақстанның майдан қажеттіліктерін қамтамасыз ету
ісіне сіңірген еңбегі
Үлы Отан соғысына Қазақстан біртүтас елдің бір бөлігі ретінде
қатысты. 1939 жылгы халық санағы бойынша Қазақстанның халқы
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6,2 млн. адам болған. Соғысушы армия қатарында соғы сқа 1196164
қазақстандық аттанды. КСРО басшылығы патша үкім етінің 191()
жылғы тэжірибесін пайдаланып, еңбек армиясын жэне арнаулі.і
құрылыс бөлімдерін құрған-ды. Соларға Қазақстаннан 603836 адам
шақырылды. Сөйтіп, эскерге алу процент! Қазақстанда өте жоғары
болды; майданға және қорғаныс өнеркәсібіне респбликамыздың әрбір
төртінші тұрғыны аттанды.
Соғыстың бастапқы кезеңі өте ауыр болып, осындай жагдайда
Қазақстанның рөлі едәуір артты. Соғыс қара жэне түсті металл, көмір
мен мұнай өнеркэсібін жедел дамытып, сондай-ақ сирек металдар
өнімдерін шығаруды еселей түсуді талап етті. Қазақстанға одақтың
көптеген кәсіпорындары көшірілді.
Соғыс жағдайына ауыл шаруашылығы да бейімделді жэне майданға
шақырылғандардың үштен екісі ауыл еңбеккерлері екеніне, сонымен
қатар көптеген колхолдарда жұмыс істейтіндердің басым көпшілігі,
80%-ке жуығы эйелдер екеніне қарамастан, колхозшылар ерен еңбектің
тамаша үлгісін танытты. Қазақстанның ауыл еңбекшілері майданға
нан, ет, шикізат беріп қана қоймай, егістік жерлердің ауданын жэне
мал басын көбейте отырып, жақын жерлерден көшірілген 370 мыңға
жуық мал басын амақ сақтап қалғанының арқасында майданға ет пен
сүт, жүн және тері бұйымдарын жіберуді де арттырды.
Қазақстан халқы танкілер, үшақтар, сондай-ақ түтас колонналар
мен эскадрильялар салуға қаражат жинады. Қазақстандықтардың май
дан мұқтаждықтарына ерікті жарналарының барлығы 4700 млн. рубль
құраған-ды. Одан өзге, майдан шептерінде соғысып жатқан жауынгерлерге жылы киім-кешек, сыйлықтар жөнілтілді. Майданға халықтан
2,5 миллиондай жылы киім-кешек, 1600 вагон сыйлық жеткізілді.
Сондай-ақ Қазақстанға шығармашылық жэне ғылыми ұжымдар да
көшірілді, Алматыға Мэскеу және Ленинград киностудиялары, жиырмадан астам ғылыми мекемемен бірге, И.П.Вернадский, В.А.Обручев,
А.М.Панкратова, А.А.Скочинский сынды танымал ғалымдар жэне
басқалары көшіп келді.
Халықтың рухани қаруы эдебиет болды. Майдан мен тыл батырлары жайында поэзия мен прозаның: Ж.Жабаев, М.Эуезов, С.Мүқанов,
Д.Снегин СИЯҚТЫ майталман шеберлерімен қатар, жас жазушыақындар: Ж.Молдағалиев, С.Мэуленов, С.Сеитов, Ж.Саин жэне
басқалары жазып жатты. Қазақстанның тоқсанга жуық жазушы мен
ақыны майдандарда согысты.
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« Mii.it м.щ алгашқы күндерінен-ақ Қазақстан аумағында әскери
Міиімік |і меіі болімшелер құру басталды. Алғашқылардың бірі болып
111)110 іііііліі 316-шы атқыштар дивизиясы құрылып, оның жеке
»у|иімі.ііі Лиматы, Жамбыл және Оңтүстік Қазақстан облыстарының
»<іИ'*'Иіимгрі қүрады. Оның командир! болып Азамат соғысына
МИМ) КПП. эйг!л! Чапаевтын 25-ш! дивизиясы құрамында соғысқан
и n. p.III майор И.В.Панфилов тагайындалды.
М)|||дп11 ен жаксы согыс техникасын, оқ-дэр!лер мен азық-түл!к
»мим гмсс, сонымен қатар эскери ки!м-кешек, құрал-жабдықтарды
)|и м »11 молшерде қажет етт!. Сол себепт! майдан мұқтаждығы үш!н
•H'liin ()иеркәс!п күн-түн демей жұмыс !стед!. 1941 жылдың ек!нш!
Фпрі і.гжылдығында қазақстандық т!г!нш!лер 116 мыңға тарта шинель,
міііц гимнастёрка, 322,5 мың жең!л шалбар, 160,6 мың жылы күрте
III III, 170 мың пима басып шығарды.
Ісміржол көл!г!н!ң рөл! мен маңызы есепсіз артты: 1941-1942 жылімрди тем!ржол миллионға жуық адам және өнеркәс!пт!к кәсіпорындар
уіііііі орасан үлкен көлемда құрал-жабдықтар мен шикізат тасыды. Ол
м.ійданды барлық қажетт! нэрселермен қамтамасыз ет!п қана қойған
-һоқ, сонымен қатар қорғаныс зауыттарына стратегиялық шикізатты
л.і жетк!з!п отырды.
ІІойыздардың қозғалысы ерекше соғыс кестесіне ауыстырылды.
Ісміржол құрылысын салу согыс кезінде де тоқтаған жоқ. Жамбыл
мблысы колхозшыларының күшімен Қаратау тауларындағы фосфо
рит кен орындарына дей!н 134,3 шақырым жол салынып, Ағадыр —
Лқшатау, Састөбе —Келтемешат, Лепс! —Андреевка бағытындағы жол
ііайдалануга бер!лд!.
Ег!ст!ктер мен фермалардың еңбеккерлер! шаршаусыз жұмыс
істед!. Республикамыз 1941 жылы мемлекетке 100,7 млн. пұт астықты,
ііег!з!нен, колхоздар есебінен тапсырды. Жау аса бай астық өң!рлер!н
басып алған кезде, бұл ерл!к ерекше маңызға ие болды. Шик! мақта,
қант қызылшасы, темек! тапсыру жөн!ндег! жоспарлы тапсырмалар
артығымен орындалды, сондай-ақ мемлекетке: 114,6 мың тонна ет (таза
салмағымен), 283,7 мың тонна сүт, 14,6 мың тонна жүн, 2,8 миллоннан астам дана әртүрл! тер! бұйымдары өтк!з!лд!. Мал шаруашылығы
өн!мдер! және өнеркәс!п үш!н шикізат өнд!ру бойынша Қазақстан
тыл аудандары !ш!нде алдыңғы орынға шықты. Бүк!л ел аумағына
ауыл шаруашылыгы өн!мдер!н өнд!ру үш!н тер төккен: Ш.Берсиев,
Ы.Жақаев, Ким Ман Сан, С.Оңғарбаева сынды еңбекшілер, трактор
бригадаларының бригадирлер! П.А.Ангелина, Н.Я.Кудлай, комбайн149

шылар Нежибовский мен В.П.Кривичтің жэне басқаларының атақдаңқы кең тарады.
Қиын-қыстау кезөңде Кеңес елі мен Қызыл армия азық-түлік
тапшылығын сезінбеді, - деп жазды 1942 жылғы мамырдың 12-сіндс
«Правда» газеті, —бұл жерде Сібір мен Қазақстан колхозшыларының
ерен еңбегін атап айтқан жөн».
Майданға көмек көрсету эсіресе 1942-1943 жылдары арта түсті.
Бұған еңбек ресурстарын мейлінше өнеркәсіптің ең маңызды нысандарына шоғырландыру, соғыс техникасын шығаратын ондаған
ірі кәсіпорынды жеделдете іске қосу арқылы қол жетті. Қорғаныс
өнеркэсібінің жүзден астам көшіріліп экелінген кәсіпорнын орналастырып, іске қосу Қазақстанның эскери-өнеркэсіптік элеуетін
анағұрлым көтерді. 1943 жылдың қаңтарында республиканың қара
металлургиясының түңғышы - Ақтөбе ферроқорытпа зауытының
құрылысы мерзімінен бұрын аяқталып, химия комбинаты бура (борлы
қышқыл натр), бор және фосфор қышқылы, сода жэне эскери өнеркәсіп
пен ауыл шаруашылығы үшін қажетті басқа да химиялық элементтер
шығаруды қарқындата түсті.
«Қаратау» тау-кен жэне химия комбинатының қүрылысы Мемлекеттік Қорғаныс Комитетінің (МҚК) ерекше бақылауымен жүргізілді.
1943 жылдың мамырында Қарағанды маңында Атасу кен орындары
тобы негізінде құрылған Қазақ металлургия зауытының құрылысы
басталды. Оның құрылысын жеделдету мақсатында республика
үкіметі сол жылдың қараша айында үш мың адамды жұмысқа тартты.
Бүл жылы Қарағандыда алты шахта пайдалануға беріліп, 1942 жылмен
салыстырғанда, көмір өндіру 35,6 процент артты. Еңбектегі табыстары
үшін өндіріс озаттары ордендермен жэне медальдармен марапатталды.
Республиканың мұнай кэсіпшілігінде күнбе-күн екі-үш норма
орындайтын 3548 еңбек озаты жүмыс істеді. Алматы ауыр машина
жасау зауыты өндіру элеуетін қарқындатып, бірінші жылы-ақ өнім
шығару 2,2 есе өсті. Шымкент пресс-автоматтар зауыты мен Көкшетау
механика зауыты өнім өндіруді анағұрлым ұлғайтты.
Кенді Алтай мен Орталық Қазақстан кәсіпорындарында қорғасын
мен вольфрам кендерін өндіру және байыту бойынша жаңа қуаттар
іске қосылып, Қазақстанның соларды өндіретін негізгі көзге айналуына жол ашты. Сонымен қатар марганец, хромит кендерін барлау да
қарқынды жүрді. Осының барлығының сапалы болат өндіру, жаңа
соғыс техникасы үлгілерін жетілдіре түсу үшін маңызы өте жоғары
болды.
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ІЧчііубликамыздың өнеркәсіптік әлеуетін жедел арттыру, әлбетте,
Mti<i|) )псргиясын көп қажет етті. 1943 жылы Петропавловск ЖЭО
іі м- косылып, Кіші және Үлкен Алматы өзендерінде ұсақ ГЭС
»1 ^рі.іиі.істарын салу қолға алынды. Оларды салу үшін бейбіт уақытта
ti.imuii өткен халық құрылыстарының жеделдетілген эдістері
Н П ІІД .ІІІЫ Л Д Ы .

( 'огыс аяқталатын тұста Қазақстан Кеңес Одағының аса қуатты
ііргктерінің біріне айналды. Солтүстіктен оңтүстікке қарай бірнеше
мі.іңдаган шақырымға созылған майдан барған сайын соғыс техни
кой і.ііі, оқ-дэрілер мен жабдықтарды, азық-түлік пен киім-кешекті
мні қажет етті. Қорғаныс кәсіпорындарының қажеттіліктері үшін аса
м.щызды стратегиялық материалдар мен шикізат өндіруді одан сайын
к.ірқынды жүргізу қажет болды.
1944 жылы Текелі қорғасын-мырыш комбинатының бірінші
кгісі і іске қосылып, Өскемен мырыш зауыты өнім шығара бастады.
Луыр индустрияның жаңа салалары: қара металлургия, мұнай өңдеу
касііюрындары пайда болды.
Сібір мен Оралдың, Поволжьенің жэне елдің басқа өңірлерінің
иііеркәсіп орталықтарын көмірмен Қараганды жабдықтап отырды.
1945 жылы жалпы қуаты жылына алты млн. тонна құрайтын он тоғыз
жаца шахта мен үш көмір кешені пайдалануга берілді.
Жаңа мұнай кәсіпшіліктері: Қошқар, Комсомольск, Тентексор,
Жолдыбай қуаттарын арттыра түсті. Согыс жылдарында Ембіде 430
жаңа ұңгыма іске қосылды. Согыстың соңгы үш жылында Қазақстан
слге 2477,2 мың тонна жоғары сапалы мұнай берді.
Тамақ жэне жеңіл өнеркәсіп мүмкіндіктері кеңейіп, 36 тамақ
косіпорны салынып, пайдалануга берілді. Тігін және аяқкиім фабрикалары мен өнеркәсіп кооперациясының артельдері киім-кешектің,
аяқкиімнің, сондай-ақ эртүрлі согыс жарақтарының 50-ден астам түрін
игеріп, майданга жөнелтті. Қазақстан кәсіпорындары дайындаган
онімдер жүздеген дивизияның мұқтаждықтарын қанағаттандыруға
мүмкіндік берді.
Егіншілер мен малшылардың еңбектегі ерліктері ұшан-теңіз. 1942
жылы 84,3 млн. пұт астық дайындалып, астық өнімдерінің өнімділігі
орташа есеппен 7,9 ц/га болды. Көптеген алдыңгы қатарлы егіншілер
астықтан жогары өнім алуға қол жеткізді. Ақтөбе облысы Ойыл
ауданының танымал тарышысы Ш.Берсиев құргақшылыққа төзімді,
өнімі жогары, жергілікті топырақ-су жагдайларына бейімделген жаңа
тары сұрпын шыгарып, 1942 жылы бір гектардан - 175, ал 1943 жылы
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202 центнер тары жинады. Бұндай өнім бүкіл элем тарихында бұрыЕісоңды 6 олмаған-ды, Сөйтіп, ол тары өсіруден төрт элемдік ерлік
жзсзды.
Күріштің жоғары өнімін Қызылорда облысының Шиелі ауданыныц
күрішшілері, өз 1С1НІҢ шеберлері Ы.Жақаев пен Ким Ман Сан алса.
қант қызылшасының орасан мол өніміне Жамбыл облысы, Жамбыл
ауданьі «Қызыл жұлдыз» колхозының қызылшашылары С.Оңғарбаева
мен Д.Жантоқова қол жеткізді.
Шегініп бара жатқан гитлершілер 1710 қала мен кентті, 70
мыңнан астам ауыл-селоны тонап, қиратып, өртеп кетіп отырды.
Сөитш, 25 млн. кеңес азаматы баспанасыз қалды. Соғысып жатқан
армияға жақын тылды тез қалпына келтірудің орасан зор эскеришаруашылық маңызы болды.
Қазақстанның колхоз-совхоздары мен машина-трактор станциялары (МТС) азат етілген аудандарға баға жетпес көмек көрсетті.
Қазақстан 1942 жылғы наурыздың 26-сында Мэскеу облысының
азат етілген аудандарынан алғашқы делегацияны қабылдап, көшіп
келгендерге: 1273 қой, 142 сиыр, 184 шошқа, 35 ат, жүздеген тонна
тұқым бөлш берді. Фашистерден азат етілген аудандарға 1942 жылғы
маусымның 1-інен 1943 жылғы маусымның 1-іне дейінгі аралықта
Қазақстан өзіне жетпей жатқанына қарамастан, 3879 тракторшы 593
трактор бригадаларының бригадирін, 106 механик, 221 комбайншіі 69
М 1C директорын, 115 агроном аттандырды.
Солтүстік Кавказ бен Украинаның азат етілген аудандарына 1943
жылы ғана төрт мың трактор, басқа да көптеген ауылшаруашылық техникасы жөнелтіліп, сол жаққа трактор бригадаларының 70 бригадир!
300 комбайншы, 145 агроном, 100-ден асатын механик жіберілді.
’
Қазақстан Орлов облысын қамқорлыққа алып, 1943 жылдың
соңына карай ол жерге: 11,6 мың бас ірі қара мал, 74 мыңға жуық қойешкі, 552 жүмыс өпзі, 722 ат, 18 мыңнан асатын шошқа жөнелтілді
Облыс еңбекшілерше көмек ретінде қазақстандықтар өздерінің онсыз
да жұтаң жалақысынан 3,3 млн. рубль, оның ішінде 2 млн. рубльді
арнаиы балалар мекемелерін қалпына келтіру үшін жинап берді Екі
балабақша, әиелдер босанатын үй жэне екі аурухана, үш фельдшер
үиі,
ауылдық кітапхана үшін құрал-жабдықтар бөлді.
Республика еңбекшілері жаралылар мен майдангерлердің отбасыларына үлкен қамқорлык көрсетті. Соғыстардың тарихы өзінің
ауқымы мен бүкілхалықтык козғалыстың нэтижелері бойынша
152

I И)Ии HIM халқы госпитальдар мен жаралы жауынгерлерге танытқан
..Eiiii i.ili бірлік пен қамқорлықты ешқашан білмеген. 1941 жылдың
Фі мпкпіііыиа карай бүл жерде көшіріліп келген, 321000 төсекке
.«imiMiiiii 72 госпиталь жұмыс істеді. Аудандық әскери комиссари.| М І|» жит.шда құрылган әйелдер кеңестері, қоғамдық үйымдардың
м^іііпісріне айналған әйелдер соғыстан жараланып келген жауынгер*іі |»и- күмбе-күн көмек көрсетіп отырды.
{ оі і.іста денсаулығынан айырылып, мүгедек болып оралған
I і.імдарга да қамқорлық көрсетіліп, олар үшін Алматыда - оңалту
Міруріпясы ауруханасы, Жаңақорғанда - балшықпен емдейтін
міітажай, Семей облысында «Ауыл» шипажайы ашылды.
Мүісдектерді жаңа еңбек мамандықтарына оқытып, үйрету үшін
икііитальдар жанында өндірістік оқыту үйымдастырылып, соғыс
-м.ілларында 15 мың мүгедек әртүрлі мамандықтар алды. Мемлеһгг согысқа қатысқандардың отбасыларына қамқорлық жасауды
YNM.HKaH жоқ: согыстың алғашқы 11 айында-ақ республикада соғысқа
кіі гііісқандардың 240,9 мың отбасына жәрдемақы тағайындалып, 1943
/ін.ілгы қаңтардың 1-інен бастап әскери қызметкерлердің 378 мың
пгбасы мемлекеттік жәрдемақы алатын болды.
Жетім балалардың түрмыс-тіршілігіне, білім алуына көп көңіл
(юлінді, балалар мекемелері желісі кеңейді. 1945 жылғы қаңтардың
І-іне қарай 179 балалар үйі жұмыс істесе, оларда 27,6 мың бала, атаі м і а с ы з калган 93,1 мың бала тәрбиеленіп, 6400-ден астам жасөспірім
жүмыска орналастырылды.
3. ¥лы Отан соғысы (1941-1945 жж.) майдандарында
қазақстандықтардың көрсеткен ерліктері
Соғыстың басында-ак жауынгерлердің жаңа бөлімдері мен
бөлімшелерін жасактау, оларды окыту бойынша күн-түн демей кызу
жүмыс жүрді. Қалалардың маңында полигондар, ату алаңдары жедел
каркынмен салынып жатты. Қазакстанда алғашкылардың бірі болып
әйгілі 316-шы Панфилов аткыштар дивизиясы, негізінен, Алматы,
Жамбыл, Оңтүстік Қазакстан облыстарының, ішінара Қырғызстанның
еңбекшілері катарынан кұрылды. Соғыстың бірінші кезеңінде Қазак
КСР-інде он төрт дивизия, алты бригада жасакталды.
Жаңа эскери бөлімдер: жұмысшылар (40%-ке дейін), колхозшылар
(50%-ке жуык) және зиялы кауым өкілдері ( 10%-ке дейін) катарынан
жасакталды. Шамамен жеке күрамның әрбір алтыншы жауынгері мен
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командирі - комсомол мүшесі, ал жасақталған эскери құрылымдар
көпұлтты болатын. Мысалы, 1941 жылдың шілдесінде Ақмола
қаласында құрылған 310-шы атқыштар дивизиясы: қазақтардан (40
процент), орыстардан (30 процент), украиндардан (25 процент) және
басқа ұлттар өкілдерінен - өзбек, татар, қырғыз және басқаларынан (5
процент) тұрған.
Фашистермен алғашқы ұрыстарда теңдессіз батырлық пен ерлік
көрсеткен Брест қамалын қорғаушылар арасында 400 қазақстандық,
оның ішінде политрук В.Лобанов, қатардагы жауынгерлер;
Мұсырманов, К.Аманқұлов, Ғ.Жұматов, Ш.Шалтыров жэне көптеген
басқалары болды.
1941 жылдың кузіне қарай неміс-фашист эскерлері саны жағынан
да, соғыс техникасы жағынан да басым болғандықтан, Прибалтика
мен Белоруссияны, Молдавияны және Украинаның бір бөліктерін
басып алып, Ленинград пен Қырымды қоршауда қалдырды. Еліміздің
басына төнген қатер қоюлана түсті. Неміс штабтарында Мәскеуді қыс
түскенге дейін алуды жоспарлаған «Тайфун» шабуылына дайындық
аяқталды.
«Орталық» деп аталатын неміс армиясы тобының жойқын шабуылы қыркүйектің 30-ында басталып, Мэскеуді солтүстік жэне
оңтүстік жағынан айналып өтіп жасалған соққыларымен қатар, бір
мезгілде батыстан да көп күштері ілгері жылжыды. Осы ірі үрыстарға
жаудың 25 дивизиясы, оның ішінде 23 танк дивизиясы қатысты.
Қарашаның 15-інде Мәскеуге бағытталған «басты» шабуыл жасалды.
Астанаға солтүстік-батыс жағынан жақындап келіп, жау өзінің
басты шабуылын майдан желісін қазанның 25-інен бері қарай ұстап
тұрган 316-дивизияның қорғанып жатқан түсынан жасады. Мэскеу
түбіндегі үрыстағы ерлігінің арқасында 316-дивизия 8-інші гвардиялык дивизияға өзгеріп, Қызыл Ту орденімен марапатталды. Жеке
құрамының өтінішімен дивизия өзінің командир! И.В.Панфиловтың
есімін алды.
Дубосеково иінінде 28 панфиловшы күші анағүрлым басым жауға
қарсы ұрысқа шықты. Төрт сағатқа созылған кескілескен ұрысқа
гитлершілер 30-дан астам танкісін шығарды. Жауга қарсы жанкешті
ұрыс жүргізіп жатқан ротаның саяси жетекшісі В.Г.Клочков: «Ресей
кең-байтақ, бірақ шегінетін жер жоқ. Артымызда - Москва», деген қанатты сөздерін айтып, жауынгерлердің бойларына өліспей
беріспейтін ерік-жігер енгізді. Күші тең емес ұрыста олардың
барлығы дерлік опат болды, бірақ немістердің танкілері Мэскеуге кіре

............... Ианфиловшылардын ерлігі кенес жауынгерлер.шн жап„..рсотіп жаткан батьфлыктарьшын жаркын_
..... . м.ргаушылар солардың жолымен ерлікке үиренді. Араларында
........
орыстар мен кырғыздар болған панфиловшылар өздері ң
.......
'срлігімен халыктардьщ бұзылмайтын
.и р ,.і,і. Жиырма сегіз батыр жауынгерге Кенес Одағынь н
''''м к к сГ т ү б ін д егі W
батальон командирі, аға лейтенант
,„nu ж » М ом ьіүльТ езінік аскерн шеберлігін -н ы ттьь Волоко.асжолындагы үрыстан кейін ол - полк
II жасында 8-інші гвардиялык дивизияның полковник
„ м Г л и Г б о л ы п тагайындалды, Маскеу үшін үрыстарда Мал.к
I пПлүллин баскарган автоматшы панфиловшылар тобы батырлык
Г б Г д ы л ь Г к о р с е т е отырып, бірнеше неміс танкін талкандап,
коршаудан ш ыкты. Малік Ғабдуллинге Кенес Одағыиын Батыры
" ‘Т „ 'и ! :и я " ^ н т а н ь , Николай Гастелло -iniH ертенген У КІҮЛЫН шебіне бағыттаган алғашқы ұшқыш деп саналғ
■Ісрттеушілер ондай ерлікті алгаш капитан Маслов экипажы жасаганьі
лзіелдеді О^ның кұрамында біздің отандасымыз Бактыораз Беисекбаев та болған-ды. Жерлесімізге 1998 жылы «Халык « ^ Р “
бсоілді «Киров» крейсеріндегі матростар қатарында 156 казакстанд к
KvoecTi Ленинград үшін шайкастарда Александр Матросовтың ерліг
кійталап үздіксіГок жаудырып жаткан жау дзотынын ұнгысын
кеудесім^н жапкан парторг Сүлтаи Баймағамбетов ^P*VP« батьф'
ларша көз жұмды. Сол ерлігі үшін оган каза тапканнан кеиш Кек
Одагынын Батыры атағы берілді.
созылған,
1942 жылғы шілденің 17-сінде екі жүз күн мен іүніс ^ ^
кенес карулы күштерінің ірі жеңісімен аякталган Сталинград ш^икасы
Гастілды Шайкастын негізгі багытында Акмолада жасакталган, гене
рал вЙчуйковтың 64-ші армиясының кұрамына кірген 29-аткыштар
дивизиясының жауынгерлері ыен офицерлер. ^ Р Ь ' ^ Р ^ ^ ^
Казакстандык баска екі - 27-ші гвардиялык жэне 292-ші аткыштар
дивизиясы Сталинградтын солтүстік-батысында жүрш жаткан
йпыстардын бел ортасында болды. Еділ бекінісін коргауга калмактар
Г а с ь Г д а согыекаи 28-ші армия -Үьшгерлері
елсеие кем к
көосетті Мұнайлы Бакуды басып алу максатымен ұлы орыс
1'аларь, ій ы м е н бүзып етуге тырысып, Элиста - Астрахань жолы155
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мен келе жатқан неміс және румын эскери бөлімдерін Орал қаласында
жасақталған 152-ші атқыштар бригадасының батальондары тоқтатты.
Осы бригадаға және оның көршілеріне қарсы ұрыстарда екі мыңнан
астам солдаты мен 18 танкісінен айырылған жау Астраханьға шабуыл
жасаудан бас тартуға мәжбүр болды.
«Красный Октябрь» жэне «Баррикада» зауыттары орналасқан
кенттерді, сондай-ақ қаланың орталық кварталдарын жеке құрамының
12 процентін қазақтар құрайтын 193-ші атқыштар дивизиясының
полктері қорғаған. Сталинградтың солтүстік-батыс шекараларын және
солтүстіктегі шет аймақтарын қорғаған 124-ші атқыштар бригадасы
жеке құрамының үштен бір бөлігіне жуығы қазақтардан тұрған. Еділ
бойындағы шайқастың басында 64-ші армияға кіретін, Қазақстанда
жасақталған 156-шы жеке мотоатқыштар батальонының жауынгерлері
мен командирлері 1942 жылғы тамыздың 24-і мен қыркүйектің
6 -сы аралығында ғана екі мыңға жуық солдат пен офицерді, 15000
автокөлікті, дэл сондай арба, жүздеген трактор мен 70-ке жуық
зеңбіректі Еділдің оң жағалауына өткізді. Осы уақыттың ішінде сол
жағалауға бес мың жаралы жауынгер мен офицерді алып өтті.
1942 жылғы қарашаның 19-ында кеңес әскерлері тыңғылықты
дайындықтан кейін Еділ мен Дон арасында батыл қарсы шабуылдарга
шығып, жауды жан-жағынан қыспаққа алып, қорғанысын тас-талқан
етті.
Неміс генералы Паулюс армиясының тылына солтүстіктен
бұзып кірген Оңтүстік-Батыс жэне Дон майдандарының бөлімдері
мен бөлімшелерінде де қазақстандықтар аз болған жоқ. Маңғыстау
^УД^нының бүрынғы колхозшысы, автоматшы И.Ш.Сүйінбаев жау
өртеген «КВ» танкісінде жалғыз қалғанына қарамастан ұрысты
жалғастырып, бірнеше ондаған жау солдатын жер жастандырды.
Жас коммунист, Қараганды кеншісінің үлы, үшқыш Н.Әбдіров 16
рет көкке көтерілген кезде: жаудың 16 танкісін, 28 машинасын және
18 арбасын, ондаған дзотын талқандап, елу шақты солдатының көзін
жойды. Оған қаза тапқаннан кейін Кеңес Одағының Батыры атағы
берілді. Оңтүстік Қазақстан облысы, Шаян ауданының Көктебе
колхозының бүрынғы бригадирі, миномётші К.Сыпатаев жаудың
екі взвод қүрайтын солдаттарын жайратып, жалғыз қалған кезде,
қолындағы минасымен өзіне қарай келе жатқан неміс танкісінің астына
түсіп, оны отқа орап, шабуылға шыққан жаудың жаяу эскерінің жолын
бөгеді. Ержүрек қазақ жігітіне каза тапқаннан кейін Кеңес Одағының
Батыры атағы берілді.
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Іі.іым Іітдмқ 387-ші атқыштар дивизиясының жауынгерлері
Фі.пііі.і жслтоқсанның 28-інде Дон арқылы мұздың үстімен
.іміиі қалғаи көпірлермен өтіп, кейін шегінген жаудың соңына
;і.-, І‘>'ІЗ жылғы қаңтардың 2 -сінде екінші гвардия корпусымен
/кауга соққы беріп, эскери-стратегиялық маңызы бар Тормоhioiiiu.m алды. Қаңтардың 10 мен 31-і аралығындағы үрыстарда
nil /Һ.яіс 38-ші атқыштар дивизияларының жауынгерлері жаудың 17
141,1111 a 'куі.іқ солдаты мен офицерін ажал құштырса, сондай шамада
tyifi.mia алды. Шайқастардағы ерліктері мен қажыр-қайраты, жоғары
іііі>іи'|)іііі і, тэртібі мен ұйымшылдығы арқасында олар тиісінше 72-ші
ф,піі' / 1-І1ІІ гвардия дивизиялары болып жоғарылады.
Ki’ucc жауынгерлері ұрыстар жүргізе, 700 шақырым жүре отырып,
І.оиіород жэне Орёл қалалары шептеріне шықты. Кеңес Армиясының
I ыпипград түбіндегі үлкен жеңісінің дүниежүзілік тарихи маңызы
(ІІИІДІ.1. ойткені ол ¥лы Отан соғысы және барша Екінші дүниежүзілік
, m і.іс барысында түбегейлі өзгеріс жасады.
1943
жылдың жазында Курск түбінде қиян-кескі шайқас басталды.
Ічімісс Армиясы көп адам жэне согыс техникасынан айырылганына
k. ірамастан, майдандағы күштердің арасалмагын теңестіріп қана
мііімай, сонымен қатар әскерлердің жеке қүрамының саны жағынан l. 2 ссе, танктері бойынша - 1,6 есе, үшақтары бойынша 2,8 есе
au.m түсуге қол жеткізді. Сол уақытқа қарай кеңес әскерлері соғысу
ііісберлігі жагынан да жаудан артықшылығы басым екенін көрсетті.
Курск шайқасына жүздеген атқыштар дивизиясы, танк корпусы
мсн бригадасы, оның ішінде қазақстандық бөлімшер мен бірлестіктер
катысты. Белгородтың оңтүстік-шығысына қарай 72-ші гвардиялық
агқыштар дивизиясының қорғаныс шебіне дұшпан екі жаяу және бір
танк дивизиясын шыгарды. Алты күнге созылған қиян-кескі үрыста
жау жеті мыңға жуық солдаты мен офицерінен, 46 танкісінен, 30
зеңбірегінен айырылганына қарамастан, дивизияның ортасында және
оң қанатында біздің бөлімдерімізді небары 20 шақырымга шегіндіре
алды.
.
Сол күндері жан беріп, жан алысқан үрыстар қазақстандық ші
атқыштар дивизиясы орналасқан жерде де жүрді, бірақ гитлершілердің
шепті бұзып өту үшін жүмсаған күш-жігерлері үлкен жеңіс экеле
қойған жоқ, олар бар-жогы 6 -12 шақырымға ілгері жылжыды.
Неміс танкілерінің алгашқы жойқын соққыларына төтеп берген Кеңес Армиясы өзінің Батыс және Брянск майдандарының
әскерлерімен шілденің 12 -сінде қарсы шабуылға шығып, тамыздың
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5-інде Орёл мөн Брянск қалаларын азат етті. Мәсксу алғаш рет Жеціі
батырлары үшін салют берді. Содан кейін ірі қалалар азат етілгендс,
азат етуші жауынгерлерге салют беру дэстүрге айналды.
Калинин майданының үшінші бас армиясы қүрамына кіретііі
100-ші қазақ атқыштар бригадасы Невель шабуылына қатысты. Қала
үшін үрыстарда Алматы медицина институтының бүрынғы студенті,
зеңбірекші Мэншүк Мэметова көзге түсті. Ол Шығыс эйелдерініц
ішінен алғашқы болып Кеңес Одағының Батыры атанды. Қызыл
Армия қатарында ол 1942 жылдан бастап қызмет етті, алғашында
бригада штабының хатшысы, содан кейін медбике болды. Майданда
ол зеңбірекшілер курсын тамамдап, эскери бөлімнің зеңбірекшілері
тобында бірінші нөмірлі атқыш болып тағайындалды. 1943 жылдың
қазан айында Невель қаласын азат ету жолындағы ауыр шайқастарда
биік жотаны қорғау үшін жанталасқан үрыс жүріп жатқанда,
зеңбірекшілер тобынан жалғыз қалып, басынан жарақат алғанына
қарамастан, дұшпанның 70 солдатын жайратып барып, батыр қыз
ажал құшты. Ол Невельде жерленген. Латыштардың Невель қаласын
азат ету жолында осы бригаданың мергені, жамбылдық Ибрагим
Сүлейменов те 239 фашистің көзін жойды. Сол ерлігі үшін ол Ленин
орденімен марапатталды. Невельде оның есімі берілген көше бар.
Үлы Отан согысы майдандарында екінші қазақ қызы Әлия
Молдағүлова да согысқа қатысты. Мәскеуде 1943 жылдың мамырында
мергендерді даярлайтын Орталық эйелдер мектебі құрылды. Әлия
Молдағүлова бірінші топқа кірді. Онда оқыған курсант қыздар әскери
ант қабылдады. Сол жылдың шілдесінде Әлия өзімен бірге оқыган
бірнеше қызбен бірге 54-ші аткыштар бригадасына (22-армия, Екінші
Прибалтика майданы) мерген ретінде жіберілді. Әскери қызметтен өту
барысында Әлияның басынан бір оқиға өтті. Бес неміс солдаты бейтарап алаңмен өздеріне қарай келе жатқан бірнеше мерген қызды байқап
қалып, қоршауға алмақ болады. А лайда бірінші болып Әлия атып
үлгіреді, тагы екі немісті мергендер Зина мен Надя өлтіреді, жаудың
қалган екі солдатын қолға түсіріп, кьіздар команда бекетіне айдап
әкеледі.
Әлияның ресми есебінде дұшпанның көзі жойылған 78 солдаты
мен офицер! тіркелген. Ол 1944 жыл қаңтардың 14-інде Новосокольники қаласының солтүстік жағында қатты жараланып, қаза тапты.
Қолын мина жарықшағы жаралағанына карамастан, ол неміс солдаттарымен қолма-кол үрысқа шыгып, өзін екінші рет жаралаған неміс
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мфим' I'tii пімірісн, бірақ сол жарақаттан өзі де көз жұмды. Оған қаза
.. .................
Кецес Одағының Батыры атағы берілді.
I'ill >і«і.иііі>і қыркүйектің 17-сінен қазанның 10-ына дейін 4-ші
HfHtii армия қүрамындағы қазақ 101 -ші үлттық аткыштар бригамниа ііі милои қаласы маңында жаудың қорганысын бұзып өтіп, үш
ммміа 'гм.іқ басқыншының көзін құртып, бай қару-жарақ - әскери
мен құрал-жабдықтарын тартып алып, Смоленск жэне
Hmm'Iuk облыстарының 158 селосын азат етті. Смоленскіні азат ету
ііиіпи.іііыііда Батыс майданы эскерлерінің қатарында қазақстандық
Ш I імрдііялық және 88-атқыштар дивизиясы да ұрыстарға қатысты.
1.(-1100 Армиясының Курск маңындагы жеңісінен кейін кең
if^pi иііігсн жалпы шабуылдарының ішінде немістермен соғыса жүріп,
Дм.-іірді 750 шақырым дерлік жүзіп өту ерекше маңызды болды.
1 >ичіііоіі жүзіп өтіп, Украина жерін азат ету үрыстарындагы ерліктері
уmill 123 қазақстандық жауынгерге Кеңес Одагының батыры атагы
ім-риіді. Олардың арасында мергендер: Т.Ибрагимов, Қ.Ырысбеков,
( ИІакіров, артиллерист Я.М.Киселёв, миномётші П.Д.Литвинов, атты
.11 кор 'Г.Кенжебаев жэне басқалары болды.
4. Қ а з а қ с т а н д ы қ т а р д ы ң п а р т и з а н д а р қ о з ғ а л ы с ы п а қ а т ы с у ы .
Соғыстың нәтижелері мен сабақтары
Согыстың алгашқы күндерінен-ақ ұрыстар майданда ғана емес,
соиымен катар жаудың тылында да жүріп жатты. 1943 жылдың
соцына қарай күллі Кеңес Одагы бойынша миллионнан астам адам
жау басып алған аумақта партизандар соғысын жүргізді. Партизан
дар қозғалысын қүрылған Орталық штаб басқарды. Партизандар
дүшпанның соғыс техникасын, әскери нысандарын талқандау, пойыздарды қүлату, теміржол көпірлерін бұзу, байланыс желілерін үзу, неміс
эскерлерінің штабтарын өртеу секілді операцияларды іске асырды.
Шын мэнінде тылдағы бүкілхалықтық күреске тән қасиеттердің
бірі —кек алушы халықтың көпұлтты болуы. Партизан жасактарында,
Украина құрамаларында 62 ұлт өкілдері күресті. Мысалы,
М.И.Шукаевтің партизандар жасағында - 79 қазақ, ал Екі марте
Кеңес Одагының Батыры С.А.Ковпактың құрамасында 70-тен астам
қазақстандық, оның ішінде 56 қазақ болган. Украинаның партизан
дар қүрамалары мен жасактарында - 1500 қазак, Ленинград облысы
жасақтарында — 220-дан астам, Смоленск облысының 15 жасағы
мен бригадасында 270-тен көп казақстандық үрыстарға қатысқан.
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Белоруссияның эр аудандарында соғыс қимылдарына қатыоим
жасақтар мен бригадалар құрамында 1,5 мың қазақстандық болғаіі.
Чапаев атындағы ірі партизан құрамасы жасақтары ішіплічі
біреуінің командир! Қасым Қайсенов бір өзі 30 жау солдаты мсчі
офицерінің көзін жойған. Украина партизандарының қатарында пар
тизандар жасагының эскери саяси басшысы —политругі болған белгілі
қазақ ақыны Ж.Саин ауыр жараланғанда, екі айға жуық партизан
дар оны зембілге салып өздерімен бірге алып жүріп, Ворошиловград
облысы, Астықты Кремен ауданының бір хуторында көне кеніііі
Михаил Масловтың астыртын пәтерінде қалдырған. Қарапайым орыс
адамдары Жұмағали Саинді ажалдан аман алып қалып, қамқорлык
көрсеткен. Донецк кеншісінің мейірімділігі ақынның жан дүниесіи
терең толқытып, оның жадында өшпес із қалдырды. Кейіннен Ж.Саин
ол адамдарға өлеңдерін арнады. Майданнан жараланып келген ақын
өзінің эскери достарының ерлігі туралы өлеңдер топтамасын жазды.
Ақынның «Жорықтағы эндер» атты өлеңдер жинағын 1944 жылы
Қазақ мемлекеттік баспасы жарыққа шығарды. 1948 жылы оның
«Айғақ», содан кейін «Таңдамалы» өлеңдер жинағы, «Алтай», «Таңғы
леп» поэмалары басылып шықты.
Қазақстандықтар фашистерге қарсы: Польша, Чехословакия,
Венгрия және басқа да елдер аумағында Қарсылық қозғалысына
қатысушылар қатарында күресті. Польшада партизандар қозғалысын
үйымдастырушылар арасында Жамбыл облысының Шу ауданынан
шыққан партизан қазақ С.О.Төлешовтің есімі жақсы танылды. Югосла
вия мен Болгария аумагындағы көпүлтты батальон қүрамында Кеңес
Одағының батыры З.Құсайынов және Югославияның «Ерлігі үшін»
орденімен марапатталған артиллерист С.Юсупов болды.
Үш ел; Франция мен Италия және Бельгияның Қарсылық қозғалысы
күрескерлерінің қатарында 180 қазақстандық жауға қарсы батырлық,
ерекше табындылық көрсете күресті.
Ұлы Отан соғысына қатысып, Кеңес Одағының Батыры, Халық
қаһарманы атағын алған 500 қазақстандықтың ішінде 100 қазақ
болса, үшқыш-штурмандар Т.Я.Бигелдиев, Л.И.Беда, И.Ф.Павлов және
ұшқыш-жойғыш С.Л.Луганский - бұл атаққа екі мэрте ие болғандар.
Қазақстанның бес жүз мыңнан астам үл-қызы соғыстан қайтпады.
1941-1945 жылдардағы ¥лы Отан соғысы Кеңес Одағы халықтары
үшін аса ауыр сынақ болды. Күресуші армия қатарына 1196164
қазақстандық шақырылса, өнеркәсіпте жұмыс істеуге тағы 670 мың
адам тартылды, яғни республиканың әрбір төртінші тұрғыны майданға
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• ьиріапі.іс онеркәсібіне жұмысқа жұмылдырылды. Үлы Отан
• И' м ......... қасіреттің және бір мезгілде ерліктің нышаны ретінде
^ptMi ііір/іі.щ ссіғіде мэңгілік қала беретін болады.
« ічі.н /м.ілдары қоғамның рухани-адамгершілік ахуалына елеулі
Mil. pit і. р окслді. Барлық халықтар өздерінің үлттық бастауларына
•*^іін/іі Үлт-азаттық соғыстарының тарихы, халықтың Отан қорғау
^інін. (партылдыкка қарсы үндеп, жырлаған шығармашылығы
•іччмиі і.і орі.інга шықты. Фашизммен күресудің қатаң кезеңінде уақыт
і|мі. іпрі.іііа қарамай, ата-бабалардың, сондай-ақ азаттық көтерілістері
паіі.ірларыпың рухына осылай жүгіну ресми идеология бағытының
ін і.іііі.імсн жүрген-ді,
5. Қазақстанның соғыс жылдарындағы экономикасы
КС'1»0-ның батыс аудандарын гитлершілердің басып алуы ел экоін)микасында Сібір мен Қазақстанның маңызы арта түсуіне келтірді.
( оіыстың алгашқы жылдарында үкімет басындағылар жау қолына
іүсіп қалуы мүмкін өнеркэсіптік кәсіпорындарды көшіру ісін
уПымдастыра алды. Қазақстан аумағына өте қысқа уақыт ішінде 142
косіпорын көшіріліп орналастырылды, ал елдің батыс өңірлерінен
532506 адам қоныс аударып, эр облыстарға қоныстандырылды. Жаңа
омеркэсіп нысандарын салу жалғасып қана қоймай, тіпті жеделдей
гүсті. Соғыстың алғашқы бір жарым жылы ішінде Қазақстанда: 25
ксн орны, шахта, қара жэне түсті металлургия үшін 11 байыту фабрикасы, 19 жаңа көмір шахтасы, үш кеніш, ал Гурьевте төрт жаңа мұнай
кэсіпшілігі мен мұнай өңдеу зауыты іске қосылды.
Теміржол құрылысы жалғасты. 1942-1943 жылдарда Мақат - Орск
және Ақмола - Магнитогорск желілерінің құрылысы аяқталды. Соғыс
жылдарында Қазақстан бүкіл Одақ бойынша балқытылатын мыстың —
30%-ін, марганец кенінің - 60%-ін, мыс кенінің - 50%-ін, металл
висмутының —65%-ін, полиметалл кенінің 70%-ін, қорғасын өндірудің
85%-ін берді.
Республикамызда танктер мен үшақтар жасау үшін қаражат жинау
қозгалысы басталды. 1941 жылдың күзінде БЛКЖО атындағы танк
колоннасы қүрылысына қаражат жинау өріс алды. Нэтижесінде, 1942
жылы армия қазақстандық комсомолдардан 45 жаңа танк алды. 19421943 жылдарда жүртшылықтың қаражатына тағы он танк колоннасы,
бірнеше авиация эскадрильясы, торпедалық катер мен атаулы ұшақтар
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м
жасалды. Соғыс жылдарында Қазақстан халқы соғыс техникікмк
жасау үшін, барлығы 480,3 млн. рубль қаражат жинады.
Қазақстанның ауыл шаруашылығы соғыс жылдарында елге: Мі.я
млн. пұт астық, 14,4 млн. пұт картоп пен көкөніс, 15,8 млн. пұт ет, ЗІ‘>I
мың центнер сүт, 17,6 мың центнер жүн өнімдерін соғысқа дейінгі һіч
жылдан артық мөлшерде тапсырды.
Республика экономикасының бұл даусыз табыстары орасан юр
еңбектің күшімен келді. Еңбекке жарамды ересек ер адамдарді.ім
үлкен бөлігі армия қатарына шақырылды. Өнеркэсіпте эйелдердіи
үлес салмағы - 50%, ал жеңіл және тамақ өнеркәсібінде 80-90%
алды. Әскер қатарына шақыру жасына толмаған жасөспірімдо|)
мен жас жігіттердің өнеркэсіптегі үлес салмағы Қазақстанның
барлық жұмыскерлерінің 35-40%-ін қүраған. Азаматтар үшін еңбок
міндеткерлігі тағайындалып, жүмыс күні алтыкүндік жұмыс аптасі.і
ішінде 11 сағатқа дейін ұзартылды, кезекті жэне қосымша демалыстар алынып тасталды. Әскери кэсіпорындардың жүмысшылары меп
қызметкерлерінің жүмыс орнынан өз еркімен кетіп қалуы қашқындық
деп саналып, бес жылдан сегіз жылға дейін қамауға алып жазалау шарасы қолданылатын. Еңбек міндеткерлігінен жалтарғаны
үшін жұмыскерлерге алты айдан бір жылға дейін түзеу жұмыстары
түріндегі қылмыстық жауапкершілік жүктелген.
Экономиканы басқару әскери режимге келтіріліп, уэкілетті органдар институты енгізілген соң, азық-түлік карточка жүйесі бойынша
мәжбүрлі бөлуге түсті.
Қазақстанның жұмыс күшінің елеулі бөлігін арнайы қоныс аударып
келушілер құрады. Соғыстың басында қоныс аударып келгендердің
қатарынан Еңбек армиялары жасақталып, олардың республикадағы
саны 700 мың адамнан асса, оның ішінде 200-і қазақтар болды. 1941
жылдың күзінде Қазақстанға «фашистерге жақтасты» деген ақылға
қонымсыз жалған айыппен Поволжьеден 361 мың неміс көшірілді.
1943-1944 жылдары Қазақстанға 507 мыңнан астам; балқар, қарашай,
ингуш және чечен үлттары өкілі, 110 мың түрік-месхетин, 180 мың
Қырым татары мәжбүрлі түрде көшіріліп, қоныстандырылды. Отандарынан күшпен көшіріліп әкелінген он мыңдаған адам жат жерге
қоныстанған алгашқы айларда аштық пен ауру-сырқаулардан көз
жұмса, тірі қалғандары Еңбек армиясы қатарына ілікті. Оларга жаңа
қоныстанған жерлерден кетуге тыйым салынып, бұл ережені бұзғандар
жиырма жылға дейін каторга жұмысына айдалып, жаза тартты.
Көптеген қиыншылықтар мен шиеленістер титықтатқан Қазакстан
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ціШими»піі і.і I кіііші дүниежүзілік соғыста Кеңес Одағының жеңісін
|ІМ«иміи і.іі гіуіс лайықты үлес қосты.
Бақылау сүрақтары:
I S иі.і <)іаіі согысы сипаты жағынан Кеңес Одағы халықтары үшін
ҺіііідпіІ болды?
; ( іи і.іс жылдарында Қазақстанда қанша дивизия жасақталды?
1 Үлы Отан соғысы барысында қандай ірі ұрыстарда қазақ( іпіідықтар ерекше ерлік пен табандылық үлгісін көрсетті?
I Үлі.і Отан соғысына қатысып, екі мәрте Кеңес Одағының Баты
ры атагын алғандар жайында не білесіз?
л Қіжыс аударып келгендердің көпшілігі неге Қазақстанды өз
Оі аііы деп санайды?
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8-тақырып. Қазақстан согыстан кейінгі жылдарда.
Бейбіт құрылысқа бейімделудегі қиындықтар
(1946-1950 жылдар)
Дэріс жоспары:
1. Республикадагы әлеуметтік-экономикалык және қогамдықсаяси ахуал. Қогам өмірінде партия бақылауының күшеюі.
2. Ңазақстаи экономикасы созыстан кейінзі жылдарда.
3. X X гасырдың 40 жылдарындагы, 50 жылдарының басындагы
Қазақстан мәдениеті.
Дэрістің қысқаша мазм^ны
1. Республикадагы әлеуметтік-экономикалық жэне
қогамдық-саяси ахуал. Қогаіч өмірінде
партия бақылауының күшеюі
Қазақстан аумағында соғыс жүрмегенмен, оның зардаптары мен
ауыртпалықтары аз болған жоқ. Көптеген өнім түрлерін, әсіресе халық
кең тұтынатын тауарларды өндіру күрт қысқарды. Еңбек ресурстары мәселесі ушыға түсті. Ауыл шаруашылығының материалдықтехникалық базасы қүлдырады. Елдің соғыстан кейінгі өркендеуі
бағдарламасы халық шаруашылығын дамытудың 1946-1950 жылдарға
арналған төртінші бесжылдық жоспарында бекітілді. Қазақстанның
халық шаруашылығының бесжылдыққа бағытталып салынатын
салымдары 8,8 млрд. рубль мөлшерінде белгіленді.
Бесжылдық жоспарды жүзеге асыру барысында республика өнеркәсіпті дамыту ісінде елеулі табыстарға қол жеткізді. Бұл жерде жаңа
кәсіпорындар құрылысы салынғанына, ескілерінің жаңғыртылғанына
назар аударуымыз керек. 1950 жылы ғана 130-дан астам жаңа
кәсіпорын іске қосылды.
Қиын-қыстау жағдайга қарамастан, ауыл шаруашылығы да
бесжылдықтың соңына қарай соғысқа дейінгі деңгейден асып түсті.
Бейбіт өмірге оралу, негізінен, эскери өнім өндіруге бағытталған
барша экономиканы бейбіт өмірге лайықтап қайта қүруды қажет
етті. Одан өзге, соғыс жылдарында жергілікті нарықтарды біршама
ырықтандыру орын алып, ауыл шаруашылығының кірісі жоғарылады,
марксизмнің идеологиялық үстемдігі үлтшылдық пен отаншылдық
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МііИ>Иі I Mill карий элсіреді. Алайда фашистік Германияға қарсы соғыста
ф»иі<
.кічксіііісн кейін, биліктегілер экономика мен саяси өмірдің
. ими иі ai'llliiri үлгілеріне қайта оралды.
I I іич одагының соғыстағы жеңісі оның ат төбеліндей дегдар
імііімиіі лсржавалық, империялық ниеттердің артуына келтірді.
• им и им і.і жсңісте орыс халқының негізгі рөл атқарғаны, оның баска
«иаі.ік іираі.щ, оның ішінде қазақ халқының тарихында ағартушы және
кммкіірмм.і рстіндегі алатын орны баса айтылатын болды. Соған байланмі м.і үл пі.щ зиялы кауымы арасында «буржуазиялық ұлтшылдық»
(vpaai.i ісзис пайда болды.
Іммимдық-саяси ахуал жайында айтқанда, елде қуғын-сүргіннің
Фиаіаіа бсргенін атап өтуге, арнайы көшіріліп келгендердің ауыр да
►ум.іксі.п омірін, немістердің түтқынында болған жауынгерлер мен
iiijiMiicpjicp қамалған Қарағанды лагеріндегі жағдайды көз алдымызға
»*иіч ісгуге тиіспіз.
Іиялы қауым өкілдерін қатаң бақылауға алу қайтадан жанданды.
Ы\(Гі)І1 Орталық Комитетінің: «Звезда» және «Ленинград» журнал/цірі.і туралы», «Драма театрларының репертуарлары туралы», «В.Муріідслидің «Великая дружба» операсы туралы», «Большая жизнь»
кммо(|)Ильмі туралы» қаулыларының қабылданғаны —осының дәлелі.
( )з кезегінде, Қазақстан КП Орталық комитет! де 1947 жылғы
каңгардың 21-інде «Қазақ КСР-і Ғылым академиясының Тіл және
адсбиет институты жұмысындағы өрескел қателіктер туралы»
кабылдаған қаулысына сәйкес, согыстан кейінгі жылдардагы ауызша
ж.иіе басылып шыққан жазба әдебиеттің барлық туындылары реакциятыл, яғни кертартпа деп жариялады. Белгілі акындар Омар Қарашев
ііси Сұлтанмахмүт Торайгыров буржуазия үлтшылдары ретінде
караланды.
Тарихшы Е.Бекмахановка карсы жалган іс колдан жасалды. Оган
«XIX гасырдың 20-40 жылдарындагы Қазакстан» атты кітабында
Кенесары Қасымұлы баскарган үлт-азаттык көтерілісіне әділетті бага
бергені үшін «буржуазиялык ұлтшылдыкты уагыздаушы» деген айып
тагылды. 1943 жылы жарык көрген «Қазакстан тарихы» кітабы билік
басындагылар тарапынан катаң сынга ұшырады. Идеологиялык стандарттарды күштеп таңу, ұлттык сана-сезімді тұншыктыру, мәдениет
пен гылымда шовинизмнің - шектен шыккан үлтшылдыктың
үстемдігі басталды. Қогамдык санага Ресейдің орыс емес ұлттар
тарихындагы «ерекше камкорлык» рөлі, Ресей отарлауының ізгі
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сипаты туралы тұжырымдама енгізіліп, қазақтардың тарихы басқп
түркі жэне мұсылман халықтардың тарихынан шеттетіліп, Ресейдііі
тарихына қолдан жанастырылды.
Қазақ халқының патша билеген Ресей кезеңіндегі ұлт-азаттық
қозғалысы, жалпы алғанда, кертартпа эрекет ретінде түсіндірілді,
ал қазақтардың азаттық көтерілістерінің бірқатары шындықтаіі
алшақтатылып, таптық жэне феодализмге қарсы деп жарияланды.
Үлтымыздың жаңа идеологиялық ұстанымдармен келіскісі келмеген
зиялы қауымының өкілдері қатаң қудаланды. Қырқыншы жылдардыц
соңында: М.Әуезов, Қ.Сэтбаев, Е.Исмаилов, Х.Жүмалиев, А.Жүбанов
және көптеген басқалары қуғындалды. 1951 жылы ұлттық эпос, оның
ішшде ұлттық мэдениеттің жауһарлары: «Қобыланды батыр», «Ер
Саиын», «Шора батыр», «Ер Едіге» және басқалары орталықтың
сынына үшырап, хандар мен «қанаушыларды» мадақтайтын
феодалдық эпостар ретінде айыпталды. 1953 жылы Сталин қайтыс
болған соң ғана қуғын-сүргіндердің жаңа толқыны басылды.
40 жылдардың екінші жартысы - 50 жылдардың басы лагерьлер жүйесінің шарықтау шегі болды. Есіл далаларында орналасқан
Дала лагерінде ғана 1949 жылдан бастап 200 мың тұтқын отырды
Қарағанды мен Жезқазған лагерьлері ірі лагерьдер қатарына жататын
Оларда фашистердің түтқынында болған бүрынғы жауынгерлер мен
офицерлер, сонымен қатар Прибалтика мен Украинада, Белоруссия мен
авказда кеңестерге қарсы көтерілістерге қатысқандар да аз емес еді
1948 жылы «революцияға қарсы» жэне «Кеңестерге қарсы» қызметтері
үшш сотталған адамдар үшін «арнаулы режим» лагерьлері қүрылды
Осы лагерьлерде 40 жылдардың соңы - 50 жылдардың басында
көтерілістер байқалды. Жезқазғаннан алыс емес жерде орналасқан
Кеңгір лагерінде 1952 жылы тұтқындар көтеріліске шықты. Сол жылы
Екібастүзда да бір көтеріліс бүрқ етті. Ұйымдастырылмаған бейберекет көтерілістің екеуін де Ішкі Істер Министрлігі, Ішкі Қауіпсіздік
Министрлігі мен тұрақты армия күштері аяусыз басып-жаншыды.
Лагерьлердің
тұтқындарынан
өзге,
Қазақстанда
арнайы
коныстандырылгандар - іс жүзінде ешқандай кұкықтары жок,
қудаланған халықтар өкілдерінің саны өте көп болды. 1952 жылдың
соңына қарай олардың саны 990 мың адамға жуықтады. Күштеп жер
аударылғандардың ішінде немістердің үлесі 488 мың адам болса 340
мыңға жуығы Солтүстік Кавказ халықтары өкілдеріне жататын.
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Қл іақстан экономикасы соғыстан кейінгі жылдарда

(іім.ісгаи кейінгі кезеңде Қазақстан экономикасы үлкен
ми ііі іі.іқтарға тап келді. Көшіріліп әкелінген жүртшылық қайтадан
И І'и ііі.щ батыс өңірлеріне қайтарылған соң, өнеркәсіптік
.• •• іііорі.іидарды жұмыс күшімен қамтамасыз ету өте қиын мэселеге
.іііи.илі.і. Жұмыс қолы жетіспеді, мамандардың жұмыстан кетуі
III иірлі.іқтай көбейді, еңбек тэртібі нашарлады, еңбек өндірімділігі
i. ^|м томендеді. 1946 жылы тіпті өндірістің біршама қүлдырауы
іііііікаііып, билік басындағыларды экономиканы басқарудың экімдік•мірлік эдістеріне қайта оралуға мәжбүр етіп, негізінен, өнеркәсіпте өз
іміііжслерін бере бастады.
(’ол уақытта төртінші бесжылдық жоспарды жүзеге асыру барыii. іііда өнеркэсіпті дамыту ісінде елеулі табыстарға қол жетті.
І‘М6 жылы Өскемен қорғасын-мырыш комбинаты іске қосылып,
I кібастұзда көмір кеніші қүрылысы аяқталды, Ақтөбе жэне Балқаш
комбинаттарында жаңа қуаттар енгізіліп, жаңа кәсіпшіліктер мүнай
оіідіре бастады. Көлік желісі дамып, 1950 жылы Мойынты — Шу
ісміржолы құрылысы аяқталды. 1949 жылдың көктемінде Алматы
іжтоматты телефон желісі салынып, барлық аудандар орталықтарына
телефон байланысы тартылды. Бір мезгілде ауылдық аудандарды
жалпыға бірдей толық электрлендіру басталды.
Қаратау тау-кен және химия комбинатының, Жамбыл суперфосфат
зауытының бірінші кезегі пайдалануға берілді.
Алайда ауыл шаруашылығының жағдайы өнеркәсіпке қарағанда
ауырлау болды. Қазақстан неміс фашистері басып алған республикаларға көмек көрсету ретінде қайтарымсыз: 17,5 мың бас ірі қара
мал, 22 мың ат, 350 мың қой жөнелтсе, томен бағамен 500 мыңға
жуық мал басын сатты. Сол уақытта ауылдарда колхоз режимін
қатайту шаралары жүргізілді. 1946-1949 жылдары шаруалардан ауылдарды бақылауда үстау шарасы біршама босаңсыған кезде берілген
жер телімдері алынып, колхоздардың меншігіне жатқызылды. 1948
жылы колхозшылардан жеке меншіктеріндегі малдар да алынды.
Міндетті алымдардың мөлшерлері де жыл сайын өсіп отырды, сатып
алу бағасы 1940 жылғы деңгейден томен күйінде қалып, ондірілген
астықтың озіндік қүнының 15 процентін ғана жаба алды. 1947 жылы
тәркілеу сипатында жүргізілген ақша реформасы, бәрінен бұрын,
ауыл шаруашылығын тұралатты. Ақша жиыны үш есе қысқарды,
бірақ ақша айырбастау жүйесі шаруалар мен жинақ кассалары салым167

шыларын тақырға отырғызды. 1947 жылы карточка жүйесі алыныіі
тасталғанмен, елдің басына жаңа ашаршылық нәубеті төнді.
1950 жылы колхоздарды ірілендіруді көздеген жаңа ауылшаруашылық реформасы қабылданды. Нәтижесінде, Қазақстандіі
колхоздардың саны 1945 жылғы 6773-тен 1952 жылы 2047-ге дейііі
азаиды. Бұл бірқатар елді мекендердің таратылып, шаруалардың жекс
жер телімдерінің азаюына, еңбекақыны заттай төлеудің қысқаруына
келтіргенмен, ауыл шаруашылыгындағы жағдайдың түбегейлі
жақсарғаны байқалмады. Сөйтіп, КСРО-да билік басындағылардың
аграрлық саясатының нәтижесінде, 40 жылдардың соңы - 50
жылдардың басында қайтадан азық-түлік тапшылығы мэселесі туды
Әлеуметтік жағдай да ауыр еді. Жүмысшылар мен қызметкерлер
жалақыларының деңгейі 1940 жылмен салыстырғанда 1,5 есе
көтерілгенмен, бөлшек сауда бағалары үш есе өсіп, халықтың’ сатып
алу мүмкшдіпн шектеді. Колхозшылардың еңбекақыны қалалықтарға
Караганда төрт есе аз алғаны былай тұрсын, олардың ел аумағында
еркін жүрш-түру қүқы да болмады.
3. XX ғасырдың 40 жылдарындағы,
50 жылдарының басындагы Қазақстан мәдениеті
Білім және ғылым. 20-30 жылдары сауатсыздықты жоюға
бағытталған қарқынды жүмыс өз нәтижелерін бере бастады.
1939 жылы жүрген халық санағы бойынша Қазақстан жұртшылығы
арасында сауаттылар көрсеткіші 76,3% болды. Республикамызда 1940
жылы; 5289 бастауыш, 1770 жетіжылдық жэне 698 орта мектеп жұмыс
істеп, оларда 1138187 бала білім алды. Мүғалім мамандар ҚазМУ, 13
педагогикалық жэне мүғалімдер институтында жэне 23 педагогикалық
училищелерде даярландьі. Соғыс жылдарында республика КСРО-ның
батыс өңірлерінен көшірілген 149 балалар мекемесін және 19 мың бала
қабылдады. Сонымен қатар балалар үйлерінің саны өсті. Кәсіптіктехникалық және арнаулы орта білім жүйесі жедел дамыды. 1940
жылы Қазақстанда 35 кэсіптік оқу орны ұйымдастырылып, соғыс
жылдарында фабрика-зауыт училищелерінде жыл сайын 26 мыңнан
астам адам оқытылды. Республикамызда отызыншы жылдардың
соңында 120 арнаулы орта оқу мекемесі бес мыңнан асатын маманды
оқытып шығарды.
Жоғары білім беруді дамыту жалғасты. 1936 жылы бірыңғай
оқу-эдістемелік басшылық енгізген жоғары оқу орындарына түсу
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М|МИ*іи |и*ігсіітін қаулылар қабылданды. 1938 жылы ҚазМУ жанында
Iліідіи м алгашқы аспирантура ашылды. Сотые жылдарында
|Ііні\(іііикіімыздың жоғары оқу орындарының саны көбейді. Атап
ійініиідіі, 1943 жылы - Алматы шет тілдері педагогикалық институты,
llli.iMM'iii қүрылыс материалдары технологиялық институты, 1944
* 1.им Лмматыда Консерватория жэне Қыздар педагогикалық инстиіуім .ііііылды. Соғыстан кейінгі уақытта Қарағанды медицина инстиIVM.I (І‘)50 ж.). Семей зооветеринарлық институты (1951 ж.), Қарағанды
кіу кгіі институты (1953 ж.) пайда болды. Бұл жоғары оқу орындарының
м.іііі.іми-іісдагогикалық мамандары қоныс аударып келген де, қуғынI ^|и іііі с түскен де ғалымдар мен педагогтар есебінен жасақталды.
( 'о( ыстан кейінгі кезеңде Қазақстанда ғылымның және ғылыми
м( һомелердің қарқынды дамуы басталды. 1946 жылғы мамырдың
I ііідс Қазақстан Ғылым академиясының есігі салтанатты түрде
иіііі.ілды. Оның алғашқы президент! болып атақты ғалым Қ.И.Сәтбаев
1,11 дііындалды. Ғылым академиясының қүрамына 14 академик және 16
муіис-корреспондент кірді. Ресейдің танымал ғалымдары: И.Бардин,
і ' Ііавилов, И.Мещанинов, В.Обручев Академияның құрметті мүшелері
оолыіі сайланды.
Ь'ылыми-зерттеу институттары желісі дамып, ғылымның; астро
номия, астрофизика, ядролық физика іспетті салалары пайда
(н)лды. Көптеген зерттеулер КСРО-ның әскери және қорғаныс
куатын арттыруға арналды. МК.М басшысы Л.П.Берияның тікелей
басқаруымен Семей түбінде ядролық кару полигоны салынып, оның
бірінші сынагы 1949 жылы өткізілді. Жарылыстар көбінесе к^зак
жүртшылыгы басым тұратын аудандарда жасалып, бейбіт халыкты
биліктегілердің кылмыстык саясатының кұрбанына айналдырды.
1949-1964 жылдар аралыгында полигонда жүргізілген 113 жарылыс Орталык және Шыгыс Қазакстан аумактарының радиоактивті
заттектердің әсерінен зардап шегуіне келтірді. Оның үстіне,
радиоактивті сэулелердің кесірінен пайда болған аурулардан көз
жүмған адамдарга дұрыс диагноз коюга тыйым салынды. Өңірде
медициналык тексеру, зерттеу жүргізуге де тыйым салынып, эскери
дәрігерлердің деректері өте кұпия сакталды.
Әдебиет. Қыркыншы жылдар мен елуінші жылдардың басында
халык акындары: Жамбыл Жабаевтың (1846-1945 жж.), Нүрпейіс
Байғаниннің (1890-1954 жж.) жэне баскаларының шыгармашылыгы
казак халкының рухани мэдениетінде үлкен орын алды. Жазба эдебиет
те дамып, бүл саланың танымал майталмандары катарында. М.Әуезов,
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Ғ.Мүсірепов, С.Мұқанов, Ғ.Мұстафин, Д.Әбілев, Ә.Сэрсенбаев,
С.Шәршов, Ә.Әбішев сынды жазушыларды атауға болады. Әртүрлі
жанрлардың кобейгеніне қарамастан, тақырыптар таңдау айтарлықтай
шектеулі болды. 20-30 жылдардағы қудалау мен қуғын-сүргіннің
қыспағына түскен қазақ эдебиеті енді социалистік қүрылыстың
кереметтерін, елдің жаңа өмірін, жаңа қоғамдық қатынастарды жырлаумен болды.
Соғыс жылдарында әдебиетте үстемдік қүрған тақырып - отансүйгіштік пен халықтар достығы болды. Жамбылдың «Ленинградтық
өрендерім», Ә.Тэжібаевтың «Ленинград» атты туындылары, сондай-ақ
Ж.Шаниннің, Қ.Аманжоловтың, Ә.Сэрсенбаевтың өлеңдері халық арасында кең танылды. Көптеген жазушылар мен ақындар қолдарына
қару алып, үрыстарға қатысты. А.Жүмағалиев, Б.Бүлқышев, В.Чугунов
майдан даласында ерлікпен қаза тапты.
Соғыстан кейінгі уақытта әдебиетшілердің шығармашылығына
идеологиялық бақылау күшейе түсті. Дегенмен 40 жылдардың соңы 50 жылдардың басы қазақ кеңес эдебиетінің шарықтап көтерілген
уақыты болды. 1947 жылы М.Әуезовтің «Абай» романының екінші
томы, 1948 жылы С.Мүқановтың «Сырдария» романы, Ғ.Мұстафиннің
«Миллионер» романы, 1949 жылы Ғ.Мүсіреповтің «Қазақ солдаты»
романы жарық көрді. «Абай» романы 1949 жылы КСРО Мемлекеттік
сыйлығымен марапатталып, М.Әуезовке бүкілэлемдік даңқ пен атақ
әкелді. 50 жылдардың басында бірқатар жаңа шығармалар, оның
ішінде. Ғ.Мүстафиннің «Қараганды» романы, Ғ.Мүсіреповтің «Оянған
өлке» романы, сондай-ақ Д.Әбілев, Ә.Тэжібаев, Т.Жароков, М.Әлімбаев
іспетті ақындардың еңбектері жарыққа шықты.
Музыка, театр, кино және бейнелеу өнері. 1936 жылы-ақ қазақ
музыкасы өнерімен барша кеңес жүртшылығы танысып үлгірген-ді.
Мэскеуде қазақ өнерінің алғашқы онкүндігі өтіп, К.Байсейітова КСРО
халық эртісі атағына ие болды. Соғыс жылдарында Е.Брусиловский
мен М.Төлебаевтың «Амангелді», А.Жұбанов пен Л.Хамидидің
«Төлеген Тоқтаров», М.Төлебаевтың «Біржан - Сара» опералары
дүниеге келді. Бүл опералардың авторлары мен жетекші эртістерге
1949 жылы КСРО мемлекеттік сыйлықтары берілді.
1940 жылы «Көктем» деп аталатын алғашқы қазақ балеті қойылды.
Соғыс жылдарында Қазақ музыка театры балетіне Г.Берёзова
басшылық жасаған кезде, сахнада жетекші театрлар әртістері өнер
көрсетті. 1942 жылдың маусымында Г.Уланованың алғашқы сахналық
қойылымы болды.
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Рсспубликамызда бірқатар жаңа театрлар пайда бола бастады.
І')17 жылы - Қызылордада Корей музыкалық-драмалық театры, 1944
.м.ілы Балалар мен жасөспірімдер театры ұйымдастырылды. 1937
-и.ілы Қазақ драма театры академиялық театр атағына ие болса,
11)1 тұтас бірқатар эртістер Республиканың халық әртісі жэне еңбек
гщірген әртісі атақтарын алды. Облыстық театрлар қатары көбейіп,
кол.чоз-совхоздарда жартылай кәсіпқой театрлар жұмыс істей бастады.
ІІІ.Айманов, С.Қожамқұлов, Ө.Өмірзақов, К.Қармысов, Х.Бөкеева
сі.інды актёрлер халық арасында танылып үлгірсе, Ы.Ноғайбаев,
I І.Жантөрин және көптеген басқалары эртістік қызметтерін бастады.
Соғыс алдындағы уақытта қазақ киносы пайда болды. 1938
жылдың соңында Алматы кинохроника студиясы ұйымдастырылып,
«Жамбыл ата» деп аталатын алғашқы дыбыстық құжаттық кино
піықты, эрі сол жылы «Ленфильм» киностудиясы қазақстандық
кинематографистердің ойын түріндегі бірінші фильмін түсірді. 1941
жылы Қазақстан астанасына Мәскеу мен Ленинград киностудиялары
көшіріліп, солардың негізінде бірқатар: «Небесный тихоход», «Два
бойца», «Илья Муромец» жэне тагы басқа фильмдер түсірген Біріккен
студия қүрылды. 1945 жылы Алматы студиясының «Абайдың әні»
атты дербес жұмысы көрермендерге үсынылды. Соғыстан кейін ойын
киносы өндірісі қысқарып, бар-жоғы толықметражды екі фильм:
«Золотой рог» (1948 ж.) және «Жамбыл» (1952 ж.) түсірілді.
Қазақ бейнелеу өнерінің қалыптасуы мен дамуы Ә.Қастеевтің (19041973 жж.) есімімен тығыз байланысты. Оның шығармашылыгы 20
жылдардың соңында бастау алып, ол «Көне жэне жаңа түрмыс» топтамасына біріктірілген көптеген суреттер салды. Соғыстың алдындағы
кезеңде қазақстандық суретшілер: А.Исмаилов, К.Ходжиков,
Б.Сәрсенбаев, У.Таңсықбаев халық арасында таныла бастаған. Соғыс
жылдарында Қазақстанда: Украина, Белоруссия, Ленинград жэне
Мэскеу суретшілері жұмыс істеп, ұлттық бейнелеу өнерінің дамуына
елеулі үлкес қосты.
Сөйтіп, қатаң идеологиялық бақылау жасалғанына қарамастан,
Қазақстанның мэдениеті 40 жылдарда жэне 50 жылдардың басында
дамудың жаңа серпінін алды. Бүған айтарлықтай дэрежеде халықтың
Ұлы Отан соғысындағы жеңісіне байланысты отансүйгіштік жэне
ұлттық сана-сезім қасиеттері эсер етті.
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Бақылау сурақтары:
1. Қазақстан экономикасына соғыс жылдарында көшіріліп экелінген өнеркэсіптік кэсіпорындардың қандай ықпалы болды?
2 . Соғыстан кейінгі бесжылдық жоспарда қандай басты міндөттер
қойылды жэне оның Қазақстан экономикасына тигізген эсері
қандай?
3. Соғыстан кейінгі жылдарда республикада қоғамдық-саяси ахуал
қандай болды?
4. Соғыстан кейінгі жылдарда республиканың ғылымы мен
мэдениетінің ең жақсы өкілдері не үшін қудаланды?
5. Өткен ғасырдың екінші жартысында Қазақстанның мэдениеті
мен өнерінде танылған белгілі тұлғаларды атаңыз.

•» інкмрыіі. Қазақстанның XX ғасырдың 50-70 жылдарындағы
қогамдық-саяси және экономикалық дамуы.
Қ а р а м а -қ а й ш ы л ы қ т а р м ен қ и ы н д ы қ т а р

Дәрістің жоспары:
I «Жеке басқа табыну» зардаптарын еңсеру және жүйені
ырықтандыру бойынша іс-шаралар. Н.С.Хрущёвреформаларының
атүсті сипатыныц Қазацстанга тигізгвн әсері.
2 Экономика мен рухани саланы басцару ісіндегі волюнтаризм'
ждне субъективизм^ көріністері. Қазаңстанда тың және
тыңайган жерлердіц игерілуі.
J. Экономикалъщ және рухани «түралау» кезеңінің царамақайшылықтары мен қиындықтары.
4. Республиканың согыстан кейінгі кезеңдегі рухани өмірінде орын
алган өззерістер (XX гасырдың 50-70 жылдары).
.

Дәрістің қысқаша мазмұны
1. «Жеке басқа табыну» зардаптарын еңсеру және жүйені
ырықтандыру бойынша іс-шаралар.
Н.С.Хрущёв реформаларының атүсті сипатының
Қазақстанга тигізген эсері
1953 жылдың наурызында елді 20 жылдардың соңынан бері қарай
ешкіммен бөліспей басқарған И.В.Сталин қайтыс болды. Оның орнын
өкімет үшін күресті бастаған, көсемге жақын топ: Г.М.Маленков,
В.М.Молотов, Л.П.Берия және Н.С.Хрущёв басты. КСРО Министрлер Кеңесі төрағасы болып тағайындалған Г.М.Маленков бұл лауазымды 1955 жылы оған дейін қорғаныс министр! болған Н.А.Булганин
ауыстырғанша атқарды. Партия билігі 1953 жылғы қыркүйектен
бастап толықтай КОКП Орталық Комитетінің Бірінші хатшысы
болып сайланған Н.С.Хрущёвтің қолына өтті. Ал 1958 жылдан бастап
Н.С.Хрущёв Үкімет басшысы да болып тағайындалып, бұл лауазымнан
' Волюнтаризм - волюнтаризм, асырасілтеушілік (емірдің негізі ерік деп санайтын
кертартпа философиялық агым).
^ Субъективизм — субъективизм (шындыкты мойындамайтын, табигат пен қогамдык
өмірдегі заңдылыкты жоққа шығаратын көзқарас).
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Н.А.Булганинді босатты. Сөйтіп, елдегі жоғары саяси және атқарушы
билікті өз қолына шоғырландырды.
Қалай дегенде де, енді 1953 жылдың наурызында-ақ жаңа
басшылық жүйені ырықтандыру бойынша іс-шаралар қабылдауға
кірісті. Сотталған мерзімі бес жылдан аспаған барлық тұтқындарға,
оның ішінде кэмелетке толмаған балалар мен экономикалық, экімшілік
және әскери құқық бұзушылық бабымен сотталғандарға рақымшылық
жарияланды. Бірнеше күннен кейін 40 жылдардың соңы - 50 жылдардың басындағы ірі саяси істер бойынша тергеу жүргізу барысында
мемлекеттік қауіпсіздік органдарының заң бүзушылығы туралы қаулы
қабылданды. 1953 жылдың шілде айында 30-50 жылдарда қудалау мен
жазалау эрекеттерін басты үйымдастырушылардың бірі Л.И.Берия
тұтқынға алынды.
Түзеу-еңбек лагерлерінің бас басқармасы (ТЕЛББ, орысша —
ГУЛАГ) ІІМ-нен Әділет министрлігіне (ол кезде - Юстиция
министрлігі) берілсе, саяси полиция дербөс үйым — Мемлекеттік
қауіпсіздік комитет! (МҚК) болып өзгерді. 1955 жылы Үлы
Отан соғысы жылдарында «фашистерге жэрдемдескені» үшін
сотталғандарға рақымшылық жарияланып, сонымен қатар арнайы
қоныс аударып келгендер есептен шығарылып, экімшілік бақылаудан
босатылды. Дегенмен жүріс-тұрыс еркіндігін шектеу сақталды,
немістер мен Қырым татарларынан саяси айыптаулар алынып тасталмады.
Саяси түтқындардың үлкен бөлігі
1956 жылдан кейін,
Н.С.Хрущёвтің КОКП XX съезінде жасаған әйгілі баяндамасынан
соң ғана рақымшылық алды. Ол съезде алғаш рет И.В.Сталин билігі
түсында жеке басқа табынудың зардаптары жэне жаппай саяси қуғынсүргіннің орын алғаны жайында айтылды.
Алайда саяси жүйені ырықтандыру ішінара гана жүргізілді.
Әлеуметтік жэне экономикалық саясат жүргізудің барлық сәтсіздіктері және жүйенің қылмыстары лениндік үстанымдардың
бүрмалануы туғызған салдар деп жарияланып, жалпы, партия
мен ел басшылығынан жауапкершілік алынып тасталды. Кудалау
әдістерінен бас тарту тәртібі енгізілгенмен, экімдік-әмірлік басқару
ұстанымы сақталып, ары қарай дамуын жалғастырды. Қазақстан
республика басшыларын өз қарауынша тағайындап, орындарынан
ауыстырып отырған Мәскеудің тікелей бакылауында қала берді.
Сөйтіп, 1954 жылдың ақпанында Қазақстан Компартиясының VII
съезінде, Кремльдің шешімімен, Қазақстан Компартиясы Орталық
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Ічомитетінің бірінші хатшысы Ж.Шаяхметовтің орнына оған дейін
М.іскеуде басқарушы лауазымдарда жұмыс істеген П.К.Понамаренко
іиііійындалды. Қазақстан КП Орталық Комитетінің екінші хатшысы
г.олі.т Л.И.Брежневтің тағайындалғаны да сол кез-тін. Ол республикамі.ізды 1955-1956 жылдары басқарды.
1957-58 жылдар сталиншілдікті жоюдың шарықтау шегі болды.
1‘)57 жылдың ақпанында: чечен, балқар, ингуш, қарачай халықтары
мсм қалмақтар ақталып, оларға отандарына қайтуға рұқсат берілді.
(’аяси қуғын-сүргін құрбандарын жаппай ақтау үдерісі басталғанмен,
DJI ішінара ғана орындалып, ақыры, аяқталмай калды. 1958 жылы
«халық жауы» деген түсінікті жойған жаңа Қылмыстық кодекс
қабылданды, тергеу барысында қоқан-лоқы корсету, күш қолдану
лрекеттеріне тыйым салынып, кінэсіздік презумпциясы - яғни
пііыпталушының кінэсі сотта дәлелденгенше, оны кінэсіз деп санау
қагидасы заңдастырылды.
Сонымен, 50 жылдарға тән қасиеттердің бірі жаппай саяси
қудалаудан бірте-бірте шегіну болды. Партиялық аппарат пен қудалау
органдарының өктем күшіне сүйенген жүйе үстемдігі орнаған кезде
жүргізілген үздіксіз өзгерістердің отызжылдық дәурені аяқталды.
І Ш К І істер мен мемлекеттік қауіпсіздік органдары аппаратын
тазарту қолға алынды. Орталықпен қоса, республикалар мен облыстарда да қауіпсіздік қызметінің басқарушы құрамы толық ауысты.
Олардың орындарына армияның саяси аппаратынан офицерлер,
партия қызметкерлері және комсомол жетекшілері тағайындалды.
КОКП Орталық Комитетінің 1953 жылғы шілденің 20-ындағы Пле
нумы жүмысының қорытындыларын Қазақстан КП ОК Пленумы
мақұлдады.
Республикада
іс жүзінде
қуғын-сүргіннің, жөн-жосықсыз
қудалаудың жолы кесілді, заң мен құқықтық тәртіп орнады. Қолдан
жасалған жалған істер тоқтатылды, 40 жылдардың соңы - 50
жылдардың басында жазықсыз сотталған ғалымдар мен мәдениет
қайраткерлері толық ақталып шықты. Саяси айыптаулар бойынша 30
жылдары сотталғандар да ішінара ақталды.
Алайда партия мен мемлекет өмірінің демократиялық нормаларын
қалпына келтіру бойынша қабылданған іс-шаралар, жалпы, кеңестік
қоғамның саяси негіздерін қозғамаған соң, нэтижесінде, әкімдікэмірлік жүйе сол күйі сақталып қалды.
Қазақстанның да, барша елдің де тарихындағы шешуші кезең 1956
жылдың ақпанында өткен КОКП-ның XX съезі болды. Ақпанның
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25-інде съездің жабық мәжілісінде Н.С.Хрущёв «Жеке басқа табьшу
жэне оның зардаптары туралы» баяндама жасап, сөз сөйледі. Баяндами
арнайы тағайындалған комиссия жүргізген тексерулердің нәтижелерііі
негізге алған-ды. Жеке басқа табынудың пайда болуы себептері
мен орын алуы сипатын талдауға әрекет жасалды. Баяндамасында
Н.Хрущёв 30-40 жылдары жаппай орын алған қуғын-сүргіндерді
егжей-тегжейлі баяндап, И.В.Сталиннің қандай әдістердің көмегімен
барша билікті өзінің қолына шоғырландырғанына талдау жасады.
Онымен қоса, И.В.Сталиннің жеке басына табынушылыққа жол
бергенін әшкерелейтін күшті өз бойынан тапқан Н.С.Хрущёвтің өзінің
де қуғын-сүргіндерге қатысқаны туралы, сондай-ақ көсемнің сол кезде
ел басшылығында маңызды лауазымдар иеленген серіктестерінің
жауапкершілігі
жайында
сөз
қозғамағанын
да
айтуымыз
керек. Аталған баяндама баспасөзде жарияланған жоқ, ол тек партия
жиналыстарында, бірақ еш талқылаусыз оқылды. Жеке басқа табынуды сынап-мінеу 30 жылдардың екінші жартысынан бергі кезеңмен
ғана шектелді. Ал елде 1934 жылға дейінгі болған қудалау эрекеттері
20
жылдарда индустрияландыру мен үжымдастыруға қарсы
шыққандармен жүргізілген күрестің атымен ақталды. Сол арқылы
коммунистік таңдауға бейілділік расталды.
Сөйтіп, жеке басқа табынудың социализм табиғатын еш өзгертпегені баса айтылды, ал социализмді елдің көшбасшылары сталиндік
экімдік-эмірлік жүйеге сай қабылдады.
Дегенмен XX съезден соң, елдегі саяси ахуал біршама өзгерді.
Миллиондаған адам мен түтас халықтардың кең ақталуы басталды.
Қудаланғандардың, олардың «халық жауының отбасы» деген таңба
басылған туысқандарының азаматтық құқықтары қалпына келтірілді.
Жер аудару барысында елден қуылғандар (корейлерді, Қырым татарларын, немістерді қоспағанда) туған жерлеріне оралып жатты.
Н.С.Хрущёвтің ұстаған бағыты Қазақстанда эсіресе 50 жылдардың
соңы - 60 жылдардың басында, әлеуметтік белсенділік көтерілген
кезде, кең қолдау тапты. Республикамызда қоғамдық үйымдар, ерікті
халық жасақтары, көше комитеттері, ардагерлер кеңестері жэне
басқалары құрылды.
Алайда Н.С.Хрущёвтің қызметінде бірте-бірте басқарудың
ұжымдық әдістерінен шегіну, субъективизм мен волюнтаризм
басымдық ала бастады.
Н.С.Хрущёв 1957 жылы алға тартқан «Американы қуып жетіп,
басып озу керек!» - деген ұран ауылшаруашылық өнімдерін
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пп ііруді жедел арттыруға бағытталды. Бірақ жете ойластырылмаған
|ім|м)|)малардың бірқатары, экономиканы басқарудың әкімшілік
•іНі к-рімің басымдығы 50 жылдардың соңы - 60 жылдардың басында
• мгулі дағдарысқа, азық-түлік мәселесінің қайтадан ушығуына және
чиііықтың наразылығы өршуіне келтірді.
І959 жылдың тамызында элеуметтік-экономикалық дағдарыс
I...иақстанның индустриялық орталықтарының бірі Теміртауда жапііаіі тэртіпсіздіктердің орын алуына себеп болды. Қалада салынып
•к.ііқан металлургия комбинаты 200 мыңнан астам адам жұмыс
U гсйді деп жоспарланған екпінді комсомолдық құрылыс ретінде
/карияланды. Түрмыстың жұтаңдығы, азық-түлікпен жэне ауызсумен мүлдем жеткіліксіз қамтамасыз етілген жағдай, сондай-ақ
.жімшіліктің ашықтан-ашық асыра сілтеу эрекеттері жұмыскерлердің
Осйберекет наразылық қозғалыстарын туғызып, бұл оқиға үшкүндік
толқуға ұласқан соң, оны әскердің күшімен басуға тура келді. Ауыр
олеуметтік және экономикалық жағдайға қарамастан, 1959 жылы
И.С.Хрущёвтің бастамасымен жетіжылдық жоспар қабылданды. Бұл
жобаға сәйкес, Кеңес Одағы өндіріс көлемі бойынша 1965 жылға қарай
бүкіл әлемде бірінші орынға шығуға тиіс болды. Елде социализм
қүрылысы аяқталғаны, ал ұзақ күткен коммунизмнің 80 жылдардың
басында орнайтыны жария етілді.
Үлттық саясат та күрт өзгерісті бастан кешті. Жаңа қоғамдастық «кеңес халқын» қүру мақсатында билік басындағылардың орыстандыру үдерісі қарқынды жүріп, ұлттық мектептерді жабу, ұлттық
тілдердің қолданылатын салаларын қысқарту жэне шовинистік, яғни
шектен шыққан үлшылдық насихат белең алды. 80 жылдардың басына
қарай КСРО-ның барлық этностарын қосып жіберу және ұлттық республикаларды тарату міндеті алға тартылды. Республикалар мүдделері
ескерілместен, олардың шекаралары өзгертіле бастады. Сөйтіп, 1962
жылы Өзбекстанға Оңтүстік Қазақстанның мақта себілетін үш ауданы
берілді.
1961 жылғы қазанның 17-сінен 31-іне дейін КОКП XXII съезі
бұрын-соңды болмаған белсенділікпен өтіп, оның шешімдерінде
билік басындағылардың волюнтаризм! және партияны қайта құру
эрекеттерінің жүйесіздігі байқалды.
Осылайша, партияның съезд қабылдаған III бағдарламасы 1980
жылға қарай КСРО-да коммунизм орнатуды белгіледі, ал КОКП-ның
жаңа Жарғысы партияның өмір сүруінің негіздері мен үстанымдарын
қозғаған жоқ. Бірінші мәселені қорыта келе, 1955-1964 жылдардағы
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реформалардың экімдік-эмірлік жүйені бұзбаганы туралы айтуіа
болады. Ішкі жэне сыртқы саясат міндеттері бұрынғы саяси жәпс
экономикалық төтіктің көмөгімөн шөшіліп жатты. Шешілмегеіі
күйінде: ұлттық мәселе, егемен республикалардың қүқықтары,
орталықтың өктемдігі қала берді. Сын саяси басшылық эдістерінің
мәселелерімен ғана шектелді, ал, жалпы алғанда, жүйені сынауға жол
берілмеді. Тарихтың қасіретті беттері, атап айтқанда, Қазақстандағы
ұжымдастыру, 30 жылдардың құрбандары және үлттың зиялы
қауымын түп-тамырымен жою эрекеттері жайында ештеңе айтылмады. Хрущёвтің бір жүйеге келтірілмеген саясаты, қоғамды дамыту
мэселелеріндегі жеке-дара шешімдер қабылдап, асырасілтеушілігі
жоғарғы жақта да, халықтың арасында да наразылық туғызды.
Н.С.Хрущёв 1962 жылы партияның құрылымын өзгертіп, оны екі өнеркәсіпіпік жэне ауымиаруашылъщ үйымга бөлген партиялық
реформа үсынды. Партияның рөлі экономиканы басқаруға ғана сайып,
партия басындағылардың жэне өңірлік басшылардың келіспеушілігін
туғызды. Құпия жағдайда 1964 жылы КОКП Орталық Комитетінің
қазан айында өткен Пленумында Н.С.Хрущёв билік басынан
шеттетілді. ОК бірінші хатшысы —Л.И.Брежнев, ал Үкімет басшысы
болып А.Н.Косыгин тагайындалды.
Орталық Комитеттің сол Пленумында КОКП ОК Президи
умы мүшелері М.А.Суслов пен Д.С.Полянский баяндамаларында
Н.С.Хрушёвтің үжымдаса басқару ұстанымдарын сорақы түрде аяққа
басқанын (сегіз жыл бұрын ол Сталинді дәл осы үшін айыптаған-ды),
«субъективизм мен волюнтаризм» корсете отырып, іс жүзінде елді бір
өзі басқарғанын дәлелдейтін фактілер келтірді.
Д.С.Полянский баяндамасында: «Президиум мәжілістерінде енді
одан басқа ешкім сөз сөйлемейді. Егер әлдекім өзінің пікірін айта
бастаса, оның сөзі сол бойда үзіледі. Бұны айтқаннан еш пайда жоқ,
бәрібір бірінші хатшы өзінің қалауынша істейді. Ашуланып ақыру,
бұйыру, эдепсіз, дөрекі айыптау, былапыт сөздер айтып үрсу секілді
«эдістер» оның түрақты әдетіне айналған... Өзі ұнатпайтын немесе
қарсы сөйлеуге дэті барғандарга ол жиі-жиі қоқан-лоқы көрсетеді.
Жүгенсіз, озбыр мінезді бүл адамның қолында үлкен билік түрганда,
осындай қоқан-лоқылармен санаспауға болмайды. Ол жай ғана
эдептілік және сыпайы мінез-қүлық нормалары дегенді ескеруді
қойған, жиіркенішті боғауыздарды айтқанда, қүлақ түнатыны былай
түрсын, шойын жәшіктер де қызарады деуге болады. «Ақымақ, сандалбай, жалқау, сасық, лас шыбын, иығынан су кеткен сорлы, боқ» —
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ІЦ>І піі колданатын қорлық сөздердің айтуға ауыз баратындары ғана.
Лм іпі аіідсқайда жиі айтатын сөздерге қағаз да шыдамайды, ауыз да
(ЫркыНдм. Бұндай былапыт сөздер эйелдер отырған жерлерде де тыйміімміі/ц.і», —деді.
. .
Іииііідамада Н.С.Хрущёвтің «көпшіліктің алдында көпірш сөилеп,
мі t .1 ү ііііде ғана жеке басқатабынуға қарсы екенін, лениндік қағидалар
.........ормаларды қатаң сақтайтынын айтып, ал іс жүзінде жеке
іь«. іи\ іабыну эдістерін пайдалана отырып, керісінше әрекет ететіні»
й.(|нічілді. Сондай-ақ «Сталиннің суреті «1952 жылы «Правда»
иигііііде небары алты рет, ал Хрущёв жолдастың суреті сол газетте
1'д.І жылы 147 рет басылып шыққаны» айтылды. «Міне, Сіздерге
басқа табынуға қарсы щынайы күрескердің бет-бейнесі!».
І.ііяидама авторлары Хрущёвтің өзін асыра бағалайтыны, «өзін
(і.імііі.іқтарынан жоғары тұрған, ақылдырақ, көрегендеу» санай
,,.1111.1, басшылардың бірі ғана екенін, оған да партияның қалауымен
і.ііайындалғанын, партиямызды оның қүрмағанын және ол үщш
күрі.ілмағанын, өзінің партияның қызметщісі екенін түсінбейтші»
іуралы жазған.
Орталық Комитет Президиумына өзінің ерік-қалауын моиындаіыіі, Хрущёв басқару ісінде эртүрлі қайта үйымдастыру щараларын
-күргізді. Баяндамада: «1953 жылдан кейінгі онжылдық үздіксіз реформалармен, әртүрлі қайта ұйымдастыру, қайта құру щараларымен өтті.
I І.тгижесінде, щаруашылық басқарудың, сонымен қатар партия мен
мсмлекет органдарының барша құрылымы, бейнелеп айтқанда, басыііан томен қарай, кеңейіп те, тереңдеп те «қайта жыртылған жерге»
•іііналды. Осындай қайта ұйымдастырудың әрқайсысы революциялық
және түпкілікті делінді. Теориялық негіз де соған ұқсастыққа
кслтіріледі, олар щынайы лениндік ұстанымдар ретінде жарияланады,
оларға қайдағы бір ғажап нэтижелер телінеді», - деп жазылған.
Алайда баяндамада корсетілгендей, «жасалған талдау кері
жагдайды корсетеді: басқарудың жаңа жүйесі жете ойластырылмағаны
және жетілдірілмегені себепті үмітті ақтамады... Ол басщылықта
бұрын-соңды коз кормеген қатарласа жұмыс істеу бағытын,
бейберекеттікті, бюрократизмді және жай ғана топастықты туғызды».
Баяндамада облыстық, олкелік партия және мемлекет органдарының
ондірістік қағидамен қайта ұйымдастырылуы откір сынға үшырады.
Онда: «Ақылға сыймайтын щытырман жағдай, партия және мемлекет
органдарының атқаратын қызметтері, құқықтары мен міндеттерінің
араласып кетуі, олардың жұмыстарындағы қайталаушылық орын
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алды... Кеңес мемлекеті өзінің барша ғұмырында көріп-білмегсіі
шатасушылыққа тап болды», - делінді.
Арьі қарай баяндамада: «Хрущёвтің ықыласымен еліміз көп рсі
эртүрлі жағдайларға ұшырап отырған кезде, соғыс қаупі тым жақым
келді, Суэцк дағдарысын естеріңізге түсіріп көріңіздерші. Ол кездс
біз үлкен соғысқа ұрынып қалудың аз-ақ алдында болдық! Сондп
не мақсатпен соғысуымыз керек еді? Мысыр елімен біздің тіпті
өзара көмек туралы келісіміміз де, көмек көрсету туралы өтініш тс
болмаган. Қалай ғана ұрысқа кіріп кетуге болады? Еліміз ол кезде
Гитлер жариялаған соғыстан әлі ес жия қоймаған - халқымыз соғысты
қалаған да, күткен де жоқ», - деп жазылған.
Хрущёвтің Суэцк дағдарысы барысында, сондай-ақ 1961 жылғы
Берлин дағдарысында көрсеткен мінезі мен эрекеті баяндамада
«саяси авантюризм - ойластырылмаған эрекет, бопсалау, елдің
тағдырын, партияның, біздің ұлы ісіміздің тағдырын жауапсыздықпен
ойыншыққа айналдыру» деп аталды.
Әсіресе Хрущёвтің 1962 жылғы Куба дағдарысы оқиғалары
барысындағы саясаты өткір сын садағына ілінді. Баяндамада
Хрущёвтің іс-әрекетінің «терең дағдарыс туғызғаны, әлемді ядролық
соғыс қаупіне тап келтіргені» айтылды. «...Басқа амалымыз қалмаған
соң, біздің АҚШ талап еткен барлық шарттарды қабылдауымызға,
тіпті америкалықтардың кемелерімізді тексеріп шығуына да
келісуімізге тура келді. Ракеталар, сондай-ақ әскерлердің үлкен бөлігі
АҚШ-тың талап етуімен Кубадан әкетілді. Бұл оқиға мемлекетіміздің,
партиямыздың халықаралық беделіне, қарулы күштеріне нүқсан
келтірсе, бір мезгілде АҚШ-тың беделінің көтерілуіне септігін
тигізді»,
Соңғы жеті жыл ішінде, - деп қорытады баяндама авторлары, кеңес елі ешбір уәжді себептерсіз жэне негіздерсіз үш рет соғысқа тартылып кетуге шақ қалды».
Өкінішке қарай, Л.С.Полянскийдің баяндамасында жасалған
қорытындылар мен үсыныстар содан кейінгі жылдарда байқалған пар
тия мен кеңес қогамының қарама-қайшылықтарын көрсеткенмен, кең
жүртшылыққа жария етілмеді. Соған қарамастан, хрущёвшілдіктің
терістігін әшкерелеуге сол баяндама үлес қосып, Кеңес Одағына тағы
да 27 жыл өмір беріп, оның түңғиыққа қүлауының алдын алды.
«Дамыған социализм» кезеңі. Билік басына Л.И.Брежневтің
келуі — сталиншілдіктен шығу саясатынан шегініп, кертартпа жэне
идеологиялық төзімсіздік саясат жүргізуді туғызды. Жеке басқа
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ішргияның XX съезі, ондағы Н.С.Хрущёвтің баяндамасы
ң|іииі.і сскс алу бірте-бірте келмеске кетті. Қуғын-сүргін құрбандарын
үдсрісі тоқтатылды, ал сталинизм қылмыстарының өздері жай
міһ« niu і.ірасілтеушілік» жэне «лениндік ұстанымдардан уақытша
ж».ііиу дсіі жарияланды. Саяси кертартпалық: мамандардың тұрақміміім.іііші, бюрократиялық аппараттың ұлғаюынан, төтенше реформии.ірдіім бас тартудан жэне нәтижесінде барша кеңестік саяси
Фуіігііщ тоқырап, тұралауынан көрінді.
( ІІИСИ жүйенің бүл ерекшеліктері 1977 жылы қабылданған жэне
i-'inc- «дамыған социализмнің» құрылғанын паш еткен жаңа КСРО
Імик Iіітуциясында бекітілген. Жалпыодақтық Конституция негізінде
|о/к жылы ҚазКСР Конституциясы қабылданды. Жаңа Конституцияға
. ,.Пксс, Қазақстанның құқықтық мәртебесі екіжақты болды. Бір
ч,„Уһшан, Қазақ КСР-і тиісті құқықтары мен өкілеттіктері бар егемен
мгмлекет болып жарияланса, екіиші жагынан, КСРО Конституциясы
иіңіы жылдарда «одақтың және қүрдымға кеткен республиканың
»-ісмендігін» бекітті. 1977 жылғы Конституцияда жазылған «біртүтас
одақтық көпүлтты мемлекет» формуласының өзі федерацияны ұлттық
іжгономиялары бар біртұтас мемлекетке айналдырды.
Жалпы алғанда, жаңа Конституция сол бұрынғы қағидалар мен
і*[)сжелерге негізделді. 1с жүзінде билік жэне басқару органдары
жүйесі мен өкілеттіктері өзгеріссіз қалды, Жоғарғы және жергілікті
ксңестердің мерзімдерінде ғана өзгерістер орын алды.
КСРО-ның 1977 жылғы Конституциясына жэне Қазақ КСР-інің
1978 жылғы Конституциясына сэйкес, азаматтардың қүқықтары
мен бостандықтары айтарлықтай көбейді, конституциялық реттеу
шектері кеңейді, алғаш рет мемлекеттің, оның органдарының және
лауазымды тұлғалардың қызметтеріндегі негізгі ұстанымдардың
бірі ретінде заңдылық үстанымы бекіді. Сонымен бірге жаңа Конс
титуция, бұрынғы Конституция сияқты, қоғамдық қатынастарға
жэне мемлекеттік басқарудың күнделікті іс-тәжірибесіне ықпалы аз
ресми нормативтік-құқықтық акт болды. Сөйтіп, конституциялық
заңнаманың көрсетілген кезеңде бірте-бірте дамуы, бір жагынан,
орталықтың билігін күшейтіп, республикалардың өкілеттіктерін
тарылтудан, екінші жозынсш, азаматтардың негізгі құқықтары
мен бостандықтарын бекітуден көрінді. Алайда 1937 жэне 1978
жылдар Конституцияларының аса маңызды қасиеті оның ресми
сипаты, құқықтар мен бостандықтардың жүзеге асуы тетігі мен
конституциялық бақылау органдарының жоқтығы болды, ал бұл
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Негізгі Заңды қоғамдық қатынастардың аса маңызды салаларын рсі
теуге қызмет етуге тиіс нормативтік-құқықтық актіден енді насихіп
құжатына айналдырды.
Сонымен қатар Қазақ КСР-і егемендігінің ресми бекітілуінің озі
КСРО тараған тұста жаңа мемлекеттік құрылым - тэуелсіз Қазақстаіі
Республикасын құру үшін құқықтық негіз болды.
2. Экономика мен рухани саланы басқару ісіндегі
волюнтаризм және субъективизм көріністері.
Қазақстанда тың және тынайған жерлердін игерілуі
Экономиканың 1956-1965 жылдарда дамуы ірі қаржы салымдары,
еңбек құлшынысы, ғылыми-техникалық өрлеу, шаруашылық реформалары есебінен қамтамасыз етілді.
Сталиннен кейінгі алғашқы реформаларды аяқтап, Хрущёв,
алдында айтылғандай, өнеркэсіп пен ауылшаруашылық өндірісі
бойынша АҚШ-ты қуып жетіп, басып озу идеясын алға тартты.
Бұл кезеңде Қазақстанда жүздеген жаңа кәсіпорын, оның ішінде:
Соколов-Сарыбай тау-кен және байыту комбинаты, Өскемен конденсат
зауыты, Шымкент электр аппараттарын шығару зауыты, Ертіс химияметаллургия зауыты және басқалары іске қосылды.
Қазақстан өнеркэсібінің жалпы өнімі 1956-1960 жылдарда 74%
өсті. Он жыл ішінде тұтыну тауарларын өндіру арта түсті. Респуб
лика түрғындары: теледидар, кіржуғыш машина, тоңазытқыш, маг
нитофон, жиһаз сияқты тауарлар сатып алатын жағдайға жетті. Бірақ
өндірілетін түтыну тауарларының көлемі сүранысты қанағаттандыра
алмады.
Нұсқаумен дамитын экономика іс жүзінде артып келе жатқан
сұранысты елемеді. Республикамызда кейбір тауарлар мүлдем
өндірілмеді. Бұндай жағдай ауыр өнеркәсіпті дамытуға берілген
басымдық жағдайынан туды. Өндіріс құралдарын өндіруге салынатын
салым (А тобы) тұтыну тауарларын өндіруге арналған салымдардан (Б
тобы) басым түрды.
Бүндай жағдайда АҚШ пен КСРО арасындағы айырмашылықты
еңсеру іс жүзінде мүмкін болмады. Кеңес басшылыгы барлық
ресурстарды эл-ауқатты көтеруге (заманында Сталин оларды ауыр
өнеркәсіпке жұмылдырғандай) шоғырландыра алмады. Елдің алдында:
жаппай қарулану, ғарышты жарыса игеру және ауыл шаруашылығын
өркендету іспетті көптеген маңызды міндеттер түрды.
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I Hit |іклсііі қарқындату есебінен емес, жаңа кәсіпорындар салу
м . Milt'll ламыды. Экономикалық өсу қарқындары эміршіл экономикаin III iwiiaii одістерімен қамтамасыз етілді.
ім.ііомикада ұлғайып жатқан қиындықтарды Хрущёв әртүрлі
фпрматірдың күшімен шешуге эрекеттенді.
1957 жылғы
...фирма түбегейлі өзгеще болды. Өнеркәсіпті салалық органдар
(міііііиірліктер) емес, жергілікті органдар (халық шаруащылығы
і.і шч ісрі) басқаратын болды.
Іуиақстанда Республикалық халық шаруашылығы кеңесі, сепз
иііірііік кеңес құрылды. Кэсіпорындардың шаруашылық дербестігін
i. .'іи-Іітудің орнына, экономиканы басқаруды орталықтан щығару жолы
міідалды. Нэтижесінде, шағын жэне орта кэсіпорындардың жағдайы
(.ірпіама жақсарды, өндірісті басқару жеңілдеді, алайда сонымен бірге
іирі.іңгай техникалық саясат жүргізу қиындап, сапа көрсеткіщтері
іііііііарлап кетті. Реформалар өздерін ақтамай, ақыры, 1964 жылii. иі кейін мүлдем тоқтатылды. Экономиканы басқарудың аумақтық
каиідасы қайтадан салалық басқаруға ауыстырылды.
Қазақстанда 50 жылдары бірқатар өнеркэсіптік кәсіпорындар,
оііын ішінде: Қарағанды металлургия, Соколов-Сарыбай тау-кен
жлпе байыту комбинаттарын салу қолға алынды. Елуінші жыл
дарда пайдалануға берілген барлық 700-ге жуық жаңа кәсіпорынның
ітінде ірілері болып: Өскемен қорғасын-мырыш комбинаты, Ертістегі
бірқатар электр станциялары саналады. Сонымен бірге 1960 жылға
қарай 11,47 мың щақырым құраған теміржол құрылысы желісі
қарқынды дамыды. 1958 жылы республика аумағы бойынща өтетш
жолдарды біріктірген Қазақ теміржолы құрылды.
Алпысыншы жылдардың басында кэсіпорындарды техникалық
қайта жасақтау жэне жаңа технологиялар енгізу, өндірісті электрлендіру, өндірісті автоматтандыру туралы мэселе көтерілді. Бұл
еңбек өндірімділігінің біршама көтерілуіне, ғылымды қажет ететін
өндірістердің артуына жеткізді.
1965 жылғы реформа. Хрущёв реформаларының айқын жетілмегендігі экономиканы басқаруды ұйымдастыру ісінде жаңа
өзгерістердің орын алуына келтірді. 1965 жылы салалық министрліктер мен ведомстволар қайтадан құрылды. Сонымен бірге
шаруашылықтар біршама дербестік алды. Еңбекті ынталандыруды
көздейтін шаруашылық есеп енгізілді. Ол үшін кәсіпорындарда жаңа
көрсеткіштер: сатылған өнімнің құны, еңбекақының жалпы қоры
жасалып, ынталандыру қорлары, жоспарлы көрсеткіштерді асыра
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орындағандарға сыйақы тағайындау енгізілді. Қазақстанда 1966 жылы
он бір ірі кэсіпорын шаруашылық есепке көшірілді. 1967 жылдың
соңына қарай республикада шаруашылық жүргізудің жаңа ережелері
боиынша 193 кэсіпорын жұмыс істеді. Енді 1970 жылға қарай барлық
өнеркәсштік кэсіпорындардың 80%-тен астамы шаруашылық есепке
көшірілді. Пайда жэне еңбек өндірімділігі анағұрлым артты, жеңіл
өнеркәсш, көлік, энергетика, сондай-ақ жаңа - химия өнеркәсібі мен
машина жасау салалары жылдам қарқынмен дамыды. Жетпісінші
жылдардың басында Біріккен Солтүстік Қазақстан энергетика жүйесі
өмірге келш, тамақ өнеркэсібінің жаңа 48 кәсіпорны пайдалануға
берілді.
•’
Алайда 70 жылдардың алғашқы айларынан-ақ реформалар тоқтай
бастады. Билік басындағылар шаруашылық жүргізудің кертартпа
үлгілерше қайта оралды. Негізгі күш-жігерлер қорғаныс, ауыр
өнеркэсш, энергетика салаларына бағытталды. Шетелге шикізат
сату есебшен шетелдік құрал-жабдықтарды кең көлемде сатып алу
басталды. Сөйтш, 1972-1976 жылдар аралығында кұрал-жабдықтар
импорты төрт есе артты. Бір мезгілде экономиканы орталықтан
басқару үдерісі қолға алынды, орасан көп нормативтер мен ережелерді
бақылау күшейтілді. Әр өнімге екі - көтерме және нормативтік бага
белпленді. Бұл әрекет мемлекетішілік барлық есептерді қайта есептеп
шығуға келтіріп, 1982 жыл бойы жалғасты. Нэтижесінде, инфляция
үдерістері де қарқын ала бастады.
Дагдарыс құбылыстарының өршуіне себеп болган тағы бір
мэселе - ол КСРО-дагы демографиялық жағдай. 1975 жылдан бастап,
жалпы ел бойынша еңбекке жарамды жұртшылық үлесі төмендеп,’
өнеркэсіп өндірісін жаңа жүмыс күшін жаппай тарту есебінен
қарқындату мүмкін болмады. Қазақстан сол күйінде шикізат көзі
болып қала берді, ал республикада ведомстволар мен министрліктер
қожалық етті, кажетті тауарлардың 60%-ке жуыгы республикадан тыс
жерлерден экелінді.
Тың және тыңайған жерлерді игеру. 50 жылдардың басында
елде азық-түлік тапшылығы байқалды, ал 1953 жылы астық шықпай
қалғанда жагдайдың қиындаганы соншалық, жедел шешім қабылдау
талап етілді.
^
Ауылдарға қаржылай көмек көрсетуден өзге, шаруашылықтарға
қайсыбір дербестік беру қажет болды. Қосалқы шаруашылықтарды
ынталандыру шаралары қабылданды. Ауыл-селолардың элеуметтік
саласын дамыту шығындары артты. Негізгі өнімдерге сатып алу
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(ьіп)ііирі.і көтерілді. Материалдық-техникалық база айтарлықтай
ммі.іііі.т, Қазақстанның совхоздары мен колхоздары 169 мың трактор,
'Ж мі.ің комбайн, 73 мың жүк көлігін жэне басқадай техника алды.
І«,.-і()ылланган іс-шаралардың нәтижесі көптеген салалар бойынша
к.іркі.іиды дамудан көрінді. Мысалы, ЖЭС заманынан бері қарай
ііііі.іііі рет ауыл шаруашылығының жалпы өнімі шамамен екі есе өсті.
Дііііііда партия мен мемлекет басқаруының әкімдік-әмірлік жүйесінің
ііі.іруашылыққа жөнсіз араласуы оң ілгерілеушіліктердің барлығын
ыи кетірді.
Мэселелердің теориялық шешімі төмендегідей екі жолмен іске аса
илатын еді:
1пүсца: жеке мүдделілікті (ЖЭС жылдарындағыдай) іске қосу
іір қ ы л ы ,
яғни өндірістік қатынастар жүйесін өзгерту, нарықтық
гетіктерге көшу жолымен;
2нүсца: экстенсивті’ дейтін үлгі арқылы айналымға, негізінен,
слдің шығыс өңірлерінде астық дақылдары үшін орасан жер
телімдерін шығару.
Басқару жүйесінің идеологиялық қағидаларынан танбау үшін,
одеттегі экстенсивті үлгіні таңдағаны түсінікті.
Бұл жоба 1953 жылгы қыркүйекте КОКП ОК Пленумында
Қазақстан өкілдерімен, содан кейін сарапшылармен бірге талқыланды.
Сөйтіп, тың жерлерді игерудің хрущёвтік идеясы пайда болып, басты
рөл Қазақстанға жүктелді. Бірақ тың жерді игеру идеясын партия
басшылығының қолдамаганын айтуымыз керек.
1954 жылы КОКП ОК ақпан-наурыз Пленумында астық дақылдары
егістіктерін тың жерлер есебінен 13 млн. гектарға кеңейту міндеті
қойылды. Алайда содан кейінгі жылдарда егістік жерлерді ары қарай
20-25 млн. гектарға дейін ұлғайту туралы шешімдер қабылданды.
Қазақстанның солтүстігінде жер жырту аса ауқымды жүрді. КОКП
ОК қойған міндеттерді жүзеге асыру үшін, «республиканың партия
басшылығы аппаратын күшейту қажет» деген уәжбен мамандарды
ауыстыру орын алды.
Қазақстан КП ОК мүшелерінің пікірін есепке алмастан, Мэскеуде
республика басшыларын орындарынан ауыстыру және тағайындау
туралы шешімдер қабылданды. Қазақстан КП ОК Бірінші хатшысы
болып, алдында айтылғандай, 1954 жылы бұл лауазымнан босатылган
' Экстенсивті [extensivus - кеңейтетін, ұзартатын]: шаруашылық жүргізудің сапа
жагыиан емес, сан жағынан өзгертуге, таратуга, дамытуга байланысты эдісі.
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Ж.Шаяхметовтің орнына П.К.Понамаренко сайланды. 1954 жылдан 1964 жылга дейінгі аралықта Қазақстанда партия басшылығы
алты рет ауысты. Республиканы Л.И.Брежнев - 1955-1956 жж.,
И.Д.Яковлев - 1956-1957 жж., Н.И.Беляев - 1957-1960 жж., Д.А.Қонаев - 1960-1962 жж., М.Юсупов - 1962-1964 жж., ал 1964 жылдан
қайтадан Д.А.Қонаев басқарды.
Н.С.Хрущёвтің өзі Қазақстанда алты рет болды: соның бастамасымен еліміздің солтүстік облыстары «тың» деп жарияланып, Ақмола
қаласы Целиноград болып өзгерді. Тыңды игеруге орасан көп адам
жэне материалдық ресурстар бағытталды. Партияның үндеуімен
бүл жерге ауыл шаруашылығының он мыңдаған жүмыскері көшіп
келді. Тек 1954-1956 жылдарда ғана Қазақстанға 640000-нан асатын
адам келіп қоныстанды. Алғашқы жылдары тыңға шынайы ниетпен
қүлшынған адамдар ағынымен қатар, жылдам ақша табуды көздеген
кездейсоқ адамдар да аз келмегенін айтуымыз керек. Алғашқы
қиындықтарға төзе алмаған олар тыңнан кері қашып, нэтижесінде,
жұмыс күші күрт азайды. Материалдық ынталандыру үшін, тың
игерушілерге елеулі жеңілдіктер берілді. Атап айтқанда, отбасы иесіне
1000 рубльге дейін, отбасы мүшелерінің эрқайсысына 200 рубльден біржолғы ақшалай жэрдемақы, мүлкімен қоса тегін көшіп келу
мүмкіндігі, үй салу үшін он жылга дейінгі мерзімге - 10000 рубль
кредит, мал сатып алу үшін - 2000 -ға дейін рубль, ауылшаруашылык
салығынан бес жылға дейін босату секілді жеңілдіктер қарастырылды.
Тың жердің ауқымдары және оны игерудің қысқа мерзімдері орасан
көп техниканы, құрылыс материалдарын, көлікті қажет етті. Адам
дар ағыны түрғынжаймен, азык-түлікпен жэне басқа да әлеуметтіктүрмыстык жағдайлармен қамтамасыз ету қажеттігін тугызды.
Партия басшылығына бұлардың бәрін түрақты орындап отыру қиын
болды. Үкімет тапсырмасын жүзеге асыру үшін бүкіл ел жүмыла
кірісті: отанның түкпір-түкпірлерінен тыңға ауылшаруашылық тех
ника, қүрылыс материалдары, түрмыстық заттар, азық-түлік үздіксіз
жөнелтіліп жатты.
1954 жылдың тамызына қарай Қазақстанда 6,5 млн. га жер жыртылып болды. 1954 жылдың күзінен 250 совхоз қүру басталды. 1955
жылдың басына қарай өңделетін жер ауданы 8,5 млн. гектарға жетті
және жанадан тоқсан совхоз құрылды. Тың игеру жылдарында (19541960 жж.) барлығы 25,5 млн. гектар жер жыртылды. Жаңа жерлерді
жұмыс күшімен қамтамасыз ету үшін, Одақтын батыс аудандарынан
еріктілерді жүмылдыру қолға алынды. Оларға: мүлкімен коса тегін
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миііііі келу, бір мыңға дейін ақшалай жәрдем, он жыл мерзімге үй салу
\iiiiii 20 мың рубль кредит, мал сатып алуга екі мыңнан рубль, екі
‘ьміідан бес жылга дейін ауылшаруашылык салықтан босату сияқты
«місулі жеңілдіктер берілді. Барлығы тың игеру үшін 1954-1959 жылд.іры 20 миллиардтан астам рубль бөлінген.
Қүргақшылық орын алған 1954 жылды санамағанда, тың игерудің
іоігашқы жылдары табысты болды. 1956 жылы елде бұрын-соңды
(и)лмаган өнім 125 млн. тонна астық алынса, оның 50 процент! іігсрілген тың жердін үлесі. Алайда экологиялық тепе-теңдіктің
(>үзылуы және жердің жел әсерінен бүлінуі 50 жылдардың соңында
қиын мәселеге айналды. 1960 жылға қарай Солтүстік Қазақстанда
гі.щ жерлердің тиімсіз игерілуі салдарынан шаруашылык айналымііап 9 млн. га жер шығарылып тасталды. Тың жерлер топырагының
іиімділігі жыл сайын төмендей берді: 1954-58 жж. орташа өнімділік
7,3 ц/га болса, ал, 1961-65 жж. бүл көрсеткіш бір гектардан 6,1 центііерге дейін құлдырады.
Тың жерлердің орасан үлкен аудандарын жырту Қазақстанда
шабындық жэне жайылым жерлердің күрт кысқаруына, сонымен
қатар республиканың ауыл шаруашылыгының дэстүрлі саласы —
мал шаруашылығының үзақ дағдарысына келтірді. 1955 жылы КОКП
Орталық Комитетіне арнайы қаулы қабылдап, 47 дала ауданы мен 225
совхозға етті мал түқымын өсіруді міндеттеуге тура келді.
Тыңды игеру кезеңінде республикамызда демографиялық жагдай
нашарлады. Қазақ жұртшылығының үлес салмағы айтарлықтай
қысқарды. 1956 жылғы халық санағының нәтижелері бойынша
Қазақстанда байырғы ұлт өкілдерінің саны 2 млн. 787 мың адам,
яғни халықтың жалпы санының 29%-і ғана болды. Жер-жерлерде
ұлттық мектептер жабылып, ауыл қазақтары балаларының көпшілігі
орыс тілінде білім беретін ірілендірілген мектеп-интернаттарда оқи
бастады. Тәуелсіздік алған соң ғана республикамызда жаппай орыстандыру үдерісі тежелді.
70 жылдардың басы жерлерді кешенді механикаландыру, химияландыру жэне суғару негізінде ауыл шаруашылығын дамытуды
қарқындата түсу үдерісімен ерекшеленді. Мал шаруашылығын
өнеркәсіптік негізге көшіру жоспарланды. 1977 жылы ауыл шаруашылығында жеке секторды қолдау басталды: үйдегі мал басының
санын шектеу алынып тасталды, үй маңындағы жер телімінің
көлемі ұлғайтылды. 80 жылдардың басында ауыл шаруашылығында
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басталған тоқырау билік басындағыларды түбегейлі батыл
реформаларға баруға мэжбүр етті. Ауылшаруашылық, ғылыми-зерттеу
жэне өнеркәсіптік кәсіпорындармен бірге агроөнеркэсіптік кешендер
құрылып, бригадалық мердігерлік енгізілді, алайда бұл іс-шаралар
қалаулы нэтиже бермеді. Астық жинаудың жалпы өнімі, мал басы
баяу өсті, жұмыс күшінің жетіспеушілігі қатты сезілді, 70 жылдардың
соңынан халықты ет және сүт өнімдерімен қамтамасыз ету мэселесі
қиындап кетті. Жыл сайын КСРО шетелден 40 млн. тоннаға дейін
астық сатып алуға мэжбүр болды.
Жалпы, тыңды игеру Қазақстанды элемдегі ірі астық өндірушілердің біріне айналдырғанмен, республикамыздың ауыл шаруашылығының содан кейін үзақ жылдарға созылған дағдарысын да
туғызды.
3. Экономикалық және рухани «тоқырау» кезеңінің
қарама-қайшылықтары мен қиындықтары
70 жылдар және 80 жылдардың жартысын алған кезең тоқырау мен
бюрократизм кезеңі ретінде сипатталады. Сол уақыттарда биліктің
шынайы тетіктерінің көбінесе партия-мемлекет басшылығының
қолдарында шоғырланғанына назар аудару керек. Белгілі бір үлгілер
мен таптаурындықтарға бейілділік демократиялық институттардың
солардың шеңберінен шықпай, тежеліп қалуына келтірді. Мемлекеттендіру үдерісі кэсіподақтарға да, комсомол және қоғамдық үйымдарға
да тарады, яғни қоғамдық ұйымдардың партиялық-мемлекеттік аппаратпен бітісіп, түтасып кетуі орын алды, ал аталған аппарат олардың
дербес бастамаларын жоққа тэн етті.
Бұл мәселені аша отырып, үлттық мәселенің шешілуіне назар
аударған жөн. Одақтың 1978 жылғы Конституциясы республиканың
ерекшеліктерін ескеру эрекеті болды. Шын мәнінде, Қазақ КСР-і Конс
титуциясы КСРО Конституциясының нұсқаулық ережелерін қайталау
ғана болып шықты. Сонымен қатар ұлттық қатынастар саласында
теріс үрдістер байқалды.
Оның дэлелі ретінде 70-80-жылдарда республикамызда мектептерде
ана тілін оқытуды жақсарту туралы бірде-бір қаулы қабылданбағанын
айтуға болады. Қазақ халқының мүдделерін ескермеу, елемеу КОКП
ОК Саяси бюросының 1979 жылдың көктемінде Қазақстан аумағында
неміс автономиялық облысын құру туралы шешімінен анық көрінді.
Ал бүл эрекет, өз кезегінде, Целиноград (Ақмола) жастарының
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іі.ілыгын туғызып, 1979 жылғы маусымның 17-сінде олар: «ҚазақI кіи (иніінбейді!», «Неміс автономиясы болмайды!» деген ұрандармен
ііігруіс іиықты.
( 'оіі кезеңге тән: сөз бен істің, қабылданып жатқан шешімдер мен
иітрді.щ орындалуы арасындағы алшақтық енжар, бейтарап жайһүііиердің орын алуына келтірді.
('аяси өмірде идеологиялық төзімсіздік және беті қайтпайтын
Һіиіщдық беки түсті. Қоғамның барлық салаларында шынайы билік
ііііргия аппаратына көшіп, ол кеңес және шаруашылық органдарын да
Описи алды.
Үлттық мэселені шешу ресми құжаттарда мағлұмдалды. Үлт
мосслесін шешу ісіндегі жетістіктерді асыра бағалау «дамыған социаиіпм» тұжырымдамасынан өрбіді.
КСРО-да саяси ахуалдың өзгеруі экономикалық реформалардың
мүмкіндіктерін тарылтып, содан кейін олардың мүлдем тоқтап қалуына
келтірді. Жағдайды ведомстволық бытыраңқылық, бюрократиялык іс-әрекеттер ушықтыра түсті. КСРО-да 80 жылдардың басында
снгізілген ғылыми-техникалық жаңалықтардың небары үш процент!
іана Қазақстанның үлесіне тигеніне назар аударыңыз. Өнеркэсіпке
іііикізаттың біржақты бағыттылығы тэн болды. Азық-түлікке жатііайтын түтынылатын тауарлардың алпыс процентке жуығы сырттан
пкелінді. Машина жасау саласы да жеткілікті дэрежеде дами алмады.
Оның өнеркәсіптегі үлес салмағы жалпы елдегі 27%-ке қарсы 17%
құрады.
Ауыл шаруашылығы туралы айтсақ, онда бұл жерде шаруалардың
еңбек нәтижелерінен шеттетілуі байқалады. 1982 жылы қабылданған
Азық-түлік бағдарламасы тиісті нәтиже бермеді. Дэл бұрынғыдай,
бағдарлама басқарудың ескірген жүйесі аясында қабылданып, ауыл
еңбекшілерінің мүдделерін ескермеді. Қала мен ауыл арасындағы
парапар емес экономикалық айырбастың нэтижесінде, ауыл шаруашылығынан қаражат қайтарымсыз алынған кезде, ведомстволық
үстемдік күшейді. Аграрлық сектор үшін бағалар 1965-1985 жылдарда
2-5 есе көтерілді, ал мемлекетке өткізілетін ауылшаруашылық өніміне
сатып алу бағалары небары екі есе өсті.
Көлік құралдарының, элеваторлардың, қоймалардың, өңдеу
кэсіпорындарының жетіспеушілігінен, нашар жолдардың салдарынан
ауылшаруашылық өнім шығындарының 20-40%-ке дейін жеткеніне
назар аударыңыз.
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Қорыта келе, республика экономикасында жалпы бүкіл елдің
халық шаруашылығына тэн кемшіліктердің орын алғанын айта аламыз. Бэрінен бұрын, басқарудың әкімдік-эмірлік эдістерінің тамырланып, меншіктің мемлекеттік түрінің үстемдік етуі, ақыры, өндіріс
қызметкерлерінің өндіру қүралдарына қатысты шеттетілуіне келтірді.
Еңбекке ақы төлеу жүйесі оның нэтижелеріне тәуелді болды.
Шаруашылық өмірдің негіздерін ведомстволардың нүсқаулары
айқындап, кәсіпорындарды дербестіктен және бастамалардан айырды.
Бұның бэрі республикада орталықтың үстемдігінен шиеленісе түсіп,
экономиканың дағдарысына келтіріп тынды.
Экономикада орын алған дағдарыс жағдайы әлеуметтік салаға
да жетті. 1985 жылы рубль, алпысыншы жылдардың рублімен
салыстырғанда, 54 тиынға тең болды. Бүл, өз кезегінде, көптеген
өнімдер мен тауарлар бағаларының көтерілуін туғызды. Қаралып
отырған кезеңде республикамызда түрғын үй жагдайын жақсарту
бойынша біршама іс-шаралар қабылданғанына назар аударған жөн.
Бірақ дамыған капиталистік елдермен салыстырғанда, бірқатар
көрсеткіштер: еңбекке ақы төлеу, тұрмыстық қызметтер көрсету,
тұрғын үймен қамтамасыз ету, азық-түлік сапасы, денсаулық сақтау
саласын дамыту және басқалары бойынша айтарлықтай артта қалу
байқалған-ды.
Адамдардың денсаулығына, олардың өмір сүру салтына қоршаған
ортаның жай-күйі эсер ететіні белгілі. Қиын экологиялық жағдай Арал
теңізі ауданында қалыптасты. Әмудария мен Сырдария өзендерінің
суын есепсіз пайдалану Арал теңізінің кеуіп қалуына келтірді. Арал
теңізі маңындағы елді мекендерде жұқпалы аурулар көбейіп, балалар
өлімінің саны өсті.
Семей полигоны аумағында да алаңдаушылық туғызатын жағдай
қалыптасты. Түсті металлургия мен химия өндірістері бар қалалар
мен жұмысшылар кенттері де аса қиын экологиялық жағдайға тап
болды.
Адамдардың өмір сүру деңгейінің, - халықтың ақшалай кірістерінің
және тауар жиыны мен қызметтердің өсуімен салыстырганда, төлеуге қабілетті сұраныстың қарқынды өсуі есебінен көтерілуі жаппай тапшылықты туғызды.
Еліміз, жалпы, терең дағдарысқа тап келіп, орасан көп өзгерістердің
жасалуын қажет етті.
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Мэдени құрылыстың согыстан кейінгі жылдардағы жетістіктері, —
пор бюрократтық партия мен мемлекет аппаратының шенеуніктері
іираііынан жөн-жосықсыз араласу аз болғанда, - әлдеқайда жоғары
м»іорілетін еді. Сол жылдардағы мәдениеттің дамуына ғылым және
кирксмөнер саласының зиялы қауымының жекелеген өкілдерінің
«космополитизммен»' күрес туы астында шығармашылықты эділетсіз
кліац багалауы теріс әсерін тигізді. Ал Қазақстанда оған тарихи өткен
«ііманды айыптау және эсірелеу қосылды. Осылайша, Орталықта және
;кор-жерлерде идеологиялық жүмыста асырасілтеушілікке жол берілді.
Жеке-дара көзқарас, еш дәлелсіз айыптау, мысалы, ғылым мен
мэдениеттің, эдебиеттің көрнекті қайраткерлері шығармашылығының
лділетсіз бағалануына келтірді. «Правда» газеті 1950 жылғы
жслтоқсанның 26-сында «Қазақстан тарихы мэселелерін марксистіклсниндік көзқарас тұрғысынан баяндау жолында» атты мақала жариялап, онда тарих гылымындағы елеулі қателіктер, атап айтқанда,
Кенесары Қасымұлы қозгалысына баға беруде орын алған қателік
жайында айтылды. «Қателіктерді түзеу үшін шаралар қабылдамағаны,
жүртшылықтың сын айтып сөйлеген сөздерін елемегені үшін» Ғылым
академиясының президент! Қ.И.Сэтбаев қызметінен босатылды. 1952
жылдың сәуірінде оның Ғылым академиясының президент! болып
Д.А.Қонаев сайланды.
Елуінш! жылдарда Ғылым академиясы құрамынан Қазақстанның
геология ғылымының дамуына орасан зор еңбек с!ң!рген белг!л! ғалым
М.П.Русаков, А.Жүбанов, К.Жүмалиев шығарылды. Е.Бекмаханов,
Б.Сүлейменов, ғалым-филологтар Е.Исмаилов пен Қ.Мұхаметжанов
түтқындалып, үзақ мерз!мге сотталды. Ал Қ.Мұхаметжанов «Абайдың
эдеби мұра мектеб!н оқып-зерттеу мәселес!ндег! үлтшыл қател!ктер!»
үш!н айыпталып, сотталды.
Қуғын-сүрг!ндерд!ң қатал саясаты еш дәлелс!з қаралау, жала жабу,
үлтшыл деп айыптау шараларының кең науқанымен қатар жүрд!.
Жағдайдың адам төзг!с!з болғаны соншалық, М.Әуезов, А.Жүбанов
жэне басқалары республикадан кетуге мэжбүр болды. Жагдай Ста
лин қайтыс болғаннан кей!н, Қазақстан Компартиясы Орталық
' Космополитизм - космополитизм (ұлттык сезімиен, ұлттык дэстүрлер мен
мэдениеттен, отаншылдыктан бас тартуды уагыздайтын, мемлекеттік жоне ұлттық
егемендікті жокка шыгаратын идеология).
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Комитетінің бірінші хатшысы болып П.К.Пономаренко тағайындалиііі
соң ғана жақсы жаққа қарай өзгерді. Ол қазақтың зиялы қауымі.ііи»
қарсы жарияланған жазалау шараларын халық алдында ашық айі.ііі
тады.
Білім және ғылым. Елуінші жылдарда білім беру жүйссім
жетілдіру ісінде айтарлықтай ілгерілеушілік орын алып, мектеіі
тер, кәсіптік-техникалық училищелер салынды. 1946-1959 жылдпр
аралығында 344,5 мың білікті жұмысшы даярланып, олардың самі.і
1941 жылмен салыстырғанда сегіз еседен артық өсті, дәл сондаіі
шамада қазақ мамандардың саны да артты.
Жоғары және арнаулы орта оқу орындарының 1950 жылдарда да*
муына бұл үдерісті болашақта мамандарға деген қажеттілікті анықтау
жолымен жақсартуды жоспарлау септігін тигізді. Қазақ жастарыіі
республикадан тыс жерлердегі жоғары оқу орындарына жолдау
жоспары белгіленді, орталық жоғары оқу орындарындағы оқытушылар
үшін аспирантурадағы орындардың саны көбейтілді. 1951-1955 жылдар аралығында сегіз жоғары оқу орын, жиырма екі арнаулы орта оқу
орны ашылып, тиісінше 63 мың жоғары білімді және 132 мың арнаулы
орта білімді мамандар даярланып, шығарылды. Жоғары оқу орындары
жетпіс мамандық бойынша мамандар даярласа, ал арнаулы орта оқу
орындарында 86 мыңнан асатын жастар білім алды. Профессорлар мен
оқытушылар құрамы айтарлықтай нығайғанмен, көптеген жоғары оқу
орындарында, әсіресе облыстарда ашылған білім беру мекемелерінде
ғылыми дәрежелері мен атақтары бар оқытушылар әлі де аз болды.
Ғылым жэне ғылыми мекемелердің дамуы ісінде республикамыздың
Ғылым академиясы аса маңызды рөл атқарды. Үлттық академияның
құрылуы ғылымның республикада өзінің жаңа сапалы даму сатысына
көтеріліп, көптеген білікті мамандардың саны өскенін, ғылыми мекемелер желісінің кеңейіп, нығайғанын дәлелдеді.
Академия жүйесінде 1950 жылдың соңына қарай 50 ғылымизерттеу мекемесі, оның ішінде 19 институт, 13 сектор, екі мүражай,
обсерватория, үш ботаника бағы және сегіз ғылыми база жұмыс істеді.
Академияда 500-ден астам аспирант оқыды.
Қазақстандық галымдар ғылымның эртүрлі салаларының, оның
ішінде астрофизика мен астроботаника салаларының дамуы үшін
көп еңбек сіңірді. Жасалған металлогения карталары жаңа кен орындарын анықтауға жэне белгілі кен орындарының қорларын қайтадан
бағалауға мүмкіндік берді. Гидрогеологтар жерасты артезиан
192

I. и I сііпдерінің болжамды карталарын жасауды аяқтады. ЭнергетикI» I», I сологтар жэне ғылымның басқа бағыттарында еңбектеніп жүрген
пмммдар Ертістің суын Қарағанды өнеркәсіп торабына бұрудың
ііріүрлі нүсқаларын үсынды.
Луыл шаруашылығы саласындагы ғылыми мекемелер ауыліітруашылық өндірісінің жаңашылдарымен және тәжірибелі маманд.ірмен тығыз байланыста жүмыс істеп, әртүрлі дақылдардың жаңа
іурыптарын, сондай-ақ қойлардың жаңа будандарын, оның ішінде
қ і и п қ и биязы жүнді қой тұқымын шыгарды. Алайда ауылшаруашылық
I і.ілым өндірістің сүранысынан артта қалды.
і)дебиет және өнер. Согыстан кейінгі жылдарда әдебиет пен
оіісрдің көтерілгені байқалды. 1947 жылы Мұхтар Әуезов «Абай»
романының екінші томын, 1955 жылы «Абай жолы» деп аталатын
іріслі тарихи эпопеясын аяқтап, өзінің шығармашылығының ғана
омсс, күллі көпжанрлы қазақ әдебиетінің биік шыңға көтерілгенін паш
сіті.

1949 жылдың мамырында Мәскеуде қазақ әдебиетінің онкүндігі өтіп, ол шын мэнінде қазақстандық сөз шеберлері мен
майталмандарының жеткен жетістігін көрсеткен оқиға болды. 50
жылдардың соңында қазақ халқы мәдениетінің тарихына сталинизм
жылдарында әділетсіз жазаланған жазушылар: С.Сейфуллиннің,
Іі.Майлин мен І.Жансүгіровтің есімдері қайтарылды.
50 жылдардың екінші жартысында қазіргі заманғы өнердің барлык
жанрларының өркендегені байқалды, театрлардың шығармашыл
ұжымдары қанаттарын қатайтып, тәжірибелерін шыңдай түсті.
Қазақтың музыка мәдениетінің шынайы жетілгенін өнердің; опера,
симфония, кантата іспетті ірі жанрларының қүрылуы дәлелдей алады.
М.Төлебаевтың «Біржан - Сара» операсы өзінің идеялық деңгейі
жағынан да, музыкалық кұрылуының шынайылығы жағынан да
элемдік музыка өнерінің ең жақсы туындыларының қатарынан орын
алды жэне 1949 жылы орыс тіліне аударылды.
Бейнелеу өнері де шығармашылық биікке көтерілді. Республикамызда өз мүсіншілеріміз өсті, іргелі жэне камералық мүсіндеудің эр
алуан түрлері дамыды. Сэулет өнерінің жетістіктері қатарында: Үкімет
Үйін, Үлттық Ғылым академиясы гимаратын, Орталық республикалық
стадионды, Өскемен жэне басқа да қалалардағы Мэдениет сарайларын
атауға болады.
Қазақ мәдениеті мен өнерінің жетістіктері 1958 жылы Мәскеуде
өткен онкүндікте таныстырылды. Мәселен, 1936 жылы өткен алғашқы
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онкүндікте өнер көрсеткен жалғыз театрдың эртістері жас, талантті.і,
бірақ кәсіби дайындығы, музыкалық жэне театрдагы тәжірибесі
жеткіліксіз болса, ал бұл жолы өнердің барлық түрлері жоғарі.і
деңгейде көрсетілді.
Жыл өткен сайын мәдени-ағарту мекемелерін дамытуға қаражаг
көбірек бөлшетін болды. Әсіресе бұл жүмыс тың жерлерді игерііі
жатқан^жаңа өнеркәсіп орталықтары мен аудандарында қарқынды
жүрді. j OO жаңа клуб, 400 кітапхана пайдалануға беріліп, 80 тұрақты
және 60 жылжымалы киноқондырғы, басқа да мэдениет мекемелері
жұмыс істеді. Клуб мекемелері қызықты және тиімді жүмыстар
атқарды.
Көркемөнерпаздар жүмысын дамыту цехтарда, дала қостары мен
фермаларда өнер көрсетететін мәдени үгіт-насихат бригадалары
сияқты ұтқыр ұйымдардың қүрылуына келтірді.
Қолайлы элеуметтік-экономикалық жағдайлар, техникалық өрлеу
республикамызда кино мен теледидардың кең қанат жаюына септігін
тигізді.
Бүқара халыққа баспасөздің ықпалы барған сайын көбірек сезіле
бастады. Егер соғыстан кейінгі бірінші жылы республикамызда
біржолғы тиражы 797 мың дана құрайтын 267 газет шықса, ал 1958
жылы тиражы 1678 мың (қазақ тілінде - 579 мың) дана 412 (қазақ
тілінде - 147) газет жарық көретін болды. Кітап басып шығару ісі
де жақсарды, полиграфия базасы нығайып, 50 жылдардың соңында:
полиграфия комбинатын, екі республикалық, 14 облыстық, 12 қалалық
және 184 аудандық баспаханаға ие болды.
Елдің өндіргіш күштерінің дамуы деңгейінің көтерілуіне қарай,
мэдениеттің материалдық-техникалық базасын нығайту мүмкіндігі
туды. Еңбекшілердің материалдық эл-ауқаты, бос уақытының үлғаюы
рухани қажеттіліктердің жан-жакты өсуіне келтірді, 1965-1975 жылдарда ғана адамдардың осы саладағы шығындары 2,5 есе өсті
60-70 жылдар мәдениет нысандары қүрылысының, эсіресе
ауылдық жерлерде және жаңа өнеркәсіптік аудандарда пайда болған
жас қалаларда бұрын-соңды болмаған ауқымда жүргізілгенімен
ерекшеленді. Мэселен, 1961-1977 жылдарда: 117 мың оқушыға
арналған 1200-ден астам мектеп, 1,5 мыңнан көп клуб пен мэдениет
үйі, мектепке дейінгі жүздеген мекеме пайдалануға берілді. Негізінен,
мектеп пен мәдениет мекемелерінің алдына өмірдің өзі қойып отырған
талаптарға сай типтік нысандар салынды. Жақсы жабдықталған
гимараттарга астанальгк^ политехникалық, энергетика, халық
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(H4|'s аііи.ілыгы институттары орналасты, университет кешенінің
пі|іііііііі ксзегі аяқталды.
Itiuiia ісін дамытуға орасан көп қаражат салынды. 70 жылдарда
«Қайнар», «Жалын», «Өнер», «Қазақ Совет Энциклопедиясы»
()(«) іииіары қүрылды. Жыл сайын қазақ, орыс, ұйғыр, неміс, корей
)і'мг|ііііде тиражы 30 млн. данаға жететін екі мың атаумен кітаптар,
һі|и,иты тиражы 5 млн. дана құрайтын 415 газет, ондаған журнал
Ф.(|м.іққа шыгып отырды.
Ауі.ілда да маңызды өзгерістер болып жатты. Алты мыңнан астам
ііен Мәдениет сарайы жұмыс істеді. Ауыл түрғындарының
ңрмі.ісына теледидар, радио, кино, баспасөз қарқынды енді.
іКгіііісінші жылдардың соңына қарай теледидар желісі барлық
(іуііаіідарга тартылды, он бес бағдарлама орталығы, дәл сондай санда
і іудия, телебағдарламалар таратумен айналысатын 111 құрылғы
■I. умыс істеді.
Жстпісінші жылдары мэдени-ағарту мекемелері жедел қарқынмен
аамі.іды: әртүрлі типтегі 19 мың кітапхана жұмыс істесе, оның кітап
һорі.ііі тоғыз миллионнан астам оқырман, яғни барша халықтың
/0 процент! пайдаланды. Клуб мекемелерінің саны 8250-ге, оның
Ііпіііде ауылда 7331-ге жетті. Бір жылда екі мың киноқондырғы 290
миіі. көрерменге қызмет көрсетті. Саны жағынан өскен күмәнсіз
/кс-гістіктерге қарамастан, халыққа мэдени қызметтер көрсету әлі де
іомен деңгейде қалды.
Жалпыға бірдей орта білім беруді жүзеге асыру ісінде белгілі
(tip ілгерілеушілік жалғасты. Жетпісінші жылдарда 1,2 млн. оқушы
кэмелеттік аттестат алды. Алайда бұл жерде де науқаншылықсыз болмады: адамдардың мейлінше көп санын орта біліммен қамту үшін,
жер-жерлерде ашылған сырттай жэне кешкі орта мектептердің саны
831-ге жетті. Соларда оқуды аяқтаған 400 мыңға жуық адам толық
емес орта білім, 275 мыңға жуық адам орта білім алды. Бірақ көбінесе
білім сапасы ақсап жатты, яғни алынған кәмелеттік аттестаттың саны
гуралы есеп-қисапқа көбірек көңіл бөлінді.
Сан жағынан да, сапа жағынан да айтарлықтай өзгерістер жоғары
және арнаулы орта оқу орындарында орын алды: жылма-жыл 30
мыңдай маман —жоғары, ал 50 мыңға жуық маман орта біліктілік
дэрежесінде даярланды. Студенттердің саны бойынша Қазақстан
патша заманындағы Ресейден 4 есе асып түсті.
Жетпісінші жылдар арнаулы орта білім берудің қарыштап дамыған
кезеңі болды: ашылған жаңа техникумдардың саны 80 жылдардың
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басында 220-ra жетті, Жоғары оқу орындары мен техникумдарда бсс
миллионға жуық студент оқыды, яғни әрбір он мың адамға 160 студенттен (КСРО бойынша- 122-ден) келді.
Алайда жоғары оқу орындары мен техникумдарда ғылымитехникалық құралдар жетіспеді, компьютерлендіру жоқ дерлік, ал
оқуды тамамдаған түлектердің алған білімдерінің сапасы элемдік
гылыми-техникалық өрлеу деңгейінен томен болды. Бүл жерде де атышулы жағдай орын алды: мамандар өндіріс пен мэдениет саласының
қажеттіліктері ескерілместен даярланды. Дегенмен мәдени төңкерістің
нәтижесінде, элдебір замандарда артта қалған Қазақстан ірі ғылыми
орталықтардың біріне айналды: 60 жылдардың соңына қарай елімізде
қүрылған 200-ден астам ғылыми мекемеде енді 27 мың ғылыми
қызметкер, олардың ішінде 420-ға жуық ғылым докторы жэне алты
мыңнан асатын ғылым кандидаты жұмыс істеді.
Ғылыми жетістіктердің танылуы нәтижесінде республикамыздың
астанасында халықаралық жэне бүкілодақтық симпозиумдар,
ғылыми-теориялық конференциялар мен семинарлар және эртүрлі
мәселелерге арналған басқа да форумдар өтті. Халық жэне гылыми
қоғамдастық таныған орасан зор жетістіктері үшін, Д.В.Сокольский,
У.М.Ахмедсафин іспетті бірқатар жетекші галымдар Социалистік
Еңбек Ері деген жоғары атақ иеленді.
Қазақ кеңес әдебиеті соңғы екі онжылдықта елеулі шығармалармен
байып қана қойган жоқ, сонымен қатар фантастика, шытырман оқиғалы, ғылыми-өмірбаяндық және басқадай жанрлармен де
толықты. Ә.Нүрпейісовтің бірқатар еуропалық тілдерге аударылған
«Қан мен тер» трилогиясы КСРО мемлекеттік сыйлығымен марапатталды. Дж.Неру атындағы халықаралық сыйлықтың лауреаты
Ә.Әлімжанов бірқатар тарихи романдар мен повестерді жарыққа
шығарды.
Халықаралық эдебиет байланыстары кеңейіп, әлемнің 56 елінің
400-ден астам жазушы-ақынының шыгармалары қазақ және үйғыр
тілдеріне аударылды. Қазақ жазушыларының шетелдік эріптестермен
кездесуі жиіледі, сондай-ақ олардың жеке байланыстары да дамып,
олардың шет елдерге шығуы, ал шетелдік эдебиетшілердің елімізге
келіп, қонақ болуы дэстүрге айналды.
Қазақстанның кәсіптік өнері 60-70 жылдары өркендеуге жетті.
Музыка мэдениетін дамытудағы шыгармашылық жетістіктері үшін
Абай атындағы Академиялық опера және балет театрының әншілері,
халық эртістері Е.Серкебаев пен Б.Төлегеноваға КСРО Мемлекеттік
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и<«іі’імім табыс етілді. Республика жұртшылығына ғана емес,
.ииммгіі қатар одан тыс жерлерде де жас көркемөнер үжымдары
«Алматының жас балеті», «Гүлдер» эстрадалық ансамблі,
иДіимуқисан» ансамблінің орындаушылары кең танылды. Жас
цніиіиср: Роза Рымбаева, Әлібек Дінішев, дирижёр Тимур Мыңбаев
Ф««иг (»псқалары керемет таланттарымен көпшілікті тәнті етті.
I' ,ииқ кинематографиясы да ары карай дами түсті. Қызықты да
нМіііі.ікгы: «Атаманның ақыры», «Мәншүк туралы ән», «Қыз Жібек»,
м||мис'с1бір экспресі» және тағы басқа көркем фильмдер экранға
иіі.ікіы. Ал бүкілодақтық экранда екі сериялы «Қан мен тер» фильмі,
иДііііадағы қуғын», «Алатаудың күміс мүйізі» фильмдері көрсетілді.
ІіоГінелеу өнері де қарқынды дамыды. Суретшілер, мүсіншілер
Лимагыда ғана емес, сонымен қатар басқа да ірі: Қарағанды, Целиіиирад, Шымкент, Павлодар қалаларында қажырлы еңбектерімен
ЫІІІ.ІЛДЫ .

Рсспубликамызда он жеті корме залымен қатар, шеберханалар мен
■м.ілжымалы кормелер жүмыс істеді. Астанада (Алматы) алғашқы
к.иақ суретші-кескіндемеші Әбілхан Қастеевтің есімі берілген
|’ссііубликалық ұлттық онер мұражайы ашылды.
Қазақстанның қалалары барған сайын коркейе түсті: ленинградтық
I аулетшілердің жобасымен Маңғыстау түбеғінде Ақтау қаласы
іаііынды. «Медеу» спорт кешені, биік «Қазақстан» қонақүйі,
Ллматыдағы Достық Үйінің жобаларын жасаған сәулетшілер жоғары
марапаттарға ие болды. Керемет сәулет туындылары, алаңдар, басқа
,'іа ғимараттар салынып, копқабатты үйлер коптеғен қалаларда бой
һотерді. Үлы Отан соғысындағы жеңістің 30 жылдығын тойлауға
дайындық кезеңінде Алматының қақ ортасында, 28 панфиловшы
ііаркінде біртұтас Отанның бостандығы мен тәуелсіздігі үшін жан
қиған батырларға арналып, асқақ Даңқ мемориалы ашылып, мэңгі от
жағылды.
Қазақстанның коптеген инженерлері, геологтары, дәрігерлері мен
озғе де мамандары Кувейтте, Үндістанда, Вьетнамда, Кубада және
алемнің басқа да дамушы елдерінде үлттық мамандар даярлау ісіне
жэрдем беріп, еңбек етті.
Бақылау сүрақтары:
1. ҚазКСР Ғылым академиясы қашан ашылды және оның алғашқы
президент! кім болды?
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■ ЛЫ Отан согысынан кейшгі жылдарда галымдардың арасынан

кімдер кудаланып, 25 жылга бас бостандыгынан айырылды'’
^ талды” ^"^^

10-тақырып. Қазақстан қайта құру жылдарында
(XX ғасырдың 1985 жылдары - 90 жылдарының басы)

™найган жерлерді игеру қашан бас-

4. Тын игеру жылдарында қанша адам Қазақстанга қоныс аударым
КӨШ1П келді?
jAapoiii,
5. «Қан мен тер» романы авторының және 60-70 жылдарда КСРО
атаңыГ^^^*^ сыйлығын алған халық эртістерінің есімдерін

Дэрістің жоспары:
I Қа-іақстанның «Қагіта қүру» кезеңіндегі қогамдыц-саяси өмірі.
J I9S6 жылдың желтоқсанында Алматыда орыи алган, жастардыц тоталитарлық режішге ңарсы саяси наразылыгына
үласқаи «желтоқсан окигалары».
і Қазацстанда көппартиялық жүйеніц цалыптасуы.
>/. 1980-1990 жылдар шектерінде КСРО-да орын алгаи дагдарыс
және оның себептері.
5. Қазакстанда егемендік үдерісінің басталуы. «Қазаң КСР-інің
мемлекеттік егемендігі туралы» Декларацияиың қабылдаиуы.
Дәрістің қысқаша мазмұны
I. Қазақстанның «Қайта құру» кезеңіндегі қогамдық-саяси өмірі
Кеңестік жүйенің жалпы дағдарысы 80 жылдардың ортасында
окімет билігін ұстап отырғандардың эсіресе экономика саласында
гүбегейлі реформалар жасау қажеттігін түсінуіне келтірді. 1985 жылы
билік басына М.С.Горбачевтің келуі ішкі саясаттағы жаңа бағытты
ііегізгі үш: «ашықтық», «қарқындылық» ж»не «қайта құру» ұранымен
жариялағаны арқылы ерекшеленді.
КОКП Орталық Комитетінің 1985 жылғы сэуірде өткен Пленумында М.С.Горбачев жасаған баяндама негізінде елдің қоғамдық-саяси
өмірін қайта қүру бағыты айқындалды. Бір мезгілде демократиялық
өзгерістерді жеделдету жэне, жалпы, мемлекет пен қоғамның барлық
салаларында ашықтықты енгізу міндеттері қойылды.
Қазақстанның қайта қүру кезеңіндегі тарихы - ол кеңес
қоғамының өзгеруі, тоталитаризмнен демократияға бет бұру орын
алған уақыт. Мемлекеттік салада экімдік-эмірлік эдістерден ашық та
демократиялық басқару тәсілдеріне көшу басталды.
Қазақстанның қайта қүру дэуіріндегі тарихын төмендегідей үш
кезеңге бөлуге болады:
1-кезең - 1985 жылдың сәуірінен 1986 жылдың желтоқсанына
дейінгі уақыт. Оған жұртшылықтың сана-сезімінің өсуі, жеделдету

198

199

T L t j ! ,ояГ

'

жариялылык пен ашыктык элементтеріп
■'VBiHin азаюы тан.

а р а л ы Л ;л к е з е „ д е “ е Г н т Г л 1 ш “
қогамдык сана бірте-бірте- «сылап сишГ
- т у MVMKiH ем^с. со ^д і
багГ^сТанТанженТ^^^^^^^

окигаларынан кейін,

Демократиялану;'

s= :E

“ ES
ІЕ = = ""

.ip”j.rzs Z 7 z,xJi;?r '‘T
"

Ка^як- KTP; iTa

к Т Ж

™

хаГкын Г 57'’'" ''

’’

“ Г

.

“z

“ “
- ■
—
Алып. ~жатқан
ауқымы
бойынша

^>-™Hb,„^,/S б Г Ы «

'' “ ™-

ден астам этнос өмір сүріп жатты.

ь

’’

альжып! КСРО

I ( 1’().ііыц 1977 жылғы Конституциясы одақтас республикалардың
t миі II күқықтарын жариялағанмен, бірақ іс жүзінде барлық одақтас
|і*мііуі»ліікалар одақтық орталыққа бағынды. Әрі, әдеттегідей,
Іуіиіік». іаіідағы үдерістерге КСРО-ның Мэскеудегі басшылығында
•.ііім.ілдаііып жататын шешімдердің белгілі бір ықпалы болды. Жиырм.іі і.ііііііы ғасырдың 70 жылдарында Қазақстанның саяси басшылығы
(|и*( публика Коммунистік партиясы Орталық комитетінің бірінші хат.....
КСЖП ОК Саяси бюросының құрамына, яғни елдің жоғарғы
I ііиі II алқа органына кіретін болды, бірақ ол кезде бірінші хатшы,
іііі.ііі монінде, лауазымға КОКП басшылығының азғантай тобының
11іг 1IIімімен тағайындалатын.
Мемлекеттік биліктің жоғарғы орғаны болып заң жүзінде КСРО
Жогарғы Кеңесі танылғанмен, ал іс жүзінде елдеғі барша билікті
КОКІІ өз қолына алған. Мемлекеттік басқарудың одақтық жүйесі
рссііубликалар, оның ішінде Қазақ КСР-і үшін де үлгі ретінде
ссеіітелді.
КСРО экономика кешенінің дамуы экімшілік-жоспарлық жүйе
аясында жүзеге асса, елді басқаруды «орталық - республика» бағыты
бойынша орталық орғандар орындады. Өзінің міндетіне қарай өңірлік
саналған қазақстандық экономика КСРО-ның біртұтас шаруашылық
ксшенінің құрамдас бөліғі іспетті дамып, көбінесе шикізат көзіне
айналды.
Экономикалық әлеуетті арттыру көп жағдайларда халық
шаруашылығы айналымына шикізат пен энерғетика ресурстарын
тарту есебінен іске асты. Бірте-бірте Қазақстанның өндірістік әлеуеті
қай жағынан алғанда да ескірді, ал оны жаңартып, жаңғырту үшін
елеулі мөлшерде қажет етілген қаражатты орталық ғылымды қажет
ететін салаларға емес, өндіруші секторға бағыттады. 1980 жылдардың
бірінші жартысында экономиканың тиімділігі күрт түсіп кетті:
республиканың өндірілғен ұлттық табысы 1966-1977 жылдардағы 162
проценттен 1981-1985 жылдарда 104 процентке дейін, ал қоғамдық
еңбектің өндірімділіғі тиісінше 154 проценттен 99 процентке дейін
томен деді.
Кеңес қоғамының саяси өмірінде кеңестік-коммунистік жүйенің
дағдарысы айқын біліне бастады. Заң шығарушы және өкілді билік
саласы формализм, яғни мазмұннан гөрі сыртқы түрғе, пайдасыз
заң ережелерін бұлжытпай орындауға бой ұру сипатында болды,
әкімшілік-партия бюрократиясының рөлі күшейе түсті, елеулі
дағдарыс Коммунистік партияның өзін де тұралатты. Биліктің жоғары
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топтары арасында жұртшылық білмейтін әртүрлі эзэзіл әрекеттер,
бақталастық жүріп жатты. Осы дәуірді зерттеушілір атап өткендей,
осындай астыртын күрестің нәтижесінде, ақыр соңында, екі: қоғамда
қандай да бір маңызды реформа жасаудан қашатын Егор Кузьмич Лига
чёв басқаратын кертартпа және Батыс демократиясының элементтері
бар реформаларды уағыздайтын батысшыл Александар Николаевич
Яковлев пен Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе басшылыгындагы
агым пайда болды. КОКП-га мүшелікке өту жеке пайда көздейтін
мақсаттарда іске асатын болды, өйткені ол үлкен саясатқа есік
ашып қана қойган жоқ, сонымен қатар бірқатар басымдықтар мен
артықшылықтар да берді.
1980 жылдардың ортасына қарай Кеңес Одағы геосаяси
ақпараттық-технологиялық, әлеуметтік-саяси және экономикалық
сипаттагы бірнеше ғаламдық және ішкі үдерістің эсерімен түбегейлі
өзгерістер жасаудың қатаң қажеттілігімен бетпе-бет келді. Мемлекет
енді өзінің бүрынгы өзгермейтін қалпында өмір сүре алмайтын күйге
жетті. Юрий Владимирович Андропов кезінде-ақ, 1982-1983 жылдарда, кеңес қогамы ары қарай бүлай өмір сүруге болмайтынын түсіне
отырып, алдагы өзгерістерді күтті.
КОКП Орталық Комитетінің Бас хатшысы басқарган бірпартиялық
жүйе, пікірсайыстардың болмауы, республикалар қүқықтарының
шектелуі, біржақты орталықтандыру үдерісі мемлекеттік биліктің
жалпыға бірдей тараган сипатын айқындап, ерте ме, кеш пе, кеңес
қоғамын дагдарысқа келтіретін еді. Қазақстандагы саяси үдерістердің
дамуына, бірінші кезекте, орталықта, КСРО-ның астанасы Мәскеуде
болып жатқан оқиғалар эсер етті. 1980 жылдардың ортасында орын
алған аса маңызды оқиға КОКП ОК Бас хатшысы лауазымына
Михаил Сергеевич Горбачевтің - жаңа саяси бағдар үстанған адамның
тағайындалуы болды.
1985
жылдың наурызында М.С.Горбачев партияның басты
тағын иеленіп, бір мезгілде КСРО-ның нақты басшысына айналды.
КСРО тарихын табанды зерттеушілердің бірі Моше Левин сол
уақытта КОКП ОК Бас хатшысы болып тұрған Константин Устинович Черненко «Хатшылық мэжілістерінде М.С.Горбачевтің
төрағалық етуін қолдаганын, ал ол эрекеттің, өз кезегінде, оның
«екінші орындагы адам» мэртебесін айқындап бергенін» жазган-ды
М.С.Горбачев іс жүзінде режимнің екінші маңызды тұлгасына
аиналды. М.С.Горбачевті Бас хатшы лауазымына ұсынған елдегі
саяси көшбасшылардың бірі Саяси бюро мүшесі Андрей Андреевич
Громыко болған еді. Нақ осы А.А.Громыко М.С.Горбачевке «Саяси
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()іорода ғана емес, Орталық Комитеттің хатшылары тарапынан да бір
кісідей қолдауды» қамтамасыз еткен-ді. Билік басына М.С.Горбачевтің
кслуі сол уақыттағы саяси дегдар топтардың жеңісін, сонымен қатар
ескіні жаңаның жеңгенін паш етті. Елде етек алып бара жатқан
дагдарыстың партия мен мемлекет басшылыгына өзінің жастығымен
қатар, демократиялық көзқарастарымен де ерекшеленіп тұратын
кошбасшыны келтіргені кездейсоқ емес-тін.
1985 жылы елдің элеуметтік-экономикалық дамуын жеделдету
мақсаты қойылса, ал 1986 жылы демократиялық ұстанымдарды іске
асыру, жариялылықты жариялау жэне «адам факторын» мойындау негізінде өмірді барлық жағынан қайта кұру міндеті алға тартылды. Алайда халықты әрдайым құлағдар етіп отырмау, эсіресе 1986
жылдың сэуірінде Чернобыль АЭС-ында орын алган апат кезінде
халыққа оның егжей-тегжейін хабарламау КСРО-дағы қоғамдық-саяси
ахуалға теріс эсер етіп, қайта құру саясаты мен оның көшбасшысының
беделіне нұқсан келтірілуінің басы болды. М.С.Горбачев пен
оның айналасындағылар партия органдарында да, Кеңестерде де
демократиялық сайлау туралы бастама көтерді, бұны, жалпы, қоғам
дұрыс деп қабылдады. Бірақ кадрлар өзгерістеріне қарамастан, КСРО
басшылыгы оқиғалар барысын толық көлемде бақылауда ұстап
отыра алмады. 1986-1988 жылдарда саяси реформалардың бағыты
және оларды өткізу әдістері үшін астыртын да, содан кейін ашық та
күрес қызды. Балама, көпмандатты сайлау өткізу барысында пайда
болған пікірталастар жылдар бойы жинақталып қорланған элеуметтік
ұлттық жэне өңірлік қиын мәселелерді алдыңғы орынға шығарды.
2. 1986 жылдың желтоқсанында Алматыда орын алған,
жастардың тоталитарлық режимге қарсы саяси
наразылығына ұласқан «желтоқсан оқиғалары»
1985-1986 жылдар кезеңі Д.А.Қонаев басқарып отырған
республикамыздың партия көшбасшылары жаңа одақтық басшылыққа
және реформалардың бағытына қатысты элдене күткендей, аңысын
аңдыган күйде болды.
КОКП мен КСРО басшылыгы ол кезде социализмді «жаңғыртумен»
ғана шектелуге ұмтылып, ешқандай саяси да, экономикалық та
қатынастарды түбегейлі реформалауды жоспарламаган-ды.
Сонымен бірге басқару стилінің өзгеруі, билеуші топтың кең
ашықтыгы, КОКП ОК Бас хатшысы М.С.Горбачевтің жүйені демокра203

тияландыру, сайлау жүйесін жаңарту жайындағы тұрақты үндеулері
партияның дегдар тобының шексіз билеуінен шаршаған халықтың
орасан зор құлшынысын туғызды. Алайда 1986 жылғы оқиға барлық
мағлұмдалып жататын өзгерістердің бұрынғыдай басыну жэне
қудалау үдерістерше негізделген басқарудың стилі мен эдістеріне
қатысы мүлдем аз болғанын көрсетті.
1985 жылдың соңы - 1986 жылдың басында-ақ Қазақстанда және
Мәскеуде республика басшылығына және сол кезде жасы 75-ке
таяп қалған Қазақстан Коммунистік партиясының бірінші хатшысы Д.А.Қонаевтың атына тікелей сын айту жиіледі. Барлығы
да жоғары биліктің ауысуы қажет екенін түсінді, оның үстіне, бұл
жаиында Мэскеудегі билеушілер де айтатын болды. Алайда халық
ұның демократиялық жолмен іске асуын күткендіктен, ары қарайғы
оқиғаларды жұртшылық биліктің өзі жариялаған үстанымдарды
бүзғаны деп бағалады.
^
Қазақ КСР-1 саяси билігінің құрылымы басқарудың отандық
жүиесінің көшірмесі болған-ды. Бірнеше онжылдық бойы республиканы Леонид Ильич Брежневпен (1906 жылы туган) қатарлас
Дшмұхаммед Ахметұлы Қонаев (1912 жылы дүниеге келген)
басқарды. (Д.А.Қонаев 1955 жылдан - Қазақ КСР Министрлер
Кеңесінің төрағасы, 1960-1962 жылдарда және 1964-1986 жылдарда
хатшысы бллып жұмыс істеді). Д.А.Қонаев
к и к и и к Саяси бюросының мүшесі бола отырып, КСРО-ның жогары
басшылығы қүрамына кірді, Қазақстанда ғана емес, сонымен қатар
Мэскеуде де оның беделі жоғары болды. Алайда Д.А.Қонаевтың
мүмкіндіктері шектеулі еді, өйткені елде тікелей экімдік-эмірлік жүйе
ИЛ1К құрып, сол арқылы республикалардың экономикасын тікелей
оасқару да, кадрдар саясаты да орталықтан жүргізілді.
Басқарушы органдарда мемлекетті басқарудың үлкен, бірақ ескірген
тәжірибесшен жұмыс істейтін аға ұрпақ өкілдері басым болып тұрған
жағдаида, орталықта да, республикаларда да батыл, шығармашыл
жаңа идеялар бере алатын, болашагынан үміт күттіретін жастардың
тапшылығы сезілщ. 1980 жылдардьщ басында НӘ.Назарбаевтың
үлкен саясатқа келуі, оның 1984 жылы, 44 жасында Қазаң КСР-і
Министрлер Кеңесінің төрагасы болып тагайындалуы мвмлекеттік
^^ст ру саласыида жаңа кезецнің басталганыи \өрсетті. Бірақ
1986 жылдың қараша-желтоқсан айларында Қазақ КСР-інің жаңа
басшылығы туралы мэселе көтерілгенде, Орталық желтоқсан
қасіретіне экеліп соққан қате шешім қабылдады.
204

1986 жылғы желтоқсанның 15-інде Алматыға КОКП ОК мүшесі,
»»К Иартиялық ұйымдастыру жұмысы бөлімінің меңгерушісі Георгий
I If грович Разумовский және Ульяновск облыстық партия комитетінің
(ііріііпіі хатшысы Геннадий Васильевич Колбин келді. Қазақстан
І.имііартиясы ОК Пленумында, желтоқсанның 16-сында КОКП ОК
( іімси бюросының Г.В.Колбинді Қазақстан Компартиясы ОК бірінші
,ч;іііііысы етіп ұсыну туралы шешімі жария етілді. Қазақстанның
/М)гары партия басшылығы ешқандай талқылаусыз «иэ» деп дауыс
(ісрді де, барлық партиялық нормалар мен жарғылар бұзыла отырып,
Қачақстанмен еш байланысы жоқ, жергілікті жағдайларды мүлдем
оілмейтін, тіпті жергілікті партия ұйымдарының ешбірінде есепте
іүрмаған, Қазақстанда тіркелмеген бөтен адам республиканың басIIIысы болып сайланды. Бүны қазақ халқы қорлау деп бағалап, жаппай
қарсылық танытты.
Г.В.Колбиннің тагайындалуы туралы нұсқаулық шешімді
республиканың ұлттық ерекшеліктерін кезекті рет елемеу, Қазақстан
халқын сыйламау деп қарау ашық наразылық, қарсылық туғызып,
қазақ жастарының Алматыда ашық көтерілуіне экеп соқты. Одан
озге, Г.В.Колбиннің Қазақстан КП ОК бірінші хатшысы болып
тагайындалуы орталық тарапынан іске асатын дэстүрлі әкімдікомірлік эдістер мен 1985 жылы жарияланган қайта қүру үстанымдары
арасындағы қарама-қайшылықты ашық көрсетті.
1986 жылгы желтоқсанның 17-18-інде Алматының жастары
республика мүдделерінің аяққа тапталуына қарсылық білдіру
үшін көшелерге шықты. Шеру бейбіт болды; мемлекетке немесе
үкіметке қарсы ешқандай үрандар болған жоқ, азаматтар өздерінің
конституциялық құқықтарын Ігана іске асырды.
Шерушілердің алдына шығып, Қазақстан КП ОК Пленумы
шешімінің мән-жайын түсіндірудің орнына, республика басшылығы
жастармен сөйлесуден бас тартты. ПІерудің кең етек алып кетуінен
қорыққан Г.В.Колбин жэне республикалық басшылық Мәскеудің,
КОКП Орталық Комитетінің көмегіне жүгінді, Нэтижесінде, КСРО
ІШКІ Істер министрлігі елдің эр өңірлерінен ішкі эскердің арнаулы
бөлімдерін Алматыға аттандырды. Жастардың қарсылығы әскер
күректерінің, ізшіл иттердің, өрт сөндіру машиналарының күшімен
басып-жаншылды. Қүқық қорғау органдарының заңсыз әрекеттерінен
көптеген студенттер мен жүмысшы жастар зардап шекті. Алматыдагы
желтоқсан оқиғасына қатысқан Самат Жылмағамбетов. «Біз алаңда
тұрганбыз. Белсенді жастар алға шығып сөйлеп, жиын бейбіт өтіп
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жатқан. Бірақ солдаттардың біреуі тып-тыныш тұрған бір қызды
басынан ұрып құлатты. Төбелес содан басталды. Жігіттер үстін
қан жапқан қызды қолдарына көтеріп, алып кетті. Олар мұнда адам
өлтіріп жатқанын айтып, айғайлады. Ашуға булыққан топты тоқтату
үшін, солдаттар өрт сөндіретін машиналардан адамдарға қарай суық
су атқылады. Қашудан басқа амалымыз қалмады. Сол кбзде бір топ
қыз алаңды қоршап алды. Бір қатарға тізіліп түра қалып: «Қашып бара
жатқандарың не?! Сендер жігітсіңдер ме, кімсіңдер?» - деп айғайлады.
Біздер қарусыз едік. Жігіттер алаңдағы мрамор тақташаларды суырып алып, сындырып, солдаттарға қарсы жүрді. Өрт сөндіретін
машиналардан құбыршектерді жұлды. Солдаттар өздері күректермен
ұрып қүлатқан, қан-жоса жараланған, мұздай суға малшынған қызжігіттерді сүйреп, машиналарға тоғытты. Содан кейін стадионға апарып түсіріп, жерге қаз-қатар сүлатып тастады. Кейін білсек, олардың
кейбіреулерін солдаттар қаланың сыртына апарып, шешіндіріп, сол
жерде жалаңаш күйлерінде қалдырған екен», - деп еске алады.
Билік басындағылар өнеркәсіптік кәсіпорындардың орыстілді
жүмысшыларынан қүралған жасақтарды темір сойылдармен
қаруландырып, шеруге шыққан қазақ жастарына қарай айдап салып,
үлтаралық араздықты қасақана оршітті. Кейбір деректер бойынша,
17-18 желтоқсан күндеріндегі қайғылы оқиғалар барысында бірнеше
адам қаза тауып, 200-ден астам жас ауруханаға түскен, 1700-ден асатын адам эртүрлі дене жарақаттарын алған. Жастардың шеруін басыпжаншу үшін, айтқанымыздай, солдаттар күректер, үйретілген иттер
пайдаланып, жастарды мұздай сумен атқылап, темір сойылдармен
үрып, кейбіреулерін қала сыртына шығарып, шешіндіріп, тастап кеткен. Жастар шеруінің осындай қатыгездікпен басып-жаншылғаны
туралы хабар күллі Қазақстан аумағына тарап, республиканың
көптеген қалаларында өткен осындай шерулерді де биліктегілер басып
тастады.
Қогамда шиеленіскен жагдай орнады. Орын алған оқиғалардан
кейін партия органдары «ұлтшылдар» мен «желтоқсаншыларды»
анықтап, табу үшін дабыра науқан жүргізді. Студенттердің арасында түтқындау басталды. Қазақ КСР-і Жоғарғы Кеңесі қүрған
Комиссияның 1986 жылғы желтоқсан оқиғасын зерттеуге берген
бағасы бойынша, сол кезде ұсталғандардың саны 85000-ға жеткен.
Желтоқсан оқиғасынан кейін қудалау басталды: шеруге қатысқандардың екеуіне ең жогары жаза - өлім жазасына үкім шығарылды,
99 адам әртүрлі мерзімдерге сотталды (біраз уақыттан кейін олардың
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ішінен 46 адам ғана ақталып шыққан). Желтоқсан оқиғаларына
қатысқандардың арасынан 787 жас — БЛКЖО қатарынан, 52 адам —
компартия қатарынан, 271 студент оқу орындарынан шығарылып,
1138 адам комсомолдық жаза алып, жүздеген адам жұмыстан кетуге
мәжбүр болды. Жоғары оқу орындарының 12 ректоры қызметтерінен
қуылды. Өлім жазасына кесілген екі адамның бірі Сәулет-құрылыс
институтының студенті Қайрат Рысқұлбеков еді. Ақын Мұхтар
Шахановтың естеліктері бойынша, Қайрат Рысқүлбековке өлім
жазасы жария етілген соң, бүкіл дүние жүзінде оған рақымшылық
беруді талап еткен қуатты толқу басталған: «Қайрат Рысқүлбековке
өлім жазасына үкім шығарылганы туралы шетелде баспасөз бетіне
көптеген материал шықты. 1987 жылдың шілдесінде Венгрияда
Қ.Рысқүлбековке рақымшылық беру жөнінде А.А.Громыконың атына
жазылған өтініш хат жарияланды. Бұл хатқа барлығы 41 адам, оның
ішінде белгілі жазушылар: Я.Киси, А.Ражек, Г.Демский, Г.Конрад
жэне басқа да мәдениет қайраткерлері қол қойған. Оны қорғап дауыс
берген Чехословакияның 77 қоғам қайраткерінің қатарында бүрынғы
сыртқы істер министр! Х.Хачек те болған. «Рейтер» агенттігінің
хабарлауынша, поляктардың «Бостандық пен бейбітшілік одағы»
М.С.Горбачевке хат жолдап, онда К,-Рысқүлбековке шығарылған
үкімнің әділеттілігіне күмән келтіріп, істі қайта қарауды талап еткен».
1987
жылдың шілдесінде КОКП Орталық Комитет! сталинизм
рухында «Қазақстан республикалық партия үйымының еңоекш!лерд!ң
интернационалдық жэне патриоттық тэрбиес! бойынша жұмысы
туралы» бұрыс қаулы қабылдап, онда 1986 жылғы желтоқсан
оқиғаларына «қазақ ұлтшылдығының көр!н!с!» деген сипаттама бер
ген. КСРО халық депутаттарының 1989 жылғы маусымның 6-сында
өткен 1 съезінде сөз сөйлеп, Мұхтар Шаханов ол оқиғаларға қатысты
әд!летт! зерттеу жүрг!зуд! және КОКП басшылығының шеш!м!н
қайта қарауды талап етт!. Кейін ғана, КСРО тарайтын кезеңде КОКП
Орталық Комитет! өз!н!ң шеш!м!н өзгерт!п, бұрынғы қаулының
мазмұнына мүлдем қарама-қайшы: «...қазақ жастары шеру!н!ң
үлтшылдық сипаты болған жоқ; бүл олардың азаматтық және саяси
ұстанымын ерк!н б!лд!ре алатын құқы болған», - деген үк!м шығарды.
Сөйт!п, әд!летт!л!к 1990 жылдың мамырында ғана орнады.
1986 жылғы желтоқсан оқиғалары шетелд!к сарапшылардың
әртүрл! бағалауын тугызды. Б!реулер!н!ң п!к!р!нше, ол оқиғалар
мұсылман ұлттық күштер!н!ң «ағаға қүрмет» үстанымына нег!зделген
этносаралық күрес!н!ң көр!н!с! болса, ек!нш!лер!н!ң п!к!р! бойынша,
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ол жас азаматтардың одақтас республиканың құқықтарын Мэскеудііі
аяққа басып отырғанына қарсы шығуы болған.
Г.В.Колбиннің интернационализмді күшейтетіні жэне қазақ тілііі
үйренудің қажеттігі жайындағы даурықпа мәлімдесі тұрғылықты үл і
өкілдерінің білім алуына және жоғары лауазымдарда қызмет істеуіис
тосқауыл қоюға, өне бойы «ұлтшылдарды», «сыбайлас жемқорларды»
іздеуге үласты.
Сөйтіп, 1986 жылдың желтоқсаны және содан кейін республикада орын алған оқиғалар қоғамдық өмірді барлық жақтарынам
демократияландырудың қайта құрушылық идеясының жай тана
мағлұмдама екенін, яғни кеңестік жүйенің озбырлыгы элі де
жойылмағанын, басқарудың басып-жаншу және қудалау-жазалау
әдістері бұрынғы күйінде қалғанын көрсетті.
1986 жылдың желтоқсаны, президент Н.Ә.Назарбаевтың сөзі бойынша, Қазақстаниың тәуелсіздік пеи егемеидік алуыиың бастамасы
болды, қазақ жастарыныц саиа-сезімішң цстишлыңты дәрежеде
оскенін көрсетті. Басқарып түрған жүйенің алдындағы қорқынышты
еңсеріп, нақ осы жастар ұлттық абыройды басып-жаншып, елемеуге
болмайтынын халықтың атынан ашық мэлімдеді. Сол күндердің
оқиғаларына талдау жасай отырып, Н.Ә.Назарбаев: «Қазақ тарихында
қайгы-қасіретке толы сәттер, сагаттар мен минуттар аз болған жок.
Жаңа ұлттық тарихтың ондай қасіретті сәттерінің бірі - 1986 жылғы
желтоқсанның үш күні. Жаңа демократиялық сананың осы алғашқы
бүршігін басқарушы жүйе мүк басқан ұлтшылдықтың көрінісі ретінде
көрсетті», - деп ашына айтты.
Қазақ жастарының желтоқсандағы шеруі бүкіл ел аумағында КСРОның құлауына бастау болған ұлттық-демократиялық шерулердің,
қозғалыстардың қатарында бірінші болып тұрды. Алматы оқиғасынан
кейін 1980-1990 жылдар шектерінде Тбилиси, Баку, Вильнюсте жэне
елдің басқа да қалаларында кеңестік саяси жүйенің тарауын жеделдеткен оқиғалар орын алды.
1986 жылғы желтоқсанның тарихи маңызын 2006 жылдың
соңына қарай желтоқсан оқиғаларының 20 жылдығына арналған,
тәуелсіздіктің алғашқы жаршысы іспетті «Тэуелсіздік таңы»
мемориалының ашылуы айқындап берді. 1986 жылдың желтоқсанында
орын алган оқиға кездейсоқ емес-тін. Желтоқсан оқиғаларының
терең себептерін жете түсіиу үшін, мемлекетіміздің басшысы айтқані
«Алматы 1986 жылдың желтоқсанында үлт мэселесін шешудің
социалистік ілімінің күйрегенін дәлелдеді», —деген қорытынды сөзі
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мииі.пды. Бұл ілімнің маңызы неде болды? Білетініміздей, бұл ілім
іііі«7 мсттік-таптық бастаудың ұлттық бастаудан басым екені туралы
uniteіің негізінде құрылған. ¥лт мәселесін «түбегейлі» шешу тәсілі
іһіһ осындай көзқарастан көрінді. Алайда XX ғасырдың шындықтары
(мі қаиіа болып шықты. Ұлттық ерекшеліктерді елемеу, ұлттық
ипімдер мен ұлттық сана-сезімді басып-жаншудың көп жылдарға
мпі.ілган саясаты, шын мәнінде, елдегі жағдайды ушықтырып келді.
!•.( 'ІЧ)-ның ұлттық-федерациялық құрбілысында істердің ресми жарияіі.іііуы мен нақты жағдайы арасындағы айырмашылық ұлт мәселесін
іііеіііуді тығырыққа экеліп тіреді. Осыған сүйене отырып айтсақ,
'^пиштық бастаудың үлттық бастаудан басым түруына негізделген
һ<ч келген ілімнің күйрейтіні анық».
КСРО-да 1980 жылдардың екінші жартысында орын алған
иқиғалар ұлтаралық, этномәдени мэселенің ұлт мәселесінің дэстүрлі
ксңестік ілімі аясында тым осал екенін жэне жеткілікті дәрежеде
оііластырылмағанын көрсетті. Алайда режим өзін-өзі сақтау
мақсатында бұрынғыша «халықтар мен мэдениеттердің ұлттық
коіітүрлілігін тегістеумен» болды, ал бұл, ақырында, кеңестік
күрылыстың бұзылуына келтірді.
Желтоқсан оқиғаларының негізінде бірқатар тарихи, әлеуметтік,
ікономикалық себептер жатыр. Отарлық үстемдік дәуірімен салысгыра айтсақ, ол, негізінен, КСРО-да экімдік-әмірлік эдістермен
республикалардың ішкі мэселелері шешімдерінің елеулі бөлігін
Орталық реттеп отырған кезде, еш өзгеріссіз жалғаса берген-ді.
Бірінші басшының ауысуы - ол Конституцияда мағлұмдалған негізгі
қағидалардың жүйелі түрде еленбеуін тоқтатуға келтірген өзгеше
құрылғы іспетті.
Жастардың шерулері тұрғылықты халықтың ұлттық мүдделері
мен құқықтарының жылдар бойы көзге ілінбеуіне, Қазақстан
аумағына басқа халықтардың жаппай күшпен көшірілуі салдарынан
қазақтардың өз Отанында этностық азшылыққа айналуы орын алып,
қоғамдық өмірде үлттық мәдениет пен тіл мэртебесінің төмендегеніне
қарсы көрсеткен наразылығы болған-ды. Г.В.Колбиннің мемлекет бас
шысы лауазымына тағайындалуына қарсылық таныту орыс адамына
қарсы шығу емес-тін, Орталықтың кезекті қолшоқпарына, уақытша
қызметшісіне деген қарсылық болды.
Шеру бейбіт жэне саяси сипатта басталды, бірақ мемлекеттік
қүрылысты құлатуға үндеу мүлдем болған жоқ. Орталық пен
республиканың партиялық-бюрократтық құрылымдары тарапынан бұл
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эрекет жастардың шектен шыққан ұлтшыл бөлігінің ұйымдастырған
бүлігі ретінде түсіндірілді.
1987-1989 жылдардағы саяси жағдай. 1986 жыл желтоқсанынан
кбйінгі кезбң Қазақстанда мемлекеттің тоталитарлық және
қуғындау әрекеттерінің күшеюімен есте қалды. Г.В.Колбиннің
интернационализмді күшейтетіні жэне қазақ тілін үйренудің
қажеттігі жайындағы даурықпа, көпірме мэлімдемелерімен қатар, бір
мезгілде «желтоқсан оқиғаларын үйымдастырушы» деген айыппен
ұлттың зиялы қауымын жаңадан жазалау басталды. «Басқаша ойлайтындарды» қудалау, «ұлтшылдар» мен «сыбайлас жемқорларды»
іздестіру күшейді. Академиктер Ө.Жолдасбеков пен Н.Нәдіров, ғалымантрополог О.Ысмағұлов қудалауға түсті. Алдында айтылғандай,
жоғары оқу орындарына және жұмысқа қабылдау ұлттық белгі
бойынша проценттік квоталар арқылы жүзеге асырылып, іс жүзінде
қалаларда даусыз азшылық қүрайтын түргылықты халық өкілдерінің
білім алып, жоғары лауазымдарға орналасуына тосқауыл қойылды.
Республикамызда етек жайған қудалау-жазалау науқаны барысында
қарсылықтарды ұйымдастырушыларды және кең құпия үйымды іздеп
табуға баса назар аударылды. Республика басшылығы алдын ала
сақтану ниетімен ашық комсомол, кәсіподақ жиналыстарын өткізіп,
оларда желтоқсан оқиғаларына қатысқандарды оқудан да, жұмыстан
да шығару туралы табанды үсыныстар айтты.
Тексеру-тергеу жэне сот отырыстары іс жүргізу нормаларын
өрескел бұза отырып өтіп жатты, билік басындағылар зиялы қауым
өкілдеріне қатысты сталинизмнен кейінгі уақытта жазалау мен
қудалаудың бүрын-соңды болмаган түрлерін қолданды.
Партиялық аппарат тергеу және сот органдарына қысым жасап,
оларды айыптау үкімдерін шығаруға мэжбүрледі. Қарсылық
әрекеттерін басып-жаншу кезінде тэртіп қорғау күштері заңды
белінен басып, үсталғандарды ұрып-соғу, қыста қала сыртына жартылай жалаңаш күйде шығару, прокурордың рүқсатынсыз тергеу
абақтыларына қамау, бірнеше күн уақытша тергеу абақтыларына жабу
сияқты сорақы эрекеттерге барды. Шеруге қатысқандарды таратқан
кезде олар сойылдарды, күректерді, із кескіш иттерді пайдаланды.
Қоргансыз жастарды басып-жаншуға ІІМ мен МҚК, прокуратураның
күштері — сол кезде КСРО-да бар тоталитарлық машинаның барша
жазалау аппараты жүмылдырылды.
Үлт мэселесінің шешілмеуі, сондай-ак шынайы үлттық мемлекеттіліктің болмауы экімдік-эмірлік бюрократия мен бірпартиялық
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Ф^іігііің заңсыздықтары үшін қолайлы жағдай туғызды. ол кезде
іі ігрдің нақты жай-күйі интернационализмнің жария етілген
уі ыііымына мүлдем сай болмады, эрі Орталықтың республикаларга
. .1І.ІІН.ІҚ қамқорлығына» ауыстырылды.
Сойтіп, ашықтық пен қайта құрудың жария етілген қағидалары
|'>К() жылы Алматыда сынақтан өтті. Бұл Кеңес Одағындағы
демократияландырудың» алғашқы ащы тэжірибесі болды. Шетелдік
(ыкылаушылардың бейнелеп айтуынша, уақыт өте келе Кеңес ОдаI і.іііың күйреуіне келтірген осы тектес қарсылықтар Орталық Азияда
емсс, Прибалтика мен Украинада, Татарстанда орын алуға тиіс еді.
3. Қазақстанда көппартиялық жүйенің қалыптасуы
М емлекет б асш ы лы ғы н ы ң ауы суы ж әне содан кейін оры н алған
қудалау ш аралары республи кан ы ң қоғам ды қ-саяси өміріне теріс әсерін
и ііізд і, ал Қ азақстан д а басталған дем ократияланды ру үдерістері
лртүрлі ресми емес дербес ұй ы м дарды ң көбею іне түрткі болды .

1988
жылдың тамызында пайда болған «Инициатива» деген
ллгашқы тәуелсіз әлеуметтік-экологиялық қозгалыс өзінің басты
мақсатын: соғысқа қарсы, экологиялық, адамгершілік жэне бейбіт
мүраттар, жариялылық, демократия, әлеуметтік теңдік жэне эділетгілік негізінде халықтың элеуметтік белсенділігін көтеруден көрді.
Кейіннен бүл ұйымнан; «Жасыл майдан», «Қазақстанның социал-демократиялық партиясы» іспетті басқа саяси ұйымдар бөлініп шықты.
Көппартиялылық қалыптасуының бірінші кезеңінде (1988-1991 жж.),
желтоқсан оқигасынан халық элі ес жия қоймаған түста, 1988 жылдың
қазан айында «Алматы халық майданы», содан кейін желтоқсанда
тоталитарлық режимді таратуды мақсат еткен «Мемориал» қоғамы
құрылды.
Ары қарай басқа да дербес қоғамдық үйымдар мен партиялар пайда болып, қоғамдық үйымдардың құқықтық негізінің
реттелмеушілігі мәселесін ашып көрсетті. Нэтижесінде, 1989 жылғы
сәуірдің 14-інде Казақ КСР-і Жоғары Кеңесі Президиумының «Дербес
қоғамдық бірлестіктердің құрылуы және қызметі туралы» Жарлығы
қабылданып, соның көмегімен қоғамдық ұйымдардың жүмыс істейтін
шекаралары айтарлықтай кеңейіп, белгіленді.
Одақтас республикаларда демократиялық үдерістер 1980 жылдардың соңында-ақ пісіп-жетілген-ді. «Казахстанская правда» газетінде
1988 жылғы қыркүйектің 3-інде жарияланған ақпарат бойынша,
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СОЛ жылға қарай Қазақстанда 300-ге жуық ресми емес топ құрылған.
Алғашқы жэне ірі қоғамдық бірлестіктердің бірі «Невада Семей» қозғалысы болды. Бұл қозғалыс алдына Семейдегі жэне
басқа да полигондарды жапқызуды басты мақсат етіп қойды. Ақын
Мухтар Шахановтың бастамасымен Арал маңы турғындарына
көмек көрсету үшін, Балқаш пен Арал мәселелері жөніндегі комитет
уйымдастырылды. Қазақстанның көптеген қалаларында экологиялық
қозғалыстар құрылды. Қазақстан аумағында одақтық ұйымдар ретінде
«Мемориал» атты тарихи-ағарту қоғамының, Хельсинки одағының,
«Чернобыль» одағының бөлімшелері жұмыс істеді. Жаңадан құрылған
қоғамдық қозғалыстардың бұқара халықты топтастырған «Әділет»
тарихи-ағарту қоғамын, «Ақиқат», «Қазақ тілі» қоғамдарын, «Азат»,
«Бірлік» жэне басқа да азаматтық қозғалыстарды атауға болады.
«Азат» қозғалысы 1990 жылдың жазы мен күзінде Қазақстанның
толық мемлекеттік азаттығы үшін күресетін ірі саяси күшке
айналды. Сол уақытта толыққанды, бірақ бүқаралық емес дербес саясаттандырылған 100 құрылым бар болып шықты. Олардың
ішінде жақсы ұйымдастырылған «Желтоқсан» және «Алаш» саяси
ұйымдары, казактардың бірлестіктері де болды. Алматыда жаңа
қоғамдық-саяси ұйым —Қазақстанның социал-демократиялық партиясы үйымдастырылды. Қазақстанның Социал-демократиялық партиясын жэне «Азат» республикалық қозғалысын, «Желтоқсан» үйымын,
сонымен қатар басқа да бірлестіктерді 1989-1990 жылдарда біріктірген
фактор КОКП-ның әлеуметтік саясатын сынау болды. Басқа
мэселелер бойынша, оның ішінде КСРО-ның мемлекеттік қүрылысы,
Қазақстанның тэуелсіздігі,
әртүрлі
тілдердің
мемлекеттілігі
мәртебесінің айқындалуы сияқты айырмашылықтар олардың
бағдарламаларында көбірек байқалды.
Бірпартііяльщ жүйеден көппарггшялың жүйеге өту осылай басталды. Алайда 1990 жылы саны бойынша ең бүқаралық партия болып
Қазақстан коммунистік партиясы қала берген-ді,
Мемлекеттік аппараттағы барлық дерлік маңызды лауазымдарды
іс жүзінде осы партияның өкілдері иемденген. Қазақстандық партия
үйымының қатарында 1990 жылдың соңында 800 мыңға жуық комму
нист есепте түрған. Сонымен бірге бүкілодақтық сипат Қазақстанды
да айналып өтпеді. баспасөзда КОКП атына сын айту кең тарады.
Коммунистердің өздерінің ішінде де келіспеушіліктер, қарамақайшылықтар орын алды. Мэселен, 1989 жылдың қазан айында
сайлаушылардың Алматыда қүрылған «Кеңес» клубында КОКП-ның
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нм-ңсс қоғамын басқаратын жэне бағыттайтын күш болатын әлеуеті
.....м.ігы туралы» ашық айтылды, компартияны өзгерту жайында
^млі7 лер естілді. Қоғамдық қозғалыстар КОКП партия комитеттеріне
ні.к і.ім жасай бастады. Партия мүшелерінің КОКП қатарынан шығуы
«мшіеді. 1989 жылдың соңында Кеңес Одағы Коммунистік партиясы
һпі.ірынан шыққандардың саны кіргендердің санынан асып кетті.
Ліі 1991 жылдың алғашқы үш тоқсанында партиядан 15000-нан
m іам мүше шығып кетті. Бұрынғы бірліктің жоқтыгына қарамастан,
Клзақстанда Компартияның ықпалы әлі де күшті болды; барлық
/ігңгейлердегі Кеңестер депутаттарының арасында коммунистер 52,7
процент қүрайтын.
Қазақстандағы демографиялық жағдай. Сексенінші жылдардьің
іоңына қарай Қазақстаннан көшіп кетіп жатқандардың саны көшіп
кслушілердің санынан аса бастады. Сөйтіп, 1989 жылы көші-қонның
ісріс айырмасы 46,8 мың адамға жетті. Бұл жағдай ұлттық құрамның
очгеруіне, қазақтардың бала туу көрсеткішінің жоғарылауына келтірді.
1‘)89 жылғы халық санағы бойынша, қазақтар 1926 жылдан кейін 6,5
млн. адамға, яғни республика халқының 39,7 процентіне жетіп, алгаш
рст өз отанында саны жағынан бірінші орынға шықты. Сол жылы
орыстардың үлесі 37,8 процентке дейін қысқарды, дегенмен он тоғыз
облыстың жетеуінде олардың үлес салмағы қазақтарға қарағанда
басым болды. Шетелге қоныс аудару, негізінен, немістер мен гректер
тарапынан жиіледі.
Сонымен бірге қазақ тілін дамыту мәселесі өткір күйінде қалды.
1989 жылға қарай республикамызда қазақ тілінде оқытатын 600ге жуық мектеп жабылып, ұлттық мәдениетке, тіл мен дәстүрлерге
иемқүрайдылық басым болды. Ұлтаралық мәселедегі ыңғайсыздық
зорлық-зомбылық, күш көрсету әрекеттерін туғызды. Мұнай өндіретін
орталықтардың бірі —Жаңа Өзен қаласында 1989 жылдың жазында
қайғылы жағдайлар орын алды.
Әлеуметтік жагдайдың ушығуы жэне тұрғылықты халық өкілдері
мен вахтамен жұмыс істеуге келген жүмысшылардың арасындағы
шиеленіс өршіп, 1989 жылдың маусымында қантөгіске әкеліп соққан
жаппай тэртіпсіздіктер милиция мен әскердің араласуымен ғана
тоқтатылды.
¥лтаралық қатынастардың ушығуы ұлт саясатының жедел қайта
қаралуын талап етті. Үлттық саясатты қалыпқа келтіру жолындағы
алғашқы қадамдардың бірі 1989 жылы цазақ тілін - мемлекеттік
тіл, ал орыс тілін үлтаралық қатынас тілі деп жариялаған «Тілдер
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туралы» Заңның қабылдануы болды. Бұл қадам республикамыздап.і
қогамдық-саяси ахуалды тұрақтандырып, этносаралық қарамақайшылықтардың реттелуіне келтірді. Қазақ, татар, неміс, кореіі
және Қазақстанның басқа да халықтарының мэдени қайта жаңғыруы
басталды. Тек 1990-1991 жылдарда ғана 482 қазақ балабақшасы, 155
жалпы білім беру мектебі ашылды. Республикада 49 ұлттық-мэдени
орталық құрылды.
Сонымен бірге Қазақстанда КСРО-ның күйреуіне қатты қамыққағі
жұртшылықтың бір бөліктерінің шектен шыққан ұлтшыл қылықтары
көрініс бере бастады. Бұл 1990 жылдың тамызында құрылған
«Единство» қозғалысының жұмысының және казак ұйымдарының
белсенділігі арта түскенінен байқалды. 1991 жылдың қыркүйегінде
Оралдағы казактар үйымы «Патша мен отанға қызмет етудің 400
жылдығын атап өту» мерекесін ұйымдастыруға эрекет жасағаны,
элбетте, қазақтардың эділетті наразылығын туғызды. Орал
қаласына Кубань, Дон, Орынбор казактары үйымдарының өкілдері,
сондай-ақ «Азат», «Желтоқсан» қозғалыстарының, басқа да ұлттықдемократиялық ұйымдардың белсенділері жинала бастады. «Азат»
қозғалысы көшбасшыларының іс-қимылдарының арқасында ғана жаппай тэртіпсіздіктердің жэне қазақтар мен казак ұйымдарының арасында қақтығыстар шығуының алдын алу мүмкін болды. Қоғамдық
пікір казак ұйымдарының жасанды ұлтаралық араздықты туғызуға
бағытталган арандатушылық эрекеттерін айыптады. Дегенмен үлттық
саясат саласындағы шешілмеген мэселелер әлі де көп еді.
Ядролық қаруға қарсы қозғалыс. Елдегі қоғамдық-саяси өмірдің
ірі қүбылыстарының бірі, алдында айтылғандай, ядролық қаруға қарсы
халықаралық «Невада - Семей» қозғалысы болған-ды. Бүл қозғалыс
1989 жылдың ақпанында болған республика жүртшылығының
митингінен бастау алады. Қозгалыстың басында қоғам қайраткері,
ақын Олжас Омарұлы Сүлейменов тұрды.
Ұйым Қазақстанның барша халқы тарапынан да, одан тыс жерлерде де зор қолдау тапты. Өте қысқа мерзім ішінде республиканың эр
қалаларында қозғалыстың бөлімшелері пайда бола бастады. Ядролық
полигонда сынақтар өткізуге қарсылық білдіру түрінде пайда болған
қозгалыс республиканыц цогамдық өмгрін демократияландыру
басталгаиын білдірген алгаищы хабаршылардың біріне айналды.
Қозғалыстың негізгі талаптары: Семей ядролық полигонын жапқызу
және ядролық сынақтардың зардаптары туралы шындықтарды

й,иу. сопымен катар әртүрлі әскери өндірістердің республика
divi'i іпылығына тигізіп жатқан зияны туралы ашық айту болды.
ІЧ-спублика аумағында сол уақыттарда КСРО-ның эскери өндіріс
и іипідсрі аз емес-тін. Қырық үш ірі әскери зауыттың экологиялық
lull ллГіга тигізетін зияны айтарлықтай еді. Ол зауыттарды салу, орна„I. Iыру мәселесі республиканың пікірін есепке алмастан, Орталықтың
м.пиімімен іске асқан. Ол зауыттарда басқа республикалардың
.һүмі.ісшылары мен қызметкерлерінің жұмыс істеп жатқаны Қазақстан
ч.іііқі.іның жасырын наразылығын туғызбай қойған жоқ. Мамандардың
гтітеулері бойынша, полигондар мен басқа да әскери нысандар
у H i m Қазақстанның бір миллион гектарға жуық жері бөлінген. Семей
мпролық полигонының өзі 8372 шаршы шақырым жерді алып жатқан.
( )л кезде жер жергілікті халыққа ғана емес, республика басшылығына
л.і ешқандай ескертусіз жэне олардың келісімінсіз алынған. Жергілікті
(мсшылықтың тіпті жағдайға ықпал ете алатын күші жоқ еді, өйткені
і гратегиялық маңыздылығына қарай, ол нысандар одақтық әскерисаяси ведомстволардың билігіне жататын.
Семей және басқа ядролық полигондарда барлығы 500-ге жуық
ядролық жарылыс жасалған. Ядролық сынақтар қоршаған ортаға
және адамдардың денсаулығына күшті залал келтірді. Ғалымдардың
ссептеулері бойынша, иондаушы сәулелердің әсеріне, жалпы алғанда,
жарты миллионнан кем емес адам ұшыраған.
Жерасты сынақтары жер суландыратын жүйелерді, жерасты
суларының ағындарын бүлдірген. Полигондар маңында зиянды элементтер мөлшері шекті рүқсат етілетін нормалардан 30, тшті 100 есеге
дейін асып кеткен. Қорғаныс жэне денсаулық сақтау министрліктері
1990 жылға дейін сынақтардың адамдардың денсаулығына тигізетін
зиянды әсерлері туралы нақты цифрларды жасырып келген. Семей
полигонына жақын жатқан өңірдің тұрғындары әртүрлі ауруларға,
оның ішінде қатерлі ісікке шалдыққан. Сынақтардың зардаптарынан
жұртшылықтың қайтыс болуы көрсеткіші жеті есе өскен. Бала туу
азайып, психикалық аурулар, адамдардың өздеріне қол салу фактілері
жиілеген. Семей полигонынан өзге, Қазақстанның жиырма жеті
жерінде қуаты әртүрлі 38 ядролық жарылыс жасалған.
КСРО-ның ішкі саяси өмірінде 1985 жылдың көктемінен басталған
өзгерістер оның сыртқы саясаты бағыттарында да байқалды. Сыртқы
саясатта жалпыадамзаттық құндылықтарға басымдық берілген-ді.
Кеңес Одағы 1985 жылы біржақты тәртіппен өзінің ядролық
сынақтарына мораторий, яғни оларды тоқтата тұратынын жария215
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лады. Ядролық сынақтар 1987 жылы қайтадан жалғастырылды.
Бұл эрекет қоғамдық сана-сезімнің өсуімен, дэстүрлі басымдықтар
мен құндылықтарды басқаша ойлап, бағалаумен тұспа-түс келді.
КСРО басшылығы 1988 жылдың соңында Қарулы Күштерді
біржақты қысқарту туралы шешім қабылдады. Кеңес үкіметінің бүл
іс-шаралары ел ішінде де, шет елдерде де оң көзқарастар туғызды.
КСРО халықаралық жағдайды қалыпқа келтіру жағына қарай нақты
қадамдар жасап, белгілі бір шамада Кеңес Одағы туралы «зұлымдық
империясы» деген қияли әңгімені тоқтатуға ұмтылды.
«Невада - Семей» қозғалысы халықаралық орталарда да қолдау
тапты. 1989 жылғы тамыздың 6-сында қозғалыс ұйымдастырған жиналыста халықтарға және АҚШ президент! мен КСРО басшылығына
арнау қабылданып, онда ядролық сынақтарға мораторий жариялаудың
қажеттігі туралы айтылды. Қозғалыс ары қарай өрбитін оқиғалардың
қозғаушысына айналды — ядролық қарудың қауіптілігі жайында
дәрігерлер, ғалымдар ауыз аша бастады. Алғаш рет ядролық жарылыстардан зардап шеккен адамдардың үндері қүлақтарға жетті. КСРОның Жоғарғы Кеңесі қолдаған жұртшылықтың қысымымен одақтық
үкімет жоспарланған 18 ядролық сынақтың орнына 11 сынақ өткізуге
мэжбүр болды. Мораторий үкімет келісімдерінің нэтижесінде емес,
жүртшылықтың қуатты қысымының арқасында жарияланды.
«Невада - Семей» қозғалысының қолдауымен, ядролық
қарулануға қарсы әртүрлі қозғалыстардың күш-жігерлерін үйлестіру
мақсатында, 1990 жылдың мамырында Алматыда «Бейбітшілікті
таңдағандар ядролық қаруға қарсы» деген халықаралық конгресс өтті.
Ядролық сынақтарды тоқтату үшін, республиканың тэуелсіздік алуы
шешуші фактор болды. Мемлекеттік егемендік туралы мағлұмдамада
Қазақстан аумағында ядролық қарудың кез келген түрін өндіріп, сынауды тоқтату туралы жарияланды.
Қазақстан Президент! Н.Ә.Назарбаев 1991 жылғы тамыздың
29-ында Семей полигонын жабу туралы Жарлыққа қол қойды.
Сол арқылы Қазақстанда ядролық қару сынақтарына нүкте қойылды.
«Невада - Семей» қозғалысының қызметі өзінің ядролық қарусыз өмір
сүру ұстанымынан табанды түрде танбаған тәуелсіз Қазақстанның
сыртқы саясатына да эсер етті. Сонымен қатар Семей полигоны
жабылғаннан кейін Ресей, АҚШ және Франция полигондарында да
сынақтарды тоқтата тұру туралы шешім жарияланғаны маңызды еді.
Қайта қүру дэуірінің аса ірі жетістіктерінің бірі 1989 жылдың
ақпанында Ауғанстан аумагынан кеңес әскерлерінің шығарылуы
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„,,лды Ауғанстан соғысына катыскан 21979 казакстандь.қ арасы„лп 780 адам каза тапты, 393 жауьшгер мүгедек болып
^
адам хабар-ошарсыз кетті. Ауғанстаннан эскерлерд. алып кету
ксңес сырткы саясатының ірі табысы болды, әрі елдің
■ландағы беделін көтерді. Соган байланысты, Қазақстанмен шекарасы
:;Г ш акь“
созылып жаткан Қытай Халык Республикась.мен
карым-қатынас біршама жақсарды.
^Сол уакытта, Кеңес Одағының коғамдык-саяси өміршде елеулі
окига орын алды: 1989 жылдык мамырында КСРО халык депутаттарының 1 съезі өтті. Онда елдін экономикалык, әлеуметтік, мәдени,
идеологиялык дамуы мәселелері өткір талкыланды.
калар өкілдерінің Орталык пен федерация субъектшершің арасында
өкілеттіктерді бөлу туралы талаптарына байланысты
аныкталды Алғаш рет Одактык келісшге кол кою туральі тала
айтылды. Прибалтика республикалары өкілдерінш аузынан Одакты
таоатү жайында сөз шықты.
^КСРО халық депутаттары 1 съезінен кейін Қазақстанда әртүр
к о г а м ^ ұйымдар мен қозгалыстардың кызметі күрт жанданды
1990 жылдың наурызында республиканың XII шақырылған Жогарғь
Кене*н“ іг а ш к ы демократнялык сайлау етті. Сайлауалды күре»^
360 депутаттык мандат үшін екі мыңнан
Зан шыгарушы органга республикалык коғамдык бірлестіктерд
адамнык сайлануы маңызды факт болды. Республикамызда Да«ьіған,
^ тіл ген сайлау жүйесі. күшті парламенттік нартиялар 6°™ “
бұл сайлау демократиялык жүйе қалыптасуындағы .рі окига болдьт
Казак КСР-інің XII шакырылган Жогаргы Кеиесі және Халык Д У
таттары Кеңесі демократияландыру үдерістеріне айтарлыктаи ыкпал
етті ^ л ы к тандаулыларынын сол кезендеп сауаттылыгы, біліктіліп,
кГсібн шеберліктері каншалыкты мүмкіндік бергеніне карай, денутаттар кабылданып жаткан жаңа республикалык завдарда
^
там ы талаптарды көрсетуге тырысты. Республика азаматтарынын
күкыктары мен бостандыктары бірте-бірте кеңейе бастады. Қазакстан
халкының көпэтностык кұрамын есепке ала отырып, республиканын
™ ы н д а этносаралык катынастар саласындаты кейб.р маселелерд.
реттейтін ережелердін бекітілуі үлкен манызға ие болды, өиткені олар
к о ғ а м л ы К " С а я с и ахуалға оң эсер етті.
П

К азак К С Р-інде сол кезеңде республи кан ы н өзін-өзі баскаруы жә
өзін-өзі карж ы ланд ы руы тұж ы ры м дам асы н эзірлеу колга алы ны п
Гида К азак стан н ы н күкы ктары , оны н іш ін де табигат ресурстары мен
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өндіріс құралдарына меншік құқы жэне басқалары негізделді. Жоғарғы
Кеңес сессияларында республиканың саяси және экономикалық
мазмұндағы егемендігін іс жүзінде толықтыру туралы талаптар
естіле бастады. Ел жұртшылығы шамадан тыс орталықтандырылған
экімдік-әмірлік жүйені бұзуды мемлекеттік басқару құрылымдарының
өктемдігі, КОКП-ның жеке-дара билеуді сақтауға тырысуы тежеп
отырғанын түсіне бастады.
Осы кезеңде КОКП-ның орны мен рөлін басқаша ойлап, түсіну
орын алды, Қазақстанның Коммунистік партиясы да жиі-жиі сын
садағына ілінетін болды.

„і IQ88 жылы ол тапшылык 120 млрд. рубльге немесе жалпы
11 процентіне жетті. КСРО үкіметі шетелден
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4. 1980-1990 жылдар шектерінде КСРО-да орын алған
дағдарыс және оның себептері
КСРО-да жүйелі дағдарыс негізгі екі: экономикалық және саяси
саланы қамтыды. 1985-1988 жылдардағы жарым-жартылай реформалар
экономиканың көтерілуіне келтіре алмаған соң, нарықтық қатынастар
элементтерін пайдаланып көруге шешім қабылданды. Алайда бұрынғы
экономикалық тетіктердің жүмысын бұзған қайта құру үдерісі
жаңаларын жасамады. Жете ойластырылмаған жэне іс-тәжірибемен
нығаймаған реформалау, нақты бағдарламалардың болмауы экономика
саласында дағдарыс құбылыстарының өрши түсуіне келтірді. Саясат
саласында М.С.Горбачев пен оның жақын айналасы жариялылыққа
және демократияландыру элементтеріне сүйенуге тырысты, бірақ іс
жүзінде бұл біртұтас құрылымның ыдырап, бөлшектенуіне, билік
құрылымдарының дұрыс бағыттан адасуына жеткізді, бүрынғы саяси
жүйені әлсіретіп, идеология дағдарысын жеделдетті.
Елеулі дәрежеде бұған КСРО-да экономикалық жүйені тиімді
реформалаудың іске аспай-ақ қойғаны да себеп болды. Бастапқыда
экономикада елді әлеуметтік-экономикалық дамытуды жеделдету,
қарқындату бойынша тұтас іс-шаралар кешені пайдаланылды. Алайда
мемлекеттік қабылдау жүйесін енгізу, жоспарлы жүйе мен нарықтық
қатынастарды қатар жүргізуге тырысу, сондай-ақ басқа да сәтсіз
іс-эрекеттер экономиканың түрақсыздануын күшейтіп жіберді. Сол
жылдарда ресми экономиканың «көлеңкелі» экономикамен: өндіріс
пен сауда қызметінің қосылып, шатысуы орын алып, оған тұтас
кәсіпорындар тартылып кетті.
Экономика апаттық жағдайға дейін жетіп, нашарлады, барған
сайын шығынга бата түсті. Мемлекеттік бюджеттің тапшылығы арта
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орталықтан шығарылуын, жеке меншіктің, көппартиялылықтың,
одақтас республикалардың экономикалық дербестігі енгізілуін жақтап,
сөз сөйледі. Сол арқылы одақтас республикалардың егемендігін нақты
мазмұнмен толықтырудың қажеттігі туралы мэселе көтерілді. Сөйтіп,
халық депутаттарының I съезі өткен уақыттан КСРО-ның мемлекеттік
жүйесін реформалардың терең үдерісі басталды.
Б.Н.Ельцин көрсеткен оппозициялық ой мен ниет кеңес қоғамында
барған сайын кең таралуға жетті. 1989-1990 жылдарда саяси күштер
арасында (бірінші кезекте, КОКП ішінде) ашық ыдырау орын алды.
М.С.Горбачев пен Б.Н.Ельцин арасындағы жеке де, топтық да күрес
одақтық орталық пен РКФСР арасындағы ауқымды бақталастық күрес
алаңына ойысты.
КСРО-ның түрақсыздануына социалистік жүйенің ыдырауы да
себеп болды. М.С.Горбачев КСРО-ның социалистік елдерге қатысты
бұрынғы саясатын түбегейлі өзгертуге тырысты. Ол осы елдерге
қатысты бұрынғы ағалық қамқорлық саясатынан, олардың шектеулі
егемендігінен шегінді. Орталық тарапынан ешқандай араласу (оның
ішінде экономикаға да), режимдерді ешқандай эскери қолдау болмайтыны жария етілді. Бірақ қабылданып жатқан шараларға қарамастан,
Экономикалық өзара көмек кеңесін (ЭКК) түбегейлі қайта қүру мүмкін
болмады. Нэтижесінде, «шынайы социализм» елдері енді өзіндік
даму жолдарын іздестіруге кірісті. 1980 жылдардың соңында Шығыс
жэне Орталық Еуропа елдерінен жэне Ауғанстаннан кеңес әскерлерін
шығарып экету үдерісі басталды. КСРО-ның одақтас елдерде әскери
бөлімшелер ұстауы әлсіреген соң, Кеңестерге қарсы ниеттер күшейе
түсті. Ол елдерде басталған демократияландыру үдерістері 1989
жылдың соңы - 1990 жылдардың басында Польшада, Германия
Демократиялық Республикасында (ГДР), Чехословакияда, Венгрияда,
Болгарияда, Албанияда «мамыра-жай» революцияларға келтірді. 1989
жылдың желтоқсанында Румынияда Чаушеску режим! қүлатылды.
1990 жылы өткізілген референдумның нәтижесінде, ГДР Германия
Федеративтік Республикасының (ГФР) қүрамына кірді. Орталық
жэне Шығыс Еуропа елдеріндегі демократиялық революциялардың
жеңісінен кейін Кеңес Одағы басшылығы күштердің жаңа теңгерімі
негізінде олармен карым-қатынастарды реттей алмады. Жаңа саяси
дегдар топ кеңестерге қарсы, коммунистерге қарсы пиғылда болды.
КСРО-ның ол елдерде әскерлерін үстау арқылы соларға қатысты
көпжылғы өктемдігі бұрынғы одақтастардың одан шеттеп, Батысқа
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()ш ыт ұстауына келтірмей қоймады. Сөйтіп, Орталық жэне Шығыс
І^уропа елдеріндегі оқиғалар КСРО-ның ыдырап, тарауын жеделдетті.
Саяси өзгерістердің аса маңызды кезеңі халық депутатіарының 1990 жылдың басында өткен III съезі болды. Онда КСРО
Конституциясының КОКП-ның басқарушы рөлі туралы 6-бабы
алынып тасталып, сол арқылы көппартиялылық заң жүзінде
бскітілді. Съезд КСРО президент! институтын енпзд!, алайда бұл
іііара енд! М.С.Горбачевт!ң қоғам алдындағы бедел!н!ң күрт түсу!не
кедерг! бола алмады.
КСРО таратылуының жақындап қалуы үдер!с!нде 1990 жылы
одақтас республикалардың егемендік алуы туралы декларацияның
қабылдануы шешуш! рөл атқарып кетт!: наурыздың 9-ында - Грузия,
наурыздың ІЫнде - Литва, наурыздың 30-ында Эстония, мамырдың
4-!нде - Латвия, маусымның 12-с!нде Ресей, маусымның 20-сында
Өзбекстан, маусымның 23-!нде — Молдавия, ш!лден!ң 12-с!нде —
Украине, ш!лден!ң 27-сінде Белоруссия, қазанның 25-!нде Қазақстан
мемлекттік егемендік алғандарын жариялады. Бүл қатарда Ресей
мағлұмдамасының ерекше маңызы болғаны айқын. Н.Ә.Назарбаев
өз!н!ң «Ғасырлар тоғысында» деп аталатын еңбегінде: «Сол кезде
барлықтарының көкейінде: «Ресей кімнен, неден тәуелсіздік
алды? Ол елдің өзегі емес пе?» - деген сүрақ түрғанын еске алады.
Ресейдің егемендіг!, әрине, КСРО тарауының басты себеб! болған
жоқ, б!рақ бүл ыдырау 1990 жылы маусымның 12-с!нде Ресейдің
егеменденуінен кей!н даусыз фактіге айналды.
1990 жылы Мәскеуде (КСРО мен РКФСР-дің астанасы) екі күш
орталығы қүрылып, азғантай уақыт аралығында қосөкіметтік
орнады. Б!рақ ондай орнықсыз тепе-теңд!к ұзаққа созыла алмас еді
жэне ек! тараптың б!реу!н!ң жең!с!мен аяқталуға ти!с болды. Кеңес
Одағы б!рте-б!рте өзін!ң ыдырауына карай келе жатты.
Кеңес Одағының ыдырау ы себептерін бағалай келе, б!р
зерттеушілер «КСРО-ның күйреуін элемде геосаяси жағдайды
түбегейл! өзгерту мақсатын көздеп, сыртқы жэне !шк! күштер
дайындағанын» айтса, ал ек!нш!лер! «оның эділетті жэне !ске аспай
қоймайтын үдер!с болғанына» сенд!рг!с! келед!. Шынайы оқиғалардың
тікелей қатысушысы ретінде Н.Ә.Назарбаев: «КСРО-ның тарауы
туралы сүракқа, қалай дегенде де, айқын, әр! толық жауап жоқ. Көп
нэрсе; жүйенің эділетт! дағдарысы, діңкелеткен геосаяси бақталастық,
ел басшылығының жеке-дара қателіктер! - осының бэрі шекс!з
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көбейіп, шатасып кетті... Бірақ бұл орасан үлкен күйреуге жетс ііиі
дау жасай отырып түсінбесек, бүгінгі күніміздің бағыт-бағдарын білііі
және, ең маңыздысы, болашағымызды айқындай алмай қаламыз»,
деген қорытынды жасады. Демек, КСРО-ның ыдырау себептеріікелеулі талдау жасау керек. Ондай терең талдаудың мысалын елбасі.і
өзінің «Ғасырлар тоғысында» атты кітабында берген. Онда КСРО-ғіыц
тарауын не сыртқы не ішкі жағдайларға әкеліп тірейтін, әрқайсысі.і
нақты бір беталыс-үрдісті көрсеткеніне қарамастан, төтенше (түбегейлі
торыққан да, бейтарап та) көзқарастар негізді деп саналмағаны айтылады. Тек факторлардың жиынтығы, «себептер кешені» ғана оның
тарауына келтіре алған еді.
Фактілердің біріншісі дейтін «жанталаса қарулану», ел
экономикасының жалпы артта қалуы жағдайында, Кеңес Одағы үшін
елеулі ауыртпалық болды.
Маңыздылығы жағынан екінші орында түрған фактор, басшылықтың жеке-дара қателіктерінен өзге, жалпы қоғам мен экономиканың
үдей түскен арттақалушылығы болды. Экономиканың асыра жүктелуі
оның әскери бағытқа көп шығындалуының салдары болса, бір мезгілде
бүкіл экономика жүйесін дағдарысқа жеткізді және осы «айкын, анық
және келіспеу қиын фактордың, әлбетте, жеке-дара реттегі себептерге
Караганда, анағұрлым маңызды» екенін елбасы атап көрсетті.
Одақтың ыдырауының үшінші «маңызды факторы», технологиялык стратегиялық арттакалушылықпен немесе бәсекеге қабілеттіліктің
төмендеуімен қатар, ұлт мэселесі еді. Көптеген саясаткерлердің
пікірінше, «бүл - тіпті ең басты, айкындаушы фактор». Билік өзінің
жағдайды бақылап отыруға қабілетсіз екенін, демек, дәрменсіздігін,
халі мүшкілдігін көрсетті. Ел басшылығының ұлт мэселесін шешу
үшін бағдарламасы да, стратегиясы да болмаған. Үлттық қарамақайшылықтар мен кикілжіңдер жүйесін Кеңес Одағында жалпыэлемдік
жағдайдан бөліп қарауға болмайтын еді, өйткені эрқандай түрлерде
жэне көріністерде «этностықтың оянуы» XX ғасырдың екінші жартысында пайда болған қатер-тін. Осы жағынан алып қарағанда,
таптық мэселе ұлттық мэселеден басым тұрған КСРО-да ұлттық факторды айтарлықтай дәрежеде жете бағаламау орын алған еді. Атап
айтқанда, «Орталык Азия елдерінің этностық мэдениет мәселесіне, деп жазады Қазақстан Президент! «Ғасырлар тоғысында» атты
кітабында, - іс жүзінде ұлт мәселесінің дэстүрлі кеңестік доктринасы
аясында жете көңіл бөлінбеді».
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і и г о басшылығының күрделі ұлттық мәселелерді шешуаиі п» (.сгіііше шегінуі ұлт мәселесінің КСРО ыдырауының басты
•)ии< Iиріырі.іның біріне айналуына келтірді.
I ( І ’( ) тарауының т өрт іиш і м аңы зды ф акт оры болып
рталық
ииі пцірлср байланысының үзілуі саналады. «Орталық - шеткі
.......... . катынастары жүйесі КСРО заң жүзінде тарамастан бұрын-ак
озгерістерге ұшыраған. Яғни әкімшілік, экономикалық,
пиі МІІ1.ІСТЫЛЫҚжәне басқа да байланыстар 1991 жылдың желтоқсанына
/и.ііііі ақ айтарлықтай нашарлап қалған. КОКП ғана қалғандықтан,
Кимімріияның дағдарысы қоғамның да, елдің де дағдарысына
Лқі.іры, Одақтың ыдырауына себеп болган бест ии ф акт ор
ргчіубликалардың егеменденуі: бұл фактор КСРО-ның бұрынғы
нуііімде және сапасында ары қарай өмір сүре алмаитынын көрсетті.
5. Қазақстанда егемендік үдерісінің басталуы.
«Қазақ КСР-інің мемлекеттік егемендігі туралы»
Декларацияның қабылдануы
Орталықта және жалпы КСРО-да 1989 жылы оқиғалардың өрбуінің
Казакстанға (сондай-ақ басқа республикаларга да) тікелеи ықпалы
оолды. Г.В.Колбин 1989 жылы Қазақстаннан Мәскеуге шакырылып,
Халыктық бақылау комитетінің басшысы лауазымына тағаиындалған
соң Казахстан КП ОК бірінші хатшысы болып Н.Ә.Назарбаев саиланды. Үкіметті Үзақбай Қараманов басқарды. Н .Ә .Н азарбаевт ы ң
Казахст ан К ом парт иясы О рт алы к комит ет ініц бірінш і хат ш ьісы
болып сайлануы билік басы на т ы ң оіілы адам дар келгепін білдірді. Көп

үзамай, Қазақстан КП ОК Пленумында республика басшылығының
маңызды лауазымдарына: Владимир Ануфриев - OK екінші хатшысы;
Өзбекэлі Жэнібеков, Ерік Асанбаев және Владислав Двуреченскии
ОК хатшылары болып (тиісінше, идеология жөніндегі, экономика жэне
ауыл шаруашылығы бойынша) тағайындалды, ал Мырзатаи Жолдасбеков - идеология бөлімін, Жэнібек Кэріпжанов - аграрлык секторды,
Әбіш Кекілбаев үлтаралық қатынастар бөлімін басқарды. Сол кезде
Жоғарғы Кеңес депутаттары Қазақстанның саяси жүйесіне өзгертулер
енгізді; Жоғарғы Кеңес Төрағасы республика басшысының лауазымы
ретінде белгіленді. Жоғарғы Кеңес Төрагасы - Нұрсұлтан Назарбаев,
оның бірінші орынбасары болып Сергей Терещенко сайланды.
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Шешімін қажет еткен маңызды саяси мәселелердің бірі 1986 жылі м
желтоқсан оқиғаларына баға беру туралы мэселе еді. Сол оқиғаларді.ііі
егжей-тегжейлерін қарау жөніндегі комиссия жұмысының нэтижіч і
Қазақ КСР-і Жоғарғы Кеңесі Президиумының 1990 жылғы қі.іц
күйектің 24-індегі қаулысы болды: онда 1986 жылғы желтоқсші
оқиғаларына ресми баға берілді. Қаулыда шагын және бейОіт
топтың ңарсыльщ шеруінің жаппай тәртіпсіздіктерге ұласуыни
басшылыцтың саяси дәрменсіздігі, оның қиын жагдайдан бейбіпі
жолмен шыга білмеуі және солай істегісі келмегені, оның ақыл
мен жігерлі ерікке емес, күшке сүйенгеи әрекетіиің итермелегені
баса айтылған. Билік басындағылардың жағдайды түсініп, басқара
алмауы шеруге шыққандар тарапынан да, қоғамдық тәртіпті қорғауды
қамтамасыз еткендер тарапынан да адам шығынына келтіргек
қайғылы зардаптарға әкеліп соқты,
Елде қудаланған мәдениет пен ғылым қайраткерлерін 1988-1989
жылдарда басталған ақтау үдерісі ары қарай жалғасты. Қазақтың
зиялы қауымы өкілдерінің үмыт болган есімдерін цаіітару үдерісі,
олардың тыііым салынган еңбектерін жарыққа шыгару — сол
уаңыттагы ашықтық пен жариялылъщтың нәтижесі. Жұртшылық
Алаш Орданың - Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып
Дулатов сынды саяси көшбасшыларының бай рухани мұралары
жайында естіп, оқып-білді, сонымен қатар: Мағжан Жұмабаев,
Шэкәрім Қүдайбердиев, Жүсіпбек Аймауытов, Мүхамеджан Тынышбаев, Санжар Асфендияровтардың туындыларымен танысты.
1990 жылдың тағы бір ерекшелігі, алдында айтылғандай, КСРО
Конституциясының 6-бабының алынып тасталып, Қазақстанда
көппартиялылыққа жол ашылғаны болды.
Халықтың саяси белсенділігінің маңызды факторы - ол халыц
депутаттарының сайлаиуы. 1990 жылдың басында Қазақ КСР-інің
XII шақырылған Жоғарғы Кеңесіне депутаттық мандаттар бойынша
сайлауалды күрес қызу жүрді. Еңбек үжымдарына, азаматтардың
жиналыстарына Жоғарғы Кеңеске депутаттыққа үміткерлер үсыну
қүқы берілді. Сайлау үдерісіне саясаттанған топтар, ресми емес
бірлестіктер қосылды. Үш жүз алпыс депутаттық мандат үшін 2000нан астам үміткер қатысты.
1990 жылғы наурыздың 25-інде Қазақ КСР-і Жоғарғы Кеңесі
депутаттарының алғашқы демократиялық сайлауы өтті. Кең магынасында айтсақ, бүл М.С.Горбачевтің кеңес жүйесінің элсіреп бара
жатқан саяси заңдылығын күшейту үшін жүргізген науқанының
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іііімііі ііміетті еді. Алайда сайлауды өткізу тэжірибесі Орталық
тіі.іц слсулі қауіп екенін көрсетті, өйткені көптеген одақтық
|ітыміикіілардың Жоғарғы Кеңестерінде егемендік пен тэуелсіздікті
Фнм.ііііі.ііі күштер басым еді.
Іиіі и.\ саііаттар өкілдерімен қатар, Қазақ КРС-інің жаңа сайланған
кеңесінің құрамына ғалымдар, заңгерлер, жоғары оқу
м|и.т>і.ірі.іііың ректорлары, дін қайраткерлері де кірді. Үш жүз қырық
м»міуыііі.щ елу бірі Компартия өкілдері.болды. Жаңа парламенттің
Фи|мі.іп.ііі номенклатура алған. Жоғарғы Кеңес Төрағасы болып
I ріһ Магзүмүлы Асанбаев сайланды. Төраға орынбасарлары болып:
Ьиыкі іаііиың Мәскеудегі тұрақты өкілі Серікболсын Әбділдаұлы
<и. іііідцц және Алматы Жоғары партия мектебінің доценті Зинаида
'Імііі Iі.евна Федотова сайланды. Е.М.Асанбаевтың басшылығымен
іт|мііімснт 1991 жылғы желтоқсанның 11-іне дейін жұмыс істеді, содан
Һі-ііііі оның орнына С.Ә.Әбділдин келді. Парламент қабырғасында
«Демократиялық Қазақстан» депутаттық тобы белсенді жүмыс
іикіірды .
Идеология тұрғысынан бұл топ мүшелері КОКП-дағы
.. Демократиялық тұғырнама» жақтаушылары болатын.
((Кеңестік парламентаризм» комму нистік жүйенің бұзылуы
кімсңіндегі өзіндік тарихи ұстанымымен ақталды. Сол уақытта ол
лемократияландыру жолындағы маңызды қадам болды. Алайда:
«Парламент, - деп көрсетеді Н.Ә.Назарбаев, - жалақыны өсіру,
к.іржыландырумен қамтамасыз етілмеген элеуметтік бағдарламаларды
когеру туралы көпірме шешімдер қабылдады, ал атқарушы билік
органдары бюджет тапшылыгы жағдайында ол шешімдердің орындаііуы үшін жауапты болды. Сөйтіп, атқарушы билік органдары баспасөз,
дспутаттар, қогам тарапынан қарша бораған сынның астында қалды.
Оқигалардың өрбуі шамасына қарай, атқарушы билік пен парламент
багыты арасында қарама-қайшылық туды».
Жоғары Кеңес 1990 жылғы сәуірдің 20-сында «Қазақ КСР-і
I Ірезиденті лауазымын тагайындау және Қазақ КСР-і Конституциясына (Негізгі Заңына) өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы»
Заң қабылдай отырып, Қазақ КСР-і Президент! лауазымын бекітті.
Аталган Заң жобасы туралы негізгі баяндама жасап, белгілі заңгер,
Қазақстан Заңгерлері одагының атынан сайланган депутат, про
фессор Сүлтан Сартаев сөз сөйледі. Сөзінде ол республикадагы
президенттік өкімет туралы мәселенің Орталыққа соқыр сеніммен
ұқсауга тырысу эрекеті де, тұтастай алганда, федерация деңгейінде
тагайындалган мемлекеттік билік қүрылымын аяққа басу да емес.
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кеңестік мемлекеттілікті жалпыодақтық федерация жағдайыили
демократияландыру аясында атқарушы билікті күшейту үдерісіиік
саяси жалғасы екенін атап өтті. Президенттік институт мэселесііі
талқылау пікірсайыстар жағдайында өтті. Бір депутаттардьщ
ойынша, президенттік институт республиканы одақтық орталықтаіі
алшақтатады, Қазақстанның толық дербестігі үшін құқықтық өріс
туғызады, авантюризм —тәуекелді, күмәнді іс-эрекет үшін негіздемегс
айналады. Екіншілері, керісінше, республикада президент лауазымын енгізу қажеттігін даусыз жақтап, эр алуан саяси жэне қүқықтық
дәлелдер келтірді. Есте қаларлығы, сол кезде-ақ кейбір депутаттар
президентті бүкілхалықтық дауыс беру жолымен сайлаудың қажеттігі
туралы пікірлерін айтты, өйткені «шынайы халықтық президент —ол
бүкіл халықтың қалаулысы».
Лйқыи басым дауыспеи (18 депутатқа қарсы - 317) Қазақ КСР-і
Президент! - Нурсултан Назарбаев, президенттің орынбасары (вицепрезидент) болып С.А.Терещенко сайланды. Республика президентінің
қызметін қамтамасыз ету үшін. Президент Аппараты (кеңсесі) және
Президенттік кеңес қүрылды. Президент Аппаратының басшысы —
Нұртай Әбіқаев, бөлімшелердің меңгерушілері болып: Владимир Ни,
Қайырбек Сүлейменов, Ғаділбек Шалахметов, Михаил Бабушкин
тағайындалды. Президенттік кеңес - мемлекет басшысы жанындағы
саяси-кеңес органына: Жоғарғы Кеңес Төрағасы Ерік Асанбаев, пре
мьер-министр Үзақбай Қараманов, депутаттар: Ибрагим Жанқоразов,
Сергей Дрожжин, Сұлтан Сартаев, сондай-ақ Мырзатай Жолдасбеков
пен Дәулет Сембаев (соңгы екеуі қызметтерінен босатыла отырып)
кірді. Азаматтық алу мәселелері бойынша (төрағасы - М.Сағдиев) және
рақымшылық мэселелері бойынша (С.Сартаев) комисиялар қүрылды.
Президент лауазымын бекіту қогамның көңіл-күйін білдірді.
Экономикалық жэне саяси реформаларды жүзеге асыру, жағдайды
орнықтырып, тұрақтандыру үшін, мықты билік, республиканы
басқарудың тиімді тетігі қажет болды. Қазақстанда президенттік
институттың енгізілуі мемлекеттік биліктің партиялық қүрылымдарға
жэне одақтық орталыққа тәуелді болмауына жағдай тугызды.
Бастапқы кезеңде президенттік лауазым биліктің кеңестік жүйесімен
бірлесе атқарылды.
Жогаргы лауазымга тагайындалган соң, Н.Ә.Назарбаев реформаланып жаткан КСР Одагы шектерінде Қазакстанның саяси және
экономикалың дербестігін ныгайтуга багытталган белсенді ңадамдар
қабылдады. Сонымен қатар Тұңгыш Президент халықтар арасында
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прііигаіі элеуметтік-экономикалық және тарихи байланыстардың
рм м ііг жол бермеу үшін, мықты ерік-жігер мен табандылық
»>.і|игмі. КСРО мен Қазақстанда орын алған саяси оқиғалар барысы
м|м іи іоігі П.Ә.Назарбаевтың бедел-абыройының және танылуының
i«|ti\Miia мүмкіндік берді. Мемлекет басшысының Қазақстанның
н.мгіілігі мен экономикалық тәуелсіздігін нығайтуға багытталган
м имгіі, Одақ басшылыгының кемшіліктері мен олқылықтарын өткір
и.ііі.іу Қазақстанның көптеген азаматтары мен Кеңес Одагы респубііііі«.і і.іры тарапынан қолдау және мақұлдау тапты. КСРО аумагында
11 • • I Іазарбаевтың беделінің артқаны соншалық, 1990 жылдың
.M'li іоқсанында Федерация Кеңесінде оны КСРО вице-президенті етіп
(іііи.іу туралы мәселе көтерілді. Одан өзге, Қазақстанда президенттік
тіі іитуттың енгізілуі Ресейде сондай институттың құрылуынан бір
<м.ііі бұрын іске асқанын айтуымыз керек.
(’оиымен, Қазақстанның тәуелсіздік алуы қарсаңында елді басқару
уиіісі басқарудың: президент, вице-президент, премьер-министр
l i n e I итуттарының болуын, үкіметтің парламент алдында есептілігін
i. іііаіі ететін бірнеше - президенттік, жартылай президенттік жэне
іііірламенттік үлгісін біріктірді.
Қазақстанда 1990 жылдардың басында К,азақ КСР-інің таза
ііүсқаулық (директивалық) сипаттагы көптеген ережелерден түраii. іи, 1978 жылы қабылданган Конституциясын қолдану жалгаса
осрген-ді. КСРО-да жагдайдың жедел дамуы жагдайында, 1990
жылы Қазақстанның егемен құқықтарын бекітетін мүлдем жаңа заң
іііыгарушы күжат қабылдау қажеттілігі пайда болды. «Мемлекеттік
огсмендік туралы» Декларация қабылдау қажеттігіне байланысты,
1990 жылдың қазанында қогамда жеткілікті шиеленісті жагдай
қалыптасты. «Демократиялық Қазақстан» тобы мүшелері ұсынган
«Мемлекеттік егемендік туралы» Декларацияның балама жобасы
республикалық және одақтық баспасөз беттерінде өзгеше жаңгырық
тугызды.
Балама жоба авторлары 1990 жылы барлық одақтас республикаларда екі; ултіпык мемлекешшілік тужырымдамасы жәие күкықтық
мемлекет тужырымдамасы бәсекелес болганын негізге алды.
Маглүмдама жобасы қызу талқыланды. Нәтижесінде, 1990 жылғы
қазан айының 25-інде «Қазақ КСР-інің мемлекеттік егемендігі
туралы» Декларация, ал сол жылдың қарашасында соның негізшде
«Қазақ КСР-інде мемлекеттік билік пен басқару құрылымдарын
жетілдіру туралы» Заң қабылданды.
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Президент атқарушы биліктің басшысы болды. Министрлер Кецссі
Министрлер Кабинеті болып өзгертілді. Үкіметті қалыптастыру
президенттің құзырына берілді, Елдің вице-президенті лауазымі.і
тағайындалды. Мемлекет басшысы мен елдің Министрлер Кеңесііі
біртұтас; Президент пен Қазақ КСР-і Министрлер Кабинет! Аппаратына біріктіру іске асты. Ел президент! жанында консультациялықкеңесу органы - Республика Кеңес! құрылды. Мемлекетт!к кеңесш!лер
болып: Евгений Ежиков-Бабаханов (құрылыс жэне өң!рл!к саясат).
Мырзатай Жолдасбеков (элеуметт!к даму), Балташ Тұрсымбаев (ауыл
шаруашылығы мен экология), Қаратай Тұрысов (өнеркәс!п), Юрий
Хитрин (мемлекетт!к-құқықтық саясат) тағайындалды.
«Қазақ КСР-!н!ң мемлекетт!к егеменд!г! туралы» Декларация
Қазақстан аумағында Қазақ КСР-! Конституциясы мен заңдарының,
сондай-ақ өз аумағында КСР Одағының республиканың егемен
құқықтарын бұзатын акт!лер!н!ң эрекет!н тоқтату құқының үстемд!г!
жарияланды. Республнканың өзінің мемлекеттік егемендігін шын
мәніиде жүзеге асыруы осы Декларациядан бастау алады. КСРО
құ.рамында Қазақстан заң жүз!нде ғана егемен болған, ал !с жүз!нде
егеменд!г! жоқ ед! жэне ти!с!нше халықаралық қүқықтың шынайы
субъектісі рет!нде әрекет ете алмаған.
1990 жылы қазанның 25-!нде қабылданған Декларацияда Қазақстан аумағының бөл!нбейт!нд!г! жэне қолсұғылмастығы бек!т!л!п,
ел!м!з халықаралық құқық субъект!с! рет!нде айқындалды.
Республиканың барлық табиғат ресурстарын жеке-дара менш!г! деп
иелену қүқы жарияланды, ал экономикалық және ғылыми-техникалық
элеует! Қазақстанға дербес экономикалық саясат жүрг!зуге мүмк!нд!к
туғызды. Алғаш рет Декларация мемлекеттің элеуметтік негіздерін
айқындаудың таптық көзқарасынан бас тартып, мемлекеттіліктің
ұлтты қ сиііатын жария егті. Декларация нег!зге алынатын басты заң
шығарушы акт!ге айналып, елд!ң мемлекетт!к-құқықтық жүйес!н!ң
ары қарай дамуы содан, б!рақ толық мемлекетт!к тэуелс!зд!кт! бек!те
отырып басталды.
«Қазақ КСР-!н!ң мемлекетт!к егеменд!г! туралы» Декларацияның
тарихи маңызы мынада: ол республиканың мемлекетт!к егеменд!г!не
нақты мазмұн берд!, Қазақстанның көпғасырлық тарихы бар
меншікт! мемлекетт!л!г!н еске салды, аумақтық түтастық ұстанымын
атап көрсетт! және бил!ктерд!ң бөл!ну! жүйес!н республиканың
демократиялық, қүқықтық мемлекет рет!нде жүмыс !стеу!н!ң аса
маңызды ұстанымы деп жариялады.
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I ..ПІІІІ, дағдарысқа қарамастан, серпінд! 1990 жылы қазақстандық

коп үзамай жаңа тәуелсіз мемлекет - Қазақстан РеспубликаI і.мі і»ури і ын элеуетт! күштер пайда болды.
К<'ІЧ) таратылатын түста орын алған саяси жағдай. 1990-1991
♦ міііілрдың оқиғалары КСРО басшылығының Орталық пен республи
ки >мр ирасындағы қатынастарды елеул! түрде өзгертуге, саяси жүйен!
іыии.і озгертуге құлықсыз екен!н көрсетт!. Бүрынғыша социализм
иурі.ілысыиа бағыт ұстау құпталды. Осының бэр! қоғамның барған
піііі.ім ырықтандырылуы, бүқара халықтың саяси белсенд!л!г!н!н
.ipivi.i, жүртшылықтың түбегейл! реформалар жасау қажеттігін
ңііііу! факт!лер!мен қарама-қайшылыққа келд!. Жұртшылықтың
і.ііідай белсенд!л!гі тұтас бірқатар саяси партиялар мен үйымдардың
нурі.ілуына келтірд!, оған қоса, олардың кейбіреулер! Қазақстан бил!г!
һіраііынан қолдау тапты.
Мәселен, «Невада - Семей» қозғалысы жаппай қарсылық көрсетуге
уаасты, ал Алматыда және өңірлерде азғантай уақыт ішінде респубіціка бойынша ең ір! ұйымдардың бір!не айналған «Қазақ т!лі»
кі)іамы көптеп үйымдастырыла бастады. 1990 жылдың көктемінде
Оірқатар социал-демократиялық ұйымдар Қазақстанның Социалдомократиялық партиясына б!р!кт!. Мамырдың соңында «Азат»
у III гық-демократиялық
қозғалысының
ұйымдастыру
комитет!
күрылып, сол жылдың маусым айында оның қүрылтай съез! өтті.
«Азат» қозғалысы 1990 жылдың жазы мен күзінде Қазақстанның
мсмлекеттік тэуелс!зд!г! үш!н күрескен !р! саяси күшке айналды.
(Ч)пымен б!рге батыл саяси «Желтоқсан» жэне «Алаш» ұйымдары,
казактар б!рлест!ктер! пайда болды. Алматыда үлттық-демократия л ық
үйымдарға қарсы «Единство» қозғалысы құрылды. Қоғамда
орііпп бара жатқан шиеленіс мазалаған Н.Ә.Назарбаев 1991 жылы
қі.іркүйект!ң соңында беделд! партиялар мен қозгалыстар өк!лдер!мен
ксздесу өтк!з!п, онда астанада (Алматы) жаппай қарсылық әрекеттерін
Г)!р жыл тоқтата түру туралы кел!с!м жасалды.
Б!р мезгілде саяси белсенд!л!кт!ң арта түсу!мен қатар, КСРОііың күйреу! үдер!с! қарқын алды. Нарықтық экономикаға өту саяси
жүйен!ң орталықсыздандырылуын талап етт!, б!рақ Мәскеу бил!г!
оған кел!с!м бермед!. Жаңа одақтық кел!с!мн!ң саны көп жобалары
республикалардың көң!л!нен шықпады. Орталық бил!кт!ң !с жүз!ндег!
дағдарысы жерг!л!кт! көшбасшылардың дербес қадамдарға баруына
келт!рд!. Сөйт!п, 1990 жылғы сәу!рд!ң 24-!нде Қазакстанда «Прези
дент лауазымын тағайындау туралы» Заң қабылданып, республикада
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Мөмлекет басшысы лауазымы пайда болған соң, биліктің ToyojH Ц
тармақтары құрыла бастады.
Алдында айтылғандай, 1990 жылғы қазанның 25-інде қабылдат»(іі
«Қазақ КСР-інің мемлекеттік егемендігі туралы» Декларация mo
маңызды нормативтік-құқықтық актіге айналды. Ол Қазақстатіі.іц
аумағында Одақтың жоғары органдарының республиканыц симен құқықтары мен Конституциясын бұзатын заңдары мен баски
актілерінің қолданылуын тоқтата алатын құқын жария етіі
Республиканыц барлық табиғат ресурстарын жеке-дара мениіііі
Деп иелену құқының жариялануы, экономикалық жэне ғылымитехникалық әлеуеті Қазақстанға дербес экономикалық саясаі
жүргізуге мүмкіндік туғызды. Алғаш рет Декларация мемлекеттіц
әлеуметтік неғіздерін айқындаудың таптық көзқарасынан бас тартыіі,
мемлекеттіліктің ұлттық сипатын жария етті. Одан өзге, бұл құжатта
билікті бөлу қағидасын жүзеге асыру қажеттілігін жэне Қазақстанныц
дербестігін халықаралық құқықта бекітетін ережелер ескерілген.
Мемлекетті реформалаудың келесі қадамы 1990 жылғы қарашаның
20-сында «Мемлекеттік билік жэне басқару құрылымын жетілдіру
т'УРалы» Заңның қабылдануы болды. Бүл Заңға сәйкес, президент
этқарушы және өкім беруші биліктің басшысы болып жарияланып,
инистрлер Кеңесінің орнына премьер-министр басқаратын Министрлер Кабинет! қүрылды. Оның үстіне, үкіметті қүрып, қалыптастыру
президенттің қүзырында болуға тиіс.
Республиканың егемендігі және Одақтық келісім бір-біріне қайшы
келді. Сол себепті Қазақстан басшылығы жаңа жағдайларды ескеретін
дақтық келісім жасасу мақсатында қызу келіссөздер жүргізді. Тоғыз
республиканыц басшылары 1991 жылы шілденің 24-інде екі - эскери
және экоиомикалық салада ғана біртүтас басқарудың сақталуын
көздейтін «Егемен мемлекеттер Одағы туралы келісімге» қол қойды.
1 QQ
жүзінде одақты конфедерацияға айналдыратын еді.
1 жылдың тамыз-қыркүйек айларында одақтық мемлекеттік
түбегейлі қайта қүруға келтіретін Кеңестік Еғемен Республикатуралы келісімге қол қою жоспарланған-ды. Бірақ
О басшылығының бір бөлігі бұл шараны іске асыртпай, өкіметті
күшпен тартып алып, Төтенше жағдай жөніндегі конституциялық
емес мемлекеттік комитет (ТЖМК) қүруға әрекет жасады. 1991
жылдың тамызында төңкеріс жасау эрекеті сәтсіздікке ұшыраған соң,
жалпьіодақтық қүрылымдар тарай жэне елді бақылауда үстаудан айы230

Ппстады. Бұндай жағдайда Қазақстан мемлекеттік тәуелсіздігін
Фаримиау үшін дайындыққа кірісті.
Бақылау сүрақтары:
1 КСРО-да қайта құру кезеңі қашан басталды жэне оның бастамаИ1ЫСЫ кім болды?
2 . Қайта құрудың негізгі мағынасы неде болды және ол қандаи
ііәтижелерге жеткізді?
1. Ллматыдағы желтоқсан оқиғаларының орын алуына не себеп
болды?
4. Қазақстанда мемлекет басшысы ретіндегі президент лауазымы
алғаш рет қашан енгізілді?
5. «Қазақ КСР-інің мемлекеттік егемендігі туралы» Декларация
қашан қабылданды жэне оның маңызы неде болды?
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II ТАРАУ. ЖАҢА ӘЛЕМДЕГІ ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН
11-тақырып. КСРО-ның таратылуы және ТМД құрылуы.
Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің жариялануы
Дәрістіц жоспары:
1. Саяси Ждне экономикалық дагдарыстың күшейе түсуі. КСРОның таратылуы жэне ТМД қүрьшуы.
2. Қазацстаи Республикасы Тәуелсіздігінің жариялануы. Мемлекеттік рэміздердің қабылдануы.
3. Жаңа қазақстандық мемлекеттіліктің қүрылуы. Президенттік
билік институтының енгізілуі.
Дэрістің қысқаша мазм\^ны
1. Саяси және экономикалық дағдарыстың күшейе түсуі.
КСРО-ның таратылуы жэне ТМД қүрылуы
КСРО-да 80 жылдардың соңы - 90 жылдардың басындағы саяси
жэне экономикалық дағдарыс өзінің шарықтау шегіне жетті. 80
жылдардың соңындағы жүйесіз жэне жарым-жартылай шаруашылық
реформалары, жоспарлы-экімшілік, сапа емес, сан қуған кеңестік эко
номика мен нарықтық тетікті үйлестіруге тырысып бағу еш нэтиже
бермей, ақыры, елді терең дағдарысқа экеп тіреді. Өмір түбегейлі
іс-шаралар қабылдауды талап етті, алайда елдегі саяси жағдайдың
күрделенуі себепті, КСРО басшылығының элеуметтік дүмпуден
қорқып, кеңес мемлекетінің экономикалық негіздерді өзгертуге
көшуге батылы жетпеді.
КСРО-да 80 жылдардың соңы - 90 жылдардың басында іске асқан
саяси реформалар, социалистік қүқықтық мемлекет құруға бағыт
ұстаудың жария етілуі, кеңестік парламентаризмнің құрылуы, жаңа
жоғарғы билік органы - халық депутаттары съезінің шақырылуы,
КСРО президент! институтының енгізілуі, көппартиялылықтың
қүрылуы — осының бәрі қоғамның демократиялануына келтіріп,
элдеқашан «шешілген-міс» үлт мэселесінің сөзсіз ушығуына келтірмей
қоймады.
Ұлттық мүдделерді ескерусіз қарқынды жүргізілген интернацияландыру үлттық саясат мәселесінде елеулі қателіктердің орын
алуына жеткізді.

Үлттық қатынастарда жылдар бойы жинақталған шиеленіс, 80
жылдардың ортасында қоғамды реформалау басталған тұста, жүиенің
үлттық саясатты өзгерткісі келмегені, элбетте, экшдік-әмірлік
жүйе мен қоғамның ашық қақтығысына келтірді. Білетішміздеи,
Қазақстанның саяси өмірі кеңес заманында Орталықтан ерілетін
үстанымдармен айқындалатын. «Мәскеудің» өз мүдделерін күиттеп,
республикаларда біртұтас және алдын ала белпленген саясат
жүргізуге, жер-жерлердегі билік эшелондарын тек Орталықтан
қүруға ұмтылуын енді жергілікті биліктер бұрынғыдаи даусыз
қабылдамайтын болды.
Тоталитарлық билік, 1986 жылдың желтоқсанында Қазақстанның
бірінші басшысын ауыстырған кезде, алғаш рет ашық қарсылыққа
тап болды. Республика мүдделерінің осылай аяққа тапталуымен жэне
Орталықтың ұлттық кадрларға қатысты саясатымен келіспеитшш
білдіргісі келген қазақ жастарының 1986 жылы желтоқсанның
16-17-сіндегі бейбіт шеруі қайғылы зардаптарға келтіре отырып
аяқталды. 1986 жылғы желтоқсан оқиғаларының негізінде тарихи,
элеуметтік-экономикалық және саяси факторлар жатқан-ды.
КСРО-да 90 жылдардың басы үлттық сипаттың басымдық алуымен өтті; экімдік-әмірлік жүйенің дағдарысы, Орталықтың үлттық
саясатына наразылық енді республикалардың ұлттық тәуелсіздіп
мен мемлекеттік егемендегі мәселесін алдыңғы орынға шығарды.
Ьүл үдеріс ашық кикілжіңдерге келтірген ұлтаралық қарамақайшылықтардың күшейе түсуімен бірге жүрді.
лекет ретінде ойластырылып, 1922 жылы құрылған КСРО іс жүзшде
республикалардың қүқықтары шектелген, шынаиы егемендіп жоқ
жэне республикаларға ұлттық мемлекеттілік пен егемендік алу құқы
берілмеген біртұтас мемлекетке айналды.
1989 жылы мамырдың 18-інде кеңес республикаларының ішінен
бірінші болып Литва өзінің егемендігі туралы Декларация қабылдады.
1991 жылдың жазына қарай КСРО-ның одақтас республикаларьшың
көпшілігі егемендіктері туралы заңдар қабылдап жатқан соң, Одақ
басшылығы Одақтық келісімді жеделдете жасауға үмтылды. Жаңа
Одақтық келісімге қол қою біртұтас мемлекетті сақтап қалу ғана
емес, сонымен қатар оның нақты федеративтік құрылысына көшуді
білдіретін еді.
_
,
Бэрінен бұрын, 80 жылдардың соңы - 90 жылдардың басындағы
КСРО-ның жағдайына, орталықтан шығатын күштердің күшеие
түскеніне назар аудару керек. Бұл кезеңде одақтас республикалар
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өздерінің егемендігі туралы батыл жариялай бастады. 1990-1991 жылдары басты мэселелердің қатарында жаңа Одақтық келісімге қол қою
мэселесі тұрды. 1991 жылғы наурыздың 17-сінде КСРО-ның болатыны не болмайтыны жэне қандай болуға тиістігі туралы мәселе
қаралған референдум өтті. Оған қатысқандардың көпшілігі КСРО-ның
сақталуы үшін дауыс берді. Дауыс беруге Прибалтика республикалары, Молдова, Грузия және Армения қатыспады.
Бұл үдеріс ашық қақтығыстарга келтірген үлтаралық қарамақайшылықтармен қатар жүрді. Оның дэлелі ретінде: 1989 жылы - Сумгаитте, 1990 жылы Баку мен Таулы Карабахта армян жұртшылығына
қарсы қырғын, Ош облысында қырғыздар мен өзбектер арасында
қақтығыс, Грузия мен Оңтүстік Осетия арасында қарулы қақтығыс
орын алғанын айтуға болады. Ұлтаралық қақтығыстар нэтижесінде,
1991 жылы КСРО-да эртүрлі ұлттардан бір миллионнан асатын босқын
есепке алынған.
1991 жылғы «бүлік» жэне КСРО-ның таратылуы. 1991 жылдың
көктемінде Одақ орталығы мен егемен республикалар арасындағы
қатынастар жаңа кезеңге өтті. Бір жағынан, наурыздың 17-сіндегі
КСРО-ның тағдыры туралы референдумда азаматтардың көпшілігі
КСРО-ның сақталуын қолдайтын пікірлерін айтса, екінші жағынан,
кейбір^ республикалардың, оның ішінде Украина, Прибалтика,’
сондай-ақ Ресейдің басшылары Одақ есебінен өздерінің шептерін
нығайтып алуды көкседі. Бұл жағдайда М.С.Горбачев жаңа Одақтық
келісім жасауға тырысты, сөйтіп, түжырымдар мен мүдделерді
келісудің қиын үдерісі басталды.
1991 жылы сәуірдің 23-інде КСРО Президентінің Мэскеу түбіндеғі
Жаңа Огарев резиденциясында: РКФСР, Украина, Қазақстан, Белорус
сия, Озбекстан, Әзірбайжан, Кыргызстан, Тэжікстан және Түрікмения
басшыларының кездесуі өтті. Бұл кездесу «9 + 1» (КСРО-ның тоғыз
одақтас республикасы және КСРО Президент!) деген атау алды. Тоғыз
сағатқа созылған келіссөзден кейін елдегі ахуалды түрақтандыру жэне
дағдарысты еңсеру бойынша кейінге қалдыруға болмайтын іс-шаралар
туралы мәлшдемеге қол қойылды. Бүл құжат мемлекеттердің
егемендігін, Одақтың жаңа Конституциясының қабылдануын жэне
одақтық билік органдарын қайта сайлау керектігін құптады. Есте
каларлығы, мэлімдеменің мәтінінде болашақ одаққа қатысты «КСРО»
ұғымы айтылмады.
1991 жылы маусымның 12-сінде Ресей (РКФСР) президент! болып
Б.Н.Ельцинн!ң сайлануы Мәскеудег! қосөк!метт!к жағдайды одан
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I (іііі.ш ушықтырып ж!берді. Маусымның 17-сінде елде өтк!р п!к!рталас
Iмызган келіс!мнің өңделген жобасы одақтас республикаларга жолі.іііды. Жаңа Одақтық келіс!мді кезект! талқылау шілден!ң 29-ында,
М.С.Горбачевтің Н.Ә.Назарбаевпен және Б.Н.Ельцинмен құпия
іачдссу! барысында өтт!. Ол кездесуде келіс!мге тамыздың 20-сында
-к.іца басшылық құрамында қол қою туралы уагдаласу мүмк!нд!г!
іуды. Егемен Мемлекеттер Одагының премьер-министр! лауазымы - Н.Ә.Назарбаевқа, президент лауазымы М.С.Горбачевке ұсыІІЫ ЛДЫ .

Б.Н.Ельцинн!ң «Президент жазбалары» атты кітабында кор!н!с
іаііқан п!к!р! бойынша, аталған кездесудег! әңгімен!ң мазмүны 1991
жылгы тамыз бүліг! үш!н, әс!ресе Одақтың кейбір кертартпа басшы
лары үш!н түртк! !спетт! болған.
Жаз бойы қарсыласушы күштер (бұрынгы Одақты жақтаушылар
және жаңа Одақты қалайтындар) одақтастар іздестіріп, қабылданып
жатқан қадамдарга дүниежүз!л!к қогамдастықтың көзқарастары мен
ықтимал әрекеттер!н анықтап, бір-б!рлер!нің «тамырларын басуга»
тырысты. Бүл кик!лж!ңд! жагдайда М.С.Горбачевт!ң !с-қимылдары
оның қарсыластарын
1964 жылы Н.С.Хрущёвт! қызметтен
тайдырғандай эрекетке, мемлекеттік төңкеріс жасау жобасын жүзеге
асыруга итергендей болган.
Тамыздың 19-ына қараган түнде Қырымда демалып жатқан КСРО
Президент! М.С.Горбачев бил!ктен шеттетілд!. Елде таңгы сағат 4-те
М.С.Горбачевт!ң «денсаулыгына бола президентт!к м!ндеттер!н атқара
алмайтынына байланысты», алты айга белг!ленген төтенше жагдай
жарияланды. Одақ басшылыгының «Правда» газет!нде жарияланган
мәл!мдемес!нде президенттің міндеттер! - вице-президент Геннадий
Иванович Янаевқа, ал елд! басқару б!рқатар жогары лауазымды пар
тия және кеңес органдары шенеун!ктер!нен тұратын Төтенше жагдай
жөн!ндег! мемлекеттік комитетке (ТЖМК) жүктелетіні хабарланған.
Мән-магынасы жагынан ТЖМК мемлекетт!к төңкер!с эрекет!
болды. ТЖМК көшбасшыларының пікір!нше, астыртын әрекет жасаушылардың негізг! мақсаты, олардың ойынша, тамыздың 20-сында
КСРО-ны конфедерацияга - Егемен Мемлекеттер Одағына айналдыратын жаңа Одақтық кел!сімге қол қою барысында басталуға
ти!с әрекетке, яғни Одақтың күйреу!не жол бермеу болган. Жаңадан
президентт!ң м!ндет!н атқарушы болып сайланган Г.И.Янаев «Мәскеу
жаңгырығы» радио станциясына берген сүхбатында: «Б!з Одақтык
кел!сімге қол қойылуына жол бермед!к, ол кел!с!мн!ң жолын кест!к», 235

деді. Мәскеуге эскери және қорғаныс техникасы енгізілді. ТЖМК,
бірінші кезекте, Мемлекеттік Қауіпсіздік комитетінің («Альфа» тобы)
жэне Ішкі Істер министрлігінің (Дзержинский атындағы дивизия),
Мәскеу әскери округінің (Әуе-десант әскерінің Туладағы дивизиясы,
Таманск дивизиясы, Кашемир дивизиясы) күштеріне сүйенді.
Мәскеуге барлығы 4000-ға жуық эскери қызметкер, 362 танк, 427
бронетранспортёр және жаяу әскер машинасы жеткізілді. Әуе-десант
әскерінің қосымша бөлімдері Ленинград, Таллин, Тбилиси, Рига
маңдарына түсірілді. Әуе-десант әскерлерін генералдар Павел Грачёв
пен оның орынбасары Александр Лебедь басқарды. Алайда бүлікшілер
өздерінің күштерін толық бақылауда үстай алмады. Мәселен, бірінші
күні-ақ Таманск дивизиясының бөлімдері Ресей Федерациясы
Кеңестері Үйінің (Ақ үй) жағына шыгып кетті. Осы дивизия танкінің
үстінен Алматыдан түнде келіп жеткен Б.Н.Ельцин өзінің жиналған
жақтастарына арнап сөз сөйледі. «Ресей азаматтарына» үндеуінде пре
зидент Б.Н.Ельцин ТЖМК әрекеттерін «мемлекеттік төңкеріс» деп
бағалады.
ТЖМК-ге қарсы күресті Ресей Федерациясы басшылығы (пре
зидент Б.Н.Ельцин, вице-президент А.В.Руцкой, үкіметтің төрағасы
И.С.Силаев, Жоғарғы Кеңес төрагасы Р.И.Хасбулатов) басқарды. Билік
басындағылардың үндеуімен «Ақ үй» маңына жиналған көптеген
мәскеуліктердің арасында демократиялық жұртшылықтың эртүрлі
элеуметтік топтарының, студент жастардың, зиялы қауымның
өкілдері және Ауғанстан соғысының ардагерлерімен қатар, қылмыстық
қүрылымдарға қатысушылар мен «үсақ бурзуазия» өкілдері де
болды. Алайда қақтығысушы күштердің кез келгенінің жеңісі енді
М.С.Горбачевке саяси мансабын елдің шынайы көшбасшысы ретінде
жалғастыру мүмкіндігін бермеді.
Елде мазасыз жағдай орнады. Ақ үйдің, Б.Н.Ельцин мен Ресей
басшылығы резиденциясының маңында бөгеттер жасалды, жиналыстар өтіп, топтасқан адамдар эскери техниканың қала орталығына
өтуіне жол бермеді. «Борис Ельцин. Соңғы сөз» атты кітаптің авторы
Леонид Млечин: «Ең қорқынышты түн «дайындалып жатқан шешуші
шабуыл» туралы, «Үкімет үйіне танкілер таяу келіп қалғаны және
танкистердің депутаттармен сөйлесуден бас тартқаны» жайында жанжақтан үздіксіз ақпараттар легі ағылган, тамыздың 20-сынан 21-іне
қараған түн болды», —деп еске алады. Бұл жагдайда түнгі сағат бір
жарымда Ақ үйден Қазақстан Президент! Н.Ә.Назарбаевқа Одақ басшылары телефон соға бастады. С.Филатов оған дэл қастарынан оқ
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жатқанын, араласу қажеттігін айтты. Н.Ә.Назарбаев одан не
ІЫІІІ.ІІІ жатқанын, Б.Н.Ельцинннің қайда екенін егжей-тегжейлі сұрап,
I- ргмльмен байланысқа шығатынын айтты. Сэл уақыт өткен соң,
Кд «икстан Президент! С.Филатовқа телефон соғып, өз!не Г.Н.Янаевтың
нКіііітог!с болмайтыны» жайында уэде берген!н хабарлады.
Осындай аумалы-төкпел! күндерде Қазақстан Президенті
11.0.1 Іазарбаев «ТЖМК-ның әдей! заңсыз, оның үст!не, басқаларын
иіііііаганда, республикалардың егеменд!г! туралы декларацияларі.ііі аяққа басатын қүжаттар туғызып жатқанын...» айтып, маңызды
мэлімдеме жасады. Н.Ә.Назарбаевтың тамыздың 20-21-!нде Мәскеуде
каіітөгіс болдырмау бойынша жасаған басқа батыл мэл!мдемелері
мси !с-қимылдары кең жария ет!лмед!, өйткен! оларды бүк!лодақтық
ақпарат агентт!ктер! бұғаттап тастады. Алайда тамыздың 20-сында
кепік!л!к АҚШ Н.Ә.Назарбаевтың «жете ойластырылган салмақты
үстанымы және ТЖМК-н! қолдаудан бас тартуы күштерд!ң тепегеңд!г!н демократияның пайдасына ойыстырганы» туралы ақпаратты
рссми түрде таратты.
х^ ^
Тамыздың 21-!нде Ресей Үк!мет! аттандырған ұшақпен М.С.Горбачев
Мәскеуге оралды. ТЖМК әскери күш қолдануга бара алмады.
Әскерлср казармаларға қайтарылды. Мемлекетт!к төңкеріс жасау
эрекет! сәтс!з аяқталды. ТЖМК көшбасшылары тұтқындалып, сотқа
бер!лд!. Бүл!кш!лерд!ң жең!л!с табуы себептер! қатарында: кең бұқара
халық тарапынан қолдау болмағанын, Ресей басшылығының табанды
қарсылығын, сонымен қатар одақтас республикалар басшыларының
ішк! қиын мэселелерд! жаңа жағдайларға сай шешк!с! келет!н!н айтуга
болады. Ресей эскерлер!н!ң нег!зг! бөл!г!н!ң ТЖМК көшбасшыларына
емес, үк!мет басшылығына қолдау көрсеткен! де маңызсыз емес.
ТЖМК-нің жеңілуіне оны бастағандардың батылсыздығы мен
түрақсыздығы да себеп болды.
Тамыздың 23-!ндег! жарлығымен Б.Н.Ельцин КОКП қызметін
тоқтата тұрса, ал қарашаның 6-сындағы жарлығымен Компартияның
мемлекетт!к құрылымды басқарушы рет!ндег! қызметше нүкте қойды.
ТЖМК бүл!г!н!ң сэтс!зд!г! кеңест!к саяси жүйен!ң ыдырағанын,
«Орталық - республикалар» дейт!н т!келей бил!кт!ң дағдарысын
ашып көрсетт!, өйткен! ол бүрынғы жүйен!ң «өзег!н» қүрайтын
және өз!н!ң қолында КОКП мен МҚК бил!г! тет!ктер!н ұстап тұрған
құрылымдардың күйреу!не байланысты болды.
Бүл!кш!лер өздер!н!ң басты м!ндет!н «социалист!к қүрыльіс»
дейт!нд! сақтап, КСРО-ның тарауына жол бермеуден көрд!. Алайда
„ІІ.ІІІЫІІ
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одақтық мемлекетті нығайтудың орнына төтенше жағдай енгізу
ол мемлекеттің ыдырауындағы соңғы қадам болып шықты. Тамыз
оқиғасынан кейінгі жүз күн бойы М.С.Горбачев ресми түрде элі де
КСРО Президент! болып қала бергенмен, бірақ енді ештеңені өзгерте
алмады. М.С.Горбачев пен Б.Н.Ельциннің өзара текетіресі де жағдайды
ушықтыра түсіп, 1990-1991 жылдарда КСРО мен Ресей арасындағы
айқын қарсылыққа айналды. М.С.Горбачев қайта құрудың көптеген
идеяларын, оның ішінде «жаңаша ойлауды» жүзеге асыра алмады.
Оның қызметін бағалай келе, бұрындары елдің көшбасшысы, қоғам
өмірін барлық жағынан түбегейлі қайта қүру бағытын батыл үстанған
тұлға ретінде оны қолдаушы болған Маргарет Тэтчер енді көңілі қалып;
«1991 жылы іргелі өзгерістер жолында ары қарай жүруді жалғастыра
беру немесе басып-жаншу коммунизміне қайта оралу алдында таңдау
жасауға тура келгенде, М.С.Горбачев әлсіздік танытты. Сондықтан
оның қол жеткізген жетістіктеріне таңданғаныма, ол тап болған
жағдайды түсінгеніме және оған деген жеке құрметіме қарамастан,
мен Борис Ельциннің оның орнына келуі Ресейге пайдалы болатынына
сенімдімін», - деп жазды. Сөйтіп, тіпті элемдік көшбасшылардың
өздері де М.С.Горбачев қызметінің жүйелі болмағанын көріп, батыл
Б.Н.Ельциннің билік басына келуінің даусыз дүрыс екенін түсінді.
Бірақ ол кезде, М.Тэтчердің пікірінше, «егер Б.Ельциннің батылдығын
қаталдығы қайрай түспегенде, ол Ресейді бұрынғы социалистік өткен
заманға қайтарғысы келетін коммунистерді ешқашан жеңе алмас еді».
ТЖМК деген бүлік, шын мэнінде, Б.Н.Ельциннің М.С.Горбачевті
жеңуіне себепші болды. Л.Млечин: «Ресейдің Елыдинге деген сенімі
сол кезде орасан үлкен болды. М.С.Горбачев қүлдыраган, кедейлікке
тап болган елді қүтқару үшін ештеңе ұсына алмады. Оның барлық
жасаган қадамдары өзінің орнын сақтап қалуга тырысқан әрекеттер
ретінде қабылданды», - деп жазды.
Мәскеуде косөкіметтілік аяңталды.
Сөйтіп, тамыз оқигалары күні біткен КСРО-ның ыдырауын жэне
оның аумагында тэуелсіз мемлекеттердің қүрылуын жеделдеткен
кеңестік-социалистік шындықтың басына тиген ауыр соққы болды.
1991 жылы Қазақстанның өркендеуін өзіндік меншікті де, одақтық
та үрдістер айқындаган-ды.
Мемлекет басшысы, егемен Қазақ КСР-інің Президент! осындай
мүмк!нд!к туып түрган кезде, жаңа Одақтық кел!с!мд! дайындап,
кел!су үш!н сындарлы жүмыс жүрг!зд!.
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Рссііубликаның !шк! қогамдық-саяси өм!р!нде әртүрл! саяси жэне
і.пі.»мдық б!рлест!ктерд!ң қызмет! жандана түст!. Көппартиялылық
іііі.тайы факт!ге айналып, 1991 жылдың маусым айында Қазақстанда
кпіі партиялылықты заң жүзінде бекіткен жэне адам мен азаматтың
ті.ііідай маңызды және бөлінбес құқықтарын б!р!гуге деген құқық,
ііисіандыққа деген құқық ретінде жариялаган «Қогамдық б!рлест!ктер
іуралы» Заң қабылданды. Сол кезеңде аталган Заң қогамдық
мигалыстардың барлық көшбасшыларының көң!лдер!нен шыга қойган
ікоқ, өйткен! «социализмнен кей!нг!» көзқарас пен ахуалды б!лд!рет!н.
Қазақстан Президент! 1991 жылгы тамыздың қиын-қыстау
ІЙ-21-! күндер!нде, Мәскеуде мемлекеттік төңкеріс жасау әрекет!
орын алып жатқан тұста, табандылық пен көрегендік танытты. Сол
күндер! ТЖМК барлық республикалардың президенттеріне төтенше
жагдайдың себептер! негізделген «КОКП ОК Саяси бюросының
мг>л!мдемес!» жобасын жолдаган ед!. Елде бүл!кш!лерд! қолдаушылар
(опың !ш!нде қазақстандықтар да бар) пайда болды. Қайсыбір облысіарда ТЖМК шеш!мдер!н орындайтын жүмыс топтары құрылды.
Тамыздың 19-ында Қазақстан Президент! республикалық органдар
басшыларын жинаган кезде, олардың «мелшиген күйге түскен!н»
корд!. Н.Ә.Назарбаев «Гасырлар тогысында» атты к!табында «жекелегс}і шенеун!ктерд!ң сол күндер! М.С.Горбачевт!ң сурет!н кабинеттерден шыгара бастағанын» ес!не алады.
Президент Н.Ә.Назарбаев тамыздың 19-ы мен 20-сында ек!
мәл!мдеме жасап, оларда тыныштық пен сабырлылық сақтау
керект!г!не баса назар аударып және Қазақстанда төтенше жагдай
енг!з!лмейт!н!не, «Қазақ КСР-!н!ң егеменд!г! туралы» Декларация
мен Конституциясына сэйкес, барша бил!к кеңес органдарына тиес!л!
екен!не сенд!рд!. Президент Қазақстанда орналасқан КСРО Қарулы
Күштер!н!ң, МҚК мен 11М-н!ң бөл!мдер! мен бөл!мшелер!н!ң жеке
құрамын конституциялық нормаларга адал болуга үндед!. Сонымен қатар егеменд!кт! ныгайту, демократия ұстанымдарына адалдық,
одақты сақтау, ары қарайгы реформаларды өтк!зу !с!не баса назар
аудару керект!г!н айтты. Н.Ә.Назарбаев КСРО Жогаргы Кеңес!н!ң
төтенше отырысын шақырып, онда КСРО президент!н сайлаудың
нақты айы-күн!н белг!леу жэне тез арада Одақтық кел!с!мге қол қою
туралы ұсыныс жасады.
Бұл мәл!мдемелерд! қабылдау Қазақстан Президент!н!ң дұрыс
тактикалық қадамы болды. Мемлекет басшысы республикадағы
қау!пт! жагдайдың барлық жақтарын: халықтың эртүрл! этностық
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топтарының көңіл күйлері мен дәстүрлерін және олардың таңдау
жасаған кездегі бағыт-бағдарын есепке алған-ды. Ол эскериөнеркәсіп кешенінің көптеген ірі бөлімшелері басшыларыныц
бүлікшілерді қолдауы мүмкін екенін түсінді. Сондықтан республика
басшылығының сол күндердегі басты міндеті: тұрақтылықты сақтау,
қандай да бір қоғамдық кикілжіңдерге жол бермеу болды. Ол міндет,
әлбетте, орындалды.
Бүлік жүзеге аспай қалған соң, тамыздың 24-інде республиканыц
Жоғарғы Кеңесі «Қазіргі уақытты бағалау және республика
егемендігін ныгайту жөніндегі іс-шаралар туралы» Қаулы
қабылдады. Қаулының үшінші тармағында: «КСРО-да ТЖМК-ны іс
жүзінде тануға багытталған эрекетттер қабылдаған министрліктер
мен ведомстволардың, кәсіпорындар мен үйымдардың, билік және
басқару органдарының басшыларын заңда белгіленген тэртіпте
қызметтерінен босатуды қажет деп санау» керектігі айтылған. Пре
зидент Н.Ә.Назарбаев бірқатар: «Қазақ КСР-і Қауіпсіздік Кеңесін
қүру туралы», «Одаққа бағынатын мемлекеттік кэсіпорындар мен
ұйымдарды Қазақ КСР-і Үкіметінің қарамағына көшіру туралы»,
«Қазақ КСР-інде алтын және алмас қорын құру туралы», «Қазақ КСРінің сыртқы экономикалық қызметінің дербестігін қамтамасыз ету
туралы», «Семей ядролық сынақ полигонын жабу туралы» Жарлықтар
шығарды.
1991 жылдың тамызында Семей ядролық полигонына келіп қайтқан
соң, Н.Ә.Назарбаев Парламенттің арнаулы сессиясын шақыруды жариялап, онда жартығасырлық тарихы бар бүл нысанды жабу жайында
қызу пікірсайыстар орын алды. Сол кезде ашылған алғашқы құпия
мағлүматтар бойынша, осында жасалған жарылыстар зарядтарының
жиынтық күші Хиросимаға тасталған атом бомбасының қуатынан
2,5 мың есе артық болғаны дэлелденген. Бұндай жағдайда батыл
отаншылдар көзқарасы тұрғысынан, А.С.Гурский атап корсеткендей,
«өңірлік алып мемлекет мэртебесінен танбау, Қазақстанның осындай
болса да көшбасшылығын сақтау өте қисынды көрінген». Қазақстан
Президент! саяси көрегендік танытып, тамыздың 29-ында осы сессия
аяқталатын кезде өзінің Жарлығымен Семей полигоны жабылатынын
жария етті. Нәтижесінде, осы тектес қаруланудың сынақтарын жасау
үшін қажетті технологиялық тізбектің елеулі бөлігіне ие бола отырып,
Қазақстан дүние жүзінде ядролық полигонды дербес, өз шешімімен
жапқан алғашқы ел болды жэне көп ұзамай, ядролық қорлары
бойынша төртінші орындағы қоймадан ерікті түрде бас тартты.
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I Міі.ің үстіне, полигон сол кездегі КСРО басшылығының келісімінсіз
Ф.|()І.ІЛДЫ.

('смей полигонын жабу туралы тарихи шешім - ол мемлекет ерікті
іүрдс жэне біржақты тэртіппен осындай нысанның жұмыс істеуін
юматқан, оның соғыс мақсатында пайдаланылуы мүмкіндігін жойған
іиігаінқы жэне бірегей оқиға. Бүл шешім Қазацстанның ңазіргі замангы
пшрихында еліміздің әлеммен өзара қарым-қатынасын алдын ала
ііпқындагаи, ядролық ңарусыз мәртебе таңдаудыц маңызды құрамдас
һолігііі күраган басты оңшалардың бірі болды. Ол шешім Қазақстан
сол жылдар бойы қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жасап, алға
/кі.ілжытқан үлгінің іргетасына салынған. Бүгінгі күні Қазақстанның
мдролық қарусыз мэртебесі шекаралардың барлық ендіктері бойынша
()сйбітшілік пен қауіпсіздіктің негізіне айналды. Бұл - Қазақстанның
басқа елдермен жемісті ынтымақтастығының нақты мүмкіндігі.
1991 жылдың тамызында Қазақстан Президент! Н.Ә.Назарбаев
озінің КОКП ОК Саяси бюросының қүрамынан шығатынын
жариялады. Оның артынан Қазақстан Компартиясы да КОКП
қүрамынан шықты. Қазақстан Коммунистік партиясының Кезектен
гыс және төтенше съезі 1991 жылы қыркүйектің 7-сінде өтті. Съезде
Қазақстан Компартиясын таратып, жаңа партия құру туралы шешім
қабылданды. Делегаттар арасында партияны қалай атау керектігіне
қатысты өткір пікірталас туды. Делегаттардың көпшілігі «социалистік
партия» деп атауды құптады. Н.Ә.Назарбаев «Қазақстанның халықтық
бірлігі партиясы» деп атауды ұсынды, бірақ оны делегаттар қолдамады.
Жаңадан қүрылған партия «Қазақстанның социалистік партиясы»
(ҚСП) деген атау алды. 1990 жылдардың бірінші жартысында ҚСП ірі
де беделді партия болды: оның қүрамында әртүрлі ұлт өкілдерінен
47 мың адам есепте тұрды. Оның баспа органы - «Республика» жэне
«Сұхбат» газеттері тіркелді.
Компартия мүшелерінің бір бөлігі Қазақстанның Халық конгресі
партиясының қүрамына кірді. Бүл партияны құру туралы бастама
көтергендер - елде жэне шетелде танымал, беделді ақындар, қоғам
қайраткерлері Олжас Сүлейменов пен Мүхтар Шаханов.
Бұл партияның негізгі міндеті парламенттік эдістерді пайдалана
отырып, елдің ары қарай элеуметтік-экономикалық дамуына қол
жеткізу болды. Партия президенттің жаңа бағытын қолдайтынын
жэне интернационализм қағидаларын ұстанатынын жариялады.
1991 жылдың қыркүйегінде КСРО Халық депутаттарының төтенше
съезі Прибалтика республикаларының тэуелсіздігін мойындады.
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Жеті: Ресей, Беларусь, Әзірбайжан, Қазақстан, Өзбекстан, Түрік'
менстан, Тэжікстан республикалары жаңа мемлекетаралық құрылым
Егемен Мемлекеттер одағын (ЕМО) құру ниетін хабарлады. Бірақ
ол жоспар орындалмады. 1991 жылы желтоқсанның 8-інде Беловеж орманындағы резиденцияда үш республиканың көшбасшылары:
Б.Ельцин (Ресей), Л.Кравчук (Украина) жэне С.Шушкевич (Беларусь)
«КСР Одағының халықаралық саяси құқық субъектісі жэне геосаяси
шындық ретінде өмір сүруін тоқтатқаны туралы» айтылған қүжатқа
қол қойды.
Ол жерде ТМД - Тэуелсіз Мемлекеттер Достастығын (ТМД)
құру туралы келісім жасалды. «Үш одақтас республика басқа
республикалардың қатысуынсыз қалай келісім жасай алады?» деген сүрақ туған кезде, Сергей Шахрай (Ресейдің құқық мэселелері
жөніндегі бүрынғы кеңесшісі) бұл тығырықтан шығу жолы туралы
ұсыныс айтуға тырысты. «Оның уәждемесі мынадай мазмүнда
болды, —деп еске алады Андрей Козырев (Ресейдің сыртқы істері экс
министр!), - КСРО-ны 1918-1921 жылдарда төрт тәуелсіз мемлекет РКФСР, Украина, Белоруссия жэне Закавказье Федерациясы құрған.
ЗКФСР өмір сүруін тоқтатқан соң, кезінде одақ қүрған үш субъект
қалды. Оның үстіне, олардың өз жолдарын айқындау құқы одақтық
келісімдер нұсқаларында да, КСРО Конституциясында да сақталған».
Алайда кез келген жағдайда, осындай түсіндіру болғанына
қарамастан, Қазақстан мен Орталық Азия республикаларының
қатысуынсыз ТМД құру әрекеті қателік болғандықтан, ол көп ұзамай
түзетілді. Сөйтіп, 1990-1991 жылдардың егемендендіру үдерісін Беловеж келісімі бекіте түсті. Есте қаларлығы, оның қорытындылары
жайында хабарды бірінші болып АҚШ президент!, Дж.Буш (үлкен)
алса, ал КСРО президент! М.С.Горбачев қабылданған факт туралы
ек!нш! болып ест!д!.
Сол уақыттың көптеген маңызды оқиғаларының т!келей
қатысушысы болған Н.Ә.Назарбаев былай деп еске алады: «Келес!
күн!, яғни желтоқсанның 9-ында, Мәскеуде б!рлескен кездесу өт!п,
оған М.Горбачев, Б.Ельцин жэне мен қатыстық. Б.Ельцин Беловежде
қабылданған шеш!мдер туралы егжей-тегжейл! баяндап берд!. Беловеж кел!с!м!н!н мэн-магынасы жайында М.Горбачев пен Б.Ельцин
арасындағы ауыр да тартысты эцпме ек! сагаттан астам уақытқа
созылды... Ел үш!н де, б!рге т!зе қосып жұмыс !стей алатын ек!
кошбасшы үш!н де !ш ашиды, эрине. Б!рақ эңгімен!ң қиюы қашты».
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|Ч'М жылғы желтоқсанның 12-с!нде Ашхабадта Орта Азия
p i (іуоімікалары мен Қазақстан басшыларының кездесу! өт!п, онда
ІМ'1 күруга қатысу шарасының оның құрамына енг!с! келет!н,
1.1111 Одагынан кей!нг! барлық республикалардың теңқұқылығы
иііііі.ііідалган кезде ғана мүмк!н болатыны айтылды.
І'>‘Л жылғы желтоқсанның 21-!нде Алматыда он б!р мемлекеттің
іІ|і\»ііндан басқа) басшылары КСРО-ның түпк!л!кт! тарағаны жэне
IМД
Тэуелс!з Мемлекеттер Достастығының құрылғаны туралы
М.и нумдамаға қол қойды.
|ччі жылы желтоқсанның 25-!нде М.С.Горбачев КСРО Президент!
ы\,иі.імыиан кетет!н!н мэл!мдед!. Сөйт!п, 1991 жыл осы заманның:
мімііскстт!к төңкер!ст!ң сэтс!з эрекет!, КОКП-ның таратылуы,
И ГО деп аталатын алып империяның күйреу! !спетт! аса маңызды
ііі.иіаларымен есте қалды.
Қорыта келе, КСРО ыдырауының нег!зг! себептер!не тоқталып
.іім с болады. Олар жайында Н.Ә.Назарбаевтың «Ғасырлар тоғыі і.іііда» атты еңбегінде егжей-тегжейл! жазылған. Н.Ә.Назарбаев
К( ГО-ның күйреуін қайғылы, жэне, сөз жоқ, жүзжылдық соңындағы
».іиамдық қүбылыс деп санайды.
Казахстан Президентінің п!к!р!нше, КСРО-ның тарауына: экономиқоса, жсиіпы, қогамның да технология жагынан артта қалуы
0 ,1. КСРО-ны дамыту үшін жанталаса ңарулану да, ұзақ жылдар бойы
ішчиілмеіі келген үлт мәселесі де себеп болган. Үлттық қатынастардың
іччптелмеуі былай тұрсын, одан сайын ушыга түскен-ді.
2. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің жариялануы.
Мемлекеттік рәміздердің қабылдануы
Қазақстан тэуелс!зд!к алу барысында төмендегідей бірнеше тарихи
кезеңнен өтті.
I кезең - 1989 жылдың қыркүйегінен 1990 жылдың сәуіріпе
Оешнгі аралық. Ол республиканың жоғары лауазымды тұлғасьі Казак КСР-! Жоғарғы Кеңес!н!ң Төрағасы институтын енг!зу кезеңінен
іірсзидентт!ң мемлекет басшысы ретіндег! институтын енг!згенге
дей!нг! уақытты қамтиды. Бұл кезең элеуметтік-экономикалық
дагдарыстың тереңдей түсуімен, жарым-жартылай шаруашылық
реформалардан жэне Одақ басшылығының саясат!ш!л!к бостандықтар
саласындағы енжар !с-қимылдарынан туған саяси-құқықтық қарамақайшылықтардың көбею!мен сипатталады. КСРО-ның мемлекетт!к
бил!г! мен экономикасынын жедел қарқынмен қүлдырауы жағдайында.
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Қазак КСР-інде республиканың саяси жэне экономикалм»

К ^ ш J c е д Г " '" '" ’"

баскарудьщ енгізілуі заішм

caJLTV ~
25-і„ен 1991 жылгы желтоқ
сашшң 8-ше дешнг, аральщ. Ол «Қазак КСР-інің мемлекеттік
егемендіп туралы» Декларация жарияланған кезден Ресей Укрп
ина жэне Белоруссия арасындағы Беловеж келісіміне, яғни КС1Ч)
ның тарауына дейінгі уақытта қамтиды. Қазақстанның тәуелсіздііі
қалыптасуьі үдерісінде 1990 жылы қазанның 25-інде Қазақ КСР-І
Жоғарғы Кеңесшщ «Қазақ КСР-інін мемлекеттік егемендігі туралы»
Декларациясының қабьшдануы шын мәнінде тарихи маңызы бар қадам
Республикамызға халықаралық қатынастардьщ
дербес субъект,сі рет.нде әрекет ету. сыртқь. саясатты өз мүдделеріндс
иқындау және сыртқы экономикалык кызмет мәселелерін дербес
шешу мү,«кіндіпн берді. Бұл кезеңге: халыктардың үлттық санасезімінің қаркынды өсуі, бүрынгы КСРО-ның барлық одақтас респуэртүрлі саяси партиялардың. когамдық ұйыі«дар мен
қозғалыстардың батыл қызмет атқаруы тэн.
1990 жылдардың басында, Қазақстан Республикасы егемендік
алган соң, егемен мемлекет қүру, азаматтық қогаіяның институттарын
“ эселелерге айналды: мән-магынасы
мемлекеттің барлық элеіиенттерінің тэуелсіз меі«лекет белгілеріне
керек^болдь^” тұратын жаңа мемлекеттіліктің сипатын айқындап алу

1991 жьшы желтоқсатың І-іиде Қазақста,, президентінт бүкілсашгауы өтт, республика президент! болып Н.Ә.Назарбаев

1991
жьілы желтоқсанньгн 10-ында Жоғарғы Кеңес «Казак КСР-ін
Қазаісстан Республикасы етш өзгерту туралы» Заң қабылдады.
кезсч - 1991 жылғы желтоқсаішың 16-сышт 1992 жылдыіі
соқына дешнгі уақытты қамтиды. Қазакстан Республикасының
Жогаргы Кеңес, 1991 жылгы желтоқсанның Іб-сында тарихи қүжат «Казахстан Республикасының меіилекеттік тәуелсіздігі туралы»
f
“ Н, сол аркылы Казахстан ^ ін ін
аумагы мен үлттых баилыгына хатысты ішхі де, сыртхы да саясатын дербес жүрг.зетін тэуелсіз, демократиялых, күкыхтых мем
лекет болып жарияланды. Аталган зан республихамыздын с Г и
жэне хонституциялых дамуындағы маңызды кезең болды жэнеүлттың өз жолын аикындауы хұхы, жехе түлганың хұхыхтары мен

Ии. t ІМІі.імирмна басымдық берілуі, саяси тұрақтылық, биліктердің
Нніиһі, үіітралық келісім жэне тағы басқа мәселелер бойынша
иРіИи иііі.татын ұстанымдарды білдірді.
\ ы '111111 кезең біртұтас қазақстандық азаматтылықтың белгіимңиимі срскіііеленеді. 1991 жылғы желтоқсанның 20-сында «ҚазақI і.«іі ІЧч ііубликасының азаматтыгы туралы» Заңға қол қойылып, 1992
^.(им імурыздың 2-сінде Қазақстан БҮҮ-ға қабылданды. Қазақстан
.м*ні,тііры бүкіләлемдік істерге және жалпыадамзаттық мәселелерге
»мим) V мүмкіндігін алды.
жылғы маусымның 4-інде Қазақстан Республикасының
мгмііі’ксітік рэміздері: Мемлекеттік туы, Қазақстанның елтаңбасы, ал
ііоқсаида оның Мемлекеттік әнұраны бекітілді.
/VV2 жылгы кыркүйектіц 29-ында цазактардың алгашқы бүкіл*һмі>ік қүрылтайы ашылса, ал желтоқсанда Қазақстан халықпі,ііч.іпһП( форумы өтті. Еліміздің ішкі саяси дамуының басты
міііи агы мемлекет ішінде үлтаралық келісім мен саяси түрақтылықты
»ііһ іау болды.
('»)йтіп, республикамыз тәуелсіз мемлекетке айналып, жан-жақты
/ммудың нақты мүмкіндіктеріне ие болды. Мемлекет экономика
.iwHі.інан да, саясат жағынан да өзінің тэуелсіз ішкі жэне сыртқы сая»iiii.m дербес жүргізе алатын кезде ғана тэуелсіздік мэртебесін алады.
IV кезең - 1993 жыл ңаңтарының 23-інен басталып, 1995 жылгы
пшмыздың 30-ында аяқталды. Бұл Қазақстанның демократиялық
мсмлекеттілігі қалыптасуындағы маңызды кезеңдердің бірі болды.
1'М)3 жылғы қаңтардың 28-інде тәуелсіз Қазақстанның алғашқы КонI гитуциясы қабылданды. Бірақ екі жыл өткенде ол өзінің қалыптасқан
пакты өмірге сай бола алмайтынын көрсетті: бұл Конституция билік
гармақтары арасындағы кикілжіңді жағдайларды шешудің пәрменді
істігін қарастырмағандықтан, Қазақстан Республикасының кейінгі
саяси-конституциялық дамуына тікелей эсер етті. Саяси, элеуметтік
озгерістермен катар, экономикалык өзгерістерге де заң шығарушы
мегіздің осалдығы, сот жүйесінің жетілмегендігі тежеу болды.
Қазақстаи Республикасының мемлекеттік қүрылысында 1995
жылгы тамыздың 30-ыиан жаңа кезең басталды. Нак осы күні
Қазакстан Республикасының екінші Конституциясы кабылданды. Бұл
Конституция жаңа мемлекеттіліктің іргелі негіздерін салды, коғамның
дамуын реттеп, бағыттай алатын біртүтас мемлекеттік билік
орнатты. Президентке мемлекеттік биліктің барлык тармақтарының
келісіп жұмыс істеуін және халықтың алдындағы жауапкершілігін
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қамтамасыз етуге жағдай туғызатын конституциялық төрешінім
өкілеттіктері берілді. Қолданыстағы Конституция - қоғамымыздыц
негізгі жетістіктерінің бірі жэне сол ғана реформалар кезеңінде басты
ынталандырушы факторлардың бірі ретінде қызмет етеді. Жаца
Конституция негізінде 1995 жылғы желтоқсанның 9-ында Қазақстам
Республикасы тарихында алғаш рет екіпалаталы Парламент сайлауы
өтті. Жоғарғы палата - Сенат, төменгісі - Мэжіліс.
Қазақстанның іиемлекеттік рәміздері. Жаңа қазақстандық мемлекеттіліктің маңызды көрінісі Қазақстан Республикасы Президентінің
тікелей қатысуымен жасалған республика рәміздері болды.
Қазақстанның мемлекеттік рәміздері - ол оның егемендігі мен
тэуелсіздігінің, халық пен билік арасындағы бірліктің дәлелі. Олар
қазақстандық мемлекеттіліктің, ұлттық жэне жалпыадамзаттық
Қундылықтарға ұмтылып, шоғырлану идеясын білдіреді. Мемлекеттік
рәміздердің мақсаты, бір жағынан, мемлекеттілік идеясының негізгі
басымдықтарын: тұтастықты, тэуелсіздікті, ел азаматтарының
санасындағы бірлікті бекіту болса, екінші жағынан, халықаралық
деңгейде Қазақстанның бейбітшілікті суйетін, ізгі көршілестікті
жақтаушы ретіндегі беделінің қалыптасуына септігін тигізеді.
Мемлекеттік рәміздерде қазақ философиясының негізгі қасиеттері,
ұрпақтардың тарихи сабақтастығын сақтауға көмектесетін іргелі
ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтар айшықты бейнеленген. Мемлекеттік рәміздер үлттық мемлекеттілік идеологиясыныц
сырткы пішіндері де болып табылады.
Бір-бірлерін өзара толықтыра отырып, олар Қазақстан Республи
касы азаматтарының жэне халықаралық қоғамдастықтың санасында
республиканың жэне президенттік биліктің бұлжымастығы негіздері
ретінде, бірбүтін қалпында қабылданады.
Президент Н.Ә.Назарбаев 1992 жылғы маусымның 4-інде:
«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туы туралы», «Қазақстан
Республикасының Мемлекеттік елтаңбасы туралы» жэне «Қазақстан
Республикасының Мемлекеттік энұранының музыкалық редакциясы
туралы» Заңдарға қол қойды. Ал маусымның 6-сында Алматыдағы Абай
атындағы Опера жэне балет театры ғимаратында республикамыздың
мемлекеттік рәміздеріне арналған салтанатты жиын өтті. Сол күні
Казахстан Республикасы Президент! резиденциясының жэне Жоғарғы
Кеңесі ғимаратының үстінен Мемлекеттік ту желбіреп, Мемлекеттік
елтаңба орнатылды. 1992 жылғы желтоқсанның 11-інде Мемлекеттік
эрұранның мэтіні бекітілді. Кейіннен мемлекеттік рэміздер туралы
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и|и ,келер Казахстан Президентінің конституциялық заң күші бар,
ЖІ.1ЛЫ қаңтардың 24-інде шыққан «Казахстан Республикасының
мгмлекеттік рэміздері туралы» арнаулы Жарлығында бір жүйеге
ммцірілді. Мемлехеттік ту мен Мемлехеттіх елтаңба үлгілері
К,іі і.іхстан Республикасы Президентінің резиденциясында сахтаулы.
I »11.ір Алматыдан жаңа елорда — Астанаға хұрметті күзетпен бірге
.ірмлулы көлікпен жеткізілді.
(’ол жағында ұлттых өрнек, ортасында алтын күн жэне халыхтап
уіііхан бүркіт салынған көгілдір ту бүгінгі күні республикамыздың
(ырлых экімшілік ғимараттарына сэн беріп, егемен Казахстанның
іііст мемлекеттердегі елшіліктерінің төбесінде желбірейді, сонымсп хатар Б ¥ ¥ ғимараты маңында да орнатылған. Казіргі таңда ол
иостандыхтың, тэуелсіздіктің жэне егемендіктің нышаны ретінде
хабылданады. Мемлекеттік тудың авторы - суретші Шэкен Ниязбехов.
Отандых тудың таза көгілдір түсі халыхтың мэдени-этностых
бірлігін дэлелдейді жэне бір мезгілде мемлекеттің бөлінбестігі идеясын да көрсетеді. Жарых ~ өмір мен хуат көзі. Сондыхтан ел туының
ортасындағы алтын күн өмірді бейнелеп тұр. Туымыздағы күн
сэулелеріне (32 сэуле) зер сала харасах, олардан бидай дэнінің пішіііін - молшылых пен эл-аухаттың белгісін көреміз.
Көшпенділердің дүниетанымында дала бүркіті ерекше орын алады.
Бүл жерде бүркіт бейнесі мемлекеттік билікті, кеңдік пен көрегендікті
білдіреді. Кыр түрғыны үшін бұл - бостандыхтың, тэуелсіздіктің,
махсатха, биікке, болашахха үмтылудың белгісі. Сонымен бірге
бүркіт өзінің элеуетті күшімен болашахха ұмтылғандарға кедергі
келтіргісі келетін кез келген хаскөйге лайыхты тойтарыс бере алады.
Бүркіттің бейнесі жас егемен Казахстанның элемдік өркениеттің
биік шыңдарына ұмтылуы идеясынан туған. Туымызға жаңа және
хайталанбайтын сипат беріп тұрған элемент - ол тудың тұғырын
бойлай жүргізілген, үлттых ою-өрнектен тұратын жолах- Бұл жерде
хазахтың «хошхар мүйіз» деп аталатын өрнегі бейнеленген.
Елтаңбаның авторлары - Жандарбек Мэдібеков пен Шота
Уэлиханов. Елтаңбаның хах ортасында шаңырах салынған, ал оның
астында мемлекеттің «Казахстан» деген атауы бар. Елтаңбаның
жоғары бөлігінде - бесбұрышты жұлдыз, бүйірлерінде ханатты
түлпарлар бейнеленген. Елтаңбаның негізгі реңкі тудағыдай хөгілдір,
ал хиялымыздагы ханатты аттар, шаңырах пен жұлдыз алтын түстес.
«Шанырах» - киіз үйдің жоғарғы күмбез түріндегі төбесі
отбасының, элемнің, жаһанның берекесін, тыныштығын білдіреді.
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Түңдік - киіз үйдің төбесіндегі ойық көз алдымызға көгілдір ашық
аспан аясында жарқыраған күнді елестетеді. Елтаңбаның қақ ортасынан күмбездің біркелкі тарай орналасқан уықтары өмір мен жылу
көзі - күн сәулелерін бейнелейді. Авторлар киіз үйдің керегелеріи
бейнелеудің дұрыс шешімін таба алған. Шаңырақты көтеріп, тірегі
тұратын айқыш үш қабат күлдіреуіш оның беріктігін қамтамасыз
ететін үш жүздің бірлігін паш етеді. Осылайша, авторлар геральдика,
яғни елтаңбалардың суреттері, олардың тарихы туралы ғылым тілімен
қазақстандықтардың бейбітшілік пен тыныштық сүйетін қасиетін бейнелеп берген.
Елтаңбаның қүрылымын қүрайтын келесі бір бөлігі - жарты ай
пішінді мүйіздері бар, алтын қанатты, қиял-ғажайып аттар. Гераль
дика тілінде тұлпарлар бейнесінің терең мағынасы бар. Ол жауларға
қарсы күресте: арыстанның айбатын, қыранның қырағылығын,
бүқаның элеуетті күшін, еліктің жылдамдығы мен әсем қимылын,
түлкінің қулығы мен тапқыштығын білдіреді. Тұлпарлардың алтын
қанаттары бидайдың алтын сабақтарын, яғни ерен еңбекті, молшылық
пен материалдық эл-ауқатты бейнелейді. Оның үстіне, түлпар
көшпелілердің барша шаруашылық және рухани өмірлеріне тікелей
байланысты серігі де болып саналады. Қанатты ат (пырақ пен жалғыз
мүйіздің қосындысы) күшті, өркендеген мемлекетке үмтылуды
білдіреді. Бесбұрышты жүлдыз қазақстандықтардың барлық бес
континенттің мемлекеттері мен халықтарының қоғамдастығына
бірігуін көрсетеді.
Қоғамдық санада орын алған өзгерістер елдің музыкалықпоэзиялық нышаныньщ жаңа мазмүнын талап етті. Мемлекеттік
энүран - мемлекеттің ресми нышаны, елтаңба мен тудың музыкалық
баламасы. Әнүранның мэтінін Мүзафар Әлімбаев, Қадыр Мырзалиев,
Түманбай Молдағалиев, Жадыра Дәрібаева бірлесе жазған. Бұл мәтінге
Қазақ КСР-і Мемлекеттік энұранының музыкасын композиторлар:
Мүқан Төлебаев, Евгений Брусиловский, Латиф Хамиди шығарған.
Әнүран республика егемендігінің, Қазақстан халықтарының бірлігі
мен достығының, бауырластығының мемлекеттік нышаны болып
табылады. Әнұранның жан толқытатын сезімдік эсері - ол адамдарды
Отанға деген сүйіспеншілік және берілгендік сезіміне біріктіретін
тебіреніс, серпіліс, қуаныш. Алайда халықтың отаншылдық сезімдерін
білдіру үшін көбінесе 1950 жылдары Шәмші Қалдаяқовтың Жұмекен
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....... болды. Бұл ән еліміздің ресми емес энұранына айналып,
мі ыім іиіідықтардың жүрегінен орын тапты.
І',.иақстан Республикасы Парламент! Мэжілісі мен Сенатының
,'(И)н жылғы қаңтардың 6-сында өткен бірлескен отырысында
t 'іімиліц жаңа энүраны туралы мэселе қаралды. Елдің жоғарғы заң
іііі.іі арушы органының күн тәртібіне республика үкіметі «Қазақстан
|*ічііубликасы Президентінің «Қазақстан Республикасы мемлекеттік
|ь»мидсрі туралы» заңдық күші бар Жарлығына өзгертулер енгізу
і\|і.іііы» заң жобасын қарауды ұсынды. Қазақстан Республикасы
I Іарламенті Мэжілісінің спикер! Орал Мүхамеджанов депутаттарды
К,.иақстан Республикасының Президент! Н.Ә.Назарбаевтың хатымен
тіімстырды. Бұл хатта Қазақ КСР-! тұсында жазылган әнұранның,
ммііішке қарай, қазақстандықтардың көң!л!нен шықпайтыньі
,(іііылган. Ш.Қалдаяқовтың «Мен!ң Қазақстаным» эн! ел !ш!нде жи!
іііігылып, ресми емес әнұранға айналған. Әнге ресми мәртебе бер!п,
(к*кітет!н кез келд!. Хат авторының ойынша, әнүран деп жариялау
үііііи, бұл халық ән!не белпл! б!р өзгертулер енг!зу қажет. Елу тоғыз
гозден тұратын ән мәт!н! жаңадан жиырма бес сөз қосылып, түзет!л!п
жазылды. Хатты оқу барысында Н.Ә.Назарбаевтың авторлыққа
үмтылмаса да, ән мәт!н!не талаптарға сай өзгертулер енпзген! белг!л!
і)()лды. Ол өзгертулер қазақ халқының туған жерд!ң тәуелс!зд!г!
жолындағы күрес!н паш етт!.
Заң жобасын ары қарай талқылау барысында б!рқатар депутаттар
«Мен!ң Қазақстаным» атты жаңа әнүранның авторлары қүрамына
Қазақстан Республикасы Президент! Н.Ә.Назарбаевты ресми
гүрде енг!зу туралы ұсыныс жасады. Мэж!л!с пен Сенат депутаттары жаңа энүран мәт!н!н!ң авторлары рет!нде Ж.Нэж!меденов пен
И.Ә.Назарбаевты б!рауыздан қолдады.
2006 жылгы қаңтардыц 10-ы Қазаңстан тарихына елдің жаңа
риүраныиыц туган күні болып еиді. Жаңа ресми музыкалық-поэзиялық
нышан - әнұран алғаш рет Астанада, президентт!ң «Ақорда» сарайында президент Н.Ә.Назарбаевтың кезект! президент сайлауындағы
жең!с!нен кей!нг! үлықталуы кез!нде шырқалды. Ел әнұранының
таныстырылуына элемн!ң жетп!с ел!нен келген қонақтар куэ болды.
Олардың арасында бұл салтанатты мерекеге: президенттер, премьерминистрлер, министрлер мен елш!лер, халықаралық үйымдардың басшылары мен өк!лдер! де келд!. Ресми салтанаттарда әнұран орындалған
кезде, қатысушылар орындарынан түрып, оң қолдарының алақанын
кеуделер!н!ң сол жақ түсына қояды. Қазақстан Республикасының
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мемлекеттік әнұраны мәтінінің мазмұны жэне жігерлі де эсерлі эуені
адамдардың жүректерінде отаншылдық сезімін оятады.
3. Жаңа қазақстандық мемлекеттіліктің қүрылуы.
Президенттік билік институтының енгізілуі
Қазақстанда президенттік билік институтының енгізілуі қажетті
және болмай қоймайтын іс еді. Ондвй институтсыз қазақстандық
мемлекеттіліктің жалпы құрылысы, сәулеті аяқталмағандай болатын
еді. Президенттік институт енгізу қажеттігі тэуелсіздік жарияланғанға
деиін-ақ аиқын болған. Президент лауазымы саяси жүйені (демек,
жалпы республиканы) дағдарыс пен реформалар жағдайында
тұрақтырақ жэне басқарылатын етті. Республика басшысы, Қазақстан
Компартиясы Орталық Комитетінің бірінші хатшысы лауазымынан басшы-президент лауазымына өту маңызды тұжырымдамалық
өзгерістщ басталғанын, мемлекеттік-саяси жүйенің жоғары деңгейлі
жаңа сапасына қарай беталысты көрсетті.
1991 жылы президенттік институттың бірте-бірте дамуы маңызды
ақылға қонымды қадам жасады - Жоғарғы Кеңес арқылы сайлаудан
бүкілхалықтық сайлауға көшті. Қазақстаи ушіи тагдыршешті саналатын 1991 жылгы желтоқсаиның 1-Ыде откен букілхалықтық
саилауда Н.Ә.Назарбаев Қазақстанпың Президент! болып сайланды. Сайлауға қатысқандардың 98,78 процент! Н.Ә.Назарбаев үшін
дауыс берген. Президенттік сайлаумен бір мезгілде вице-президент
сайлауы да өтіп, бұл лауазымға Е.М.Асанбаев ие болды.
Сол жылгы желтоксанның ІО-ында Алматыдагы Республика
сараи^ында жана сайланған президентті ұлықтау салтанаты өтті
н.аназарбаев Қазакстан Республикасы Президентінің кепұлтты
республика халқына адал қызмет ететіні, азаматтардың қүқықтары
мен бостандықтарына кепілдік беретіні, Қазақстан Республикасы
Конституциясы қағидаларын және өзіне жүктелген Қазақстан Респуб
ликасы Президентінің міндеттерін бүлжытпай орындайтыны туралы
ант берді,
Мемлекет басшысы лауазымын салтанатты түрде қабылдау шарасы
теледидардан көрсетілді: Н.Ә.Назарбаев мінбеге жақындап келіп, ҚР
Конституциясы мен Мемлекеттік егемендік туралы Мағлүмдаманың
үстіне қолын қойып, ант мәтінін қазақ жэне орыс тілдерінде айтты.
Залда Қазақстанның Мемлекеттік энұраны шырқалды. Қазақстан
резидентінің сөзі аяқталған соң, сахнаға ақсақалдар тобы:
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рсспубликамыздың халық ақыны Шәкен Әбенов, республиканың
халық жазушысы Дмитрий Снегин, КСРО халық депутаты Ибрагимжан Қожахметов, КСРО халық эртісі К^ддыс Қожамияров, КСРО
ецбегі сіңген жаттықтырушысы Эдуард Айрих шықты.
Ақсақалдар тобы атынан Ш.Әбенов сөз сөйлеп, президентке бата
беріп, оған ұлттық ою-өрнектер салынып тігілген шапан, баскиім
және өрнектелген белдік сыйлады.
Сол күні, желтоқсанның 10-ында, Қазақ КСР-і Жоғарғы Кеңесі
республиканың көпұлтты халқының адам кұқықтары мен бостандыктарының қолсұғылмастығына, қоғамның саяси-экономикалық жэне
идеологиялық көптүрлілігіне негізделген демократиялық және
бейбітшілік сүйетін, құқықтық мемлекет құруға, өз жолын өзі
таңдауға деген ұмтылысына сүйене отырып, «Қазақ КСР-і атауын
«Қазақстан Республикасы» деп өзгерту туралы» Заң қабылдады.
Қазақ КСР-і Конституциясына (Негізгі Заңына) және «Қазақ КСРінің мемлекеттік егемендігі туралы» Декларацияға, Қазақ КСР-і
мемлекеттік органдарының заңдары мен басқа да актілеріне тиісті
өзгертулер енгізу жайында шешім қабылданды. Бұл шешім қоғамдағы
демократиялық өзгерістерге, азаматтық әлемге, кеңестік-социалистік
идеологиядан ресми шегінуге бет алған үрдісті заңды түрде бекіте
түсті.
Саяси жүйенің қазақстандық үлгісі өз дамуы жолында 1991 жылдың
желтоқсанында жаңа кезеңге аяқ басты. Егер 1991 жылдың сәуірінен
қарашасына дейінгі бірінші кезеңде парламенттік республиканың
қалыптасуы жүрсе, енді келесі кезеңде - 1991 жылдың желтоқсанынан
бастап республикада президенттік республика қалыптаса бастады.
1991 жылғы желтоқсанның 12-сінде Қазақстан Республикасы
Президентінің «Қазақстанда 1986 жылы желтоқсанның 17-18-індегі
оқиғаларға қатысқаны үшін жауапкершілікке тартылған азаматтарды ақтау туралы» Жарлығы жарияланды. Адамгершілік,
ақиқат пен әділеттілік үстанымдарын басшылыққа ала отырып,
бұл Жарлық: ««Қазақстанда 1986 жылы желтоқсанның 17-18-індеп
оқиғаларға қатысқаны үшін қылмыстық, әкімшілік және тэртіптік
жауапкершіліктерге тартылған азаматтар ақталды деп саналсын», деген эділетті шешімді жария етті.
Ол Жарлыңта желтоцсан айыныц 17-сі енді Қазақстаи
Республикасының демократияльщ жаңаруы күпі болып та саналатыны
айтылган. Бүкіл қазақ халқының үлттық қасиетін сақтап қалғандарға
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құрмет көрсете жэне, бэрінен бұрын, жастардың сол кездегі батыл да
жанкешті эрекеттерін әділетті бағалай отырып, Қазақстан Республикасы Президент! Қайрат Рысқұлбековке (қайтыс болғаннан кейін)
мемлекетіміздің жоғарғы марапаты «Халық қаһарманы» атағын беру
туралы Жарлыққа қол қойды. Бұл қадамдар мемлекеттің кеңес заманынан кейінгі жасаған алғашқы демократиялық іс-қимылдарының бірі
болды. Олар қоғам жұртшылығы тарапынан кең қолдау тапты.
Қазақстанның тәуелсіздігі цалыптасуының келесі кезеңі 1991
жылы желтоқсанның 16-сында «Мемлекеттік егемендік туралы»
Декларациядан бастау алатын кояституциячьщ нормалардың
қисыиды жсиігасына айналван «Дазакстпан Республикасының
Мемле-кеттік тәуелсіздігі туралы» ҚР Конституциялық Заңыиың
қабылдануы болды.
Бұл құқықтық құжаттың қабылдануы Қазақстан халқы тағдырындағы айқындаушы фактор болды. Егер «Мемлекеттік егемендік
туралы» Декларация элі КСРО өмір сүріп тұрған кезде қабылданса,
ал «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» ҚР
Конституциялық заңы дүниеге келген соң, еліміздің шынайы тәуелсіз
дамуына түбегейлі бағыт ұстау мүмкін болды.
Қазақстан өзінің тәуелсіздігін жариялаған соң, республиканың
саяси-конституциялық дамуында жаңа тарихи кезең, қазіргі заманға
сай мемлекеттің негіздері салынған кезең басталды.
Конституциялық заңның негізгі ережелері 18 баптан тұратын
жеті
тарауда
қамтылған.
Қабылданған
құжаттың
1-бабы
«Қазақстан Республикасыиың ішкі жэне сырпщы саясапшіы дербес айқыидайтыи тэуелсіз, демократиялық жэне қуқықтық, ал
иумаіы бүтін, боліибейшіи жэне қол сүгылмайшыи мемлекеш»
екеніи жариялайды.
Заңның келесі тараулары мен баптарында мэселелердің кең ауқымы
баяндалып, реттелген, Онда сондай-ақ «тарихи тағдырларының ортақтығы арқылы қазақ ұлтымен біріккен республикадағы барлық ұлттар
азаматтарының егемендік пен мемлекеттік биліктің жалғыз бастауы
болып табылатын қазақ үлтымен бірге Қазақстан халқын қүрайтыны»
атап көрсетілген. Қазақстан Республикасының азаматтығы мәселесі
де Заңда ескерілген. Заңда қазақ үлтының және Қазақстанда өмір
сүріп жатқан басқа үлттар өкілдерінің мәдениетін, дәстүрлерін, тілін
қайта жаңғырту және дамыту, ұлттық қадір-қасиеттерін нығайту
мемлекеттің аса маңызды міндеттерінің бірі болып саналатыны
айтылған.
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Ічоііс гитуциялық заңда Қазақстан Республикасының мемлекеттік
Піічік органдары және мемлекеттік тәуелсіздіктің экономикалық
тчидері айқын белгіленген. Қазақстан Республикасының меншіктің
һирііі.ік түрлерінің көптігі мен теңдігіне негізделетін дербес
•киііоммкалық жүйесі бар. Республикамыз дүниежүзілік қоғамдастық
муіііссі, халықаралық қүқық субъектісі болып жарияланған. Заңда
К,.иақстан Республикасының мемлекеттік тэуелсіздігін қорғау
м.чслссіне ерекше көңіл бөлінген. Республиканың бөлінбес қүқын
күраіітын мәселелерді шешуге кез келген араласу оның мемлекеттік
Iауслсіздігіне қол сұғу деп бағаланады. Республика өзінің тэуелсіздігі
мсіі аумақтық бүтіндігін сақтау мақсатында меншікті Қарулы
Күіптерін қүру құқына ие.
Заңның қорытынды Ережесінде Қазақстан Республикасының өзінің
мемлекеттік рәміздері: елтаңбасы, туы, әнүраны оар екені айтылған.
І*оспублика астанасы болып Алматы белгіленген.
«К,э.зақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы»
Комституциялық заңның қабылдануы жаңа тәуелсіз мемлекеттің
іііынайы егемендігінің бастауы, Қазақстанда 1986 жылдың желтоқсаиынан кейін орын алған демократиялық үдерістерді жалғастырған
демократиялық өзгерістердің жаңа кезеңі болды. Конституциялық
Заң қазақстандық қоғамның бүрынғы саяси жүйенің жақсы жақтарын
жете түсінуіне септігін тигізді. Сонымен бірге экономика мен саясатты тоталитарлық жүйенің қайталануынан батыл түрде тазарту заң
жүзінде бекітілді.
Шынайы егемендікті жария ету елімізді сыртқы әлемнің танып,
мойындауына қол жеткізуге жағдай туғызды. Конституциялық Заң
Қытай, Түрікменстан, Өзбекстан, Қырғыстан және Ресей елдерімен
шекара мэселесін толық реттеуге мүмкіндік берді. Ол Еуразия
кеңістігінде сенім, серіктестік жэне тұрақтылық саясатының негізін
салды. Қазақстанның барлық азаматтарына өздерінің қауіпсіздігіне
толық сенімді болуы жағдайы қамтамасыз етілді. Заң Қазақстанның
бүкіл халқы үшін ішкі серпінге айналды. К,азақстан Республикасында сенім, келісім және түрақтылық заң түрғысынан беки түсті.
Заң мемлекеттің болашақ Конституциясына негіз салған құжат болды.
Конституциялық зан, Ережелері сол кезде қолданылып жүрген К,дзақ
КРС-інің 1978 жылғы Конституциясы нормаларынан жоғары қойылды.
Республиканың мемлекеттік егемендігін қамтамасыз ету мақсатында 1991-1992 жылдарда тиісті органдар құрылды. Президенттің
басшылығымен жаңа мемлекеттік орган —Қауіпсіздік Кеңесі бекітілді.
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1991 жылғы тамыздың 25-інде жарыққа шыққан «Қазақ КСР-і Коік
титуциясына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңкі
сэйкес, аталган органға Қазақ КСР-і егемендігін, оның аумағыныц
біртұтастығын қорғау, қорғаныс саласындағы саясатты жүзсгі*
асыру бойынша ұсыныстар эзірлеу қызметі жүктелді. Президенттің:
1992 жылғы наурыздың 16-сындағы «Қазақстан Республикасының
республикалық гвардиясын қүру туралы», 1992 жылғы қазанның
10-ындағы «Қазақстан Республикасы Ішкі Істер министрлігініц
ішкі эскерлері туралы» Жарлықтарының елеулі маңызы болды.
Конституциялық заңның 16-бабына сэйкес, «Қазақстан Республикасының қорғаныс және Қарулы Күштері туралы» ҚР Заңы
қабылданып, онда Қарулы Күштердің республиканың қауіпсіздігі
жүйесіндегі рөлі айқындалды. Адамның негізгі құқықтары мен
бостандықтарын қорғау бойынша бірқатар заңнама актілері
қабылданды. 1991 жылғы желтоқсанның 20-сында жарыққа шыққан
«Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы» ҚР Заңы 1978
жылғы Қазақ КСР-і Конституциясына елеулі өзгертулер енгізді. Онда
КСРО азаматтығы, қосарлы азаматтық институты сақталмады.
1991 жылғы қаңтардың 2-сінде-ақ «Қазақ КСР-індегі меншік
туралы» Қазақ КСР-і Заңы қабылданған-ды. Бүл Заң ресми түрде
конституциялық болған жоқ. бірақ соған қарамастан, ол Қазақстанның
егемен жэне демократиялық мемлекет ретінде дамуында аса маңызды
рөл атқарды. Республикада демократиялық плюрализм' үстанымдарын
жүзеге асыру мақсатында аса маңызды: «Қоғамдық бірлестіктер
туралы», «Діни сенім бостандығы жэне діни бірлестіктер туралы»,
«Бүқаралық ақпарат қүралдары туралы» Заңдар қабылданды.
«Мемлекеттік егемендік туралы» Декларация жэне «Қазақстан
Республикасының мемлекеттік тэуелсіздігі туралы» Конституциялық
заң елімізде конституциялық реформалар өткізудің негізіне айналып,
саяси және әлеуметтік-экономикалық салаларда тиісті реформалар
өткізудің құқықтық негізі ғана емес, сонымен бірге егемен Қазақстан
Конституциясының заңды бастауы да болды.
Кеңес заманынан кейінгі республикалар үшін сыртқы саясат
түрғысынан 1991 жыл желтоқсанының маңызын асыра бағалау қиын.
Үш славян республикасы басшыларының Беловеж келісімін жасауы
қиын да шиеленісті жағдай туғызды. Н.Ә.Назарбаев 1996 жылы:
Плюрализм
плюрализм. Бұл жерде: коптеген эдістердің,
партиялардың. багыттардың болуы заңды дсп тануіііылык.
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көзкарастардың.

,ІІИИИІ күиі сол жылдардагы жағдайды көпшілік адамдар ұмытты,
мэнінде славян жэне, Тэжікстанды коса алғанда, түрік
.......... екі одактың күрылуының аз-ак алдында түрдык», - деп еске
....... . і;үл жагдайда Қазакстан Президентінің түрік жэне славян
....... .
кұру жоспарын іске асырмау үшш барша күш-жігерш
ч инііумна тура келді: «Ондай одактар кұрыла калган жағдаида.
ыиіііі (іүгін, бірнеше жылдан кейін кандай жагдайга жететшшізді көз
,* і.ц.імызға елестетудің өзі қиын».
IІО I Іазарбаевтың бастамасымен желтоқсанның 13-шде АшхаЬадта
и,и..лық Азия мемлекеттерінің президенттері кездесті. Түрікмен
...... . Беловеж шешіміне қарсы Орталық Азия мемлекеттері Конфе„.•ішцмясын құру жобасын қарауды ұсынды. Көп сағатқа созылған
ммиссоздердің нәтижесінде, жағдайды ақылға салып бағалаи келе,
ІІ,).І1азарбаев пен И.А.Кэрімов «КСРО-ның Еуропа - Азия өсшде
мчі.ірап кетуіне жол бермеу үшін, славян республикаларымен сұхбат
,..и гау керектігін» айтып, «ТМД құрамына біріккендер ретінде емес,
курылтайшылыр құқымен ғана кіретіндері туралы талап қоиған».
І.арлық мүдделі мемлекеттердің қатысуымен келесі кездесуді
кдзакстанда өткізу туралы ұсынысты Қазақстан Президентшің өзі

Iiii.iii' ІИ 1 и іы н

Алматыда 1991 жылғы желтоқсанның 21-інде он бір мемлекеттің
іірезиденттері Алматы декларациясына қол қойды. Тэуелсіз мемлексттер «Тэуелсіз мемлекеттер достастығының құрылуы арқылы Кеңес
('оци^истік Республикалар Одағының өмір сүруін тоқтататынын»
жариялады. Дәл осы кезден бастап КСРО заң жүзшде (іс жүзшде
де) өмір сүруін тоқтатып, Тэуелсіз Мемлекеттер Достастығы өмірге
келді. Сөйтіп, президент Н.Ә.Назарбаевтың күш-жігер салуыныц
нэтижесінде, 1991 жылдын желтоңсанында КСРО-ныц геосаяси
кеңістігініц өзгеруі басталды. Біраң бүл бөлек-бөлек этиостьщ
кеңістіктерге емес, егемеи мемлекеттер ңүрган Еуразия кецістігше
өзгеру болды.
1990 жылдардың басында дәуірлердің күрт ауысуы жағдаиын
жете талдап, түсіне келе, Қазақстан Президент!; «Планетаның
басқа өңірлерінен айырмашылығы - КСРО-ның тарауы ешқандаи
негіздемелері жоқ, түбегейлі жаңа мемлекеттердің қүрылуына емес,
қайсыбір замандарда жоғалып кеткен, терең тарихи тамырлары болған
мемлекеттіліктің қайта жаңғыруына келтірді», - деп атап көрсетті.
1990 жылдардың бірінші жартысында жаңа қазақстандық
мемлекеттіліктің құрылуы стратегиялық, институттық және рәміздік
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бағыттарда жүрді. Қазақстан Республикасының тэуелсіздігі w.it
жүзінде ресімделген соң, қоғам алдына тұтас бірқатар маңыздм
мемлекеттік билік институттарын қүру, мемлекеттің халықаралі.п,
алаңда танылуы, оның эртүрлі халықаралық үйымдарға кіруі ісіісііі
мшдеттер қойылды. Бүл міндеттерді шешу үшін, жас экономистер мпі
мамандардың эртүрлі санаттағы өкілдері, Қазақстан Президент!іііц
шетелдік кеңесшілері қатарынан топ құрылды.
Стратегиялық мақсат ретінде күшті президенттік билііі
бар егемен мемлекетті дамыту белгіленді. Қоғамдық-саяси
институттардың тиімді жүмыс атқаруы ғана емес, қазақстанді.ік
мемлекеттіліктің өзінің өмір сүруі: мемлекеттіліктің айқын шекараларын белгілеу; кейінге қалдыруға болмайтын мэселелерді шеіпу
және реформалар өткізу; қоғамның сапалы өркендеуін қолдауды
қамтамасыз ету үшін, институттық қүрылымдар қүру, мемлекеттік
шекараны аиқындап, нығайту іспетті шаралар ел басшылыгының
алдында тұрған мэселелердің шешімдеріне тікелей тәуелді болды.
Аталған міндеттер президент Н.Ә.Назарбаев жасаған «Қазақстанның егемен мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуы стратегиясында» (1992 ж.) көрсетілген. Күллі қоғамның дүниетанымында
паида болған бос кеңістікті ескере отырып, Стратегия Қазақстан
халқының өз жолын таңдауына байланысты саяси бағдарлар қупү
үшін іргетас негізін салды.
Стратегияның келесі маңызды тармағы экономика секторындағы
мәселелерді шешу болған-ды. Оның негізі ретінде неміс экономисі
Германия Федеративтік Республикасының (ГФР) экономика министрі’
кейіннен канцлер! болған Людвиг Эрхардтың түжырымдамасы
алынган еді. Германияда оның «барлықтарының әл-ауқаты» идеясы Германия экономикасы жаңгыруының «экономикалық гажайып»
деп аталуына келтірді. Қазақстанда осы неміс тәжірибесін пайдалану жоспарланды. Мемлекет, түптеп келгенде, барлық азаматтардың
әл-ауқатына қол жеткізетінін жариялады. Н арықтық реформалардың
негізі мемлекет беретін кәсіпкерлік бостандығы мен қызмет саласын таңдау болуға тиіс-тін. Сөйтіп, әуел бастан-ақ қазақстандық эко
номика Батыс елдерінің тэжірибесін пайдалануға негізделген еді.
Стратегия әлеуметтік психологияны өзгертуге, дербес кэсіпкерліктің алдындагы қорқыныштан арылуга багытталган. Ұлттық
валюта - теңгені енгізу ниеті хабарланды. Алайда кеңестік рубль
өтпелі кезеңнің ортақ валютасы рет!нде қаралды.
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қарай, Стратегияның маңызын бағалай келе, Қазақстан
IV» ің(ііткасының Президент! Н.Ә.Назарбаев: «Бұл өте қысқа
іЬн іііі|іітма: саяси және экономикалық жүйелердегі — төрт багыт,
нсиіімқ шогырлану саласындағы төрт багыт болды. Мен сол кезде
•«•и)»им ст!лген багдарларды өзгертпедім. Өздеріңіз бага бере аласыздсді.
1ипаралһщ татулық, үлтішілік бірлік, қазақстандың ңогамды
^ ііціп>ірту, конфессияаралық келісім және діни төзімділік — міне,
қіі иіқічпаидьщ ңогамның идеялың бірігуіндегі негізгі багыттар осыһір Ол кезде, 1990 жылдардың бірінші жартысында, Қазақстандагы
11'мократиялық үдерістердің дамуы, президенттің айтуынша, «респубмііки халқының 4-5 процентінің гана негізгі басымдыгы болса, ал
и»іі уақытта халықтың 60 проценттен астамы тұрақты да қалыпты
••мір сүру деңгейі, республикадагы бейбітшілік пен тыныштық,
иі()іісылық аман-есендік, денсаулық жэне жеке қауіпсіздік іспетті
»мн даяттарга басымдық берген». Жагдай мен міндеттерді нақты түсіну
11»).1 Іазарбаевқа орташамерзімдік: «алдымен - экономика, содан кейін
иіисат» дейтін мемлекеттік тәсілді тұжырымдауға мүмкіндік берді.

Бақылау сүрақтары:
1. КСРО тарауының негізгі себептері жайында Н.Ә.Назарбаев
өзінің қандай еңбегінде баяндайды?
2. КСРО-ның өмір сүруінің түпкілікті тоқтатылуы және ТМД Тәуелсіз Мемлекеттер Достастыгының құрылуы туралы Декла
рация қашан, қай жерде талқыланып, оны кімдер қабылдады?
3. «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі туралы» Заң қашан
жэне қалай қабылданды? Оның тарихы маңызы неде?
4. Президенттік институт енгізілуінің тарихи қажеттілігі неден
көрінеді?
5. Жаңа қазақстандық мемлекеттілік қалыптасуының негізгі
алгышарттарын атаңыз. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рэміздерін сипаттаңыз.
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12-тақырып. Қазақстан Республикасының
мемлекеттік шекарасының белгіленуі елдің ұлтты қ қауіпсіздігііі
нығайтудың маңызды факторы ретінде
Дэрістің жоспары:
1. Тәуелсіз Қазацстанныц мемлекеттік шекарасын белгілеудің
және ныгайтудың тарііхи-ңүцьщтың негіздері.
2. Қазаңстан —Қытай шекарасының белгілеиуі.
3. Ңазацстан және Орталық Азия республикалары: илекараларды
реттеу жәие межелеу үдерісі.
4. Қазаңстан мен Ресеіі арасындагы шекараның белгіленуі.
5. Мемлекеттік шекараиы белгілеудіц тарихи маңызы.
Дәрістің қысқаша мазіч\^ны
1. Тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік шекарасын белгілеудің
және нығайтудың тарихи-құқықтық негіздері
«Қазақстанның егемен мемлекет ретінде қалыптасуы жэне дамуы»
Стратегиясында (1992 жыл) Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаев
Қазақстанның қазіргі шекараларда кейіннен қазақ ұлтын құраған
және қазіргі Қазақстанның барша аумағын бақылауында ұстаған
тайпалардың этностық орналасқан тарихи аумағы болғанын
түсіндіріп берген: «Қазіргі түріндегі тәуелсіз мемлекет әлдекімнің
қазақтарға бере салған сыйы емес, ол — тарихи отанымыз, ежелгі
қазақ жері. Сондықтан өкімет мемлекеттің біртүтас бүтіндігін, оның
аумағының бірлігі мен бұзылмастығын қамтамасыз ету үшін, барлық
конституциялық құқықтар мен құралдарды пайдаланатын болады».
Сол кездегі түрақсыздық кезең жағдайында бүл маңызды мәлімдеме болды. Алгаш рет тәуелсіз Қазацстан тарихында мемлеквттік
шекараны анықтап, белгілеу және ныгайту жөнінде іс-шаралар
цабылданды. Осының бэрі батыл іс-қимылдарға баруды талап етті.
Мәселенің өткір жағдайы әзірше шекараның халықаралық құқық
мағынасында белгіленбеуінен, іргелес жатқан мемлекеттер тарапынан элдебір аумақтық даулар тууы мүмкіндігі сақталуынан
көрінді. Мысал үшін айтсақ, 1990 жылдарда Қазақстан аумағының
«заңдылығы» жайында Владимир Жириновскийдің мэлімдемелері,
Александр Солженицынның идеялары, кейбір «сарапшылар» мен
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t . і . ич гіі қогамдық ұйымдардың пікірлері айтыла бастады. Дегенмен
и «дс 1*ссей Федерациясы, оның Президент! мен Үкіметі тарапы....м исмсіі Қазақстанға ел аумағына қатысты қандай да бір талаптар
, ..nt.inMiti anbiH айтуымыз керек.
\ іі.іһда бастапқы кезеңде, 1992 жылы, алғашқы екіжақты
..м.імді.і келісімді дайындау барысында, Қ.К.Тоқаев атап өткендей,
і'і • t'li іарапының мемлекеттердің аумақтық бүтіндігін тану туралы
пі|.макті.і алып тастауды тұспалдап, келісімнің «оңайлатылған»
іңі і.ли.інан айнымағанын ескеруіміз керек. Бұл жағдайда«елеулі күш) lif|) жұмсау», «ресейліктерді райынан қайтару үшін» Б.Н.Ельцинмен
t'l iciicme рет келіссөз жүргізген Н.Ә.Назарбаевтың тікелей араласуы
инач болды. Нәтижесінде, бұл қол қойылған келісім Қазақстан мен
Гіч оһдің кейінгі қарым-қатынастарының негізіне айналды.
('ойтіп, егемендік алған соң, мемлекеттік шекараларды заң жүзінде
|мч імдеу төтенше маңызды мағына алып, Қазақстанның сыртқы саяси
и.имстінде басымдыққа ие бағыт болды. Қазақстанның құрлықтағы
момлскеттік шекарасының ұзындығы — 13400 шақырым. Каспий
ii'ni'ii суындағы шекарасы теңіз жағалауына жақын барлық елдер
і(*ціздің қүқықтық мәртебесін айқындаған соң барып белғіленетін
(•олады.
Әлемдік іс-тәжірибеде заң жүзінде бекітілғен аумақ пен мемлеһоттік шекараның мемлекеттің қажетті белгілері екені жалпыға бірдей
молім, өйткені олар саяси-құқықтық санаттарға жатады. Сонымен
катар бұл - нақты адамзат қоғамы тіршілік ететін орта. Өз шекаралары шектерінде мемлекет басқа елдер бұзбауға тиіс белгілі бір
гортіп орнатады. Бүл түргыдан ңараганда, Қазақстанның шекарачарын межелеу жэне белгілеу дрекеттері мемлекет аумагыи және
мемлекеттік егемендіктің кеңістік шектерін ащындап, бекітуге,
сондай-ақ, жалпы, үлттың цауіпсіздікті ныгайтуга багытталган
стратегиялъщ іс-шаралар болып танылады.
Мемлекеттік шекараны айқындап алудың 1990-2000 жылдардағы
маңыздылығын түсіну үшін, бұрын Қазақстанның дербес мемле
кет ретінде Қазақ хандығы дәуірінде де, Қазақ КСР-і болып түрған
кезде де, халықаралық құқықтық мағынада бүгінгідей танылып,
мойындалған шекаралары болмағанын ескеру қажет. Оның үстіне, еге
мен Қазақстанның да, ТМД-ның басқа елдерінің де мемлекеттік шекараларын межелеу мүлдем «таза» парақтан да емес, қисынсыз да емес,
Қазақ КСР-інің нақты әкімшілік шекаралары (РКФСР-мен, Қырғыз
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КСР-імен, Түрікмен КСР-імен) жэне КСРО мемлекеттік шекарасыііі.ім
(ҚХР-мен) бір бөлігі негізінде жүргізілгенін ескеруіміз керек.
1990 ж ы л д а р д а ғ ы ш ы н а й ы ж а ғ д а й м ы н а д а й ед і: т ұ р а қ т ы л ы қ ипі
т а т у к ө р ш іл ік т і ұ л т т ы қ т а , ө ң ір л ік т е (т іп т і ғ а л а м д ы қ т а ) д е ң г е й л е р л '
с а қ іа у

м ақсаты нда,

елдері

ө з д е р ін ің

барлы қ

м е н ш ік т і

ж аңа

т ә у е л с із

м ем лекеттер

ш екаралары ны ң

ж ә н е ш е к а р а л ы қ с ы з ы қ т а р б о й ы н ш а ө т у ін
(а қ ы р ы н д а , м о й ы н д а д ы да).

бұры н ғы

— ТМД
ә к ім ш іл іһ

м о й ы н д а у ғ а т и іс болді.і

Сөйтіп, тәуелсіз Қазақстан Республикасы тарихи сабақтастық
құқық бойынша, жалпы, Қазақ КСР-інің аумағы мен шекараларыіі
мұраға алды. Сондықтан да енді 1990 жылғы «Қазақ КСР-і егемендігі
туралы» Декларацияда (3-бабы): «Қазақ КСР-інің қазіргі бар шекараларында белгіленген аумағы бөлінбейді және оған қол сұғылмайды
жэне оның келісімінсіз аумақты пайдалануға болмайды», - деп
жазылған. Алайда тэуелсіздік жарияланғаннан кейін, Қазақстанның
алдында аса күрделі: біріншіден, «қазіргі бар шекараларды жаңа, енді
мемлекетаралық деңгейде межелеп, бекіту, екіншіден, сол уақытта
пайда болған даулы мәселелерді шешу» міндеттері тұрды.
Қазакстан тэуелсіз мемлекет ретінде өмір сүре бастаған
алгашқы күндерінен-ақ өзінің халықаралық қүқық нормалары мен
үстанымдарын сақтауға берік ниеті бар екенін мәлімдеген. Прези
дент Н.Ә.Назарбаев сыртқы саясат бағдарларын: «Бэрінен бұрын,
біз саясатымыздың бейбітшілікті сүйетін бағыттылығын жариялаймыз және әлемнің бірде-бір мемлекетіне аумақтық дәмегөйлік
пиғыл танытпайтынымызды мэлімдейміз», —деп айқындаған. Егемен
Қазақстан өзінің жауапкершілігін жете түсіне отырып, қалыптасқан
шекаралардың бұзылмауы, басқа мемлекеттердің ішкі істеріне араласпау қағидасын үстанады.
Қазақстан Республикасының Конституциясында «Қазақстан Рес
публикасы аумағының қазіргі шекараларында біртүтастығы, қол
сүғылмайтындығы және бөлінбейтіндігі» айтылған. «Қазақстан
Республикасының мемлекеттік шекарасы туралы» 1993 жылғы
қаңтардың 13-інде ш ыққан ҚР Заңы мемлекеттік шекараны
аумақтың: құрлық, су, жер қойнауы, эуе кеңістігі секілді шектерін
айқындайтын, сол шекара бойымен өтетін сызық ретінде бекітеді.
Сонымен қатар шекараның Қазақстан Республикасының Парламент!
қол қойған халықаралық келісімдер арқылы ғана белгіленуі мүмкін
екені баса айтылган.
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і,«м /иузіидс ресімделген шекара - ол халықаралық құқықтың
ііиііиі гкі: шекараның бұзылмастыгы ұстанымы жэне мемлекеттіц
йүтіндігі ұстанымы сақталуының кепілдігі. Сөйтіп, мемле«мімһнің осы мәселедегі саясаты халықаралық құқық ұстанымдары
миі ііирмаларына, ұлттық заңнамаға жэне элемдік іс-тэжірибеге
«і. і I. ііміслі. Оның үстіне, мемлекеттік шекара Қазақстан Республиf .i, N (ЧШІҢ барлық егемен ңұқықтарына толъщ ие болатын аумақты
Pf l l 'I i 'n O i .

І..үслсіздік алған соң, еліміздің жэне оның дипломатиялық
иі.м.чііГщ алдында іргелес мемлекеттермен мемлекеттік шекараны
іыііілсу және ресімдеу міндеті тұрды. Мемлекетаралық шекараны
.іИи.імдау үдерісі айтарлықтай қысқа мерзімді - 1992 жылдан 2005
Фі.пміі дейінгі уақытты алып, үш кезеңде Қытай, Орталық Азия
Mt'Mііскеттері және Ресей бағыты бойынша өтті.
ІІІыгыстың шекара мен аумақтың маңызы жайында баяндайтын
Г.ір хикаясы бар. Шапқыншылық кезінде мемлекет билеушісіне бір ірі
тгіісунік келіп, дұшпанның соғысты тоқтатуға айырбас ретінде алым
іиіілп ететінін айтқан соң, билеуші алымды төлеуді бұйырады, өиткені
oil пебары ақша ғой. Шенеунік жаудың ханшайымды беруді талап
гістімін айтып, екінші рет келгенде, билеуші оған да келіседі. Бірак
«•ііді дұшпан бейбітшілік үшін жер талап етіп, ал шенеунік бос жатқан
жсрлерді бере салуға үсыныс айтқан кезде, билеуші шенеуніктің
(»асын шабуды бүйырады, өйткені елдің аумағы, жері - ол мемлекеттің
іісгізі. Данышпан билеуші жердің бір бөлігін беріп, ақыр соңында,
оарлығынан айырылуы мүмкін екенін түсінген. Сол уақыттардан бері
қарай талай замандар өтті, бірақ елдің жеріне, мемлекеттік шекарасына деген көзқарас, қамқорлық еш өзгерген жоқ. Олар қасиетті жэне
қолсұғушылыққа жол жоқ.
Ту елтаңба, әнүран және шекара - мемлекеттің белгісін құраитып 'негізгі төрт белгі осылар. Ал енді, мемлекеттік шекараларды
межелеудің аса маңызды үдерісі аяқталған соң, егемен Қазақстан
Республикасының осыдан шығатын барлық құқықтары мен
міндеттерімен бірге, толыққанды мемлекет болып табылатыны туралы
мақтанышпен айта аламыз.
2. Қазақстан - Қытай шекарасының белгіленуі
Қазақстан мен Қытай шекарасы межеленіп бөлінуінің ежелден
келе жаткан тарихы бар. Кеңес Одағы тұсында Қытаймен аракатынас
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даулы аумақтарға байланысты қиындай түскен-ді. Даулы жсріі«і
Цинь дәуірі кезіндегі Қытай мен Ресей империясы арасында coiinv
XIX ғасырда қол қойылған келісім-шарт құжаттарының әртүриі
түсіндірілуінен шыққан. Кеңес елшілері ұзақ уақыт бойы Қытаймпі
шекарада даулы жер телімдері бар екенін мойындамады. Бірақ
жылы сол кезде Кеңес Одағы Үкіметін басқарып отырған А.Н.Косыппі
Ханойдан келе жатқан жолында Бейжіңге аялдаған еді. Әуежайда им
Қытай премьер! Чжоу Эньлаймен кездесіп: «Сіздер өне бойы даулі.і
жерлер жайында айтасыздар. Бүл не жағдай?» - деп сұраған. Қытаіі
премьер! Кеңес жэне Қытай мамандарынан өз карталарын әкелуді
өт!нед!. Оларды салыстыру барысында мемлекетт!к шекаралар өтетііі
сызықтардың айырмашылықтары байқалады. Дау туғызып отыргаіі
жер тел!мдер!н!ң жалпы ауданы - 34 мың шаршы шақырым. Бүл
жағдай Кеңес Одағы мен Қытай шекарасында даулы жер тел!мдер!ніц
бар екен!н мойындауға келт!рген.
Осы жер тел!мдер!ндег! шекаралар бастапқыда 1864 жылы қүрамына Қазақстан да, Қытай да к!рет!н Ресей империясы арасындағы
Чугучак хаттамасы бойынша белг!ленген. Кей!ннен, 1870 жылы, Хабарасу хаттамасымен шекара сызығының нақты өту! белг!лен!п, 1869,
1870 және 1883 жылдардың кел!с!м карталарында бек!т!лген. Ресей
мен Қытайдың XIX ғасырдағы кел!с!мдер! Қазақстан және Іргелес
мемлекеттер арасындағы шекара мәселелер!н!ң шешілу! үш!н нег!з
болды. Межелеу, ягни жерде шекара белгілеу үдерісінің әрдайым осы
келісімдерге сай бола бермегені - ол басқа мэселе. Жекелеген жер
учаскелерінде шекараның ек! сызығы жүрг!з!лген. Б!реу! - кел!с!лген,
ал ек!нш!с! —!с жүзінде қорғалатын шекара сызығы.
1992
жылы Қазақстан тарапы Қытай Халық Республикасымен
келіссөз жүргізе бастады. Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық
Республикасы арасындағы кел!ссөздерд!ң қорытындысы бойынша,
бес халықаралық кел!с!м жасалып, оларда Қазақстан мен Қытай
шекарасы айқындалып, шекараның өтет!н сызығы сипатталған Бұл
мәселен! шешудің барлық мүмкін нұсқалары оқылып, зерттелген
соң даулы аумақ (Шығыс Қазақстан облысындағы Шоған Оба асуы
ауданындағьі жэне Алматы облысының Сарышілд! өзені ауданындағы)
53:47 жағдайында бөл!н!п, Қазақстан үлкен бөл!г!не - 537 шаршы
шақырымға ие болды.
Межелеу аяқталған соң, тараптар жалпы ұзындығы 1782
шақырым құрайтын шекараны белгілеуге к!р!ст!. ҚР жэне ҚХР
үкіметтер! арасындағы хаттамаға 2002 жылғы мамырдың 10-ында
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»111 *.иИі.ім/іы. Аумақтар айырбасы теңдей бағаланып, Қазақстан

іиті..іи.тыц мүдделер!не сай болды. Дегенмен кейде бұл жерде
мүддслерге қысым жасалған-мыс» дейтін пікфлер айтылып
»4 «.« Il l Л ііайда саясат, білетініміздей, мүмкін ету өнері де. Қытай
Ци.и М' IV-1 Ііубликасының да өз ұлттық мүдделер! бар екенін ескерген
Фіін іиіілықган бұл күрделі шекара мэселелерін біржақты шешу еш
М^мИіі (м)лмады. Ымыраға келу қажет болды. Қазақстанның осындай
НМир ча іабысты қол жеткізуін және, оған қоса, өзін!ң ұлы Қытаймен
і;. ріһ кч III ін нығайта алуын, сөз жоқ, Қазақстан мен оның елш!л!г!н!ң
.j.ivu.M сңбсті деп түс!ну керек.
ViiM.li откен сайын, оппозицияның шекараға қатысты негізсіз
мікірмсрііііц қазірг! заманның шындықтарына парапар еместігі айқын
Ои ііі іүссді. Ек! тарап - Қазақстан мен Қытай қажетті көрегенд!к
iiim.it і.ііі, шекара мэселесін дүрыс ымыра жолымен шешуд! ұйғарды.
ІЧ.ІІ1ІІІМСН келісімнің тарихи маңызы шекараларды айқын бекітіп,
«иі;іі-ріміз арасында олардың дүрыс түсіндір!лмеу!не жол бермеуден
иірііісді. Ал Ресейдің Қытаймен шекара межелеу ісінде қиын шешім
һиііі.ііідап, Хабаровск!ге тікелей жақын маңдағы Амур өзеніндег!
Оірк.ііар аралдар аумағын Қытай Халық Республикасына беруіне тура
»іі*МД1.
Коіітеген ғасырлар бүрын Конфуций: «Саясат —тарихтың перзенті,
іім гарих - географияның перзент!», - деген-тін. Тарих та, география
,),1 Қазақстан мен Қытайга тату көршілер, шынайы достар және
, інратегиялыц серіктестер болуды үйгарган. Тәуелсіздік таңы атқанда,
Қіиақстан орасан көп қиындықтарға тап болды. Алғашқылардың
(іірі болып Қытай да Қазақстан Республикасының егеменд!г! мен
і.)уелс!зд!г!н танып, қолдаған ед!. Екіжақты құжаттардың іш!нде
Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасы араи.інда 2002 жылғы желтоқсанның 23-інде тату көршілік, достық
жэне серіктестік туралы қол қойылған келіс!мн!ң негізге алынатын
маңызы бар. Елдердің қол жеткізген саяси сұхбаты мен стратегиялық
сср!ктест!гінің жоғары деңгей! екі халықтың игілігі үш!н екіжақты
қатынастардың болашағына үлкен үмітпен қарауға мүмк!нд!к береді.
3. Қазақстан жэне Орталық Азия республикалары:
шекараларды реттеу жэне межелеу үдерісі
Көршілес республикалармен шекаралар кеңес заманында !шк!
экімшілік-аумақтық болып саналатын және жерлерде емес, кар263

шегін тануды бекітетін құқықтық құжаттар болып: 1991
I i.ijii'bi желтоқсанның 21-індегі Алматы Декларациясы, 1992 жылғы
.(кіііш м ы ң
14-індегі «Тэуелсіз Мемлекеттер Достастығы аясында
і.ііі Iымақтастық ұстанымдарының сақталуы туралы Декларация»,
жылғы сэуірдің 15-індегі «ТМД-нің қатысушы мемлекеттерінің
і'іомсндігі, аумақтық тұтастығы және қолсұғылмастығы туралы»
/Декларация жэне әртүрлі екіжақты келісімдер танылады. КСРО Конііигуциясына сәйкестігі тұрғысынан қарағанда, Қазақ КСР-і мен
п»бек КСР-і арасындағы әкімшілік шекара ең жақсы реттелген деп
і.иіалады. Қиындық мынада болды; Өзбекстанмен шекараның 200
іііақырымы (жалпы ұзындығы —2351 шақырым) Қазақстан жағынан
чл, Өзбекстан жағынан да халық ең тығыз қоныстанған елді мекен(ісрден өтетін. Бұл Оңтүстік Қазақстан облысының Сарыағаш пен
Мақтаарал аудандары және Өзбекстанның Ташкент, Жызақ облыстары
Оолатын. Бірқатар елді мекендердің үйысып кеткені соншалық, кейде
іііскары сызығы аулалардан өтіп, ауылды қақ бөлетін. Алайда өзара
аумақтық дэмегөйлік ниеттерді туғызбау үшін, тараптар негіз ретінде
«)цірде қалыптасқан, 1950-1960 жылдары белгіленген экімшілікаумақтық шекараларды қабылдады.
Өзбек тарапымен келіссөздер жүргізу оңай болған жоқ. Ташкентте
2000 жылдың ақпанында екі ел үкіметтері делегацияларының біріккен
іпекараның өтетін сызығын келісе шешу жөніндегі келіссөздерінің
бірінші отырысы өтті. Келіссөздердің екінші отырысы (Астана, 2000
жылдың мамыры) іс жүзінде шекара межелеуге көшуге мүмкіндік
туғызды. Қазақстан мен Өзбекстан шекарасында қиындығы эртүрлі
дәрежедегі учаскелер бар-тын. Үкімет делегациясының қиын жағдайда
жүмыс істеуіне тура келді, бірақ даулы мәселелер ымыраға келу
одісімен шешілді.
Түрікменстанмен шекара межелеу мәселесі бәрінен оңай шешілді,
өйткені шекара Үстірттің оңтүстік шеті бойымен өтіп, шөл арқылы
барлығы 426 ш ақырымға созылатын. Шекара межелеуді дайындау үшін негіз ретінде 1932 және 1972 жылдары қабылданған
құжаттар алынды. Ашхабадтағы келіссөздер барысында, 2001
жылдың сәуірінде тараптар шекара межелеу туралы шарт жобасын келісіп, екі мемлекеттің басшылары 2001 жылы шілденің 5-інде
Астанада «Қазақстан мен Түрікменстанның мемлекеттік шекарасын
белгілеу туралы» Келісімге қол қойды. Ашхабадта 2001 жылдың
қараша-желтоқсанында делегациялардың үшжақты кездесуінде
Қазақстан, Түрікменстан және Өзбекстан арасында мемлекеттік шека-
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ралар тоғысатын аудан туралы шартқа қол қойылды. Қазақстан мсіі
Түрікменстанның құрлықтағы мемлекеттік шекарасының түпкілікіі
үзындығы 426,08 шақырым болып белгіленді.
Қырғызстан шекарасымен де шамамен осындай жағдай
қалыптасты. Қазақстан мен Қырғызстанның мемлекеттік шекараларын межелеу жөніндегі келіссөздері 1999 жылдың қарашасынан 2001
жылдың желтоқсанына дейін жүргізіліп, 1997 жылғы сәуірдің 8-індегі
«Мәңгілік достық туралы» келісімге және 1998 жылғы шілденіц
17-сіндегі «Қазақстан Республикасы мен Кыргызстан Республикасы
арасында мемлекеттік шекараны межелеу туралы» меморандумға
негізделді. Жүмыс топтарының кездесулерінде географиялық шектер
мен шекараның сипаттамасы арасында айырмашылықтар бар екені
анықталды. 2001 жылдың тамызынан қарашасына дейін делегациялар
жер-жерлерге шыға отырып, бірнеше кездесу өткізді. Нэтижесінде,
Қазақстан мен Қырғызстанның мемлекеттік шекарасының сызығы
барша үзындығы бойынша қандай да бір «терезелерсіз» келісілді.
Қазақстан Республикасы мен Қырғыз Республикасы арасындагы
мемлекеттік шекара жөніндегі келісімге Астанада 2001 жылы
желтоқсанның 15-інде қол қойылып, содан кейін 2003 жылғы шілденің
3-інде Қазақстан Республикасының Парламент! қабылдады.
Бүгінгі таңда Қырғыз Республикасымен, Түрікменстанмен жэне
Өзбекстан Республикасымен шекаралар межелеу мэселесі толық
реттелді. Қырғызстанмен шекараның үзындығы - 1242 шақырымға
жуық, Түрікменстанмен - 426 ш ақырьш ға таяу, ал Өзбекстанмен
2351 шақырым құрайды.
4. Қазақстан мен Ресей арасындагы шекараның белгіленуі
Қазақстан — Ресей шекарасы дүние жүзінде ең ұзын, үздіксіз
тартылған қүрлық сызығы болып табылады және 7591 іііақырыіиға
созылған. Қазақстан мен Ресей арасында шекара межелеу элемдік
халықаралық-қүқықтық тәжірибеде бірегей болып саналады, өйткені
салыстырмалы қысқа уақыт ішінде оның сызығының барлық
нүктелерін келісіп алуға қол жетті.
Шекара межелеу батыстан шығысқа қарай басталып, Еділ өзені
сагасынан санағанда, Каспий теңізі жағалауынан Қазақстанның,
Ресейдің және Оңтүстік Алтайға тірелетін Қытайдың мемлекеттік
шекаралары түйісетін нүктеге дейін жүргізілді. Негізге КСРО тарайтын кезде, 1991 жылы Қазақ КСР-і мен РКФСР арасында қалыптасқан
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..иміиілік-аумақтық шекаралар алынды. Мемлекеттік мүрағаттарда
, iiM.iyjii.i барлық материалдар егжей-тегжейлі зерттеліп, қажет болған
ыіиіарда жекелеген аудандардың жерлері тексерілді, жерплікті
ң |іі і.ііідармен кездесулер ұйымдастыры.лды.
Іч.ізақстан мен Ресейдің мемлекеттік шекараларын межелеу
и...,тідегі келіссөздерде Қазақстан Үкіметі делегациясының басшысы
(,„111 аи, Қазақстан Республикасының Сыртқы Істер министрліпнщ
,'ін’һіііе тапсырмалар жөніндегі елшісі Мүрат Атановтың пікірінше,
нксліссөз үдерістері барысында Қазақстан - Ресей шекарасында даулы
;і,-(111 (( аумақтардың болмауы сияқты сәттер маңызды рөл атқарган».
Келіссөздердің бірінші кезеңінде шекара сызығының 7440
ііткырыммен өтуін сипаттау жобасы келісіліп, дайындалган. Қалған
150 шақырымда бірлескен комиссия кейбір айырмашылықтар
іііи.іқталған 16 у часке тауып, шекара өтетін сызықты түзету туралы
үс(.(ныстар айтылды. Оны аудандардың құнын өтеумен айырбастай
„і(,ірып өзгерту жөніндегі үсыныстар бір тараптың шаруашылық
псмесе әлеуметтік нысандарының екінші тараптың аумағында қалып
„тыруы себепті алға тартылған-ды. Тараптар бір-бірімен келіс(мге
ксліп, шекара сызығының өтуі өзара ұсыныстарға және аудандарды
отемдік айырбастауға сәйкес реттелді.
Имаш газ-конденсат кен орны (Батыс Қазақстан) арқылы өтетш
шскараны айқындау көбірек дау туғызған. Қ.К.Тоқаев атап көрсетксндей, «осы учаскеге қатысты келіссөздер күрделірек, кейде тіпті
айтыс-тартысты болған. Осы учаскеге үміттенгенмен, тараптардың
ешқайсысы, қалай дегенде де, өз пайдасына сенімді қүжаттармен расталатын дәлелдер келтіре алмаган». Шекара сызықтары тараптар табыс
еткен кезекші карталарда жэне жер немесе ормандардың орнасуы
материалдарында әртүрлі көрсетілген. Кезінде Астрахань және Гурьев
облыстық атқару комитеттері шыгарган құжаттардың бір-біріне
қарама-қайшылыгы қиындық тугызган. Кеңес заманында-ақ тараптар
арасында Гурьев (қазіргі Атырау) облысының Құрмангазы ауданында
және Астрахань облысының Краснояр ауданы арасында жатқан осы
учаскелерге қатысты дау-дамайлар орын алып, көптеген онжьілдықтар
бойы шешілмеген күйінде қалган. Қиын пікірталастардан кейін, басқа
учаскелерге қатысты дауларды шешкен кезде сәтті пайдаланылган
әдісті алып, ягни ымырага келіп, теңдей багалап айырбас жасау
туралы келісімге қол жетті. Бүл учаске тсңдей бөлініп, кен орнын
қазақстандық және ресейлік компаниялардың тепе-теңдік шарттарымен бірлесе игеретіні туралы шешім қабылданды.
267

Қазақстан мен Ресейдің мемлекеттік шекараларын межслеу жөніндегі бірінші хаттамаға 1998 жылы-ақ қол қойылған-ды.
Келіссөздер үдерісі алты жылдан артық уақытқа созылған. Бүл
жұмысты Н.Ә.Назарбаев Б.Н.Елыдинмен де талқылауды бастаған.
Сөйтіп, 2005 жылғы қаңтардың 18-інде Қазақстан Республикасының
Президент! Н.Ә.Назарбаев пен Ресей Федерациясының Президент!
В.В.Путин Қазақстан мен Ресейд!ң мемлекетт!к шекаралары туралы
кел!с!мге қол қойды. Бүл келісім Қазакстан Республикасы сыртқы
саясатының аса маңызды кезеңі және Қазацстан мен Ресейдіц
мемлекеттік
шекараларын
халыңаралық-құқықтық
ресімдеу
үдерісіндегі шешуші заңдық әрекет болды. Құжат ек! елд!ң өзара
қарым-қатынастары тарихына стратегиялық сер!ктест!кт!ң жаңа бет!н
аша отырып енд!. Қазақстан - Ресей шекарасы ғасырларға созылатын
достық пен тату көрш!л!кт!ң нышаны !спетт!.
5. Мемлекеттік шекараны белгілеудің тарихи маңызы
1990-2000 жылдарда мемлекеттік шекараны межелеу жөн!ндег!
жұмыстың маңызды қорытындысы - болашақ үрпақтарымызға
халықаралық қүқық нормаларымен қорғалған бейб!т, түрақты шекара
қалдыратынымыз.
Шекара іс!н!ң келес! кезең! - оны таңбалау, яғни шекара сызығын
жер-жерлерде арнаулы шекара белг!лер!н орнату арқылы белгілеу.
Кейбір бұқаралық ақпарат құралдары шекара межеленген соң,
азаматтардың орын ауыстырып, арғы-берг! жүр!с!нде белг!л! б!р
қиындықтар туатыны, шекаралас өңірлерде ынтымақтастыққа
тосқауылдар қойылатыны туралы хабарлар жариялап, асығыстық
танытқан. Қазақстан Республикасы Президент! Н.Ә.Назарбаев: «Шекарада ешқандай бағандар орнатылмайды, «жыртылган» жерлер мен
ешб!р басқадай тосқауылдар болмайды. Б!зд!ң шекарамыз қашанда
достық пен сер!ктест!к шекарасы болған. Б!здерд! әрдайым тарихи
тагдырымыздың ортақтығы және халықтарымыздың рухани-мэдени
жақындығы б!р!кт!ред!, Б!здер қуанышта да, қайғыда да б!рге болдық.
Бауырлас халықтарымыздың өм!р!н ауқатты ет!п, гүлденд!ру жолында
қашанда б!рге боламыз. Сондықтан б!з барлық маңызды мэселелер
бойынша және болашағымызды б!рге көру үш!н, б!р-б!р!м!зд!
өзара толық түс!нем!з. Қазақстан мен Ресейд!ң тұрақтылығы мен
өркендеу!н!ң кеп!л!н мен осыдан көрем!н», —деп айқын мәл!мдед!.

К.шақстан шекара таңбалауды 2003 жылы Түрікменстанмен
Фсж. ( )збек Республикасымен бастаған, содан кей!н шекара белплеу
I i.ipi і.ізстанмен жэне Ресеймен жүрг!з!лді.
ІІІскара белг!леуд!ң маңызды қажетт!л!г! шекара сызығы көзге
і(і|міісгін жэне жер-жерлерде арнаулы белгілермен таңбалануға
іиһ ііі інен көр!нед!. Шекара таңбасының болмауы шекаралас ауданир іүргындарының шекара сызығын кес!п өту ережелер!н бұзуына
ПиИііпмысты оқиғаларға әкеп соғуы мүмк!н. Ондай факт!лер Оңтүстік
|..(іақстан облысының Өзбекстанға жақын жатқан аудандары шека,,ті.іііда орын алған-ды. Бұндай жағдайдың жасырын тауар өткізу,
іаіісыз көш!-қон және ес!ртк! айналымы !спетт! тер!с және қаушті
кү()ылыстар үш!н алғышарттар туғызатыны анық.
ІІІекараны барлық жағынан белг!леу - елд! қорғау жэне оның
науіііс!зд!п, мемлекетт!к шекара өтетін сызықты заңға қайшы жэне
иүіішен өзгертуге жол бермеу, !ргелес мемлекеттердің жэне олардың
мзаматтарының Қазақстан аумағының шекараға жақын учаскелерін
іаңсыз пайдаланбауы жэне игермеу! үш!н жасалатын маңызды шара.
Казақстанның геосаяси жағдайын ескергенде, бұл - өте өзекті мэселе.
'Гэуелс!зд!к таңы атқан шақта президент Н.Ә.Назарбаев: «Қазақііанның аумақтық бүт!нд!г! мен тэуелс!зд!г!н сақтаудан артық
мацызды м!ндет жоқ», - деп, элденеше рет атап айтқан. Бүпнп күні
мемлекетт!к шекараны бек!тумен қатар, «Қазақстан-2030» атты Жолпауында ел президент!н!ң аумақтық түтастықты нығайту жөншде
қойған үлкен м!ндет!н!ң жем!ст! аяқталғанын айта аламыз. Үлттық
қау!псізд!кт!ң және тарихи ұзақ келешект! тұрақты дамытудың берік
ііег!з! салынғаны қуантады.
Ұлттық қауіпсіздік. Мемлекетт!к қау!пс!зд!кт!ң аса маңызды
(Ьакторы болып: егемен ел!м!зд!ң қау!пс!зд!г!н, саяси-аумақтық және
•жономикалық мүдделер!н!ң қорғалуын қамтамасыз ететін Қарулы
Күштер және қызметтер жүйес! саналады. Ондай қүрылымдардың
қүрылуы мемлекетт!ң толыққанды жұмыс !стеу! үш!н өте қажет.
Қазақстан Республикасында осындай қүрылымдар 1990 жылдары т!келей елбасының басшылығымен қүрылған-ды. Қазақстан
Республикасының Конституциясы бойынша, Жоғарғы Бас қолбасшы
болып Қазақстан Республикасының Президент! танылады.
Қарулы Күштерд!ң жай-күй! 1991 жылдың тамызындағы оқиғалардан кей!н б!ршама нашарлаған ед!. Қырқыншы армия штабының
таратылуы республика аумағында қүрлықтағы әскерлерд! басқаруда
бейберекеттікке келтірд!. Мыңдаған эскери қызметкер 1992 жылы
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Қорғаныс министрлігі бөлімдерін заңсыз тастап шықты. Бюджеттен жеткілікті қаржыландырмау, ақшалай төлемдерге байланысты
қиындықтар, офицер мамандардың ТМД-ның басқа елдеріне кетуі,
әскери қызметтен бас тарту — барлық осындай теріс құбылыстар
армияның және оньғң мамандарының беделін түсірді. Байқоңыр,
Сарышаган, Семей ядролық орталығы сияқты полигондар ерекше зардап шекті. Бұл стратегиялық нысандар іс жүзінде талан-таражға түсіп,
тоналып, кері кетті. Сондықтан Қазақстанның Қарулы Күштерін қүру
ел басшылығының ақылға қонымды және әділетті қадамы болды.
Қазақстан 1991-1922 жылдардың аса қиын жағдайларында үлттық
қауіпсіздік мүдделері үшін Достастықтың Қарулы Күштерін құру идеясынан танбады. «КСР Одағы өмір сүрген соңғы жылда және ТМД
мен дербес мемлекеттер құрылуының алғашқы жылдарында, - деп
жазады Кеңес Одағының Батыры, генерал Сағадат Қожахметүлы
Нүрмағанбетов өзінің естеліктерінде, - қауіпсіздік құрылымдары мен
Қарулы Күштерді реформалаудың белгілі бір бейберекеттік сипаты
байқалды жэне мақсатқа сай жасампаз үдеріс емес, көптеген саяси
мүдделер қақтығысының нэтижесі ғана болып қалды».
1992 жылғы наурыздың 16-сында, «Қазақстан Республикасының
мемлекеттік тэуелсіздігі туралы» ҚР Конституциялық заңына сэйкес,
«Қазақстан Республикасының республикалық гвардиясын құру
туралы» Жарлығына қол қойылды. Аталған гвардияны құру 1992
жылдың мамырында басталып, оны жасақтаумен полковник Болат
Бақытжанүлы Жанасаев айналысты. Сол айда Республикалық гвардияға мерзімді қызметтен өту үшін Қазақстанның барлық облыстарынан алғаш рет эскер қатарына шақырылғандар келе бастады.
Республикалық гвардия қолбасшысының міндеттерін орындау ҚР
Мемлекеттік қорғаныс комитет! штабының бастығы генерал-майор
С.А.Алтынбековке жүктелді. Қүрметті күзет ротасы бөлек ротаға
ауыстырылып, оның командир! болып салтанатты шерулер
бөл!мшелер!н үйымдастырып, даярлау !с!нде үлкен кәс!би тәж!рибес!
бар капитан Г.Демченко тагайындалды. Республикалық гвардия құру
барысында Ресей Федерациясы Кремль полк!н!ң жарғысы нег!зге
алынды.
«Қазақстан Республикасының Республикалық гвардиясы туралы»
(2004 жылғы желтоқсанның 20-сында өзгертулер мен толықтырулар енг!з!ле отырып) 1995 жылы қабылданған ҚР Заңына
сәйкес, Республикалық гвардияға: қоргалатын (күзетке алынатын) тұлғалардың қау!пс!зд!г!н қамтамасыз етуге жэне салтанатты
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1« ііыралардың өтк!з!лу!не қатысу, ерекше маңызды мемлекеттік
іімі ічідарды күзету, Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы мен
мі'Мііскеттік елтаңбасы үлг!лер!н күзету сияқты міндеттер жүктелген.
і »ц жылдары Республикалық гвардияның қолбасшысы м!ндет!н; генер.ііі-майор Төлеген Әнуарбекүлы Үмбетбаев, генерал-полковник Сат
Іач іііібайүлы Тоқпақбаев, генерал-майор Болат Бақытжанұлы Жанаt леи, генерал-майор Болат Ғазизұлы Ысқақов, генерал-лейтенант Абай
Іііиіі.іқбайұлы Тасболатов атқарды.
()з!н!ң меншікт! Қарулы Күштерін құра алатын, ТМД мемлекеттер!
һлспіылары Кеңес!н!ң Қарулы Күштер және шекара эскерлер! туралы
Һоліс!м! растаған заңды құқына сүйене отырып, ел президент! 1992
жмл»ы мамырдың 7-сінде «Қазақстан Республикасының Қарулы
Күііітерін құру туралы» Ж арлыққа қол қойды. Сол күн! мемлекет
һасшысы Үлы Отан соғысының ардагер! генерал С.Қ.Нүрмағамбетовті
қорганыс министр! ет!п тағайындады. Қазақстан Республикасының
зац қүзырет!не; әскери б!рлест!ктер, бөл!мдер, полигондар, қаружарақ қоймалары, өзге де қоймалар, ТМД Б!р!ккен Қарулы Күштер!н!ң
дүние-мүлк! табыс ет!лд!.
1993
жылгы сәу!рд!ң 9-ында мемлекеттің әскери қау!пс!зд!г!н
қамтамасыз етет!н көптеген басқа құжаттардың нег!з!не айиалған
«Қазақстан Республикасының қорғанысы және Қарулы Күштері
туралы» Заң қабылданды. 1993 жыл жэне содан кей!нг! жылдар
әскери жағдайды орнықтыруға, КСРО Қарулы Күштер!н!ң таратылуына байланысты туган салдарларды жоюга, сонымен қатар
эскери дайындықты ұйымдастыруға кетт!. 1993 жылы Қазақстанның
алғашқы Әскери доктринасы қабылданды. Ол егемен мемлекеттің
қалыптасуы барысында әскери қау!пс!зд!кт! қамтамасыз ету жүйесін
қүруға бағытталған.
Меншікт! Қарулы Күштерд! қүру әскери мамандар даяр
лау жүйесінде елеул! өзгерістер болуын талап етт!. 1996 жылғы
шілденің 1-інде к!ш! командирлер даярлауды жет!лд!ру мақсатында
ҚР Қорғаныс министрл!г!н!ң Ш.Уәлиханов атындағы Кадет кор
пусы қүрылды. 1997 жылдың ақпанында офицер мамандарды даяр
лау !с!н жет!лд!ру және әскери ғылымды дамыту үш!н, И.С.Конев
атындағы Алматы жоғары эскери командалық училищес! Әскери
академия болып өзгертілд!. Кейіннен бұл академия Ұлттық қорганыс
университет! болып қайта ұйымдастырылды. Тәуелс!зд!к жылдары
!ш!нде ел!м!зде ти!мд! жұмыс атқарып жатқан әскери жогары оқу
орындары жел!с! қүрылды.
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2000 жылы жаңа Әскери доктринаның әзірленіп, қабыллиіітИ
эскери құрылыс мэселелерінде соңғы жылдарда орын алған оскар»»
іс-қимылдардың құралдарындағы, әдістері мен сипаті,іііл»і »■»
қарқынды өзгерістерді қайта қарау қажеттігінен туған-ды. 2(ИМІ
жылдың шілдесінде Қазақстан Республикасындағы Әскери рс(|)орк»>і
тұжырымдамасы бекітілді.
2001 жылы төрт эскери округ құрылып, кейіннен олар: «Аста»»і»-,
«Батыс», «Шығыс» жэне «Оңтүстік» деген өңірлік командоваіііи*
лер болып өзгерді. Қазақстанда міндетті эскери қызмет енгізілііі,
оның мерзімі 2009 жылы бір жыл деп белгіленген. Қарулі.і
Күштер құрамындағы әскерилердің саны - 70 мыңға жуық, эскср»»
құрылымдар саны - 34500. Республикамыздың батыс өңірінде, Каст»И
аймағындағы стратегиялық нысанда құрылған эскери инфрақүрылі.ім
шекараларымызға тікелей жақын маңда халықаралық лаңкестік поіі
экстремизмнің енуіне, есірткілер мен қару-жарақтың заңсыз айналі.імына, эскери кикілжіңдер мен қақтығыстардың таралуына жол бермеу іспетті іс-шараларды жүзеге асыруға тиіс.
Қарулы Күштерді эскери басқаруды күшейту үшін, 2003 жылп.і
мамырдың 7-сінде Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлыпа
бойынша Штаб басшылары комитет! құрылды. Қазақстанның Қарулы
күштері: Қүрлық эскерлері, Әуе қорғанысы күштері, Әскери-теңіз
күштері жэне Республикалық гвардия деген эскер түрлеріне бөлінген.
Ғасырдың алгашқы жылдарында жаңа қауіп-қатерлер пайда
бола бастады. Соған байланысты 2005 жылғы қаңтардың 7-сінде
қабылданған «Қазақстан Республикасының қорғанысы жэне Қарулы
күштері туралы» жаңа Заң қорганыс жэне Қарулы Күштер саласында
мемлекеттік органдардың атқаратын қызметтері мен өкілеттіктерін
үйлестіруге мүмкіндіктугызды. 2005 жылғы шілденің 8-інде Қазақстан
Республикасы мемлекетінің басшысы «Әскери міндеттер жэне эскери
қызмет туралы» Заңға қол қойды. Қазақстанның 2030 жылга дейінгі
дамуы Стратегиясының жэне Қазақстан Республикасының ұлттық
қауіпсіздігі Стратегиясының бекітілуі эскери құрылыста сапалы
өзгерістердің орын алуына келтірді. Үжымдық қауіпсіздік туралы
шарт ұйымы (ҮҚШ¥) деген өңірлік ұйымға ерекше көңіл бөлінді.
Оның міндеті -ұлтты қ Қарулы Күштердің жалпы өзара іс-қимылдары
үшін жағдайлар тугызып, қолдау болды.
Үжымдық қауіпсіздік туралы шарт үйымы - өңірлік халықаралық
ұйым. Оның қызметінің мақсаты - бейбітшілікті, халықаралық жэне
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кауіпсіздікті ныгайту, тәуелсіздік пен аумактык тұтастьік
киииіу. Аталган ұйымнын бастауы 1992 жылғы мамырдың 15-інд
І„мікситте: Армения, Қазақстан, Кыргызстан, Ресей, Тэжікстан жэне
іинскстан республикалары басшыларынын «^жьімдық кауіпсіздік
ispaiiia шартқа» қол қоюынан бастау алады.
жыльі Қ ^
...Ірбайжан, Белоруссия мен Грузия қосылды. Кейіннен Әзірбаижан,
I рузия жэне Өзбекстан бүл ұйымның қатарынан шығып кетті. Келісім
һуіпіме енген 1994 жылы оның құрамында 9 мүше болса, қазіргі
уіікытта - 6. Аталған үйымның жоғарғы органы болып Үжымдық
кауіпсіздік кеңесі (ҮҚК) танылады, ол ұйымның бас хатшысын
пнайындайды.
^
2009 жылдан Ресей мен Қазақстан екі ел аумағында жылма-жыл
нірлескен оку-жаттыгу өткізеді. Жаңғырган Қазакстан армиясы жыл
игксн сайын куатын арттырып, эскери дайындыгын ұштаи түседі,
.«кери кызметтің кезен-кезеңмен келісім-шарт негізіне өтуі жалғасып
кследі. Қазакстандык эскердің жас ұрпағы шекараларды коргау жэне
лсмократиялык жетістіктерге жету үшін, жаңа техника мен каружарақты жақсы меңгеріп жатыр.
Казакстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 1992
жылгы шілденің 13-індегі Жарлығымен жаңа дербес отандык арнаулы
кызмет - Қ Р Ұ л т т ы к к а у іп с ізд ік к о м н т е т і ( ¥ Қ К ) күрылды.
Иүгінгі таңда бұл - көпфункциялык, үтқыр, техникамен жан-жакты
жабдыкталган, егемен жэне тәуелсіз Қазакстанның ұлттық каушсіздіг.
саласындагы өзінің кызметін сабактастықпен жүзеге асырьш отырған
күрылым. Қазақстанның ¥лттық кауіпсіздік комитетш ҚР Парламенті
Сенатының келісімімен республика президенті тагаиындаитын төрага
басқарады.
. . .
«Қазақстан Республикасының ұлттық қаушсіздігі органдары
туралы» ҚР Президентінің Жарлығына сэйкес, бұл органдардың
пегізгі міндеттеріне: жеке адам, қоғам мен мемлекеттің қаушсіздіпн
қамтамасыз ету саласында мемлекеттік саясатты эзірлеу жэне жүзеге
асыру Казахстан Республикасы мүдделерінде барлау ақпаратын
жинау- шет мемлекеттердің арнаулы қызметтері мен ұйымдарының
барлаушылық қызметінің жолын кесу; Қазақстан Республикасының
конституциялық
құрылысын
күшпен
өзгертуге,
аумагының
тұтастығын бұзуға, қауіпсіздігіне қатер төндіруге бағытталған
лаңкестік жэне кез келген басқа эрекеттердің тамырына балта шабу,
Казахстан Республикасының мемлекеттік шекарасын қорғау жэне
күзету жатады.
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Ел аумағының тұтастығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету ісіііл»’
Шекара қызметі ерекше орын алады. Қазақстан Республикасі.і
Президентінің 1992 жылғы тамыздың 18-індегі Жарлығы бойыніііи
Үлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара эскерлері құрылды. Оныц
бірінші қолбасшысы болып генерал Е.Неверовский тағайындалды
Шекара әскерлері КСРО Шығыс шекара округінің негізінде жасақталды. Кезінде бұл округ Кеңес Одағы - Қытай және Кеңес Одағы
Ауғанстан мемлекеттік шекараларының бөліктерін қоргаған.
Бастапқыда Шекара әскерлері Қазақстан Республикасы Ұлттық
қауіпсіздігі комитетінің құрылымдық бөлімі түрінде дамыған-ды. 1995
жылы Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығына сәйкес,
Шекара әскерлеріне жеке мемлекеттік комитет мэртебесі беріліп, оныц
алдына Қазақстан Республикасының шекараларын қоргау, күзету
міндеті қойылды.
Қазақстанның оңтүстік шекарасындағы және Орталық Азиядагы
1990 жылдардың соңындагы жағдай қарама-қайшы болды, сондықтан
елдің шекара мэселелеріне ерекше көңіл бөлу қажеттігі туды. Ол
кезеңде табиғат байлықтарының елден жасырын тасылып экетілуі,
есірткі саудасы, заңсыз көші-қон фактілері жиілеп кеткен-ді. Ондай
оқиғалардың алдын алу мақсатында 1999 жылы мемлекеттік шекараны қорғайтын Шекара эскерлері Қазақстан Республикасы Үлттық
қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі болып өзгертілді. Қазіргі
уақытта Шекара қызметі елдің қауіпсіздігі, саяси тұрақтылығы мен
тәуелсіздігін қамтамасыз ету бағытында табысты жүмыс атқарып
келеді.
Қазақстанның егемен мемлекет ретінде қалыптасуы жаңа саланың —Кеден қызметінің мемлекеттік басқармасының қүрылуына
келтірді. Қазақстан кеден саясатын елдің ішкі және сыртқы саясатымен тығыз байланыста жеке сала деп айқындай бастады.
Қазақстан Республикасының Кеден қызметінің негіздері ҚР
Президентінің 1991 жылғы желтоқсанның 12-сіндегі «Қазақстан
Республикасының Кеден комитетін құру туралы» Жарлыгына салынған. Кеден комитет! құрылған соң, ҚР Президентінің 1992 жылғы
ақпанның 28-індегі «Кеден органдарын құру туралы» Жарлыгына
сэйкес, бірте-бірте алты кеден бекеті (Целиноград, Астана,
Қарағанды, Павлодар, Өскемен, Шьшкент, Қорғас) құрылды.
КСРО-ның тарауы нэтижесінде пайда болған саяси және
экономикалық дағдарыстың салдарынан егемен, тэуелсіз елдің
қалыптасуы қиын-қыстау тарихи жағдайларда өтіп, ол, өз кезегінде,
республикамыздың Кеден қызметіне эсер етпей қойған жоқ. 1992

♦.м'ка чсііім Қазақстанның қорғалатын шекарасы мен кеден бекеттері
|. мыИмсіі екі арадағы шекарада ғана («Қорғас», «Бақты», «Достық»)
іыми.п Коршілес елдермен Кеден шекарасын енпзу Қазақстанда
►
.....
кеден ұйымдарының құрылуын қажет етті.
жылғы шілденің 16-сында - «Қазақстан Республикасының
қмзметі туралы» Заң, ал 2003 жылғы сәуірдің 5-шде Кеден
»имі’ксі қабылданды.
Ьлчақстан, Ресей, Беларусь басшылары 1995 жылы, сэл кешірек
|..м|нызстан, Өзбекстан және Тәжікстан басшылары Кеден одағын
(.^ру гуралы алғашқы келісімге қол қойды, кейіннен ол одақ Еуразия
наиіомикалық одағы (ЕАЭО) болып өзгерді.
.’007 жылғы қазанның 6-сында Душанбеде Беларусь, Қазақстан
•i.tiic Ресей «Біртүтас кеден аумағын және Кеден одағын құру
пралы» келісімге қол қойды. 2009 жылғы қарашаның 28-інде
Миііскіде Д.А.Медведев, А.Г.Лукашенко және Н.Ә.Назарбаев кездесу
иікізііі, онда Ресей, Беларусь жэне Қазақстан аумағында 2010 жылғы
кіщтардың 1-інен бірыңғай кеден кеңістігін құру мэселесін қарадьі.
20010 жылдың қаңтарында - үш елдің Бірыңғай кеден тарифі, сол
,м.іллың шілдесінен бастап Кеден одағының қатысушы мемлекеттері
ііумағында (Белоруссияны коса алғанда) Бірыңғай кеден кодексі
күшіне енді.
2011 жыл шілдесінің 1-інде кеден бақылауы да Кеден одағы
иіекараларының сыртқы сұлбасына шығарылды. Ішкі шекараларда
іііскаралық және көші-қон бақылауы сақталды.
Кеден одағы мен Бірыңғай экономикалық кеңістік аясындағы
халықаралық міндеттемелерге сэйкес, енгізілген кеден баждарының
жиынтык сомасынан Ресей бюджетіне - 85,33%, Қазақстан бюджегіне - 7,11%, Белоруссия бюджетіне - 4,55%, Кыргызстан бюджетше
1,9%, Армения бюджетіне 1,11% аударылатын болды.
Еңбек көші-қоны бойынша ЕАЭО (Қазақстан, Белоруссия, Арме
ния, Кыргызстан), Кеден одагына мүше елдердің қоныс аударушы
азаматтарынан Ресей Федерациясында жұмысқа патент сатып алу
талап етілмейді: олардың еңбек құкықтары РФ азаматтарынікімен
теңестірілген.
2011 жылдың қазанында Кеден одагының барлық нормалары
Дүниежүзілік сауда ұйымы (ДСҮ) нормаларымен толық сэйкестікке
келтірілді. Одан өзге, кандай да бір катысушы мемлекет
Кеден
одагының мүшесі ДСҮ-га кірген жагдайда, бүл ұйымның нормалары
Кеден одагының нормаларымен салыстырганда басымдық алатын
болады.
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Сөйтіп, Кеден қызметі дамуындағы жаңа кезең 2010 жыл қаңта
рының 1-інде, Кеден одағы туралы келісім күшіне кіріп, келісілгсіі
сыртқы кеден тариф! қолданысқа енген кезде басталды. Кедсіі
одағының оңтүстік шептерін күшейту ерекше маңыз алып, бүндаІІ
іс-қимылдарды жүзеге асыру бірыңғай экономикалық кеңістік жұмыс
істей бастаған тұста, 2010-2012 жылдары қолға алынды. Ресей меіі
Қазақстанның және Белоруссияның Кеден одағы негізінде 2015 жылгі.і
қаңтардың 1-інде Еуразия экономикалық одағы құрылып, жұмыс
атқарып келеді, оған 2015 жыл қаңтарының 2-інде - Армения, мамырында Қырғызстан мүше болды.
Шекара және Кеден қызметтері, бір жағынан, Қазақстанның мемлекеттік және экономикалық мүдделерін қорғайды, екінші жағынан,
олар Қазақстан және көршілес елдер арасындағы реттелетін қақпа да
болып, өңірлік те, дүниежүзілік те экономикалық қоғамдастықпен,
барша сыртқы элеммен өзара оң іс-қимылдардың жүзеге асуына
септігін тигізеді.
Сөйтіп, Қазақстандағы тэуелсіздік жылдары ішінде үлкен күшжігерлер жұмсаудың нәтижесінде, егемен Қазақстанның қорғанысын,
қауіпсіздігі мен экономикалық мүдделерін сенімді қамтамасыз ететін
қүрылымдар құрылды.
Қсізсіцспіан Респуоликасының Ңарулы Күштерінің, Республикалық
гвардиясының, Шекара жэне Кеден ңызметтерйіің қүрылып, ныгаюы
ісінде елоасымыздың тпарихи маңызды және елеулі рөл стхцарганы аян.
Елдің цауіпсіздігі мен шынайы егемендігін цамтамасыз ететін барлық
осы қүрылычдардың қызметі Қазацстан Республикасы Президентінің
тікелей басшылыгымен жүзеге асады.
Б ақ ы лау сүрақтары :

1. Тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік шекарасы межеленуінің
тарихи-құқықтық негіздерін атап беріңіз.
2. Қазақстан мен Қытай арасында шекара межелеу мәселесі қалай
шешілді?
3. Қазақстан мен Ресей арасында мемлекеттік шекара межелеудің
қандай ерекшеліктері болды?
4. Қазақстан мен Орталық Азия мемлекеттері арасында мемлекеттік
шекара межелеу жэне белгілеу үдерісі қалай өтті?
5. Қазақстан Республикасының Қарулы күштері, ¥лттық қауіпсіздік комитет!, Шекара жэне Кеден қызметтер! қашан жэне
қандай қүжаттар бойынша қүрылды?
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ІЗ-тақырып. 1990 жылдардың екінші жартысындағы,
2007 және 2017 жылдардағы конституциялық
роформалар, тэуелсіз Қазақстанның мемлекеттілігі
қүрылысының аяқталуы
Дәріс жоспары:
1 Қизақсшсінның 199S жылзы Констпитпуциясының жсісалуы.
2 Мемлекеттік егемендіктің жәие президенттік институттың
иыгиюы. Қазақстан Республикасының 1995 жылгы Конституциясы.
і Қазіргі замангы қазақстандық парламентаризмнің қалыптасуы.
I / 997 жылгы әкімшілік-аумақтық реформа.
.5 1990 жылдардың екінші жартысындагы конституцнялыц
реформалар.
6. 2007 және 2017 жылдардагы конституцияльщ реформалар.
Д эр іс т ің қ ы с қ а ш а м а зм ұ н ы

1. Қазақстанның 1993 жылғы Конституциясының жасалуы
1990
жылдардың басында пайдаланылған Қазақ КСР-! Конституішясы уақыт талаптарына сай болмады, Б!р жағынан, Жоғары Кеңес —
Ксңсс өк!мет!н!ң сайланған органы жүмыс атқарса, екінш! жағынан,
/Кіищ президентт!к институт дамыды. Үк!метт!ң алдында Қазақстан
Республикасының заң шығарушы құрылымын тез арада құру м!ндет!
Iүрды. Ең маңызды !сті Нег!зг! Заңның, яғни Қазақстан Республикасы
КОнституциясының жобасын дайындаудан оастау қажет болды.
Конституция жобасын эз!рлеу үш!н, Н.Ә.Назарбаевтың ұсынысі.імен Конституциялық комиссия қүрылды. Оның құрамына белпл!
іалымдар, қоғам жэне мемлекет қайраткерлер!: Ғ.Сапарғалиев, Ю.Ким,
Л.Қаженов, Б.Мұхамеджанов, К.Колпаков, Ю.Мальцев, Т.Донаков
кірді. Кей!ннен оларға ҚР юстиция (эд!лет) министр! Н.Шэйкенов
қосылды. Жұмыс тобын басқару м!ндет! Жоғарғы Кеңес төрағасының
орынбасары З.Федотоваға жүктелд!.
1993
жылғы Конституция жобасының аса маңызды мэселелер!
Конституциялық комиссияның қызу пікірталастарында талқыланды.
Жоғарғы Кеңес мүшелер!н!ң кейбір кертартпа пигылдағы бөл!г!
Жоғарғы Кеңес басшылық жасайтын Кеңестердің тікелей бил!г!н
сақтап қалуға тырысты. Олар екіпалаталы парламент құру, пре277

зидентке парламентті тарату құқын және басқадай құқықтар (>ору
мәселесін жауып тастады. Сондықтан, Н.Ә.Назарбаевтың еске алуі.і
бойынша, «1993 жыл жағдайында қабылданған конституция қоғаммі.ііі
әлеуметтік-экономикалық және саяси реформалар өткізуге қа|п і.і
тұрған бөлігі мен Қазақ КСР-інің демократиялық өркениетті мемло'
кетке өзгеруін қажет және болмай қоймайтын әрекет деп түсінеіік
бөлігі арасындағы ымыра, өзара келісім болған-ды».
Дегенмен 1993 жылғы Конституция, бұрынғы конституциялармен салыстырғанда, көбірек демократиялық болып шыққаіі
Тәуелсіз Қазақстанның 1993 жылғы қаңтардың 28-інде қабылдапш
алгашқы Конституциясы 4 бөлімнен, 21 тараудан тұрған. Қазақстаіі
дүниежүзілік қоғамдастықтың бөлінбес бөлігі ретінде жарияланды, республиканың демократиялық және құқықтық мемлекет
құру жолында халықаралық нормалар мен бағытқа бейілділік танытатьтны расталды. Конституция елде қазақ ұлтының жетекші рөлі
арқылы ұлтаралық татулықты жариялап, барлық азаматтардың теңдей
қүқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етті, адам қүқықтары
мен міндеттерін бекітті. Конституция бойынша, республикада қазақ
тілі —мемлекеттік тіл, ал орыс тілі үлтаралық қатынас тілі мәртебесін
алды. Мемлекеттік тілді немесе ұлтаралық қатынас тілін білмегені
үшін азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының шектелуіне
тыйым салынды.
Қазақстан қоғамының ары қарай үдемелі дамуы барысында
Конституцияның кейбір кемшіліктері, оның шынайы өмірден
алшақтығы анықталды. Онда Қазақстанның демократиялық мемлекет
екені мәлімделген, ал іс жүзінде 1993 жылы демократиялық өзгерістер
жаңадан өздеріне жол аша бастаған-ды. Негізгі Заңда мемлекеттің
қүқықтық және әлеуметтік бағдарланған мәртебесі айқындалған,
бірақ оған қол жеткізу де алда тұрған мәселе еді. 1993 жылғы Конституцияда басқару түрі айқын белгіленбеғен. Қазақстан республика
деп жарияланғанмен, дэл қандай республика екені нақтыланбаған. Ол
уақытта елдің бір мезгілде президенттік те, парламенттік те респуб
лика белгілері бар болды.
1993 жылғы Конституцияның құрылымы да белгілі бір жазғыру
туғызды. Конституцияның Жоғарғы Кеңес туралы жазылған тарауы
Президент туралы тараудың алдында тұрды. Бұл мемлекеттік
бағыныстылықта жоғарғы сайланған органның басымдығын меңзейді.
«Мемлекет, оның органдары мен институттары» деғен ережеде барша
Қазақстан атынан өкілеттік ету қүқы Жоғарғы Кеңес пен Президентке
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Mtxt (Н’рілстіні көрсетілген. Бұл жерде тағы да Жоғарғы Кеңестің
•ы.ммаі.мы байқалады. Экономика саласында жерге жеке меншік
і алынып тасталған. Зерттеушілер атап айтқандай, «1993
^інии.і Конституция орнығып келе жатқан президенттік институт
to н I гңестер арасындағы, нарық пен әкімдік-әмірлік экономиканың
иооімкіары арасындағы ымыра іспетті болып шыққан».
|оо I жмлғы Конституция «қоғамдық келісім», «саяси тұрақтылық»,
.шимк иіілігі үшін экономикалық даму», «қазақстандық отанжі.іилі.іқ», «республикалық референдумда дауыс беру» сияқты
)у»іиікгсрдің анықтамасын бермеген. Оларды дұрыс пайдаланусыз
мі коіоксттің айқын анықтамасы болмады. Мемлекет басшысының
ііИіііііды талап етуімен бүл ұғымдар пайдаланылып жүрген
Ічик інтуцияға (1995 ж.) енгізілді.
Лтқарушы және заң шығарушы билік арасындағы қарамамііііт.ілықтар 1993 жылы күн санап ушыға түсті. Кеңес заманынан
kfilim і парламент депутаттарының жұмысы дамыған нарықтық эко
номика мен азаматтық қоғамның болмауы жағдайында іске асып
■Mim.i. 1990-1994 жылдарда қаржылық неғізі жоқ көптеген заңдар
һа()і.ілданды. Соның салдарынан қоғамда торығу, жүргізіп жатқан
I іоісатқа сенімсіздік сезімдері пайда болды.
1993 жылы Ресейде орын алған қайғылы қазан оқиғалары,
М.ккеуде бұрынғы Жоғарғы Кеңестің таратылуы Қазақстандағы
I ііяси үдерістердің ары қарайғы барысына эсер етті. Экономикалық
онсрістерді іске асыру, Қазақстанды жаңғырту бағытын жүргізу
үиіін, күшті президенттік билік қажет екені барған сайын айқын бола
Iүсті. КОКП тарап, басқарушы билік құрылған соң, Кеңестер бұрынғы
магынасынан айырылды, өйткені олар шын мәнінде азаматтық
қогамның қалыптасуы бойынша экономикалық реформалардың
огкізілуі жэне заңнама негіздерінің нығаюы барысына тежеу болды.
Үкімет пен парламент арасындағы саяси келіспеушіліктер күрт
оршіп кетті. Орын алған жағдайдан шығу жолын жергілікті Кеңестер
тапты. Алматы қаласының Алатау аудандық кеңесінің артынан олар
да өздерінің қызметтерін тоқтататыны туралы мәлімдеді. Көп
ұзамай өздерінің тарайтындарын басқа бірнеше ондаған сайланған
окімет органдары жариялады. Республиканың XII шақырылған
Жоғарғы Кеңесінің 360 депутатының 200-ден астамы өздерінен
депутаттық өкілеттіктерін мерзімінен бұрын алып тастап, қызметтен
босату туралы өтініш берді. Бүл үдеріс 1993 жылғы қарашаның
16-сында басталды. Қалыптасқан жағдайға байланысты 1993 жылғы
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желтоқсанның 10-ында күшіне енген «Қазақстан Республикасі.і
Президентіне жэне жергілікті әкімдіктер басшыларына уақытііт
қосымша өкілеттіктер беру туралы» Заң президентке заң шығару
сипатында шешімдер қабылдауға мүмкіндік туғызды.
Өзінің магынасы жагынан 1993 жылгы Конституция мемлекеттіц
өркениетті дамуы үшін негіздер салып, адам қүқьщтары мен
оостандъщтарының ңоргалуы ісінде кепілдікке айналды. О л
қабылданған соң, дүниежүзілік қоғамдастық жаңа демократиялық
мемлекетті - Қазақстан Республикасын қарсы алды. «Сонымем
бірге, - деп көрсетеді Н.Ә.Назарбаев, - 1993 жылғы Конституция
мемлекеттік құрылысты жетілдіру, элеуметтік-экономикалық жэне
саяси реформаларды ары қарай дамыту жолында қүқықтық кедергі
де болды. «Тарихи ымыра» бола отырып, Негізгі Заң қоғамның
барлық үміттерін, бэрінен бүрын, онда біздің мақсаттарымыздың
жэне қоғамды дамытудағы басымдық берілетін бағыттарымыздың
айқындалмауы себепті ақтамады».
жүйенің қазақстандық үлгісі өз дамуында
1990 жылдардың бірінші жартысында үш кезеңнен өтті. Бірінші
кезеңде (1990 жылдың наурызы - 1991 жылдың қарашасы)
парламенттік республиканъщ қалыптасуы жүрді. Екінші кезеңде
(1991 жылдың желтоқсанынан 1993 жылдың қаңтарына дейін) жартылай президенттік республика қалыптасты. Үшінші кезеңде (1993
жылдың қаңтарынан 1995 жылғы наурызға дейін) парламенттік те
президенттік те республиканың (әсіресе 1993 жылдың желтоқсанынан
кейш) белгілері көріне бастады.
1990 жылдардың бірінші жартысында мемлекеттік-саяси жүйенің
бірте-бірте дамуының жалпы беталысы Қазақстанның президенттік
республика ретінде күшеюінің жеткілікті айқын жэне тарихи тұрғыда
қисынды екенін көрсетті.
2. Мемлекеттік егемендіктің және президенттік
институттың нығаюы.
Қазақстан Республикасының 1995 жылғы Конституциясы
1990 жылдардың екінші жартысынан қазіргі заманғы Қазақстанның
мемлекеттік-саяси жүйесінің кезең-кезеңмен қалыптасуы басталды.
Алайда ол мүлтіксіз біртегіс болған жоқ: өзгерудің негізгі сэті
Казахстан Республикасының Конституциялық сотының 1995 жылғы
наурыздың 6-сында XIII шақырылған, 1994 жылғы наурыздың 7-сінде
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мИМтіііііі Жоғарғы Кеңесті «Сайлау туралы кодексті бұзғаны үшін»
іимі і.и ДСП таныған шешіміне байланысты туды. Оған депутаттыққа
уміім-р Татьяна Квятковскаяның Алматы қаласының Абылай хан сай.MV оһругі бойынша сайлауды заңсыз деп тану туралы Конституциялық
ииііл берген талап-арызы себеп болды. Тексерулер қорытындысы
пиіімііта, Казахстан Республихасы Орталык сайлау хомитетінің
міиіір қү.жаттары Конституцияға сай емес деп танылды; олардың
һ п и л а і і ы л у ы азаматтардың сайлауға катысу хезіндегі құкықтарының
і«'п;ііі I бүзылуына хелтірген, сайлаушылардың сан жағынан құрамы
Гиіііі.імта тең емес сайлау учасхелерінің қүрылуына жағдай туғызған.
( іиідай-ақ дауыс санау тәртібі бұзылғанын дәлелдейтін хөптеген
(|мһіілер аныкталған. Нэтижесінде, XIII шақырылған Жоғарғы Кеңес
іираіылды.
Жогарғы Кеңес таратылуының тереңірех себептері оның тиімдіііпіпің төмендігінде, коғамға нарыкқа өту хезіндегі аса хажетті
іиңдардың өте ұзақ қабылданып, нашар колданылуында жатты. Осынч.ііі жайбарақаттыктың реформалар карқындарын, сондай-ақ нарық
іс гіктерінің жеделірех калыптасуына бағытталған шаралардың жүзеге
і і с у ы н тежеуі мүмкін еді.
Нлде орныксыз жағдай калыптасты: Қазақстан заң шығарушы,
окілді органсыз қалды. Алайда оған қарамастан, 1995 жылғы
маурыздың 11-інде Конституциялык сот 1993 жылғы желтоқсанның
ІО-ында жарыкка шыккан «Қазақстан Республикасы Президентіне
жлііе жергілікті экімдіктер басшыларына уақытша қосымша
окілеттіктер беру туралы» Заңның хүші сақталып, әлі де
қолданылып хеле жатқанын растады. Сөйтіп, қазіргі заманғы тарихтың
кезекті айналымында елдің дамуы бағыты үшін жауапхершілік
толыктай мемлехет басшысының иығына жүхтелді.
Қалыптасқан саяси ахуалдан шығу жолын Қазақстан Халқы
ассамблеясының (1995 жылгы наурыздың 1-інде қүрылган) пре
зидент өкілеттіктерін ұзарту жөнінде референдум өткізу туралы
үсынысы көрсетті. 1995 жылы наурыздың 25-інде «Республихалық
референдум» туралы Жарлыкқа қол койылған соң, 1995 жылғы
сәуірдің 29-ында «Президент Назарбаевтың өхілеттіхтерін 2000
жылғы желтохсанның 1-іне дейін ұзарту туралы» референдум өтті.
Оған сайлаушылардың 91,26 процент! катысып, оның ішінде 95,46^-i
президент өхілеттіхтерінің мерзімі үзартылуын колдап дауыс берді.
Сол уақыттан бастап президенттік институт елдегі жетекші саяси
институтқа айналды. 1995 жылдың наурызынан желтоксанына деиін
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заң шығару өкілеттіктерін иеленген ел президент! Н.Ә.Назарбасіі
Қазақстандағы жаңғырту үдерістерін түпкілікті бекіткен жүз слу
нарықтық заңға қол қойды.
Сәуір референдумынан кейін мемлекет дамуының жаңа
кезеңдерінің міндеттері мен талаптарына сай келетін жаңа консти
туция қабылдау қажеттігі туралы мәселе көтерілді. Оның үстінс,
конституция ағымдағы қажеттіліктерді ғана емес, сонымен қатар, ец
бастысы, Қазақстанның болашақтағы талаптары мен қажеттіліктеріп
қанагаттандыратын болуға тиіс. Ол: қоғам мен мемлекет арасындағы
өзара қарым-қатынастарды дүрыс үйлестіруге, сондай-ақ Қазақстан
ауқымдарын, халықтың көпэтностығын, қоғамның жай-күйін, ұқсас
жағдайлардан табысты шығу жолдарын тапқан елдердің іс-тәжірибесін
де есепке ала отырып, барша халықтың бойында отансүйгіштік жэне
болашаққа сенім қасиеттерін нығайтуға тиіс.
Конститущіяга қатысты түтас бірқатар жобалар қаралды. Президенттің жарлығымен Конституцияның таңдалып алынған жобасын
талдап, саралау үшін, 1995 жылғы мамырдың 22-сінде сараптамалықақылдасу кеңесі қүрылды. Бүл кеңеске 12 адам; Қазақ мемлекеттік заң
институтының профессоры, заң ғылымдарының докторы Ю.В.Басин;
Қазақ МҮУ мемлекеттік қүқық кафедрасының меңгерушісі, заң
ғылымдарының докторы В.А.Ким; Қазақстан Республикасы Президентінің Жоғаргы Кеңестегі өкілі, заң ғылымдарының докторы
К.А.Колпаков; Қазақ мемлекеттік институтының жеке құқық ғылымизерттеу орталығы директорының орынбасары А.К.Котов; Қазақстан
Республикасы Президент! Әк!мш!л!г!н!ң заңнама жэне сот-құқық
жүйес! мәселелер! жөн!ндег! бөл!м меңгеруш!с! Б.Ә.Мұхамеджанов;
белг!л! ғалым, Қазақ мемлекетт!к заң институтының ректоры, заң
ғылымдарының кандидаты Е.Қ.Нұрпей!сов; Юстиция министрл!г!
Мемлекет және құқық институтының директоры, Қазақстан Респуб
ликасы Ұлттық ғылым академиясының академиг! Г.С.Сапарғалиев; Қазақ мемлекетт!к институтының жеке қүқық ғылымизерттеу орталығының директоры, ҚР ҰҒА корреспондент мүшес!
М.Х.Сүлейменов; юстиция министр!, заң ғылымдарының докторы
Н.А.Шәйкенов шақырылды. Сонымен қатар комиссия қүрамына
шетелд!к сарапшылар: Ресей Федерациясы Зерттеу орталығы ғылыми
кеңес!н!ң төрағасы С.С.Алексеев, Францияның Конституциялық
Кеңес!н!ң төрағасы Роллан Дюма тартылды.
Конституция жобасы маусымның 30-ынан бастап жалпыхалықтық
талқылауға шығарылды. Бас заңды қызу талқылау б!р ай жүрд!: pec-

мц..ткида жобаны талкылау бойынша 35 мын жиналыс өтш, отыз
....... a жук,к әртүрлі үсыныстар мен ескертулер,
и „нжссінде, Конституцияның 95 бабының іш.нен 55-._не 1100 түзету
...........
Талкылауга сондай-ак 58 республикалык ұиым, қоғамдык
І,І,,М,Ч-1ІК пен козгалыс катысып, олардан 678 үсыныс пен ескерту
"‘‘ m s жылы тамыздың 30-ында бүкілхалыктык референдумга
И.'1'773 азамат немесе сайлаушылардың 81,14 процент, катысты.
I^•,lң•pc„дyмra катысушылардың 9,9%-і ғана тер,с п,к,р б,лд,рген.
||.„„жесінде, республиканың жана Конституциясь, Үш,н рефере ;,vM, a кать,сушь,лардық 89%-і дауь.с берген Мемлекетт,ң Непэг,
І,н„.н„.,ң осындай кыска уакыт ішінде кабылдануь, - элемдак
I, г.зжірибедегі сирек кұбылыс. Жаңа Конституцияда мемлекетт,л,кт,н
,„.рік ііегіздері және когамдь,к дамуды бағыттап жане реттеп отыру
кабілеті бар біртүтас мемлекеттік бил,кт,ң аикын саяси-кұкыктык
пшаты тұжырымдалды. Конституция бойынша Казахстан Респу ішкасы демократиялык, зайь.рлы, біртүтас, әлеуметт,к жэне
күкыктык мемлекет болып таныладь,. Мэн, боиынша Қазакст
президенттік баскару түрімен жүмыс істейт,н мемлекетке
„йналды. Демократиялык кұрылыстың, демократиялык ұстанымдар
мсн ,індь,лыктардь,н негізі болып: адам, оның кұкь.ктарь, мен
бостандыгы, идеологиялык жэне саяси плюрализм, зак алдындагы
теңд!к саналады.
Конституция республикада биліктің заң шыгарушы, аткарушь
жэне сот тармактары деп бөлінетінін, олардың тежемелік және
тепе-текдік үстанымдарында өзара ,с-кимыл жасауын белплеге .
Конституциянык 40-бабь.ның 1-тармағына сәйкес, президент мемлекеттің басшысы, оның сырткы жэне ішк, саясатыньщ непзп
багыттарын айкындайтын лауазымдь, тұлга. Президент,
халык бірлігі мен мемлекеттік биліктік нышаны мен кепілі, екіншіден,
мемлекеттік билік тармактарының келісіп жүмыс ,стеу,н және
өкімет органдарының Казахстан халкы алдындагьі жауапкерш,л,п
сакталуын камтамасыз етеді. Сол аркылы президент бил,к тармактарь,
арасындагь, жогары тереші боладь, жэне ти,ст, өк,летт,ктер, бар.
Сөйтіп жаиа Конституцияның жэне онда бекітілген баскарудын
мемлекеттік-саяси жүйесінің ерекшелігі - ол президентт,к институтты күшейту. Ал бұл толыктай казірг, заманның талаптарына
сай келеіі. Казахстан - азат коғам, сондыктан 1995 жылгь, Консти283
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туцияда да, мемлекеттік құрылыстың нақты іс-тәжірибесінде до
көрсетілген президенттік институтты күшейту үрдісінің қоғамдп
Қазақстанның саяси жүйесінде авторитарлық белгілердің бар ексііі
жайында пікірталастар туғызғаны таңғаларлық құбылыс емес. Алайдп
президенттің мемлекет басшысы ретіндегі өкілеттіктерінің кеңеіоі
өтпелі кезеңде элеуметтік-экономикалық саладағы реформаларды
жеделдете аяқтау қажеттігіне байланысты болганын ескеру керек.
Алғаш рет Конституцияға көптеген елдерде сынақтан өткен жәмс
өзінің тиімділігін дэлелдеген демократиялық институт ретіндегі
«Парламент» үғымы енгізілді. Жаңа Конституция барлық өзара
қатынастарда президент — парламент жэне президент — үкімет
өкілеттіктерін айқындады. Парламент Қазақстан Республикасының
заң шығару қызметін жүзеге асыратын сайланатын жоғарғы орган
болып танылады. Конституциялық өкілеттіктерге сэйкес, парла
мент шектеулі түрде халық атынан өкілеттік етіп, сонымен қатар
мемлекеттік және қоғамдық қатынастардың белгілі бір жақтарын
реттейтін негізгі үстанымдар мен нормаларды бекіте алады.
Тежеу жэне қарама-қарсылықтар тетігін енгізу, сондай-ақ заң
шығарушы органды жетілдіру мақсатында Қазақстанда екіпалаталы
Парламент қүрылған. 1995 жылғы Конституция бойынша, Қазақстан
Парламент! түрақты жүмыс істейтін екі палатадан: Сенат пен
Мәжілістен түрады. Сенаттың өкілеттігі — 6 жыл, Мэжілістікі — 5
жыл. Парламенттің жоғарғы палатасы — Сенат қадағалау қызметін
атқарады, өңірлік өкілеттігі бар және мемлекет басшысы мен төменгі
палата — Мәжілістің арасындағы байланыстырушы буын болып
табылады. Мэжіліс, өз кезегінде, негізгі сайланатын палата ретінде
халықтың талаптарына ерекше көңіл бөледі.
Сөйтіп, 1990 жылдардың ортасында Қазаңстаи тарихыида алгаш
рет кәсіби Парламент қалыптаса бастады. Оның үстіне, президенттік
институттың күшеюі жағдайында мемлекеттік жүйені жеңілдету емес,
керісінше, ары қарай дамыту орын алды. Бұны бірпалаталы Жоғарғы
Кеңестің орнына келген екіпалаталы Парламент дәлелдеген-ді.
Реформаланган
мемлекеттік
жүйеде
атқарушы
биліктің
жауапкершілігі мен маңыздылығы арта түсті. Үкімет атқарушы органдар жүйесінің қызметін басқаруды дербес жүзеге асырады. Жаңа
Конституцияның 5-бөлімінде ҚР Үкіметінің өкілеттіктері айқын да
нақты белгіленген.
1993 жылгы Конституциядан айырмашылыгы - 1995 жылгы Кон
ституция мемлекеттік жүйенің негізві саяси институттарының
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қагпынастарын реттеп, наңтылаган. Қазақстанның саяси
і^үііосіпіц өзгеруі қиын-қыстау жагдайда, азаматтық қогамның
Ьіііи.ттасуымен, экономиканың реформалануымен қатар жүрді.
Ц.імі.іган саяси институттардың, демократиялық басқарудың болмауы,
uidiiay жүйесінің осалдыгы көптеген қиындықтарға келтірді. Нақ осы
кііыіідықтарды еңсеру, дагдарыстан тезірек шығу жэне қүрылымдық
tuillra қүру кезеңінде түрақты дамуды қамтамасыз ету мақсатында
іірезиденттік институтқа басты, шешуші рөл берілді.
1990 жылдардың ортасындагы саяси өзгеру нэтижесінде, елде
іірезиденттік басқарудың ерекше үлгісі қалыптасып, ол өзгеру
(іойынша өткізіліп жатқан ауқымды іс-шаралардың тарихи маңызпі.ілыгына, қазақстандық азаматтық қогамның жай-күйіне, оның
үлттық-саяси мәдениетінің ерекшеліктеріне жэне орнығып келе
жатқан нарықтық экономикага толық сай келген-ді.
1990 жылдардың ортасында Қазақстанның саяси жүйесінің
осылай өзгеруін дүниежүзілік жэне отандық қогамдастық бірдей
•і үсініп, қабылдаган жоқ. Біреулер (кейбір бұрынгы депутаттар, партиялар өкілдері, сарапшылар) 1995 жыл оқигаларын «парламентті
конституциялық емес тәртіппен тарату» деп багалады. Басқалардың
пікірінше, 1993 жылы «таратып жіберу» емес, екі рет шақырылган
Жогаргы Кеңестің «өзінің таратылатыны туралы жариялауы» орын
алган. Жаңа Конституция қабылдау (қиын ішкі жэне сыртқы саясат жагдайында) және қазіргі президенттің өкілеттіктерін күшейту
туралы қисынды шешім осыдан келіп шыққан.
Сол 1995 жылы әртүрлі саяси күштер бұл өзгерістердің
маңызын әрқилы көріп, түсінген, Біреулері саяси өзгерістерді
жақтаса, екіншілері, шынында да, оларга қарсы шықты. Бірақ тарих
барлықтарын өз орындарына қойды. Уақыт жаңа парламенттік жүйе
құрудың эбден қажетті және негізді болганын дэлелдеді. Түптеп келгенде, Қазақстанда гана емес, ТМД-ның барлық елдерінде де осыган
ұқсас өзгерістер орын алып, Кеңестердің бұрынгы жүйелері және
бұрынгы конституциялар өздерінің тарихи орындарын жаңа саяси
құрылымдар мен заңдарга берген.
1995
жылгы (1993 жылгы да) қазақстандық жагдайдың үлкен
артықшылыгын Жогаргы Кеңестің таратылуы, мысалы, іргелес
елдегідей, қарулы қарсылықтар арқылы емес, бейбіт жолмен, даудамайсыз, қүқықтық тетіктер негізінде өткенінен көруге болады.
Қазақстан заң мен тэртіп жолына осылай нық қадам басты.
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3. Қазіргі заічанғы қазақстандық
парламентаризмнің қалыптасуы
Қазақстандық парламентаризмнің жаңа кезеңі 1995 жылі.і
екіпалаталы Парламент құрудан бастау алады. Парламенттің бірінші
шақырылған Сенаты мен Мәжілісіне сайлау 1995 жылы желтоқсанныц
9-ында өтті.
Сенатқа 19 облыстан және Қазақстан Республикасы астанасынан
екі депутаттан, барлығы 40 депутат сайланды. Сенаттың жеті депутатын Қазақстан Республикасы Президент! тағайындады. Барлық
депутаттар жоғары білімді, диплом алған мамандар, оның ішінде 10
заң маманы, 10 экономист, 9 инженер, 8 ауыл шаруашылығы маманы
болды. Депутаттық корпустың құрамында 4 ғылым докторы, жэне 11
ғылым кандидаты жұмыс істеген. Көптеген депутаттар бұрындары заң
орындарына сайланған, олардың арасында кәсіби заң шығарушылық
тэжірибелері мол: Қазақ КСР-і, КСРО халық депутаттары, Қазақстан
Республикасының он екінші және он үшінші шақырылған Жоғарғы
Кеңестерінің депутаттары да бар. 1996 жылы қаңтардың 30-ында
Қазақстан Респкубликасы Парламентінің бірінші шақырылған
Сенатының отырысында ел президентінің ұсынуымен Сенат төрағасы
болып Өмірбек Байгелді сайланды.
Қазақстан Республикасы Парламент! Мәж!л!с!не 67 депутат сай
ланды. Сайлау нәтижелер! бойынша, Мож!л!сте ер адамдар басым
болып шықты: 58 депутат - ер адам, 9 депутат - эйел. Палатаның
барлық депутаттарының жоғары б!л!м!, оның !ш!нде; 7 ғылым док
торы, 10 ғылым кандидаты бар. 1996 жылы қаңтардың 30-ында
Қазақстан Республикасы Парламент! Мәж!л!с!н!ң б!р!нш! отырысында
Мэж!л!с Төрағасы болып Марат Оспанов сайланды.
1996
Ж Ы Л Ғ Ы қаңтардың 30-ында өткен Парламенттің б!р!нш! отыры
сында Қазақстан Республикасының Президент! Н.Э.Назарбаев: «...Біз
Қазақстандағы шынайы өркениетті парламентаризм қызметінің
басталуы алдында турмыз», - деген-д!. Елде кэс!би парламентт!к
орта калыптаса бастады. Қазақстанда парламентаризмн!ң дамуы жолдары жайында ойлана келе, корнект! мемлекет кайраткер!, Халық жазушысы, Еңбек ер! Эб!ш Кек!лбаев: «Кэс!би парламентт!ң құрылуын,
с!рэ, еш қымсынбастан осы жылдың қоғамдық-саяси өм!р!ндег! ең !р!
оқиға деп атауға болады. Оның жұмыс бастауы, күмән жоқ, Қазақстан
тарихының күнт!збес!не жаңа мемлекетт!л!к пен демократияның
қалыптасуы үдер!с!ндег! ең б!р елеул! кезең болып кіред!», - деген ед!.
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I І.ірлимснтаризм дамуының негізгі бағыттары: жекелеген депуміі.ір дсңгей!нде де, жалпы, Парламент деңгей!нде де заң шығару
M.MNtfiiii кәс!птік дәрежеғе көтеру; б!р палаталы құрылыстан
<1 іімміііалы құрылысқа көшу; Парламентт!ң !ш!нде депутаттық топ(!(|t t'Ypy болып белғ!ленд!. Сессияға жылына ек!-үш рет шақырылатын
рі.іііі 1,1 Жоғарғы Кеңестен айырмашылығы - ек!палаталы Парлам. ііі елд!ң заң шығару қызмет!н жүзеге асыратын, тұрақты жоғарғы
I ііи ллііатын орғанға айналды. Оның сессиялары қыркүйект!ң б!р!нен
I уммсын бастап, келес! жылдың маусымының соңғы жұмыс күн!не
(ifiiiii түрақты жұмыс !стеді. Бұл барша заң шығарушы қызметт!
•I' \ Ііслеуғе, сапасын жақсартуға және жеделдетуғе мүмк!нд!к туғызды.
і о(іг!п, 1995 жылы сайланған Парламент 500-ге жуық заң қабылдады.
ҚР Конституциясының 61-бабы 1-тармағына сэйкес, заң шығару
Гии гамасы қүқы Қазақстан Республикасы Президентіне, Парлам«“ііг депутаттарына, Үкіметке берілген. Заң шығару бастамасы
күқі.і субъект!лер!н азайту Парламенттің негізг! м!ндеттер!н сапалы
/ьүзеге асыруына мүмк!нд!к берген фактор болды.
Заң шығару қызметімен б!рғе Парламент заңдардың орындалуын
(>ақылайды. Қазақстан Республикасы Конституциясының 53-бабына
слйкес. Парламент Үк!метт!ң республикалық бюджеттің орындалуы
іуралы есептерін қарап, бекітед!. Үк!метт!ң республикалық бюджеттің
орындалуы туралы есеб!н Парламенттің бекітпеу! оның Үкіметке
сеіпмсіздік б!лд!рген!н көрсетед!. Конституцияның 57-бабына сәйкес,
I Іарламенттің әрб!р Палатасы дербес, басқа Палатаның қатысуынсыз
республикалық бюджеттің орындалуын бақылау жөніндеғ! есеп
комитетінің үш мүшесін бес жыл мерзімге қызметке тағайындайды.
Қазақстан Парламент! өз!н!ң бақылау қызметтер!н парламентт!к
тыңдау, «парламентт!к сағат» арқылы жүзеғе асырады. Парламентт!к
бақылау тәс!лдер!н!ң б!р! - парламентт!к сауал. Үк!мет мүшелер!не
сауалдар жолдай отырып, депутаттар олардың қызмет! жайында
ақпарат алады. Депутаттық сауалдарда мемлекетт!к деңғейдеғ!
де, елд!ң жекелеғен өң!рлер!не қатысты да мэселелер көтер!лед!.
Депутаттық сауалдар саны жыл сайын артып отырды. Мысалы,
б!р!нш! шақырылған Парламент Мәж!л!с!н!ң депутаттары 188 сауал
жолдаса, ек!нш! шақырылған Парламентте бұл көрсеткіш 2349-ға жеткен.
Қазақстандық парламентаризмнің 1998 жылы басталған жэне,
нег!з!нде, қазірғ! уақытқа дей!н жалғасып келе жатқан жаңа
кезең!н!ң маңыздылығын Парламенттіц когамды реформалау ісіиде
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Т о о і''
О даңт асьш а а й н а л га н ы н а н көруге
лады. 1995 жылдан кеиш мемлекет басшысы мен Парламенттін
‘^‘■‘"дарлы өзгеріп, көп кешікпей
оң нәтижелер берген-ді. Сөйтіп, егер соңғы Жогарғы Кеңес бір жыл

ж ^ы г*"'
1996 жылдың маусымында-ак
(жұмысының алғашқы бес айында) 35 заң кабылдап үлгірді.
Жаңа Парламенттің 1990 жылдардын екінші жартысындагы
жұмысында Ө31Н сындарлы саяси көшбасшы, ымыралар мен келіссөздер
үдерістершің шебері ретшде көрсете білген Мэжіліс спикер! Марат
Оспанов маңызды рөл аткарды, Президенттің колдауымен М.Оспанов
н депутаттык корпус Қазақстанда парламентаризмнің калыптасуы
мен дамуына елеулі үлес қосты.
иасуы
т а б ы с т Г Г ж ы л д а р д а парламентаризмнің
табысты дамуы үш.н берік негіз калады. Еуропадағы қауіпсіздік және
ынтымактастык үиымының (ЕҚЫ¥) алгаш рет 1990 жылғы қазанда
Қазакстанда көппартиялық негізде өткен парламенттік сайлаудың
барысына бакылау жасаган парламенттік ассамблеясының толык
ауқымды миссиясы елде болып жатқан демократиялық өзгерістерге
қанағаттанушылық білдірген. Атап айтқанда, ЕҚЫ Ү-ның парламенттік
ассамблеясының вице-президенті Игорь Осташ: «Біз Қазақстандағы
оқиғаларды жіті қадағалап отырмыз, өйткені олар бізге жақын Республикада терең демократиялық үдерістер жүріп жатыр», - деген.
арламентаризмнің дамуында жэне Парламенттің заң шығарушы
бақылаушы қызметтерін жетілдіру ісінде 1990 жылдар ҚР Констибар"”'^''”''" '” езгертулер мен толықтырулардың орасан зор
4. 1997 жылғы әкімшілік-аумақтық реформа
біпп^кхіп!^кайта жаңғырту, экімшілік-аумақтык
ірліктердің ежелп тарихи-географиялық атауларын қалпына келтіру
максатында, Қазақстан Республикасы Жоғаргы Кеңесі Президиумыньщ
1993 жылгы мамырдың 3-шдегі «Қазақ топонимдерінің. атауларының
орыс тшшдеп транскрипциялануьш реттеу жане Қазакстан Респу^
ликасының жекелеген әкімшілік-аумақтық бірліктерінің атауларіш
өзгерту туралы» Қаулысына сэйкес, кейбір облыстардың, қалалардың,
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мііі ісгеи аудандар мен елді мекендердің атаУ-^^Р*’* өзгертілді. Атауііирды өзгерту Халық депутаттарының >і(ергілікті Кеңестерінің
итііштеріне сай жэне Қазақстан Республикасі’* Министрлер Кабинеті
■к.шындағы Мемлекеттік ономастика комиТ^ззнің қорытындылары
ікмізінде жүргізілді. Атауларды өзгерту сондай-ақ қалалардың
-ivyviereH көшелеріне, көптеген ауыл-селолар^^ қатысты орындалып,
оларга жаңа атаулар берілді.
1990
жылдардың екінші жартысындагы мбмлекеттік және өңірлік
қүрылыстың маңызды бағыты 1997 жыл^^^ әкімшілік-аумақтық
рс(|)орма болды.
Қазақстан Республикасы Президентінің
жылғы мамырдың
2.1-індегі «Алматы, Шығыс Қазақстан, ҚарағанД^**’ Солтүстік Қазақстан
облыстарының экімшілік-аумақтық құрылы^^*”^ өзгертулер енпзу
гуралы» Жарлығы бойынша осы облыстарД^’*^
құрылымында
озгерістер (облыстарды, аудандарды қосУ арқылы) жасалды.
I Іптижесінде, ҚР Президентінің жоғарыда
Жарлығын орындау үшін, Қазақстан Республикасы Үкіметіній
жылғы мамырдың
23-індегі Қаулысымен Алматы, Шығыс Қазақстан, Қарағанды,
Солтүстік Қазақстан облыстарының шекараД^Р^* өзгертілді. Сөйтш,
Жезқазған облысы - Қарағанды облысыМ^” ’ Көкшетау облысы
аудандарының бір бөлігі - Солтүстік Қазак^з'ан облысымен. Семей
облысы - Шығыс Қазақстан облысымен, Талдықорган облысы Алматы облысына, Торғай облысы Қостанай с>блысына біріктірілді.
1997
жылғы реформаның негізгі мақсать* әкімшілік құрылысты
оңтайландыру, демеуқаржыға мұқтаж облыс'Г^РДЫН санын қысқарту
болған-ды. Кейіннен бұрынғы облыс ортальікт^рьіның екеуіне: 1999
жылы - Көкшетауға, 2001 жылы ТалдықоР^^”^^ облыс орталығы
мэртебесі, тиісінше Ақмола жэне Алматьі облыстарының атауы
қайтарылды,
Өзгерістердің салдарлары әртүрлі болД^’’- Т^орғай облысының
қысқартылуы өңірдің элеуметтік-экономикДД*’^^ жағдаиына күшті
эсер етті. Жезқазған облысы ірі «Қазақі^^*^^^ корпорациясының
арқасында бұл үдерістен көп зардап шекпеР- Семей жэне Шығыс
Қазақстан облыстарының қосылуы біріктіріД^^^ Шығыс Қазақстан
облысын демеуқаржыға мүқтаж облысқа айналдырды. Алайда
2005 жылы тамыздың 25-інде Қазақстан республикасы Үкіметінің
«Шығыс Қазақстан облысының Семей кала^^**^ өркендетудің 20062008 жылдарға арналған бағдарламасын
тур^лы» Қаулысы
қабылданған соң, жағдай жақсы жаққа қар^^ серпінді өзгерді. Бұл
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бағдарламаның жүзеге асуы тауарлар мен қызметтер өндіру көлеміііііі
артуына, инвестициялар ағынының ұлғаюына, азаматтардың маге
риалдық және тұрғын үй жағдайларының жақсаруына, әлеуметтік
жэне өндірістік инфрақүрылым нысандарының материалдык
базасының нығаюына септігін тигізді.
1997 жылғы экімшілік-аумақтық реформаның ішкі гана емес, сонммен қатар геосаяси да маңызы болды, өйткені ол сыртқы шекарасы бір
мезгілде жэне бірінші кезекте мемлекеттік шекара болған облыстарды
қайтадан қүрды. Шекараға жақын өңірлерді болашақ үшін ірілендіру
олардың жағдайын орнықтырды, егемен Қазақстанның жалпы гео
саяси кеңістігінің іштен бірігуіне, түтас болуына мүмкіндік туғызды.
Ірілендірілген шет облыстардың шекаралық қалалардың атаулары
бойынша емес, маңызды қазақстандық өңірлер: Солтүстік Қазақстан, Батыс Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан дегі
аталуының да ерекше маңызы болды.
5. 1990 жылдардың екінші жартысындағы
конституциялық реформалар
1990 жылдардың екінші жартысындағы конституциялық реформалар тэуелсіздік дәуіріндегі мемлекеттік қүрылыстың жасампаз,
дамушы сипатының расталуы болды.
Парламент 1998 жылы қазанның 7-сінде «Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгертулер мен толықтырулар
енгізу туралы» ҚР Заңын қабылдады. Сонымен қатар Қазақстан
Республикасы Президентінің «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Жарлығына да түзетулер енгізілді. Осы түзетулерге
сәйкес, Парламенттің Конституцияға өзгертулер енгізу өкілеттіктері
кеңейді. Конституцияға енгізілген түзетулер заң шығарушы органдар
қызметінің тиімділігін жэне депутаттардың кәсіптік шеберліктерін
көтеруге бағытталды. ҚР Конституциясына 1998 жылы енгізілген
өзгертулер мен толықтырулар мемлекеттік басқару жүйесінде сайланатын органдардың мағынасын, орны мен рөлін нығайта түсті.
Конституция ережелеріне енгізілген өзгерістер мемлекеттік
қызметкерлердің жасына қойылатын шартты (ценз) алып тастады,
президенттің өкілеттігін жеті жылға дейін үзартты жэне президенттік
лауазымға үміткерлер үшін жасқа байланысты шарттың жоғарғы
шегін де жойды. Демократиялық елдерге тэн тағы бір үйреншікті

U4»IV Мііішіуды өтті деп тану үшін, сайлаушылардың дауыс беруге
И'ІІ кем смес) келуі бойынша шектеуді де алып тастады.
Іктізгі Заңын жетілдіру 1999 жылы да жалғасты. Консти,
жылы мамырдың 6-сында енгізілген толықтыруларға
і.иісн партияларға Парламент Мәжілісінде он депутаттық
.......... (и.лінуі елдің саяси жүйесі дамуындағы жаңа беталысты
....
Сайлау жүйесінің заңнамалық непзі де аитарлықтаи
........
Қазақстанда қалыптасқан жаңа, аралас сайлау жүиесі
b.wiMimia Мәжілістің 67 депутаты бұрынғыша бірмандатты округтерде
,
болса, ал он орын алғаш рет тепе-тең партиялық өкілдік
іһіііпе болінді. Конституцияға өзгертулер енгізілуімен бірге, кезекII іі.к президент сайлауы өтетіні де жарияланды.
I иіілііу жүйесі және партия жүйесінің қалыптасуы. Қазақстан
|'.иіу(.іііікасының демократиялық ел ретіндегі жалпы мемлекеттік. ,1.1. II күрылысында өзара байланыста дамуға бет алған саилау жүиесі
ми* қалыптасып келе жатқан партия жүйесі маңызды орын алды, ал
. іиіму зацнамасы саяси партиялар қызметінің сипатына эсер етті.
Kiiiipri заманғы сайлау жүйесінің қалыптасуы Қазақстан
ІЧч иубликасының 1995 жылғы Конституциясының қабылдануынан
(„и ылды. Қазақстандағы сайлау туралы заңнамаға Қазақстан Респуб.....
Президентінің 1998 жылғы қыркүйектің 28-індегі «Қазақстан
іү ч і у б л и к а с ы н д а г ы
,К т ііі.іг ы

сайлау

н е г із с а л д ы .

1995

туралы »

конституциялы қ

күш і

бар

ж ы л ғы К онсти ту ц и ядан «азам аттард ы ң

п іи і н б о с т а н д ы ғ ы н ы ң қ а л ы п т а с у ы м е н а й қ ы н д а л у ы н а п а р т и я л а р д ы ң
і.ім іа л е т у і т у р а л ы » а р н а у л ы б а п т ы ң а л ы н ы п т а с т а л у ы е л д е п п а р 
ш и ж ү й е с ін ің д а м у ы н а а й т а р л ы қ т а й ә с е р ін т и г із д і. Бүл ө з г е р іс
е іі/п и а з а м а т т ы қ қ о ғ а м ғ а ө т у і б а р ы с ы н д а ғ ы

м аңы зды қадам болды .

( оіідай-ақ мемлекеттік органдарда саяси партиялардың қүрылуына,
когамдық ұйымдардың, қоғамдық және мемлекеттік институттар
(іірлсстіктерінің қызметіне мемлекеттің араласуына тыиым салынды.
Коппартиялық жүйе қалыптасуының заңнамалық негіздерінщ
жаңарып, жетілуіне 1996 жылы қабылданған, Қазақстан азаматіаііының еркін бірігуі құқын қамтамасыз еткен: «Қоғамдық ұиымдар
іуралы» және «Саяси партиялар туралы» Заңдардың көмеп тиді.
І.үл заңдар парламент түрпатындағы партияларды қалыптастыру
мақсатында қабылданған-ды. Алайда 1995 жылы Парламент Мэжіиісіне сайлау өткеннен кейін, партиялардың дамуында дағдарыс
байқалды. Оның басты себебі партиялар қызметінің көбінесе саилау
мауқандарымен шектелетініне байланысты болды.
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1990 жылдардың екінші жартысында Қазақстанның қалыптасыіі
келе жатқан партия жүйесінде өзгерістер пісіп, жетілді. Партия
қызметінің жандана түсуіне парламенттік сайлау жэне мэслихаттар
сайлауы ықпал етті. Партия қызметін ынталандыру үшін Парламент
Мәжілісінде саяси партияларға он депутаттық орын бөлінуінің елеулі
маңызы болды. Сөйтіп, сайлаушылар дауыстарының жеті немесе
одан көп процентін алған партиялар бұл орындар үшін өзара күресті,
Енгізілген жаңалықтар нәтижссінде саяси партиялар партиялық
тізім бойынша парламент сайлауына қатысу қүқын алды.
Олардың қызметінің қызу жандануының жарқын мысалын тоғыз ай
ішінде елдің саясат алаңында жеті саяси партияның пайда болуы-ақ
көрсете алады.
1999 жылы қаңтардың 10-ында президенттің жалпыхалықтық
сайлауы өтті. Тәуелсіз Қазақстан тарихында алғаш рет прези
дент балама негізде сайланды. Сайлау қорытындысы бойынша
Н.Ә.Назарбаев сайлаушылар дауыстарының 79,8 процентін алса, оппо
зиция (Коммунистік партия) өкілі С.Ә.Әбділдин 11,7% дауысқа ие
болды. 1999 жылғы президент сайлауы мерзімінен бүрын өткізілді:
дүниежүзілік саясатта айналып өту шартымен бұндай оқиғалар болған.
Осындай сайлау өткізу туралы жауапты шешімді мемлекеттік дегдар топ, шындығында, 1990 жылдардың соңына қарай қалыптасқан
кейбір ішкі және сыртқы факторлардан озып шығу үшін қабылдаған
еді. Қазақстанның жаңа онжылдықта тұрақты дамуы үшін ішкі
сүргіндерге, сондай-ақ іргелес Ресейдің жагдайға ықпал етуіне жол
бермеу үшін қажет болды, өйткені 1998 жылдың қаржы дағдарысынан
кейін көршілес елде саяси ахуал шиеленісіп, 2000 жылы Б.Н.Ельциннің
президенттік қызметі аяқталуға тиіс еді. Жалпы алғанда, Қазақстанда
1999 жылы президент сайлауының мерзімінен бүрын өтуі ел дамуының
түрақтылыгы мен оң үрдістерінің сақталуына мүмкіндік туғызды.
Сол 1999 жылы қазан айының 10-ында жаңа, аралас сай
лау жүйесі бойынша Қазақстан Республіікасы Парламентінің
де сайлауы өтті. Сайлау науқанына он партия қатысты. Сайлау
қорытындылары бойынша 67 депутат - бірмандатты округтерден, ал
он депутат партиялық тізім бойынша жалпыұлттық округтен сай
ланды. «Отан», «Азаматтық», «Аграрлық» жэне «Коммунистік» пар
тиялар жеңіске жетті. 1999 жылғы сайлаудан кейін партиялардан
сайланған депутаттардың Парламент Мэжілісіндегі саны көбейді.
Егер 1994 жылғы сайлау қорытындылары бойынша, саяси партиялар
мүшелерінің Жоғарғы кеңестегі саны 28,2% болса, 1995 жылы Парла292

мии Млжілісі сайлауында-61,2%-ке, ал 1999 жылғы сайлауда 84,4%( піһ іп, Қазақстанның саясат саласында 1990 жылдары өткен үлкен
фиііыиыц негізгі маңызды кезеңдері: қазақстандық мемлекеттіліктің
к.ііім жацғыруы; егемен елдің конституциялық негіздерінің құрылуы;
іі|ичіідснттік институттың бекітілуі; Қазақстан Республикасының
I умі і.іііі Президент! болып Н.Ә.Назарбаевтың сайлануы; қазақстандық
іифішментаризмнің және көппартиялылықтың қалыптасуы, үлттық
ниунісіздіктің нығаюы болды.
( )сыидай төтенше саяси кезеңде пайда болған қиындықтарға
һі.римастан, мемлекет пен халык Қазақстанның алдында тұрған тарихи
иііідсттерді табысты орындап, жаңа XXI ғасырда Қазақстанның
іүриқты дамуының нақты берік іргетасын қалады.
2005
жылғы президент сайлауы. 2000 жылдары Қазақстанда
іірсзиденттік институт 1990 жылдардың экономикалық дағдарысынан
t .н ті шығуға жэне мемлекеттік-саяси жүйенің ары қарай тұрақты
(іимуына орай, дамудың жаңа кезеңіне аяқ басты. Президенттік инстиіуг ныгаюының маңызды кезеңі деп 2005 жылғы президент сайлауын
мі» Iуга болады. Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына
і.чйкес. Президент жалпыға бірдей, тең жэне төте сайлау арқылы
Ітііама негізде сайланады.
Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесшің 2005
жі.ілгы тамыздың 25-індегі және Қазақстан Республикасы Парламент!
Млжілісінің 2005 жылғы қыркүйектің 7-сіндегі Қаулылары бойынша
президент сайлауын өткізу уақыты 2005 жылдың желтоқсанына
Оелгіленді.
2005 жылы қыркүйектің 9-ында республикалық «Отан» партияСІ.1НЫҢ VIII съезінде президент лауазымына партия басшысы
I І.Ә.Назарбаев ұсынылды. Съезд шешімі бойынша «Президенттікке
үміткер Н.Ә.Назарбаевты қолдау жөніндегі Қазақстанның халық коалициясы» құрылды. «Отан» партиясымен қатар тағы жеті саяси партия,
сондай-ақ қоғамдық бірлестіктер Н.Ә.Назарбаевты өздерінің канди
даты етіп ұсынды. Коммунистік партия - Ерасыл Әбілқасымовты,
«Ақжол» демократиялық партиясы Әлихан Бэйменовті үсынды.
Президент сайлауына дайындық оппозициялық лагерьдің сарадануына себеп болды. «Ақжол» демократиялық партиясы ішкі
келіспеушіліктердің салдарынан екі қанатқа бөлшді. Бірінші қанат
Әлихан Бәйменовтің айналасына топтасса, екіншісі Болат Әбілов, Ораз
Жандосов, Алтынбек Сәрсенбаев сынды саясаткерлердің бастамасы293

мен «Әділетті Қазақстан үшін» қозғалысына бірікті. Бұл қозғалысті.і
Әкежан Қажыгелдин мен Заманбек Нұрқаділов қолдады.
Он сегіз үміткердің ішінен ресми түрде президент лауазымына
бес үміткер: Нұрсұлтан Назарбаев, Ерасыл Әбілқасымов, Әлихан
Бэйменов, Мэлс Елеусізов және Жармахан Түяқбай Орталық сайлау
комиссиясының тіркеуінен өтті. Бүрын екінші шақырылған Мәжіліс
спикері және «Отан» саяси партиясы төрағасының орынбасары болған
Жармахан Түяқбай оппозициядан ортақ үміткер ретінде үсынылды.
2005-2006 жылдар оппозиция лагері үшін қасірет әкелген
уақыт болды: танымал мемлекет жэне қоғам қайраткері, төтенше
жағдайлар жөніндегі бұрынғы министр З.Нұрқаділов пен бұрынғы
ақпарат министрі, тіркелмеген «Нағыз Ақжол» партиясының тең
төрағаларының бірі А.Сәрсенбаевтың қайғылы қазасы орын алды.
Оппозицияның белгілі қайраткерлерінің қазасы күллі Қазақстан
қоғамын дүр сілкіндірді. Адамдар мазасыздық, алаңдаушылық күй
кешіп, оларға шынайы жанашырлық танытты. Алайда тексеру амалдары еш нәтиже бермеді, сондықтан бүл қылмыстарға кінәлілер
анықталмағандықтан, ешкім жазаға тартылған жоқ. Ақыр соңында,
2000 жылдардың ортасында қанша күш-жігер жүмсағанмен, оппо
зиция қоғамда кең қолдау таппады, барлық қазақстандықтар үшін
қолайлы, сындарлы бағдарлама тұжырымдай алмағандықтан,
сайлаушылардың дауыстары үшін саяси күресте жеңіліс тапты.
2005
жылгы желтоқсанның 4-іиде өткен президент сайлаүы
Қазақстанның саяси оміріидегі аса маңызды оқига болды. Тізімге
алынған 8,8 миллионнан астам сайлаушыдан дауыс беруге 6,8 млн.
адам қатысқан. Олардың ішінде елдің сол кездегі президент!
Н.Ә.Назарбаев үшін 6,1 млн. сайлаушы дауыс берген. Шын мәнінде,
бүл сайлау саясаткер Н.Ә.Назарбаевтың салтанатына айналып,
оппозицияның ресми билікпен ұзақ та тұрақты пікірталасына нүкте
қойды. Сайлау қорытындысы бойынша Н.Ә.Назарбаев - 91,15%,
Ж.А.Тұяқбай —6,61%, Ә.М.Бэйменов —1,61%, Е.Ә.Әбілқасымов —0,34%,
М.Х.Елеусізов - 0,28% сайлаушылар дауысын алды.
Президент сайлауына 1995 жылы - 91,21%, 1999 жмлы 87,05%,
2005 жылы 77% сайлаушылар қатысқан. Жалпы алғанда, азаматтардың президент сайлауларына қатысуы көрсеткіші жеткілікті жоғары.
Ал парламент сайлауларында жұртшылықтың дауыс беруі біршама
томен (мысалы, 2007 жылғы Мэжіліске сайлауда сайлаушылардың
белсенділігі 64% болған). Бұл үрдістер қазіргі заман жағдайында ТМД
елдеріне ғана емес, сондай-ақ дамыған демократиялық елдерге де тән.
-

Л «иматтардың п арлам енттік сайлауға қаты суы н ы ң салы сты рм.ніі.і томен белсен ділігін е қарам астан, қазақстан ды қтарды ң презисайлауы н а қы зы ғуш ы лы ғы ан ағұрлы м ж оғары болған. О н ы ң
і.і|)іимііе себебін ай ту ға болады . А зам аттарды ң м ем лекет и нституті.ірі.іііа қатысты саяси үм іттері, бірінш і кезекте, м ем лекеттің қазіргі
Г..И қарып оты рған басш ы сы ны ң беделіне және қы зм етіне байланы сты .
Л и м атты қ қоғам и н сти туттары н ы ң салы сты рм алы енж ар д ам уы ,
члиі.іқ арасы нда саяси партиялар, оны ң іш інде оп пози ц иял ы қ партияII.Ф беделінің том ендігі де оған себеп болған.

2006
жылы қаңтардың 11-інде Астанада президенттің «Ақорда»
рімиденциясында Қазақстан Республикасы Президент! Н.Ә.Назар(ыситың лауазымын атқаруға ресми к!рісу!н!ң салтанатты рәсімі отті.
( 'алтанатқа әлем нің ж етп!стен астам елінен делегац и я кел!п қатысты.
Ц .Ә .Н азарбаев оң қолын Қ азақстан Респ убли касы ны ң КонI т т у ц и я с ы н а қойып: «Қ азақстан халқы н а адал қы зм ет етуге,
Қ азақстан Р еспубликасы ны ң К онституциясы мен заңдары н қатаң
с.іқтауға, азам аттарды ң қүқы қтары мен б остан д ы қ тары н а кепілдік
осруге, оз!ме ж үктелген Қ азақстан Ренспубликасы П резид ен тш ің
мімдеттер!н мүлт!кс!з атқаруға ант етем!н», - дед!. Республиканы ң
О рталы қ сайлау ком иссиясы ны ң торағасы О ңалсы н Ж ұмабеков
I І.Ә.Назарбаевқа Қ азақстан Республикасы П резидент!н!ң куэл!гін
іабыс етт!. Содан кей!н Қ азақстан Президент! соз сойлеп, мемлекетт!ң
ары қарай д ам уы н ы ң басым м!ндеттер!н атап отт!. С ойлеген соз!нде
I І.Ә.Назарбаев: «Бүг!н - ант кабы лдаған мен үш ін ған а емес, бүк!л
ел!м!з үш !н оте маңы зды күн... Осы сайлауда маған корсет!лген
бүк!лхалы қты қ қолдауды мен түрақ ты л ы қ саясаты ны ң, үл таралы қ
татулы қты ң жэне серп!нд! эконом икалы қ д ам уд ы ң қолдауы деп
қабы лдады м. С онды қтан мен!ң ең ж оғарғы жэне қасиетт! борыш ым алдағы кезеңде Қазақстан хал қы н а қалтқы сы з адал қы зм ет ету», - дед!.

Президентт!ң 2006 жыл қаңтардың П-індег! сойлеген соз!нде
белг!ленген мақсаттар халықтың коң!л күй!не, ниет-қалауларына
жақын жэне сай келед!, ойткен! тәуелс!зд!к жолымен жүр!п келе
жатқан Қазақстан халқының арманы - ол демократиялық, әлеуметтік
және коркейет!н мемлекет. Тэуелс!зд!к алу, экономикалық, әлеуметт!к
және саяси салаларда қол жеткен жет!ст!ктер қазақстандықтарға
болашаққа сен!ммен қарау мүмк!нд!г!н берд!.
Мемлекет басшысының келес! сайлауы, ҚР Президент!нің 2011
жылгы ақпанның 4-!ндег! № 1149-шы Жарлығына сәйкес, 2011 жылы
сэу!рд!ң 3-!нде кезектен тыс отк!з!лд!.
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Қазақстан президент! лауазымына үміткерлер ретінде: елдің сол
кездеп президент! Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстанның Коммунист!к
халық партиясы Орталық комитет!н!ң хатшысы Жамбыл Ахметбеков, Қазақстан Патриоттары партиясының төрағасы. Парламент
Сенатының депутаты Ғани Қасымов және «Табиғат» экологиялық
ұйымының көшбасшысы Мэлс Елеус!зов т!ркелд!.
2011 жылы сэу!рд!ң 5-!нде ҚР Орталық сайлау комиссиясы
жариялаған сайлау қорытындылары бойынша: сол кездег! прези
дент Нұрсұлтан Назарбаев - 95,55%, Ғани Қасымов - 1,94%, Жамбыл
Ахметбеков - 1,36%, Мэлс Елеусізов 1,15% сайлаушылар дауысын
алған.
ҚР Президент!н!ң 2015 жылғы ақпанның 25-!ндег! «Қазақстан
Республикасы Президент!н!ң кезектен тыс сайлауын өтк!зу туралы»
№ 1018-Ш1 Жарлығына сәйкес, 2015 жылы сэу!рд!ң 26-сында мемлекет басшысының бес!нш! сайлауы өтт!. Қазақстан президент! лауазы
мына үм!ткерлер рет!нде: сол кездег! президент Нүрсүлтан Назарбаев,
Қазақстанның Коммунист!к халық партиясы Орталық комитет!н!ң
хатшысы Түрғын Сыздықов және Қазақ кэс!подақтары кеңес!н!ң
төрағасы Әбілғазы Қүсаинов т!ркелд!. Сайлау қорытындылары
боиынша Н.Назарбаев - 97,7%, Түрғын Сыздықов пен Әб!лғазы
Құсайынов 2,3%-тен сайлаушылар дауысына ие болган.
6. 2007 және 2017 жылдардағы конституциялық реформа
Президентт!к республиканың 1995 жылы құрылған саяси
жүйес! 2000 жылдардың ек!нш! жартысына қарай өз!н!ң тарихи
міндет!н толық көлемде орындап шықты. 1995 жылғы Конституция
Қазақстанның қаз!рг! мемлекетт!л!г!н!ң нег!з!н салды. 1998, 1999, 2007
жылдардың конституциялық реформалары саяси бил!к институттарын
ары қарай жаңғыртуға, бил!к тармақтары арасындағы қатынастарды
реттеп, қаз!рг! заман талаптарына сәйкестікке келт!руге бағытталған.
Конституцияға 1998 жылы енг!з!лген түзетулер мен толықтырулар
депутаттардың бил!к өк!летт!ктер!н көтерд!, жоғарғы сайланатын органның мемлекеттік бил!к - Парламент жүйесіндег! рөл! мен
маңызын күшейтт!. Алайда Парламентке халық өк!летт!г!н!ң шынайы
институтына айналуға мүмк!нд!к берет!н тет!ктерд! эзірлеу аяғына
дейш жеткіз!лмед!. Бұл мэселе 2007 жылгы конституциялық реформа
барысында шеш!лд!. Сол кезде қалыптасқан жағдай көб!рек дамыған
демократиялық сипаттағы президентт!к-парламентт!к жүйеге көшуд!
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к,»міимасыз ететіндей саяси өзгеріст! қажет еткен-д!. Парламентт!ң екі
I І . і і т і асы 2007 жылы мамырдың 27-с!нде президент Н.Ә.Назарбаевтың
I'іик гнтуцияға өзгертулер енгізу жөн!ндегі бастамасын қолдап дауыс
Жаца өзгертулер бил!к тармақтары арасында тиімді теңгерім
.і.уПесін!ң қалыптасуына бағытталған. Бүл мақсатта Парламентке
іірсчидент өк!летт!ктер!н!ң елеул! бөл!г! бер!лген. Атап айтқанда.
Парламент Үк!метт!ң, Конституциялық Кеңест!ң үштен ек!с!н!ң,
оргалық сайлау комиссиясының және Есеп комитет!н!ң қызметін
миімптастыру жэне бақылау жөніндег! өк!летт!ктерд! алды. Үк!мет
м.ішетін!ң тиімд!л!гі мен сапасын көтеру үш!н, оның мемлекет басіііі.ісы мен Парламент алдындағы жауапкерш!л!г! қаралды. Атқарушы
оилік реформасы шектер!нде жерг!л!кт! басқару және әкімдерд! сайлау
ііііституттарының рөл!н күшейту туралы шеш!м қабылданды.
Қазақстан Халқы ассамблеясының Мәж!л!стег! өк!лд!г! туралы
моселен! шешу маңызды болды: енд! тоғыз депутатты осы
жалпықазақстандық көпүлтты форум сайлайтын болды. Парламенттің
қос палатасының әскери құрылымдар, сондай-ақ сот органдарының
басшыларын бек!ту мэселелер! жөн!ндег! өк!леттіктер! кеңейд!.
Оган қоса. Парламент депутаттарының саны 154-ке дейін, оның
ііііінде: 47 сенатор жэне 107 мәжілісші болып көбейді. Сонымен
қатар Мәжілістің 98 депутаты қазіргі таңда партиялық тізімдер
бойынша саяси партиялар атынан сайланады.
Сенатты әр облыстан, республикалық маңызы бар қаладан жэне
астанадан ек! адамнан сайланатын депутаттар құрайды. ^Сенаттың
сайланатын депутаттарының жартысы әрб!р үш жылда қайта сайла
нады. Сенаттың 15 депутатын қоғамның үлттық-мәдени және басқадай
маңызды мүдделер!н!ң Сенаттағы өк!лд!г!н Үк!метт!ң қамтамасыз етуі
қажетт!г!н ескере отырып, Қазақстан Республикасының Президент!
тағайындайды.
Жиынтығында, барлық осы !с-шаралар президенттік республикадан президентт!к-парламенттік республикаға өтуд! б!лд!рд!. 2007
жылғы Конституциялық реформаның нәтижес!нде Қазақстанда
жаңа саяси жүйе құру үш!н қажетт! алғышарттар мен мүмк!нд!ктер
жасалды.
2002 жылы ш!лден!ң 15-!нде Қазақстан Республикасының «Саяси
партиялар туралы» жаңа Заңы қабылданды. Жаңа заңға сэйкес, пар
тиялар саяси жэне сайлау үдер!стер!н!ң нег!зг! субъект!лер!нің б!р!не
айналды. Олар қағаз жүзінде емес, !с жүз!нде жүмыс !стеуге ти!с
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болды. Ал егер саяси партия Парламент Мэжілісінің сайлауына екі
рет қатыспаса, онда сот шешімімен таратылады.
2002 жылы қабылданған заң саяси партиялардың құрылуына және
мемлекеттік тіркелуіне қойылатын талаптарды күшейтті. Егер ескІ заң
бойынша саяси партия құру үшін елдің кез келген өңірінен он адам
жеткілікті болса, енді жаңа заң бойынша саяси партия өңірлердің 2/3
бөлігінің (астана, республикалық маңызы бар қала, облыстар) өкілетті
эрекет ететін жэне қүрылтай съезін шақыратын ҚР азаматтары
тобының (1000 адамнан кем емес) бастамасы бойынша қүрылады.
Саяси партияның мемлекеттік тіркелуіне қатысты тағы бір өзгерту
партия мүшелерінің санына байланысты болды. Жаңа заң бойынша
саяси партияның құрамында облыстардың, республикалық маңызы
бар қалалардың әрқайсысында және астанада 700-ден кем емес мүшесі
бар құрылымдық бөлімшелердің атынан жүмыс істейтін 50000-дай
мүше бар болуға тиіс. Барлық осы өзгертулер саясат алаңынан жекелеген партиялардың кетуін де, жаңа партиялардың пайда болуын да
туғызды.
Сайлау туралы жаңа заңнамаға сәйкес, саяси партиялар сайлау
блоктарын қүру қүқын алып, бүл 2004 жылы Парламент Мәжілісіне
сайлау кезінде кейбір партиялардың бірігуіне келтірді.
Сайланатын органдарға сайлау өткізу халықтың ерік-қалауын
білдіру жолдарының бірі болып табылады. Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша халықтың өз ерік-қалауын еркін
білдіруі ел азаматтарының сайлауға ерікті жэне ашық қатысуы
арқылы жүзеге асады.
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық
заңға сэйкес, президент, Мәжіліс пен мәслихаттар депутаттары
жалпыға бірдей, тең жэне төте сайлау негізінде сайланады. Сенат
депутаттары жанама сайлау қүқы негізінде жабық дауыс беру жолымен сайланады.
Төртінші шақырылған Парламент Мәжілісіне сайлау 2007 жылы
тамыздың 18-інде өтті. Бұл сайлаудың ерекшелігі сайлау науқанында
Батыстың
пиар-технологиялары
эдістерінің,
атап
айтқанда,
партиялардың ашық телесайыстарға қатысуы әдісінің пайдаланылуы
болды. Алайда «Нүр Отан» халық-демократиялық партиясы ғана жеті
проценттік межені еңсере алды.

Қорыта келе, Қазақстан Республикасының Парламент!
(біріншісінен соңғы - алтыншысына дейін) барлық шақырылған
Мәжілісіне сайлау науқандарына қысқаша шолу жасап өтейік.
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Бірінші шаңырылым.
ҚР Парламент! Мәжілісіне алғашқы сайлау 1995 жылы
желтоқсанның 9-ында өтті. Жаңа ғана тәуелсіздік алған еліміз
Қазақстан Республикасының Конституциясын қабылдап, парламентті
заң шығару міндеттерін орындайтын, сайланатын жоғарғы орган
ретінде белгіледі. Мажориттік' жүйе негізінде 67 депутат сайланса, ал
Мәжіліске ұсынылған партия біреу ғана — Нұрсұлтан Назарбаевтың
төрағалық ететін «Отан» республикалық саяси партиясы болды.

Екінші шаңырылым,
1999
жылдың күзінде Конституцияға енгізілген өзгертулерге
сәйкес, алғаш рет Орталық Азия өңірінде Қазақстан Республикасы Парламент! Мәжіл!с!не сайлау саяси партияларға парламентке
партиялық тіз!мдер бойынша тепе-тең өкілд!к нег!з!нде сайлану қүқын
берген аралас үлг! бойынша өтті. Сайлауға он саяси партия қатысты.
Мажоритт!к бфмандатты округтерде 547 үм!ткер т!ркелд!. Жалпы
алғанда, сайлау барысында Қазақстан үшін сол кезеңде үміткерлерд!ң
бүрын-соңды болмаған саны —орташа есеппен б!р орынға сег!з адам
нан үсынылған.
Парламент Мэж!л!сіне сайлау қорытындылары бойынша бфман
датты округтерден 67 депутат жэне партиялардан бірыңғай жалпыүлттық округ бойынша он депутат сайланды, Олар жет! процентт!к
межен! еңсерген торт партияньщ: «Отан» республикалық саяси
партиясының, Қазақстанның азаматтық партиясының, Қазақстанның
аграрлық партиясының және Қазақстанның Коммунист!к партиясының
(мемлекетт!к тіркеуден 2007 жылы ғана өткен Коммунист!к халық
партиясымен шатастырып алмаңыз) мүдделер!не өк!лд!к етті.
Парламент Мэжілісіне депутаттардың көпшіл!гі - 27 өк!л «Отан»
республикалық саяси партиясынан өткен.

Үшінші шаңырылым,
Қазақстан Республикасы Парламент!нің үшінш! шақырылған
Мәжілісіне сайлау 2004 жылдың қыркүйегінде өтті. Сайлауға он ек!
саяси партия, оның іш!нде төртеу! ек! сайлау блогының қүрамында
қатысты. Сайлау қорытындылары бойынша Парламент Мәжіл!с!не 77
депутат сайланды.

' Мажориттік [< фран. majorite — көпшілік] бұл жерде «көпшілікке жататын немесе
негізделген» деген мағынада. Мысалы, мажориттік округ —депутат мажориттік жүйе
бойынша, яғни көпшілік дауыспен сайланатын сайлау округі.
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Он депутат партиялық тізімдер негізінде теңгерімді өкілдік жүйесі
™ндь.

«'‘РУгініН аумагы бойынша c a t

Олардың ішінде «Отан» республикалык саяси партиясынан жеті депутат, «Асар» республикалык партиясынан, «Акжол»
демократиялык партиясынан, «АИСТ» сайлау блогынан, Қ^закстаннын
ландТ "’" '
Азаматтык партияларынан бір-бірден депутат сайҚазакстан Парламент! Мэжілісіне 2004 жылғы сайлауда КазакS i n “ «А И сТ“ '
Азаматтык партияім ен
бірігіп, «АИСТ» атауымен (казақшалаганда: Енбекшілердің аграрлықиндустриялык одагы) блок кұрган-ды. Сайлау корытын^^аГы
нег,зшде бүл блок 7,07% дауыс алып, партиялык тізім бойынша бло“
тан Мәжіліске депутат болып Ромин Мадинов сайланды
«Асар» республикалык партиясы 2003 жылы казанның 25-інде
кұрылған. Мәж,л,ске сайлау корытындылары бойьшша бул п а р 2
партиялык т,зш бойынша сайлаушылардьщ 541239 дауысын (И 38»^)
жинап, сол аркылы депутат болып Дарига Назарбаева сайланды ’
«Акжол» демократиялык партиясы «Қазакстанның демократиялык
тандауы» когамдык б.рлестігінің негізінде кұрылған. 2004 жылгы
соурдш 4-,нде партия Қазакстанның Әділет (Юстиция) министр
л.пнде т,ркелд,. Парламент Можілісіне сайлауда бул партия сайлаушылар дауыстарынын 12%-,н иеленіп, партиялық тізім бойынша
Мәжіліске депутат болып Азат Перуашев сайланды.

Тортінші шақырылым.
МәжГлТс^Гсайл^^гООт"""'
шакырылган
мәжілісіне сайлау 2007 жылдың тамызында, Конституцияға
сол
™ д і.

™ ь ‘К™РУяарга сай

Жанартылган Конституцияга сэйкес. Мәжіліс кұрамында 107 депу
тат болуы керек. Депутаттардың 98-І партиялык тізімдер бойынша
жалпыга б.рдеи, тен жене тете сайлау кукымен бірыңгай ж а^ы улттьТ
сайлау округ, бойынша жасырын дауь.с беру жолымен сайланды.
2007
жылы тамыздын І8-інде өткен сайлауға катыскан жеті
саяси партиянын .ш.нен жеті проценттік межені республикалык
халык^емократиялык «Нур Отан» партиясы гана еңсерШ, ПарлТ
мент Мэж.л,с,ндеп 98 орынды сол партиянын депутаттарь, иелевді
Қазакстан Халкы ассамблеясынан тоғыз депутат сайланды
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Hecimui шақырылым.
Қазақстан Республикасы Парламентінің бесінші шақырылған
М.тжілісінің жаңа құрамы 2012 жылы құрылды.
Сайлауға қатысқан жеті саяси партияның ішінен үшеуі қорытынды
іі.ггижелер бойынша сайлаушылардың 7%-тен артық дауыстарі.пі алып, Парламент Мәжілісіне өтті. Олар: «Нұр Отан» партиясы
(80,99%), Қазақстанның демократиялык «Ақжол» партиясы (7,47%),
Қазақстанның Коммунистік халық партиясы (7,19%).
Парламент Мәжілісінде «Нұр Отан» партиясынан - 83, «Ақжол»
партиясынан - 8, ҚКХП-дан 7 депутат жұмыс істейді. Мәжіліс
қүрамында барлығы 107 депутат бар.

Алтыншы шақырылым.
Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы ҚР
1Іарламентінің жаңа шақырылған, партиялық тізімдер бойынша 2016
жылғы наурыздың 20-сында өткен кезектен тыс сайлауы нәтижесінде
қүрылған Мәжілісінің 107 депутатын тіркеді.
,
Партиялык тізімдер бойынша Мәжіліске «Нұр Отан» партиясы
нан — 84, Қазакстанның демократиялык «Акжол» партиясынан — 7,
Қазакстанның Коммунистік халык партиясынан —7, Қазакстан Халкы
ассамблеясынан 9 депутат сайланды.
Бекітілген тізімдер бойынша, алтыншы шакырылган Мәжіліске
бесінші шакырылымнан 33 депутат өткен, сондай-ак Мәжілісте ерте
шакырылымдардан жұмыс істеп келе жаткан біркатар белгілі саяси
кайраткерлер, жоғары білікті экономистер, заңгерлер және саясаттанушылар бар.
Сонымен, депутаттык такка ҚР әділет министр! Бакытжан Әбдірайым, Астана әкімінің кеңесшісі Михаил Чирков, ҚР Кәсіподактары
федерациясы төрағасының орынбасары Павел Казанцев, ҚР ауыл
шаруашылығы вице-министрі Сапархан Омаров жэне белплі
тележүргізуші, «КТК»» телеарнасының стратегиялык жоспарлау
бөлімінің директоры Артур Платонов және баскалары жайғасты.
«Акжол» демократиялык партиясының бүрынғы парламенттік
командасынан жаңа Мэжілісте үш депутаты, олардың ішінде алдыңғы
шакырылымнан өткен, «Акжол» парламенттік фракциясының
көшбасшысы Азат Перуашев бар.
Коммунистер өз фракциясы кұрамын көп өзгертпеген; алтыншы
шакырымға алдыңғы шакырылымнан терт өкілдің ішінде фракция
басшысы Владислав Косарев өткен.
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Қазақстан Халқы ассамблеясының тізіміне сэйкес, Мәжілістің
жаңа шақырылымында алдыңғы шақырылымнан үш депутат: Роман
Ким, Ахмед Мурадов жэне Юрий Тимошенко жүмыс істейді. «Егемен
Қазақстан» республикалық газеті» АҚ-ының президент! Сауытбек
Әбдірахманов, ішкі істер министрінің орынбасары Владимир Божко,
сондай-ақ бірқатар этно-мәдени бірлестіктердің басшылары және
Қазақстанның әр өңірлерінің қоғам қайраткерлері депутаттық мандаттар алды.

2017 жылғы жаңа Конституциялық реформа туралы.
Енді 2017 жылдың басында өткізілген жаңа Конституциялық
реформаның негізгі мәні мен мақсаттарына қысқаша тоқталып өткіміз
келеді. Қазақстан Президент! 2017 жылы қаңтардың 25-!нде бил!к
тармақтары арасында өкілеттіктерд! бөлу мәселелері жайында ұсыныс
айтып, сөз сөйледі. Мемлекет басшысының ұйғарымы бойынша,
өтк!з!лет!н реформа дамуымыздың мақсатына, жалпы, қазірг! дамудың
мақсатына сүйенед!. Оның негізг! мэн!-мағынасы президенттің өз!н!ң
бірқатар өк!летт!ктерін Парламент пен Үкіметке берет!нд!г!нде жатыр.
Нәтижесінде, түтастай алғанда, бил!к өк!летт!ктер!н!ң елеул! қайта
бөл!ну!, саяси жүйенің демократиялануы орын алады.
Елбасының сөз! бойынша, бүл реформа басқару жүйес!н!ң
ти!мділ!г!н көтеруге бағытталған; «Б!з жаңа мемлекет, жаңа экономика,
жаңа қоғам қүрдық. Дамудың өзіміз салған жолының дүрыстығын
тарихтың өз! дэлелдеп отыр. Тәуелс!зд!г!мізд!ң 25 жылдығын атап
өте отырып, б!з жеткен жет!ст!ктер!міз жайында, оньтң ішінде билік
қүрылымдарының жүмысы, президенттік жүйе туралы да айттық».
Президент үш!н, жаңа жагдайларда стратегиялъщ міпдеттермгн
цоса, билік тармактары арасындагы цатынастарда жогары
төрешінін рөлі басымдъщ берілетін мәселелерге айналады. Сонымен
цатар мемлекет басшысы сырткы саясатңа, үлттыц цауіпсіздікке
және елдіц цорганыс цабілетіне назар аударады. Оған қоса, Үкімет
пен Парламенттің рөлі де айтарльтқтай күшейе түседі.
Ары қарай бүл жүмыстың ек! маңызды бағыт бойынша
жүргізілетіні айтылады. Біріншіден, Президенттің заңда белгіленген
әлеуметтік-экономикалық үдерістерд! реттеу өк!летт!ктерін!ң елеул!
бөл!г! Үкіметке және басқа атқарушы органдарға беріледі. Осы сала
үш!н толық жауапкерш!л!к Үкіметке, министрліктер мен эк!мд!ктерге
жүктеледі. Өкілеттіктерді табыстауды ти!ст! заңдарды өзғерту
есебінен қамтамасыз етуге болады. Мемлекет басшысының Үкіметке
немесе Парламентке беруге болатын өкілеттіктер! (40-қа жуық)
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бойынша ти!ст! түзетулер ағымдағы сессия аяқталғанға дейін Парла
ментке үсынылатын болады.
Екіншіден, президенттің сөзінде көрсетілгендей, аса күрделі
міндетт!
— бил!к
тармақтары
арасындағы
қатынастарды
конституциялық деңгейде теңгеру мәселесін шешу қажет. Оның
үст!не, Үк!мет құру !с!нде Парламенттің атқаратын рөл!н күшейту,
оның депутаттық корпус алдындағы жауапкерш!л!гін көтеру де
маңызды. Парламент сайлауында жеңіске жеткен партияның Үкіметт!
қалыптастыруда елеул! дәрежеде ықпалы болмақ. Осыны ескергенде,
Н.Ә.Назарбаев ұсынғандай, Үк!меттің, бүрынғыдай, президентт!ң емес,
жаңа сайланған Мэж!ліст!ң алдында өкілетт!ктерін тапсырғаны заңды
болмақ. Сонымен қатар Парламент палаталары тарапынан Үкімет
мүшелер!не сен!мс!зд!к б!лд!ру тэрт!бін оңайлату туралы да үсыныс
айтылды. Бұл шара бил!кт!ң заң шығарушы тармағының атқарушы
тармақты бақылауын күшейте түспек. Сондай-ақ мемлекеттік
бағдарламаларды бек!ту өк!летт!г!нің Үкіметке бер!лген! дүрыс,
өйткен! ол солар үш!н толық жауапкершіл!кт! көтерет!н болады.
Өз кезег!нде, Үк!метке оның құрамына к!рмейт!н орталық
атқарушы органдарды өзі қүрып, тарату қүқын да беру қажет. Прези
дент ол кезде Үк!мет пен премьер-министр акт!лер!н!ң қолданылуын
алып тастау немесе тоқтата түру қүқынан бас тарта алады. Осының
бэр! атқарушы мемлекетт!к органдар мен олардың басшыларының
жауапкерш!л!гін көтер!п, оларға тиісті өкілетт!ктер беред!.
Мемлекет басшысының сөз!не сәйкес, үсынылып отырған реформа
үш м!ндетт! шешуге жағдай туғызады. Біріншіден, саяси жүйен!ң
тұрақтылығы мүмк!нд!ктер!н алдағы көп жылдарға қүрып алуға
болады. Екіншіден^ Үк!мет пен Парламент рөлін!ң күшею! қаз!рг!
замандағы қауіп-қатерлерге ти!сті жауап беруд!ң ти!мдірек тетігін
қамтамасыз етед!. Рас, бұл - басқарудың күрдел!рек жүйес!, б!рақ
қоғам да күрделірек бола түсті ғой. Соған байланысты, президент өз
өк!летт!ктер!н!ң елеулі бөл!гін билікт!ң басқа тармақтарына табыс
ету туралы шеш!мІн жете ойластырып, қабылдап отыр. Елбасы өз!
айтқандай, бұл - жалғыз ғана мақсатта, яғни ел!м!зді басқарудың
қаз!рг! заманға сай ти!мді, түрақты жүйесін қүру үш!н жасалып
жатқан !с-шара. Үшіншіден, мемлекет басшысы көрсеткендей: «Әлемде
мемлекетт!к қүрылыстың барлығына жарамды әмбебап үлг!с! жоқ. Б!з
ешқашан мемлекетт!к құрылыстың бөгде үлг!лер!н көшіріп алумен
айналысқан жоқпыз. Халықаралық іс-тәж!рибеге жүгінетін мәселелер
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боладьі, бірақ біз эрдайым өзіміздің шешімдерімізді, кейде тіпті
бірегей шешімдерімізді таба аламыз».
Сонымен, ел президент! үсынган конституциялыңреформа, бәрінеи
бұрын, Қазаңстанның өз тәжірибесіне және қажеттіліктеріне
сүйенеді.
Ұсынылып жатқан іс-шаралардың маңыздылығын ескере отырып, ҚР Президент! конституциялық реформаның кезекті жобасын бүкілхалықтық талқылауға енгізді: бұл талқылау 2017 жылы
қаңтардың 26-сынан ақпанның 26-сына дейін созылды.
Бақылау сұрақтары:
1. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы Конституциясын
қабылдау қажеттігі неден туды?
2. 1993 және 1995 жылдардағы Конституцияларға салыстырмалы
талдау жасаңыз.
3. Қазақстан Республикасында парлментаризмнің қалыптасуы
қалай жүрді?
4. 1990 жылдардың соңындағы және 2007 жылғы президент сайлаулары мен Конституция реформаларының маңыздылығы неде?
5. Қазақстандагы саяси партиялардың қандай ерекшеліктері бар?
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14-тақырып. Нарықтық қатынастарға өту.
Экономикалық дамудың қазақстандық үлгісі
Дэріс жоспары:
1. Жоспарлы экономика дагдарысы және экономикальщ реформалардың басталуы.
2. Мемлекет иелігінен алу және жекешелендіру. Қазақстандагы
жекешелендірудіц негізгі кезеңдері.
3. Аграрльщ секторды реформалау.
4. Банк жүйесін реформалау.
5. Экономиканың қазақстандьщ үлгісі: жетістіктер мен сынақтар.
6. Дазақстан Республикасының инвестиция саясаты.
Дәрістің қысқаша мазмүны
1. Жоспарлы экономика дагдарысы және экономикалық
реформалардың басталуы
Кеңес Одағы заманынан кейінгі республикалардың көпшілігі
сияқты, Қазақстан да тэуелсіздік алғаннан кейін кеңестік жоспарлы
экономиканың қойнауында пісіп-жетілген аса қатал жүйелі дағдарыстың тұңгиығына батты. Орасан үлкен мемлекеттің күйреушен
бірге, қоғамның қалыпты байланыстары, өмір сүру салты және негізгі
қүндылықтары ыдырады.
Білетініміздей, КСРО тараганға дейін бізде экономиканы басқару
жүйесінің үш: одақтық, одақтық-республикалық жэне республикалық
деңгейі болған-ды. Оның үстіне, бірінші жэне екінші деңгейлердің
үлесіне - тиісінше 43,3 жэне 48,3 процент, ал республикалық деңгейге
небары 8,4 процент бұйырған.
Халық тұтынатын тауарлармен қамтамасыз етудің 40 проценттен
астамы, оның ішінде жеңіл автомобиль, мотоцикл, мотороллер, теледидар, фотоаппарат, тоңазытқыш секілді тауарларға және басқа да
күрделі бұйымдарға сұраныс 100% басқа республикалардың есебінен
қанағаттандырылганмен, бірақ олардың бағалары 250 есе, тіпті одан
да көп көтерілді.
Энергия көздері мен электр энергиясының бағасы, теміржол, авто
мобиль және эуе көлігімен тасымалдау бағалары жүздеген есе өсті.
Бүл де түпкілікті өнім бағаларына эсер етті.
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Бағалар өсуінің бкінші себебі кэсіпорындар мен ұйымдарда өндіру
және қызметтер көрсету көлемдерінің күрт құлдырауы жэне согам
байланысты жұмыс бірліктері мен өнім шығасыларында үстемс
шығындар үлесінің артуы болды.
К эсіпоры ндарға багалады дербес белгілеу қүқы н ы ң берілуі
оларға осы ны ң есебінен өндіру көлем дерін азайта оты ры п, қосымш а
пайда ал у ға м ү м к ін д ік туғы зды . Ж ағдай өндіру мен бөлу үдерісінде
м ем лекеттің үстем дігі ж үріп түрған да, нары қты қ құры лы м дарды ң
болмауы себепті де у ш ы ға түсті.

Ел экономикасындағы дағдарыстық жағдай, жалпы, оның көлік
инфрақұрьілымының, оның ішінде теміржол көлігінің де жай-күйіне
теріс әсерш тигізді. Республика үкіметі өндірістің жалпы қүлдырауы
жағдайында теміржолдарды өткір экономикалық мәселелерді шешу
құралы ретінде пайдаланды. Мысалы, оларға Ресей түтынушыларына
басқа мемлекеттік кэсіпорындар үшін көмірді электр энергиясына,
газ бен мүнайға айырбастап тасымалдауды, ал Өзбекстаннан көлік
жүктері мен жолаушыларды Қазақстан аумағы бойынша берген табиғи
газдарьіның қарыздарын өтеу есебінен тасымалдауды міндеттеді.
Көлік қызметтерін тұтынушылардың төлеу мүмкіндіктері жоқ
жағдайда, теміржолдардың өздеріне керекті көптеген материалдар
мен қосалқы бөлшектерді айырбас түрінде сатып алуына тура келді.
1996 жылы айырбас теміржолдар кірістерінің 65 процентін құраған
Айырбас әрекеттерін жүзеге асыру ісінде бақылаудың болмауы
теміржол қоймаларында тауар-материалдық игіліктердің орасан мол
қалдықтарының нормадан артық қорланып жиналуына келтірді. 1996
жылғы қазанның 1-іне қарай тауар-материалдық игіліктердің қорлары
12,7 млрд. теңге қүрап, олардың жылдық кірісінен екі есе асып кеткен.
КСРО-дан мұра болып қалған «ауруларға» ортақ идеологиямен,
экономикамен, инфрақүрылыммен беки түскен түтас «ағзаның»
бұзылуына байланысты жаңалары қосылды. Сөйтіп, Қазақстан
басқа республикаларға қарағанда қиындау жағдайға тап болды.
Ол орталықтандырылған экономиканың қалдықтарын, ескірген
инфрақұрылымды, кәсіпорындарды және әлемдік стандарттарға сай
келмейтін қүрал-жабдықтармен қатар, сапа емес, сан қуған ауыл
шаруашылығын мұраға алды. 1980-1990 жылдар шептерінде эконо
мика көлемі 55% төмендеп кетті.
1990 жылдың алғашкы айларынан-ақ Қазақстан басшылығы
республиканың дағдарыстан дербес шығуына тура келетіні жайында
шындап ойлана бастады. Ол уақытқа қарай іс жүзінде біртүтас халық
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.тіылығы кешені тарап, Қазақстан үшін оның салдары ауыр
міһкі.і болды. Оның себебі мынада: қазақстандық кэсіпорындардың
ч"!"!. I орталыктан басқарылатын, ал басқару мен қаржылық жэне
.мміііілік байланыстардың үзілуі республика экономикасына өте
эссрін тигізді. Н.Ә.Назарбаев істің осындай бетбұрысын түсінді,
I .илқстан үшін «өз бетінше жүзуге» тура келетін кез туатынын жоққа
ии.II армады.
1090 жылы республиканың Жоғары Экономикалық кеңесі құрылып,
пііі.і басқару Дәулет Сембаевқа жүктелді. Заңгерлік, экономика салаI і.іііда жас, белсенді мамандарға есеп жасай отырып, ел басшылығы
оиарды нарықтық стратегия әзірлеп, жасайтын жаңа органға енгізді.
Кеңесшілер ретінде Қазақстанға америкалық экономист Чан
Mail Бэнг, мысырлық заңгер, доктор Хасан шақырылды. Әйгілі «500
күіі» бағдарламасының авторы Григорий Алексеевич Явлинский
Ічазақстан басшысының штаттан тыс кеңесшісі болды. Сол 1999
/Кі.ілы республика көшбасшыларының ішінен нарыққа жылдам өту
һагдарламасын қолдаган жалгыз адам Н.Ә.Назарбаев еді. Біріншіден,
оган Г.А.Явлинскийдің нақты реформаларды бастап кете алатын
оатылдыгы үнады. Екіншіден, аталған бағдарлама шектеріндегі
рсформаларды Г.А.Явлинский Одақ аясында және біртұтас халық
іпаруашылыгы кешені негізінде ғана ойластырган. Одақтык келісімге
қол жеткізу мүмкін еместігі анықталган кезде, нақ осы Г.А.Явлинский
одақтас республикалар арасындагы экономикалық келісім-шарт
идеясын үсынды. Ал Г.А.Явлинскийдің қарсыласы академик Лео
нид Иванович Абалкин нарықка өту анагүрлым көп уақыт қажет
стетінін айтып, басқадай пікірде болды. Нарықтық құрылымдарды
қалыптастыру және жөнге келтіру, тиісті қүқықтық негіздеме құру,
мамандар даярлау, бүқара халықтың таптаурын санасын, құндылықтар
жүйесін, мінез-құлық қасиеттерін жаңгырту - ол бір жылдың гана
жүмысы емес.
1990-1994 жылдарда Қазақстанда өнеркэсіп өнімі екі есе азайды,
ал аграрлық секторда құлдырау үштен бір дэреже көрсетті. Мемлекет өзінің кәсіпорындарын басқара алмайтын жагдайга жетті.
Қазақстанның құрал-жабдықтары да, тауар өткізетін нарыгы да болмады, сондықтан кәсіпорындардың көпшілігі жүмысын тоқтатты.
Тәуелсіз дамудың алғашқы жылдарында қазақстандық кәсіпорындар өніміне сұраныстың күрт кысқаруы экономиканың қатты
құлдырауын (12,6%) тугызып, ол 1995 жылга дейін жалғасты. 1992307

1993 жылдары Қазақстанда инфляция 2000-3000%-ке жетті. Осыныц
барлыгы аса күрделі өтпелі кезең жағдайында, барлық бағыттар
боиынша жеделдете жүйелі экономикалық, нарықтық реформалар
өткізудің қажет екенін түсінуге келтірді.
Сөйтіп, Қазақстанда нарықтық экономика негіздерін қалыптастыру
төтенше күрделі экономикалық жағдайларда басталды. Экономикада оң өзгерістерді жүзеге асыру үшін түбегейлі қадамдар жасап,
тиянақты шешшдер қабылдау қажет болды. 1990 жылдар басындағы’
өмір шындығының өзі мемлекет алдына жаңа экономикалық стратегия
әзірлеп, оны жігерлі іске асыру үшін жағдай тугызу міндетін қойды.
Экономикалық қатынастар негіздерінің өздерін түбегейлі өзгерту
қ ^ е т болды, өйткені 1990 жылдардың басында, Н.Ә.Назарбаевтың
аитуынша, қазақстандықтар түңғиыққа құлаудың аз-ақ алдында
түрған.
1992 жылдың қаңтарында ТМД елдерімен алдын ала ешқандай
келісш жасаспастан, Ресей бағаларды «босатты». Бағаларды
ырықтандыру тасымал, энергия, шикізат жэне басқаларының бағалары
тез көтерілуін туғызды. 1990 жылдардың басы, негізінен, шикізат
пен даиын тауарларды сырттан әкелумен, сыртқа шығарумен айналысатын көптеген жеке фирмалар мен компаниялар пайда болған кез
еді. Сол уақытта КСРО-ның бүрынғы азаматтарының сөздік қорына:
«делдал», «айырбас» және басқадай сөздер енді. Себебі, шектен тыс^
әсіреинфляция пайданы «жұтып», фирмалар айырбас тәсілімен, яғни
тауарды тауарға ақшасыз тікелей айырбастап немесе «қолма-қол»
ақшаға сатып жүмыс істеуді жөн көрді. Бүндай жағдай ешкім ештеңе
өндірмейтін, бірақ барлығы бірдеңе сатьш алып, сол бойда сататын
экономикалық жауапсыздықты туғызды.
Осындай жағдайда республика басшылығы тауарлардың эртүрлі
санаттарына багаларды ырықтандыруға баруға мэжбүр болды.
Нарықтық ырықтандыру республикадағы онсыз да қиын жагдайды
одан сайын ушықтыра түсті.
Жаңа нарықтық қатынастарға өту түбегейлі өзгерістерге келтіріп
қана қойған жоқ, сонымен қатар қоғам өмірінде көптеген: рэкет,
көлеңкелі экономика жэне сыбайлас жемқорлық іспетті теріс
құбылыстарды туғызды. Рэкет - қылмыстық топтардың күш қолдану
арқылы бизнес өкілдерінен ақшалай қаражат талап етуі, жеке
кэсібін күшпен өзіне алуы, бопсалауы - сол уақыттың үйреншікті
құбылысына айналды. Қылмыстық топтар базарларды, ойын-сауық
мекемелерш, көлік тұрақтарын бақылауда ұстап, шекаралардан жасы308

|и.ііі іауарлар мен іш ім діктер өткізум ен, автом обильдер ай дап әкеліп,
.„ivM oii айналы сты . Біреу ф ирм а аш ы п, тіркеліп, ж ал ға кеңсе алы п,
иі)Ц іске кірісе бастаса-ақ, рэкетирлердің қы сы м ы на тү сетін болды .
I ,,иіж станда және Т М Д -ны ң басқа елдерінде де қ ы л м ы с әлем ін ің
і.іыіалы күш ті ж аңа «б еделділері» п ай да болы п, оларды ң арасы нда
ні.іамі.істық соғы с басталды . К ейіннен кеш егі қы лм ы скерлердің
М1ІІІІІІЛІГІ заң ға құл ы қ ты л ы қ тан ы ты п , өз бизнестерін аш у ға жетсе,

II'I ксйбіреулері сотталып, бостандығынан айыру орындарына түсіп
»ыи гы.
1990 ж ы лдары билікті ж әне соған б айланы сты м ү м к ш д іктер д і
ііаіідақорлық
мақсаттарда
пайдалануды
көздейтін
сы байлас
ікемқорлықтың етек алған ы б ай қалды . Ел президент! Н .Ә .Н азарбаев
1997 ж ы лы қараш аны ң 15-інде Қ азақстан хал қы н а арнаған «Қ азакI ган-2030. Б арлы қ қазақстан ды қтарды ң өркендеуі, қауіпсіздігі және
ал-ауқаты ны ң ж ақсаруы » деген Ж олдауы нда м ем л екеттің басты
жсті м ін детін ің бірі ретінде сы байлас ж ем қорлы қпен баты л жэне
аяусыз күресу қаж еттігін атаған-ды . М ем лекет басш ы сы сы байлас
ж емқорлықпен күресу тұж ы ры м д ам асы н ы ң негізгі б ағы ттары н мемііскет ауқ ы м ы н д а белгілеп, сон ы ң аясы нда қабы лданған Қ азақстан
Р сспубликасы ны ң «С ы байлас ж ем қорлы қпен күрес т у р ал ы » Заңы
(1998 ж.) осы күнге дейін қолдан ы лы п келеді.
1990 ж ы лдарды ң дағдары сты ж ағдайы м ем лекет тарапы нан
слдің эконом икалы қ ж ағдайы н тұ р ақ тан д ы р у ға б ағы ттал ған баты л
ш еш імдер қабы лдануы н талап етті.

2. Мемлекет иелігінен алу және жекешелендіру. Қазақстандағы
жекешелендірудің негізгі кезеңдері
Д ам ы ған н ары қты қ қаты настарда басты рөл м енш ік қаты н астары на
ж атады . Бірақ, эконом икада оры н алғандай, м ем лекеттік м енш іктің
кеңес зам аны нан қалған үстем дігі ж ағдайы нда, н ары қты қ қаты настар
турал ы сөз қозғауды ң өзі м үм кін емес еді. С онды қтан Қ азақстан экономикасы н ж аңғы рту ж эне н ары қты қ қаты настарды дам ы ту ісінде
ж екеш елендіру үдерісі, яғни м ем лекеттік м енш ікті жеке менш ікке
ай н алды ру үдерісі маңы зды м ағы н аға ие болды.
М ем лекет иелігінен алы п, ж екеш елендірудің қ ұ қ ы қ ты қ негізі
Қ азақстан Республикасы ны ң 1991 ж ы лғы м аусы м ны ң 22-сіндегі
« М е м л е к е т м е н ш ігін ен а л у ж э н е ж ек еш ел ен д ір у т у р а л ы » , 1995
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|‘.И.1ҚСгаида жекешелендірудің бірінші кезеңінің тәжірибесі
(»,и і і і м а жекешелендіруден бірыңғай сценарий, яғни алдын ала
. .. шіріі.ш жекешелендіруге көшу қажеттігін көрсетті.
Kitіиксглндағы жекешелендірудің екінші кезеңі (1993-1995 жж.)
KiiMM'iaii Республикасында мемлекет меншігінен алудың және
•f • I I іііслеіідірудің мемлекеттік бағдарламасын» қабылдаудан
к.и иі.иді.і. Бұл жекешелендіру тарихындағы ең бір жаппай сипат алған
I -и. күрделі кезең болды. Ол негізгі төрт: іиагын жекешелеидіру
(I чи, тұрмыстық қызмет көрсету нысандарын және жұмыс
і. l.•lllillдep саны 200 адамға дейін жететін өндірістік кәсіпорындарды
.і\міиоіідарда және конкурстық негізде сату); жаппай жекешелендіру
(ніумі.іскерлерінің саны 200-ден 500 адамға дейін жететін кәсіиирі.тдарды сату), жекв жобалар бойынша жекешелеидіру (жұмыс
К ісГпіндердің саны 500 адамнан артық кэсіпорындарды сату), агрооисркәсіп кешендерін жекеиіелендіру багытында жүзеге асырылды.
Жскешелендіру нысандарын қамтудың ауқымды көлемі бар болып
іурі анда, шағын жекешелендіру маңызды мағынаға ие болды. Респубмикада алты мыңнан астам нысан сатылып, шағын жэне орта бизнеске
/каіатын мыңдаған жеке кэсіпорындар өнімді жұмыс істей бастады.
«Алыпсатарлар» құбылысы кең етек жайды. Сауда-саттық үшін
к»)іиіп-қонып жүретін «алыпсатарларға» тән қасиет - олардың
қі.ізметінің «бейресми» сипаты: сауда-саттық бизнесімен олар мемлексттік органдарда ресми тіркелместен айналысты. «Алыпсатарлардың» басқа қалаларда немесе елдерде сатып алған тауарларын ел
ішінде сатуы олар үшін пайда табудың жалғыз көзі болды.
Жеке меншікке өту үдерісі болмай қоймайтын іске айналуға
тиіс-тін. Сол кезеңдегі жағдайдың өзі осыны талап етті. Прези
дент Н.Ә.Назарбаев 1994 жылдың маусымында Парламентке эконо
мика стратегиясын айқындайтын «Алдағы үш жылға арналған
экономикалық саясат туралы меморандум» ұсынды. Онда экономиканы реформалау жэне макроэкономикалық тұрақтылық орнату
бойынша катаң іс-шаралар қабылдап, өткізу қарастырылды.
Жеке жобалар бойынша акционерлеудің маңызы аз болған жоқ.
Мысалы, Алматы темекі комбинаты мен Шымкент кондитер фабрикасы жеке жобалар бойынша сатылған алғашқы нысандар болды.
Жеке жобалар бойынша жекешелендірудің, яғни «жекешелендірудің
қазақстандык үлгісінің» ерекшелігі отандық кәсіпорындардың әдетте
беделді шетелдік компанияның сырттай басқаруына берілуі болды.
Ондай компания, мысалы, ірі акциялар пакетін жеңілдік шарттарыіп і
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мен сатып алып, ірі кәсіпорындардың иеленушісіне немесе біріккен
иеленушісіне айналып жатты.
Жаңа корпоративтік құрылымдар құру үдерісі бірнеше кезеңді
қамтыды. Сөйтіп, Өскемен қорғасын-мырыш комбинаты, Лениногор полиметалдар комбинаты және Зырян тау-кен байыту комби
наты жекешелендірудің бірінші кезеңінде еңбек ұжымдарына берілді.
Алайда оларда өндірісті қалыпқа келтіру стратегиялық инвестор
ретінде швейцариялық «Глинкор» фирмасын шақырған соң ғана
мүмкін болды. Өскемен қорғасын-мырыш, Лениногор полиметал
дар және Зырян тау-кен байыту комбинаттарының мүлік кешендерін
біріктіру негізінде жүргізілген қайта қүрылымдаудың нәтижесінде
ғана өнімді өндіріс —Қазмырыш» компаниясы құрылды.
Қазақстандықтардың шетелдік серіктестерге көзқарастары да
түбегейлі өзгерді. Өте қысқа мерзім ішінде «Қазақстанда тікелей
инвестицияларды мемлекеттік қолдау туралы» Заң дайындалып,
қабылданды. Онда шетелдік инвестициялар үшін жеңілдіктер жүйесі
анағүрлым кеңейтілген. Бүл заң қабылданған соң, шетелдік капитал
экономиканың өсуінде маңызды рөл атқаратын болды. Оппозициялық
орталарда 1990 жылдары мемлекеттік кэсіпорындарды шетел капиталына сату көбінесе «мемлекетті сатуға, ұлттық байлықты сатуға»
теңестіріліп жатты. Жұртшылықтың Қазақстан экономикасына
шетелдік инвестициялардың тартылуына қатысты көзқарасының
да өзгеше сақ болғаны әлеуметтік сауалнамалардан байқалады.
«Қазақстан экономикасына шетелдік инвестициялардың ағылуын
қүптау керек пе, әлде тартыну қажет пе?» —деген сүраққа берілген
жауаптарды былай саралауға болады: 40% —«шектеулі түрде рүқсат
беруге болады»; 29% —«тартыну керек»; 11% —«мүлдем тыйым салу
қажет» десе, ал 9% қана «жан-жақты қолдауға болатынын» көрсетті.
Шағын жекешелендіру де, шетелдік инвестициялар көмегімен
жеке жобалар бойынша жекешелендіру де, жалпы алғанда, қоғамның
өзгеруіндегі маңызды факторлар болды. Ірі, орта және ұсақ жеке
меншіктің қазақстандық қоғамның күнделікті өміріне енуі қоғамдық
сананың түбегейлі өзгеруін көрсеткен факторға айналды.
Жекешелендірудің үшінші кезеңі (1996-1998 жж.) электр-энергетика және мүнай-газ салаларында, сондай-ақ әлеуметтік: денсаулық
сақтау, білім, ғылым және мэдениет салаларында жекешелендіру
басталған секторлық бағдарламаларға көшу кезеңі болды. Нақ осы
кезеңде ірі өнеркәсіптік кэсіпорындарды сатып ала алатын отандық
толыққанды инвесторлар шыға бастады.
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Жекешелендіру бағдарламасын жүзеге асыру барысында мемлекетіщ үлесі бар жетекші он кэсіпорын анықталды. 1999 жылы «Қазақстанның жинақтаушы халық банкі» АҚ-ының, ал 2000 жылдың
соңында «Маңғыстау мүнай-газ» АҚ-ы мемлекеттік акциялар
ііакетінің бір бөлігін жекешелендіру жүргізілді. Ары қарай «Қазақстан
алюминийі», «Қазақмыс», «Маңғыстау мұнай-газ», «Ақтөбе мұнайI аз», «Қазақстанның жинақтаушы халық банкі», «Өскемен титан-магіінй комбинаты» акционерлік қоғамдарының мемлекеттік акциялары
макеттері толық сатылды.
2000
жылдардың басына қарай Қазақстанда негізге алыііатын экономикалық реформалар іс жүзінде өткізіліп болды.
Меншік институты нарықтық шаруашылық талаптарына сәйкестікке
келтірілді.
Сөйтіп, жекешелендірудің нэтижесінде, мемлекеттік сектордан:
қогамдық тамақтандыру мен сауда; жеңіл, тамақ, өңдеу өнеркэсіптері,
эртүрлі қызметтер көрсету, агроөнеркәсіп өндірісі; энергетика
және шикізат іспетті маңызды салалар шығарылды. Бәсеке ортасы
денсаулық сақтау және білім беру, әсіресе жоғары білім салаларында
дами бастады.
3. Аграрлық секторды реформалау
1980 жылдардың соңы - 1990 жылдардың басындағы экономикалық
дағдарыс ауыл шаруашылығы саласында, ауыл жүртшылығы үшін
де аса ауыр салдарларға келтірді. Өте ауыр жағдай 1994-1996 жыл
дары орын алды: энергия көздеріне босатылған бағалар мен ауыл
шаруашылығы өнімдеріне бағалар арасында теңсіздік орнады. Бірақ
бұл жерде де экономика жағынан тиімді нарықтық кәсіпорындар
қүрудан басқа жол қалмады. Тәуелсіздік жылдары ішінде Қазақстанның ауыл шаруашылыгында елеулі өзгерістер аз болған жоқ,
мемлекеттік емес агрокэсіпорындар үлесі артты. Егер 1991 жылы
олардың үлесі 40% болса, 2003 жылы енді 99,9%-ке жетті.
Аграрлық секторды реформалау ісінде мемлекеттің түбегейлі
маңызды қадамы жер қатынастарын реттеп, жерге жеке меншік құқын
енгізгені болды. Бір адамның бір мезгілде меншік иесіне және тауар
өндірушіге айналуының өзі ауыл шаруашылығының көтерілуіне
мүмкіндік берді. Кеңес заманының жоспарлы экономикасының мұра
етіп қалдырған ауыртпалықтарының бірі жерде жүмыс істейтін
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адамның өзін қожайын деп сезіне алмауы, оның өз еңбегінің
нэтижелерінен шеттетілуі болды.
ҚР Президентінің «Жер қатынастарын реттеудің кейбір мәселелері
туралы», «Жер қатынастарын одан ары жетілдіру туралы», «Жер
туралы», «Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы», «Жылжымайтын мүлікке қүқықтарды жэне олармен жасалатын мэмілелерді
тіркеу туралы» Жарлықтарында экономиканың аграрлық секторында
нарықтық қатынастарды дамыту негіздері салынған. Сатып алу-сату,
жер пайдалану құқын кепілге және жалға беру басынан-ақ нақ осы
нарықтық қатынастарды құру тетігі ретінде қаралған.
Аграрлық секторда нарықтық қатынастардың ары қарай дамуының
маңызды оқиғасы 2003 жылы маусымның 20-сында Қазнқстзн
Республикасының Жер кодексінің қабылдануы болды, ал оған
2015 жылы бірқатар түзетулер енгізілді. Алайда бұл түзетулердің іс
жүзінде қолданылуына мемлекет басшысының 2016 жылғы мамырдың
6-сындағы Жарлығымен қоғамдық толқу туғызуы себепті мораторий
енгізілді, ал сол жылғы маусымның 23-інде жоғарыдағыдай атаумен
заң қабылданды. Жер реформасы бойынша қүрылған комиссия
Үкшетке бірқатар ұсыныстар жолдады. Астанада 2016 жылы тамыздың
18-інде елдің әлеуметтік-экономикалық дамуы жэне Жер реформасы
жөніндегі комиссия жүмысының қорытындылары бойынша мемлекет
басшысының басқаруымен мәжіліс өтті.
Мәжіліс барысында Жер реформасы жөніндегі комиссия жұмысының қорытындылары талқыланып, жер заңнамасына енгізілген
түзетулерге мораторийді бес жылға ұзарту туралы шешім қабылданды. Осы шешім негізінде ҚР Парламент! «Қазақстан Республикасы Жер кодексінің жекелеген нормаларының қолданылуын тоқтата
тұру жэне 2015 жылғы қарашаның 5-індегі «Қазақстан Республикасы Жер кодексіне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы»
ҚР Заңын қолдануга рұқсат беру туралы» арнаулы Заң қабылдады.
Осы Заңмен Жер кодексінің жекелеген, атап айтқанда, шетелдік
азаматтарға, азаматтығы жоқ адамдарға, шетелдік заңды түлғаларға,
сонымен қатар жарғы капиталында шетелдіктердің, азаматтығы жоқ
адамдардың, шетелдік заңды түлғалардың үлесі 50 проценттен асатын заңды тұлғаларға ауылшаруашылық мақсатындағы жерлерді
уақытша пайдалану қүқын беруге, сондай-ақ мемлекет меншігіне
жататын ауылшаруашылық мақсатындағы жер телімдеріне жеке және
заңды тұлғаларға жеке меншік құқын беруге қатысты нормаларының
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колданылуына жоғарыда аталған мораторий бес жыл мерзімге
узартылды.
Мемлекет ауыл шаруашылығын реформалаудың бастапқы кезеңіііде-ақ аграрлық секторға көмек көрсету үшін, тауар өндірушілерге
жаиама демеуқаржы бөлінуін қарастырған. Демеуқаржылар бөлудің
мақсаты дэнді дақылдар тұқымдарын, асыл тұқымды мал, минералдық
гыңайтқыштар, өсімдіктер мен малдарды қорғау қүралдарын сатып алу
бағаларын төмендету болған. Одан өзге, мемлекет ауылшаруашылық
техникасы лизингіне жэне жанар-жағармай материалдарын сатып алу
үшін жеңілдікпен кредиттер берілуін қамтамасыз етті.
1991-2003 жылдарда ауылшаруашылық өндірісі құрылымында
бірте-бірте өсімдік шаруашылығының үлесі артты. 1991 жылғы Ъ5/отен 2003 жылы 57%-ке дейін жетті. Бидайдың жалпы түсімі 2003
жылы, 1991 жылмен салыстырғанда, 1,7 есе дерлік (11 млн. тонна),
күнбағыс — 3 есе (300 мың тоннаға жуық), өңделмеген мақта 3j / o
(387 мың тонна) өсті. Қазақстан Республикасында 2016 жылы астық
дақылдарының жалпы түсімі 26 миллион тоннадан асты.
Сонымен, Тэуелсіз Қазақстанның, кеңес заманынан кейінгі елдердің
тарихы және дүниежүзілік үрдістер мемлекет меншігінен шығару және
экономика саласындағы жекешелендіру, сондай-ақ ауылшаруашылық
секторында реформалау үдерістерінің, шын мэнінде, экімдік-әмірлік,
жоспарлы экономикадан жаңа, нарықтық экономикаға өтудің заңды,
әрі қажетті кезеңі екенін көрсетіп отыр.
4. Банк жүйесін реформалау
Қазақстанның банк жүйесінің жұмысы 1990 жылдың желтоқсанынан бастау алады. Ол уақытта тәуелсіз ақша-кредит саясатын
жүргізуге мүмкіндік беретіндей, қазіргі заманға сай екідеңгейлі банк
жүйесін құру қажет болды. 1991 жылдың қаңтарында екідеңгейлі
банк жүйесі негіздерін құруға септігі тиген «Қазақ КСР-індегі банктер жэне банк жүйесі туралы» Заң қабылданды. Республикалық
Мемлекеттік банк облыстық басқармалары мен бөлімшелері
бар Қазақстан
Республпкасынын Ұлттық
банкі болып
өзгертілді. Өнеркәсіп-құрылыс банк! - акционерлік-коммерциялық
«Тұранбанкке», Агроөнеркэсіп банк! акционерл!к-коммерциялық «ҚР
Агроөнеркәс!п банк!не» айналды. Акционерлер ортасынан кей!ннен
«Қазкоммерцбанк» болып өзгерген «Қазақстан Коммерц» деген банк
пайда болды.
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Сыртқы сауда банкі - акционерлік-коммерциялық «Әлембанк»,
Республикалық жинақ банкі акционерлік-коммерциялық «Қазақстаіі
Республикасының жинақ банкі» болып өзгерді. 1993 жылы осы
банктердің барлықтары акционерлік банктерге айналып, ал
Ж инақ банкі атауын «Қазақстан Республикасының халық банкі»
деп өзгертті. 1995 жылы бұл банктер банк жүйесінің екінші деңгейлі
негізін қалап, Қазақстанның жеке ірі банктеріне айналды. Сөйтіп,
1993 жылы қараша айында теңге енгізілетін тұста Қазақстанның банк
жүйесі елеулі өзгеріске ұшырады: екідеңгейлі банк жүйесі жұмыс
істеп, барлық мамандандырылған банктер акционерлік банктер
болып өзгерді, ал Ұлттық банкке орталық банктің бірқатар міндеттері
жүктелді. Осының бәрі елеулі дәрежеде меншікті ұлттық валютаға
көшуді жеңілдетті.
Ұлттық банк мэртебесін айқындау үшін ел президент! Н.Ә.Назарбаев 1995 жылдың наурызында қол қойған заң күші бар «Қазақстан
Республикасының Ұлттық банкі туралы» Ж арлықтың маңызы
зор болды. Үлттық банк тәуелсіз және мемлекет басшысына ғана есеп
берет!н банкке айналды. Банкт!ң т!келей атқаратын қызмет! тэуелс!з
ақша-кредит саясатын жүрг!зу және Қазақстанның қаз!рг! заманғы
банк жүйесін кұру болды.
1995 жылы республиканың банк жүйесін реформалаудың алғашқы
бағдарламасы қабылданды. Бағдарламаның мәні халыктың жинақ
ақшасын, шаруашылық жүргізуш! субъект!лерд!ң бос қаражатын
және сырттан қарыздарды банктердің дербес тартуы есебінен экономиканы қаржымен қамтамасыз етуде жатты. Сөйтіп, Ұлттық банк
саяси қысымнан және ек!нш! деңгейл! банктер орындай алатын
міндеттерден қорғалды.
Банк жүйесін дамытудың келес! маңызды қадамы екінш! деңгейл!
банктердің қаржылық есеп-қисаптың халықаралық стандарттарына
өту! туралы 1996 жылдың желтоқсанында қабылданған бағдарлама
болды.
Осылайша, 1990 жылдарда Қазақстандағы экономикалык реформалар барысында қазірг! заманғы банк секторы құрылды.
¥л тты қ валютаның енгізілуі.
Ұлттық валюта енг!зуд!ң алдында Қазақстан мен Ресей
президенттер! — Н.Ә.Назарбаев пен Б.Н.Ельцин арасында қиын
келіссөз үдер!с! жүрген-д!. ҚР Президент!н!ң алғашқы экономикалық
бағдарламасы авторларының б!рі, 1991-1993 жылдар аралығында вицепремьер лауазымын атқарып, экономикалық реформаларға жетекш!л!к
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1993-1995 жылдары Қазақстан Ұлттық банкін басқарған
Д.іулст Сембаевтың еске алуы бойынша, ҚР және РФ президенттер!
чичилекеттердің біреуінің ұлттық валюта енгізетін ниет! болса, онда
пүл жайында үш ай бұрын ескертуге тиістігі туралы келісшге қол
коіііан. Алайда 1993 жылдың шілдесінде Ресей бұл келісімді бұза
іиырып, ол жайында Қазақстанға үш-ақ күн бұрын хабарлап, өзінің
(мгіііііікті валютасын айналымға енгізген. Сонымен бір мезгілде
Рсссйден оның рубліне (1993 жылғы үлгідегі банкноттар) негізделген
жаца тұрпатты рубль аймағын құру туралы ұсыныс түст!. Кездесулср мен келіссөздердің кезект! кезеңі өтіп, жаңа шарттар мен талапіар алға тартылды. Нәтижесінде, Н.Ә.Назарбаев пен Б.Н.Ельцин
Қазақстанға ескі кеңестік банкноттармен қатар жүретін жаңа үлгідегі
()апкнот бөлінетін! туралы келісімге қол қойған. Бірақ сол кездегі
Рссей басшылығы өзін!ң берген уэделерін орындамады, Ресейдің жаңа
рубльдері бәрібір Қазақстанға келіп жетпеді. Керісінше, 1993 жылдың
күзінде миллиардтаған ескі кеңес рубльдері экономикамызды аяусыз
гүралатып, Қазақстанды басып қалды.
1990 жылдардағы өмір шындықтарына қатысты айтсақ, 1993
жылдың қарашасына дейін, яғни меншікт! валютамызға көшкен сэтке
дей!н, Қазақстанның өнд!р!стік жэне қаржы жүйелер! Ресей факторына тэуелд! болып келді. Бағалардың ырықтандырылуы және ақша
жиынының көп есе артып кету! ай өткен сайын ушығып бара жатқан
инфляцияға әкеп т!реп, 1993 жылы 200 проценттен асып кеткені
соншалық, оны «әсіреинфляция» деп атауға келтірді. Сол себепті
үлттык валютаның енгізілуіне Қазақстан Республикасы Президент!
сақтықпен қарады, б!рақ тез және батыл эрекет жасады.
Президентт!ң батыл іс-қимылдарының нәтижесінде Қазақстан
Республшасының үлттьщ валютасы 1993 жылы ңарашаиың 15-іиде
айналымга енгізілді. Алайда б!рінш! кезеңде валюта бағамын салыстырмалы түрде тұрақты ұстап түру іс жүз!нде мүмкін болмады.
Үлттық банкке қосымша өк!летт!ктер бер!лген!н нег!здей отырып,
Д.Сембаев: «Теңге енг!з!лгеннен кейін бір ай өткенде, банк секторында және ақша айналымында түрақтандыру және тэрт!п болмайтынын түсіндік. Бұны президент те түсініп, маған кең өк!леттіктер
беруді Үлттық банк төрағасын үк!мет кұрамынан шығарудан бастады.
Елім!зге үк!метт!ң сол мезеттег! мүдделер!не тәуелд! емес Орталық
банк қажет болды», - деп еске алады.
1993 жылдың ек!нш! жартысында және тұтас 1994 жыл бойы
Үлттық банк ек!нш! деңгейл! банктерге кредиттер бер!п және мемле317

кет бюджетінің тапшылығын ақша басып шығаратын станок есебінен
жауып келді. Бірақ 1994 жылдың соңына қарай жағдайды түзеуге
қол жетті. Теңгенің долларға шаққандағы бағамының құлдырау
қарқындары жэне инфляция, алдыңғы жылмен салыстырғанда, екі есе
төмендеді. Теңгенің енгізілуіне байланысты басталған тұрақтандыру
бағдарламасы Халыкаралық валюта қорының (ХВҚ) қолдауымен
инфляциямен күресудің басты міндетін белгілеп, ал Қазақстан
Үкіметі бұл міндетті іске асыра алды. Жаңа валюта енгізілгеннен
кейінгі алғашқы жылда ол бір доллар үшін 5 теңгеден 56 теңгеге
дейін қүнсызданып кеткенмен, бірте-бірте айырбас бағамы түрақтана
бастады.
Тецгенің еигізілуі реформаларды терецдету үшін жод ашты. 1990
жылдардың басында республикада 200 -ге жуық банк, оның ішінде
шетелдік те банктер пайда болды. Қазақстанның экономикалық
саясатының басымдық берілетін тағы бір бағыты, экономиканы
ырықтандырудан және жаңа қаржы жүйесін құрудан өзге, дербес бюд
жет, салық, сондай-ақ кеден жүйелерін құру болды. 1990 жылдары
еліміз нарықтық, яғни элемдік стандарттарға сай келетін, экономи
каны мүлдем басқа арнаға бүруға мэжбүр еткен заңдар алды.
5. Экономиканың қазақстандық үлгісі:
жетістіктер мен сынақтар
«Қазақстан-2030» Стратегиясына сай, Қазакстанның тэуелсіздік
алған сәттен бастап алдында тұрған басты мақсат дамыған нарықтық
экономикаға негізделген, шетелдік инвестициялар деңгейі жоғары
экономикалық өсуге қол жеткізу болды. 2000 жылдары Қазақстан
бүл мақсатты жүзеге асыру жолында айтарлықтай ілгерілеуге жетті.
Экономиканың белгілі бір дәрежеде өсуіне қол жетті, халықтың өмір
сүруі деңгейінде де оң өзгерістер орын алды. Қазақстандық экономика
мемлекеттің экономикаға шектеулі араласуына, жеке секторға басым
рөл берілуіне және бәсекенің құпталуына негізделген дамудың сапалы
жаңа үлгісіне өтті.
2000 жылдары Қазақстан экономикасының бәсекеге қабілеттілігін
көтеру міндеті түрды, өйткені оны шешусіз индустрияландырудан
кейінгі қоғам қүру, бәсекеге қабілетті елдер арасында лайықты орын
алу мүмкін емес. Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы
қаңтардың 18-індегі «Қазақстанның элемдегі бәсекеге қабілетті елу
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слдің қатарына кіруі стратегиясы» атты Жолдауы дәл осы мақсатқа
жету жолдарын нақтылауға арналған.
I Ірезиденттің 2006 жылғы Жолдауында экономика мен әлеуметтік
саланы дамытудың басымдық берілетін бағыттары айқындалған.
Клдің экономикалық дамуындағы сапалы ұмтылыстың негізіне
Қазақстанның дүниежүзілік экономикаға табысты ықпалдасуы болуға
тиіс, ал оны жүзеге асыру үшін келесі: халыкаралық маңызы бар
«ұтқыр» жобаларды орындау; бәсекеге қабілетті өндірісті дамыту,
оңірлік және халықаралық экономикалық бірлестіктерге қатысу жолымен халықаралық экономикаға ықпалдасу; көлік инфрақұрылымын
оркендету; Дүниежүзілік Сауда ұйымына (ДСҮ) кіру сияқты
бағыттарға басымдық беру керек болды.
Қазақстан экономикасының 2000 жылдардағы дамуының негізгі
нәтижесі макроэкономикалық түрақтылық болды, ал оған бірқатар
мемлекеттік бағдарламалар: әртараптандыру, даму институттары, холдингтер, элеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялар және Үлттық қор құру
нәтижесінде қол жеткізу мүмкін болды.
ЖІӨ өсуінің орташа жылдық қарқыны 1996-2005 жылдарда 8,5%, 2001-2007 жылдарда 10% болды. Қазакстан Республикасының
түрақты экономикалық өсуіне мүнай өндіру көлемдерінің үлғайып
және республиканың дүниежүзілік нарыққа шығуының септігі тиді.
Оның үстіне, энергия көздеріне бағалар түрақты көтеріліп отырды.
Қазақстан экономикасы 2008 жылдан бастап ел ЖІӨ-сі өсуі
қарқындарының бірте-бірте төмендеуімен сипатталады, дегенмен олар
өңірлік көрсеткіштерден анағүрлым жоғары болып қала берген-ді.
Сонымен, ЖІӨ өсуі қарқындары 2008 ж. - 3,2%, 2009 ж. - 1,2%,
2010 ж. - 7,3%, 2011 ж. - 7,5%, 2012 ж. 5,5% көрсетті. Ал 2014 жылы
Ж1Ө көлемінің - 6,7%, 2015 жылы 18,9% қысқаруы орын алды. 2016
жылы ЖІӨ көлемінің азаюы тоқтады. Ұлттық экономика министр!
Тимур Сүлейменов мәлімдегендей, «Жыл қорытындысы бойынша
ЖІӨ көлемі 1% өскен. Бүл - 2016 жылдың болжамды бағалануы.
Қүрылыс, көлік саласы бойынша ілгерілеу бар. Бұлар бір бірліктен
асқан ЖІӨ-ге елеулі үлес қосқан және тиісінше ЖІӨ-нің барша
көрсеткішін жаксартқан салалар», - деп жазды 2017 жылы қаңтардың
10-ында Интерфакс Қазақстан.
Республика үкіметінің соңғы болжамдарынаа сәйкес, К,азақстанның
жалпы ішкі өнімі 2017 жылы 1,9% өсетін болады.
Жоғарыда аталған жылдарда Ж1Ө өсуі қарқындары төмендеуінің
себебі деп, жалпы, дүниежүзілік экономика жағдайының нашарлауын
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айтуға болады. 2014 жылдың ақпанында Қазақстанның Ұлттық банкі
ұлттық валютаның құнсызданғаны жайында хабарлады. 2015 жылдың
тамызында ¥лттық банк теңгенің еркін бағамы енгізілетіні жайында
мәлімдеген соң, ұлттық валюта құны тағы да төмендей түсті.
ҚР Президент! Жолдауларының негізінде «Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015
жылдарға арналған стратегиясы» жасалды. Бұл стратегия өзінің
экономикалық мақсаттарының бірі ретінде табиғат ресурстары экспортына тэуелділікті азайту, шикізаттық емес жаңа өндірістерді дамыту,
қазақстандық дайын өнім экспортын кеңейту жолымен үдемелі дамуға
қол жеткізуді жариялады.
Алайда 2003-2007 жылдары өнеркәсіп құрылымында елеулі
жетістікке қол жеткізу мүмкін болмады. Қүрылыс, қаржы, көлік және
телекоммуникация қызметтері, сауда жедел қарқынмен ілгерілегенмен,
бүл шикізат секторында бағалардың көтерілуі есебінен орын алды.
Стратегияны жүзеге асырудың қаралып отырған кезеңінде тағы
бір түбегейлі маңызды мәселе шешімін таппады, атап айтқанда,
шетелден келетін дайын өнім импортын азайтуга қол жетпеді.
Бұрынгыдай қазақстандық кәсіпорындардың өндірімділігін көтеру,
олардың элемдік нарықта бәсекеге қабілеттілігіне жету мәселесі өткір
күйінде қалды.
Индустриялық-инновациялық даму стратегиясы аясында 2005
жылы қазақстандық кластерлік бастамаға жол ашылды. Кластерлер
аумақтық өзара байланысы бар, ғылым және білім орталығы айналасына біріккен кэсіпорындардың желілік ұйымы ретінде қаралады.
Ондай желілерді дамыту кәсіпорындардың, өңірлердің, жалпы
экономиканың бэсекеге қабілетін көтеруге бағытталған. Қазақстан
экономикасының мүнай өндіру, шикізат салаларына тәуелділігін
төмендету және оның жоғары өндірімділігіне қол жеткізу үшін, басты
жеті кластер: «Туризм», Тамақ өнеркәсібі», «Мүнай-газ саласында
машина жасау», «Тоқыма өнеркәсібі», «Көлік логистикасы», «Метал
лургия», «Қүрылыс материалдары» айқындалды.
Қазақстанда өндіруші өнеркәсіп салаларында кластерлік тэсілдің
сэтті мысалдары пайда болды. «Қазақмыс» корпорациясы, мысалы,
мыс өндіреді. Мыс өндіру үшін кен шығарылып, одан теріс электродты
мыс алынып, содан кейін кешенді өңдеу —тазарту өндірісі жүреді.
Мырыш зауыты іске қосылды, мыс орау, эмаль сым цехі, сонымен
қатар осы өндіріске қажетті көлік жүйесі, энергия жүйесі пайда болды.
Ары қарай қосалқы материалдар мен тетіктер шығаратын ілеспе
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машина жасау зауыттары жұмыс істей бастады. Осындай өндіріс
үіиін кластерлік тәсіл жақсы нәтижелер береді. Оны дамыту шикізат
саласында ғана жүрмеуі керек. Кластерлік жобаларды дамыту Қазақстан экономикасыяың жаңа, инновациялъщ және бәсекеге
қабілетті сапага ие болуына көмегі тиетін өзекті багыттардың бірі.
2000 жылдары бірқатар бірлескен кәсіпорындар ашылды.^ Атап
айтқанда, Қарағандыда бояғыш материалдар эзірлеу бойынша
(І)ранцуздық-ресейлік-қазақстандық «Allan Paint» бірлескен кэсіпорныііың негізі салынды. Орал қаласында жаңа газ турбинасы іске
қосылды. Таразда «Орталық Азияның инвестициялық консалтинг
компаниясы» ферроқорытпа өндірісін сатып алды. Семейде Қазақстан,
Ресей, Беларусь жэне Өзбекстан елдерінің қатысуымен трактор
қүрастыру кәсіпорны, сондай-ақ экспортқа тоқыма бүйымдарын
ондіру кәсіпорны ашылды. Ақтауда «Полихим» деген геосинтетика
материалдары зауыты жүмысын бастады. Шымкентте ірі фармацев
тика өндірісі («Химфарм») қарқынды жүмыс істеп жатыр. 2009 жылы
Лстанада локомотивтер жинастыру зауыты ашылды.
Осы жылдар ішінде жалпы ішкі өнімнің өсуі көрсеткіштері тұрақты
түрде жоғары болды. 2004 жылға қарай Қазақстан экономикасы
іуіаңызды шекті еңсерді - ЖІӨ-нің дағдарысқа дейінгі деңгейіне
қол жетті, ал 2005 жылы Қазақстанда ЖІӨ 1990 жылгы деңгейдеи
13,3% асып кетті. 2005 жыл қорытындылары бойынша, Қазақстанда
ЖІӨ көлемі Орталық Азия мен Кавказдың жеті мемлекетінің жалпы
ішкі өнімінің жиынтық көлемінен артық болып шықты. 1996-2006
жылдары жан басына шаққанда Қазақстан бойынша ЖІӨ 700 АҚШ
долларынан 3600 долларға дейін өсті. ҚР ұлттық экономика вице
министр! Марат Құсайыновтың ресми мәлімдемес! бойынша, 2016
жылы ЖІӨ-нің нақты өсу! 2,1% деңгейінде болса, 2017 жылы - 3,6%,
2018 жылы - 2,9%, 2019 - 3,0%, 2020 жылы 3,1% болатыны болжанып отыр. Ал Ж1Ө-НІҢ 2016-2020 жылдарга нақтыланған өсу! 7,4-9,8%
деңгейінде болатыны болжанған. Жан басына шаққанда, ЖІӨ 2016
жылы 10 мың доллар болса, 2020 жылга қарай 13,2 мың долларға
дейін өсетін болады. Одан өзге, вице-министр экспорттың 2016
жылғы 41 миллиардтан 2020 жылы 55,1 миллиардқа дейін, импорттың
2016 жылғы 28 миллиардтан 2020 жылы 30,5 миллиардқа дейін
ұлгаятынын мэлімдед!. Инфляция деңгейі 2016-2017 жылдары - 6 - 8%,
2018 жылы - 5-7%, 2019 жылы - 4-6%, 2020 жылы 3-4% шамасында
болатыны жоспарланган.
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Қазақстан экономикасында жетекші рөлді бұрынғыдай елдің
өнеркәсіптік өндірісінің 60%-іне жуығын алып отырған тау-кен
өндірісі саласы атқарса, ал мұнай мен газ өндіру бұл секторда 80%тей құрайды. Үлттық экономика министрлігінің Статистика жөніндегі
комитетінің деректеріне сэйкес, 2015 жылы Қазақстан, газ конденсатын қоса алғанда, 79,5 миллион тонна мұнай өндірген, бірақ бұл 2014
жылгы көрсеткіштен 1,7% аз. Қазақстанда мұнай өндіру 2016 жылы 77
млн. тонна болса, 2017 жылы —79,5 млн. тонна, ары қарай ұлғая отырып, 2021 жылы 86,5 млн. тоннаға дейін жететін болады.
Тәуелсіздік жылдары ішінде Қазақстан газ өндіру деңгейін 5,5
еседен артық өсірді. 2015 жыл қорытындылары бойынша, газ өндіру
45,3 млрд. куб метрге жетіп, бұл 2014 жылғы өндірілген көлемнен —
5%, 2000 жылғы көрсеткіштен - 3,5 есе, ал 1991 жылы өндірілген
көлемнен 5,5 еседен артық (7,9 млрд. куб метр) болып шыққан. Оның
үстіне, газ экспорты көлемі де өскен: 2015 жыл қорытындысы бойынша
оның көрсеткіші 12,7 млрд. куб метрге жетіп, 2014 жыл деңгейінен
15%, 2000 жыл деңгейінен 3,5 есе асқан: ол кезде небары 3,4 млрд. куб
метр газ экспортқа шығарылған.
Мұнай-газ секторының қаркынды дамуына байланысты мұнай мен
мұнай өнімдерін жэне газды ірі құбыр жолдарымен тасымалдау көлемі
де ұлғайған. Қазақстанның мұнай мен газ өндірілетін өңірлерден
Ресейдің құбыр жүйелеріне дейін жеткізетін, ары қарай көмірсутекті
эскпортқа шығаруды қамтамасыз ете алатын ауқымды мүнай-газ тасымалдайтын инфрақүрылымы бар. Экспортқа шығаратын аса маңызды
мұнай қүбырлары қатарында: бірінші кезегі 2001 жылы пайдалануға
берілген Каспий мұнай қүбыры консорциумын, Өзен - Атырау Самара мүнай құбырын атауға болады. Олардың ішінде Бұхара —
Орал, Орта Азия - Орталық маңызды транзиттік газ кұбыры болып
саналады. Бұл салада халықаралық сауда порты Ақтаудың да үлкен
маңызы бар.
Орасан үлкен мағынаға ие болған оқиға 2009 жылы желтоқсанның
14-інде орын алды: Түрікменстан, Қазақстан, Өзбекстан және
Қытай елдерінің басшылары Түрікменстаннан Қытайға дейін ашқан
трансүлттық газ құбыры енді Орталық Азиядан газ жеткізуді
әртараптандыруға мүмкіндік беретін болады.
2000 жылдардың басында автокөлік жолы саласын дамытудың
2001-2005 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасы қабылданды.
Соның нәтижесінде республикалық маңызы бар - 11,5 мың шақырым
жол, жергілікті маңызы бар 3,5 мың шақырым жол қалыпқа келтірілді.
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'поп жылдың басына қарай барлық көлік жолдарының 3,4 мың
ііі.іи.ірымы (15%) пайдалану үшін - жақсы; 8,7 мың шақырымы
I іН"^) —канағаттанарлық; 10,8 мың шақырымы (47%) қанағаттанғысыз
к. и дайда болды.
Қазақстан мен Қытай арасындағы Достық —Алашанькоу шекаралық
ігміржол өткелінің жэне Түрікменстан мен Иран арасындағы Серахс —
Мсчііхед теміржол өткелінің қүрылысы Үлы Жібек жолы бағыты
((оііынша: Қытайдың Тынық мүхиты порттарынан (Ляньюньган, Циньл. ю, Тяньцзин) Қазақстан, Қыргызстан, Өзбекстан, Түрікменстан,
I Іран, Түркия елдеріне жэне ары қарай Жерорта теңізі мен Парсы
іііыганағы порттарына дейін жаңа тасымал дэліздерін ашты.
Қазақстанның өңірлік тасымал элеуеті өзгеше жогары болды,
оПткені Орталық Азияның көпшілік елдері арасындағы, Ресей мен
алемнің басқа елдері арасындағы сауда-саттық жолдары ел аумағы
()ойынша өтеді, республикамыздың көлік коммуникациялары өте кең,
лрі өткізу қабілетінің де мүмкіндіктері мол.
Мемлекеттің болашақ дамуындағы маңызды факторлардың бірі
гслекоммуникация мен байланыс болған-ды. Қазақстанда 2000 жылдарда әзірленген ұлттық ғарыш бағдарламасы жүзеге асырылып
жатыр. Сол үшін арнаулы үйымдар қүрылды. 2006 жылы шілденің
18-інде алғашқы отандық «KazSat» жерсерігі үшырылып, «Ақкөл»
басқару орталығы ашылды.
Сонымен, 2000-2007 жылдар кезеңінде Қазақстан өзінің экоііомикасын көтеріп, әлеуетін қалыпқа келтірген соң, көп ұзамай
гүрақты өсудің жаңа деңгейіне шықты. Алайда 2008-2009 жылдардың
қаржы-экономика дағдарысы Қазақстанның алға қарай ұмтылған
үдемелі қозғалысын біршама тежеді. Сол себепті мемлекет басшысы койған стратегиялық міндет дағдарыска қарсы іс-шараларды
жүзеге асыру арқылы осы теріс жағдайды еңсеру жэне Қазақстанның
экономикасының дағдарыстан кейінгі кезеңде түрақты өсуі жалғасуын
қамтамасыз ету болған-ды. Нак осы міндеттер ел президентінің республиканы индустрияландырудың 2020 жылға дейінгі жаңа кезеңін
ашқан 2010 жылғы Жолдауында койылған-ды.
Академик Кенжеғали Сағидиевтің пікірінше, барлық қиындықтар мен кедергілерге қарамастаи, Қазақстан өзінің алғаш қы
25 жылдық егемен дамуы барысында салмақты табыстарға
қол жеткізді. Алдында айтқанымыздай, тәуелсіздіктің алғашқы
күндерінен-ақ барлық маңызды салаларда терең реформалар басталды.
Осы кезеңнің бірінші онжылдығының өзінде мемлекетті басқарудың
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қазіргі заманғы жүйесі құрылып, оның ішкі жэне сыртқы саясаты,
халықты элеуметтік қорғау жүйесі айқындалды, нарықтық эконо
мика қатынастарына көшу жүзеге асты. Өзгерістердің маңыздылығы
мен мазмұны, тереңдігі мен сапасы жағынан олар қоғамымыздың
өткен уақыттарда қалыптасқан түр-сипатын түбегейлі жаңартты.
Мемлекеттердің дүниежүзшк қогамдастыгында демократиялыц
даму ждие нарықтьщ экономика жолына түскен ел ретінде Қазакстаи
өзінің лайъщты орнын алды. Тәуелсіздік алғаннан кейін он жыл өтпей
жатып-ақ АҚШ, Германия, Франция, Италия, Австрия сияқты және
басқа да елдер Қазақстанды экономикалық дамудың нарықтық үлгісін
алған және демократияға бейіл ел ретінде танып үлгерді. Нәтижесінде,
бізге шетелдік серіктестердің қатысуымен көп миллиардтаған инвестициялар ағылды, жүздеген кэсіпорындар салынды, бұрын болмаған
немесе жеткілікті дамымағані машина жасау, химия және құрылыс
индустриясы секілді салалар пайда болды, тамақ өнеркәсібі қызу
қарқынмен дами бастады.
Дүниежүзілік банк деректері бойынша, жоғарыда аталғандар
негізінде Қазақстан экономикасы тәуелсіздік жылдары ішінде, 19912015 жылдар аралығында 7,4 есе өсті. Ал БҮҮ-ның жыл сайын
елдердің эл-ауқаты индекстерін жариялап отыратын Халықаралық
даму бағдарламасының деректеріне сүйенсек, еліміз өркендеу деңгейі
бойынша әлемде 55-орында түр. Адам дамуы индекс! бойынша
Қазақстан Қытай, Малайзия жэне Түркия елдерінің алдына шығып,
188 елдің арасында 5б-шы орын алады.
Тәуелсіздік жы.пдары ішінде денсаулық сақтау саласы жақсы
қарқынмен дамыды. Елдің барлық өңірлерінде қазіргі заманға сай
технологиялармен, диагностика құралдарымен жабдықталған ауруханалар мен емдеу мекемелері салынды. Мыңдаған дәрігер шетелдің
емдеу мекемелерінде кәсіби біліктіліктерін көтерді. 2016 жылы емдеу
мекемелері жұмысының тиімділігі индекс! бойынша Қазақстан элемде
51-орынды иеленд!. Б!л!м беру, денсаулық сақтау, халықты әлеуметт!к
қорғау, кәс!пкерл!к салаларындағы, жүртшылықтың салауатты өм!р
салтындагы оң !лгер!леуш!л!ктер қазақстандықтардың орташа өм!р
сүру жасының ұзаруына келт!рд!. Өткен жылы бұл көрсетк!ш 72 жасқа
тең, яғни тәуелс!зд!к алған кездег!, жиырма бес жыл бұрынғы үқсас
көрсеткіштен төрт жыл, төрт ай жоғары болып шықты.
Егеменд!г!н!ң алғашқы күндер!нен-ақ Қазақстан ел!м!зге табыстың
жаңа би!ктер!не көтер!луге мүмк!нд!к тугызатын айқын мақсаттарын
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(кміі ілеп алған-ды. Мемлекет басшысы Қазақстан халқына арнаған
/Колдауларында үсынған әрб!р бағдарлама республикамыздың
(и)лашақтағы өркендеу!н!ң ең б!р өзект! мэселелер!не арналған.
Млселен, президентт!ң Қазақстан халқына арнаган 2004 жылғы
миурыздың 19-ындағы «Бәсекеге қаб!летт! Қазақстан үш!н, бәсекеге
кабілетт! экономика үш!н, бәсекеге қаб!летті ұлт үш!н» деген Жолдауы, шын мэн!нде, ғаламдық мақсаттарға бағытталып, тағдыршешт!
күн тәрт!б!не қойылған-ды. Жолдау уақыттың барған сайын артып
огырған талаптарын толық көрсет!п берд!. Б!з, қазақстандықтар, ашық
қогам құра отырып, планетаның барлық мемлекеттер!мен —мемлекетт!
тиімд! басқару бойынша, ал олардың халқымен б!л!м және білікт!л!к
деңгей! жағынан ғана емес, дүниетаным мен зияткерл!к деңгей!,
сцбек өнд!р!мд!л!г!, қогам алдында түрған өзект! мәселелерд! шешуге
іііығармашылық тұрғыдан келу қаб!лет!м!з жағынан да конкурсқа
түст!к. Бұл мәселеде нақты !лгер!леуге жеткен!м!з айқын.
Инвестициялар және даму жөн!ндег! министрл!кт!ң ақпараты
бойынша, жаңадан !ске қосылған кәс!порындарда жұмыс !стейт!н
прб!р адамның жылдық еңбек өнд!р!мд!л!г! орташа есеппен 20 мың
доллар құрайды. Бүл бүрынғыдан бес есе артық! Көл!к саласында
жэне экономиканың басқа секторлары мен салаларында да реформалар орын алып жатыр. Алты жыл бүрын Қазақстанда ауқымды
және стратегиялық маңызы бар инновациялық-индустриялық даму
бағдарламасын жүзеге асыру қолға алынды.
Оның бірінші бесжылдыгы аяқталы п, екіншісі басталды.
Егер қысқаша айтсақ, бағдарлама экономикамызда индустриялық
төңкер!с жасай алады. Оның мақсаты —индустрияны ең б!р жаңа техникамен жабдықтау, оны еңбек өнд!р!мд!л!г!н!ң жоғары көрсетк!ш!н
қамтамасыз етет!н жаңа технологиялық сатыға шығару. Бүл, өз
кезег!нде, экономикамыздың бәсекеге қаб!летт!л!г! артуына келт!руге
ти!с. Жаңа тауарлардың 500-ден астам түр!н өнд!рет!н 800-ден артық
жаңа кэс!порын салынды. Индустрияның өңдеу секторында еңбек
өнд!р!мд!л!г! 60% өст!. Отандық индустрияға ғылым мен техника
жет!ст!ктер!н!ң енг!з!лу!не ерекше көң!л бөл!н!п жатыр.
Тәуелс!зд!к жылдарында индустрияның инновациялық қарқындылығы ек! есе артты. Әлемде ел!м!з өнд!р!ст!ң технологиялық
деңгей! бойынша — 82-орыннан 56-орынға, инновациялық әлеует!
жағынан 101-орыннан 59-орынға көтерілд!. Экспорт әлеуеті жағынан
Қазақстан дүниежүзілік рейтингте 43 -орында түр. Бұл көрсетк!штер
елд!ң индустриялық дамуындағы елеул! !лгер!леуш!л!кті дәлелдейд!
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және сондықтан олардың болашақта одан да қарқынды, жедел өсуі
үшін алғышарттар құратынын атап айта аламыз.
Батыс Еуропа - Батыс Қытай көлік күрежолының Қазақстанға
тиесілі бөлігінің қүрылысы аяқталуға жақын. Ол планетаның екі ірі
бөлігінің өзара экономикалық байланыстарын қамтамасыз етуге тиіс.
Сөйтіп, Қазақстан Республикасының экономикасы тиімді даму үшін
жаңа маңызды ресурс алатын болады. Қазірдің өзінде контейнерлермен жүк тасу жэне қызмет көрсетуден-ақ Қазақстан, мамандардың
айтуынша, жыл сайын төрт миллиардқа жуық доллар таба алады екен.
2015 жылы тағы бір маңызды «Нүрлы жол» бағдарламасының
жүзеге асуы басталды. Орталықтан елдің барлық өңірлеріне жүрдек
күрежолдар салып, кэсіпорындар арасында қолайлы байланыс орната
отырып, еліміз өзінің барлық қорларын толық пайдалану мүмкіндігін
алды. «Нүрлы жол» —ол ел аумағында оның өндіргіш күштерін жанжақты дамытуға жағдай туғызатын біртұтас экономикалық кеңістік
қүруға апаратын жол. Бір сөзбен айтқанда, біздің таңдауымыз
дұрыс, бағытымыз түзу, сондықтан осы стратегиялық мақсаттар мен
міндеттерді жүзеге асыру үшін жүйелі және табанды еңбек етуге
тиіспіз.
Кез келген халықтың көңіл күйі өмір сүру деңгейіне тэуелді.
Ал өмір сүру деңгейі экономиканың жай-күйіне, оның тиімділігіне
тэуелді. Міне, ширек ғасыр ішінде біз осы салада реформаларды
бастап, ары қарай жалғастырып келеміз. Қазіргі уақытта экономикамызда 90%-ке жуығын жеке іиеншік нысандары алады. Қазақстан
Республикасы элемнің 170 мемлекетімен экономикалық байланыс
орнатқан. Қазақстан 2015 жылы қарашаның 30-ында Дүниежүзілік
сауда үйымына мүше болып қабылданды жэне ол экономика
мәселелерімен айналысатын барлық халықаралық ұйымдармен,
сондай-ақ ДСҮ-ға мүше 164 елмен белсенді ынтымақтасып жүмыс
істейді. Кәсіпорындар мен ұйымдарда басқарудың корпоративтік
жүйесі енгізілген. Монополиялық құрылымдар қызметін реттейтін
ведомство бар. Елімізде үздіксіз ақша айналымын қамтамасыз ету
үшін жұмыс істейтін екідеңгейлі банк жүйесі құрылған. Бүгінгі
таңда табысты жүмыс атқарып келе жатқан: салық, бюджет, кеден
жүйелері бар. Орта жэне шағын бизнес дами бастады. Біздерді,
қазақстандықтарды, кез келген төтенше жағдайдан қорғау міндетін
атқаратын Үлттық қорда жеткілікті қомақты қаржы қорлары сақтаулы.
Еліміздің меншікті валютасы - тенге ширек ғасырға жуық уақыт бойы
ақша айналымын қамтамасыз етіп келеді. Нарықтық экономиканың
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-күмыс істеуі үшін барлық тетіктер құрылып, мүмкіндіктер жасалған.
Лп біз экімшілік экономикадан кетіп, өзіміз үшін жаңа нарықтық
жүйеге өткенімізді батыл айта аламыз.
'Гәуелсіздік жылдары ішінде совхоздар мен колхоздарды тараіыіі, біз жаппай тэртіппен фермер (шаруа) қожалықтары үлгісіне
оітік. Бірақ ол халық аз қоныстанған, соған байланысты жол,
қатынас, энергиямен жабдықтау нысандары, мектептер мен ауруханалар өте аз біздің дала кеңістіктерімізде тиімсіз болып шықты.
Қазір Қазақстанның ауыл шаруашылыгында шаруашыльіқ
жүргізудің кооііеративтік үлгісіне қайта оралу қажеттігін түсіне
бастағандаймыз. Ел президентінің бастамасы бойынша, 2015 жылы
қазанның 29-ында «Ауылшаруашылық кооперативтері туралы» Заң
қабылданды. Сөйтіп, кооперативтер құрыла бастағанмен, қарқындары
баяу. Бірақ алдағы уақытта осы жэне басқа да кемшіліктерді жоятын
мүмкіндігіміз бар.
Тәуелсіздіктің жиырма бес жылы ішінде халқымыз нарықтық эко
номика университетіне өтті, оның құпия қойнауларына тереңдеп
снді деуге болады; оның тетіктерін меңгеріп, талаптарына сай іс
жүргізуді бастап жатырмыз. Өз таңдауы бойынша іс бастаған адамдар саны артты. Ондай адамдар қоғамымыздың жеткілікті үлкен
бөлігін қүрайды. Жаңа заманның талаптарын, өзіміз түскен жолдың
ерекшеліктері мен маңыздылығын түсіндік. Бүгінгі күні үкіметтің
эрбір маңызды шешімі еліміздің қатардағы азаматтары арасында қызу
талқыланады. Бұл өкіметтің шешім қабылдаудағы жауапкершілігін
көтере түседі. Екінші жағынан, шешімдердің жүртшылықтың алдын
ала талқылауынан кейін, оның пікірі ескеріле отырып қабылданғаны
абзал, өйткені бүндай әрекет билікті халықпен жақындастырады,
сенімін көтереді, қоғамдық ахуалды жақсартады.
Билік пен қоғамның осындай тығыз өзара іс-қимылдары үшін ел
президентінің 2015 жылы мамырдың 6 -сында үсынған «10 0 нақты
қадам» ұлт жоспары қолайлы мүмкіндіктер ашып отыр. Егер терең
ойлансақ, онда қазақстандық қоғамды игілендіріп, оны демократиялық дамудың жаңа, жоғарырақ дэрежесіне шығару міндетін
атқаратын нақты іс-шаралардың кең тізбесі қарастырылғанын
түсінеміз. Жариялылық кеңейіп, қоғамның билік басындағылардың
іс-әрекеттерін бақылауы күшейді. Министрліктер мен ведомстволардың халық алдында есеп беруі, басқарудың барлық кезеңдеріндегі
қоғамдық кеңестер — бүның бәрі халық пікірін біліп отырудың
пэрменді арналары.
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Жалпы алғанда, ширекғасырлық егемен дамудьщ корытьшдыларын
шыгара келе, біз, казақстандыктар, жаңа мемлекет құра алдык
қогамьшыздын түр-сипатын жаңа уақыт талаптарына саГвзгерттік
әлемнщ көптеген халықтары бүгінгі таңда сол бойынша өмір сүріп
ГйтГааа*^'’^ ^ономикалык жүйенің негізін қаладык деп нык сеніммен
аита аламь.з^Б,з өз жолымызда үлкен асулардан етіп, жаңа биіктіктерге
үмтылдық^Осының бәрш айта отырып, 6п ПрешдентімЬ Щроштин
Әбпщпь, Нтарбаеетьщ жаңа Қазақстан қрру жольшдагь, орасан
Z ,
•
>»Уьш котерген елбасыш із қазірг, қьш-қуытзчазасыз ллемде озінің халқын орлеү жольшда
жүиел, оасқарьш, бастап келді ж те ары қарай солай істеп отыр
Ьасқа елдердщ көшбасшыларымен сұхбаттасып, жұртшылықтың
™ ' п н ’' ' "
ій п Г ’
қаираткері ретшде танытты.
6.

°™РД“
*олдарын көрсете
аукымындагы ірі мемлекет
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Экономиканы реформалау басталғаннан-ақ Қазақстанда инвести
ция заңнамасын жетілдіру бойынша үдемелі жұмыс жүргізілді 1990
жылдары экономиканы ілгерілету ісінің шетелден келетін қаржысыз
ГеолТк лГм "'"™ ""
^"Р”^ Д^^лдегендей, барлык
дерлік дамыған елдер өздершің экономикасын көтеру үшін шетелдік
қаржы қаражатын: кредиттер мен инвестицияларды пайдаланган
Шетел капиталын келтірудің алғашкы қадамдарының бірі кэсіпорындарды шетелдік фирмалардың басқаруына беру болды. Сынақтар
мен кател,ктер адісімен катар, багалы іс-тажірибе де жинакталды
бой1 т 1 ’'Т '^ " ‘
берілген барлық кэсіпорындар жалакы
оиынша барлық берешекті уақытылы жауып, зейнетақы қорына
қаражат аударды, энергетика, көлік және баска да аралас салалардың
ФиРмалар елімізге бір миллиа^рдқа
у қ АҚШ доллары болатын қаражат келтірді. Сатып алынған
кәсшорындарда 1996 жылга карай 200 мьщнан астам адам жұмыспен
қамтылды.
Ресми деректер бойынша, Қазақстан экономикасына 1994-1995
жылдарда көмек, қарыздар және экспорттық кредиттер түрінде
шетелдш мемлекеттік каржы мекемелері мен жеке компаннялардың
үш миллиардтан астам АҚШ доллары келтірілген.
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1997 жылғы ақпанда қабылданған Қазақстан Республикасының
«'Готе инвестицияларды мемлекеттік қолдау» туралы Заңында
Қазақстан экономикасына тэте шетелдік салымдарды ынталандыру
үпіін, жеңілдіктер жүйесін кеңейту көзделді. Атап айтқанда, табыс
салыгын, жер салығын және мүлікке салынатын салықты келісіміііарт жасалған кезден бастап бес жыл мерзімге 100 % төмендету,
сондай-ақ осы салықтарды содан кейінгі бес жыл мерзімге 50%
азайту қарастырылды. Бүның бәрі шетелдік инвестициялар ағынын
күшейтуге септігін тигізді. Шетелдік компаниялардың Қазақстанмен
алдында
жасалған
келісім-шарттар
бойынша
ұзақмерзімдік
инвестициялық міндеттемелері 60 миллиардтан астам АҚШ долларына бағаланған.
1997 жылы Қазақстан экономикасына келтірілген төте шетелдік
инвестициялар жеті миллиард АҚШ долларынан асып кетті. Әрбір
қазақстандыққа 165 доллардан есептелген шетелдік инвестиция
лар Ресейдегіден бес есе көп болды. 1999 жылдан инвесторлардың
экономиканың нақты секторына салатын капитал салымдары өсуінің
оң үрдісі байқалады. Қазақстан 2001 жылы жан басына шаққандағы
инвестициялар көлемі бойынша ТМД елдері арасында бірінші орын
алып, бұрынғы социалистік лагерьде Венгриядан кейінгі екінші
орынды алды.
Қазақстанда мүнай-газ саласы өте жылдам қарқынмен дамыды.
Мүнайдың барланған қорлары — 30 млрд. баррель, яғни төрт
млрд. тонна болса, газ үш трлн, м^ алады. Қазақстан мұнайының
шығарылып алынатын қорлары екі есе дерлік артты. 2005 жылдың
қыркүйегінде Қазақстанда бір миллиард тонна мұнай өндірілді.
Шетелдік инвесторларды нақ осы мұнай-газ саласына инвестиция
лар салу мүмкіндігі қызықтырғаны кездейсоқ емес. Бұл секторда
жер қойнауын пайдаланушы ірі компаниялар қатарында отандық та,
шетелдік те компаниялар (оның ішінде «Теңізшевройл»), сондай-ақ
Қарашығанақ пен Каспийде көмірсутек барлауын жүргізетін және
өндіретін компаниялардың консорциумдары бар.
Мұнай өндіру өнеркәсібіне бағытталған инвестициялар көлемі
2004 жылы 5,5 млрд. АҚШ долларын немесе елге келген инвестициялардың жалпы көлемінің 84%-ін құраған. Он ірі өндіруші
компания: «Теңізшевройл», «Қарашығанақ біріккен үйымы»,
«Маңғыстаумұнайгаз», «Өзенмүнайгаз» және басқаларының үлесіне
инвестициялардың 90%-і тиесілі болған. Инвестициялардың 89%-і
қарқынды геологиялық-барлау, іздестіру жұмыстарын жүргізген
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«Аджип», «Теңізшевройл» және басқаларының үлесіне тиген. Республикада «ЛУКойл» жэне «ҚазМұнайГаз» бірлескен тобы жұмыс
істейді. Оның негізгі міндеті - инвестициялар көлемі 3,5 млрд. доллар
құрайтын Каспий газ-химия кешенінің жобасын жасау. Тәуелсіздіктің
барлық жылдары ішінде Қазақстанға 260 миллиард доллардан
асатын шетелдік инвестициялар тартылған.
2000 жылдардың ортасында Қазақстанның өзі де белсенді
инвесторға аиналды. ТМД аумағында елден шығатын инвести
циялар 25 млрд. АҚШ долларына жеткен. Әрі бұл ағын ұлғая түсті,
өйткені пайда болган үлттық инвесторлар табы сыртқы нарықтарда
барған сайын қызу бэсекелесе бастады. Ірі отандық компаниялар
Ресей, Қырғызстан, Тәжікстан, Грузия, Украина елдерінде нысандар иеленді. Қыргызстанда қазақстандық капиталдың көмегімен
экономиканың: энергетика, газ, өнеркэсіп, құрылыс материалдарын
шыгару, банк секторы секілді салаларында 400-ден көп кәсіпорын
жүмыс істеді.
«Қазақмыс» корпорациясы Германияда металлургия зауытын
сатып алды. Қазақстан мен Грузия арасында 60-тан астам шарт пен
келісім жасалды. Мэселен, «ҚазМұнайГаз» Қара теңіз жағалауында
қазіргі заманға сай мүнай өңдеу зауытының қүрылысын салуга кірісті,
Баку қаласында астық терминалы іске қосылды, Поти портында да
сондай терминал салынып жатыр, «Тбилгаз» АҚ-ының меншікті газ
тарату желілерін жаңғырту қамтамасыз етілді. Қазақстандық банктер дағдарыс алдындагы жылдарда өздерінің капиталдарын ТМД
елдерінде, оның ішінде Ресейде қызу орналастырды.
Енді 2007 жылдардың ортасына қарай Қазақстанда, Статис
тика жөніндегі агенттіктің деректері бойынша, инвестициялардың
өсуі республиканың барлық дерлік өңірлерінде байқалган. Инвестициялардың негізгі капиталга 2007 жылы салынган көлемі, 1990
жылмен салыстырғанда, 1,4 есе артып, 3400 млрд. теңгеге жет
кен. Салалық құрылымда негізгі капиталга салынган барлық
инвестициялардың 50%-ке жуығы тау-кен өндірісі өнеркәсібіне
багытталган. Технологиялық құрылымда негізгі капиталга инвести
циялар қүрылыс-қүрастыру жұмыстары шығындарына арта түскен.
Алайда шетелдік инвестициялар стратегиялық болашақ мақсаттар
үшін отандық экономиканы әртараптандырудың жалғыз шарты бола
алмайды. Шетелдік технологияларды жай ғана шеттен алып пайдалану - ол тэуелсіз мемлекет экономикасын дамыту жолы емес. Инновациялар шетелден сатып алынып қана қоймай, сонымен қатар елдің
өз ішінде де жасалуға тиіс.
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Мемлекет 2007-2009 жылдарда шетелдік бизнесмендер қызметінің
барысын, олардың келісім жасалған міндеттемелерін орындауын және,
сң бастысы, Казахстан мүдделеріне залал келтіруіне жол берілмеуін
жіті және жүйелі түрде бақылап отырды.
2000 жылдар соңындағы қаржы-экономика дағдарысы жагдайында
ніетелдік және отандық инвестициялардың арасалмағы жайындағы
мәселе түзетілді. Мемлекет басшысының көкейтесті ұстанымы
ніетелдік инвесторлардың инвестициялық және операциялық
ніығыстарында, еңбек ресурстарында қазақстандық үлесті дамытып,
көтеруге бағытталған-ды.
Казахстан 2000 жылдардың екінші жартысында экономиканы
нарықтық бағытқа өзгертудің өтпелі кезеңін еңсерді. Еуроодақ пен
АКШ Казақстанның нарықтық экономикаға өткен ел екенін мойындады. Экономикага мемлекет мейлінше аз араласатын ашықтық
деңгейіне қол жетті; сыртқы сауда іс жүзінде ырықтандырылды;
меншіктің 80%-і жеке меншікке айналды, елде макроэкономикалық
тұрақтылық, теңгенің айырбас багамының тұрақтылыгы орнады.
Сөйтіп, экономикалық дамудың негізгі өлшемдері бойынша рес
публика дағдарысқа дейінгі кезеңде Дүниежүзілік сауда үйымына
қосылуга дайын болды. Казахстан ДСҰ-ға ресми түрде 2016 жылы
шілденің 27-сінде, он тоғыз жылға созылған келіссөздерден кейін
мүше болып кірді. Казахстан Республикасының сыртқа сауда көлемі
қазіргі уақытта 120 миллиард долларға жеткен. Сыртқы сауда
айналымының 90 проценттен астамы ДС¥-га мүше елдердің үлесіне
тиеді. Сауда-саттық қатынастарының ауқымы анағүрлым кеңейді.
Егер 90 жылдардың ортасында Казақстанның кеңес заманынан
кейінгі кеңістік елдерімен гана сауда-саттық байланысы бар болса,
енді бүгінгі таңда біз элемнің 185 мемлекетімен сауда қатынастарын
орнаттық.
Сөйтіп, Казахстан Республикасының ДС¥-ға кіруі арқылы елдің
дүниежүзілік және өңірлік экономикага ықпалдасуына бет алған
стратегиялык багытының аса маңызды міндеттерінің бірі жүзеге асты.
КР Парламент! 2016 жылы қарашаның 23-інде қабылдаған
«Казахстан Республикасының жиырма бес жылдыгына арналган
мағлұмдамада» айтылғандай, республикамыздың экономикасы осы
кезең ішінде жоғары көрсеткіштерге жетті. Мемлекет басшысы
Н.Ә.Назарбаев Казахстан халкын ең жоғаргы элемдік жетістіктерге
жету үшін ынталандырып, жүйелі түрде бағыттап отырады. «Казақстан-2050» Стратегиясы, жаңа экономикалық «Нүрлы жол» саясаты,
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ұлттың «100 нақты қадам» жоспары — әлемнің ең күшті дамыған
елдерінің қатарына кіретін мүмкіндігі бар Қазақстанның күшқуатын нығайтып, еселей түсуге бағытталған жоспарлар. Біздің
бірегей бэсекелік артықшылықтарымыз - табиғаттағы орасан көп
байлықтарымыз, ауыл шаруашылығы мен коммуникацияның және
тасымалдаудың әлеуеттері еліміздің экономикалық жетістіктері мен
табыстарының негізіне айналды. Б үгінгі кү ні Қ азақст аи — т үрацт ы
нары қт ы қ экономикасы , бүлж ы м айт ы н ж еке м енш ік инст ит ут ы бар,
орт а m an ж ан-ж аңт ы дам ы п ж ат кан, ал кәсіпкерлік эконом икалы қ
дам уды ң ңозгауш ы күш іне айналгаи ел.

Үлт көшбасшысының стратегиялық көрегендігінің арқасында
елімізде, жаһандық қаржы-экономика дағдарысына қарамастан, ел
экономикасын жаңғырту өте сэтті іске асырылып жатыр. Қазақстан
индустриялық әлеуетін нығайтуға және инновацияларды дамытуға
нық бекінгөн. Ауқымды қүрылымдық реформалар барысында мүлдбм
жаңа, технологиясы жоғары: мүнай-химия, автомобиль өнеркәсібі,
теміржол машиналарын жасау, ІТ-технологиялар, ғарыш жерсеріктері
өндірісі салалары құрылған.
¥лт көшбасшысының бастамасымен әр азаматтың өмір сүру деңгейін, эл-ауқатын көтеруге бағытталған: «Жол картасы бизнесі-2020»,
«Агробизнес-20 20 », «Жүмыспөн қамту-20 20 » бағдарламалары жүзеге
асып жатыр. Тэуелсіздіктің мерейтойлық 25-інші жылында Қазақстан
Дүниежүзілік банктің Doing Business рейтингінде 35-орын иеленді.
Елімізде жаңа экономикалық үмтылыс жасауға, яғни «Нұрлы жол»,
«Батыс Еуропа —Батыс Қытай», «Каспий халықаралық көлік бағыты»
бағдарламаларын жүзеге асыруға мүмкіндік беретін бірқатар маңызды
инфрақұрылымдық жобалар орындалып жатыр.
Б ақы лау сүрақтары :

1. 1990 жылдардың басындағы жоспарлы экономика дағдарысының
қандай салдарлары болды?
2 . Қазакстан Республикасы Президент! экономиканы реформалау
және нарықтық қатынастарға өту бойынша қандай шешімдер
қабылдады?
3. ¥лттық валюта енгізу қажеттігі неден туды?
4. Экономикалык өзгерістердің қиындықтарын атап беріңіз.
5. Қазақстан Республикасында қаржы жүйесі калыптасуының
қандай ерекшеліктері болды?
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15-тақырып. Тәуелсіз Қазақстанның әлеуметтік саясаты.
Зейнетақы жүйесінің реформасы, денсаулық сақтау және
білім беру салаларының дамуы
Дәріс жоспары:
1. Тәуелсіз Қазацстанныц элеуметтік саясаты.
2. Зеііиетақы жүйесіиің реформасы. Зейнетацы қорлары және
олардың қызметі.
3. Республиканың денсаульщ сақтау жүйесінің дамуы.
4. Республиканыц білім беру жүйесін реформалау.
Дэрістің қысқаша мазмүны:
1. Тәуелсіз Қазақстанның әлеуметтік саясаты
Халықты элеуметтік қорғау мемлекеттің экономикалық саясатының өзекті мэселесі болып табылады. Оның үстіне, бұл өзін
элеуметтік мемлекет деп айқындаган Қазақстан үшін маңызды.
Әлеуметтік бағдарланған нарықтық экономика мемлекеттің әлеуметтік мәселелерді шешу ісінде белсенді кызмет атқаруын қажет
етеді. Қазіргі дүниежүзілік экономикалық дағдарыс жағдайында бүл —
өмірлік маңызы бар мәселе. Түптеп келгенде, барлығы: мемлекеттің
күш-қуаты мен тәуелсіздігі, халықтың әл-ауқаты, қоғамдағы саяси
ахуалдың тұрақтылығы осы міндеттің шешілуіне тәуелді.
Нарықтық экономикаға көшудің алғашқы жылдарында көпшілік
қазақстандықтардың өмір сүру деңгейінің айтарлықтай төмендегені
байқалды, қоғамның әлеуметтік саласы дағдарыс жағдайына түсті.
Қоғамда әлеуметтік кереғарлық орын алды: табыстары эртүрлі адамдар дағдарыс жағдайына эр алуан элеуметтік өрістерде тап болды.
Өтпелі кезеңнің қиындықтарына байланысты тарихи түрғыдағы
томен өмір сүру деңгейі қоғамда адамдардың ереуілдер үйымдастыруға
жэне өткізуге әкеліп соққан наразылығы түрінде көрініс тапқан заңды
қарсылық элеуетін туғызды.
Еңбек шарттарына қатысты жағдай да сын көтермейтін. Өндірістегі
эрбір төртінші-бесінші жүмыскер тау-кен, металлургия және химия
өнеркәсіптерінде - санитарлық және экологиялық талаптарға, эрбір
үшінші, көп жағдайларда эрбір екінші адам қауіпсіздік техникасы
талаптарына сай келмейтін зиянды жағдайларда еңбек етті.
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Экономикалық дағдарыс 1992 жылы және содан кейінгі уақытта
бағалардың ырықтандырылуымен, инфляцияның күшейе түсуімен
қатар жүрді. 1992-1996 жылдарда бағалар 35 есе өсті. Бағалардың
арынды көтерілуі, валютаның қүнсыздануы шекті нормаланған
жалақы алатындар үшін қатты соққы болды. Нарықтық қатынастардың
дамуы білім деңгейлері жоғары және орта мамандар арасындағы ақша
теңгерімсіздігіне келтірді. 1991-1996 жылдары жоғары оқу орындарында студенттер саны азайды.
1991-1993 жылдардағы ақша реформалары жүртшылықтың бүрын
жинақталган ақша қаражатын көп есе қысқартты, жалақының және
басқа да төлемдердің уақытылы төленбеуі кіріс көздерін азайтты.
Еңбекақы төлеудің кешіктірілуі 1990 жылдарға тэн әдеттегі іс
болды. Жалақыларын үш жыл бойы күткен Қарағанды металлур
гия комбинатының (қазір «Испат-Қармет» АҚ-ы) бүрынғы 24 мың
жүмыскері 1995 жылдың еңбекақысын 1999 жылы, онда да ел үкіметі
металлургтер үшін қосымша 200 млн. теңге бөлген соң ғана алды.
1990 жылдардың бірінші жартысында халықтың өмір сүру деңгейі
элеуетінің көрсеткіштері бойынша Қазақстан элемнің 174 мемлекетінің
ішінде жетінші ондықта тұрды және адам дамуы төмен деңгейдегі
елдер тобына кірген-ді. Экономикалық жэне элеуметтік дағдарыстың
нэтижесінде, Қазақстанда өмір сүру ұзақтығы 4,7 жылға қысқарды.
Жүртшылықтың тұрмыс жагдайы нашар топтарының бастарына
кедейлік пен аштық каупі төнді.
Сөйтіп, 1990 жылдардың бірінші жартысындағы экономика
дағдарысы көптеген теріс әлеуметтік салдарларға, бірінші кезекте,
ел жүртшылығының үлкен бөлігінің әл-ауқаты күрт төмендеуіне
әкеліп соқтырды. Дағдарысты жагдай ертеңгі күнге деген сенімсіздік,
әлеуметтік торығу туғыза отырып, адамдардың сана-сезіміне де
ықпал етті. Өзінің саяси-экономикалық жүйесін қайта қүрып жатқан
Қазақстан үшін халықты әлеуметтік қорғау 1990 жылдардың өте
қиын, сонымен бірге аса маңызды міндеттерінің біріне айналды.
1990 жылдары жүмыссыздық мәселесі өткір болды. Еңбекке ақы
төлеудің кешіктірілуі, материалдық ресурстардың жетіспеушілігі,
дайын өнімді сатудағы киыншылықтар, энергия көздеріне, бен
зин мен отынга багалардың жиі көтерілуі өндіріс үшін ауыр соққы
болды. 1993 жылы 114 мың жүмыскер жұмыс істейтін 130 кәсіпорын
(мысалы, Қараганды машина жасау зауыты, Өскемен тоқыма фабрикасы және баскалары) толық немесе ішінара өнім өндіруді тоқтатты.
Одан өзге, көптеген нысандар нормаланбаган жүмыс күніне көшті,
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.КІ «Лқтөберентген», Ақтөбе ферроқорытпа зауыты, Атырау химия
ыуі.іты, Жамбыл қаласындагы «Химпром», Қарагандының «Карбид»
піідірістік бірлестігі іспетті кәсіпорындар түрақты түрде өндірістерін
іоқтатып қоюга мәжбүр болды. 1993 жылы ақысыз немесе ішінара ақы
тііснетін еңбек демалыстарына жіберілген жұмыскерлер саны 60%
үіігайды.
Статистика деректері бойынша, республиканың сегіз облысында
і.іма және Алматы қаласында 78 өнеркәсіптік және 13 қүрылыс
үИымының тоқтап қалуына байланысты 500 мыңнан астам адам-күн
жоі'алды.
Жүмыссыздық серпіні мынадай: 1991-1992 жылдарда жүмыссыздықтың алгашқы фактілері (1991 жылы — 0,5%, 1992 жылы^— l^ ),
І‘>93 жылы жүмыссыздар санының тұрақты өсіп отырганы байқалды.
Жалпы алганда, 1991-1995 жылдарда мемлекеттік секторда жұмыс
істейтін адамдар саны 1,7 млн. адамға қысқарды. Жасырын
жүмыссыздық сияқты қүбылыс көбірек орын алды. Жүмысшылардың
()0-70%-іне дейін мэжбүрлі, ақысы төленбейтін еңбек демалыстарын
алуга, толық емес жүмыс аптасы режимімен еңбек етуге мәжбүр
болды. Жасырын жұмыссыздық халықтың еңбекке жарамды бөліпнің
4-6%-ін қамтыды. Жүмыссыздық экономиканың барлық салаларында,
осіресе қүрылыс пен ауыл шаруашылыгында кең тарады.
Ауылдық жерлердегі жагдай тіпті қиын болды. Статистика
дсректері бойынша, 1997 жылдың соңына қарай ауыл түргындары
арасындагы жүмыссыздық: үзақмерзімдік аграрлық саясаттың болмауы; ауылдық жерлердің нашар инфрақұрылымы; ішкі жэне сыртқы
парықтарда ауылшаруашылық өнімдеріне сүраныстың теңгерімсіздігі,
мал шаруашылыгымен айналысудың нашар үйымдастырылуы сияқты
басқа да көптеген себептерге байланысты туган. 1991-1996 жылдарда
ауыл түргындары жүмыспен қамтылмаған халықтың жалпы санының
40-48%-ін алган.
Осындай жагдайларда мемлекет жұртшылықты әлеуметтік қолдау
құралдарын, дагдарыстан шыгуды қамтамасыз ететін іс-шараларды
іздестіріп, қарастыруды қолға алды. 1990 жылдары; еңбек қызметін,
жүртшылықтың жұмыспен қамтылуын, еңбекке ақы төлеудің жаңа
шарттарын, зейнетақымен қамтамасыз етуді реттейтін, мемлекеттік
және мемлекеттік емес зейнетақы қорларын міндетті зейнеткерлік
сақтандыру үшін жагдай тугызатын нормативтік-қүқықтық актілер
шыгару қажет болды.
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1993 жылы Қазақстан Республикасының «Еңбекті қорғау туралы»
Заңы қабылданды. Жұмысынан айырылған азаматтар, жұмыссыз жас
мамандар, бала күтіміне байланысты демалыстан шыққан әйелдер
мардымсыз жэрдемақылар алды, бірақ олар жеткіліксіз еді.
Үкіметтің элеуметтік бағыттағы маңызды міндеттерінің бірі шағыіі
және орта бизнесті қолдау болды. Үкіметтің ауыл шаруашылығы!і
дағдарыстан шығаруға қатысты жасаған бағдарламасында: ауыл
шаруашылығын шикізат өндірісінен дайын өнім өндірісіне көшіру;
инвестициялар келтіру; ауыл шаруашылығында кәсіпкерлікті дамыту;
ішкі резервтер есебінен елді ауылшаруашылық өнімімен қамтамасыз
ету секілді ауқымды іс-шаралар көзделген-ді.
Халықтың әлеуметтік жағдайының нашарлауына элеуметтік
инфрақұрылымда 1990 жылдардың ортасында басталған «оңтайландыру» да себеп болды: тегін медициналық қызметтер, білім
беру, әлеуметтік қызметтер қысқарды. Сонымен бірге осы салаларда
мемлекеттік емес қызметтер көрсету түрлері қалыптаспаған-ды.
Ақысыз қызметтер көрсетуден ақылы қызметтер түрлеріне көшу
жалақы, зейнетақы жэне басқаларының мөлшерлері көбейгенде гана
еш ауыртпалықсыз өтетін еді. Алайда елдегі күрделі әлеуметтікэкономикалық жағдай халыққа қызмет ету салаларын жекешелендіруге
бірден мүмкіндік бере қоймады, ал бұл шағын бизнестің, демек,
әлеуметтік негіздің дамуын тежеді.
Дегенмен мемлекет әлеуметтік саясаттан бас тартпады,
сондықтан 1995 жылғы жаңа Конституцияда Қазақстан өзін
әлеуметтік мемлекет деп жариялады. Бірақ бұл мэртебеге нақты қол
жеткізу үшін уақыт қажет болды.
Мемлекет элеуметтік саясатты халықты тиімді қорғау жэне еңбекке
жарамды адамдарға жағдай туғызу деп қарай бастады. Қазақстанда
1996 жылдан экономика бірте-бірте дами бастады. Халықты элеуметтік
қорғауды қамтамасыз ету мақсатында 1997 жылы желтоқсанның
10 -ында түрмысы нашар отбасыларын қолдау үшін жалпыұлттық қор
қүрылды. Үш жыл атқарған жұмысы барысында қорда 938 млн. теңге
жинақталды. Кедейлікте күн кешіп жатқан 240 мыңнан астам азамат
азық-түлік, тауарлар түрінде және ақшалай көмек алды.
Сонымен қатар әлеуметтік-экономикалық жағдайдың түрақсыздығына байланысты, елде табыстары аз адамдар саны көбейді. Егер
1996 жылы күнкөріс деңгейі томен азаматтар саны 34% болса, ал
1998 жылы 43%-ке жетті. Елдің басына сыртқы экономикалық сынақ
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іа түсті: 1997-1997 жылдардағы қаржы дағдарысы Азияның көптеген
слдерінің жэне көршілес Ресейдің де қаржы жүйелерін тұралатты.
1’ссейге Караганда, Қазақстан дағдарысқа төтеп беріп, дефолттан’
қүтылды, бірақ зауыттар жабылып, жаппай жұмыссыздық, инфляция
жайлаған, еңбекақы, зейнетақы төлей алмау сияқты қиындықтарға тап
болды.
1990 жылдардың соңында халықтың еңбекпен қамтылуын
қамтамасыз ету жағдайы қиын болды. Жұмысқа орналасу жөнінде
отініш берген 362 мың адамның 73 мыңы (20%-і) ғана жұмысқа орналастырылды. Елде кедейлік өткір сезілді. Әртүрлі облыстар бойынша
тұрмысы нашар жүртшылықтың үлесі 20 %-тен 50%-ке дейін жетті.
Жұмыссыздар саны 1999 жылы 251 мың адам (3,9%) болды.
Сонымен катар 1997-1999 жылдарда элеуметтік саясатта оң
өзгерістер байкалды. Мемлекет зейнетакы, білім беру, денсаулык
сактау салаларында ұзакмерзімдік реформаларға кірісті. Ауылдарда
да жағдай біршама түзелді. Еліміз бірте-бірте, бірак киындыксыз
емес, эрине, дағдарыстан шығып, даму жолына түсті. Сондыктан 1990
жылдардың екінші жартысын экономикадағы да, әлеуметтік саладағы
да өтпелі кезең деп атауға болады.
Әлеуметтік саланың 2000 жылдардағы дамуы. 2000-2001 жылдары әлеуметтік саясат жүргізу ісінде түбегейлі бетбұрыс орын алды.
Енді бұл саясат экономиканың тұракталуы жэне дамуы жағдайында
жүзеге асты. Жүргізілетін саясаттың басты кұрамдас бөлігі зейнеткерлерге, ¥лы Отан согысына қатысқандарға, ардагерлер мен
көпбалалы аналарға және басқаларына атаулы әлеуметтік көмек
көрсету болды. 2002 жылға карай инфляцияның 7%-тен төмендегені
байкалып, жалакы мен зейнетакының жыл сайынғы мөлшерін
үлғайта алатын мүмкіндік туды. Сондай-ак негізгі: таяу онжылдыкта
кедейлікті жою, тез арада орта тап калыптастыруға басымдык беру
іспетті стратегиялык міндеттер айкындалды.
2001
жылы «Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы» ҚР
Заңы күшіне кірді. Әлеуметтік саясат енді заң тәртібімен білім беру,
денсаулык сактау, жэне, жалпы, бюджет саласының кызметкерлерін
әлеуметтік корғау үшін бөлінетін каражат мөлшерін ұлғайтуға
бағытталган. Қазакстан Республикасы Президент! Н.Ә.Назарбаев
' Дефолт - дефолт (мемлекеттің шетелдік кредит берушілерге қарыздарын төлеуден
немесе халыкаралық шарттарга сәйкес басқа да міндеттемелерін орындаудан бас Тар
ту ы).
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Қазақстан халқына арнаған Жолдауларында үнемі тиімді әлеуметтік
саясат жүргізуге жете көңіл бөліп, «ңазацстандыңтардың, оныц
барльщ топтарыныц және әлеуметтік топтардың әлеуметтік жайкүйін түрацты жаңсартып отыру мемлекет саясатыныц бірітиі
міндеті екеніи жәпе солай болып қала беретінін» баса айтады.
Республика үкіметі эзірлеген «Кедейлікпен және жұмыссыздықпен
күресудің 2000-2002 жылдарға арналған бағдарламасында» 400 мың
жұмыс орнын құру жолымен жүмыссыздық деңгейін 9% қысқарту
көзделген. Бағдарлама Қазақстанның әрбір өңірінде жүзеге асырылды.
Әлеуметтік жағдайы өте төмен отбасыларының картасы жасалды.
2000 жылдан бастап осы санатқа кіретін адамдарға 8,8 млрд. теңге,
оның ішінде республикалық бюджеттен 6,4 млрд. теңге бөлінген,
ал қайырымдылық қорлары және бюджеттен тыс ұйымдар да бұл
бағдарламадан шет қалмай, 2,4 млрд. теңге бөлген. Алматы қаласында,
Алматы және Ақтөбе облыстарында еңбекпен қамту жоғары деңгейде
байқалды. Жұмыс орындарын құруға өңірлік қорлар белсенді қатысты.
Олар жалпы сомасы 300 млн. теңгеден асатын 9,8 мың шағын кредит
бөлген.
Өңірлерді дамыту ісінде ауыл шаруашылығының элеуеті нашар пайдаланылды. Мэселен, республика деңгейінде ауыл шаруашылығының
үлесі 1999 жылғы 11%-тен 2003 жылы 8%-ке төмендеді. Қалыптасқан
жағдайды түзету мақсатында Қазақстан Республикасының Президент!
2003-2005 жылдарды ауылды көтеру кезеңі («ауыл жылы») деп жариялау туралы ұсыныс айтты. Мақсатқа сай аграрлық саясат тоқыраған,
экологиялық жағдайы қиын өңірлерге оң эсерін тигізді. Бірақ сонымен қатар аграрлық сектордағы жағдай қиын күйінде қала берді:
жұмыссыздық көбейді, жеке шаруашылықтардың қалыптасуы өте
баяу жүрді, көптеген ауыл тұрғындары жаппай қалаларға, аудан
орталықтарына қоныс аударды.
2000 жылдардың ортасында «Қазақстан Республикасында
әлеуметтік реформаларды ары қарай тереңдете жүргізудің 20052007 жылдарға арналған бағдарламасы» эзірленіп, қабылданды.
Аталған бағдарлама аясында негізгі сипттамаларына: қаржы тұрақтылығы, мемлекет пен жүмыс беруші жэне қызметкер арасындағы
жауапкершіліктің бөлінуі жатқызылған элеуметтік қамсыздандырудың
үшдеңгейлі жүйесі құрылды. 2000 жылдардың ортасында халыққа
төленетін зейнетақы, стипендия, жәрдемақылардың кейбір түрлері мен
төлемдерінің мөлшері өсті.
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Қазақстан — дүниежүзілік экономикамен тығыз байланысқан ел.
АII бүның оң да, теріс те жақтары бар. Мәселен, 2007-2009 жылдардың
аүниежүзілік қаржы дағдарысы, содан кейінгі экономикалық дағдарыс
рссмубликамызға да айтарлықтай эсер етті. Еліміз 2007 жылдың
скіііші жартысынан бастап дүниежүзілік экономикалық дағдарыстың
11‘ріс әсерін сезініп, әлеуметтік мэселелер қайтадан ушықты.
Сөйтіп, елдің элеуметтік саласы XXI ғасырдың алғашқы
шіжылдығының соңында жаңа сынақтар алаңына аяқ басты. Үлттық
жэне дүниежүзілік экономиканың өзара байланыстарын ескергенде,
бүл жағдайға тап болмау қиын еді. Алайда жағдай түбегейлі өзгерді:
іімдыңғы жеткілікті қолайлы жылдарда жинақталған алтын-валюта
қорлары мемлекетке тұрақты түрде және кешіктірмей әлеуметтік
міндеттемелер мен бағдарламаларды орындау мүмкіндігін берді.
Қазіргі уақытта өзіне: зейнетақымен қамтамасыз етуді, мемлекеттік
ллеуметтік жәрдемақыларды, арнаулы мемлекеттік жәрдемақыларды,
арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетуді жэне әлеуметтік көмек беруді
қамтыған аралас әлеуметтік қамсыздандыру жүйесі қалыптасты.
2005 жылдан әлеуметтік қатерлер мен киындықтар туған жағдайда
олеуметтік қорғаудың қосымша түрі болып саналатын әлеуметтік
сақтандыру жүйесі енгізілді. Ол ресми сектор қызметкерлерін,
ягни олар үшін жүмыс берушілер элеуметтік сақтандырудың
мемлекеттік қорына (ары қарай —қор) әлеуметтік аударымдар төлейтін
қызметкерлерді қамтиды.
Соңғы уақыттарда 3,5 миллионнан астам адам оюджеттен
элеуметтік төлемдер алады. Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар
голеуге арналған жалпы шығыстар 6,9 есе (1999 жылғы 25,8
млрд. теңгеден 2015 жылы 177,5 млрд теңгеге дейін) өсті. Жалпы,
тәуелсіздік жылдары ішінде әлеуметтік-еңбек саласында елеулі
табыстарға қол жетіп, бұл халықтың өмір сүру деңгейін айтарлықтай
көтеруге септігін тигізді. Кедейлік деңгейі 1996 жылғы 34,6%-тен
2015 жылы 2,7Уо-ке дейін төмендеді.
2. Зейнетақы жүйесінің реформасы.
Зейнетақы қорлары және олардың қызметі
Елде табыстары томен жұртшылықтың үлкен бөлігін зейнеткерлер
мен мүгедектер құрайтын. 1990-1996 жылдар кезеңінде республикада
еңбек қызметімен айналысатын халық санының азайғаны байқалды.
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Егер 1990 жылы бір зейнеткерге еңбекпен қамтылған үш адамнан тура
келсе, ал 1996 жылы бұл көрсеткіш 1,8 адамға дейін қысқарды.
Әлеуметтік саясаттағы дағдарыс зейнеткерлердің жағдайына да эсер
етті. Зейнетақылар: зейнеткердің жасы, сіңірген еңбегі, мүгедектігі,
отбасының асыраушысынан айырылуы сияқты белгілер бойынша
ажыратылатын. Зейнетақы жүйесі жұмыскерлерді сақтандыру жолымен қүрылган қорлар есебінен қаржыландырылатын. Халықты
зейнетақымен қамтамасыз ету үшін 1991 жылы - 9,5 млн. теңге,
1992 жылы - 72 млн. теңге, 1993 жылы 1,3 млрд. теңге бөлінсе, 1994
жылы бұл сома 20 миллиард теңгеден асты. 2016 жылы жасы ұлғайған
азаматтарға әлеуметтік көмек беру үшін 6,2 миллиард теңге бөлінді,
тағы екі миллиардқа жуық теңге бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі
аясында бағытталды.
Қазіргі уақытта республика бюджетінен зейнетақы 1,9 млн. зейнет
керге төленеді, ал оны төлеуге қажетті шыгыстар 2015 жылы 918,4
млрд. геңге қүрап, 1999 жылмен салыстырғанда 9,3 есе өсті. Оның
үстіне, зейнетақылардың орташа мөлшері 9,4 есе (4179 теңгеден 39279
теңгеге дейін), ең төменгі зейнетақы 7,8 есе дерлік (3000-нан 23692
теңгеге дейін), ең жоғарғы зейнетақы мөлшері 8,4 есе (7256-дан 60947
теңгеге дейін) көбейді. Ал барлық зейнеткерлерге олардың еңбек өтілін
есепке алмай төленетін базалық зейнетақы 2016 жылы 11965 теңгеге
жетті. 2016 жылғы қаңтардың 1 -іне жеке зейнетақы шоттарының саны
9,5 миллион немесе 1998 жылмен салыстырғанда (ол кезде - үш мил
лион шот) 3,2 есе көп болды, зейнетақы жинақтарының сомасы 5,8
трлн, қүрады.
1990 жылдардың екінші жартысында қалыптасқан экономикалық
ахуалды, демографиялық мэселелерді ескере отырып, ел үкіметі
зейнетақы жүйесін реформалауға кірісті. Зейнетақыларды жай ғана
көтеріп қоймай, сонымен қатар барша зейнетақы жүйесін кейінге
қалдырмай реформалау қажет болды. Үкімет 1997 жылдың наурызында «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамтамасыз ету
жүйесін реформалау» Түжырымдамасын бекітті, ал 1997 жылы
іиаусымның 20-сында Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Заң қабылданды. Зейнеткерлік
жасы қайтадан қаралып, ер адамдар үшін - 63, ал әйелдер үшін
58 деп белгіленді. Қазақстан Республикасының зейнеткерлік
заңнамасына 2016 жылы сэуірдің 06-сында енгізілген өзгертулер
мен толықтыруларға сәйкес, 2018 жылдан бастап зейнеткерлік жасы
әйелдер үшін жыл сайын жарты жылдан қосыла отырып, 2027 жылға
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дейін 63 жас шегіне жеткенше ұзартылатын болады. Мысалы, 1964
жылы дүниеге келген әйелдер зейнеткерлікке 63 жаста, ер адамдармен
қатар шығады.
Мемлекеттік зейнетақы төлеу орталығынан (МЗТО) зейнетақы
алу үшін, 1998 жылғы қаңтардың 1 -інен бастап әйелдерден - жиырма
жыл, ер адамдардан 25 жыл құрайтын міндетті еңбек отілі талап
етілді. Заң зейнеткерлікке шығу ережелері мен шарттарын белгіледі.
Зейнетақымен қамтамасыз етудің қосарлы жүйесі қалыптасты,
біріншіден, зейнетақы орталықтандырылған жүйеден, яғни МЗТО-дан
қамтамасыз етіледі. Ол әлеуметтік салықтарға және республикалық
бюджеттен басқа да түсімдерге негізделеді. Екіншіден, зейнетақы
жинақтарынан немесе зейнетақы жинақтаушы қордан қамтамасыз
етіледі.
Зейнеткерлікке 2001 жылдан кейін шыққан адамдардың
барлықтарына төлемдер екі көзден: бір бөлігі — бюджеттен, екінші
бөлігі жинақтаушы қордағы дербес жиналып, қорланған ақша
жинағынан төленуге тиіс. Оның үстіне, 2001 жылдан бастап, бюджетке аударымдар үлесі түрақты түрде азаюға және дәл сондай
тамада жинақтаушы қорларға аударымдар үлесі ұлғая беруге тиіс.
Ьүл Қазақстанның зейнетақымен қамтамасыз етудің жинақтау жүйесі,
яғни салымшылардың жеке капиталына бағдарланган жүйе жұмыс
істейтін, мысалы, Чили секілді (онда бұндай жүйе 1980 жылдардан
бері бар) елдердің тәжірибесіне көшкенін көрсетеді.
Елдің жинақтаушы қорлары жүйесінің дамуы үш кезеңнен
отті. Бірінші кезең (1998-2000 жж.) барысында жүйенің және оған
қатысушылардың қалыптасуы орын алды. 1999 жылдың соңына дейін
чейнетақылар мен жәрдемақылар төлеу бойынша берешек 50 млрд.
тенге сомасымен толық жабылды.
2000 жылдары зейнетақы жүйесі жетілдірілді. Жинақтаушы
қорлардың дамуында жаңа кезеңдер: екінші кезең (2001-2004 жылдар)
және үшінші кезең (2005-2006 жылдар) басталды. Инфляцияны, ерекше
қауіпті нысандарда жұмыс істейтін қызметкерлерді жүмыс берушілер
есебінен қосымша қамтамасыз етуді, зейнеткерлік жасты, жинақ
ақша көлемін, жинақ ақшаны кестеге сай беріп отыруды жүзеге асыруды ескере отырып, заңдарға зейнетақы жинақтау деңгейін кепілдік
беріп сақтауға қатысты толықтырулар енгізілді. Мамандандырылған
зейнетақы қорларының пайда болуы жаңа құбылыс іспетті еді.
2000 жылдардың екінші жартысында республикада он төрт
зейнетақы қоры жұмыс істеді. Мемлекет күнкөріс деңгейі төмен отба341

сыларына жэрдемақы төлей бастады. Одан өзге, бала тууға байлп
нысты жәрдемақылар тағайындалды. Жэрдемақылардың басқп
түрлеріне қатысты жеңілдіктердің ерекшелігі - олар отбасылық
табыстарды есепке алмай берілді. Жэрдемақылар сондай-ақ эколо
гия жағынан екі санатқа: «дағдарыс алдындағы» және «экологиялық
жағдайы нашар» деп ажыратылған өңірлердің жұртшылығыніі
да бөлінді. Экологиялық жағдайы нашар Семей және Қызылорда
облыстарында жэрдемақылардың мөлшері белгіленген нормадан 50%
жоғары болды.
Зейнатақымен қамтамасыз етудің қиындығы мен маңыздылыгы
ескеріліп, зейнетақы жинақтаушы қорлардың қызметі Президенттіц
тұрақты бақылауында болды, ал зейнеткерлік жинақ ақшаньщ
сақталуы ушін дербес жауапкершілік Қазақстан Республикасы
Үкіметіне жүктелді.
Республика президент! 2013 жылдың қаңтарында елдің зейнетақы
заңнамасына өзгертулер енгізу туралы тапсырма берді. Зейнетақы
жүйесін реформалаудың негізгі кезеңдерінің бірі - БірыңғаГі
жинақтаушы зейнетақы қорын құрып, оган жеке жинақтаушы
зейнетақы қорларының зейнетақы активтерін және зейнетақымен
қамсыздандыру туралы келісім-шарттары бойынша міндеттемелерін
беру болды. Ел басшылығы Мемлекеттік жинаңтаушы зейнетақы
қорының (МЖЗҚ) негізінде Бірыңгай жинаңтаушы зеіінетацы қорын
(БЖЗҚ) құру туралы шешім қабылдады.
2013 жылы маусымның 21-інде «Қазақстан Республикасында
зейнетақымен қамтамасыз ету туралы» ҚР Заңы жаңа, түзетілген
нүсқада қабылданды. Зейнетақы заңнамасына сәйкес, БЖЗҚ-ның
жалғыз акционер! болып ҚР Үк!мет! танылады. БЖЗҚ зейнетақы
активтер!н сақтау және есепке алу ҚР Ұлттық банк!н!ң м!ндет!не
жатады. БЖЗҚ зейнетақы активтер!н инвестициялық басқару да
Қазақстан Республикасының Үлттық банк!не жүктелген. Одан өзге,
аталған Заңда БЖЗҚ зейнетақы активтер!н басқару жөн!ндег! кеңес құру
көзделген, Кеңест!ң жеке құрамын Қазақстан Республикасы Президент!
бек!тед!. 2013 жылы тамыздың 22-с!нде Әд!лет органдарында тіркеуден
өткен соң, «БЖЗҚ» акционерлік қоғамы жүмысын бастады.
3. Республиканың денсаулық сақтау жүйесінің дамуы
«Қазақстан 2030» Стратегиясында азаматтардың денсаулығы
Қазақстан дамуының басымдық бер!лет!н нег!зг! ұзақмерз!мд!к
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міи нс'гтер!н!ң б!р! ретінде айқындалды. Халық денсаулығының жайһүПі қогамның элеуметтік бағдарлануының жэне мемлекеттің өз азам.итары алдындағы жауапкерш!л!г! деңгейін сипаттайтын элеуметтік
и ііілдіктер!н!ң непзг! көрсеткіш! болып табылады.
Даму стратегиясында алга тартылган ережелерге байланысты
оііі.і жүзеге асырудың алгашқы кезеңдер!нде-ақ өтк!з!лген бірқатар
ірі 1с-шаралардың арасында 1997 жылдан бер! қарай тұрақты
ОІКІЗІЛІП келе жатқан Қазақстан дәр!герлер!н!ң съез!н атап айтуга
(ииіады. Денсаулық сақтау қызмет! сол кезеңде «Халық саулыгы»
мсмлекеттік багдарламасын, «Қазақстан Республикасы денсаулық
іақтау саласын ары қарай дамытудың 2000-2005 жылдарга арналган
Iүжырымдамасын» жүзеге асыруга багытталган-ды.
2002
жыл медицина саласындагы бетбұрыс жылына айналды,
оііткен! республика халқының денсаулыгын қоргау мәселелер!
мемлекеттік маңызы бар басым м!ндеттерд!ң қатарына шыгарылган.
2002 жыл отандық медицина тарихына «Денсаулық жылы» ретінде
спд!. Осы жыл !ш!нде халықты жаппай профилактикалық тексеру,
оііың !ш!нде науқастардың 36%-ке жуыгын б!р мезг!лде сауықтыру
жоне диспансерлік есепке алу өтк!з!лд!. 2000 жылдың басында 1200
ауылдық елд! мекенде маман дәрігер немесе медицина мекемес!
болмаган ед!. 2002 жылы бұл мэселе шеш!м!н тапты.
2004 жылы медициналық қызметтер көрсету жөніндег! қызметт!
голыққанды және жан-жақты бақылауды жүзеге асыру мақсатында
Медициналық қызметтер көрсету саласында бақылау жөніндег!
комитет қүрылды. Денсаулық сақтау министрл!г!н!ң қүрылымына
Фармацевтикалық бақылау комитет! және Мемлекетт!к санитарлықэпидемиологиялық қадагалау комитет! де к!рд!. Жалпы, денсаулық
сақтау саласында оны басқару тэс!лдер!н түбегейл! қайта қарауды
талап еткен б!рқатар мэселелер болды. Ол м!ндетт! шешу үш!н
«Қазақстан Республикасында денсаулық сақтау саласын реформалау
және дамыту бойынша 2005-2010 жылдарга арналган мемлекеттік
багдарлама» әзірленд!. 2005 жылдың ақпанында Қазақстан Респуб
ликасы Үк!мет! жанында Денсаулықты сақтау жөніндег! ұлттық
үйлест!ру кеңес! қүрылды. 2009 жылдың қыркүйек айында
Қазақстан Республикасының «¥лт денсаулығы жэне денсаулық
сақтау жүйесі туралы» кодекс! қабылданды.
Қаз!рг! кезеңде ұлттық денсаулық сақтау саласы азаматтардың
денсаулыгын, өм!р сүру үзақтыгы мен сапасын жогары деңгейде
үстауды қамтамасыз етуге багытталган. Осы мақсатта және К,Р
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Президентінің 2010 жылғы ақпанның 1-індегі «Қазақстан Республикасы дамуының 2020 жылға дейінгі стратегиялық жоспары туралы»
Жарлығына; ҚР Президентінің 2012 жылғы желтоқсанның 14-індегі
«Қазақстан-2050 Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси
бағыты»; 2014 жылғы қарашаның 11-індегі «Нұрлы жол —болашаққа
бастар жол» атты Жолдауларына; ҚР Президентінің бес институционалдық реформаны жүзеге асыру бойынша «100 нақты қадам»
ұлттық жоспарына сэйкес, денсаулық сақтауды дамытудың 20162020 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасы
қабылданды.
Аталған бағдарлама денсаулық сақтау саласын реформалау жэне
дамыту жөніндегі 2005-2010 жылдарға арналған бұрынғы мемлекеттік
бағдарламалардың жэне 2011-2015 жылдарға арналған «Саламатты
Қазақстан» бағдарламасының лайықты жалғасы болып табылады.
Оның негізгі нәтижелері ретінде: өмір сүру үзақтығының артуын, ҚР
бойынша адам өлімінің, оның ішінде аналар мен балалар өлімінің
жалпы деңгейінің төмендегенін айтуға болады. Мысалы, 2015 жыл
қорытындысы бойынша, болжамды өмір сүру үзақтығы 71,95 жас
қүрап, 3,5 жылға үзарды (2010 жылы 68,4 жас болған). Алдыңғы
мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыру барысында Қазақстанның
денсаулық сақтау саласының әлеуеті нығайып, нарықтық тетіктер
элементтері енгізілді, сондай-ақ қазіргі заманға сай медициналық
технологияларға көшу іске асты.
Қазіргі
таңда
«Денсаулық»
мемлекеттік
бағдарламасын
жүзеге асыру аясында қоғамдық саулықты сақтау мэселелері бой
ынша сектораралық және ведомствоаралық өзара іс-қимылдардың
бірыңғай ұлттық саясатын қалыптастыру міндеті табысты орындалып жатыр. Ауыл шаруашылығы министрлігі, мысалы, - халықты
сапалы ауызсумен қамсыздандыру бойынша тиісті бағдарламалық
іс-шараларды; Білім және ғылым министрлігі - мектеп оқушыларын
тамақтандырумен қамтамасыз етуді, салауатты өмір салтын
ұстану дағдыларына үйретуді; Ішкі Істер министрлігі — жол-көлік
оқиғаларынан, жарақаттанудан өлім-жітім орын алуын азайту
бойынша кешенді іс-шаралар өткізуді, қылмыстық және атқару жүйесі
мекемелерінде туберкулёзбен ауыратын науқастарға медициналық
көмек көрсетуді; Төтенше жағдайлар жөніндегі министрлік медициналық және құтқару көмегін қамтамасыз ету, санитарлық авиацияны дамыту бойынша іс-шараларды жүзеге асыруды жалғастырып
келеді.
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Денсаулық сақтау жэне элеуметтік даму министрлігі жергілікті
піқарушы органдармен бірге салауатты өмір салтын насихаттау, аса
қиуіпті жұқпалы аурулардың алдын алу бойынша іс-шаралар өткізіп
кследі. Елімізде бірлесе атқарған жұмыстарының нәтижесінде олар
республика бойынша темекі өнімдерінің және ішімдіктердің жарііамасына толық тыйым салып, олардың сатылуына, сонымен қатар
қогамдық орындарда темекі тартып, ішімдік ішуге шектеу қойды.
Ішімдік және темекі өнімдеріне кезең-кезеңмен акциздерді көтеру
откізіледі. Жасы 21-ге толмаған адамдарға ішімдік сатуға, түнгі
уақытта арақ-шарап сатуға тыйым салынған.
Жүртшылықты салауатты тамақтану жайында хабардар ету
мақсатында 2012-2014 жылдар аралығында семіздіктің алдын^алуға
байланысты қарым-қатынастар орнату, сұхбаттар жүрғізу бойынша
бірқатар жұмыстар атқарылды. Қазақстан тұзды йодтау мэселесін
шешкен ел ретінде халықаралық ұйымдар арасында танылып, серти(|)икат алды.
Ел халқының қоғамдық саулығын қалыптастыру жэне нығаиту
саясаты Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДС¥) «Денсаулық-2020 » стратегиясын ескере отырып, халықаралық іс-тэжірибеге
пегізделғен және жұртшылық денсаулығын қалыптастыру, сақтау
үшін оңтайлы жағдайлар туғызу міндеттерін шешуге; негізгі жұқпалы
және жұқпалы емес аурулардың алдын алу бойынша санитарлықэпидемиологиялық қызметті жаңғырту жолымен қоғамдық саулықты
дамытуға бағытталған. Ең жақсы халықаралық іс-тәжірибеге сәйкес,
денсаулық сақтау саласын ары қарай дамытудың негізі санитарлықэпидемиологиялық қызметтерді жаңартып, кеңейту арқылы қоғамдық
денсаулық сақтау (ҚДС) жүйесін құру болмақ.
4. Р е с п у б л и к а н ы ң б іл ім беру ж ү й е с ін р е ф о р м ал ау
1990 жылдардың бірінші жартысында республиканың әлеуметтік
саласындағы жағдай шын мәнінде нашарлай берді. Жыл өткен сайын
мемлекеттің білім беру саласына бөлетін демеуқаржысы азая түсті;
мысалы, 1990 жылғы 6%-тен 2000 жылы 3 ,5%-ке дейін төмендеді.
Қаржыландырудың қысқаруы, өз кезегінде, педагогтардың элеуметтік
жағдайының жэне білім беру мекемелерінің материалдық-техникалық
жабдықталуының нашарлауына келтірмей қоймады. Нэтижесінде,
білім беру сапасының төмендеуі, білім беру мекемелері мен
құрылымдарының қысқаруы орын алды.
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1991
жылмен салыстырғанда, 1998 жылы республикада мектепке
дейінгі мекемелер саны 70%-ке дейін қысқарды. Дағдарыс жағдайында
ауылдық мектептердің жабылуы ауылдың білім беру жэне мэдениет
саласындағы дамуы деңгейінің құлдырауына келтірді, өйткені
ауылдық мектептер қашанда білім беру мекемелері ғана емес, сонымен қатар мәдени ағарту орталықтары да болып келген.
Алайда дағдарысты жағдайға қарамастан, ҚР Президент! «Қазақстан-2030» Жолдауында білім беру саласына ерекше назар аударды.
Білім беру жүйесін 2030 жылға дейін дамыту стратегиясы эзірленіп,
білім берудің барлық деңгейлерін қамтитын ауқымды жоспарлар
жасалды.
Тэуелсіз Қазақстанның білім беру жүйесінің қүқықтық негіздерін
қалыптастыру үшін, 1992 жылы - «Білім туралы», 1993 жылы
«Жоғары білім туралы» заңдар қабылданды. Содан кейінгі жылдарда білім берудің эр саласы үшін он сегіз түжырымдама жасалды.
Мемлекеттік емес білім беру мекемелері ашылды. Басқару жүйесін
оңтайландыру мақсатында білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты реттейтін Білім беру комитет! қүрылды. Жаңа оқулықтар мен
эд!стемел!к эдебиеттер әз!рлейт!н Ы.Алтынсарин атындағы Қазақ
б!л!м беру академиясы ес!к ашты. 2000 жылдың мамырынан бастап
аталған академияда ғылыми-педагогикалық «Б!л!м» журналы басылып шығады.
1990 жылдардың соңында бюджет саласы мен экономиканың
тұрақталуымен б!рге б!л!м беру жүйес! де белгілі б!р дэрежеде
нығайды. 1998 жылы талантты балалармен жүмыс жөніндег! «Дарын»
республикалық ғылыми-тэж!рибел!к орталық және б!л!м беру жүйесін
ақпараттандырудың ғылыми-тэж!рибел!к орталығы құрылды. 1999
жылы республика үк!мет! жалпы б!л!м берет!н мектептердің оқуда
үзд!к жет!ст!ктер көрсеткен түлектер! үш!н «Алтын белг!» медалін
тағайындау туралы ереже бек!тт!.
Б!л!м беруд!ң ұлттық жүйес!н!ң жаңа құрылымы Қазақстан Республикасы Конституциясының 30-бабына, сондай-ақ Ағарту, ұлт жэне
мэдениет мәселелер! жөніндег! Б!р!ккен Ұлттар Ұйымы (ЮНЕСКО)
ұсынатын Б!л!м беруд!ң халықаралық стандарттық ж!ктел!м!не сәйкес
құрылған. Б!л!м берудің үзд!кс!зд!к пен өзара байланысқа негізделген
жаңа: мектепке дей!нг! тэрбие және оқыту, орта, жоғары, жоғары
оқу орнынан кей!нг! б!л!м беру деңгейлер! құрылды. Қазақстандағы
м!ндетт! орта б!л!м беру 11 жыл қүрайды. Бұрын оқушылар мектепке
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()-7 жастан қабылданып, бастауыш б!л!м төрт сыныптан тұратын.

ІІ1эк!рттер орта б!л!мд! 17-18 жасында алып шығатын. Енд! 1990
жылдардың ортасында жоғары оқу орындарына емтихан тапсырудың
гест!леу эд!с!не көшу орын алды.
Сөйт!п, 1990 жылдардың реформалары мен өзгер!стер!н!ң
ііэтижес!нде Қазақстанда мемлекетт!к және мемлекетт!к емес секгорлардан түратын жалпы (орта) және жоғары б!л!м беру жүйес!
қалыптасты. Бүл жүйен!ң басты міндеттер! жалпы да, арнаулы да
сапалы б!л!м беруд! ары қарай дамыту мақсатынан туған, ал бүл
ел!м!зд!ң XXI ғасырда тұрақты өркендеу! үш!н өте қажет.
2000
жылдары орта б!л!м беру жүйесінде елеул! өзгер!стер орын
алды. 2003 жылдан бастап оқушылар б!р мезплде мектепт! б!т!ру
смтихандары жэне жоғары оқу орнына түсу емтихандары болған
үлттық б!рыңғай тест!леуден (ҮБТ) өтет!н болды.
2000 жылдары б!л!м сапасын бағалаудың ұлттық жүйес!
қалыптасып, оқу үдер!с!не жаңа ақпараттық және кредитт!к технологиялар енг!з!лд!, қоғамда он ек! жылдық орта б!л!м беруге көшу
туралы п!к!рсайыстар жүр!п жатты. Қазақстанда он ек! жылдық орта
б!л!м жүйес!н енпзу 2019 жылға жоспарланды. Ол кезде барлық мектептерде нөл!нш! сыныптар қүрылатын оолады.
Барлық сыныптардың б!л!м беруд!ң жаңартылған мазмүнына өту!н
2020 жылы аяқтау жоспарланған. Бұл жайында 2016 жылы қарашаның
2-с!нде өткен ОКҚ (Орталық Коммуникациялар қызмет!) брифинг!
барысында ҚР БҒМ Мектепке дей!нг! және орта б!л!м департамент!
директорының орынбасары Зейнеп Мақсұтова мәл!мдед!. Оның сөз!
бойынша, 2015 жылдың қантарында-ақ республикамыздағы барлық
б!р!нш! сыныптар жаңартылған оқу жүйесіне көшкен. Жаңа жүйе
кезең-кезеңмен; ек!нш!, бес!нш!, жет!нш! сыныптарда —2017-2018 оқу
жылында, үш!нш!, алтыншы, сег!з!нш!, оныншы сыныптарда - 20182019 оқу жылында, төрт!нш!, тоғызыншы және он б!р!нш! сынып
тарда 2019 жылы енг!з!лмек. Сөйт!п, барлық мектептер кезең-кезеңмен
б!л!м берудің жаңартылған мазмұнына көшет!н болады. Қазақстанда
үшт!лд! оқытуға қатысты айтсақ, ол 2018 жылы және жоғарғы
сыныптар аясында гана енг!з!лед!. Сонымен б!рге З.Мақсұтова
мэлімдегендей, үшт!лд! б!л!м беру 10- 1 1-ш! сыныптарға оқушылардың
өздер! таңдайтын пәндер бойынша жүрг!з!лед!.
Қаз!рг! уақытта республикамызда 7307 күндізг! мемлскеттік жалпы
б!л!м беру мектептер! жүмыс ютейд!. Оларда 2,5 миллион оқушы, яғни
елд!ң эрб!р жет!нш! тұрғыны б!л!м алып жатыр. Ел мектептер!нде 300
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мыңға жуық мұғалім еңбек етеді. Мұғалімдердің үштен бір бөлігінің
20 жылдан артық еңбек өтілі бар. Мектеп мұғалімдерінің 80%-тен
астамы - эйелдер. Мектептердегі барлық мұғалімдердің 23,9%ке жуығы тілдерді (қазақ, орыс, ағылшын) оқытумен айналысады.
Барлық мектептердің үштен біріне жуығы - бір, 68%-і - екі, ал 1,5%-і
үш ауысымда жұмыс істейді. Үш мыңнан асатын (45%) мектеп қазақ
тілінде, екі мыңға жуық мектеп аралас —қазақ және орыс тілдерінде
оқытады. Қазақстанда үлттық мектептердің тағы үш түрі: өзбек,
ұйғыр жэне тэжік мектептері бар. Олардың түлектеріне ¥БТ тапсыру
тілін: не қазақ, не орыс тілін таңдау қүқы берілген.
2000 жылдары жалпы білім беретін мектептерді компьютермен
және техникалық құралдармен жабдықтауға үлкен көңіл бөлінді.
Экономикалық қиындықтарға қарамастан, барлық дерлік орта
білім беру мектептері компьютерлермен қамтамасыз етілген. Пре
зидент бастамасының арқасында елімізде зияткерлік мектептерінің
тармақталған желісі жүйелі түрде жүзеге асып келеді. Орта білім беру
саласында қол жеткен жетістіктердің бірі 2009 жылдың ақпанында
Астанада Түңғыш Президенттің физика-математика және химия-био
логия бағытында оқытатын Зияткерлік мектебінің ашылуы болды.
Ол мектептердің түлектері кейін жоғары білікті инженерлер мен
ғылыми қызметкерлердің жетіспеушілігін толтыратын болады. Білім
берудің жаңартылған мазмұнында құрылған Назарбаев Зияткерлік
мектептерінің саны жиырмаға жетті. Олардың іс-тэжірибесі күллі
білім беру жүйесіне таралатын болады.
Алдында
айтылғандай,
«Қазақстан-2050»
Стратегиясында
Н.Ә.Назарбаев аса маңызды мақсат-әлемнің жоғары дамыған 30 елінің
қатарына кіру міндетін қойды. Стратегияда елдің өркендеуі үшін
өзекті болып саналатын, барлық салаларды, оның ішінде элеуметтік
саланы қамтитын міндеттер айқындалды. Білім мен ғылымның дамуы
деңгейі елдің бәсекеге қабілеттілігінің негізгі белгілеріне жатады.
Соған байланысты республикамызда жалпы білім беретін мектептер
мен училищелердің, колледждердің деңгейі мен сапасын көтеруге
ерекше көңіл бөлінеді.
Жоғары оқу орындары. Жоғарғы мектеп тэуелсіздік жылдары
ішінде үлкен және қарама-қайшылыққа толы жолдан өтті. Бұл жолда
саны көп өзгерістер орын алды, білім министрлігі басшылығы көп рет
ауысты, оң да, теріс те қүбылыстар байқалды.
Қазакстанның жоғары білім беру құрылымы айтарлықтай өзгерді.
Егер 1990 жылға дейін Қазақстанда небары екі университет (ҚазМ¥
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жэне ҚарМУ) бар болса, ал кейіннен жеке жоғары оқу орындарын ашуға рұқсат берілген соң, университеттер, академиялар мен
ннституттар саны көбейді. 1990 жылдарда көптеген педагогикалық,
техникалық жэне басқадай институттар атауларын өзгертіп, университеттерге, академияларға айналды. Нэтижесінде, 1997 жылы
Қазақстанның жогары білім беру жүйесінде 83 мемлекеттік емес
жэне 57 мемлекеттік жоғары оқу орны, оның ішінде: 27 универси
тет, 9 академия, екі дербес университет —Әл-Фараби атындағы Қазақ
Мемлекеттік ¥лттық университет!, Қожа Ахмет Иассауи атындағы
Халықаралық қазақ-түрік университет! жұмыс !стед!.
Сөйт!п, 1980 жыллардың соңы - 1990 жылдардың басындағы
түбегейл! өзгерістер жогаргы мектепке экономика жағынан гана эсер
ет!п қоймады: маңызды зияткерл!к, идеялық, рухани жағдайлар орын
алып, жогары б!л!м беру жүйес!н!ң, б!р!нш! кезекте, гуманитарлық
саланың б!рте-б!рте дамуы үдер!с!не орасан зор ықпалын тиг!зд!.
«Қайта құру» (1980 жылдардың ек!нш! жартысы) кез!нен-ақ және
тәуелс!зд!кт!ң алгашқы жылдарында жоғаргы мектепте, жалпы
алғанда, ғылыми, зияткерл!к бостандыққа, ғылыми және қоғамдықсаяси ойлардың азаттығына бетбүрыс байқалды. Кейб!р кемш!л!ктер
мен оғаштықтарға қарамастан, бүның оң мағынасы болды: әлемдік
гылым жет!ст!ктер!н, ең алдымен, қаз!рг! замангы шетелд!к тарихи
ғылымның жет!ст!ктер!н ескере отырып, гуманитарлық б!л!м берудің
жедел қарқынмен дамуына жағдай туғызды.
Б!л!м беру саласын қаржыландыру !с!нде реформалар аз болған
жоқ. Қазақстан Республикасы Үк!мет! 1999 жылы жогары оқу орындарында мамандар даярлау үш!н кредиттер беру тәрт!б!н бек!тт!.
Жастарға жоғары оқу орнында оқу үш!н 15 жылга есептелген мақсатты
мемлекеттік кредит алу мүмк!нд!г! туды.
Жогары білім беру жүйесінің мацсаты — қогамның, мемлекеттің
және әрбір адамның жогары білім алуга дегеи сұранысын
ңанагаттандыру, адамга білім алып, оңудыц мазмүны мен мерзімдерін
таңдау мүмкіидігін беру. Сондықтан жоғары жэне жоғары оқу орнынан кей!нг! кәс!пт!к б!л!м беру қүрылымы Қазақстанда үш деңгейл!:
бакалавриат, магистратура жэне докторантура болып саналады. Осындай қүрылым 1999 жылы Қазақстанның Болонья үдерісіне, б!л!м
берудің бірыңғай халықаралық стандартына қосылуы нэтижесінде
мүмк!н болды. Бакалавр даярлаудың нормативтік оқу мерз!м! төрт
жылға есептелген. Бакалавриат түлектер!н!ң б!л!м алуды магистратурада (оқу мерз!м! - 1-2 жыл) жалғастыратын мүмк!нд!г! бар.
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2000 жылдарда жогары оку орындарыньщ саны өскені байқалды,

бірақ олардың барлығы бірдей тең дэрежеде сапалы білім бере алмайтыны тексерулер мен аттестациялар барысында белгілі болды. 2008
жылы тексеру нәтижелері бойынша 24 жоғары оқу орны кэсіби
талаптарға сай болмауы себепті 112 мамандық бойынша лицензияларынан айырылды. Университеттер мен институттардың саны 2008
жылы 144-ке дейін қысқарды, оның ішінде: 85 университет, 32 инсти
тут, 26 академия, 1 консерватория бар. Олардың тоғызының ұлттык
университет және академия мэртебесі бар-тын.
Аспирантура мен докторанту рада 1990-2000 жылдары жогары
6ІЛ ІК ТІ
ҒЫЛЫМ И
жэне гылыми-педагогикалык мамандар даярлау
жаксы жолга койылды. Жогары оку орнынан кейінгі ұлттык білім
беру жүйесі жұмысының нәтижелі болуы үшін ол (жүйе) Болонья
келісіміне сай багдарламага өзгерді: онда үшінші деңгейде философия
докторлары - PhD (Doctor of Philosophy) даярланады.
Ғылыми-педагогикалык мамандар - доктор-магистрлер даярлау
жүйесіне өту Қазакстанның элемдік гылыми білім беру кеңістігіне
ыкпалдасуы кажеттігіне байланысты болды. Алайда казакстандык
гылыми білім беру когамдастыгында бұл мәселе өткір пікірталастар
тугызды. Классикалык неміс үлгісіне негізделген бұрынгы білім
беру жүйесін жактайтындар аз болмады. Ал егер PhD гылыми
дэрежесін коргау үшін зерттеуге койылган міндетті гана жүзеге
асыру кажет болса, онда кандидаттык диссертация үшін зерттеудің
жаңашылдыгына жэне маңыздылыгы сипатына баса назар аударылады. Сөйтіп, білім берудің бірінші, екінші үлгілерінің оң да, теріс
те жактарын гылыми мамандар даярлау ісін реформалау барысында
ескеру кажет болды.
Білім берудің және жогары білікті мамандар даярлаудың сапасы
мәселесі кашанда Қазакстан басшылыгы үшін күн тэртібінен
түспейтін мәселеге айналган. «Білім туралы» Заңга сәйкес, 2008
жылдың сәуірінде алгаш рет президент Н.Назарбаевтың өкімімен
елдегі сегіз университет пен академияның; Әл-Фараби атындагы Қазак
Үлттык университетінің, Абай атындагы Қазак Үлттык педагогикалык
университетінің, Л.Н. Гумилёв атындагы Еуразия университетінің,
Қазак Үлттык аграрлык университетінің, Қүрмангазы атындагы Қазак
Үлттык консерваториясының, Қазак Үлттык музыка академиясының,
Т.К.Жүргенов атындагы Қазак Үлттык академиясьіның, С.Д.Асфендияров атындагы Қазак Үлттык медицина университетінің ректорлары
350

іліайындалды. Тагайындалган ректорлармен кездесуде Н.Ә.Назарбаев
олдің ұлттык университеттерінің оку үдерісі сапасын, өз рейтингтерін
жлііе казакстандык білім беру жүйесінің бедел-абыройын көтеруге
іііістігін баса айтты.
Осылайша, Қазакстанның тэуелсіз дамуы тәжірибесі білім беру
сапасы мен жай-күйі көбінесе елдің элеуметтік-экономикалык жетілуі
каншалыкты нэтижелі болатындыгымен айкындалатынын көрнекі
түрде көрсетіп отыр. Бүгінгі күні Қазакстан Болонья конвенциясы
галаптарын жүзеге асырудың өңірлік көшбасшысына айналды. Жаңа
білім беру үлгілеріне өту үдерісі мамандар даярлаудың көпдеңгейлі
жүйесін енгізуге, жалпы, білім беру деңгейі мен сапасын анагүрлым
котеруге, казакстандык дипломдарды бэсекеге кабілетті етуге
мүмкіндік тугызды.
«Болашақ» мемлекеттік багдарламасы. Мамандар даярлау және
білім беру саласында жетекші шетелдік университеттермен байланыстарды дамыту ісінде 1993 жылы карашаның 11-інде ҚР Президентінің
бастамасы бойынша кұрылган «Болашак» багдарламасының орасан
үлкен маңызы болды. Алгашкы казакстандык студенттер 1994 жылы
АҚШ, Үлыбритания, Германия, Франция елдеріндегі жогары оку
орындарына білім алу үшін аттанды. Кеңес заманынан кейінгі кеңістік
елдерінің тарихында алгаш рет талантты жастарды мемлекет есебінен
шетелде окыту мүмкіндігі пайда болды. Егер 2004 жылы 785 сту
дент әлемнің 13 елінде білім алса, ал 2005 жылдан бастап «Болашак»
багдарламасы бойынша стипендия алатын студенттер саны 3000-га
дейін жетіп, олар дүние жүзінің 32 елінде алдыңгы катарлы 630 университетте оку мүмкіндігін алды.
«Болашак» стипендиясының тагайындалуына орай, республикамызда Батыстың казіргі заман талаптарына сай білімдерін алган
мамандардың саны өсті. Президент стипендиясын иеленушілерді
біріктіру, кейіннен оларды жұмыска орналастыру, тұргын үймен
камтамасыз ету, олардың мүдделері мен күқыктарын коргау
мәселелерін шешу үшін, 2001 жылы «Болашак» кауымдастыгы
күрылды. «Болашак» багдарламасы аясында білім алган түлектер
мемлекеттік кызметте, білім беру және денсаулык салаларында,
ұлттык компанияларда жұмыс істейді, сонымен катар Батыс елдерінің
менеджмент! мен стандарттарын осы салаларга енгізіп жатыр.
2008
жылдың каңтарында ҚР Президентінің катысуымен
«Болашак» багдарламасының халыкаралык стипендиаттарының
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форумы өтті. «Болашақшылар» алдында сөз сөйлеген мемлекет басшысы «Болашақ» стипендиясын сапалы кеңейту бойынша ұсыныс
жасады. Осы кезден бастап стипендия алуға үміткерлердің жасына
қойылатын шарт ұлғайтылып, мемлекеттік қызметкерлер, ғылыми
ұйымдардың қызметкерлері, ауылдық жерлердің тұрғындары, оралмандар үшін квоталар енгізілді.
Халықаралық «Болашақ» бағдарламасынан өзге, қазақстандық
студенттер әртүрлі айырбас бағдарламалары аясында: экономика,
халықаралық қатынастар, шетел философиясы, эскери іс, менеджмент,
информатика, компьютер технологиялары мамандықтары бойынша
шет елдерде білім алады.
2009
жылдың маусымында ҚР Президент! Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен «Астананың Жаңа университет!» АҚ-ы құрылды. Аталған
университет 2010 жылы маусымның 7-с!нде, Қазақстан Үк!мет!н!ң
Қаулысына сәйкес, атауын «Назарбаев Университет!» деп өзгертт!.
Оған алғашқы студенттер қабылдау 2010 жылы қыркүйекте басталды.
Университет б!л!м берудің ұлттық жүйес!н!ң артықшылықтары мен ең
жақсы әлемдік ғылыми б!л!м беру тәж!рибес!н сәтт! ұштастыра отырып, Қазақстанның жоғары б!л!м!н!ң үлг!с!не айналды. ҚР Президент!
2011 жылы қаңтардың 19-ында «Назарбаев Университет!» мэртебес!
туралы, «Назарбаев Зияткерл!к мектептер!» жэне «Назарбаев Қоры»
туралы Заңға қол қойды.
Университет 2011 жылы маусымның 15-!нде заңды мәртебесін
ауыстырып, «Назарбаев Университет!» автономиялық б!л!м беру
үйымы» деп аталатын болды. Университет өз!н!ң менш!кт! б!л!м беру
стандарттары бойынша жұмыс !стейд! жэне ҚР Б!л!м және ғылым
министрл!г!н!ң басқаруына жатпайды. «Назарбаев Университет!» 2013
жылы алғаш рет Жоғары бизнес мектеб!н!ң және Жоғары б!л!м беру
мектеб!н!ң магистрлік жэне докторлық бағдарламаларына қабылдау
үш!н ес!к ашты. «Назарбаев Университетінде» 2014 жылы тамыздың
20 -сында оқуды аяқтаған магистранттарға дипломдар тапсырылып, 46
студент магистрлік бағдарламаның алғашқы түлег! атанды.
Сонымен, реформалар мен өзгер!стерд!ң нәтижесінде, Қазақстанда
жалпы (орта), арнаулы орта және жоғары б!л!м берудің мемлекеттік
те, мемлекеттік емес те секторлардан түратын, негізінде, халықаралық
стандарттарға сай, қазірг! заманғы жүйес! пайда болды.
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Бақылау сүрақтары:
1. Әлеуметтік салада 1990 жылдары дағдарыс қандай сипатта
болды?
2. Мемлекеттің 2000 жылдардағы элеуметтік саясатының мазмұны
қандай болды?
3. Зейнетақы жүйесін реформалау қашан басталды және қалай
жүрпзілд!?
4. Денсаулық сақтау саласында қандай қиындықтар бар?
5. Мемлекет б!л!м беру жүйесін реформалау үш!н қандай шаралар
қабылдады?
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16-тақырып. Тәуелсіздіктің рухани негіздері,
қазіргі Қазақстанның ғылымы мен мәдениеті.
Мэңгілік ел» ұлттық идеясы және жастарды
отансүйгіштік рухта тәрбиелеу
Дәрістің жоспары:
1. Ғылымды дамыту ісінде жаңа тәсілдердіц қалыптасуы.
2. Ңазіргі Ңазацстанның мәдениет саласындагы жетістіктері.
3. «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы және жастарды отансүйгіштік
рухта тәрбиелеу. Қазаңстан Республикасында мемлекеттік
жастар саясатыныц жүзеге асуы.
4. Қазақстан Республикасында азаматтың қогамның цалыптасуы.
Дәрістің қысқаша мазмүны:
1. Ғылымды дамыту ісінде жаңа тәсілдердің қалыптасуы
Қазақстан Республикасының ғылым саласында кеңес заманының
мұрасын топтастырып, тэуелсіздік дэуірінде отандық ғылыми
зерттеулерді дамыту нәтижесінде қалыптасқан аса қуатты ғылымитехникалық элеуеті бар. Бұл кезеңде қазақстандық ғалымдардың
көптеген еңбектері, оның ішінде: геология, түсті металлургия, химия
және ғылымның басқа да салалары бойьғнша жұмыстары дүние
жүзінде танылуға жетті. Республикамыз 1991 жылы тәуелсіздік
алған соң, Қазақстанның алдында өзінің меншікті ғылыми негізін
қалау міндеті түрды. Бұл жолдағы алғашқы қадамдар қазақстандық
ғылымның заңнамалық және ұйымдастырушылық іргетасын құру
болды.
1992
жылы «Қазақстан Республикасының ғылымы жэне ғылымитехникалық саясаты туралы» ҚР Заңы қабылданып, Қазақстан
Республикасының Ғылым және жаңа технологиялар министрлігі
қүрылды. 1993 жылы «Қазақстан Республикасында мемлекеттік
гылыми-техникалық ақпарат жүйесін дамыту туралы» Республикалық
мақсатты ғылыми-техникалық бағдарлама қабылданды.
Сол жылдарда бірқатар: радиоэлектроника мен байланыс,
минералдық шикізатты кешенді өңдеу, биотехнология үлттық ғылыми
орталықтары және Ұлттық ядролық орталық ұйымдастырылды.
1996-1999 жылдары гылым мен техника саласын басқару жүйесінде
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І..Иғақстан Республикасында ғылымның дамуына жэне бұрынғы
момлекеттік мәртебесінің орнына қоғамдық мәртебе берілген ҚР
Үлі гық Ғылым академиясына жетекшілік ететін жауапты атқарушы
орі ішды (ҚР Білім жэне ғылым министрлігі сондай болған-ды) белгііігуге байланысты бірқатар үйымдастырушылық өзгерістер, шаралар
Uке асырылды. Бір мезгілде академиялық институттарды ҚР Үлттық
I і.ілым академиясының құрамынан шығарып, салалық ведомствоға
()сру немесе жоғары оқу орындарымен біріктіру үдерісі басталды.
2001 жылы ғылым және ғылыми-техникалық қызмет салаи.іида қоғамдық қатынастарды реттейтін, ғылым мен ғылымиісхникалық сала субъектілерінің құқықтары мен міндеттерін
лйқындайтын «Ғылым туралы» ҚР Заңы қабылданды. Сол жылы
Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі мерзімге арналған
Ииновациялық даму бағдарламасы бекітілді.
2002 жылдың шілдесінде «Инновациялық қызмет туралы» ҚР
Зацы қабылданды. М ем лекет т ік инновациялъщ саясат т ы ц м ақсат ы пндірістің әрт үрлі салалары нда ж әне қогам ды басцару саласы нда
бпсекеге қабілет т і, т ехнологиясы ж огары өнім ді (ж үм ы ст ар
мен цы змет т ерді) қам т ам асы з ет ет ін т еңгерім ді өндіріст ік
ш іф ракүры лы м қүру. Ғылымды және ғылыми-техникалық саланы

басқаруды жетілдірудің жаңа кезеңі 2006 жылы басталды.
Ғылымның 2006 жылы жүзеге асырылған құрылымдық реформаларының негізгі сипаттамасы шешімдер қабылдаудың жаңа жүйесі
болды. Оны құру идеясын ҚР Президент! Н.Ә.Назарбаев 2006 жылы
мамырдың 26-сында Еуразия Үлттық университетінде студенттер
алдында оқыган дәрісінде ұсынған-ды. Бұл жүйенің маңыздылығын
2006 жылдың тамызында Үкімет жанында қүрылған Жоғары ғылымитехникалық комиссияның (ЖҒТК) ел премьер министрінің басқаруына
берілгені туралы факт дәлелдей түседі.
ЖҒТК құрамында 2007 жылы негізгі міндеті болып ғылым
дамуының элемдегі беталыстарына, елімізде нақты багыттар бойынша
озық ғылыми зерттеулердің жүргізілуі элеуетіне талдау жасау саналатын Халыкаралық сараптама кеңесі қүрылды. ҚР Білім жэне гылым
министрлігі қүрылымында 2006 жылдың шілдесінде құрылған ҚР
Ғылым комитет!, мемлекетт!к маңызы бар !ргел! зерттеулер мен
бағдарламаларды коса алғанда, гылыми-зерттеу жұмыстарының
қаржыландырылуын жүзеге асыратын б!ртұтас зерттеу әк!мш!л!г!не
айналды. ҚР Ғылым комитет! ЖҒТК-н!ң жүмыс органы болып табылады.
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2010
жылдан салалық министрліктер ҚР Ғылым комитет! арқылы
жүргізетін барлық ғылыми-зерттеу жұмыстарын кезең-кезеңмен
қаржыландыруға көшу басталды. Мемлекеттің 100% қатысуымен
акционерлік қоғам түрінде ҚР БҒМ жанында құрылған қордың
құзыретіне
тэжірибелік-конструкторлық
жұмыстарды
(ТКЖ),
сондай-ақ ғылыми-техникалық бастамалық жобаларды қаржыландыру
кіреді.
Қазіргі уақытта өздерінің білімдері салаларында көш бастап
отырған ірі салалық ғылыми үйымдардың элеуетін сақтау үшін,
республикамызда бес үлттық ғылыми орталық (ұлттық ядролық
орталық, минералдық шикізатты кешенді өндеу жөніндегі, биотехно
логия, радиоэлектроника мен байланыс ұлттық орталықтары) жұмыс
істейді.
Сөйтіп, тэуелсіздік алған соң, республикада ғылымды дамыту
ісінде Қазақстанның егемен мемлекет ретінде өркендеуі міндеттеріне
сай келетін жаңа тэсілдер қалыптастыру басталды.
Сонымен бірге экономикалық дағдарыс жэне нарықтық қатынастарға өту жағдайында ғылым саласында туған қиындықтар ушыға
түсті. Республика ғалымдары үшін ең бір қиын-қыстау уақыт болған
1990-1996 жылдарда олардың жалпы саны 2,5 есе (50 мыңнан 20 мыңға
дейін) қысқарды, яғни эрбір екінші ғылыми қызметкер мамандығын
өзгертіп, өзге салаға (бизнес, сауда және тағы басқа) кетуге мәжбүр
болды. Бұның салдары ғылым мамандарының қартаюы үрдісі болды.
Жүргізілген сауалнамалар барысында ғылым докторының орташа
жасы - 56, ғылым кандидатынікі - 46, ғылыми қызметкер, ғылыми
дәрежесі жоқ оқытушынікі 39 жас екені анықталды.
Экономикалық қиындықтарға қарамастан, ел басшылығы қазақстандық ғылымның дамуы және оның жаңа сапалы деңгейге көтерілуі
үшін бірқатар іс-шаралар қабылдады. Ғылыми дәрежелер алу үшін
қорғалатын диссертациялардың сапасын көтеру мақсатында, 1992
жылы мамырдың 17-сінде ҚР Президентінің Жарлыгымен Жоғары
аттестация комиссиясы (ЖАК) қүрылды, 2001 жылы ол Жоғары аттес
тация комитет! болып қайта ұйымдастырылды. 2000 жылдардың
соңында және жаңа онжылдықтың басында ғылым мамандарының
аттестациясымен Қазақстан БҒМ-н!ң Б!л!м және ғылым саласындағы
бақылау жөн!ндег! комитет! айналысты.
Алдында айтылгандай, 2003 жылдың қазанында Қазақстан
Республикасының Ұлттық Ғылым академиясы (¥ҒА) республикалық
қоғамдық б!рлест!к болып қайта үйымдастырылды. Жарғыға сәйкес,
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ҮГА Қазақстан ғалымдарының алдыңғы қатарлы бөл!ктер!н!ң Кіиақстан Республикасы ҮҒа-сының теңқұқылы құрылтайшыларына
/к.)ііе толық мүшелер!не айналған Академияның толық мүшелер!н!ң
І.жадемиктер) және корреспондент мүшелер!н!ң қоғамдық б!рлест!г!
(м)лып табылады.
ҮҒА-ның республикалық қоғамдық б!рлест!к болып қайта
үйымдастырылуы ғылыми орталарда және жалпы қоғамда әртүрл!
ііік!рлер туғызды. Үлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығы
жүрг!зген әлеуметт!к зерттеулер нэтижелер! бойынша, сауалнамаға
Iартылғандардың басым көпш!л!г! бұндай қайта үйымдастыруды,
Лкадемияның мемлекет қаржыландыратын мекемеден қоғамдық
үйымға айналдырылуын дұрыс емес деп санайтындықтарын
білд!рген. Бүл шараны дұрыс дейт!ндерд!ң үлес! сауалнамаға тартыліандардың - 23%-!н ғана, дұрыс емес дейт!ндерд!ң үлес! 76%-!н
қүраған. Сарапшылардың көпш!л!г! бұл қайта ұйымдастырудың
іылыми зерттеулерд! үйлест!руд!ң ти!мд! орталығының жойылуына
кслт!рген!н айтады. Олардың п!к!р!нше, жалпы, ғылымның, ғылыми
(фкендеуд! ынталандырушы факторлардың бедел! күрт түскен.
Аздаған сарапшылар ғана Ғылым академиясының қайта қүрылуы
дұрыс шеш!м екен!н, яғни қазақстандық ғылымның коммерциялық
ііег!зге аяқ басқанын, эр! мемлекетт!к мекеме рет!нде ҮҒА-ның
снд! жұмыс !стей алмайтынын айтқан. Мемлекетт!к мәртебес!нен
айырылғаны ҮҒА-ның жұмысы мен м!ндеттер!не ықпал етпеуге ти!с

еді-

...

Қазақстан Республикасының Б!л!м және ғылым министрл!г!нің
кейб!р ғылыми ұйымдары Алматыдан Астанаға көш!р!лд!. Ғылымды
ықпалдастыру мақсатында жоғары оқу орындарының жанында
гылыми орталықтар ашылды.
2000 жылдардағы экономикалық өсу жағдайында мемлекет
үш!н ғылымды қаржыландырудың үлкен мүмк!нд!ктер! пайда
болды. ҚР Президент! 2004 жылғы қарашаның 12-с!нде Б!л!м жэне
ғылым қызметкерлер!н!ң III съезінде сөйлеген сөзінде: «Біз сапалы
білім беруді және алдыңгы қатарлы гылымды цүраіітын іргелі
звр/пшеулврдің елді жсіңзыріпып, XXI Еасырдың күрдвлі мәселөлврін
шешуге көмегі тиетініне ньщ сенімдіміз», —деген-д!.
Мемлекет басшысының қамқорлықтарының арқасында Қазақстан
ғылымының институттық құрылымы тұрақты түрде жет!лу үстінде
болды. Тарихи ғылым саласындағы б!р маңызды оқиға ҚР Б!л!м және
ғылым министрл!г!н!ң Ғылым комитет! жанында «Мемлекет тарихы
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институты» мемлекеттік мекемесінің (ҚР Үкіметінің 2008 жылгы
мамырдың 5-індегі Қаулысы бойынша) құрылуы болды. Институт
тәуелсіз Қазақстанның тарихын кешенді зерттеу, сондай-ақ елдің
қазіргі заманғы тарихын Қазақстанның көпғасырлық тарихымен тығыз
байланыстыра отырып нақты зерттеу бойынша тұжырымдамалық
ұсыныстар әзірлеу мақсатында, Қазақстан Республикасы Президент!
мен Үкіметі белгілеген стратегиялық міндеттер мен уақыт талаптарына сүйене отырып құрылған.
2. Қазіргі Қазақстанның мәдениет саласындагы жетістіктері
Тәуелсіздік кезеңінің басты жетістіктерінің бірі қазақ халқының,
сонымен қатар Қазақстанда өмір сүріп жатқан басқа да этностардың
мәдениеттері мен дәстүрлерінің қайта жаңғыруы және ары қарай
дамуы болып табылады. 1990-2000 жылдар, дау жоқ, қазақ үлттық
мәдениеті тарихындағы жаңа кезең болды. Қазақтардың ертедегі Наурыз мейрамы және ақындар айтысы қайтадан жанданды. Қазақстан
үшін, жалпы, бұл кезең оның көптүрлі мәдениетінің жаңа сапасының
қалыптасуымен ерешеленеді.
Еліміз тәуелсіздік алған соң, Наурыз мерекесі барлық жерлерде
бүкілхалықтық мейрам ретінде тойланатын болды. Бір мезгілде
елдегі барлық ұлттар өз дәстүрлері мен салт-ғұрыптарын дамыту
мүмкіндігіне ие болды. Мәдениет жэне ақпарат министрлігінің
мәліметтері бойынша, 1995 жылы мэдени-ағарту мекемелері 180-ге
жуық әртүрлі мэдени іс-шара өткізді.
Музыкалық үжымдар репертуарында және театрлар сахналарында қазақ халқына арналған тақырып басты тақырыпқа
айналды. Мәдениет қайраткерлеріне, оның ішінде Абай Қүнанбаев,
Құрманғазы Сағырбайүлы, Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин,
Жамбыл Жабаев, Мағжан Жүмабав сынды жэне ұлтымыздың басқа да
біртуар тұлғаларына арналған фестивальдар үйымдастырылды. Абай
Қүнанбаевтың 150 жылдық мерейтойы аясында республикамыздың
театрларында 156 жаңа сахна қойылымы көрсетілді.
Музыка өнерінің ары қарай дамуын және орындаушылардың
шығармашылық өсуін ынталандыру мақсатында халықаралық фести
вальдар мен конкурстар өтті. Алматыда «Азия дауысы», «Үкілі домбыра», «Жігіт сұлтаны», Қыз сыны», «Жас қанат» және басқадай
мәдени-бүқаралық іс-шаралар ұйымдастырылды.
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'Гэуелсіз Қазақстанның дамуы жағдайында мәдени мүраны
жіщғырту жэне дамыту мүмкін болды. Үкіметтің мэдениет саласындтъі саясаты президент Н.Ә.Назарбаевтың «Тарих ағынында»,
«Қазақстанның егемен мемлекет ретінде құрылуы жэне дамуы страгсі иясы», «Қазақстанның болашағы - қоғамның идеялық бірлігінде»
ДСП аталатын және өзге де еңбектерінде, ҚР Президент! жанындағы
Мемлекетт!к саясат жөніндег! үлттық кеңес шеш!мдер!нде (199j ж .)
лПқын сипатталған. «Қазақстан Республикасының элеуметтік-мәдени
дамуы тұжырымдамасында»: «...қазақ мәдениетіне, ягни мемлекетке
шішу берген мәдениетпке, day жоң, ең оасты рөл беру керек, өйтпкені
бүл мәдениет Қазацстаннан баска еш жерде дами да. гүлдене де
алмаііды», —деп жазылған.
Отарлау саясатынан зардап шеккен қазақ мәдениетінің дамуы
қогамның элеуметт!к-мәдени және адамгершіл!к тұрғысынан
жаңғыруына, сондай-ақ Қазақстанды мекендейт!н этностар мэдениетгер!нің дамуына, халықаралық өзара байланыстардың нығаюына
септ!г!н тиг!зед!. Тәуелс!зд!к жылдары !ш!нде ондаған этно-мәдени
орталық, шығармашылық ұжымдары қүрылды. ҚР Президент!н!ң 1995
жыл наурыздың 1-!ндег! Жарлығымен қүрылған Қазақстан Халқы
ассамблеясы мемлекеттің үлттық саясаты жүйесінде маңызды орын
алады. Ол 820-дан астам этно-мэдени бірлестіктерд! б!р!кт!ре оты
рып, азаматтық қоғам мен мемлекеттің мүмкіндіктерін үйлестіруш!
қоғамдық кел!с!мн!ң шешуш! буынына айналды.
Қазақстанда жүмыс істеп жатқан жалпы б!л!м беретін 88
этностық мектепте оқыту өзбек, тэжік, ұйғыр және украин тілдерінде
жүргіз!леді. Жүз сег!з мектепте жиырма ек! этностың тілдері дербес пән ретінде оқытылады. Жыл сайын Астанада Бейб!тшіл!к және
келісім сарайында Қазақстан Халқы ассамблеясының сессиясы өтеді.
Ғимаратта этно-мэдени б!рлест!ктердің орталықтары жұмыс істейд!.
2010 жылы Бейб!тш!л!к жэне кел!с!м сарайында Ассамблеямен бірлесе
Үлттық киімдер мүражайы ашылды.
Қззақстанда экономиканың үдемел! өсу! элеуметт!к-мэдени
саладағы реформаларды оңтайлы өткізуге мүмк!нд!к туғызды. Мәдениетт! қолдаудың мемлекеттік бағдарламасы жасалды. Қазақстанда
2000 жыл Мәдениет жылы деп жарияланды. ҚР Статистика
агентт!г!н!ң деректер! бойынша, 2000 жылдардың соңында елде. 48
театр, 62 концерттік үйым, 3539 кітапхана, 154 мемлекетт!к мұражай,
2259 клуб үлг!с!ндег! мекеме, 8 мәдени-тарихи қорық-мұражай,
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42 демалыс жэне ай-паркі, төрт хайуанаттар паркі жұмыс істеді.
Тәуелсіздік жылдарында жаңа 25 театр жэне концерт залы ашылды.
Қазақстанның бас қаласы - Астананың мәдени инфрақұрылымы
кеңейіп жатыр. Онда: Қ.Қуанышбаев атындағы Қазақ драма теа
тры, М.Горький атындағы Орыс драма театры, «Астана Операсы»
ұлттық театры, Президенттік мәдениет орталығы, Мемлекеттік цирк,
Бейбітшілік және келісім сарайы, Орталық концерт залы, ¥лттық
мұражай жұмыс істейді. 2016 жылы ел астанасында Хореография академиясы ашылды.
Қазақстанда өз күштерімен ұйымдастырылған 9,5 мың
көркемөнерпаздар ұжымының жеті мыңы (75%) ауылдық жерлерде
жұмыс істейді. Көркемөнерпаздар ұжымдары шығармашылығына 125
мың адам қатысады.
Қазақстан Республикасы Үкіметі Қазақстан мэдениетінің шетелде
насихатталуына үлкен көңіл бөледі. Мысалы, республика үкіметі
таяу жэне алыс 49 шет елмен мэдениет саласындағы ынтымақтастық
туралы келісімге қол қойды. Ел өміріндегі елеулі оқиғалар қатарында
ШЫҮ-ға қатысушы елдердің мэдениет министрлерінің кездесулерін,
ТҮРІКСОЙ Тұрақты кеңесінің отырыстарын атауға болады.
Осының бәрі тәуелсіздік кезеңінде қазақ ұлттық мэдениетінің жэне
жалпы Қазақстан халықтары мэдениетінің шынайы жаңғыруы жэне
ары қарай дамуы орын алғанын дәлелдеп отыр.
«М әд ен и м ұ р а » м е м л е к е т т ік б а ғ д а р л а м а с ы .

Елімізде мэдениет саласы қаржы ресурстарымен жэне жоғары
шығармашылық элеуетпен нығая отырып, күшті серпін алды. Пре
зидент Н.Ә.Назарбаевтың ұсынысы бойынша (2004 жылы қаңтардың
13-індегі Жарлығымен) жүзеге асқан «Мэдени мүра» бағдарламасы
отандық мэдениетті сақтау, ары қарай дамыту бойынша жүргізілетін
ауқымды істердің бастамасы болды. ЮНЕСКО-ның Бүкілэлемдік
мэдени мүра тізіміне бірегей отандық ескерткіштер — Қожа Ахмет
Иассауи кесенесінің, «Тамғалы» археологиялық кешенінің, сонымен
қатар «Сарыарқа - Солтүстік Қазақстан далалары мен көлдері» атты
табиғат мұрасы нысанының енуі дүниежүзілік маңызы бар оқиға
болды.
«Мэдени мүра» бағдарламасы қабылданған кезден бастап 136
мэдени-тарихи ескерткіш қалпына келтірілді; Қазақстан аумағында
ертедегі тұрақтарда, қоныстар мен қалашықтарда 39 маусымдық
археологиялық қазба зерттеуі жүргізілді; Қытай, Түркия, Ресей,
Монголия, Жапония, Мысыр, Өзбекстан, Армения, АҚШ жэне Батыс
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Ігуропа елдеріне 15 экспедиция үйымдастырылды. Экспедициялар
ііэтижесінде елдің мэдениет қорын байыта түскен, бұрын беймэлім
болып келген бес мыңға жуық қолжазба мен басылымдар табылды.
Қытайда жүргізілген экспедиция нэтижелері бойынша ғана бүрын
зерттелмеген, Қазақстанның тарихы мен мэдениетіне^ қатысты
құжаттар, оның ішінде: маньчжур тілінде - 3 мың, қытай тілінде 300, шагатай тілінде - 60, ойрат тілінде 70 қүжат табуға қол жетті.
Фольклортану, эдебиеттану, өнертану, философия, саясаттану, тіл
білімі салаларына арналган он алты бағыт бойынша бірнеше жүздеген
гылыми басылымның жарыққа шығуы үлкен жетістік болды. Соңгы
жылдар ішінде екі: Алматы облысында «Есік» (2010 ж.) жэне Шығыс
Қазақстан облысында «Берел» (2008 ж.) мұражай-қорығы құрылды.
«Мэдени мүра» бағдарламасын қазақстандықтар елдің руханимэдени ғана емес, барша қогамдық өміріндегі маңызды кезең
ретінде үлкен шабытпен қарсы алды. «Мэдени мұра» мемлекеттік
бағдарламасы кезең-кезеңмен: 2004-2006, 2007-2008, 2009-2016 жылдарда жүзеге асырылып, енді алдагы жиырма жылға ұзақмерзімдік
бағдарлама жасалып жатыр. Мемлекеттік бюджеттен мэдениет
мүрасын кезең-кезеңмен жүйелеу, сақтау жэне дамыту үшін елеулі
қаражат бөлу көзделген. Бірінші кезеңде — 2,7 млрд. теңге, екінші
кезеңде - 4 миллиардтан астам, үшінші кезеңде 50 миллиардтан асатын тенге бөлінген.
Тэуелсіздік жылдары ішінде спорт жэне салауатты өмір салтын ұстану саласында тамаша жетістіктерге қол жетті. Біздің
спортшыларымыздын ен ірі халықаралық жарыстардағы жетістіктері
Қазақстаннын элеуетті жэне берік жүмылған спорттық үлт ретіндегі
жана бейнесін қалыптастырды. Бүгінгі күні Қазақстаннын элемдегі
ен мықты 30 спортшы елінін қатарына кіргені жүрегімізде мақтаныш
сезімін тугызады.
3. «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы және жастарды отансүйгіштік
рухта тәрбиелеу. Қазақстан Республикасында мемлекеттік
жастар саясатының жүзеге асуы
Президент Н.Ә.Назарбаев 2014 жылы қантардын 17-сінде Қазақстан
халқына арнаған «Қазақстандық жол-2050: бір мақсат, бір мүдде, бір
болашақ» атты Жолдауында отан тарихында мүлдем жана - «Мэнгілік
ел» тұжырымдамасын баяндап, негіздеп берді. Шын мэнінде, бұл мемлекеттің халқымыздың көпгасырлык арманына гана емес, соны361

мен ңатар тәуелсіздік жылдары ішінде Қазақстаниың өркендеуіиің
пакты нәтижелеріие негізделген үлттык идеясы жәие мемлекеттік
идеологиясы. Демек, аталған жолдау барлық бұрынғы жолдаулардан
өзінің өзгеше маңыздылығымен, атап айтқанда, ақыл-ой дамуының
сапалы жаңа зияткерлік сатысының пайда болуымен, отансүйгіш
«Мәңгілік ел» тұжырымдамасының құрылуымен ерекшеленеді.
Н.Ә.Назарбаев сол жылғы Жолдауын жариялап сөйлеген сөзінде:
«Біз, қазақстандықтар, біртұтас халықпыз! Біздің ортақ тағдырымыз бұл өзіміздің «Мәңгілік еліміз», беделді жэне ұлы Қазақстан!» деді. «Мәңгілік ел» — ол әлемнің саяси картасында Қазақстанның
тәуелсіз өркепден жаткан мемлвкет ретіиде мәңгл өмір сүруін паш
ететін идея. Бұл - еліміздің тұрақты дамуын, яғни әрқайсымыздың
эл-ауқатымыздың жақсаруын қамтамасыз ету үшін сактап, таратуды
қажет ететін қүндылықтар туралы идея.
2014 жылы желтоқсанның 21-інде елбасы «Мэңгілік ел» идеясының
жетістіктеріне қатысты ойларын Қазақстанның жетекші БАҚ
өкілдерімен сұхбатында бөлісті. Президент: «Мәңгі халық» - ол
сан ғасырлардан келе жатқан белгілі, славяндарға да, түріктерге де
түсінікті идея, ал оны біздің үлы бабамыз Тоныкөк айтқан», - деді.
Мемлекет басшысы бүл ұғымда біздің мемлекетіміз, халқымыз,
мэдениетіміз бен тіліміз мәңгі болсын деген барлық игі тілектеріміз
жатқанын, ал ол мақсатқа жету үшін күресуге тиіс екенімізді атап
өтті. Н.Ә.Назарбаев: «Бүны жай ғана айта салып, үмытып кетуге
болмайды. Мен халыққа және жастарға арнап айтамын - соған жету
мақсатында біз қүлшына жұмыс істеуге тиіспіз. Ол үшін бізге мықты
экономика қажет, элемде достарымыз болуы керек. Сол мақсатта біз
күллі әлеммен сауда жасауға тиіспіз, елдің қауіпсіздігін қорғайтын
мығым жүйеміз, білімі де, біліктілігі де жоғары халқымыз болуы
қажет. Сонда ғана біз әлемнің дамыған 30 елінің қатарына кіре аламыз, «Қазақстан-2050» бағдарламасын орындап, «Мэңгілік ел» жолымен жүретін боламыз», - деп қосты.
Көпшілік адамдарды: «Неге еліміз дамуының нақ осы кезеңінде
айқын түжырымдалған ұлттық идея қажет болды?» - деген сүрақ
мазалайды.
Мәселе мынада: жаһандану жағдайында көпэтностық мемлекеттің
бәсекеге қабілеті, 2050 жылға қарай әлемдегі ең озық дамыған
30 мемлекет қатарына кіруі мүмкіндігі көбінесе ұлттық идеяның
ықпалдастырушы рөліне тәуелді. Жанандапушы (өзгер.мелі) ә.чемде
үлттык идея өте ңажет, өйткені сол гана этностарды, е.пді
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щ лм ы лды ра алады. Қазақстанда бұл үдеріс тэуелсіздік алумен
қіпар басталды. Содан кейінгі жылдардағы стратегиялық құжаттар
Қазақстанның болашақтағы құрылысы үлгісінің ықтимал нұсқаларын
жлме мемлекеттік идеология үшін қажетті құндылықтарды көздеиді.
Сонымен, 1997 жылы қабылданган «Қазақстан-2030» СтратеI иясында: «Біз - өзіндік тарихы, өзіндік болашагы бар еуразиялық
мемлекетпіз. Сондықтан біздің үлгіміз басқа ешбір үлпге ұқсамаиды,
ойткені ол әр алуан өркениеттердің жетістіктерін өзіне сіңірген», деп атап айтылган. Онжылдық өткен соң, экономикалық, саяси,
гсостратегиялық багыттардың өзгеруіне қарай, мақсат та өзгерді.
Үлттық идея ретінде Қазақстан Республикасының әлемдегі бәсекеге
қабілеті жогары 30 елдің қатарына кіруін жариялау міндеті қоиылды.
Қогамдық санага бәсекеге қабілеттілік, жарысушылық және жеңіске
жету идеялары қарқынды ене бастады.
Жаңа саяси жағдайларда 2010 жылы қабылданган «Қазақстанның
үлттық бірлігі доктринасы» маңызды құжатқа айналды. Доктри
нада алга тартылған ұлттық бірлік ұстанымдары да мемлекетіміздің
ұлттық идеясы қалыптасуының негізіне салынды. Ол ұстанымдар;
«Бір ел - бір тагдыр»; «Шыққан тегі эртүрлі, бірақ тең мүмкіндіктер»,
«Үлттық рухтың дамуы» болды.
Уақыт ең бір ақылга қонымды, лайықты жолдың, - елдегі
азаматтардың қай этносқа жататынына қарамастан, - барлықтарының
мүдделерінің үйлесім табуы екенін көрсетті. Елі.міздіц азам ат т ьщ
қогам ж агдайы на өтуі, Қ азаңст анда бірт үт ас халы қт ы ң цалы пт асуы үлттъщ идеяны ң өзегіне айналды.

Президенттің сөзі бойынша, егемен ел болып дамудың жиырма
бес жылы ішінде бізде барлық қазақстандықтарды біріктіретін жэне
еліміздің болашагының іргетасын қалайтын басты құндылықтар
құрылды. Олар қиялдан туган теориялардан алынган жоқ. Ол
қүндылықтар - уақыт сынынан өткен қазақстандық жолдың
тәжірибесі. Біріпш ідеп, ол - Қазақстанның тэуелсіздігі және Астана.
Екінш ідеи, қогамдагы ұлттық татулық пен бірлік, беибітшілік
пен келісім. Үшітиіден, ол - зайырлы қогам мен биік руханият.
Төрт іт иіден, индустрияландыру мен инновациялар негізіндеп
экономикалық өрлеу. Бесіиш ідеи, бұл - жалпыга бірдей еңбек қогамы.
Алт ы нш ы дан, тарихтың, мәдениет пен тілдің ортақтыгы. Ж ет інш іден,
ол - ұлттық қауіпсіздік және еліміздің жалпыәлемдік, өңірлік
мәселелерді шешуге галамдық қатысуы (ЭКСПО-2017).
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Кез келген ұлттық идея өте ауқымды, сонымен қатар мемлекеттің,
қоғамның, азаматтардың өмірлерін ұзақ келешек үшін айқындайтын
негізгі идеологиялық тұжырымдамадан шығатын барынша тар фор
мула да болып табылады. Қазақстанның ұлттық идеясы дерексіз,
ойша құрылған конструкциялар емес, шынайы өмірді көрсете отырып, мемлекеттің, ғылыми қоғамдастық пен азаматтық қоғамның
бірлескен күш-жігерінің жемісіне айналды. Ол өзіне қазіргі
қазақстандықтардың ұлттық психологиясын, этностық және діни,
либералдық-демократиялық құрылымдардың өзара қатынастарын
біріктірген. Сондай-ақ ол елдің даралығын, оның күшті жақтарын және
қазақстандықтардың ең бір жақсы қасиеттерін жүзеге асырды. Соны
мен қатар ол нақты құндылықтар, үлттық мұра негізінде қүрылған.
Бұл - үлтты да, оның жекелеген өкілдерін де жүмылдыратын,
«элемнің белгілі бір картасын» жасайтын, психологиялық жайлылық
пен қамқорлық сезімін беретін идея. Оның өміршеңдігі мемлекет
мүдделерінің дүниежүзілік қоғамдастықты дамыту векторына сәйкес
келуі арқылы айқындалады. Әрқайсымыз үшін «Мәңгілік ел» идеясы
өз елімізге, отанымызға адалдығымыз бен сүйіспеншілігімізді
білдіреді. Барлығымыз Қазақстанды элеуетті жэне табысты мем
лекет ретінде көргіміз келеді. Ол үшін бізде ғасырлар бойы
бостандықты аңсаған халықтың ұлы тарихы бар. Қазақстанның
даңқын асырған белгілі түлғалар мен батырлардың үлы есімдері бар.
Басты жетістігіміз - тәуелсіздігіміз бар, ал оны біз бүкіл қоғамның
ең жоғарғы қүндылығы ретінде сақтап, аялауға тиіспіз. Сондай-ақ
біздің барлығымыздың тагдырымыз да, аріианымыз да біреу - ол
еліміздің үлылыгы.
Мемлекет басшысы жоспарлаған істердің бәрін жүзеге асыру
үшін, біз бір үйымшыл топ, яғни ұлы мақсаты —эр азамат лайықты
өмір сүретін қоғам қүру мақсаты бар үйым болып эрекет етуге
тиіспіз. Президентіміздің көптеген бастамалары шын мэнінде
Казахстандықтардың өмір сүруі сапасын жақсартуға жэне олардың
барлықтарына тең мүмкіндіктер беруге бағытталған. Мемле
кет басшысы бізді ғылымға негізделғен экономика, инновациялық
индустрия құруға, шағын және орта кэсіпкерлікті, әсіресе ауыл
шаруашылығындағы кәсіпкерлікті қолдауға бағдарлайды.
Бугінгі Қазақстан — қалыптасқаи мемлекет, үлкен геосаяси
маңызы бар ел. Бірақ ең бастысы — орасан зор әлеуеті және
өркендейтін болашагы бар ел. Қазақстанның 10-15 жылдан кейін
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қандай болатыны көп жағдайда мүлдем жаңа жағдайларда білім алып
жатқан студенттерғе, жастарға тікелей байланысты. Мемлекет бас
тысы жастарға ерекше басым көңіл бөледі. Нақ осы біздің үрпаққа
жаңа, қазіргі заманға сай Қазақстанда өмір сүріп, жұмыс істеу
бүйырған. Казахстан халхына арнаған «Қазахстандых жол-2050: бір
махсат, бір мүдде, бір болашах» Жолдауында ел президент! жастарға
ерекше рөл берілетін іс-химылдардың нахты жобасын ұсынды.
Президенттің хандай жас хазахстандыхтарды хөргісі хеледі? Оның
хазахстандыхтарды, бэрінен бүрын, бәсекеге хабілетті және кэсіби
шеберлігі жоғары мамандар ретінде хөргісі келеді. Бүгінгі таңда жаңа
білімдер меңғеру жэне жахсы мамандых алу бірінші орынға шыхты.
Бәсекеге жарамды болу үшін, жоғары білім алып хана хою
жеткіліксіз, дербес дамуға үйрену, өз серіктестерінің ортасында жүру,
жахсы үстаздары болуы хажет. Соңғы жылдарда білім беру жүйесі
түбегейлі өзгерғен, Біздің білім беру мехемелеріміз хазіргі заман
талаптарына сай жэне жахсы жабдыхталған, студенттер охығысы
хелетін пәнді өздері таңдайды.
Айтханымыздай, барлығымыздың Қазахстанды әлеуетті, мығым,
табысты мемлекет ретінде көргіміз келеді. Ол үшін біздің ең басты
жетістігіміз —тэуелсіздіғіміз бар. Оны біз барша хоғамның ең жоғарғы
хүндылығы ретінде сахтап, аялауға тиіспіз. Еліміз үшін аға үрпах
өхілдері жасаған игі істер, сахтап, үлғайта алған хүндылыхтар
мемлекетімізге бейбітшілікті сахтауға мүмхіндіх береді. Сондыхтан
да ол хүндылыхтардың жастар ортасында үйлесім тауып, солардың
меншіхті хұндылыхтары ретінде хабылдануы ерекше маңызды.
Ахпарат кеңістіғінің кеңеюі және бүкіләлемдік білім беру
хоғамдастығына кіру, адам ресурстарын халыптастыру ісінде елдің
әлеуметтік-экономикалых дамуы деңгейін бағалау өлшемдері ретінде
білімдер рөлінің күшеюі жағдайында білім беру жүйесінің жаңа
талаптарға сай болуы маңызды. Бүгінгі күні білім үзахмерзімдік
«Қазахстан-2050» Стратегиясының аса маңызды басым міндеттерінің
бірі деп танылады. Ел президент! алдымызға республикамыздың
әлемдег! ең озых 30 елд!ң хатарына к!ру! м!ндет!н хойып отыр. Бұл
м!ндетт! жүзеге асыру !с!нде б!л!м саласы елеул! рөл атхарады. Б!л!м
беруд!ң нег!зг! басымдыхтарының б!р! —тәрбие жүмысы. Казахстан
халхына арнаған «Казахстан-2050: халыптасхан мемлекетт!ң жаңа
саяси бағыты» Жолдауында ұлт көшбасшысы Н.Ә.Назарбаев: «Бала
тәрбиесі - ол болашахха салынатын орасан үлхен инвестиция. Б!з бұл
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мәселеге дәл солай қарауға жэне балаларымызға ең жақсы білім мен
тэрбие беруге ұмтылуға тиіспіз», - деп атап өтті.
Қазақстандықтардың алдыида пцргаи аса маңызды міндет —
жалпыұлттық «Мәңгілік ел» идеясын өмірге еіігізу. Оның
іргетасы оқу орындарында салынуға тиіс. Студенттердің «Қазіргі
Қазақстан тарихы» пәнін оқып-үйренуі үдерісі білім алушылардың
бойларында: рухани-адамгершілік қасиеттерді, отанды сүю мен
азаматтық жауапкершілік сезімін қалыптастыруға, үлттық санасезім мен төзімділікті дамытуға, зайырлы құндылықтарды нығайтып,
жастардың лаңкестік пен экстремизм идеяларынан саналы түрде
бас тартуын қалыптастыруға, көпэтностық Қазақстан жағдайында
қарым-қатынас орната білуді үйретуге бағытталуға тиіс. «Мэңгілік
ел» ұлттық идеясын алға тарта отырып, мемлекет басшысы бізге
сенімнің үлкен жауапкершілігін арқалатты, ал оны ақтау - эрбір
азаматтың ар-намысының ісі. Әрқайсымыздың ар-намысымыздың
ісі - ол «Қазақстан-2050» Стратегиясына белсенді қатысу және оның
жемістерін көру.
Қазақстан Республикасында мемлекеттік жастар саясатының
жүзеге асуы.
Қазіргі қоғамда жас адам түлғасының айқындалуы және нығаюы
мемлекет үшін өзекті жэне басымдыққа ие міндет болып саналады.
Қазақстан жастарына өздерінің зияткерлік және инновациялық
әлеуеттерін салуға болатын кеңістікті белгілеп алуына көмектесу
керек.
Қазақстан қоғамында қазіргі жастар тұлғасында бүрынғы ұрпақтардан айтарлықтай өзгеше, мүлдем жаңа зияткерлік тап: жаңа бағытбағдар үстанған, қүндылық үстанымдары ұтымды экономикалық
іс-қимылдар арқылы табысқа жетуге бағытталған жастар табы
қалыптасты. Соған байланысты өзінің республика жастарымен
көптеген кездесулерінде Н.Ә.Назарбаев: «Әр адамның бойына істей
білу, оқып-үйрене білу, өмір сүре білу, қазіргі әлемде өмір сүре білу
қасиетін сіңіру керек», - деп жиі ескертеді.
Атап айтқанда, 2015 жьғлы сэуірдің 10-ында Астанада «Үлт
көшбасшысымен бірге жаңа жеңістерге!» деген Жастар форумында сөз
сөйлеген президент Н.Ә.Назарбаев; «Сендер экономиканың кеңестік
жүйесін және өркендеуіміздің сол заманғы қиын бастауы болған кезді
енді білмейтін Тэуелсіздіктің алғашқы ұрпақтарысыңдар. Сонымен
қатар сендер жаһандық әлем жағдайында өмір сүріп жатқан алғашқы
ұрпақсыңдар. Сондьғқтан сендер өркендеуіміздің талаптарьғн барьғнғпа
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айқьғн түсінуге тиіссіңдер», —деді. Сөзін арьғ қарай жалғастьғрған ұлт
кошбасшьғсьғ жастарға: «Бүгінгі таңда көптеген жетістіктеріміздің
ғғәтижесінде Қазақстан дамьғған елдердің алғашқьғ отьғздьғғьғна кіре
алатьғн жағдайға жетті. Іс жүзінде біз экономиканьғң дамуьғ серпіні,
бірқатар өнеркәсіптік кэсіпорьғндар, ауьғл шаруашьғльғғьғ, білім беру,
денсаульғқ сақтау және басқадай салалар бойьғнша осьғ елдердің
қатарьғндамьғз. Енді біз әлемдегі жетекші елдердің экономикасьғна
хальғқтьғң өмір сүруінің нақтьғ деңгейі және сапасьғ жағьғнан теңесуге
тиіспіз. Ол үшін, Ж1Ө көлемі, әр қазақстандьғққа есептегенде, дамьғған
елдердегі шамадан екі есе артьғқ болуға тиіс», - деген ойьғн жеткізді.
Осьғ форумда Н.Ә.Назарбаев жастардьғң назарьғн ғаламдьғқ бәсеке
гасьғрьғньғң: «Өзгер, әйтпесе тайьғп түр!» деген қатаң ұстаньғмьғ
бар екеніне аудардьғ. Ал бұл талап ең жоғарғьғ міндеттерді нақ осьғ
жастардьғң алдьғна қоядьғ, өйткені жас кезінде адам жаңа жағдайларға
тез бейімделеді. Елбасьғньғң мьғғьғм сенімі бойьғнша, жаһандьғқ
тарих - ол дәстүрлер мен инновациялардьғң үйлесімі. Сол туральғ
мьғнадай әзіл-сьғқақ бар: «Қадірменді экономист профессор студенттерге емтихан барьғсьғнда қайсьғбір сүрақтардьғ жьғл сайьғн қайталап
қоя береді. Бір жольғ оньғң жас студенті: «Профессор, Сіз бізге жьғлмажьғл бәріміз әлдеқашаннан бері білетін сұрақтардьғ қоя беретініңізді
неге түсінбейсіз?» - дейді. Профессор: «Сендер бұньғң экономикаға
байланьғстьғ екенін ұмьғтпаңдар. Ал экономиканьғң сүрақтарьғ қашанда
бірдей, ал жауаптарьғ жьғл сайьғн эртүрлі!» - деп жауап берген екен.
Сондьғқтан барльғғьғ да эрдайьғм өзгереді: мәңгілік сүрақтар бар,
бірақ мәңгілік жауаптар жоқ. Бұл - экономикага ғана емес, өмірдің
барльғқ салаларьғна қатьғсьғ бар мэселе.
Жастар назарьғн тағьғ бір рет бүгінгі таңда барльғқ қазақстандьғқтардьғ ортақ қүндьғльғқтар: жасампаз еңбек, бейбітшілік жэне
келісім, халықтьғң бірлігі, Отан үшін мақтаньғш сезімі, оньғң ұльғ
тагдьғрьғна ортақтьғқ біріктіретініне аудара отьғрьғп, президент жас
үрпақтьғ келесі үстаньғмдьғ өмір бойьғ сақтауга үндеді. Сөзін қорьғта
келе елбасьғ: «Бүгін мен отансүйгіш жас үрпақтьғң өсіп, қанатьғ
қатайьғп келе жатқаньғн көріп отьғрмьғн. Сендер Қазіргі Қазақстанньғң
асқақ мүраттарьғнда тәрбиелендіңдер. Өздеріңнің еңбектеріңмен,
білімге құштарльғқтарьғңмен және нақтьғ істеріңмен сендер мәңгілік
Отаньғмьғздьғ - Мәңгілік елімізді даңққа бөлейсіңдер. Мен балғьғн,
жас азаматтардьғң Тәуелсіздік мүраттарьғн абьғроймен жүзеге асьғрьғп, Отаньғмьғздьғң жеңістері эстафетасьғн жалғастьғратьғньғна
сенімдімін», - деді.
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Бүгінгі күні жастар саясатын жүзеге асырудың мемлекеттік ұстанымын айқындайтын маңызды құжаттар: «Қазақстан Республикасының
мемлекеттік жастар саясатының 2020 жылдарға дейінгі тұжырымдамасы - Қазақстан-2020: болашаққа жол» жэне «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты туралы» ҚР Заңы мемлекеі
басшысының бастамасымен қабылданған. Бұл нормативтік құжаттар
мемлекет дамуының қазіргі кезеңінде мемлекеттік жастар саясатым
қалыптастырудың және жүзеге асырудың құқықтық негіздерін айқыіі
белгілейді.
Жоғарыда аталған түжырымдаманың басты ерекшелігі - бүрынғы
мемлекеттік актілер мен бағдарламалар, негізінен, білім алатын жастарға ғана бағытталған болса, қазір ол жастардың барлық
санаттарын қамтиды жэне атаулы қолдау көрсетеді. Алғаш рет
жас адамдардың мүдделері мен қажеттіліктері ескерілген арнаулы
бағыттар: жұмысқа орналасуы үшін жағдайлар туғызу, жастар үшін
қолжетімді түрғын үй жүйесін дамыту, жас отбасыларына қолдау,
көмек көрсету және басқадай іс-шаралар қарастырылған.
ҚР Президентінің жарлықтарын орындау үшін, Қазақстанда жастар
ортасында үдерістерді басқарудың жаңа институттық үлгісі құрылған.
Білім жэне ғылым министрлігі құрылымында 2012 жылы Жастар істері
жөніндегі комитет, ал өңірлік деңгейде Жастар саясаты мәселелері
жөніндегі басқарма қүрылды. Мемлекеттік жастар саясатын дамыту
ісіндегі маңызды қадам 2013 жылы наурызда қүрылған «Жастар»
ғылыми-зерттеу орталығы болып саналады. Оның атқаратын
қызметі — жастардың бэсекеге қабілетін көтеру және оларды
Қазақстанды жаңғырту үдерісіне тарту мақсатында мемлекеттік
жастар саясаты институтын ғылыми-талдамалық және ақпараттық,
кеңес беру қызметімен қамтамасыз ету.
Тарихи маңызы бар оқиға 2016 жыл желтоқсанның 1-інде
Қазақстанның Тұңғыш Президент! күнінің, үлт көшбасшысы
Н.Ә.Назарбаевтың қатысуымен Астанада Жастардың кезекті
форумының өтуі болды. Форумға Қазақстанның барлық өңірлерінен
1000 -нан астам адам, оның ішінде кэсіпкерлер, өнеркэсіптің эртүрлі
салалары қызметкерлері, ғалымдар, студенттер, танымал спортшылар
жэне ірі жастар ұйымдарының көшбасшылары қатысты.
Осы форумда сөйлеген сөзінде мемлекет басшысы еліміз
үшін тэуелсіздік таңы атқан түста мемлекеттілікті қалыптастыру
жолында орын алған қиындықтар жайында баяндады, форумға
қатысушылардың назарын республикада жастардың өз қабілеттерін

танытуы үшін берілген бірегей мүмкіндіктерге, заман шарттарына
жэне қарқынды өзгеріп жатқан әлем талаптарына сай келетін сапалы
білім алудың маңыздылығына аударды.
Қазакстан Президент! ел жет!ст!г!нің тарихы, бәршен бұрын,
омың жастары жет!стіктер!н!ң тарихы екенін атап өтт!. Н.Назарбаев;
Жас үрпаққа қамқорлық, оның қаз!рг! өм!р! мен болашағы үшш қам
жеу қашанда мен!ң саясатымның басты мағынасы болған. Әрбір жас
қазақстандықтың жақсы б!лім алатын, отбасын құратын, жеке тұрғын
и.тгерге ие болатын мүмк!нд!г! бар», —дед!.
Мемлекет басшысы енг!з!л!п жатқан «Барлықтары үшін кәс!птік
Г)іл!м» бағдарламасы жайында баяндады. Ел президент!: «Мемле
кет ниет! бар адамдардың бэр!не өм!р!ндег! алғашқы жұмысшы
мамандығын, өндір!сте кеп!лдік бер!лет!н жұмыс орнын тегш алуға
мүмк!нд!к беред!», - деді.
Нурсултан Назарбаев «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы аясында жастардың кәс!пкерл!г!не үлкен көң!л бөлет!н!н
агап айтты. Елбасы: «2016 жылдың б!р!нш! жартыжылдығында
гана мемлекеттік демеуқаржы түр!нде банк кредиттер! бойынша
жас кэс!пкерлерд!ң 55 жобасына қаржылай қолдау көрсетілді. Біздің
м!ндет!міз - шағын және орта кәс!пкерл!кпен айналысатын жастардың
Қазақстан өн!м!н!ң жартысынан көб!н өнд!ру!не қол жеткізу», - дед!.
Қазақстан Президент! студенттер мен жастардың «Жасыл ел»
жасақтарына қатысушыларга ерекше алғыс айтты. Елбасы: «Бул
бағдарламаның еңбек жасақтарының жумысына 250 мыңнан астам
жас қатысты. Олар 150 мың гектар жерге елу миллионға жуық ағаш
отырғызды. Олардың !зг! мақсаты - ел!м!зд! жасылдандырып, экологиясын жақсарту», - дед!.
Мемлекет басшысы тәуелсіздік жылдары ішінде жас зерттеушілер мен галымдар саны өскенін мақтанышпен айтты. Елбасы:
«Жастарымыздың Назарбаев Университет!нде элемд!к деңгейде б!л!м
алатын мумк!нд!г! бар. Буг!нг! кун! жастардың алдында тутас элем
тур. Сендер қызықты уақытта өм!р сүр!п және болашаққа жедел адыммен бет алған елмен б!рге жет!л!п, өс!п жатырсыңдар. Ереже мынадай: барлық жерлерде - ел !ш!нде де, кулл! әлемде де, оның !ш!нде
мемлекеттер арасындағы қатынастарда да мәңг! бэсеке тетіп жумыс
!стейд!», - деп мэл!мдед!.
Мемлекет басшысы жастардың назарын қогам ушін қауіптер
іспетті жана технологиялардың ілеспе дәуіріне аударды. «Осы
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инновациялардың артында тұрған негізгі әлеуметтік қауіп - ол
көптеген бұқаралық мамандықтардың жойылуы, жұмыс орындарының
жаппай қысқаруы, демек, жұмыспен қамтудың ғаламдық тапшылығы, - деді елбасы. - Соған орай, мен бұрын ұсынған «Жалпыға
бірдей еңбек қоғамы» идеясының ерекше өзекті мағынасы бар, өйткені
ол инновациялық индустрияландыру, «Нұрлы жол», «100 нақты
қадам» ұлт жоспары секілді бағдарламалармен тығыз байланысты».
Оған қоса, Нұрсұлтан Назарбаев жиынға қатысушылардың назарын дамыған елдер студенттері арасында жастардың серпінді күш
алып жатқан инновацияларына көбірек аударды, «Қазақстандық
студенттік ортада осындай бастамалардың көбеюі үшін қолайлы
өріс құру, меңін ойымша, өте маңызды, - деді мемлекет басшысы. Бізде қазірдің өзінде елдің жетекші оқу орындарында алғашқы сәтті
мысалдар бар. Осы тәжірибені кеңейте түсу керек. Ал бұл - Білім
және ғылым министрлігінің, жоғары оқу орындары басшыларының,
Кәсіпкерлердің үлттық палатасының міндеті».
Одан өзге, Қазақстан Президент!: туризм, қүрылыс, халыққа
қызмет көрсету, жеңіл өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығы салаларында
еңбекпен қамту және кэсіпкерлікті дамыту мүмкіндіктері мол екенін
айтты.
Сонымен қатар Нурсултан Назарбаев форум жумысына
қатысқан спортшыларға, шығармашыл жастарға, барлық жас
өнер қайраткерлеріне алғыс айтты. Елбасы: «Мен сендердің мэдени
бағдарлама аясында және ЭКСПО-2017 — «Болашақ энергиясы»
халықаралық көрмесі барысында Қазақстанды лайықты таныстырып,
ел даңқын асырғандарыңды қалаймын», - деді.
Сөйтіп, өзінің кезекті сөйлеген сөзінде президент жастар алдына
таяу болашаққа қатысты айқын да түсінікті міндеттер қойып, ойларын бөлісті, ел тағдыры, оның дамып, өзгеріп жатқан элемдегі орны
жайында баяндады. Оган қоса, бул міндеттердің жастарымыздың
өмірде де, еңбекте де дұрыс шешімдер қабылдауы үшін көмегі тиетініне
деген сенімін білдірді. Ол сондай-ақ жиынға қатысушылардың
естеріне танымал француз философы Камюдің: «Әрбір урпаққа өзін
дүниеге элемді қайта жасау келгенмін деп санау тэн», - деген нақыл
сөзін түсірді. Мемлекет басшысы улы ойшылдың бұл нақыл сөзін:
«Тэуелсіздік жылдарында барлықтарымыз өзгердік. Бірақ нақ осы
жастарымызға қарап-ақ элеміміздің қаншалықты өзгергенін айтуга
болады», - деген тұжырыммен толықтырды.
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4. Қазақстан Республикасында азаматтық
қоғамның қалыптасуы
Қазіргі Қазақстанда азаматтық қоғам қалыптасуының ұзақ тарихы
жэне терең тамырлары бар. Ерте замандардан-ақ бізге азаматтық
қогамның табысты жумыс атқарып, қоғамның нығаюын қамтамасыз
сткен: билер соты, ақын-жыраулардың шығармашылығы, батырларды маңызды істерге тарту немесе олардың өздерінің белсенді
қатысуы іспетті институттары болғаны мэлім. Қазақ жерлерінің отарлануы, содан кейінгі біртұтас Кеңес мемлекеті қурамында өмір сүріп,
ецбектенуге байланысты кезеңдер қоғам мен адамның психологиясын, мемлекет тағдырындағы рөлін түсінуін айтарлықтай өзгерте
отырып, азаматтық бостандық сезімінің қалыптасуындағы тарихи
сабақтастықты үзген-ді. XX ғасыр басындагы көптеген белгілі саясат қайраткерлері азаматтық сана-сезімді ояту жолындағы күресте
жандарын пида еткен. Сондықтан Қазақстанда азаматтық қоғамның
қалыптасуы, еш күмэн жоқ, өткір қарама-қайшы, бірақ сонымен бірге
жете сараланған сипат алатын болады.
Қазақстанда азаматтық қоғамның алғашқы көріністерінің бірі
болып үкіметтік емес уйымдардың (ҮЕ¥) қалыптасуы саналады. Олар
мемлекет пен азаматтар арасындағы делдал ретінде өздеріне қоғамда
орын алып жатқан көптеген элеуметтік өзгерістердің міндеттерін
қабылдап, әртүрлі; экология, қоғамда әйелдер рөлінің артуы, сондай-ақ
тұтынушылар, жастар, көпбалалы және жалгызбасты аналар, жетім
балалар, мүгедектер, заңсыз қудалау құрбандары және басқаларының
қуқықтары мэселелерін шешу ісіне елеулі үлес қосады. Бүгінгі күні
елімізде 3500-ге жуық үкіметтік емес уйым жұмыс істеп, әлеуметтікэкономикалық мәселелерді шешеді, ел азаматтарының қоғамды демократияландыру үдерістеріне белсенді түрде қатысуына көмектеседі.
Оларда тұрақты негізде - 35 мыңға таяу, уақытша негізде
кеңесшілер және сарапшылар болып 50 мың, ал еріктілер ретінде 100
мыңнан астам адам жумыс істейді. Бастапқы кезеңде ҮЕҮ, негізінен,
шетелдік гранттар есебінен жумыс істеген. Оған қоса, шындыгында,
Қазақстанның тэуелсіздігі қалыптасқан кезеңге және демократиялық
реформалардың басталуы кезеңіне байланысты, олардың қуқық қорғау
сипаты басым болды.
Елді демократияландырудың 1998 жылы қабылданған бағдарламасы үкіметтік емес уйымдардың қазақстандық қоғамның өзінөзі басқаруының маңызды элемент! рет!ндег! рөл!н көтеруге жағдай
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туғызды. Сондықтан үкіметтік емес сектордың дамуына байланысты
бүгінгі жағдай түбегейлі өзгерді. Бірте-бірте қоғамның осы элеуметтік
институттың маңызды рөліи жете түсініп, қабылдауы орын алып
жатыр. Сол себепті мемлекеттің үкіметтік емес ұйымдар жұмысының
сапасын көтеруі және қолдауы ерекше магынаға ие болды.
Қазақстанның дамуы стратегиясында қүқықтық мемлекет пен
азаматтық қогамның қалыптасуы және нығаюы маңызды орын алады.
Тоуелсіздік жарияланған уақыттан бері қарай қүқықтық мемлекет
құру ісінде, қоғамның экономикалық, саяси және әлеуметтік өмірінде
елеулі жетістіктерге қол жетті.
Алғаш рет Қазақстан тарихында «қүқықтық мемлекет» деген
термин 1993 жылғы Конституцияда пайда болды. Құқықтық мемле
кет қүру жолында 1995 жылғы Конституцияның шешуші маңызы
болды. Осы Негізгі Зацның 1-бабында: «Қазақстан Республикасы
өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және элеуметтік мемлекет
ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы - адам жэне адамның
өмірі, құқықтары мен бостандықтары», - деп жазылған. Конституция
негізінде қабылданған заңдар Қазақстанда құқықтық мемлекет пен
азаматтық қогамның қалыптасуына септігін тигізді. Әлеуметтік-саяси
дамудың қазіргі деңгейі күшті ғана емес, сонымен бірге өркендеген
азаматтық қогамның болуын талап етеді.
Азаматтық қоғам - қоғамдық-саяси жүйенің құрамдас элемент!.
Азаматтық қоғам құрылымы өзіне қызмет салалары бойынша:
одақтар мен бірлестіктерді, қауымдастықтарды, мүдделері бойынша:
қоғамдық бірлестіктерді, үкіметтік емес үйымдарды, ұлттықмэдени орталықтарды, қорларды, мемлекеттік емес коммерциялық
мекемелерді, одақтарды (қауымдастықтарды), заңды тұлғаларды, саяси
партияларды, кэсіподақтарды, діни ұйымларды жэне мемлекеттік емес
бұқаралық ақпарат құралдарын (БАҚ) қамтиды. Азаматтың қогамның
негізі: - азаматтардыц цогамдың істерге қатысуы. Азаматтық
цогам сайланатын демократияны тольщтырады.
Қазіргі заманғы азаматтық қоғам қалыптасуының бастапқы
кезеңі 1980 жылдың соңына - 1990 жылдардың басына жатады.
Ол кезде реформалау, жариялылық жэне бір мезгілде дағдарыс
жағдайында азаматтардың әртүрлі қоғамдық құрылымдарға бірігуінің
алғышарттары пайда болған-ды. Азаматтық сана-сезімнің жарқын
көрінісі деп 1989 жылы белгілі ақын және қоғам қайраткері Олжас
Сүлейменовтің басшылығымен өзіне ядролық полигонды жапқызу
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міндетін алған «Невада —Семей» қоғамдық қозғалысының құрылуын
айтуға болады.
1991
жылы Қазақ КСР-інде «Мемлекеттік бірлестіктер туралы»
Заң қабылданды. Нәтижесінде, қоғам алаңына: Қазақстанның Халық
конгресі, «Алаш», Қазақстанның әлеуметтік-демократиялық партиясы,
Қазақстанның социалистік партиясы, Қазақстанның республикалық
ііартиясы, «Лад» республикалық славян қозғалысы, Қазақстанның
«Азат» азаматтық қозғалысы, «Мемориал» қоғамдық-ағарту қоғамы,
«Единство» қозғалысы, «Алматы - Хельсинки» тобы», «Әділет»
гарихи-ағарту қоғамы, зейнеткерлердің «Поколение» қозғалысы жэне
басқалары шықты.
Қазақстанда азаматтық қоғам институттарының қызметін
«Қоғамдық бірлестіктер туралы» (1996 ж.), «Коммерциялык емес
уйымдар туралы» (2001 ж.), «Саяси партиялар туралы» (2002 ж.)
Заңдар жэне басқалары қамтамасыз етті.
Мемлекет азаматтық қоғам институттарымен, атап айтқанда,
үкіметтік емес ұйымдармен ұзақмерзімдік ынтымақтастыққа
дайын екенін мәлімдеді. 1999 жылы-ақ іс жүзінде барлық өңірлерде
облыстық әкімдіктер жанында «Үкіметтік емес үйымдардың
ақпарат орталықтары» ашылып, олардың басты міндеті болып
оңірлік үкіметтік емес үйымдармен өзара қарым-қатынастар орнату,
кеңесшілік қызметтер көрсету, ақпараттық жэне әдістемелік қолдау
белгіленді.
2000 жылдары бірте-бірте ҮЕҮ мен мемлекеттік органдар арасында
ынтымақтастық кең өріс алды. 2003 жылы мемлекет басшысының
қатысуымен Алғашқы азаматтық форум отті. Осы форумда
мемлекеттік емес ұйымдардың саяси тұрғыда танылғанын хабарлай
отырып, мемлекет басшысы азаматтық қоғам мен мемлекеттік емес
үйымдар арасындагы қатынастарда өзара іс-қимылдар тетіктерін
белгіледі. Аталған форум үкіметтік емес сектордың дамуына жол
салды.
Ел үкіметі 2003 жылы бекіткен «Үкіметтік емес ұйымдарды
мемлекеттік қолдаудың 2003-2005 жылдарға арналған бағдарламасы»
негізінде осы мағынадағы облыстық бағдарламалар жасалды. «Билік қоғам» серіктестігінің ұзақмерзімдік тұракты тетіктерін кұру
бойынша жұмыс басталды.
Екінші Азаматтық форум 2005 жылы кәсіптік қауымдастықтардың
слдің қоғамдық өміріне қатысуына жағдай туғызды. Өткізілген
саяси форумдардан кейін жер-жерлерде билік пен қоғам арасындағы
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ынтымақтастық жандана түсті. Нэтижесінде, 2005 жылдың мамырында қабылданған «Мемлекеттік элеуметтік тапсырыс туралы»
ҚР Заңы заң шығарушы органдар мен үкіметтік емес ұйымдар
арасындағы өзара іс-қимылдардың жаңа жүйесін іске қосты. 20032005 жылдары Демократия мэселелері жөніндегі үлттық комиссия
және Азаматтық қогамды дамыту, оны ары қарай демократияландыру
бойынша ұсыныстар дайындау кеңесі жүмыс істей бастады.
ҮЕ¥ мен мемлекет арасындағы өзара қатынастарда қаржыландыру
мәселесіне қатысты өзгерістер пай да болды. Егер 1990 жылдардың
соңында үкіметтік емес үйымдардың 90%-ін шетелдік қорлар
қаржыландырса, енді 2000 жылдардың ортасында жағдай өзгерді:
элеуметтік бағыттағы ҮЕҮ мемлекеттік құрылымдардан гранттар ала
бастады. Сөйтіп, оларға қаржылай көмексіз-ақ (қүрал-жабдықтарды,
тұрақжайларды тегін бөлу және басқадай) колдау көрсетілді. Үкіметтік
емес ұйымдар халықаралық ұйымдармен қатар өңірлік бағдарламалар
жасауға, қайырымдылық шараларына қатысуға тартылады.
Еліміздің қоғамдық-саяси өмірінде: «Тіл тағдыры», Азаматтық
одақ, «Әділ сөз», Адам қүқықтары жөніндегі халықаралық бюро және
басқалары маңызды орын алған. Үкіметтік емес үйымдар қызметінің
жекелеген саяси күштердің мүдделерін ілгерілету, кейбіреулерінің
басшылықтары тарапынан сыбайлас жемқорлық эрекеттердің орын
алуы жэне басқадай теріс жақтары да болғанын айтуымыз керек.
Азаматтық қоғам институттары мемлекеттік билік органдарымен бірге өзгеретін қоғамдық құрылымдар болып табылады.
Үкіметтік емес сектор азаматтық қоғамның негізгі институты
ретінде Қазақстандағы саяси үдерістерге оң ықпалын тигізе
алады. Сайлауларды партиялық тізімдер бойынша өткізу партия
қүрылыстары үдерістерін жеделдетті.
2006
жылға қарай Қазақстанда: бес мыңнан астам үкіметтік емес
ұйым, үш мыңнан артық қоғамдық қор, бір мыңнан көп кауымдастық,
471 ұлттық-мэдени бірлестік, үш мыңнан астам діни бірлестік,
6,5-мыңнан асатын мемлекеттік емес БАҚ тіркелді. Қоғамдық
бірлестіктер қоғамның реформалау ісіне елеулі үлес қосты. Атап
айтқанда, қоғамдағы саяси бостандыктың көрсеткіші бола отырып,
көппартиялық жүйе мемлекет пен қоғам арасындағы өзара саяси
іс-қимылдарды реттеудің делдалы қызметін атқарды.
Бүқаралық ақпарат қүралдары. Қазіргі заманғы мемлекет жэне
азаматтық қоғам бүқаралық ақпарат қүралдарымен өте тығыз бай374

ііііііыста өмір сүреді. БАҚ дамуының өзі қоғамның демократиялаііуы үдерісінің белгілі бір көрсеткіші болып саналады. Тәуелсіздік
іПіганға дейін Қазақстанда небары 10 республикалық газет-журнал,
іоле-радио хабарларын тарататын 21 станция бар болса, 2016 жылдың
іііілдесіне қарай елде 2695 БАК, бірлігі жүмыс істеді. Олардың жалпы
күрылымында басым көпшілігін, яғни 90%-ін — газеттер (1619) мен
журналдар (808), 9,5%-ін - электрондық БАҚ (63 телекомпания, 42
радиокомпания, 145 кабельдік теледидар операторы, 6 жерсерік хабар
Iарату желісі) жэне 0,5%-ін ақпарат агенттіктері (11) алады. Жұмыс
істеп жаткан 2695 БАҚ-тың ішінде 436-сы (16%) — мемлекеттік, 2
259-ы (84%-і) мемлекеттік емес.
Бүгінгі өмірімізді бүқаралық ақпарат қүралдарынсыз көз
іілдымызға елестету мүмкін емес. Олар көбінесе қоғамның
жап-күйінің қозғаушы күші болып, тарихтың дамуы сипатын
айқындайды.
БАҚ-ты жіктеу олардың жалпы қызметін, мемлекет ішіндегі жұмысын толық түсіну, олармен жүмыс істеудің ерекшеліктерін аныктау
үшін қажет. ТМД елдерінде БАК, әдетте баспа басылымдарына, теле
радио хабарларын тарату желісіне, цифрлык БАҚ-қа және жеке түр
ретінде акпарат агенттіктеріне ажыратылады.
1980-1990 жылдар шептерінде БАҚ-тың дамуы қарама-қайшы
болды. Қазақстанның ресми емес алғашкы басылымдары қайта құру
жылдарында, дэлірек айтқанда, 1988 жылдың соңында пайда болып,
1989 жылы-ақ кең дамуға жетті. Қазақстанның алғашқы ресми емес
басылымдары қатарында: «Альтернатива», «Алматинский вестник»,
«Вестник» журналдары, «Мнение» газет! жэне басқалары болды.
БАҚ-ТЫҢ тэуелсіздік кезеңінде калыптасуына 1999 жылы шілденің
23-інде қабылданған «Бүқаралық ақпарат қүралдары туралы» ҚР
Заңының (2016 жылы наурыздың 29-ында енгізілген өзгертулермен
жэне толықтырулармен) үлкен көмегі тиді.
Қазақстан Республикасы Президентінің, Парламент депутаттарымың сайлаулары жэне 2000 жылдары орын алған басқа да саяси
оқиғалар БАҚ-тың жандануы үдерісін жеделдетті. Осы уақытқа
дейін айқын саяси бағыты болмаған басылымдардың үлкен бөлігі
ақпараттық қызметтер көрсетуге бағдарлана отырып, өздерінің
тақырыптарына өзгертулер енгізе бастады.
Бұкаралык ақпарат кұралдары саласының 2000 жылдар кезеңінде
дамуының жалпы нэтижелері, сөз жоқ, жемісті болды. Қазақстандык
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БАҚ мемлекет саясатын баяндаудың және қоғамдық пікір қалыптастырудың маңызды арналарына айналды. Қазақстан элемдік ақпарат
кеңістігінде өзінің лайықты орнын тапты. Бұл тұрғыда 2002 жылдан бері қарай жыл сайын Алматыда өтетін дэстүрлі Еуразия медиа
форумының маңызы өте зор. Аса өзекті бұл халықаралық форум
Қазақстанның ақпараттық ұстанымдарының дүние жүзі бойынша
нығаюының маңызды факторына айналды.
Діни қатынастар. Конституцияға сәйкес, Қазақстан өзін әлемге
зайырлы мемлекет ретінде көрсетеді. «Діни қызмет және діни
бірлестіктер туралы» ҚР Заңының 3-бабы бойынша мемлекет діннен
жэне діни бірлестіктерден ажыратылған, ал діни бірлестіктер мен
азаматтар дінге деген көзқарастарына қарамастан, заң алдынды тең.
Мемлекет діни бірлестіктердің қызметіне (егер заңға қайшы болмаса, әрине) араласпайды. Қазақстан Б ¥ ¥ мүшесі ретінде 1995 жылы
қарашаның 16-сында ЮНЕСКО-ның Бас конференциясында бекітіліп,
қол қойылған «Төзімділік ұстанымдары туралы» мағлұмдаманы
колдайды, сондықтан елдің конфессияларға қатысты саясатында діни
төзімділік және бейбітшілік ұстанымдары ерекше орын алады.
Соңғы жиырма бес жыл ішінде дін саласында орын алған өзгерістердің мэн-мағынасын түсіну үшін, кеңес заманында конфессиялардың
атеистік идеологияның қатаң қысымында болғанын ескеру керек.
Ресми түрде дінді элеуметтік өмірден аластау саясаты үстем болды.
Алайда дін XX ғасырда бүл саясатқа төтеп беріп, ақыр соңында,
атеистік саяси институттарға қарағанда өміршең болып шықты.
Конфессия тұрғысынан алғанда, Қазақстан - басым мұсылман елі.
Б ¥ ¥ деректері бойынша, 2016 жылы дүние жүзінде мүсылмандардың
саны 1 млрд. 757 млн. адамға жеткен. Процентпен есептегенде, планетада өмір сүріп жатқан әрбір төртінші адам ислам дінін үстанады, 57
адам - ең ірі жэне аса беделді ресми халыкаралық мүсылман ұйымы
болып табылатын Ислам ынтымақтастығы ұйымының мүшесі.
Қазақстанда 1990 жылы тэуелсіз мекеме - діни бірлестіктер
мен мешіттердің қызметін ұйымдастыратын және шетелдік
мүсылман үйымдарымен сыртқы қатынастар орнататын Қазақстан
мұсылмандарының діни басқармасы (ҚМДБ) құрылды. ҚМДБ
съезінде 2000 жылы ғалым-философ, профессор Әбсаттар Дербісэлі
діни басқарма төрағасы болып сайланды. Қазіргі жоғары мүфти Ержан
Маямеровтің сөзі бойынша, ҚМДБ Қазақстан мұсылмандары үшін
дәстүрлі сүннит қүндылықтарын уағыздайды, ал кұқық мәселеле376

рінде — ханафит мэзһабын, діни сенім бойынша матуридизмді
үстанады. Қазақстан Мұсылмандары діни басқармасының басты
максаты - халықтың сенім-нанымын нығайту, қоғамда тұрақтылықтың, ұлтаралық жэне конфессияаралык татулыктың сақталуы ісіне
03 үлесін косу, адамдарды жақсылыққа, бірлікке, Отанға адал кызмет
стуге үндеу.
. .
Сарапшылардың бағалауы бойынша, Қазақстанда ислам дінін
халықтың шамамен 70 процент! үстанады. Бірінші кезекте, ол —
қазақтар, сондай-ақ этностык топтардың түтас біркатары: ұйғырлар,
татарлар, өзбектер, түріктер, дүнгендер, чечендер, әзірбайжандар,
башқүрттар, ингуштар, күрдтер. Қазақстандық мұсылмандардың
басым көпшілігін сүнниттер құрайды, діндарлардың азғантай бөлігі
гана шиит бағытын ұстанады. Қазақстанда таралуы жағыиан екінші
орынды православиелік христиан діні алады. Оны, негізінен, орыстар,
украиндар, белорустар жэне бірқатар басқа этностар үстанады.
Қазіргі уақытта мемлекеттің діни ұйымдармен карым-катынастарын
Діндер және азаматтық қогам істері жөніндегі министрлік реттейді.
Оның орталық атқарушы органы 2016 жылы қыркүйектің 13-інде ҚР
Президентінің Жарлығымен кұрылған. Бұл министрліктің деректері
бойынша, 2016 жылы еліміздегі діни бірлестіктердің саны 3621-ге
жеткен, оның ішінде: ислам діни бірлестіктері - 2517, православие
шіркеуі - 329, елулікшілер шіркеуі - 217, Інжіл христиан-баптистері
шіркеуі - 181, католиктер шіркеуі 84 болған.
Діни бағыттың ұйымдастырылатын сапарлары - көбінесе мұсылмандардың қажылығы, басқа дін ұстанатындардың тәу ету саяхаттары
(ол да - қажылық). Қажылық сапарға аттанатындардың саны жыл
сайын артып келеді. Егер 2000 жылы қажылыққа 80 адам барса, 2009
жылы - 4000 адам, ал 2015 жылы 4600 адам қажылық сапар жасаган.
Қазіргі уақытта республикамызда 3300 діни құрылым, оның
ішінде: 2500 мешіт, 300 - православие гибадатханасы, 90 католик
костел! (гибадатхана), 6 синагога (еврейлер гибадатханасы) бар.
Сөйт!п, тэуелс!зд!к жылдарында Қазақстан !р! саяси және қогамдық
қана емес, сонымен қатар рухани да орталыққа айналды. Қогамның
тұрақты дамуының нег!зг! факторларының б!р! болып Қазақстан
Республикасының Нег!зг! Заңынан, ягни елдег! халықтардың
' Матуридизм - исламдагы философиялық агым, сүинит мектеіітерінің бірі. Ағым
негізін салган Әбу Мансұр Матуридің есімімен аталады. Агымды ханафиттердш
көпшілігі кабылдаган.
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қай ұлтқа және дінге жататынына қарамастан, барлықтарының
теңдігін айқындап берген Конституцияның ережелерінен шығатын
конфессияаралық сұхбат саналады. Ел азаматтарының өздерінің
этномәдени мүдделерін қорғайтын және жүзеге асыратын қүқықтары
бар. Тәуелсіздік жылдары ішінде белгілі бір дэрежеде, шын мэнінде,
Қазақстанның барлық этностары діни сенімдеріне оралды.
Тэуелсіз Қазақстан тарихындағы аса маңызды оқиғалардың
бірі ретінде Әлемдік жэне дәстүрлі діндер көшбасшыларының
съездерінің өтуін айтуға болады. Әлемдік және дәстүрлі діидер
көшбасшыларының ҚР Президент! Н.Ә.Назарбаевтың бастамасы
бойынша шақырылған біріиші съезі 2003 жыл кыркүйектің 23-24інде Астана цаласында өтті. Съезд жұмысына элемнің: ислам,
христиандық, яһудизм, бүдда діні, индуизм, даосизм, синтоизм секілді
діни конфессиялары және басқа да діндер өкілдері қатысты. Бірінші
съездің қорытынды қүжатында Қазақстанға аса жоғары қүрмет, ягни
Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының екінші съезін
Қазақстан Республикасының бас қаласы —Астанада үйымдастырып
өткізу қүрметі көрсетілді. Аталған шешімнің ұйғарымы бойынша
Әлемдік және дэстүрлі діндер көшбасшылары съезінің хатшылығын діндер сұхбаттарын жэне келісілген шешімдер қабылдауды жүзеге
асыру үшін түрақты жүмыс істейтін халықаралық конфессияаралық
институт қүруга байланысты барлық мәселелерді ойластыру тапсырылды.
Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының екітиі съезі
2006 жылы қыркүйектің 12-13-інде Астана қаласында өтті. Екінші
форумға енді 29 делегация қатысты. Съезд Астанада дінаралық саммиттер өткізу үшін арнайы салынған жаңа бірегей сэулет ғимаратында - Бейбітшілік жэне келісім сарайында «Дін, қоғам және
халықаралық қауіпсіздік» атты жалпы тақырыппен өтті. Съезде
қазіргі элемдегі діннің рөлі туралы көзқарасты бекіткен мағлүмдама
форматында қорытынды қүжат қабылданды. Бүл мағлұмдама өзіне
үшжылдық сүхбат пен бірлесе атқарған жұмыс кезеңі ішінде қол жеткен, элемдік діндер көшбасшыларының жаһандық элем қүрылысын
белгілеу үдерісіндегі рөлі мен атқаратын қызметін күшейтуге
бағытталған келісімдерді біріктірді.
Әлемдік ждне дәстүрлі діндер көшбасшыларының үшінші съезі
2009 жылы шілденің 12-сінде Астана қаласында өтті. Съезге Еуропа
мен Азияның, Таяу Шығыстың 35 елінен және Америкадан 77 деле
гация құрамында 400 делегат қатысты. Съездің басты тақырыбы:
378

«Діндер көшбасшыларының төзімділікке, өзара қүрмет пен
ынтымақтастыққа негізделген әлемді құру ісіндегі рөлі» деп аталды.
Үшінші съезд қорытындылары бойынша қатысушылар бірлескен
мағлүмдама қабылдап, онда дүниежүзілік қоғамдастықты шынайы
дінаралық сүхбат орнату үшін діни көшбасшылар мен ұйымдарды
тұрақты түрде қолдауға, діндер мен өркениеттердің мемлекеттер мен
қогамдарда өзара түсінісуі мен құрметтеуіне жағдай туғызуға үндеді.
Қазақстан Президент! Н.Ә.Назарбаев өз!н!ң баяндамасында Әлемд!к
және дәстүрл! д!ндер көшбасшыларының үш!нш! съез!н өтк!зуд!ң
маңыздылығын: «Мен III съезд қорытындыларының өркениеттер,
мэдениеттер жэне д!ндер арасындағы сүхбатты !лгер!лету !с!нде аса
өзект! тұжырымдамалық рөл атқаратынына сен!мд!м!н. Олар, сөз жоқ,
адамдарды жақындастырып, әлемде дінаралық өзара түс!н!суш!л!кт!
нығайтады. Мэдениетаралық жэне дінаралық ашық сұхбат
Қазақстанның !шк! жэне сыртқы саясатының маңызды мэселелер!н!ң
б!р! екенін айтқым келед!», - деген сөздермен атап көрсетт!.
Әлемдік және дәстүрлі діндер көиібасшыларының төртінші
съезі 2012 жылгы мамырдың 30-31-інде Астанада отті. Съезге
элемніц 40 елінен 85 делегация қатысты. Бүл съездің басты
тақырыбы: «Бейб!тш!л!к пен кел!с!м адамзат таңдауы рет!нде» деп
аталды. Секциялар отырыстары қазірг! заманда аса өзект!: «Д!ндер
көшбасшыларының түрақты дамуға қол жеткізудег! рөл!», «Д!н және
эйел: рухани қүндылықтар жэне қазірг! қатерлер», «Д!н жэне жастар»
Іспетт! тақырыптарды талқылады.
ДІндер көшбасшыларының IV съез! аясында айрықша маңызды
тарихи оқига —Қазақстан Президент!н!ң үсынысымен және элемдік
жэне дэстүрл! діндер көшбасшыларының б!р ауыздан қолдауымен
құрылған Дін көшбасшылары ке}(ссінің б!р!нш! отырысы орын алды.
Кеңес құрамына элемдег! д!ндерд!ң танымал 15 көшбасшысы к!рд!.
Салмақты халықаралық институт ретінде Д!н көшбасшылары кецесін
қүру д!ндер көшбасшыларының астаналық дінаралық саммит!
тарихындағы жаңа кезең болды. Д!н көшбасшылары кеңес! қызмет!н!ң
мақсаты —мэдениеттер сүхбатына, экономикалық өзара !с-қимылдарга
бағытталған жұмыс атқаратын басқа форумдармен және халықаралық
үйымдармен сүхбат пен ынтымақтастықты қамтамасыз етуд!ң басым
м!ндеттер! мен тет!ктер!н айқындау.
Әлемдік ждне дәстүрлі діндер көіибасшыларыныц V съезі 2015
жылы маусымныц 10-11-інде Астанада: «Д!н көшбасшылары мен саясат қайраткерлер!н!ң бейб!тш!л!к пен даму мақсатындағы сүхбаты»
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тақырыбы бойынша Бейбітшілік пен келісім жэне тәуелсіздік сарайында өтті. Съезд жұмысына элемнің 42 елінен 80 делегация қатысты.
Съездің бірінші күні Қазақстан Президент! Н.Ә.Назарбаев пен
Б¥¥-ның Бас хатшысы Пан Ги Мун сөз сөйледі. Бесінші съезд сессиялары отырыстарының тақырыптары: «Дін және саясат қайраткерлері:
адамзат алдындағы жауапкершілік», «Діннің жастарға ықпалы: білім,
ғылым, мәдениет жэне бұқаралық ақпарат құралдары», «Дін және сая
сат: жаңа үрдістер мен болашақ жоспарлар», «Бейбітшілік, қауіпсіздік
пен үйлесім үшін, әлемдік жэне дэстүрлі діндер көшбасшылары арасында өзара құрмет пен түсіністік негізіндегі сүхбат» болды.
Съезд қорытындылары бойынша Мағлұмдама қабылданып, кол
қойылды. Онда съезге қатысушылардың элемдік және дэстүрлі
діндердің адамзат өркениетінің дамуына қосатын үлесін түсінетіні,
діннің өзара сыйластық орнатудағы маңызды рөлін жете ұғатыны
айтылған. Олар элемнің кейбір өңірлерінде дінаралық және этносаралық шиеленістердің, саяси тұрақсыздықтар мен қарулы қақтығыстардың орын алып жатқанына алаңдаушылық білдірді, экстремизм
мен лаңкестіктің барлық діндердің шынайы мақсат-міндеттеріне
ешқандай қатысы, ортақтығы жоқ екенін баса айта отырып,
төзімсіздіктің барлық көріністерін айыптады.
Сонымен, тэуелсіз Қазақстан үшін: «діни қатынастар - дамып
жатқан азаматтық қогамның маңызды саласы, өйткені Қазақстан
көпұлтты ғана емес, көпконфессиялы да ел». Сондықтан ішкі
түрақтылықты сақтау үшін, конфессияаралық татулықты қатаң үстану
қажет. Көптеген елдердің алдында үлгі бола отырып, егемен Қазақстан
Республикасы дэл осы жолмен жүріп келеді.
Бақылау сүрақтары:
1. Қазақстанда ғылым дамуының қиындықтары жэне келешектері
қандай?
2. Мэдениет саласын өркендету үшін мемлекет қандай шаралар
қабылдады?
3. «Мәңгілік ел» үлттық идеясының мазмүны неде және жастарды
отансүйгіштік рухта тэрбиелеу ісінде қандай рөл атқарады?
4. Қазіргі заманғы азаматтық қоғамда БАҚ-тың қандай орны жэне
рөлі бар?
5. Қазақстанда конфессияаралық қатынастар қалай дамиды?
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17-тақырып. Қазақстан Республикасы және
қазіргі дүниежүзілік қоғамдастық
Дэрістің жоспары:
1. Тәуелсіз Қазацстан халықаралың қатынастар жүйесгиде.
2. Қазацстаи - еуразиялық ықпалдастыңтьщ жаңа үлгісіи бастаушы.
3. Алыс шет елдермеи стратегиялъщ серіктестік.
4. Халыңаралың үйымдар. Жанандық әлемде Қазаңстан мәртебесінің ныгаюы.
Дэрістің қысқаша мазмұны
1. Тәуелсіз Қазақстан халықаралық қатынастар жүйесінде
КСРО-ның таратылуына жэне жаңа егемен мемлекеттердің пайда
болуына байланысты, халықаралық қатынастар жүйесінде терең
өзгерістер орын алды. Тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің алдында:
дербес өмір сүрудің қолайлы жағдайларын жасау, халықаралық
қоғамдастықта республиканың оңтайлы орнын іздестіріп табу, халықаралық беделге ие болу және елге, халыққа элемдегі басқа мемлекеттер мен халықтар тарапынан қүрметке қол жеткізу міндеті тұрды.
Жогарыда аталгаи міндеттерді жүзеге асыру мақсатында
ңазацстандық сыртңы саясат, орасан үлкен міндет және алдагы
үзаң келешектегі іс-қимылдардың үшарымы ретіиде, мемлекеттік шекараның барша бойында іргелес елдермен тату көршілік
ңатынастар орнатуга незізделіп қүрылады. Оның үстіне, халықаралық қатынастарымыздың көпвекторлығы Қазақстан Респуб
ликасы сыртқы саясатының 2014-2020 жылдарға арналған, 2014
жылы қаңтардың 21-інде ҚР Президентінің Жарлығымен бекітілген
түжырымдамасында айқындалған.
ҚР сыртқы саясаты тұжырымдамасы республика президентінің
«Қазақстан-2050 Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси
бағытына» сай жасалған жэне Қазақстан Республикасы сыртқы сая
саты қызметінің үстанымдары мен тәсілдеріне, мақсаттары мен басым
міндеттеріне деген негізге алынатын көзқарастарының жүйесі болып
табылады.
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Осы Тұжырымдамада көрсетілгендей, өзінің тэуелсіздігінің үшінші
онжылдығында Қазақстан серпінді дамып келе жатқан экономикасымен және айқын белгіленген басым міндеттерімен қалыптасқан
тұрақты мемлекет ретінде танылды. Сонымен бірге қазіргі заманның
нақты жағдайларын ескергенде, еліміздің сыртқы саясаты ұлттық
мүдделерді нақты нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған қажеттілік
ұстанымдарында жаңғыртып, ілгерілетуді талап етеді. Бүл үдеріске
түтас бірқатар ішкі және сыртқы факторлардьщ эсері бар.
Ішкі факторлардьщ арасында Қазақстанның саяси жэне әлеуметтікэкономикалық дамуындағы түбегейлі өзгерістерді, өзгеру кезеңдерінің
аяқталганын және еліміздің 2050 жылға дейінгі ұзақмерзімдік жэне
тұрақты дамудың жаңа стратегиясына өткенін айта аламыз.
Сыртқы факторлар; дүниежүзілік қаржы-экономикалық дағдарыстың теріс салдарларын еңсеру қажеттігі, қақтығыстардың ушығуы,
адамзаттың қазіргі қиындықтары, өңірлік және жаһандық деңгейлерде
сапалы жаңа геосаяси, геоэкономикалық ахуалдың пайда болуы
тәрізді себептерден туған.
Бүгінгі таңда Қазақстанның әлемдік саясаттағы, дүниежүзілік еңбек
бөлінісіндегі, бүкілэлемдік байланыстар мен қарым-қатынастардағы
рөлі көбінесе оның әлемде жүріп жатқан үдерістерге қатысуы сапасына, Ресей, Қытай мемлекеттерімен, Орталық Азия елдерімен, АҚШпен, Еуропамен, Азия - Тынық мүхиты өңірі елдерімен көпвекторлы
ынтымақтастық орнатып, өзара іс-қимылдар үйымдастыруына байланысты. Жағдайдың мэнділігі мынада; дүниежүзілік алаңдағы
негізгі ойыншылар мен күштерге мемлекеттер ғана емес, соны
мен қатар трансшекаралық құрылымдар мен бірлестіктер: біріккен
Еуропа, ДСҮ, өңірлік халықаралық ұйымдар да айналып отыр.
Сондықтан Қазақстан қазіргі ықпалдастық құрылымдары: БҮҮ, ТМД,
ЕАЭО, ШЫҮ, ҮҚШҮ (Үжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы),
ЕҚЫҮ, ЭЫДҮ (Экономикалық ынтымақтастық жэне даму ұйымы)
жүмыстарына терең және тиімді қатысудың стратегиялық бағытын
үстанып, Еуропа мен Азия, Америка елдерімен екіжақты келісімшарт жасасуды дамытып келеді. Бұл іс-қимылдарға бостандық беріп,
элемдік шаруашылық жэне саяси қатынастар саласына ықпалдасып,
бірігу үшін мүмкіндіктер ашады.
Қазақстан Республикасы, бүрынғы кеңестік республикалар
сияқты, 1992 жылы Еуропадагы қауіпсіздік жәнс ынтымақтастық
кеңесіне (ЕҚЫК) қатысушы болды. Бүл сол бойда Қазақстанды
осы халықаралық үйымның 48 мүшесінің барлыгы бірдей қабылдап,
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тануын білдірген-ді. Қазақстан 1992 жыл ішінде ЕҚЫК-тің барлық
басты құжаттарына, бірінші кезекте, 1975 жылғы Хельсинки
қорытынды актісіне, Жаңа Еуропа үшін Париж Хартиясына қол қойып,
сол арқылы өзіне Кеңес мүшесінің барлық міндеттемелерін алды.
1994 жылғы Будапешт саммитінде ЕҚЫК Еуропадағы қауіпсіздік
және ынтымақ ұйымы (ЕҚЫҮ) болып өзгертілді. Осы ұйым
жүмысына қатыса бастаған алғашқы күндерден-ақ Қазақстан ЕҚЫК/
ЕҚЫҮ кеңістігінде қауіпсіздікті ньіғайту мақсатын көздеп, белсенді
әрекет етті. Мэселен, 1992 жылы Хельсинки саммитінде президент
Н.Ә.Назарбаев өңірлік қақтығыс пен кикілжіңдердің алдын алу жэне
Еуразияда бейбітшілікті қолдау үшін, ЕҚЫК-тің арнаулы күштерін
қүру туралы үсыныс жасаған-ды. Сол кезде қазақстандық көшбасшы
алғаш рет ЕҚЫК-ке ұқсас азиялық ұйым (АӨСШК - Азиядағы өзара
эрекет және сенім шаралары жоніндегі кеңес) құру туралы айтқан.
Қазакстанның ЕҚЫҮ-мен ынтымақтастығының, жалпы, оның
халықаралық алаңдағы шептерін нығайту үшін үлкен маңызы болды.
ЕҚ Ы ¥ ІІМ басшыларының 2007 жылдың күзінде Мадридте откен
кездесуінде Қазақстанның 2010 жылы Е Қ Ы ¥ төрагасы болатыны
жарияланды. Ел халқы Қазақстанның ЕҚЫҮ-ға табысты төрағалық
етіп, Астанада осы беделді халықаралық үйымға кіретін 56 елдің
мемлекеттері мен үкіметтері басшыларының саммит! өткеніне куә
болды.
Жемісті ынтымақтастықтың үлғісі — ол Қазақстан мен Ресейдің
жедел қарқынмен дамып келе жатқан экономикалық қатынастары. Ел
басшылығы үнемі осы екі ел арасындағы байланыстарды дамытудың
маңыздылығын, олардың өзара пайдалы және достық сипатын
мәлімдеп отырады. Оның жанама дәлелі ретінде Қазақстан Ресеймен ТМД бағытында қол қойған 600-ден астам құжатты, 1992 жылғы
Достық және ынтымақтастық туралы келісімді, 1998 жылғы Мәңғілік
достық және ынтымактастық жайындағы келісімді айта аламыз.
Ресей импорт бойынша да, экспорт бойынша да Қазақстанның
неғізғі экономикалық серіктесі болып *қалып отыр. Қазакстан үшін
Шығыстағы белсенді серіктес — ол Қытай. Орталық Азия, Каспий
өңірі мемлекеттер!мен қатынастарға түрақты байланыстар тән.
Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаев сөйлеген сөздер!нде және ел
халқына арнаған Жолдауларында Қазақстанның Орталық Азиядағы
көрш!лес: Өзбекстан, Қырғызстан, Тэж!кстан және Түр!кменстан
елдер!мен достық пен ынтымақтастық орнатудың маңыздылығын
ерекше атап айтады. Бұл, әлбетте, өң!р халықтарының тарихи
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дәстүрлеріне көрсетілген құрмет қана емес. Қазақстанның сыртқы
саясатының өңірлік тұжырымдамасы әртүрлі бағалау өлшемдеріне
негізделген. Мысалы, географиялық жақындық, әскери қауіпсіздік,
экономикалық байланыстар және ортақ кеңестік өткен заман осының бәрі Қазақстанның кеңес уақытынан кейінгі кеңістіктегі
немесе, әдетте айтатынымыздай, «таяу шетелдегі» сыртқы саясаты
тұжырымдамасында баяндалған.
Қазақстан қашанда ТМД кеңістігіндегі эртүрлі сипаттағы
ықпалдастық үдерістерін қызу қолдаушы, жақтаушы болып келген. Қазақстанның қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесінде 1992
жылы мамырдың 15-інде Ташкентте жасалған Ұжымдық қауіпсіздік
келісіміне (¥ҚК) маңызды рөл беріледі. ҮҚК-нің 2002 жылы мамырда
Мэскеуде өткен мерейтойлық саммитінде Қазақстан РФ президент!
В.В.Путиннің ¥ҚК-ні Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт үйьшы
(¥Қ Ш ¥) деп өзгерту туралы ұсынысын қолдады.
ҚР Президент! Н.Ә.Назарбаев 1992 жылдың қазанында Б ¥ ¥ Бас
Ассаіиблеясының 47-сессиясында алғаш рет Азиядагы өзара әрекет
және сенім шаралары жөніндегі кецес (АӨСШК) шақыру туралы
идеясын алға тартты. Бұл бастаманың мәні Азиядағы қауіпсіздік
үшін барлыгын қамтитын жоне жан-жақты жүйе қүру қажеттігінде
жатқан-ды. АӨСШК шақыру идеясын Азияның 16 мемлекеті мақұлдады. 1992-2008 жылдар аралығында АӨСШК бірнеше кезеңнен өтті.
Бастапқы кезеңде Азия елдерінің 1ІМ сарапшыларының (Арнаулы
жұмыс тобының - АЖТ) кездесулері өтті. Алматыда 2002 жылы
маусымда өткен саммит қорытындылары бойынша екі құжатқа:
лаңкестікті жою жэне өркениеттер арасындағы сүхбатқа көмек көрсету
туралы Алматы актісіне және АӨСШК мағлұмдамасына қол қойылды.
Қазақстан жэне оның көшбасшысы Н.Ә.Назарбаев үшін осындай
ауқымды халықаралық форум өткізу елдің үстанымдарын нығайтып,
халықаралық алаңда республиканың бедел-абыройының көтерілуіне
оң ықпал етті.
Алдында айтылғандай, Ресей Қазақстанның сыртқы саясатындағы
басты серіктесі болып табылады. Ресей мен Қазақстан - ТМД мен
ЕурАзЭҚ-тың тең құрылтайшысы, әрі ¥ҚШ¥, ШЫ¥ және АӨСШК
аясында өзара іс-қимылдарға атсалысып, Каспий теңізінің құқықтық
мэртебесі бойынша көпжақты келіссөздерге қатысады, Сөйтіп,
Қазақстан мен Ресей қатынастарының айқын көпжақты сипаты бар.
Қазақстанның Еуразия Экономикалық қогамдастығына (ЕурАзЭҚ)
қатысуы 1990 жылдардың бірінші жартысынан бастау алады: ол кезде
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рсспубликамыз ТМД кеңістігінде ықпалдастық үдерістерін қарқынды
жүргізіп жатқан-ды. Ел президент! Н.Ә.Назарбаевтың 1994 жылы
маурыздың соңында Мәскеуге барған сапары кез!нде Еуразия Одагын
күру туралы алға тартқан бастамасын осы тұрғыдан қарау керек.
2. Қазақстан - еуразиялық ықпалдастықтың
жаңа үлгісін бастаушы
Казахстан Республикасы тәуелс!зд!г!н!ң 25 жылдығына арналган
салтанатты жиналыста мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаев: «Қазақстан
і.іқііалдастықтың жаңа үлг!с!н бастаушы болды. Жиырма жыл боиы
мсн Еуразия ықпалдастығының жүзеге асуын табанды қуаттап келдім.
Бүл жайында алғаш рет 1994 жылы-ақ айтқанмын. Бүпнп таңда біз
Армения, Беларусь, Кыргызстан жэне Ресей мемлекеттерімен бірге
Ііуразия экономика одағына катысамыз. Әлемн!ң ондаған мемлекеті
І-уразия одағымен ынтымактасу, оның !ш!нде ерк!н сауда аймағын
күру аркылы б!р!гу ниетін б!лд!р!п отыр. Оңтүстік Корея мен Изра
иль мемлекет! де б!зд!н одакпен ерк!н сауда аймагын кұрғысы келеді.
Еуразия ыкпалдастығы идеясының маңызды жактары Қазакстанның
катысуымен немесе бастамасы бойынша кұрылған АӨСШК жэне Шан
хай ынтымактастык ұйымы !спетт! ұйымдардың кызметінде жүзеге
асты. Ыкпалдастык - ол сен!м, достык жэне өң!рдегі тұрактылык.
Сондыктан мен Еуразияның барлык елдер!н тығыз ыкпалдастыкка
жэне сер!ктест!кке шакырамын!» —дед!.
Б!зд!ң п!к!р!м!зше, біртұтас өң!рл!к кеңіст!к аясында ыкпалдастыкты жан-жакты тереңдету экономиканың өсуіне және көп
жағдайда Қазакстанның әлемдег! озык 30 елд!ң катарына кірушің
стратегиялык м!ндет!нің жүзеге асуына септігін типзетш боладьі.
Нақ осы мақсаттарда 2015 жылы қаңтардың 1-шде «Еура
зия экономикалық одағы (ЕАЭО) туралы келісім күшше енді.
Кел!с!м тауарлар, көрсет!лет!н кызметтер, капитал мен жұмыс күші
козғалысының ерк!ндіг!н, экономика салаларында үйлестірілген,
кел!с!лген немесе б!ртұтас саясат жүргіз!лу!н камтамасыз ететін,
осы кұжат және Одак аясындағы халыкаралык кел!сімдер айкындаган экономикалык одак қүрылатынын бекітт! (ЕЭК - Еуразия
экономикалык комиссиясының баспасөз кызмет!н!ң хабарламасы).
ЕАЭО туралы кел!с!мге 2014 жылы мамырдың 29-ында Астанада
Беларусь Республикасы, Казахстан Республикасы жэне Ресей Федера385

циясы Президенттері қол қойды. Үш мемлекеттен өзге, Одаққа қосылу
туралы келісімге 2014 жылы қарашаның 10-ында қол қойған Арме
ния Республикасы және сондай келісімге 2014 жылы желтоқсанның
23-інде қол қойған Қырғыз Республикасы да осы Одаққа мүше болды.
Еуразия экономикалық одағы халықаралық субъект болу құқын алған
өңірлік экономикалық ықпалдастықтың халықаралық ұйымы болып
саналады. Одақ мүше мемлекеттердің өз халықтарының өмір сүру
деңгейін көтеру мүдделерінде экономикаларын түрақты дамытуы,
сондай-ақ жаһандық экономика жағдайында ұлттық экономикаларды
жаң-жақты жаңғырту, кооперациялау жэне бәсекеге қабілетін көтеру
үшін мүмкіндіктер туғызуды мақсат етеді.
ЕАЭО өзінің қызметін: Одақ туралы келісімге сәйкес, халықаралық
құқықтың жалпыға бірдей танылған үстанымдарын, мүше мемлекеттердің егемен теңдігі мен аумақтық тұтастығы үстанымдарын
құрметтеу негізінде; мүше мемлекеттердің саяси құрылысы
ерекшеліктерін сыйлау негізінде; өзара тиімді ынтымақтастықты,
теңқұқылықты қамтамасыз ету, тараптардың үлттық мүдделерін
ескеру негізінде; нарықтық экономика мен адал бэсеке ұстанымдарын
сақтау негізінде сол мүше мемлекеттер берген құзыреттер шектерінде
жүзеге асырады.
Одақтың бас органы болып қүрамына мүше мемлекеттердің басшылары кіретін Жоғарғы Еуразия Экономикалық кеңесі (ЖЕЭК)
танылады. ЖЕЭК отырыстары жылына кем дегенде бір рет өткізіледі.
ЕАЭО құрылымын сондай-ақ үкіметтер басшылары деңгейіндегі
Үкіметаралық кеңес, Еуразия экономикалық комиссиясы жэне одақтың
соты қүрайды.
3. Алыс шет елдермен стратегиялық серіктестік
Қазақстан мен Германия ынтымақтастығының негізі 1992 жылы
ҚР Президент! Н.Ә.Назарбаевтың ГФР-ге алғашқы сапары және
қатынастар туралы Бірлескен мэлімдемеге және әртүрлі салаларға
қатысты шарттар мен келісімдерге қол қою барысында салынған-ды.
Германияның Қазақстанға қатысты саясатының ерекшелігі өңірлік
жағдайға байланысты. Берлин Қазақстанды Орталық Азияның
бір бөлігі деп қарайды жэне өзінің саясатын барша Орталық Азия
өңірімен тығыз байланыстыра жүргізеді. Германия саясатының екінші
ерекшелігі оның жалпы Еуропа Одағы саясатымен тығыз ұштасуында
жэне үйлесуінде жатыр.
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Қазақстан Республикасы мен ГФР арасындағы қатынастар 2001
-м.ілы жаңа деңгейге көтерілді: 2001 жылдың қазан айында ҚР
I Ірезиденті Н.Ә.Назарбаевтың Берлинге ресми сапары маңызды
пқііға болды. Осы сапар барысында тараптар әскери ынтымақтастық,
млдсни және гуманитарлық ынтымақтастық салаларына қатысты алты
кслісімге қол қойды. Сонымен қатар Н.Ә.Назарбаевтың осы кездесуі
жлііс содан кейін канцлерлер Г.Шредермен, А.Меркельмен 2002Л)07 жылдардағы саммиттерде кездесуі барысында Орталық Азия
оціріндегі қауіпсіздік жэне тұрақтылық мэселелеріне үлкен көңіл
і»олінді.
ГФР Еуропа Одағында Қазақстанның тәуелсіздігін қабылдаған
іиігашқы мемлекеттердің бірі болды. Дипломатиялық қатынастар
орматқан 24 жылдан астам уақыт ішінде берік үкіметаралық және
ііарламентаралық, партияаралық байланыстар нығая түсті. Оның
үстіне, Қазақстан мен Германия ынтымақтастығының негізін өзара
қүрмет, сенім және ашықтык қүрайды.
Федералдық канцлер Ангела Меркель 2010 жылы Қазақстанға екі
рст, оның ішінде бір рет Астанада өткен ЕҚЫҮ саммитінің жұмысына
қатысу үшін келген.
ҚР Президент! Н.Ә.Назарбаев 2012 жылы ақпанның 7-8-!нде
Г(І)Р-ге барған кезект! сапары аясында Германия басшылығымен кездескенде, саяси-экономикалық сипаттағы бірқатар !с-шаралар жүзеге
асты, сондай-ақ үкіметаралық, ведомствоаралық және коммерциялық
қүжаттардың үлкен пакет!не қол қойылды.
Б!зд!ң мемлекет!м!з басшысының осы сапарының нег!зг! себеб!
Қазақстан мен Германия арасындағы дипломатиялық қатынастардың
орнауына жиырма жыл толуы, сондай-ақ «технологияны шик!затқа айырбастау» формуласы нег!з!нде сауда-экономикалық ынтымақтастықтың алға өрлеу!н қамтамасыз ету болған-ды.
2009 жылы Германияда «Қазақстан жылы» табысты өтт!. Соның
аясында ГФР аумағында 100-ден астам саяси, экономикалық және
мәдениет сипатындағы шаралар жүзеге асты. Бұл Қазақстанның
Еуропа ел!нде өтк!зген алғашқы ауқымды !с-шарасы ед!. Ал 2010
жыл Қазақстандағы «Германия жылы» деп жарияланды. Бірлесе отырып б!з Қазақстандағы нем!с диаспорасының (200 мың адамға жуық),
сондай-ақ Қазақстаннан Германияға қоныс аударған нем!стерд!ң
(900 мыңнан астам) мэдениетке және т!лге қатысты қажетт!л!ктер!
қанағаттандырылуына үлкен көң!л бөлем!з.
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/
Қазақстан мен ¥лыбритания арасындағы дипломатиялық
қатынастар орнату 1992 жылғы қаңтардың 19-ында басталды.
Қазақстандық-британдық қатынастар үш: мұнай, мәдениет және білім
беру бағытында құрылады. Британдық инвесторлар Қазақстанның ірі
мұнай-газ кен орындарын барлауға қатысып қана қоймай, сонымен
қатар Қазақстан Үкіметі мен Батыс кэсіпкерлерімен өзара қатынастар
орнатудың белсенді делдалдары да болып табылады.
Қазақстан басшысы 2000 жылы Британ аралдарына екі рет барды:
ол М.Тэтчермен алдымен қыркүйектегі ресми емес қысқа сапары
барысында, содан кейін қарашада Үлыбританияға ресми сапармен келгенде кездесті. Бұл сапардың үлкен саяси жэне халықаралық маңыз
алуының басты себебі - ҚР мемлекеті басшысының Ұлыбританияның
жоғары марапатына ие болуы. Бұл қүрмет Ұлыбританияның Қазақстанмен ынтымақтастықты жалғастыруға, бірінші кезекте, Каспийдің
мүнай ресурстарын игеруге деген үлкен мүдделілігімен қатар,
Н.Ә.Назарбаевтың әлемдік саяси орталардағы аса жоғары беделі мен
абыройын көрсетуге тиіс болды.
Үлыбритания еліне 2015 жылғы қарашаның 4-інде барған кезекті
ресми сапары барысында Қазақстан Президент! Н.Ә.Назарбаев пре
мьер-министр Дэвид Кэмеронмен өткізген кездесуінің нәтижесінде
Қазақстан Республикасы мен Үлыбританияның Біріккен корольдігі
және Солтүстік Ирландия арасында Құқық саласында көмек көрсету
туралы келісімге қол қойылды. Одан өзге, келіссөздердің тағы бір
нәтижесі Қазақстан мен Ұлыбританияның өзара инвестициялары, атап
айтқанда, Үлыбритания тарапынан 12 миллиард доллар мөлшерінде
инвестициялар салу туралы келісімге қол жетті. Қазіргі уақытта
Қазақстанда британдық капиталдың қатысуымен 500 компания жүмыс
істейді.
Франция Республикасы Қазақстан Республикасын 1992 жылы
қаңтардың 7-сінде мойындап, қабылдады. Екіжақты қатынастардағы маңызды оқиға 1993 жылы қыркүйектің 16-17-сінде пре
зидент Ф.Миттеранның Қазақстанға келіп, біздің көшбасшымыз
Н.Ә.Назарбаевпен кездесуі болды. Франция басшысының біздің елге
келген бұл сапары екі ел арасындағы саяси, экономикалық және
мәдени қатынастардың дамып, нығаюына серпін берді.
Н.Ә.Назарбаев 1995 жылдың маусымында Парижде аялдаған қысқа
уақыты ішінде Францияның президент! Ж.Ширакпен жеке танысқан
ед!. Ал сол жылдың қараша айында Қазақстан басшысы Францияға
енд! ресми сапармен барды. Н.Ә.Назарбаев 2008 жылдың маусымында
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•1‘ранцияның жаңа президент! Н.Саркозимен кездест! және Қазақстан
мсмі Франция арасындағы қатынастар дамудың жаңа кезең!не шықты.
;.(И)9 жылы Франция президент! Н.Саркози ресми сапармен Астанаға
кслғенде, б!рқатар ек!жақты кел!с!мдерге қол қойылды.
И.Ә.Назарбаевтың Францияның қаз!рг! президент! Ф.Олландпен
ксздесу! 2016 жылы қарашаның 5-!нде сол елде болды. Ек! мемлекст басшылары соңғы үш жылда бес!нш! рет кездесті. Қазақстанды
(|іранцуз экономикасының орасан үлкен тәж!рибес! қызықтырады.
Лстана мен Париждің тығыз ынтымақтастығын ел!м!зде бірлескен 130
клс!порынның жүмыс !степ жатқаны-ақ дэлелдейд!. Ынтымақтастық
бүнымен шектел!п қалмай, ары қарай тереңдей түсет!н болады.
Ек! ел арасындағы ынтымақтастық әртүрл! бағыттар бойынша
ііыгаятын болады. Франция ЭКСПО-2017 халықаралық көрмесіне
қатысатын ниет!н ресми түрде растады. Қазақстанның Аэроғарыш
комитет! мен Францияның Үлттық ғарыш зерттеулер! орталығы
і.інтымақтастық жөн!нде шарт жасасты.
Н.Ә.Назарбаевтың дипломатиялық және сыртқы саясат жүргізу
іаланты Қазақстан мен Америка Қүрама Ш таттары қатынасгарында толық көрінді. Қазақстан Республикасы мен АҚШ-тың
озара қарым-қатынастарының тарихы: «Америкамен достасу оның
дучиішиы болудан анагүрлым қиыи» деген қанатты сөзге эбден сай
келед!. Қазақстан басшысы Американың соңғы төрт президентімен
дс: Үлкен Дж.Бушпен (1991, 1992, 2006 жж.), Б.Клинтонмен (1993,
1997, 1999, 2005 жж.), К!ш! Дж.Бушпен (2001, 2005, 2006 жж.) және
ІІ.Обамамен (2010, 2015, 2016 жж.) жи! кездест!.
Нұрсұлтан Назарбаев пен Барак Обама 2015 жылдың қыркүйегінде
сауда-экономика, инвестиция және отын-энергетика салаларындағы
ынтымақтастықты нығайту жолдарын талқылады. Одан өзге,
Қазақстан мен АҚШ көшбасшылары халықаралық күн тәрт!б!н!ң
озект! мәселелер! бойынша п!к!р алмасты. Ек! көшбасшының кездесу!
Қазақстан Президент! Н.Ә.Назарбаевтың БҰҮ Бас ассамблеясының
Иью-Йорктег! 70-ш! сессиясына қатысуы аясында өтт!. Аталған сессияда жасаған баяндамасында Қазақстан басшысы ел!м!зд!ң қол
жетк!зген басты жет!ст!ктер!н, б!рінш! кезекте, мыңжылдықты
дамытудың сег!з мақсатын жүзеге асыруға қатысты жет!ст!ктерд! атап
отт!. Сол кезде қазақстандық сарапшылар Нүрсұлтан Назарбаевтың
Пью-Йоркте БҰҮ Бас ассамблеясы сессиясында жасаған баяндамасына түс!н!к берд!. Б!р!нш! кезекте, сарапшылар президент!м!зд!ң
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бұл жолы мемлекеттер мен үкіметтердің алдында баяндаманы қазақ
тілінде жасағанын ерекше атап өтті.
Білетініміздей, соңғы жылдардағы екіжақты қатынастардың
маңызды оқиғасы 2006 жылы ҚР Президент! Н.Ә.Назарбаевтың
АҚШ-қа барған сапары болды. Ынтымақтастықтың оң нэтижесі
деп Орталық Азияда және белгілі бір дэрежеде ТМД елдері арасында Қазақстанның көш бастап отырғанын (реформалар жэне
экономика бойынша) Құрама Штаттардың мойындағанын айтуға
болады. Вашингтонда Астананың өзіне өңірде көш бастаушы рөлін
алуға тиістігі туралы ұйғарым жасалды, ал бұл энергетика сек
торы инфрақұрылымын дамытып, энергоресурстар үшін қосымша
тасымал бағыттарын құруға мүмкіндік береді. Қазацстпан ТМД
республикаларыныц ішінде Америка Қүрама Штаттары иарыктыц
экономикага көшкен ел ретінде ресми түрде таныган бірінші елге
айналды.
2016 жылдың желтоқсанында Қазақстан мен АҚШ ынтымақтастығына дэл 25 жыл толды. Осындай табысты ынтымақтастық
себептерінің бірі - ол, дау жоқ, экономикалық, саяси ынтымақтастықтағы, қауіпсіздік жэне көптеген басқа салалардағы мүдделердің
ортақтығы. Қазақстан мен Америка қатынастарын бірнеше кезеңге
ажыратуға болады. Егер олардың біріншісі Қазақстан аумағында
ядролық қарусыздану (бұл жерде Құрама Штаттар үлкен көмек
көрсетті) саясатына байланысты болса, кейінгілері көбінесе
экономикалық сипатта болды. Мысалы, өткен жылы елдер арасындағы
екіжақты тауар айналымы 1,7 миллиард доллардан асты. 1993 жылдан
бері қарай Америкадан Қазақстан экономикасына төте инвестициялар ағыны 26 миллиард долларға жетті. Таяуда ғана Америка елдің
45-ші президент! ет!п сайлаған Дональд Трамппен Қазақстан басшысы Н.Ә.Назарбаев өзара ынтымақтастықтың жаңа мүмк!нд!ктер!н
талқылап та үлгерд!. Тез арада жеке кездесуден өзге, эр!птестер
эртүрл! салалардағы ек!жақты сер!ктест!кт! сақтап қана қоймай, жаңа
деңгейге көтеру жайында да кел!ст!.
Қазақстанның Қытай Халық Республикасьшен қатынастары
ауқымы жағынан ек!нш! көрш! рет!нде Қазақстан Республикасының
сыртқы саясатында маңызды орын алады. Қатынастар саяси,
экономикалық, сауда-саттық, этностық, шекаралық және әскери
салалар бойынша орасан көп мэселелерд! қозғап, қамтиды. Қытай
факторы ҚР сыртқы саясатының тұрақты қозғаушы күш! болып
табылады. Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республи390

к.ісы арасындағы дипломатиялық қатынастар 1992 жылы қаңтардың
1-інде ҚР мен ҚХР өзара түс!н!су туралы меморандумға қол қойған
козден бастау алады. ҚР Президент! Н.Ә.Назарбаевтың 1993 жылдың
казанында ҚХР-ға барған алғашқы ресми сапары барысында тарапіар б!рқатар құжаттарға жэне Достық қатынастардың негіздер! туралы
(іірлескен мағлүмдамаға қол қойды. Сөйт!п, б!зд!ң ел!м!зд!ң Қытаймен
қптынастары серпінд! сипат алып, бер!к кел!с!м мен құқықтық нег!з
салынды. Қытайға 1995 жылы қыркүйекте барған ек!нш! сапары барыи.іида ҚР Президент! Н.Ә.Назарбаев пен ҚХР Төрағасы Цзянь Цзэминь
Қазақстан Республикасы мен ҚХР арасындағы өзара достық қарымқатынастарды ары қарай дамытып, тереңдете түсу туралы б!рлескен
маглұмдамаға қол қойды.
1996 жылдың ш!лдес!нде Цзянь Цзэминь Қазақстанға алғашқы
ресми сапармен келд!. Оның саяси сипаты басым осы сапары бары
сында ек! елд!ң б!рлескен мағлұмдамасы қабылданды.
Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасы
арасындағы экономикалық ынтымақтастықтың жаңа бағыты 1996
жылдан бастап мұнайға қатысты болды. ҚР мен ҚХР 1997 жылы Батыс
Қазақстан - ҚХР С¥АР (Синцзянь ұйғыр автономиялық республи
касы) мұнай құбыры құрылысы туралы кел!с!мге қол қойды, ал аталған
қүрылыс 2006 жылы аяқталды. Лаңкестік жэне экстремизм қау!пқатерлер!н!ң 2000-2002 жылдарда ушығуы жағдайында Қазақстан
мен Қытай ШЫҮ, АӨСШК аясында екіжақты жэне көпдеңгейл!
ынтымақтастықты ары қарай қызу жалғастырды. Бейж!ң 2002 жылы
АӨСШК-НІҢ алғашқы саммит!н!ң өту!не елеул! саяси қолдау көрсетт!.
Қазақстан мен Қытай қатынастарының үдемел! дамуы көбінесе
Қытай басшылығының үш!нш! және төртінш! ұрпақтары арасында
ҚР Президент! Н.Ә.Назарбаевтың жеке жоғары бедел!н!ң арқасында
мүмк!н болды. Сөйт!п, 1992-2008 жылдар кезеңінде Қазақстан мен
Қытай арасындағы өзара ынтымақтастықтың нег!зг! бағыттары жэне
өзара мүддеге қатысты: шекара, шекаралық өзендер, сауда-экономика саласындағы ынтымақтастық, С¥АР-дағы қазақ диаспорасының
жағдайы, мүнай, көл!к салаларындағы ынтымақтастық мәселелер!
толық айқындалды.
Қазақстан мен Қытай қатынастары Н.Ә.Назарбаевтың 2009 жылдың
сэу!р!нде Қытай ел!не сапары барысында ары қарай даму алды.
Сэу!рд!ң 16-сында Бейжіңде ек! ел арасында кел!с!мге қол қойылып,
сол бойынша ҚХР Қазақстанға 10 млрд. доллар көлем!нде кредит берген. Еуразия даму банк!н!ң (ЕАДБ) деректер! бойынша, 2015 жылға
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дейін Қытай кеңес заманынан кейінгі кеңістікте инвестиция салуға
қатысты төтенше таңдау саясатын ұстанған. Ол кезде Қытайдың ТМД
елдеріне төте шетелдік инвестицияларының (ТШИ) жинақталған
сомасы 27 млрд. АҚШ долларына жеткен-ді. Олардың ішінде: 23,6
млрд АҚШ доллары Қазақстанның үлесіне тисе, ал Ресейдің үлесі
небары 3,4 млрд. АҚШ доллары, яғни жеті есе дерлік аз болған.
Қазақстан қазіргі заман жағдайында ¥лы Жібек жолының түп
бейнесі іспетті «Батыс Еуропа —Батыс Қытай» автокөлік күрежолы
құрылысына белсенді қатысып келеді.
Қазақстан мен Қытайдың жемісті ынтымақтастығының жаңа
дәлелі біздің президентіміздің 2015 жылы Қытай еліне жасаған
мемлекеттік іссапары барысында табылды. Сөйтіп, Қазақстан мен
Қытай басшыларының 2015 жылы тамыздың 31-інен қыркүйектің
3-іне дейінгі аралықта өткен жоғары деңгейдегі кездесуі сол жылғы
үшінші кездесу болды. Мемлекетіміздің басшысы ҚХР-ға барғанға
дейін, Нұрсұлтан Назарбаев пен Си Цзиньпин Уфада өткен БРИКС
пен ШЫ¥ саммиттері барысында екіжақты келіссөздер өткізді. Ал
одан да бүрынырақ Астанаға ҚХР төрағасы келіп, елде өткен прези
дент сайлауынан кейін Қазақстанға сапар шеккен алғашқы шет мемлекет басшысы атанған.
Қазақстан Президент! Н.Ә.Назарбаевтың 2015 жылы Қытайға
мемлекеттік іссапармен баруы екі елдің екіжақты қатынастары
дамуының жаңа кезеңіне бастау болды. Бұл іссапардың нақты
нәтижесі құжаттардың қомақты пакетіне (30-дан астам) қол қойылғаны
болды. Олардың қатарында: ҚР мен ҚХР мемлекеттері басшыларының
жан-жақты стратегиялық серіктестік қатынастардың жаңа кезеңі
туралы бірлескен мағлұмдама, екі ел үкіметтері арасында индустрияландыру, инвестициялар, мэдени-гуманитарлық ынтымақтастық салалары бойынша келісімдер бар. Қол жеткен келісімдердің ауқымды
көлемінің коммерциялық сипаты басым.
Іссапар барысында расталған жекелеген келісімдер Астанада
ЭКСПО-2017 халықаралық көрмесінің өтуі, атап айтқанда, туристік
әлеуеттің барынша толық жүзеге асырылуы мәселелерін қозғады.
Қытайдың Ханчжоу қаласында 2015 жылдың қыркүйегінде
кезекті G-20 (жиырмалық) саммит! өтт!. ҚР Президент!
Н.Ә.Назарбаев саммитке ҚХР Төрагасы Си Цзинпиньн!ң шақыруы
бойынша қатысты. Ханчжоуда қол жеткен келісімдер бойынша,
алдағы бес жыл ішінде ҚХР қатысуымен жалпы құны 26 млрд. доллар
тұратын 51 өндіріс нысаны салынатын болады.
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Қазақстанның Жапониямен қатынастары өткен жиырма бес
жыл !шінде б!ркелк! дамымады, бірақ, жалпы, үдемелі болды. Жапомия, Қазақстанда есеп жасалғандай, ірі инвесторға айналмады, алайда
Қазақстан Республикасына қаржылай жэне техника жағынан түрақты
көмек беріп отырды. 1999 жылдың желтоқсанында ел президент!
Н.Ә.Назарбаев Жапонияға іссапармен барды. Ал 2006 жылдың тамызында Жапонияның премьер-министр! Коидзуми Қазақстанға келд!.
Қазақстан Президент! Н.Ә.Назарбаев 2016 жылы қарашада
Жапонияға барған кезект! сапарында сол елд!ң премьер-министр!
Синдзо Абэмен кеңейген құрамда кездесу өтк!зд!. Кездесу бары
сында тараптар ек! елд!ң ынтымақтастығы, оның !ш!нде саяси
өзара !с-қимылдар, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық
қатынастар мэселелер!н!ң кең ауқымын талқылады.
Кел!ссөздер қорытындылары бойынша, тараптар: белсенд!
саяси сүхбатты жалғастыруға, байланыстарды барлық деңгейлерде
дамытуға, өң!рдег! қау!пс!зд!кт!ң қамтамасыз ет!луіне жан-жақты
көмек беруге, сауда-экономикалық және мэдени-гуманитарлық
қатынастарды ынталандыруға, қаз!рг! әлемдег! қатерлерге т!зе қоса
отырып қарсы түруға кел!ст!.
«Бүгінг! күн! Жапония - мемлекетаралық қатынастардың, оның
!ш!нде Орталық Азияда да дұрыс қүрылысын орнату үдер!с!не басты
қатысушылардың б!р!не айналды, - дед! Нүрсұлтан Назарбаев. - Б!з
бірге Б ¥ ¥ Қау!пс!зд!к Кеңес!н!ң тұрақты мүшелер! болып отырмыз
және б!рлескен жүмысымызды ядролық қарусыз әлем үш!н күресуге
арнайтын боламыз. Бұл - жалпыадамзаттық м!ндет».
Өз кезег!нде, Жапонияның премьер-министр! ек! ел арасындағы
дипломатиялық қатынастардың орнағанына 25 жыл толуы қарсаңында
ҚР мемлекет! басшысының ел!не келген!не ризашылық б!лд!р!п, ол
қатынастардың ары қарай нығая беру! Токио үш!н өте маңызды екен!н
айтты.
Мемлекет!м!з басшысының Жапонияға ресми сапары аясында
төмендег!дей маңызды құжаттарға қол қойылды:
— Қазақстан Республикасы мен Жапониянын «Азияның гүлдену!
ғасырында Қазақстан Республикасы мен Жапония арасындағы
ерекше стратегиялық сер!ктест!к туралы» б!рлескен мэл!мдеме;
- Қазақстан Республикасының Инвестициялар жэне даму
жөн!ндег! министрл!г! мен Жапонияның Жер, инфрақұрылым,
көл!к жэне туризм министрліг! арасындағы өзара түс!н!ст!к ту
ралы Меморандум;
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экономикалық және мэдени ынтымақтастықтың маңызды Іргетасында
негізделд!.
Қазақстан Республикасы мен Үндістан Республикасы арасындагы дипломатиялық қатынастар ҚР Президент! Н.Ә.Назарбаевтың
1992 жылы ақпанның соңында осы елге барған ресми сапары кезінде
орнады. Сапар барысында ек! ел арасында саяси, сауда-экономикалық,
қаржы, ғылым мен мәдениет салаларындағы ынтымактастыққа бастау
болған бірқатар құжаттарға қол қойылды.
Қазақстанның сыртқы саясатында Иран ерекше орын
алады. Ек! мемлекет те Каспий тең!з!ндег! көрш!лер болғандықтан,
көптеген жылдар бойы Каспийд!ң құқықтық мәртебес!не байланысты кел!ссөздерге қатысады. Иран Қазақстан үш!н тең!з порттарына шығатын жақын жол да болып отыр. Сөйт!п, ҚР мен Иран
қатынастарына, бәр!нен бұрын, Каспий жэне көл!к факторлары да
ықпал еткен! анық.
Тэуелс!з Қазақстанның араб элем!мен алғашқы байланысы 1991
жылдың соңына жатады: сол кезде Палестина көшбасшысы Я.Арафат
Алматыға келген-д!. Оның бүл сапары саясатта қандай да б!р нақты
мақсаттар көздемеген, б!рақ Кеңес Одағының тарауына байланысты,
араб элем! тарапынан Қазақстанға ядролық қаруы бар мемлекет
рет!нде мүддел!л!к танытуға ти!с ед!. 1992 жыл Қазақстан араб
елдерімен дипломатиялық қатынастар орнатқан жыл болды. Қазақстан
басшысы Н.Ә.Назарбаев құрмет корсету ретінде Мекеге кажылық
сапарға барды.
Қазақстан үш!н араб елдерімен ынтымақтастық, б!р!нш! кезекте,
ол мемлекеттердің мұнай өнд!ру !с!ндег! бай тэж!рибес!не бай
ланысты мүддел!л!кке негізделген. Қазақстанның араб елдерімен
қатынастары орнаған алғашқы жылдарда ол мемлекеттердің билеуш!
топтары ерекше мүддел!л!к танытқан сала — ислам құндылықтарын
нығайту жэне насихаттау мақсаты анықталды. ҚР басшылығы
араб елдері көшбасшыларының Қазақстандағы ислам тағдырына
алаңдаушылығына түс!н!ст!кпен карады, өйткен! ислам - қазақ
халқының тарихи жэне мэдени мұрасының б!р бөлшеп. Мысыр Араб
Республикасы мен Сауд Аравиясынан өзге, Қазакстан басқа араб
елдерімен де байланыс орнатқан.
Саясат тұрғысынан Қазақстан үш!н араб элем! тарапынан АӨСШК
шақыру бастамасының қолдау табуының үлкен маңызы болды.
Қазақстан Республикасының араб елдер!мен ынтымақтастығының
1990 жылдардағы жаңа бағыты араб инвестицияларын, бір!нш! кезекте.

— Жапонияның ЭКСПО-2017 халықаралық көрмесіне қатысуы
туралы «Астана ЭКСПО-2017 Үлттық комитет!» АҚ-ы жэне
Жапонияның сыртқы сауда-саттықты дамыту жөніндегі ұйымы
(ДЖЕТО) арасындағы келісім;
- «Астана» Халықаралық қаржы орталығы мен Жапонияның
Бағалы қағаздар жөніндегі дилерлер қауымдастығы арасында
ынтымақтастық туралы келісім.
Сонымен катар 2017 жылғы қаңтардың 1-інен бастап Қазақстан
Республикасы мен Жапония азаматтарының дипломатиялық және
қызметтік паспорттарын иеленушілерді виза талап етуден босату
туралы ноталар алмасу жүзеге асты.
Қазақстан Республикасының сыртқы саясатында Қазақстанның
Түркііямен қатынастары ерекше орын алады. Түркия барша түркі
халықтарының тэуелсіздігін жүйелі түрде жақтап, күрескен ел және
ҚР егемендігін күллі дүние жүзі бойынша бірінші болып қабылдаған
мемлекет болды. Түрік Республикасымен кең ауқымды өзара қарымқатынастар өзіне бірқатар: халықтардың дәстүрлерінен бастап,
қазіргі заманғы байланыстар деңгейіне дейінгі мәселелерді қамтиды.
Келісімдерге сэйкес, 1992 жылдан бері қарай Түркияның жоғары
оқу орындарында Түрік Республикасы Үкіметінің стипендиясын
алатын Қазақстан Республикасы азаматтары білім алады. Түркия
университеттерінде оқу үшін алдыңғы өткен жылдарда 2,5 мыңнан
астам жас сол елге аттанды.
Түркияның Қазақстанға қатысты саясаты саяси жэне экономикалық
ынтымақтастық қатынастарға ғана емес, сонымен қатар барлық
түркітектес халықтардың біртұтас ортақтығы үстанымдарында да
құрылады. Бұл фактор 1990 жылдардың бірінші жартысында екіжақты
қатынастарға күшті эсер етті. Анкараның Қазақстанға қатысты
сыртқы саяси стратегиясы Қазақстан Республикасының дүниежүзілік
қоғамдастыққа мүмкіндігінше тезірек
ықпалдасуы
негізінде
қүрылған-ды. Көпжақты ынтымақтастық үшін негіз 1992 жылдың
қазанында ҚР Президент! Н.Ә.Назарбаевтың Түркияға алғашқы ресми
сапары барысында салынды. Сөйт!п, 1990 жылдардың б!р!нщ! жар
тысында ҚР мен Түркия басшылықтары арасында жоғары деңгейдег!
тұрақты кездесулер дәстүр! қалыптасып, оның үст!не, ондай кездесулар екіжақты форматта ғана емес, көпжақты форматта - түрк!т!лдес
мемлекеттер басшыларының, ЕҚЫҮ жэне ШЫҮ саммиттер! аясында
өтетін. Бұл саяси дәстүр ары қарай — 1990 жылдардың ек!нш!
жартысында және 2000 жылдары да жалғасын тапты. Ол дәстүр
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Біріккен Араб Әмірліктері мен Сауд Аравиясынан Қазақстанның
жаңа бас қаласы - Астананың инфрақұрылымы құрылысына келтіру
болды. Жалпы, Қазақстанның араб элемімен қатынастары бірнеше:
сауда-экономикалық ынтымақтастық, инвестициялар, мұнай-газ сек
торы, мэдени байланыстар бағыттарында дамыды. Қазақстан саудаэкономикалық ынтымақтастық пен араб инвестицияларын келтіруге
басым мағына берген-ді. Араб елдері, бәрінен бұрын, исламның
ортақтығы негізінде рухани және мәдени байланыстардың нығаюына
мүдделілік танытты.
Таяу
жылдарда президент
Назарбаевтың
басшылығымен
Қазақстанның сыртқы саясаты өзінің бағытынан күрт өзгермейді
деп айта аламыз. ҚР мүдделері бұрынғыдай ұлттық, өңірлік жэне
халықаралық тығыз байланыста тұрақтылық пен қауіпсіздікті
қамтамасыз етуге бағытталған. Қазақстан достық жэне серіктестік
қарым-қатынастарды өңірдегі тікелей көршілерімен ғана емес, сонымен қатар Батыс пен Шығыстың, Еуропа мен Азияның көпшілік
мемлекеттерімен өзінің көпвекторлы дипломатия доктринасы
рухында сақтауды қолдайды. Қазақстан өз серіктестерімен саясат түргысынан теңқұқылы, ал экономика жагынан өзара тиімді
қатынастар орнатуга мүдделі.
Қазақстанның сыртқы саясатына көпвекторлылықты: Қытайдың
Орталық Азиядағы салмақты ойыншы ретінде пайда болуы,
Қазақстанның 1990 жылдардың екінші жартысында басқа алып және
өңірлік мемлекеттерге қатысты дербес саясат жүргізуі сияқты факторлар енгізді. Бірақ ҚР сыртқы саясаты мемлекеттіліктің нығаюы,
экономикалық өркендеу, Астананың Орталық Азияда жэне жалпы
кеңес заманынан кейінгі кеңістікте көш бастаушы рөлін алуы
нэтижесінде, 2000 жылдары шын мэнінде көпвекторлы саясатқа
айналды. Соңғы жылдардағы оқиғалар Қазақстанның расында
дүниежүзілік ауқымда, әртүрлі деңгейде наңты көтекторлы және
оган қоса дербес саясат жүргізе алатын ңабілетін көрсетті.
Қазақстан Республикасының Ресей, Қытай сияқты мемлекеттермен, Орталық Азия, АҚШ, Еуропа Одағы елдерімен қарымқатынастарының ешқандай күмән келтіру мүмкін емес стратегиялық
сипаты бар. Ары царай да Қазақстанның сыртңы саясаты, өткеи
жылдардагыдай, республика мен оның халңыныц қауіпсіздігін,
экономикалық өрлеуді және елдің үдемелі дамуын қамтамасыз етуге
багытталатын болады.

Бұл жерде Қазақстанда сыртқы саясатты жүзеге асырудың эдістері
мен мазмұнына шешуші ықпалы бар жеке фактордың рөлі туралы
айтпауға болмайды. Сірэ, қайтадан шетелдік сарапшылардың тәуелсіз
бағалауларына жүгінгеніміз дұрыс болар. Мэселен, Мәскеудің танымал ғалымы А.Терентьев Н.Ә.Назарбаевтың рөлін бағалай келе,
қазақстандық көшбасшы туралы: «Н.Назарбаев —өз өңірінің мэселелері
ғана шешілуіне мүдделі емес, сол себепті де Орталық Азиядағы
артта қалған, қазіргі әлем өзгерістерінен еш хабары жоқ озбыр хандар сияқты көрінетін көршілерінен әлдеқайда ерекшеленіп түрады,
Н.Назарбаев, керісінше, шынайы өркениетті, оған қоса, халықаралық
қатынастар орнатудың өзіндік философиясы бар басшы саналады.
Оның «көпвекторлы саясаты» Қытай - Ресей формуласын мағынасыз
қайталау емес. Өзінің дипломатиясында қазақстандық көшбасшының
мүлдем эртүрлі эдістерді қолдана алатын қабілеті бар. Ол әлі де өткен
кеңес заманын ұмытқан жоқ жэне ескі номенклатура өкілдерімен
солардың тілінде сөйлесе алады. Ол америкалық бизнесмендердің
пайдақүмар тілін де білетіндіктен, Қытай жемістерінің асқақ стилін де
меңгерген, тіпті өзінің исламдық бауырластары арасында да алабөтен
көрінбейді», - деп жазған.
Ресей, АҚШ, Қытай жэне мұсылмандық Оңтүстіктен өзге,
Н.Ә.Назарбаев орасан үлкен ауқымдағы жаңа саяси орталық
ретінде Еуропа Одағымен де стратегиялық, саяси, экономикалық
қатынастарға үлкен маңыз береді. Ол ТМД елдерін үнемі төрт
бостандыққа: тауарлардың, жүмыс күшінің, көрсетілетін қызметтер
мен капиталдың еркін қозғалысына негізделген Еуроодақ үлгісімен
жүруге үндейді. Олі «Біз Еуроодақтан XXI ғасырда экономикалық
және саяси ықпалдастықтың болашағы зор және тиімді бағыты жүзеге
асатын лайықты үлгінің тұрпатын көреміз», - деген.
Өзінің тәуелсіздігі жылдары ішінде Қазақстан Еуропаның барлық
елдерімен белсенді ынтымақтасып келеді және Еуропада республикамыз болашағы өте зор серіктес ретінде танылған.
Соған байланысты Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен жасалган
«Еуропаеа жол» баздарламасының' І^азацстаннъщ ішкі дамуыныц
өзекті міндеттерін шешудің, Еуропа багытында жаңа басты
міндеттерді ащындаудың. тарихи қалыптаскан байланыстарды
ныеайтудың, ьщпалдастьщтың еуропалық іс-тәжірибесіне сүйенудің
мацыздылыгына негізделетінін айтуымыз керек.
Сонымен қатар біз үшін есте қаларлық оқиға - ол 2010 жылдың
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық үйымында Қазақстан397
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ның төрағалық етуімен өтуі. ЕҚЫҮ-ның 2010 жылы желтоқсанның
1-2-сінде Астанада өткен саммит! БҰҮ, НАТО, ТМД және басқаларын
қоса алғанда, 56 мүше мемлекеттен және 12 серіктес мемлекеттен 2,5
мыңға жуық делегаттың бастарын қосты. Саммит барысын баяндап
отыру үшін күллі дүние жүзінен 1,5 мың БАҚ өкілі келді.
Саммиттің негізгі қорытындыларын және, жалпы, Қазақстанның
ЕҚЫҮ-да төрағалық етуін бағалай келе, бәрінен бұрын, бұл жауапты
міндеттің республикамыздың тэуелсіздік жылдары ішінде жеткен
жетістіктерін паш еткен, эрі оның халықаралық беделін айтарлықтай
көтерген ірі дипломатиялық жеңіс болғанын айтуға тиіспіз.
Қазақстанның ірі еуразиялық мемлекет ретіндегі мүдделерінің
жан-жақты сипаты бар және біржақты географиялық мағынасымен
ғана айқындалмайды.
Бұл жагдайда Қазақстанның сыртқы саясатының екі тірегі - көпвекторлық пен теңгерімділіктің, оның үлттық мүдделері қорғалуының
маңыздылығы арта түседі. Көтекторлың республикамыздыц
халықаралық цатынастар саласындагы жете ойластырылгаи доктрипасына аішалды. Қазақстанның тэуелсіз дамыған жылдары оның
сыртқы саясатындағы осындай тэсілдің эбден негізді екенін көрсетті.
Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы планетамыздың барлық
континенттеріндегі саны көп мемлекеттер таныған елге айналды,
сонымен қатар БҮҮ мен оның құрылымдарының толыққанды
мүшесі болып отыр. Кэсіпқой дипломат, ұзақ уақыт Сыртқы Істер
министрлігін басқарган, ҚР Парламент! Сенатының бұрынғы жэне
қаз!рг! спикер!, б!рнеше жыл БҮҮ Бас хатшысының орынбасары
қызмет!н атқарған Қ.Тоқаев бүдан он жыл бұрын-ақ «Қазақстанның
элем танып жатқан мемлекет екен!не жэне ол жайында болашағы зор
мемлекет деген п!к!р қалыптасқанына» эд!летт! баға берген.
Қаз!рде де ешб!р әс!релеус!з-ақ Қазақстанның дүниежүз!л!к
қоғамдастыққа сен!мд! ен!п, барша әлемде тез танылғанын,
халықаралық алаңда саяси күшке ие болғанын, ал осының барлығы
мемлекет!м!зд!ң басшысы Н.Ә.Назарбаевтың сыртқы саясаттағы
белсенд! қызмет!н!ң жем!с! екен!н айта аламыз.
4. Халықаралық үйымдар.
Жаһандық әлемде Қазақстан мәртебесінің ныгаюы
Қазакстан 1992 жыл наурыздың 2-с!нде БҮҮ-ның 168-ш! мүшес!
болды. Бүг!нг! таңда оған 193 мемлекет к!р!п отыр. Қазақстан
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Республикасының БҮҮ жанындағы өк!л! А.Х.Арыстаноекова бұл
тарихи күнд!: «...Әрб!р адам өм!р!нде бұрын-соңды болмаған ғажап
жан теб!рен!с!н бастан кеш!п, өм!р сүрудің ерекше жоғары мағынасын
түс!нет!н, өз!ңд! туған Отаныңның, халқыңның бөлінбес б!р кішкентай
бөлшег! ретінде сез!нет!н сәттер болатын шығар. Өзгеше толқу мен
қуанудың дэл сондай бақытты сәттерін маған тағдыр Қазақстан
Бұұ_га мүше болып қабылданған тарихи күнде сыйлады. Сол кезде
аса беделд! халықаралық ұйымның элемдег! ең би!к м!нбер!нде тұрып
және ел!м!зд!ң Мемлекеттік туының БҮҮ Штаб-пәтер!н!ң төбесіне
қалай көтер!лген!н көр!п, мен отанымыз үш!н асқақ мақтаныш
сез!м!не бөленгенімд! ешб!р сөзбен айтып жеткізе алмаймын...» —деп
еске алады.
Сол жылдың маусымында президент!м!зд!ң Жарлығымен БҮҮ
жанында Қазақстан Республикасының тұрақты өк!лд!г! құрылды. 1993
жылы ақпанның 16-сында БҮҮ-ның Қазақстандағы өк!лд!г! ашылды.
БҮҮ-ның Қазақстан Республикасындағы резидент-үйлест!руш!с!
болып 2015 жылдың желтоқсанында Норимаса Шимомура (Жапония)
тағайындалды.
1992
жылы қазанның 5-!нде ҚР Президент! Н.Ә.Назарбаевтың
БҮҮ-да алғашқы тарихи сөз сөйлеу! орын алды. Мемлекет! м!зд!ң
басшысы 1992-2016 жылдар аралығында барлығы он б!р рет БҮҮның Нью-Йорктег! штаб-пэтер!нде Іссапармен болып, БҮҮ Бас
Ассамблеясының жүмысына элденеше рет қатысты.
БҮҮ Бас хатшылары Кофи Аннанның - 2002 жылы және Пан Ги
Мунның 2010 жылы республикамызға келу! Қазақстан мен БҮҮ арасында ынтымақтастық дамуының аса маңызды оқиғалары болды.
Одан өзге, Пан Ги Мун ЕҚЫҮ саммитіне, сондай-ақ Әлемдік және
дәстүрл! діндер көшбасшыларының Астанада өткен V съезіне БҮҮ
басшысы ретінде қатысты.
Қазақстаи 2016 жылы маусымныц 28-іиде Б ¥¥ Қауіпсіздік Кеңесіиің 2017-2018 жылдардагы турақты емес мүшесі болып сайланды.
Қазақстанда БҮҮ атынан 18 үйым, оның !ш!ндеі Даму
бағдарламасы; Балалар қоры; Ес!ртк!лер мен қылмыстылық жөніндег!
басқарма; Халықаралық Еңбек үйымы; Б!л!м, ғылым және мәдениет
мәселелер! жөніндег! ұйым (ЮНЕСКО); Дүниежүз!л!к денсаулық
сақтау ұйымы; Дүниежүз!л!к банк, Халықаралық валюта қоры жэне
басқалары жұмыс атқарады.
Бұұ-ның тарихи м!нбер! Қазақстан үш!н президент Н.Ә.Назарбаев
аса маңызды: ядролық қарудан бас тарту, полигондарды жабу, жалпыға
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бірдей қарусыздануға үндеу, АӨСШК (Азиядағы өзара эрекет жэне
сенім шаралары жөніндегі кеңес), «Бейбітшілік. XXI ғасыр» манифесін
эзірлеу, Аралды құтқару, «Жасыл көпір» серіктестік бағдарламаларын
жүзеге асыру сияқты, басқа да көптеген ғаламдық жобаларға бастама
көтерген орын болды. Б¥Ү Қазақстан күллі әлемге мәлімдей алатын және басқа мемлекеттердің біздің пікірімізге құлақ асуына қол
жеткізудің лайықты алаңына айналды. Маңызды жаңа жетістіктердің
бірі деп, алдында айтылғандай, Қазақстанның БҮ¥ Қауіпсіздік
Кеңесінің 2017-2018 жылдардағы түрақты емес мүшесі болып сайлануын айта аламыз.
2017 жылы қаңтардың 10-ында еліміз алғаш рет БҮҮ Қауіпсіздік
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі ретінде оның «Қақтығыстарды
болдырмау жэне бейбітшілікті сақтау» тақырыбында өткен ашық
пікірсайыстарына қатысты. Соның аясында Қазақстанның сыртқы
істер министр! Қайрат Әбдірахманов ҚР Президент! Н.Ә.Назарбаевтың
саяси үндеу!: «Қау!пс!з, эд!летт! жэне гүлденген әлем қүру үш!н
жаһандық сер!ктест!кт! нығайтудың қазақстандық тұжырымдамалық
үсынысын» таныстырды.
Нью-Йорктег! !с-шараға БҮҮ Бас хатшысы Антониу Гутерриш,
Италия, Латвия, Нидерланды, Польша, Франция, Украина, Швеция,
Эфиопия, Үлыбритания, Жапония елдер! сыртқы !стер министрлер!н!ц
орынбасарлары, Ресей мен Қытайдың, АҚШ-тың жэне БҮҮ-ға мүше
басқа да мемлекеттерд!ң осы үйым жанындағы түрақты өк!лдер!
қатысты.
П!к!рсайыстар барысында ҚР сыртқы саясат ведомствосының
басшысы Қайрат Әбд!рахманов БҮҮ Қау!пс!зд!к кеңес!н!ң 2017-2018
жылдардағы тұрақты емес мүшес! рет!нде Қазақстан өк!летт!ктер!н!ң
басталуы оқиғасына қатысты ел президент!н!ң саяси үндеу! оның
2016 жылы наурыздың 31-!ндег! «Бейб!тш!л!к. XXI ғасыр» манифес!
ұстанымдарына нег!здел!п, оны жасампаздықпен дамытатынын атап
айтты. Белг!л! болғандай, Ядролық қау!пс!зд!к жөн!ндег! IV саммитте Н.Ә.Назарбаев таныстырған бағдарламалық құжат халықаралық
бейб!тш!л!к пен қау!пс!зд!кт! нығайту !с!нде күш-ж!герлер мен
ынтымақтастықты б!р!кт!ру қажетт!г!не баса назар аударуды қажет
етед! және БҮҮ-ның 100 жылдық мерейтойына қарай ядролық қарусыз
әлем құру мақсатын алға тартады. Бүл жерде бейб!тш!л!к, қау!пс!зд!к
жэне даму арасында үзд!кс!з байланысты қамтамасыз ете отырып,
планетаны соғыстар мен қақтыгыстардан аза ету туралы сөз қозғалып
отыр.
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Елбасымыздың үндеуінде Қазақстанның БҮҮ Қау!пс!зд!к кеңес!не түрақты емес мүше ретіндег! қызмет!н!ң басым бағыттары
ажыратылған. Олардың қатарында: ядролық қарусыз элемге
жақындай түсу; ғаламдық соғыс қауп!н!ң алдын алу; Ауғанстанда
бейб!тш!л!к орнауына көмектесу; Орталық Азияда бейб!т өң!рл!к
аймақтардың қалыптасуы; БҮҮ басшылығымен Лаңкестікке қарсы
жаһандық б!рлест!к (жел!) құру бойынша күш-ж!герлер аясында
лаңкестікке қарсы !с-қимылдардың Астана кодексін эзірлеу,
Африканың бейб!т жэне тұрақты дамуына жәрдемдесу; БҮҮ-ның
тұрақты даму мақсаттарын !лгер!лету; бейб!тш!л!к, қау!пс!зд!к және
даму арасындағы байланыстың үз!лмеу!н қамтамасыз ету; БҮҮ-ның
XXI ғасыр талаптарына бей!мделу!; ғаламдық мәселелерд! шешу
үш!н ұжымдық саяси ер!к-ж!герд! нығайту мақсатында мемлекеттер Қау!пс!зд!к Кеңес! мүшелер!н!ң мемлекеттер мен үкіметтер деңгейінде
тұрақты кездесулер! тет!ктер!н кел!су сияқты м!ндеттер бар.
Қазақстан тарапы сонымен қатар п!к!рсайыстарға қатысушылардың
назарын алдын ала жоспарланатын дипломатияда б!рлескен күшж!герлерд!ң, сен!м шараларын !лгер!лет!п, нығайтудың, жаппай қырып-жою қаруларын таратпаудың, кик!лж!ңдерд! реттеп,
халықаралық лаңкест!кке б!рлесе қарсы тұрудың маңыздылығына
аударды. Тағы б!р рет Қазақстан басшылығының Сирияда бейб!тш!л!к
орнауы мәселес! бойынша Астанада кел!ссөздер алаңын қамтамасыз
етуге дайын екен! расталды.
ҚР Президент! Н.Ә.Назарбаевтың саяси үндеу! Қау!пс!зд!к Кеңес!
отырысына қатысушылар тарапынан жоғары баға алды. Одан өзге,
бүл үндеуд! БҮҮ Қау!пс!зд!к Кеңес!н!ң ресми қүжаты рет!нде т!ркеу
туралы шеш!м қабылданды.
БҮ¥-ға мүше болған уақыты !ш!нде ел!м!з орындалып жатқан
немесе орындалуы жоспарланған б!рқатар маңызды бастамаларды
алға тартқан-ды. Мысалы, Қазақстан: Азиядағы өзара әрекет жэне
сен!м шаралары жөн!ндег! кеңес (АӨСШК), БҮҮ-ның Орталық Азия
экономикалары үш!н арнаулы бағдарлама қүруы, Арал мен Семей
экологиялық апат аймақтарын қалыпқа келт!ру, «Жасыл көп!р»
сер!ктест!к бағдарламасын !ске қосу, тамыздың 29-ын — Ядролық
сынақтарға қарсы халықаралық күн, ал 2010 және 2013-2022 жылдарды
ти!с!нше Халықаралық жыл және Мэдениеттер жақындасуының
халықаралық онжылдығы деп жариялау туралы үсыныстар жасады.
Қазақстан дүние жүз! бойынша ядролық қарудың элеует! жағынан
әлемде төртінш! орынды иеленуден бас тартқан ел рет!нде үлкен бедел401

абырой алды. БҰ¥-ның Бас Ассамблеясы 2009 жылы желтоқсанның
2-сінде ымыра негізінде біздің еліміз ұсынған «Ядролық қаруға қарсы
іс-қимылдардың халықаралық күні туралы» қарар қабылдады. Ол
қарар бойынша Семей полигоны жабылған тамыздың 29-ы күллі пла
нета үшін тарихи күн деп белгіленді.
Нью-Йоркте 2015 жылы желтоқсанның 7-сінде БҮҮ Бас
Ассамблеясының 70-ші пленарлық мэжілісінде Қазақстан көтерген
бастама - Ядролық қарудан азат элем құру туралы жалпыға бірдей
мағлұмдама бекітілді. Бүл қарарға эртүрлі континенттерден келген 35
мемлекет және өңірлік топтар үн қосты.
Қазақстан Ядролық сынақтарға жаппай тыйым салу келісіміне
(ЯСЖТК) белсенді қатысушы болып қана қоймай, сонымен қатар
оның тез арада күшіне енуі үшін де күреседі. БҮҮ-ның Қарусыздану
жөніндегі Комиссиясы (ҚК) аясында Қазақстан үшжылдық кезеңде
( 2 0 1 5 - 2 0 1 7 Ж Ж .) Ядролық қарусыздану және таратпау мәселелері
жөніндегі жүмыс тобына төрагалық етеді.
Қарусыздану жөніндегі комиссия мүшелері 2016 жылғы сессия
барысында авторы біздің президентіміз болған жаңа бағдарламалық
құжат - «Бейбітшілік. XXI ғасыр» манифесімен танысты.
Қазақстанның белсенді қызметінің арқасында, 2014 жылдың
мамырында Нью-Йоркте ядролық қаруы бар мемлекет мәртебесін
алған: Үлыбритания, ҚХР, РФ, АҚШ жэне Франция мемлекеттері
Семей келісім-шартына қатысушы елдердің қауіпсіздігіне кепілдік
беру туралы хаттамаға қол қойды. Бұл хаттамаға сэйкес, «ядролық
бестік» өзіне Орталық Азия елдерінің ядролық қарусыз ел мәртебесін
сақтау, сонымен қатар оларға қарсы ядролық қару қолданбау туралы
құқықтық міндеттемелер алды.
Қазақстанның ЮНЕСКО-мен ынтымақтастығының
маңызы
жоғары. Сыртқы істер министрлігі жанында жұмыс істейтін
ЮНЕСКО істері жөніндегі ұлттық комиссия осы беделді ұйыммен
қарым-қатынастардың басымдық берілетін бағыттарын айқындайды.
БҮҮ бағдарламалары аясында Қазақстанға экология, білім және
денсаулық сақтау салаларындағы мәселелерді шешу үшін қаражат
бөлінді. Одан өзге, білім, ғылым және мэдениет мәселелері бойынша
27-сессияда Абайдың 150 жылдыгын тойлау туралы қабылданған
шешім дүниежүзілік қоғамдастықтың қазақ мәдениетімен танысуына
мүмкіндік туғызды.
Халықаралык үйымдар құрылымдары арқылы ынтымақтастық
орнатудың мақсаты — Қазақстан мүдделерінің жүзеге асуын
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қамтамасыз ету, жаһандық және өңірлік қауіпсіздік, саясат пен экоііомикада эділетті әлем қүрылысына жәрдемдесу, елдер мен өңірлер
іірасындағы өзара қарым-қатынастарды үйлестіру.
Алдында айтылғандай, Қазақстан Республикасы үшін 2010 жылы
ЕҚЫҮ - Еуропадағы қауіпсіздік жэне ынтымақтастық жөніндегі үйым
ісіне басшылық ету тарихи оқиға болды. Бұл оқиға 1975 жылғы Хель
синки актісі рухында Қазақстанның орын алып жатқан халықаралық
қиын
мэселелердің
шешілуіне
атсалысып,
жалпыеуропалық
үдерістерге, тэжірибе алмасуға ұмтылатынын көрсетеді. Азияға
кобірек жататын ел алғаш рет еуропалық ұйымда төраға қызметін
орындады.
Еліміз өзінің дамуында тағы бір үлкен қадам жасады. 2008 жылдың
басында Қазақстан Республикасының Президент! Н.Ә.Назарбаев
халыққа арнаган Жолдауында «Еуропаға жол» бағдарламасын
үсынды; оның мақсаты - Еуропа елдерімен ынтымақтасу және жоғары
суропалық жетістіктерге жету. Мемлекет басшысы көрсеткендей,
«Қазақстан ЕҚЫҮ-дагы төрагалық міндетті «стратегиялъщ ұлттық
жоба» деп цана емес, сонымен бірге «бүл Үііымза жаңа тыныс, жаца
серпін беру», «Хельсинки рухын жаңгыртып, ныгайту деп ңарайды».
Мемлекет басшысы «ЕҚЫҮ континенттік еуропалық мемлекетген әлдеқашан жауапкершілік аймағы бойынша да, жұмыстың нақты
ауқымдары жағынан да трансконтиненталдық сипат алған ұйымға
айналғанын» атап өтті. Сондықтан «бүгінгі таңда еуропалық қана
смес, еуразиялық қауіпсіздік жайында да айтқанымыз дұрыс болар еді,
ойткені онсыз, шын мэнінде, берік еуропалық қауіпсіздікті қамтамасыз
сту мүмкін емес». Әсіресе Қазақстанның саммит үшін өзекті және
мақты: қауіпсіздіктің біртұтас құрылысын салу, Ауғанстанды
оцалтып, көмек беру, Этносаралық жэне конфессияаралық татулықты
қамтамасыз ету бойынша іс-қимылдар бағдарламасын жасауға
арналған күн тэртібін үсынғаны маңызды. ЕҚЫҮ-да төрағалық
сту, дау жоқ, Қазақстанның да, оның ұлт көшбасшысының да
халықаралық беделі мен абыройының арта түскенін дэлелдейді.
Осіресе дүниежүзілік қогамдастықта Қазақстан Президентінің ЕҚЫҮ
саммитін 2010 жылы Астанада өткізу туралы бастамасы кең жаңғырық
тугызды.
Сөйтіп, ЕҚЫҮ-да төрағалық ету Қазақстанның ірі еуразиялық ел
ретіндегі мәртебесін нығайта түсті.
XXI гасырдың бірінші жэне екінші онжылдығы шектерінде,
Қазақстан халықаралық, өңірлік қатынастарга белсенді қатысушы
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ретінде Еуропамен ынтымақтастықты дамыту, Азияда ұтымды
сенімділік орнату, Еуразия кеңістігінде ықпалдастықты тереңдете
түсу, Батыс пен Шығыстың өркениеттері, мәдениеттері мен
діндерінің сындарды сұхбаты, өңірлік те, ғаламдық та қауіпсіздік
жүйесін қалыптастыру мақсатында тиімді және нәтижелі жүмыс
жүргізіп келеді. Қазақстан тиісінше өзінің тарихи, географиялық,
экономикалық, әлеуметтік және зияткерлік әлеуетіне сай дүниежүзілік
қоғамдастықта өзінің лайықты орнын алып, халықаралық алаңда
шептерін айтарлықтай ңығайтуға да, күшейтуге де қол жеткізді.
Сонымен, тәуелсіздіктің жиырма бес жылы ішінде жас
қазақстандық сыртқы саясат өзі өткен үлкен жолда елімен бірге,
халқымен бірге есейіп, дамыды. Оның үстіне, бұл эр жыл түтас
онжылдыққа татыған жедел есею болды.

І8-тақырып. Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан Республикасы
тәуелсіздігінің қалыптасуы және дамуы ісіндегі рөлі
Дәрістің жоспары:

1. Н.Ә.Назарбаев — тәуелсіз Қазацстанның негізін салушы, шынайы үлт көшбасшысы.
2, НӘ.Назарбаев — Қазақстан Республикасының Тұңгыш Прези
дент! —конституциялъщ мәртебеге сай үлт көшбасшысы.
J. Мемлекет басшысының астанаиы көшіру туралы бастамасы.
4. ҚР Президентінің Қазақстаи халқына Жолдаулары — елдіц
стратегияльщ дамуы жоспарлары.
Дәрістің қысқаша мазмүны

Бақылау сүрақтары:
1. Қазақстан Республикасының дүниежүзілік қоғамдастықта алатын орны мен рөлі қандай?
2. Еуразия ықпалдастығының қазақстандық үлгісі неден түрады?
3. Қазақстанның әлемдегі жетекші елдермен қарым-қатынастарының қандай ерекшеліктері бар?
4. Қазақстанның Ресеймен ынтымақтастығы қандай рөл атқарады?
5. Қазақстан түркітілдес елдермен және араб әлемімен қандай
қарым-қатынастар орнатты?
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1. Н.Ә.Назарбаев - тәуелсіз Қазақстанның негізін салушы,
шынайы үлт көшбасшысы
Қазіргі Қазақстан тарихында орын алған аса маңызды оқиға 2016
жылы желтоқсанның 16-сында республикамыздың тәуелсіздігіне
жиырма бес жыл толғанын мерекелеу болса, ал сол айдың басында
Казахстандықтар Түңғыш Президент күнін салтанатпен атап өтті.
Г>үл екі мереке өзара тығыз байланысты, өйткені «Тэуелсіздік» және
«Назарбаев» ұғымдары синоним сөздерге айналып, бір-бірінен ажырамастай болған.
Н.Ә.Назарбаевтың тәуелсіз мемлекетіміздің негізін салушы ретіндсгі ерен еңбектері жайында айтқанда, біз оларды республикамыздың
қоғамдық-саяси және әлеуметтік-экономикалық өмірінің барлық
салаларындағы нақты қол жеткен жетістіктерімізбен ұштастыра баяндаймыз.
Бүгінгі таңда Қазақстан дүниежүзілік саясат кеңістігінде берік
іпептерді алып отыр. Республика халықаралық алаңға бірқатар
маңызды жобаларды қамтитын жеке күн тәртібімен шықты.
Қазақстанда нарықтық қатынастарға негізделген және элемде
«Назарбаевтың үлгісі» деген атаумен танылған, қазіргі заманға сай
іабысты экономика құрылды. Экономикасының дамуы қарқыны
жагынан Қазақстан планетаның ең бір серпінді дамып келе жатқан
мемлекеттерінің үштігіне кірді. Қарқынды индустрияландырудың
жэне инновацияларды басым игерудің жүйелі үдерісі басталғаны
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елдщ ұлттық егемендіп мен экономикалық қаушсіздігін нығайтуга
мүмкіндік беретін болады.
Түбегейлі жаңа саяси жүйе қалыптасты. Табысты дамып жатқан
күшті мемлекет қүрылды, оның жаңа бас қаласы - қазіргі заманга
лайық және эсем Астана салынды. Қазақстандықтардың эл-ауқаты
тұрақты артып, өмір сүру сапасы жақсарып келеді. Үлттың адам капиталын элеуметтік жаңғырту жэне күшті дамыту бағыты белгіленді.
Қазақстандық төзімділік күшейіп, көпэтностық және көпконфессиялық халықтың бірлігіне - Қазақстанның алға басқан қозғалысыныц
кері айналмайтындығының баға жетпес кепіліне қол жетті.
Қазақстанның осы және басқа көптеген жетістіктері Қазақстан
Республикасының Түңғыш
Президент!
Нұрсүлтан
Әбішұлы
Назарбаевтың есімімен тығыз байланысты. Оның стратегиялық
таланты, көрегендігі және алға қойған мақсаттарға жету жолындағы
табандылығы қазақстандық мемлекеттілік қалыптасуының және елдің
табысты дамуының басты өзегіне айналған. Ұлт көшбасшысының
берік саяси еркінің, оның терең ғылыми талдау жэне болжам жасай
алу, белгіленген жоспарларды бүлжытпай орындауға жұмылдыру
қабілетінің арқасында республикамыз бейбітшіліктің, татулық пен
тұрақтылықтың тірегіне айналды.
Тәуелсіздіктің қарсаңында, 1990-1991 жылдарда, Н.Ә.Назарбаевтың
егемендікті, аумақтық тұтастықты қамтамасыз ету, халықаралық
алаңда Қазақстанның беделін нығайту бойынша қажырлы еңбегі
елдің шынайы іс-қимылдар бостандығын алуына негіз салып,
қолайлы жағдайлар туғызған-ды. Осы жолда өзіндік нышан-белгіге
айналған атаулы оқиғалар: 1991 жылы тамыздың 29-ында Семей
ядролық полигонының жабылуы, 1991 жылы қазанның 2-сінде
алғашқы қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіровтің ғарышқа ұшуы және
1991 жылы желтоқсанның 1-інде Қазақстан президентінің бірінші
жалпыхалықтық сайлауы өтіп, соның нәтижесінде Н.Ә.Назарбаевтың
басым көпшілік дауыспен ел президент! болып сайлануы.
Президентт!ң өз лауазымына к!р!су!не арналған салтанатты
жиында, 1991 жылы желтоқсанның 10-ында сөйлеген сөз!нде
Н.Ә.Назарбаев «осыншалықты орасан зор тарихи өзгерістерге
куәгер болу, қатысу әр үрпаққа бүйыра бермейт!н!н» айта кел!п, жас
мемлекеттің алдында тұрған б!р!нш! кезектег! маңызды м!ндеттерд!ң
б!р тобын атап шықты.
Жеке тұлғаның тарихтағы рөл!, с!рә, тарих пен саясат ғылымындағы
ең б!р қызықты жэне сонымен б!рге күрдел! тақырыптардың б!р!
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іііыіар. Соңғы онжылдықтарда, бүрынғы КСРО аумағында жаңа
мсмлекеттердің дамуы кезеңінде, үлт көшбасшысына айналудың
ол еше құбылысы жайында белпл! ғалымдар мен қоғам қайраткерлер!
жііі айтатын болды. Шын мәнінде, бұл - жаңа тәуелсіз мемлекеттердің
ніяткерліг! мен саяси мэдениет! үш!н саяси көшбасшылықтың
мүлдем жаңа тұрпаты. Сондықтан ұлт көшбасшылығының өзгеше
қүбылысының маңызын саясат тұрғысында ғана емес, сонымен қатар
іарихи тұрғыдан да айқын анықтап алу қажет.
Бәрінен бүрын, «көшбасшы», «ұлт» санаттарын анықтап алу керек,
«піткен! көпш!л!к жағдайларда көшбасшы туралы п!к!рсайыстар
гікелей тарихи-саяси «ұлт» ұғымына (бұл жерде қандай ұлтқа
жатушылықпен шатастырып алмаған жөн) қатысты болады. «Үлт»,
«ұ.лттық мемлекет», «азаматтық қоғам» терминдер! олардың дәстүрл!
суропалық түс!нд!р!лу!нде онсыз да халықаралық қатынастар
геориясының !ргел! ұғымдарына жатады, себеб! ұлтсыз мемлекет жоқ
жоне, ти!с!нше, халықаралық катынастар да жоқ.
«Үлт» тарихи термин! әдебиетте АҚШ құрылған соң, XVIII
гасырдағы Үлы француз революциясынан, Наполеонның революциялық соғыстарынан кей!н таралды. Ал саясаттанушылар бұл
үгымды XIX ғасырда қаз!рг! мемлекеттер мен ұлттар қалыптасқан
соң барып түпк!л!кт! пайдалана бастады. 1920 жылы Үлттар Лигасы мақсатына бейб!тш!л!кт! сақтау және халықаралық ынтымақтастықты
дамыту к!рген алғашқы бүк!лэлемд!к ұйым қүрылды. 1930 жылдан
осы уақытқа дей!н нег!зг! халықаралық құжаттарда, атап айтқанда,
БҮҮ қарарларында, «ұлт» термин!н!ң «азаматтық мемлекеттік
қоғамдастық» мағынасындағы саяси түс!н!г! бек!д!. Үлт көптеген
ұлттар өк!лдер!н (үлыстарды деуге болады) б!р!кт!ре алады. Б!рақ
олардың барлықтары өздерін, мысалы, америкалықтар, британдықтар,
ресейліктер немесе қазақстандықтар деп, яғни белгіл! б!р елд!ң жэне
қоғамдастықтың қай үлтқа емес, қайсыбір мемлекетке жататынымен
б!р!ккен өкілдер! ретінде теңест!р!п, сәйкестендіред!.
М!не, сондықтан еуропалық азаматтық санада «мемлекет-ұлт»
жэне «үлт көшбасшысы» ұгымдары б!р-б!р!н!ң табиги жалғасы болып
кеткен. Өткен XX ғасырда ғана «үлт», «жеке тұлға» деген ек! !ргел!
ұғым б!р мағынаға - «үлт көшбасшысы» немесе «ұлттық көшбасшы»
деген түс!н!кке б!р!кт!. Сөз жоқ, мемлекеттің кез келген басшысы
тарихта сондай болып қала алмайды. Үлттық көшбасшылықтың мэн!
үлтқа ел дамуының болашағы зор жэне нық сенімд! бағытын ұсына
б!лу қаб!лет!нде жатыр. Мемлекет басшысы болған шынайы ұлт
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көшбасшысы мемлекеттік институттардың қызметін басты ұлттық
мүдделерді - елде тұрып жатқан халықтардың азат, жайлы өмірін
қорғауға, эл-ауқатын қамтамасыз етуге табанды түрде бағыттап отырады.
XX ғасыр тарихында үлттың танылған көшбасшыларының
көптеген мысалдары қалған. Олардың: Мұстафа Кемал Ататүрік,
Махатма Ганди, Шарль де Голль, Дэн Сяопин, Франклин Рузвельт, Ли
Куан Ю, Махатхир Мохаммад деген есімдері мектеп қабырғасынан-ақ
есімізде сақталған. Олар өз елдерінің мәртебесі мен ғаламат рөлін
көтеріп қана қоймай, сонымен бірге экономикасы мен саясатында
жэне мәдениетінде стратегиялық өрлеуді де қамтамасыз еткен. Ерекше
маңыздысы - олар дамудың күрделі кезеңінде қоғамға дүрыс жолды
көрсете алып, өз ұлтының көпшілікке жақын және түсінікті жарқын
идеялар айналасына бірігіп, топтасуына қол жеткізді. Нәтижесінде,
олар өз халықтарының есінде мәңгі сақталып қалды,
Барлық тарихи ұлт көшбасшыларына тән ортақ қасиеттер болған.
Атап айтқанда, бұл - бастапқы қиын-қыстау жагдайлар, тарихтың
өзгеше ауыр, күрт өзгерісті кезеңі. Мэселен, АҚШ-та Франклин
Рузвельттің тұсында - Үлы дағдарыс, Қытайда Дэн Сяопин билігі
кезінде - «мэдени революция» салдарларын еңсеру, Сингапурда Ли
Куан Ю елді басқарған уақытта отарлау езгісінен қүтылу оқиғалары
орын алған,
Екінші ортақ фактор - қүрылған мемлекеттілікті жаңғырту немесе
жаңа мемлекеттілік қүру қажеттігі. Мысалы, Сингапурда тэуелсіздікке
қол жеткен соң, ең басты мәселені шешу - мемлекетті қатаң, тиімді
жэне кәсіби басқару қажет болды, Көбінесе осындай кезеңдерде өте
күрделі, бұрын белгісіз шешімдер қабылдауға тура келеді. АҚШ-та
Джордж Вашингтон билігі түсында - тэуелсіздік үшін күрес,
Үндістанда елді Махатма Ганди басқарған кезде - отарлауға қарсы
күрес, Францияда Шарль де Голль басшылығы уақытында фашистік
басқыншылықтың зардаптарын еңсеру үдерісі жүрген-ді.
Үлт көшбасшыларына ортақ үшінші қасиет - оларды ел
азаматтарының басым көпшілігінің қолдауы. Нақ осы себепті Адольф
Гитлерді, Бенито Муссолиниді және басқа да озбыр билеушілерді, —
тіпті олардың кейбіреулерінің тұсында (мысалы, Чилиде Аугусто
Пиночет билеген кезде) мемлекеттері белгілі бір экономикалық
жетістіктерге қол жеткізсе де, - ешқашан үлт көшбасшысы деп атауға
болмайды. Қатал билеушілер көп жагдайларда өз халықтарының еркі
деп көрсетіп, билік басында онжылдықтар бойы отырса да, бүл жерде
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айырмашылық айқын: көшбасшы — ол халңы оиы демократітлық
еркімен шынаііы қолдагітын басшы.
Мұстафа Кемал Ататүрік 1923 жылы Түркияның алғашқы
президент! болып сайланып, 1927, 1931 жэне 1935 жылдары қайтадан
сайланып отырды. Махатхир Мохаммад 1981 жылдан Малайзияның
ауыспаған басшысы болып қала берген. Ли Куан Ю - Сингапурдың
1959 жылдан 1990 жылға дейінгі премьер-министр!. Егерде елдег!
басқару режим! қатал, ал ер!к б!лд!руд!ң демократиялық үстанымдары
туралы айту қиын болса, онда ел басқарушыны үлт көшбасшысы
деп атау-атамауды бүл жерде тарих көрсетед!. Қырық жыл өткен соң,
Қытайда халық Дэн Сяопинд! елге дамудың үдемел! нарықтық жолын
қамтамасыз еткен ұлы экономика реформаторы рет!нде еске алады.
Әртүрл! елдер мен уақыттардың көшбасшыларын б!р!кт!рет!н
төрт!нш! қасиет — олардың эрқайсысыларының болашақта дамудың
өз ти!мд!л!г!н көрсеткен стратегиялық жалпыхалықтың идеясының
болуы. Мысал үш!н Малайзиядағы «Болашақ-2020» (V!s!on-2020)
жоспарын, Рузвельтт!ң «Жаңа бағытын» (New deal), Дэн Сяопиннің
«Үлкен сек!р!с» саясатын, Ли Куан Юд!ң Сингапурды индустрияландыру жоспарын ес!м!зге түс!ру!м!зге болады. Бұл жерде, эрине,
идеяның өз! ғана емес, сонымен б!рге ел көшбасшысының оны
табысты жүзеге асыру жолындағы саяси ерк! болуы да маңызды.
Ақырында, бес!нш! қасиет — ол халықаралық бедел. Барлық үлт
көшбасшылары қызмет!н!ң ауқымы, әдетте, олардың елдерінің шекараларынан асып кетед!. Олардың бастамалары, сыртқы саясаттағы
белсенд! қызмет! халықаралық қатынастардың дамуына да әсер!н
типзген.
Жаңа мемлекетт!л!кт! сәтт! құрған, әлемде танылған, бүг!нг! таңда
өңірдег! ең б!р табысты экономикалардың б!р!н иеленген, үлтаралық
б!рл!кт!ң б!регей тәжірибес! бар Қазақстан үш!н, мемлекет-үлт
тақырыбы өте өзект!. Ол б!зд!ң өз!нд!к сэйкеест!г!м!з, қазақстандық
отансүйг!шт!к туралы мэселелермен тығыз байланысты, оның үст!не,
бұл мэселе т!пт! де ырду-дырду теориялық емес. Жаңа мемлекетт!л!к
құру тэж!рибес!, мысалы, кеңес дэу!р!нен кей!нг! көптеген елдердің
кертартпа көпш!л!г!н!ң ұлттан жоғары тұратын мүдделер!не байла
нысты, қогам үш!н !шк! теңгер!мнің қаншалықты маңызды екен!н
көрсетт!.
Кез келген қогамда, эс!ресе көпэтностық қоғамда, барлық
уақыттарда да б!р немесе басқа үлттың, әлдеб!р этностық топтың
мүдделерін жалпы ұлт мүдделерінен жоғары қоятын жекелеген
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көшбасшылар мен саясаткерлер табылады. Жаңа тарих көрсеткендей,
ондай саясаткерлер белгілі бір күштердің арқасында өздеріне билікке
қол жеткізуді қамтамасыз етіп алып, мемлекеттілікті бұзып, қоғамға
орасан көп зардаптар келтіруы мүмкін. ¥лт көшбасшысының міндеті,
атап айтқанда, ондай саясаткерлерге және олардың идеяларының
дамуына мүмкіндік бермеуден, яғни қоғамда өрескел қүбылыстарға
қарсы түру қабілетін калыптастырудан көрінеді.
Біздің еліміздің дамуындағы қазіргі кезеңді, шынында, кейбір
саясаттанушылар тиімді қалыптасқан көпэтностық мемлект ретінде
айқындайды. Бізде азаматтық қоғамдастық, мемлекет қүрушы ұлт
бар. Қарапайым және эртүрлі адамдардың көпшілігі үшін түсінікті
мүдделерге негізделген осы қоғамдастықты сақтау маңызды. Ал
бүгінгі таңда кім үлт көшбасшысы болуға тиіс, Қазақстанға кім
даму векторын берді және, түптеп келгенде, қоғам үлт көшбасшысы
ретінде кімге сене алады дейтін сұрақ, элбетте, тақыр жерде туған
жоқ. Бүл саясаткерлердің ұзын сонар пікірсайыстарына тақырып емес,
шындығында, бұған қазақстандықтардың кертартпа көпшілігінің өз
пікірі болуға тиіс саяси мэселе деп қараған жөн.
Бұл біз үшін, жоқ дегенде, дамудың болжанатынына, таңдалып
алынған бағыттың сақталуына қогамның қашанда мүдделі екеніне
байланысты маңызды. Қазақстан тарихында оның Түңғыш Президент!
Нұрсүлтан Назарбаевтың рөлін дәл қазір жете түсінудің біз үшін
маңызы зор, өйткені қоғамға дамудың ары қарайғы мүмкіндіктерін,
болашағын түсіну қажет. Назарбаев не істеді? Оның басшылығымен
Қазақстан қандай бағытта дамып жатыр? Н.Назарбаев танылған үлт
көшбасшысы ма? Бүл сұрақтар, шындығында, соншалықты қиын
емес.
Біздің Түңгыш Президешпіміз елді қиыи-қыстау кезде басқарды.
Қазақсташіың тәуелсіздігі оиың қызметімен тыгыз байланысты.
Елбасы ұсынған үзармерзімдік «Қазақстан-2030» Стратегиясын жүзеге
асыру барысында еліміз экономика жағынан тиімді жэне, оған қоса,
әлеуметтік жағынан жайлы мемлекет құрып, өңірдің көптеген елдері
үшін үлгіге айналды.
ҚР Президент! - көптеген мңызды халықаралық бастамалардың авторы. Бүгінгі күні елімізде ірі халықаралық форумдар
шақырылады, ТМД, ШЫ¥, ЕАЭО және ¥Қ Ш ¥ саммиттері, сондай-ақ
Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының бес съезі біздің
еліміздің бас қаласы - Астанада өтті. Қазір бұл халықаралық
құрылымдар кең танымал, қүрметке ие және жеткілікті тиімді. Ол
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үйымдардың Нұрсүлтан Назарбаевтың бастамасымен және белсенді
қатысуымен құрылғаны - есімізге түсіруге түрарлық оқиға. Қазақстан
Республикасының 2010 жылы —ЕҚЫ¥-ға, 2011 жылы Ислам конференциясы үйымына төрағалық етуі, Қазақстанның Б ¥ ¥ Қауіпсіздік
Кеңесіне 2017-2018 жылдарға тұрақты емес мүше болып сайлануы,
Астанада ЭКСПО-2017 халықаралық көрмесінің үйымдастырылуы осының бәрі жалпыүлттық көшбасшы Нұрсүлтан Назарбаевтың
басшылығымен қалыптасатын қазақстандық сыртқы саясаттың нақты
жетістіктерін халықаралық қоғамдастықтың даусыз мойындауының
басты себептері.
Ақырында, ең бастысы - қазақстандық ұлт кошбасшысы
біздің барша тарихымыз барысында күллі қазақстандық қогамды
біріктіруші фактор болган жоне солай болып қала береді. Республикамызда өткен барлық президенттік сайлаулардың қорытындылары
Н.Назарбаевтың бағытын халықтың басым көпшілігінің қолдайтынын
дэлелдейді.
Басқасы да қызықты. Тарихи оқигалар барысында Н.Назарбаевтың ұлт кошбасшысы ретіндегі озгеше ерекшелігі байқалады.
XX гасырдың барлық танымал көшбасшыларының әрқайсысы өз
уақытында үлты мен елі үшін белгілі бір стратегиялық міндеттерді
шешу борышын арқалаған. Мэселен, Рузвельт АҚШ-тың үлы
дағдарыстан шығуын қамтамасыз етсе, Ататүрік Түркияның ары
карай дамуының негізгі бағыттарын белгіледі, Ли Куан Ю Сингапурды жаңғырту үдерісінің бағдарламасын жүзеге асырды, Сяопин
«дүрбелең» уақытынан кейін Қытайды қайта жандандыру міндетін
шешті.
Нұрсұлтан Назарбаевтың қызметінен жэне Қазақстанның дамуынан біз сол басты бағыттарды —елдің және оның барша халқының
болашақта өркендеуі үшін маңызы бар кешенді стратегиялық: дара
экономикалық та, саяси, әлеуметтік және мәдени-адамгершілік те
міндеттердің шешімін көреміз. Нақ осы себепті 1990 жылдарда кең
тараған «Назарбаевтың бірегей қабілеті» деген термин серпінділікті,
реформаларға ұмтылуды, «оңшыл» мен «солшылдарсыз» центризм'

' Центризм - центризм (саясат қайраткерлері мен саяси ұйымдардың эртүрлі
бірқалыпты қозгалыстар мен партияларды қогамдык түрактылыққа жету мақсатында
біріктіруге ұмтылуы. Центризм төтенше саяси ағымдарды, оның ішіндс «оцшылдарды»
да, «солшылдарды» да қабыл алмайды).
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саясатын жүргізуды, прагматизм' мен басқарудың жоғары тиімділігін
бірегей үйлестіруді білдіреді жэне осының барлығы, нәтижесінде,
күшті экономиканың қалыптасуына, жэне қазақстандық үйлесімділік
пен сәйкестіктің пайда болуына келтірді.
Бұдан қарапайым қорытынды шығады: ұлт көшбасшысының
ерекше құбылысының бүгінгі таңда теорияльщ пікірсайыстардыц
тақырыбы болганнан гөрі, ңазіргі Қазакстаниың шынайы жаңа
тарихының қалыптасқан фактісіне айналганы аның. Бүл жерде тағы
бір факт көрнекі көрінеді. Егер қазақстандық қоғамның шығу тарихын,
өз көшбасшысының тұлғасына деген көзқарасы дамуын жіті қарасақ,
онда 1980 жылдардың соңында және тәуелсіздік таңы атқан кезде
Нұрсұлтан Назарбаевтың жеке тұлғасы, негізінен, реформатордың,
Түңғыш Президенттің, жас тәуелсіз мемлекет басшысының бейнесімен
теңестірілген-ді. Қазір енді 25 жыл өткен соң, еліміз өткен көптеген
сынақтар мен даму кезеңдері биігінен қарасақ, жұртшылықтың
Н.Назарбаевқа беретін бағасы сапалы өзгерген.
1990 жылдарда «Назарбаевтың бірегей қабілетін»: серпінділік,
экономикалық реформаларға үмтылу жэне бір мезгілде ішкі саясатты «оңшылдарсыз» және «солшылдарсыз» (яғни шектен шыққан
эрекеттерсіз саясат) құруға үндеу, ұтымдылық және салмақты есеп
жасау қалыптастырған. Бүгінгі күні теңестірілетін қатар кеңейген.
Енді негізділік пен сенімділік, қоғамдық тұрақтылық пен эл-ауқат,
реформалардың табыстылығы, ғаламдық саясатта өңірлік мүдделердің
жүзеге асуы, инновациялар жайында сөз қозғалады. Бұл сөздің кең
мағынасында енді Қазақстанның мемлекет-үлт ретіндегі жай ғана
табыстылығы емес, ол - қашанда алдыңғы орында болуға үмтылу.
Оның бірегей қабілетінің мәні, демек, елді өркендетудің басты
бағытын айқындап қана қою еместігінде жатыр. Ең бастысы ол жариялаған қарапайым жэне табиғи құндылықтар жыл өткен
сайын дербес қүндылықтарға және қазақстандық қоғамның басым
міндеттеріне, қазақстандық сэйкестіктің факторларына айналған. Олар
қоғамдық идеологияның іргетасына айналган. Назарбаевтың бірегей
қабілеті - ол тұрақты даму, этносаралық жэне копфессияаралық
келісім, үлттық бірлік. Қоғам осы құндылықтарды өзіне сіңірген
және солармен бірге өмір сүреді. Осы негізгі құндылықтарга бейілділік
қазақстандық қогамның біріктіруші факторына айналған.
' Прагматизм —прагматизм. (Бұл жерде: іс жүзіндегі қажеттілік. пайда тұргысындагы
мүдделерді көздейтін карекет, ойлау салты, мінез-құлық).
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Сондықтан бугінгі таңда Назарбаев Қазақстап ушіп - бәріиен
бурын, өзінің халқына оны біріктіруші бастау ретіиде ңажет
кошбасшы. Тұңғыш Президенттің осындай қоғамдық мәртебесіне, сірэ,
ешқандай күмән келтіруге болмас, бірақ оның айналасында көптеген
басқа сүрақтар туып жатады. Қазақстанда ұлт көшбасшысының
қызметіне негізделіп құрылған басқару үлгісі қалыптасқан деп айтуға
бола ма? Немесе елімізде ұлт көшін бастап жүрудің бірегей қабілеті
Назарбаевтың адам және саясаткер ретіндегі ерекше қабілетіне ғана
байланысты ма? Қазақстан қоғамы дамуының ұзақмерзімдік болжамдарын оған Назарбаевтың тигізген ықпалын есепке ала отырып құруға
бола ма немесе ол саясаттан кеткен жагдайда бэрі өзгеруі мүмкін бе?
Бұл сұрақтарға қандай жауаптар беруді ойлау, біздің көзқарасымыз
бойынша, тарихшылар немесе саясаттанушылар үшін емес, ең алдымен қазақстандықтардың өздері үшін маңызды.
2.
Н.Ә.Назарбаев - Қазақстан Республикасының Түңғыш
Президент! - конституциялық мәртебеге сай үлт көшбасшысы
Бүгінде қоғамды жан-жақты қайта қүрудың қазақстандық жолында
саяси тұрақтылықтың аса маңызды факторларының бірі республика
президент! лауазымын тағайындау және ол лауазымға Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаевтың сайлануы болды деп нық сеніммен айта
аламыз. «Жаңғыртудың соңынан келе жатқан елдердегі саяси
жүйелердің ерекшелігі, президенттік институт рөлінің күшеюімен
қатар, биліктің дербестенуінің жоғары дэрежесінен шығады, - дейді
М.Б.Қасымбеков. - Жинақталған іс-тэжірибе көрсеткендей, ортақ
мақсатқа жету үшін өзінің көшбасшысының айналасына топтасқан
үлттар ғана жаңғырту талабына лайықты жауап бере алады.
Сондықтан өтпелі елдер үшін, мемлекет басшысы институты мен
ұлт көшбасшысын бір түлғага біріктіру өте маңызды болып көрінеді.
Бұндай жағдай өмірге күшті президенттік билік институты енгізілуін
қажет етеді».
Шындығында,
республика
президентінің
конституциялық
жағдайы, Н.Ә.Назарбаевтың көпқырлы және нәтижелі қызметі, жүмыс
барысында барлық саяси-құқықтық, ұйымдастырушылық, идеологиялык тәсілдер мен әдістерді барынша мол пайдалану, азаматтық
қогамның эртүрлі субъектілерімен, кәсіподақтармен, саяси партиялармен, БАҚ өкілдерімен, азаматтармен тікелей қарым-қатынас пен
сенімді әңгімелесу заңды нәтижеге - конституциялық заңнамада
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Н.Ә.Назарбаевтың - Қазақстан Республикасының Тұңғыін
Президентінің - ¥лт көшбасшысының ерскше іиәртебесініц
іуіағлуічдалуына келтірді.
2007
жылы Қазақстан Республикасы Палаталарының бірлескен
отырысында жасаған «Қазақстанды демократияландырудың жаңа
кезеңі - еркін демократиялық қоғамның жедел дамуы» атты баяндамасында Н.Ә.Назарбаев тәуелсіздік жылдары ішінде Қазақстанның
бірте-бірте өркендеуі жолында елдің қоғамдық дамуының келесідей
кезеңдерін ажыратты: бірінші кезең- 1991-1995 жылдар; екінші кезең1995-2000 жылдар және үшінші кезең - 2001-2006 жылдар. Мемлекет
басшысы барлық қазақстандықтардың экономика, элеуметтік және
саясат салаларында тер төге еңбектенуі нәтижесінде қол жеткізген
жетістіктерін жылдарға топтастыра отырып көрсетті.
Мемлекет - ол, бірінші кезекте, адамдардың өздерін осы
мемлекеттің азаматтары деп сезінетін белгілі бір қоғамдастығы.
Мемлекет тәуелсіздігінің алғашқы жылдарында адамдардың өз
тағдырларын қазақстандык мемлекеттіліктің тағдырымен біріктіруге
ұмтылысы барысында саясаттагы жолдарын өздерінің айқындауы
Қазақстан Республикасы ынтымактастығының іргетасына айналды.
Н.Ә.Назарбаев 1998 жылдың наурызында: «Тэуелсіздіктің барлық
жылдарында, 1991 жылдан бастап, мен бір көрсеткішті -б ір қарағанда,
өте қарапайым, бірақ елде болып жатқан жағдайлардың тарихи мэнін
түсіну үшін ең маңызды нэрсені - республикамыздың қанша түрғыны
өздерін Қазақстанның азаматы санайтынын қадағалап келе жатырмын. 1990 жылдардың басында ел жүртшылығының шамамен жартысы өздерін Қазақстанның азаматтығымен байланыстырмаған. 1990
жылдардың ортасында енді ел халқының үштен бірі өздерін осы елдің
азаматтары деп санайтын болған, ал 1998 жыл деректері бойынша
ел түрғындарының 85 процент! өзінің Отаны деп Қазакстанды ғана
есептеп, болашак тағдырларын өз Отандарының болашақтағы дамуы
мүмкіндіктерімен байланыстыратынын мәдімдеген.
Бұл - миллиондаған адамдардың санасындағы орасан үлкен
ілгерілеушілік және үлттық-мемлекеттік кұрылыстың басты міндеті
шешілгенінің кепілі, өйткені мемлекет түрғындары оз тағдырын
мемлекет тағдырына теңестірген кезде ғана ол қалыптаса алады», деген-ді.
Шындығында, Н.Ә.Назарбаевтың қызметіндегі барша сая
сат халыктың бірлігін: тұлғалардың, көзқарастар мен пікірлердің,
идеолоғиялық және саяси калау-ниеттердің көптүрлілігін шектемей
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П> Мічс кемсітпей қамтамасыз ету арқылы адамдарды қазақстандық
1,01 имі а іпоғырландыруға бағытталған. Мемлекеттік билікті жүзеге
,и ырудың мазмұны, түрлері мен эдістері, оның тармақтарына жататыт.ііііі, сонымен бірғе ел ішіндеғі әрбір іс-қимылға және сыртқы саяміі алаңында іске асатынына қарамастан, жеке адамның мүдделерін
іиіміамасыз ету идеясымен қанығып, толыққан.
ІІарықтық экономиканың дамуы Қазақстанда жеткілікті өкілетті,
белгілі емес меншік иелері табының қалыптасуына келтірді.
Коіамның жаңа элеуметтік қүрылымы бірте-бірте саяси мағынада
(іслгілі бір түрде түзіле бастады. Бүл әртүрлі әлеуметтік топтардың
.иіндік мүдделерінің қоғамдық бірлестіктер және мемлекеттік органдар жанындағы кеңесшілік қүрылымдар түрінде институттануына
кслтірді. Меншік иелерінің пайда болған жаңа табы, негізінде, бірте()ірте қазақстандық саясат аукымында жаңа құндылықтарды бекіту
үіііін элеуметтік негізге айналып жатқаны байқалады.
Н.Ә.Назарбаев 1995 жылы наурыздың 24-інде Қазақстан Халқы
ассамблеясының 1 съезінде сөйлеген сөзінде: «Үлт мэселесін шешудің
үш тэсілі бар. Біріншісі - кейбір елдер басқа ұлт жүртшылығын
«қыспаққа алу» саясатын жүргізетін тәсіл. Оны қоныс аударып
кслушілерді бауырларша қүшак жая қарсы алған қазақ халқы ешқашан
қолданбаған. Екіншісі - ұлт мәселесіне мүлдем назар аудармау және
қиындықтардың өздігінен шешілетініне сеніп отыра беру. Бірақ бүл
тығырықтан шығу жолы мес. Бізге үшінші, жалғыз дұрыс жол - тер
төгуді, қажырлы еңбекті қажет ететін және біз жүріп келе жатқан жол
қалып түр. Ол - жақындасуды, халықтар арасында татулық пен сенім
аймақтарын кеңейтуді іздеп табу жолы. Ақылға конымды ұлттық
стратегиясыз біз ешқандай міндеттерді шеше алмаймыз», - деген-ді.
Жас мемлекеттің негізгі міндеттерінің бірі ретінде республикамыздың Тұңғыш Президент! - ұлт көшбасшысы Н.Ә.Назарбаев
этносаралық қатынастар саласында тұрақты жэне көпсалалы саясатты
бөліп алып, белсенді жүрг!з!п келед!.
2009 жылы, жүзжылдықтар аралығының ел өм!ріндег! аса қиын
кезең!не орала отырып, Н.Ә.Назарбаев: «Сол кезде, 10 жыл бұрын,
басымызға түскен ауыр сынактарға қарамастан, б!з мойымадық,
эб!герге түспед!к, кер!сінше, жүмылып, беки түст!к, сапалы жаңа
деңгейге шыктық. Б!зге, ең бастысы, уақыт сынынан өткен, көптеген
сынақтарда шыңдалған б!рл!г!м!з көмектест!. Ол - ел!м!зде тұрып
жатқан барлық 130 үлт пен ұлыстың б!рл!г!. Мен!ң ойымша, бұл 415

ең құнды байлық, соның арқасында біз қазіргі қиындықтарды да
еңсеретін боламыз!» - деп ойын бөлісті.
Мемлекеттік органдарда этностар мүдделерінің өкілеттігі
нұсқаларын іздестіру 1995 жылы Қазақстан Халықтары ассамблеясын (2007 жылғы мамырдың 21-інен - Қазақстан Халқы ассамблеясы) құрумен аяқталды. Қазақстанның Тұңғыш Президент!,
¥лт көшбасшысы Н.Ә.Назарбаевтың жеке өзінің басқаруындағы
Қазақстан Халқы ассамблеясы - бірегей мемлекеттік-қоғамдық инсти
тут толғақты қажеттіліктерді анықтаудың, әртүрлі этностардың
еріктерін мемлекеттік саясатқа аудару, адамдар арасындағы ұлттық,
нәсілдік және діни қарама-қайшылықтардың алдын алу немесе жою
мэселелерін шешудің пэрменді арнасы ретінде жұмыс атқарады.
Ассамблеяның 2007 жылғы реформа арқылы Негізгі Заң деңгейіне
көтерілуі, оған Парламент Мэжілісі құрамына тоғыз депутат сайлау
қүқының берілуі, 2008 жылы қазанның 20-сында «Қазақстан Халқы
ассамблеясы туралы» арнаулы Заңмен оның мэртебесінің бекітілуі,
Ассамблеяның «¥лттық бірлік доктринасын» жасауы мемлекет
басшысының қазақстандық қоғам өмірінің ең бір шетін саласындағы
стратегиясының жарқын дэлелі болып табылады.
Конфессияаралық ынтымақтастықтың бірегей қазақстандық үлгісі
жоғары биліктің ымырашыл заңнамасына, салыстырыла тексерілген
ниет-қалаулары мен іс-қимылдарына, әртүрлі конфессиялар өкілдері
төзімділігінің тэжірибесіне негізделген. Сонымен бірге діни экстре
мизм кең таралған аймақта жатқан Қазақстанның саяси жағдайын
ескергенде, ар-ұждан бостандығы және мемлекеттік бақылау түрлері
саласында жеке адамды қорғаудың белгілі бір қүқықтық тетіктері
қарастырылған.
Жоғарыда аталған үстанымдар 2011 жылы қазанның 11-інде
жарыққа шыққан «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» ҚР
Заңында өзінің сабақтастықпен бекітілуін тапты. Мемлекет-билік
қатынастары саласы үшін қоғамдық қүрылыстың саяси жүйе іспетті
элемент! аса маңызды. Оны құрайтын саяси институттар: саяси партиялар, басқа қоғамдық б!рлест!ктер мен қозғалыстар, БАҚ және елеул!
дәрежеде үк!метт!к емес ұйымдар, сонымен қатар саяси шаралар:
сайлаулар, референдум, қоғамдық п!к!р сауалнамалары, әк!мдердің
жұртшылық алдында есеп беру жиналыстары ҚР Президент!н!ң
бастамалары арқасында жаңа тыныс алды.
Қаз!рг! элеуметтану зерттеулер! деректер! жэне президентт!к
сайлауларда ұлт көшбасшысы Н.Ә.Назарбаевты жалпыхалықтық
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қолдау нәтижелер! көрсеткендей, соңғы онжылдық барысында қазақстандық қоғамда көптеген ауытқушылықтар, атам заманғы саяси,
экономикалық, әлеуметт!к, мәдени және этностық таптаурындықтар
еңсер!лд!.
Жоғары биліктің мақсатқа сай күш-жігер жұмсауының
арқасында қазақстандық қоғамның бірте-бірте біртүтас үлтқа
айналып, шоғырлануы үдерісі жалғасып келеді. Кез келген
мемлекетт!ң ең маңызды құндылығы болып оның аумағы, яғни
мемлекетт!к бил!кт!ң жүзеге асуының аумақтық-кең!ст!к шекаралары
саналады. Қазақстан Республикасының мемлекетт!к тәуелс!зд!к алуы
б!р!нш! кезекте түрған м!ндеттерд!ң б!р! рет!нде көрш!лес мемлекеттер: Қытай, Кыргызстан, Ресей, Түр!кменстанмен, Өзбекстанмен аумақ
мәселес!н заң жүз!нде шешуд! қарады. Мемлекетт!к шекараны межелеу барысында ҚР Президент! - ұлт көшбасшысы Н.Ә.Назарбаевтың
барлық даулы мәселелерд!, б!р жағынан, халықаралық құқық нег!з!нде,
ек!нш! жағынан, достық пен сен!м рухында шешу туралы талабы
эд!стемел!к уэж болды.
Мемлекетт!ң !шк! саяси-аумақтық үйымдастырылуы елд!ң
экономикалық дамуының, мемлекетт!к органдар жүйес!н қүрудың,
ел
азаматтарының
мемлекетпен
өзара
қарым-қатынастарын,
азаматтардың жария бил!к қалыптастыруга және жүргізуге қатысуын
қамтамасыз етуд!ң непз! болып саналады. Қазақстанның мемлекетт!к
тәуелс!зд!к дәу!р!не аяқ басуы елд!ң әк!мш!л!к-аумақтық құрылысын
өзгертуд! талап етт!.
Тәуелс!з мемлекетт!л!кт!ң тағы б!р даусыз белг!с! - елд!ң
дамыған қүқықтық жүйес!н!ң болуы. Қоғамдық өм!р салтының
ауысуы Қазақстанда мүлдем жаңа үстанымдарға және құқықтық
реттеуд!ң эд!стер!не нег!зделген жаңа құқықты қажет етт!. Өтпел!
кезеңн!ң қатаң талаптары !с жүз!нде құқықты түс!нуд!ң, құқық
шығармашылыгының және құқықты қолданудың барлық жақтарын
қамтып, тұрақты даму үш!н дэстүрл! емес тәс!лдерд!ң қабылдануына
келт!рд!. Республикамыздың Түңғыш Президент! - үлт көшбасшысы
Н.Ә.Назарбаев өтпел! қоғам жағдайында конституциялық үдер!ст!
басқара, конституция мен конституционализмн!ң жалпы теориясына
үлес қоса отырып, Қазақстан Республикасы Конституциясының,
оның түрақтылығы мен пәрменд!л!г!н!ң кеп!л! қызмет! орындалуын
қамтамасыз ет!п, Нег!зг! Заң қағидасы мен рухында қызмет ету үлг!с!н
көрсетт!.
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3. Мемлекет басшысының астананы көшіру туралы бастамасы
XX ғасырда қазақстанның астанасы болу құрметі бірнеше қалаға;
Орынбор мен Қызыл-Ордаға, Алматы және Ақмолаға (Астана)
бұйырған. Тэуелсіз Қазақстанның астанасы Алматыда 1997 жылға
дейін болды.
1997 жылы елдің бас қаласы Алматыдан Астанаға көшірілді. Ел
астанасын көшіру бастамасын Қазақстан Республикасының Тұңғыш
Президент! Н.Ә.Назарбаев көтерген-ді.
Қазақстан тәуелсіздігінің алғашқы жылдарында астананы Алма
тыдан Ақмолаға көшірудің өткір мәселесі туды. Мемлекет басшысы
«Қазақстан жолы» атты кітабында астананы Алматыдан көшіру
идеясы 1992 жылы-ақ туғанын жазады. Бірақ ол кезде бұл мәселені
көтеру элі ерте болды, өйткені ел экономикасының элеуеті бұндай
қадамды іске асыруға жетпес еді.
Еліміздің президентіне, бұл идеяның негізгі бастамашысына күмэншіл адамдарды бұл қадамның дұрыстығына, қажет
екеніне сендіруге тура келді. Шындығында, астананы жаңа орынға
ауыстырудың уәжді негіздемелері бар еді.
Біріншіден, астананың солтүстікте орналастырылуы геосаяси
себептерге байланысты болды: тәуелсіздікті қамтамасыз ету және
сақтау мүдделерінде астана елдің географиялық орталығына айналуға
тиіс-тін. Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаев «Еуразия жүрегінде» атты
кітабында; «Қазақстан бұл әрекетімен Солтүстіктің Оңтүстікпен,
Шығыстың Батыспен теңқұқылы
ынтымақтастығына өзінің
ашықтығын жария етер еді», - деп жазды.
Екіншіден, астананы көшіру қажеттігі елдің индустриялықинновациялық дамуын нығайту міндеттерінен туған.
Үшіншіден, Алматы ол кезде өз дамуының аумақтық ресурстарын
сарқып болған-ды. Қала ары қарай аумағын кеңейте дами алмайтын
болды, өйткені оны іс жүзінде барлық жағынан таулар қоршаған. Қала
небары 400 мың тұрғынға арналып жобаланған, ал халқының саны
XX ғасырдың 90 жылдарының ортасына қарай бір миллион адамнан
асып кетті. Оның үстіне, елдін онтүстік мегаполисін сумен жабдықтау
мәселесі де киындай түсті.
Төртіншіден, Алматыда экологиялық жағдай айтарлықтай нашарлап кетті. Қаланың ауасын желдетіп, тазарту қиын болды. Кәріз
жүйесі мәселесі де өткір еді. Қаланы ауызсумен және жылумен
жабдыктау ісінде қиындықтар туды. Қала маңында заңсыз және бей418

(м*()скет қүрылыстардың жедел қарқын алуы онсыз да қиын жағдайды
іиі.ііі сайын ушықтырып жіберуі қаупі туды. Сейсмика тұрғысынан да
M’liOip қиындықтар пайда болды.
Иесіишіден, жаңа жағдайларда эуе, теміржол, автокөлік жолдарының
мімлысында тұрған Алматының қолайлы көлік қатынастары болмады.
Жас тәуелсіз мемлекеттің басшылығы жедел реформаларды,
мсгізінен, оңтүстік астанада жайғасқан, өзгерістерге қарсы адамдардың
к.ірсылықтарына бой бермей, жаңа жерде жүзеге асырудың оңайырақ
(юііуы мүмкіндігін ескермей тұра алмады.
Бүгінгі күн биігінен қарағанда, біз астананың оңтүстіктен
(’арыарқаның солтүстігіне көшірілуінің маңызды себептерінің бірін
(іПгііай өте алмаймыз: елдің оңтүстігі халық, эсіресе тұрғылықты
жүртшылық (қазақтар) өте тыгыз орналасқан өңірге айналды.
(’ондықтан республикамыздың жаңа басшылығына демографиялық
жоне ұлттық саясаттың бағытын да біршама өзгерту керек болды.
«Еуразия факторы» да соңғы орында қалған жоқ: бұл жайында
мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаев сөзбе-сөз: «Қазақстан —еуразиялық
сл. Ақмола - Еуразия континентінің географиялық орталықтарының
бірі. XX ғасырдың кикілжіңге толы тарихында біз алғаш рет мемлекет
астанасы туралы шешімді дербес қабылдап отырмыз», - деді.
Ал Акмола жаңа астана ретінде іс жүзінде халықаралық стандарт■іардың барлық 32 өлшеміне, оның ішінде: элеуметтік-экономикалық
корсеткіштер, климат, ландшафт, сейсмикалық жағдайлар, қоршаған
орта, инженерлік жэне көлік инфрақұрылымы, құрылыс кешені, еңбек
рссурстары және басқалары бойынша толық дерлік сай келеді.
Жаңа тәуелсіз Қазақстанда өткізіліп жатқан реформалардың елеулі
іабыстары енді тікелей астананың жаңа орынға көшірілуіне байлаііысты мәселенің шешім табуына тәуелді болуы мүмкін еді.
Қазақстандық қоғамның дұрыс ойлайтын бөлігі жаңа Қазақстанды
жаңа астанада құру қажет екенін түсіне бастады. Бұл идея
жүртшылықты
бірте-бірте
иландырды.
Мемлекет
басшысы
П.Ә.Назарбаев 1993 жылдың соңында-ақ астананы Алматыдан
республикамыздың басқа бір қаласына көшіру туралы ойын алғаш
рст ашық айтқан-ды. Әртүрлі қалалар: ¥лытау, Қарағанды, Павлодар,
Көкшетау және басқалары аталды, бірақ мемлекет басшысы Ақмоланы
таңдады.
Жүзеге асқан идея. Бүл бастама ресми деңгейде 1994 жылы
шілденің 6-сында Қазақстан Президент! Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан
Республикасы Жоғарғы Кеңес!н!н тоғызыншы шақырылған сессия419

сында сөйлеген сөзінде жария етілді. Депутаттар бұл бастамаііі.і
өздерінің қаулысымен ҚР Президентінің туған күнінде қолдады.
Ары қарай оқиғалар қарқынды қадаммен дамыды: 1995 жылі.і
қыркүйектің 15-інде мемлекет басшысы астананың Ақмолага
көшірілетіні туралы Жарлық шығарды, ал қыркүйектің 28-інде сл
үкіметі мемлекеттік мекемелердің Ақмолаға көшірілуі жөнінде комис
сия құрды.
1997 жылы
қазанның 20-сында тэуелсіз Қазақстанныц
өмірінде маңызды тарихи оқиға орын алды: мемлекет басшысы
Н.Ә.Назарбаевтың Жарлығымен Ақмола қаласы елдің астанасы болды.
Ал 1997 жылы қарашаның 8-інде мемлекеттік биліктің нышандары:
ту, елтаңба жэне президенттік штандарт жаңа астанаға жеткізілді.
ҚР Парламентінің қос палатасының біріккен отырысында прези
дент Н.Ә.Назарбаев: «Бүгін біз, Қазақстан Республикасы өкіметінің
жогары органдары, 1997 жылғы желтоқсанның 10-ынан бастап
мемлекетіміздің астанасы Ақмола болатынын салтанатты түрде
мәлімдейміз», - деді.
Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 1998 жылы
мамырдың 6-сында Ақмола қаласының атауы «Астана» деп өзгертілді.
Қазақстанның бас қаласы - Астананың халықаралық таныстырылуы
1998 жылы маусымның 10-ында өтті. Түрғындарының саны 300 мыңға
жуық қала Қазақстанның жаңа астанасына айналды. Бүгінгі таңда
бұл жерде алдыңғы жылдарға қарағанда үш есе көп халық түрады.
Жаңа астананың алғашқы әкімі болып белгілі мемлекет қайраткері
Жақсыбек Әділбеков тағайындалды.
Сонымен, астананы көшіру туралы бастама көтерген Н.Ә.Назарбаев
болды. Қазақстан басшысының осындай стратегиялық маңызды
қадамның пайдалы және қажет екенін алдын ала көре білгенін уақыт
дэлелдеді. Енді біздің астанамыз - ТМД елдерінің, тіпті Еуразиянын
да ең жас астаналарының бірі. ЮНЕСКО-ның шешімі бойынша 1998
жылы Қазақстанның астанасына медаль жэне «Бейбітшілік қаласы»
деген жоғары атақ берілді. Астана 2010 жылы ЕҚЫҮ саммитін
қабылдады. 2012 жылы Астана ТМД елдері арасындағы ең үздік
астана ретінде танылды. Ал 2017 жылы ол «Болашақ энергиясы»
ұранымен ЭКСПО-2017 халықаралық көрмесін өткізеді.
Әзірбайжан президент! И.Әлиев президентіміздің ел астанасын
қүрудағы рөлі жайында: «Мен жаңа астананы көрдім. Онда жүріп
жатқан құрылыстар қарқынынан, қаланың көркемдігінен жақсы
эсер алдым. Бұл жерде күллі Қазақстан халқының күш-жігерлерін
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мі.ілдырып, шын мэнінде, жаңа қала, жаңа астана құрған президент
ІҢ(н'үлтан Назарбаевтың ерен еңбегін атап айтпауға болмайды», —
(ц ичміікірін білдірді.
Жастарымыз эсем астанамызды одан сайын көркейте түсу үшін
(мрі.іітіа көп күш-жігер жұмсауға тиіс. Біз барлық жағынан элемдегі
I м ү »дік астана деңгейіне, жоғары беделге сай жақсы білім алып, өз
Іі іііің жақсы маманы болуға жэне өзімізді мэдениеті жоғары адам етіп
(.і|»()ііелеуге тиіспіз.
4. ҚР Президентінің Қазақстан халқына Жолдаулары —
елдің стратегиялық дамуы жоспарлары
Қазақстан Республикасының 1995 жылы тамыздың 29-ында
ка()і.ілданған Конституциясына сэйкес, мемлекет басшысы елдегі
•ьагдай жэне республиканың ішкі жэне сыртқы саясатының негізгі
ftai ыттары жайында Қазақстан халқына жылма-жыл Жолдаулар
(ірііайды. Президенттің алгашцы ресми Жолдауы 1997 жылы ңазан
іпіһшда жария етілді. Дэл сол уақыттан бастап көптеген президенттік
рсспубликаларға тэн осы дэстүр қалыптасты.
I Ірезиденттің 1997 жылғы Жолдауы Қазақстанның 2030 жылға
лНіінгі стратегиялық дамуына арналды. Жолдау «Барлық қазаңстані)ықтардың өсіп-өркендеуі, ңауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы»
non аталған.
Жолдау жаңа тарихымызға «алгаш рет ел дамуының болашагы зор,
у шқ-мерзімдік, алдагы үш онжылдыща түжырымдамалық негізделген
(хіуыттарының» қүжаты ретінде енді.
Елбасының 1997 жылғы Жолдауы тэуелсіздік таңы атқан кезде-ақ
аііқындалған, негізге алынатын: саяси жэне этносаралық тұрақтылық,
элсуметтік серіктестік, нарықтық қатынастардың орнауы, отаноүйгіштіктің нығаюы мақсаттарын жаңа деңгейде дамытты. Сол
жылғы Жолдау ел алдына қойылған мақсаттар, оның ішінде жүйелі
жэие кепілдік берілетін жетістіктер үшін қажетті ең биік мемлекеттік
стратегияға - «Қазақстан-2030» Стратегиясына атау берді.
Әлемде «Азия барыстары» деген атаумен белгілі Азия - Тынық
мүхиты өңірінің (АТӨ) бірқатар: Корея, Тайвань, Сингапур, Малайзия,
Индонезия, Таиланд елдерінің жеткен жетістіктерін саралай отырып,
I І.Ә.Назарбаев; «Казахстан өзінің барлық мүмкіндіктерімен осындай
ііотижеге жете алмайтын қандай да бір себептер бар ма?» - деп сұрақ
Қ О Й Д Ы . Содан сон ондай себептердін жоқ екеніне нық сенімді екенін
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білдіріп, демек, 2030 жылға қарай Қазақстанның «Орталық Азия
барысына» айнала жэне басқа дамушы елдерге үлгі бола алатыіі»
мүмкіндіктерінің мол екенін айтты. Мемлекет басшьтсы Қазақстанныц
XXI ғасырдағы басты міндеті мен қызметін осыдан көрген-ді.
Стратегияның нақты мазмұны үзақмерзімдік басымдыққа ис
мақсаттардың тұжырымдалуы арқылы ашыла түсті. Бірінші басым
мақсат ретінде үлттық қауіпсіздік аталды, өйткені егемен мемле
кет азаматтарының өркендеуі, реформалардың табысы қауіпсіздік
қамтамасыз етілген жағдайда ғана мүмкін болады. Оның басты факторлары қатарында: қоғамның бірлігі, саяси тұрақтылық, сонымеи
қатар серіктестік және достық сыртқы саяси орта аталады.
Экономикалық стратегияның басымдықтары: ішкі де, сыртқы
да инвестицияларды барынша мол пайдалануға бағдарланған ашық
нарыққа, энергия көздерін тиімді пайдалануға жэне инфрақұрылымды
жаңғыртуға, ел азаматтарының әл-ауқаты деңгейін, денсаулығын
көтеруге, білім алуына жағдай туғызуға негізделеді. Осы басым
міндеттер арқылы Қазақстанның 2000-2010 жылдардағы бейнесі
айқындалды.
Стратегияның болашаққа бағытталған басымдықтары (үлттық
қауіпсіздік, саяси тұрақтылық, экономикалық өсу, элеуметтік даму,
инфрақұрылым, көлік, байланыс, энергоресурстар, кәсіпқой мемлекет)
жаһандану талаптарына тиісті жауап та болып, сонымен қатар оның
қарама-қайшы салдарларын толық көлемде ұтымды пайдалануға да
мүмкіндік берді. Оған қоса, 1990 жылдардың соңы - 2000 жылдардың
басында Қазақстан жедел қарқынмен дамып жатқан ғаламдық,
өңірлік үдерістерге белсене қатысып, БҮҮ, ЕҚЫҮ, ШЫҮ, ЕурАзЭҚ
іспетті беделді халықаралық жэне өңірлік ұйымдардың пэрменді
қатысушысына айналды.
2000 жылдарға қатысты ұзақмерзімдік: өркендеу, қауіпсіздік,
азаматтардың эл-ауқатының көтерілуі іспетті мақсаттар көздеген
Стратегияның енді кезең-кезеңмен жүзеге аса бастауы туралы айтуға
болады. Кейбір ресейлік сарапшылардың пікірінше, Қазақстан
2000 жылдары (дағдарысқа дейінгі кезеңде) Ресейді экономикалық
реформалардың көптеген бағыттары бойынша басып озған.
Қазақстан кеңес уақытынан кейінгі кеңістікте алғашқы болып
2003 жылы өндіру деңгейін 1991 жылға дейінгі деңгейге жеткізген.
Сонымен қатар ол - ТМД-да халықаралық рейтинг агенттіктерінің
«нарықтық экономикасы бар ел» деген жоғары бағасын алған бірінші
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Iнч публика. Дүниежүзілік банк деректері бойынша, Қазақстан ТМД
підсрі арасында реформалар өткізу жагынан да көш бастаган. 2002
.м.ілдың наурызында АҚШ Сауда министрлігі Қазақстанға «нарықтық
ікономикаға көшкен ел» мәртебесін берген.
Қазақстан тәуелсіздік жылдары ішінде өткен тарихи жол респубііикамызды дүниежүзілік қоғамдастыққа мүлдем жаңа түрде алсуетті мемлекет қана емес, сонымен қатар берік қалыптасқан
мсмлекет ретінде де танытты. Алайда жетістіктер оңай жолмен кел11*11 жоқ. Табыстарымыз саяси басшылықтың қазақстандықтарды да,
Оүкіл халықты да үлкен мақсаттарға жұмылдыра алған үлкен күшжігерлерінің нәтижесі болды.
Қазіргі Қазақстанның негізгі міндеттерін мемлекет басшысы рес
публика халқына арнайтын жыл сайынғы жолдауларында белгілейді.
Ел халқына 1997 жылғы Жолдауында мемлекет басшысы осы
іісі ізге алынатын құжаттан кейін жыл сайын басқа жолдаулар болатыііын жэне оларда «өзіміздің стратегиялық мақсаттарымызға ары қарай
ілгерілеуіміз үшін, келесі жылға міндеттер қойылатынын» көрсетті.
Оида: «Ештеңе де дереу істеле қоймайды. Табысты жэне тұрақты
дамуга бірден секіріп кетуге болмайтын белгілі бір кезеңдерден өтуге
гура келетін кездер тэн», —деген сөздер бар.
Шындығында да, дэл солай болып шықты. Президенттің жыл
сайын ел халқына арнайтын мазмұнды, маңызды жолдауларында таяу
жылға қойылған нақты міндеттер, оларды шешу жолдары және жалпы
стратегиялық бағыт ашық көрсетіледі.
Елбасының кейінгі жолдаулары стратегияның басым бағыттарын
жүзеге асыру арнасында тұжырымдалған. Олар Қазақстан
болашағының алғашқы ашық, жария тұжырымдамалық келешегінің
заңды жалғасына айналды.
Президент 1998 жылғы қыркүйектің 16-сындағы Жолдауында
елдегі жағдай, ішкі жэне сыртқы саясаттың негізгі бағыттары:
қоғамды демократияландыру, жаңа жүзжылдықтағы экономикалық
жэне саяси реформалар жайында баяндаған. Президенттің 1999
жылғы қыркүйектің 16-сындағы Жолдауы «Елдің жаңа гасырдагы
тұрақтылыгы меи қауіпсіздігі» деп аталады.
Елбасының 2000 жылы қазанның 16-сында халыққа арнаған
Жолдауының тақырыбы - «Еркіи, тиімді жәие қауіпсіз қогамга
қадам».
Ел президент! 2001 жылы қыркүйектің 16-сында ішкі және
сыртқы саясаттың 2002 жылға арналған негізгі бағыттарын жария423

лады. Н.Ә.Назарбаев 2002 жылы сәуірдің 16-сында ел халқына 200»
жылға белгіленген міндеттерді жеткізді. Президент ішкі және сыртқм
саясаттың 2004 жылдарға жоспарланған басты бағыттары туралі.і
айтты.
2004 жылы наурыздың 14-інде жарияланған «Бэсекеге ңабілетші
Қазақстаи ушін, бэсекеге қабілетті экономика үшін, бэсекеге
қабілетті ұлт ушін» деген Жолдауында президент индустриялықинновациялық даму, адам ресурстарының дамуы және басқа көптегеіі
мәселелердің басын ашты. Президент 2005 жылы ақпанның 16-сында
«Қазақстан экономикалық, элеуметтік жэне саяси жедел жаңгырү
жолында» атты Жолдауымен таныстырды. Онда елбасы біздің неден
бастап, неге келіп жеткенімізді есімізге салып, ал болашақта не күтіп
тұрғанын айтты. Ол Қазақстанның болашағын қалай көретін ойыи
бөлісті. Бұл - қаржы мәселелері, тұрғын үй, ауыл шаруашылығы
мәселелері, отбасы, ана болу, балалық шақ жэне басқа да мэселелер.
Президент 2006 жылы наурыздың 1-інде «Қазақстаиның элемдегі
озық дамыган 50 елдің қатарына кіруі стратегиясы. Қазақстан
озінің дамуында жаңа серпіліс жасау қарсаңында» деген аса
маңызды қүжатты жария етті. Жолдауында мемлекет басшысы
дүниежүзілік экономикаға табысты ықпалдасу, жасампаз жобалар
және оларды мемлекеттік қолдау, саяси жүйенің демократиясы мен
жаңғыруы, ұлттық қауіпсіздіктің қазіргі қауіптер мен қатерлерге
лайықты жауап беретін стратегиясы жайында баяндады.
Елбасының
халыққа
арнаған
2007
жылғы
ақпанның
28-індегі «Жаңа элемдегі жаңа Қазақстан» деген Жолдауында
экономикамыздың өсуі мен қаржылық мүмкіндіктерімізге сүйене
отырып, халқымыздың әл-ауқатын жақсарту бойынша жұмыстарды
ары қарай жалғастыру міндетін алға тартты. Президент 2008 жылы
мемлекеттік холдингтердің, даму институттарының, элеуметтіккәсіпкерлік корпорациялардың рөлі артуына қарай, дүниежүзілік
конъюнкту раның нашарлауы жағдайында, ішкі инвестициялық
ресурстарды жандандыру қажеттігі жайында мәлімдеді. Елбасы 2009
жылы наурыздың 6-сында қазақстандықтарды дағдарыс арқылы
жаңаруға және дамуға бет алуға үндеді.
ҚР Президентінің 2010 жылғы қаңтардың 29-ындағы «Жаңа
оижылдық - жаңа экономикалық орлеу, Қазақстапның жаңа
мумкіндіктері» деген Жолдауы Қазақстанның 2020 жылға дейінгі
дамуы стратегиясына арналған.
424

Мсмлекет басшысының 2011 жылы қаңтардың 28-інде, ел
I ..үслсіздігіне 20 жыл толғанда жария етілген Жолдауы «Болашақты
оір.-е қурамыз!» деп аталады. Президент онда білім беру, денсаулық
п»кіиу, тілдерді дамыту, түрғын үй-коммуналдық шаруашылық
I уііссін жаңарту және тағы басқа мэселелер бойынша белгіленген
.і»кііарлармен таныстырды.
¥лт
көшбасшысы
2012 жылы
..аммоқсанның 14-інде, Тэуелсіздік күні қарсаңындағы Жолдауында
,іҚа шқстан-2050 Стратегиясы - қалыптасқан мемлекеттің жаца
пінси багыты» атты жаңа бағдарламаны жариялады.
I Ірезидент айтып өткендей, 1997 жылы біздің алдымызда ораі.ііі үлкен міндет - жағдайды түбегейлі өзгерту, ЖАҢА ЕЛ ҚҮРУ
мііідеті тұрған-ды. Бүгінгі таңда Қазақстан - әлеуетті, табысты мемискст; жаңа ел құру міндеті мезгілінен бұрын орындалды. Енді жаңа
Уііқі.іттың ғаламдық талаптарын шешу жэне жаңа міндеттер қабылдау
м*рек. «...Біздің ендігі міндетіміз - егемендік жылдары ішінде қол
/ксгкізген жетістіктеріміздің барлығын сақтай отырып, XXI ғасырда
іүрақты дамуды ары қарай жалғастыру, —деген-ді ел президент!. —
1ІІЗДІҢ басты мақсатымыз - 2050 жылға қарай күшті мемлекет, дамыған
»кономика жэне жалпыға бірдей еңбек мүмкіндіктері негізінде берекелі
қогам құру. Күшті мемлекеттің болуы қарқынды экономикалық өсу
жолында қажетті жагдайларды қамтамасыз ету үшін ерекше маңызды.
Күшті мемлекет күнкөріс саясатымен емес, жоспарлау, ұзақмерзімдік
даму және экономикалық өсу саясатымен айналысады...».
ҚР Президентінің 2014 жылғы қаңтардың 17-сіндегі «Қазақстандық жол-2050: бір мақсат, бір мудде, бір болашақ». Жолдауі.інда Қазақстанның әлемдегі озық дамыған 30 елдің қатарына кіруі
жоспары, ұзақмерзімдік басты міндеттер белгіленген. Сол жылғы
қарашаның 11-інде ҚР Президентінің Жолдауында Қазақстанның жаңа
экономикалық саясаты «Нұрлы жол» бағдарламасы жарияланып, оның
озегі ретінде президент Инфрақүрылымдық даму жоспарын атады.
Қазақстан президентінің 2015 жылы қарашаның 30-ында Қазақстан
халқына арнаған «Қазақстаи жаңа жанандық иақты ахуалда: осу,
реформалар, даму жолында» атты Жолдауының негізгі мағынасы.
«Жаңа жаһандық шындықтың талаптарына біз өзіміздің нақты
мүмкіндіктеріміздің негізінде іс-қимылдардың тұтас стратегиясын
қарсы қойга тиіспіз», - деген сөйлемнен шығады. Яғни мемлекет бас
шысы дағдарыстың алдын алатын стратегия қолдануды, барлық жерлерде қолда бар ресурстарды үнемдеу, тиімді пайдалану стратегиясын
үсынады.
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Жолдауда «біздің дағдарысқа қарсы басты стратегиямыздың
қарапайым, бірақ маңызды үш: өсу, реформалар, даму деген ұғымі а
теңдестірілетіні» айтылған.
Сол үш үғым мынадай:
Біріишісі - ол өсу. Бұл жерде, бэрінен бұрын, экономикалық осу
туралы сөз болып отыр. Ағымдағы міндеттерге қатысты айтсақ, біздіц
экономиканың өсу қарқындары Қазақстанның элемдегі озық отыз
мемлекет қатарына енуін қамтамасыз ете алатындай серпінмен жүмыс
істеуіміз керек. Біз жеке бастамаларға жол ашу арқылы өсудің ішкі
көздерін табуға тиіспіз.
Екінші - реформалар. Олар экономиканың, қоғам мен мемлекеттің
түрақтылығын қамтамасыз етеді. Біз қазір «Ұлт жоспары: 100 нақты
қадам» бағдарламасын жүзеге асырып жатырмыз. Олар ауқымы
жағынан біз 1990 жылдары жүргізген көлемді реформаларга парапар.
Біздің мемлекеттік жэне корпоративтік менеджментті, қаржы және
фискальдық секторды тереңірек реформалауымыз аса қажет, өйткені
өмірлік маңызы бар.
Үшінші үгым — ол даму. XXI ғасырда қоғамның барлық салаларын
үздіксіз жаңғырту, шын мәнінде, дамудың басты факторына айналды.
Біз барлық мемлекеттік, қоғамдық жэне жеке институттарды Жалпыға
бірдей Еңбек Қоғамы, жоғары элеуметтік жауапкершілік, халықтың
түрмысы нашар топтарына атаулы көмек көрсету үстанымдарында
ауқымды өзгерту жүмыстарын жүргізіп келеміз.
Мемлекет басшысының ерекше магыиа беріп ажыратқан үш
үгымы — ол қазіргі замангы тәуекелдіктерге, ңатерлер мен қоқанлоқыларга түбегейлі дүрыс жауап деп айта аламыз. Оның себебі —
осу, реформалар және даму, бірінші кезекте, еліміздің жарқын
болашагыи дамытып, өркендетуге багытталган.
Жолдауда ел экономикасына, қаржы жүйесіне түпкілікті жаңа
көзқарастар түжырымдалған.
Дағдарысқа қарсы кешенді және құрылымдық өзгерістер
бағыттарының арасында еліміздің қаржы жүйесін тұрақтандыру
міндеті бірінші орында түр. Барша бюджет саясаты жэне бюд
жет бағдарламаларының мемлекеттік кіріс жүйесі түгелдей
оңтайландыруға жатады. Тұрақты экономикалық өсуді қамтамасыз
ету үшін, ішкі ресурстарды барынша мол босату қажет. Осы мақсатта
тиімді екі — ауқымды жекешелендіру жэне бәсекелестікті кеңейту
құралын пайдалануға кеңес беріледі.
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Олеуметтік салада жаңа элеуметтік саясаттың мэні мемлекеттің
»41.1 саладағы рөлі элеуметтік нашар қорғалған азаматтарды ғана
қолдаумен шектелуге тиістігінен көрінеді. Мемлекеттік атаулы
колдау өте мұқтаж азаматтарға олардың нақты табыстары мен өмір
i'Ypy жағдайларын бағалау негізінде көрсетілетін болады, ал барлық
калгандары күнкөрістері үшін өз еңбектерімен жалақы табуға тиіс.
Сонымен, президенттің Қазақстан халқына Жолдауларының
іідеологиялық жэне жүмылдырушылық мақсатын «жаһандық дағдарыс - ол қауіп-қатер ғана емес, сонымен бірге жаңа мүмкіндіктер»
дейтін мағынада түсіну керек.
«¥лт жоспары - бес институционалдық реформаны жүзеге
асырудың 100 нақты қадамы» бағдарламасының 85-ші және 89-ыншы
қадамдары «Мәңгілік ел» идеясына арналған. Ол «Мэңгілік ел» идеясын отансүйгіштік рухта мектепте білім берудің қазіргі қолданылып
жүрген оқу бағдарламаларына енгізу міндеттерін жүзеге асырудан
тұрады. «Мэңгілік ел» идеясын Президент Н.Ә.Назарбаев Қазақстан
халқына арнаған «Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» Жолдауында жеткілікті кеңейтілген
нұсқада баяндаған. Бүл идея президентті ертерек уақыттарда-ақ толгандырып жүргендіктен, 2010 жылы желтоқсанның 15-інде Қазақстан
Республикасының Тәуелсіздігі күніне арналған салтанатты жиналыста ол бұны халық алдында айтқан еді. Оның үстіне, елбасының бүл
идеясы «қазіргі Қазақстанның және өз елінің тэуелсіздігі мен
егемендігін аңсаған көпжылдық арманына қол жеткізген ел халқы
салтанатының жаңа нышаны» аталған, 2011 жылы желтоқсанның
16-сында ашылған аттас «Салтанат қақпасында» көрініс тапты.
«Мәңгілік ел» идеясына оралу 2013 жылы ҚР Президент!
Н.Ә.Назарбаевтың қатысуымен Қазақстан Республикасы тэуелсіздігіне
арналған салтанатты жиналыста орын алды. Жиналысқа қатысып
отырғандарға елбасы 1991 жылы желтоқсанның 16-сында элем
ұлттары шоқжұлдызында жаңа жұлдыздың жанғанын - Қазақстан
Республикасының дүниеге келгенін айтып, баға жетпес жеті
қазынаны атады. «Оның біріншісі - біздің қасиетті жэне мэртебелі
еліміз - «Мәңгілік ел». Он торт мыңнан артық шақырымға созылып
жатқан даусыз шекараларымыз Отанымызды біртұтас монолитке
айналдырды. Шекараларымыз барлық іргелес елдермен тату көршілік
қатынастардың шептерін қүрайды».
«Мәңгілік ел» идеясы толығырақ түрде Президенттің 2014
жылғы қаңтардың 17-сіндегі «Нүрлы жол - болашаққа бастар жол»
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Жолдауында баяндалды: «Мәңгілік ел » -о л біздің жалпықазақстандық
үйіміздің ұлттық идеясы, ата-бабаларымыздың арманы. Егемен
дамуы жылдары ішінде барлық қазақстандықтарды жұмылдырып,
біріктіретін және еліміздің болашағының іргетасын құрайтын басты
құндылықтар айқындалды. Олар қиялдағы теориялардан туған жоқ.
Ол құндылықтар - уақыт сынынан өткен қазақстандық жолдың
тэжірибесі.
Біріншіден, бұл - Қазақстанның тэуелсіздігі және Астана.
Екіншіден -ұлтты қ бірлік, бейбітшілік және қоғамымыздағы татулық.
Үшіншіден — зайырлы қоғам және жоғары руханият. Төртіншіден,
ол - индустрияландыру мен инновациялар негізіндегі экономикалық
өсу. Бесіншіден, бұл - Жалпыға бірдей Еңбек Қоғамы. Алтыншыдан, тарихтың, мәдениет пен тілдің ортақтығы. Жетіншіден - ұлттық
қауіпсіздік жэне еліміздің жалпыэлемдік және өңірлік мэселелердің
шешілуіне ғаламдық қатысуы. Осы құндылықтардың арқасында біз
эрдайым жеңіске жеттік, елімізді нығайттық, ұлы жеңістерімізді
көбейттік. Жаңа қазақстандық отансүйгіштіктің идеялық негізі осы
мемлекет құрушы, жалпыұлттық қүндылықтарда жатыр».
Бұл Жолдауында мемлекет басшысы еліміздің барлық саяси жэне
қоғамдық күштерін бұған бейжай қарамауға, жүмысқа жүмылуға
үндей отырып, «Мэңгілік ел» идеясын жүзеге асыру жоспарын жасап,
ұйымдастыруға тапсырма берді.
Білетініміздей, елбасының 2012 жылғы Жолдауында «Мэңгілік ел»
идеясы қазақ тілінде жарияланып, орыс тіліндегі мәтін нұсқасында ол
болмаған. Тарих түрғысынан қарағанда, «Қазақ елі» - ол «Мэңгі ел»
терминінің бірте-бірте дамуының нэтижесі. «Ел» сөзі мемлекеттілік,
ру-тайпа одақтарын біріктіретін мемлекет ретінде қабылданады.
Түрік қағанаттары заманында ондай одақтардың құрылуы және
мемлекеттіліктің жаңа кезеңінің пайда болуы «ел» деп аталған.
«Мәңгі ел» түріктердің арманы іспетті естіледі. Түрік қағанаттары
дэуірінде түріктер олардың қағанаты мэңгі мемлекеттілік, мэңгі
мемлекет болады деп есептеген... XV ғасырдың ортасында Қазақ
хандығы құрылуына байланысты Жэнібек хан мен Керей ханның
басшылығымен мемлекеттіліктің «Мәңгі ел» деген түркілік
анықтамасының орнына жаңа мемлекеттілік - «Қазақ елі» қүрыла
бастады. «Қазақ елі» - ол «Қазақ хандығы» деген үғымның синонимі.
2015 жылы «Мәңгілік ел» идеясын жүзеге асыру жұмысы жандана
түсті. Бәрінен бұрын, Қазақстанның барлық халықтарының теңдігі
«Мәңгілік ел» идеясының негізгі құрамдас бөлігі ретінде айқын
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түжырымдалды. Ол азаматтық ұстанымына негізделуге тиіс. Барлық
азаматтар құқықтардың бірдей көлемін пайдалануға, жауапкершіліктің
бір жүгін арқалауға және теңдей мүмкіндіктерге қол жеткізуге тиіс.
«Мэңгілік ел» идеясы негізінде шоғырландырылатын қүндылықтар ол азаматтық теңдік; еңбекқорлық; адалдық; ғылым мен білімге
қүлшыныс; зайырлы ел - төзімділік елі.
Мемлекет басшысының Қазақстан халқына арнаған кезекті
«Қазақстанның үшінші жаңгыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты Жолдауы 2017 жылы қаңтардың 31-інде хабарланды.
Қазіргі қолданылып жүрген заңнамаға сәйкес, президенттің Жолдауын ауызша немесе жазбаша түрде баяндау құқы бар. Осы жылы
елбасы екінші эдісті таңдаған. Бұл стратегиялық қүжатта президент
елдің ары қарай жаңа кезеңде дамуын қалай көретінін баяндаған.
Аталған тарихи құжаттың кіріспе бөлімінде Тэуелсіздіктің 25
жылдығын тойлау аясында Қазақстанның дүниежүзілік қоғамдастық
жақсы білетін, әрі жоғары бағалаған жетістіктері мен табыстарын
атап өткеніміз жайында айтылады. Еліміз осы 2017 жылды да сәтті
бастады. Жылдың басында Қазақстан Б¥¥-ның Қауіпсіздік Кеңесіне
түрақты емес мүше болып кірді. Биыл Астанада «ЭКСПО-2017»
халықаралық көрмесі өтеді. ТМД елдері ішінде бірінші болып біз
ұйымдастырған «Универсиада-2017» аясындағы спорт жарыстарына
әлемнің 57 мемлекетінен екі мыңнан астам спортшы қатысты.
Осының барлығы, Жолдауда айтылғандай, Қазақстанның
халықаралық саясат алаңындағы дүрыс саяси жолы мен жоғары
беделінің нәтижесі екені анық. Енді Қазақстан 2050 жылға қарай
әлемдегі ең дамыған, озық 30 елдің қатарына кіруге тиіс. Біз осы
мақсатқажету үшін нық сеніммен жүріп келеміз. Бэсекенің артуы жэне
әлемде тұрақтылықтың жоқтығы жағдайында елбасының Қазақстан
халқына үсынған 2012 жылғы «Стратегия-2050» бағдарламасының
өзектілігі айқын көрінеді. Осы бағдарлама негізінде, сондай-ақ «Нүрлы
жол» және «100 нақты қадам» ұлт жоспарының арқасында, Қазақстан
күрделі жаһандық өзгерудің бастапқы кезеңінен лайықты өтіп келе
жатыр. 2014-2016 жылдардың өзінде-ақ экономиканы қолдау үшін мем
лекет қосымша 1,7 триллион теңге бөлген. Бұның бэрі экономикалық
өсу, бизнесті қолдау, 200 мыңнан астам жаңа жұмыс орнын қүру
мүмкіндігін берді. Нэтижесінде, Жолдауда көрсетілгендей, 2016 жылы
жалпы ішкі өнімнің 1% өсуі қамтамасыз етілді. Бүл қазіргі қиынқыстау жағдайда ерекше маңызды.
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Ширек ғасыр ішінде, президентіміз Н.Ә.Назарбаев көрсеткендей,
біз екі жаңғыртуды жүзеге асырдық. Біріншісі - нарықтық эко
номика ұстанымдарында мүлдем жаңа мемлекет құру. Екіншісі «Қазақстан-2030» стратегиясын орындау жэне Отанымыздың бас
қаласы — Астананы қалыптастыру. Қазақстан жедел қарқындармен
дамып, елу табысты елдің қатарынан орын алды.
Қазіргі әлемде технологиялар жағынан түбегейлі өзгерістер,
елбасының пікірі бойынша, экономикалық өсудің жаңа үлгісіне өтуді
қажет етеді. Соған байланысты бұл жолғы Жолдама Қазақстанның
үшінші жаңғыруына арналған.
Осы мақсатқа жетудің басты міндеті - жаңа шындық жағдайында елдің бэсекеге ғаламдық қабілетінің болуы. Ол кезде біздің
іс-қимылдарымыздың негізі болып, бұрынғыдай, Бес институционалдық реформаны жүзеге асырудың үлт жоспары қала береді.
Үшінші жаңғырудың шешуші басымдықтарының бірі, президенттің
айтуынша, экономиканы жеделдете технологиялық жаңғырту
болмақ, ал бүл цифрлық технологиялар негізінде болашағы зор жаңа
салалардың құрылатынын білдіреді.
Оған коса, бизнес-ортаны кеңейту, бұқаралық кәсіпкерлік үшін
жағдайлар туғызып, жақсарту түпкілікті маңызды шараға айналатын
болады. Ол үшін мемлекеттің экономикаға қатысуы мүмкіндігінше
қысқаруы керек. Бизнес үшін барлық ықтимал шығындарды азайтып,
мемлекеттік жэне жеке серіктестікті дамыту қажет.
Жолдауда көрсетілгендей, өсудің келешек үлгісі тармақтарының
катарында: агроөиеркәсіп кешеиі, көлік және логистика бар. Сондай-ақ
тұргын үй нарығы және оны мемлекеттік қолдау туралы да бөлек
айтылған.
Жолдауда білім беру, денсаулық сақтау жэне халықты
әлеуметтік қорғау мәселелеріне ерекше көңіл бөлінген, өйткені
олар мемлекеттің басьшдық берілетін салалары болып саналады. Оның үстіне, бэрінен бүрын, білім беру жүйесінің рөлі
өзгеруге тиіс. «Біздің міидетіміз, —дейді елбасы, —білім беру жүйесін
экономикалһщ өсудің жаңа үлгісінің орталың буынына айналдыру». Оқу бағдарламаларын сын тұрғысынан ойлау қабілетін жэне
ақпаратты өздігінен іздеп табу дағдыларын дамытуға бағыттау қажет.
Оның үстіне, қалалық және ауылдық мектептер арасында білім беру
сапасында байқалатын айырмашылықты азайту керек.
Үш тілде білім беруге кезең-кезеңмен көшу мэселесі бойынша
Жолдауда томендегі міндеттер қаралған. Қазак тілі озінің басым
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түратын жагдаііын саңтайды. Оны ары қарай дамытуға үлкен көңіл
(>олінетін болады. Сонымен қатар бүгінгі күні ағылшын тілі жаңа техиологиялар, жаңа өндірістер, жаңа экономика тіліне айналды. Қазіргі
уақытта элемдегі ақпараттың 90 процент! ағылшын тілінде жасалады. Әрбір екі жылда оның көлемі екі есе артып отырады. Ағылшын
'гілін меңгермеген жағдайда, Қазақстан жалпыұлттық өрлеуге жете
алмайды.
2017 жылдан елбасының бастамасы бойынша «Баршаға тегін
кәсіптік-техникалық білім» жобасын жүзеге асыру басталмақ.
Оган коса, бірінші кезекте, тегін білім жұмыссыз және өзіменозі жүрген жастарды, сондай-ак кэсіптік білімі жок, бірак еңбекке
жарамды жастағы адамдарды да камтуға тиіс.
Білім беру жүйесімен катар, елбасының айтуынша, денсаулык
сактау жүйесі де өзгеруге тиіс. Ағымдағы жылдың бірінші шілдесінен
мемлекеттің, жұмыс берушілер мен азаматтардың бірлескен
жауапкершілігіне негізделген міндетті элеуметтік медициналык
сақтандыру жүйесі енгізілетін болады.
Әлеуметтік камсыздандыру саласында, президенттің тапсырмасы
бойынша, 2017 жылғы шілденің 1-інен 2,1 миллион зейнеткер үшін
зейнетакы 2016 жылғы деңгейден 20%-ке дейін көтерілетін болады.
Одан өзге, 2018 жылғы шілденің 1-інен негізгі (базалык) зейнетакы
тағайындау жаңа эдістеме бойынша жүргізілмек. Зейнетакы
мөлшері зейнетакы жүйесіне катысу өтіліне байланысты болады.
Осы іс-шаралардың барлығы 2018 жылы негізгі зейнетакының жаңа
мөлшерін 2017 жылмен салыстырғанда 1,8 есе үлғайтуды камтамасыз
етеді.
Президенттің тапсырмасы бойынша, 2017 жылғы шілденің 1-інен
бала тууға байланысты берілетін біржолғы жәрдемакы мөлшерлері
20% көбейетін болады. Халыктың ең төменгі күнкөріс деңгейін де
кайта карау міндеті койылды. Ол казакстандыктардың накты түтыну
шығындарына сай болуы керек. Бұл іс-шара 2018 жылғы каңтардың
1-інен үш миллион адам үшін негізгі зейнетакы мөлшерін, мүгедектер
мен асыраушысынан айырылған отбасыларына жәрдемакыларды,
мүгедек балаларды асырап отырған жандарға атаулы көмекті және
жәрдемакы мөлшерін көбейтуге мүмкіндік береді.
Бүл кұжаттың корытындысында ел президент! осы Жолдау аркылы
әр азаматка республикамыздың жаңа жағдайларда дамуын өз!н!ң калай
көрет!н!н жетк!зг!с! келген!н айтты. Мемлекет басшысы үк!метке
«Қазакстанның ұлттык технологиялык бастамасы» деген атаумен
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елдің үшінші жаңғыруы бойынша 2020 жылға дейінгі стратегиялық
жоспар жасауды тапсырды.
Ары қарай Жолдау қорытындысында елбасы: «Осылай ғана біз ең
негізгі мақсатымыз - Қазақстан-2050 стратегиясын - Қазақстанның
әлемдегі оң озық 30 елдің қатарына кіруі міндетін орындай аламыз», - деді. Қысқаша айтқанда, Қазақстанды жаңғыртудың маңызды
бағыттары осындай.
Мемлекет басшысының жыл сайынгы жолдаулары (1997-2017
жылдар аралыгында) тәуелсіз Қазақстан тарихындагы аса елеулі
оқигалар болды. Оларда қойылған міндеттер негізді, терең сабақтас
және мемлекетімізді жаңа деңгейде тұтастай дамытуға бағытталған,
эрі жүйелі мақсаттылығымен ерекшеленеді. Әр қадам сайын осы жолдаулар арқылы еліміздің қазіргі тарихының кезеңдері, әлеуметтік,
экономикалық және саяси басым бағыттары ашыла түседі. Оған қоса,
елбасының 2000 жылдарда Қазақстан халқына арнаған жолдаулары
ТМД елдері тарапынан мүқият талдау нысанасына айналды. Ал бұл
олардың егемен Қазақстанның өркендеуі нәтижелерін, стратегиялық
жоспарлау ісіндегі тэжірибесінің маңыздылығын мойындағанын
дэлелдейді.
Сонымен, Қазақстан Республикасы Президентінің жыл сайынғы
жолдауларын және олардың орындалуын, жалпы алғанда, жүйелі
дамудың, ықтимал дағдарыс қүбылыстарын еңсерудің, халықтың
эл-ауқаты жақсаруының кепілі дей аламыз.

Бақылау сүрақтары:
1. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президент! - ¥лт
көшбасшысының мэртебесі қандай құжаттарда заң тұрғысынан
бекітілген?
2. Ел астанасын Алматыдан республиканың орталығына көшіру
идеясын ұсынған кім?
3. Алматы неге өзінің тәуелсіз Қазақстан астанасы ретіндегі
мүмкіндіктерін сарқып болды?
4. Президенттің Қазақстан халқына арнаған жыл сайынғы
жолдауларының мәні мен мазмүнын ашып көрсетіңіз.
5. Жолдаулардың, шын мәнінде, дамудың жэне мемлекеттік стратегияны жүзеге асырудың кезекті кезеңдері ретінде қандай
маңызы бар?
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СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА АРНАЛҒАН
ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ

1. Қ азақстан тари хы на кіріспе. «Қ азіргі Қ азақстан тари хы » курсы ны ң зерттей тін саласы ж әне м індеттері.
2. Н .Ә .Н азарбаев Қ азақ х ан д ы ғы н ы ң 550 ж ы лды ғы н тойлау туралы. Қ азақ хан д ы ғы н ы ң құры л уы - тәуелсіздік ж олы ндағы аса
м аңы зды тарихи белес.
3. Қ азақ хал қы н ы ң Қ азақ стан н ы ң Ресейге қосы луы кезеңіндегі
ү л т-азатты қ күресі.
4. Қ азақ м ем лекеттілігінің бастаулары , сабақтасты ғы ж әне біртебірте дам уы .
5. X X ғасы р басы ндағы Қ азақстан: тәуелсіздік ж олы ндағы күрес.
6. Қ азақстан н ы ң қазіргі зам ан ғы тари хы нд а 1916 ж ы лғы көтерілісті
бағалау бойы нш а ж аңа көзқарастар.
7. А лаш қозғалы сы мен больш евиктер өкілдерінің азам атты қ
текетірес ж ы лдары ндағы өзара қары м -қаты настары .
8. Қ азақстан д а кеңестік то тал и тар л ы қ реж им нің қалы п тасуы : сипаты, ш аралары , сабақтары .

9. Қазақстанда XX ғасырдың екінші жартысында жүргізілген
кеңестік реформалардың қарама-қайшылықтары.
Ю .Кеңес

қоғам ы ны ң

саяси

ж әне

әлеум еттік-эконом икалы қ

дағдары сы .
11. Тәуелсіз Қ азақстан н ы ң қоғам ды қ-саяси өзгерістері.
12. Тәуелсіз Қ азақстан н ы ң экон ом икалы қ д ам уы н ы ң қазақстан ды қ
үлгісі.
13. Қ Р П резиден тінің Қ азақстан х ал қ ы н а арнаған ж олдаулары ндағы
тарихи сабақтасты қ.
14. «Қ азақстан-2050» С тратегиясы - қоғам ды қ саяси өмірді демократиялан ды ру және ж аң ғы рту ж олдары ны ң ай қы н далуы .
15. Ж астар саясаты жэне тари х арқы лы тәрбиелеу м үм кіндіктері.
16. «М эң гілік ел» идеясы —қоғам ды ш оғы рланды руды ң негізі.
17. Қ азақстан жэне д үн и еж үзіл ік қоғам дасты қ.
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СТУДЕНТТЕРДЩ ДЕРБЕС ОРЫНДАЙТЫН
ЖҰМЫСТАРЫ ҮШІН ҰСЫНЫЛАТЫН
ТАҚЫРЫПТАР
1. Қазақстанда тэуелсіздік идеясының тарихи даму жолы.
2. Түрік кезеңінің ғалымдары мен ойшылдарының (Әбу Нэсір
әл-Фараби, А.Иассауи, М.Қашқари, Ж.Баласағұн, Ибн Сина,
Р.Бируни) еңбектері.
3. Түркітілдес халықтардың материалдық жэне рухани мәдениет
бастаулары ретіндегі археологиялық, жазбаша деректері, ауызша
халық шығармашылығының ескерткіштері.
4. Орталық Азия халықтарының түрік кезеңінде рухани мэдениетінің өркендеуі және әдеби дэстүрлерінің қалыптасуы.
5. Қазақстан аумағындағы этностық үдерістер жэне қазақ
халқының қалыптасуы.
6. Алаш қозғалысын Қазақстанның қазіргі заманғы тарихи
ғылымында зерттеу тарихнамасы.
7. Кеңес Одағының 1920-1930 жылдарда өткізген реформаларының
қасіретті зардаптарына арналған тарихи зерттеулер.
8. Қазақстанда 1937-1938 жылдарда орын алған жаппай қуғынсүргін, жазалау: қазақ зиялы қауымының қайғылы тағдырлары.
9. Қазақстан Республикасындағы қазіргі саяси партиялар, қоғамдық
қозғалыстар мен ұйымдар.
10. Қазақстан Республикасында қазақ тілінің мэртебесі туралы.
П.Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президент! Н.Ә.Назарбаевтың тәуелсіз Қазақстанның құрылуы мен қалыптасуындағы
қызметі және рөлі.
12. Мемлекеттік бағдарламалар —Қазақстан дамуының басты негізі.
13. Қазақстанның түрақты экономикалық өсуі үшін «Нүрлы жол»
бағдарламасының маңызы.
14. Білім мен ғылымды, мэдениетті дамытудың басымдық берілетін
бағыттары.
15. Этносаралық жэне конфессияаралық қатынастарда түрақтылықтың сақталуы.
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ТҮСІНДІРМЕ СӨЗДІК (глоссарий)
Автаркия (гректің «өзін-өзі қамсыздандыру», «өз күшімен қол
жеткізу» деген мағына беретін сөзінен шыққан) - сыртқы тауар айналымын мейлінше азайта отырып, елді өз мүмкіндіктерінің арқасында
қамтамасыз ететін экономикалық режим.
Автономия (гр. autonomia - өзін-өзі басқару, тәуелсіздік) — мемлекетте жергілікті маңызы бар мәселелерді орталық билік белгілеген
иіектерде азды-көпті дербес шешу құқы қарастырылатын аумақтың
немесе ұйымның ерекше мәртебесі. Біртұтас аумақтың, ал кейде
федеративтік мемлекеттің бір бөлігін жеке басқару түрі. Аумақтық,
саяси, мемлекеттік мәдени автономиялар ажыратылады.
Адам қүқықтары - адамдар мен мемлекет арасындағы
қатынастардың өз қарауы бойынша әрекет ету (құқықтардың бұл
бөлігі бостандықтар деп аталады) немесе белгілі бір игіліктер
(бүл, шын мәнінде, қүқықтар) алу мүмкіндігін қамтамасыз ететін
үстанымдары, нормалары. Адамның мемлекет қорғайтын жэне
кепілдік қамтамасыз ететін табиғи (туғаннан-ақ) жэне мемлекет
беретін: экономикалық, элеуметтік, мэдени, саяси, жеке, экологиялық
құқықтары болады. Адам қүқықтарының сақталуын және орындалуын ішкі және халықаралық саясат гуманизм! сипаттайды.
Адам қүқықтарының Ж алпыға бірдей мағлүмдамасы Б ¥ ¥ Бас
Ассамблеясының 1948 жылғы желтоқсанның 10-ында қабылданған.
К!р!спеден жэне 30 баптан түратын Мағлүмдама барлық азаматтардың
заң алдындағы теңд!г!н және заңның теңдей қорғайтынын, әрб!р
адамның ойлары, ар-үжданы, қозғалысы еркіндігін және тағы басқа
құқықтарын жариялаған.
Азаматтық қоғам азаматтардың: жоғары әлеуметтік,
экономикалық, саяси және моральдық мэртебес! бар қоғам. Онда
қатынастар өнд!р!с, қоғамдық өм!р жэне басқа салаларда мемлекетке
қатыссыз, б!рақ онымен өзара ти!мд! !с-қимылдар мен байланыстарда
құрылады.
Азаматтық соғыс - ел !ш!нде таптар мен әлеуметтік топтар арасында мемлекеттік бил!к үш!н үйымдастырылған қарулы күрес
жэне таптық күрестің ең батыл түр!. Азамат соғысы әлеуметтік
дағдарыстар жэне шынайы өк!метс!зд!к жағдайында орын алады.
Азаматтық соғыстың түрпаттары мен түрлеріне: билеуш! шағын топқа
қарсы қүлдар көтер!л!с!, шаруалар көтер!л!с!, партизандар көтер!л!с!,
халықтың қарулы күреске шығуы жатады.
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Алдын ала ойластырылатын дипломатия - тараптар арасында
келіспеушіліктердің пайда болуының алдын алуға, орын алған
келіспеушіліктер мен кикілжіңдердің ары қарай өрбуіне жол бермеуге,
сондай-ақ орын алған кикілжіңдердің таралуын шектеуге бағытталған
дипломатиялық іс-қимылдар.
Анархия: 1) қауымдардың, коммуналар мен отбасыларының
өзін-өзі басқару ұстанымында қоғамды мемлекеттік биліксіз құруды
көздейтін қоғамдық-саяси мұрат; 2) үйреншікті санада - тәртіпсіздік,
заңсыздық, бейберекеттік.
Андрон мэдениеті (мэдени-тарихи қауымдық) - қола дэуірінің
б.з.д. II мыңжылдықта Батыс Сібір, Орталық Азияның батыс бөлігін,
Оңтүстік Оралды қамтыған археологиялық мәдениеттеріне жақын
топтардың ортақ атауы. Бұл атау Ачинск маңындағы алғашқы
мәйітханалар табылған Андрон қонысының атауынан шыққан.
Аннексия (лат. —«қосылу» сөзінен шыққан) —бөтен мемлекеттің
немесе басқа халықтың аумағын түтастай немесе бір бөлігін басып
алу, күшпен ұстау.
Антропогенез - адамның шығу тегін, оның дамуы кезеңдерін
зерттейтін гылым саласы; ол жаратылыстану жэне гуманитарлық
ғылым деректеріне сүйенеді.
Аң стилі —ерте замандар өнеріндегі кең тараған стильдің шартты
атауы. Оның ерекшелігі - аңдарды, олардың жекелеген дене мүшелерін
бейнелеу.
Атқарушы билік - билік тармақтарының бірі. Ол: заңға сыйымды
реттеу өкілеттіктерін, сыртқы саяси өкілдік өкілеттіктерін, әртекті
экімшілік бақылау өкілеттіктерін, кейде заң шығарушылық
өкілеттіктерді, сондай-ақ жоғарыда аталған өкілеттіктерді жүзеге
асыратын мемлекеттік органдарды қоса алғанда, мемлекетті басқару
жөніндегі өкілеттіктердің жиынтығы болып табылады.
Әкім (арабтың хакім - «шешім қабылдаушы», «аралық сот»
мағынасындағы сөзінен шыққан) - Орталық Азия елдерінде жэне
қазір Қазақстанда да мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының
басшысы. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың
экімдерін лауазымға Қазақстан Республикасы Президент! тағайындайды. Басқа әкімшілік-аумақтық бірліктердің экімдерін жоғары
тұрған экімдер тағайындайды.
Әртараптандыру (лат. diversificere - эртүрлілік, өзгеріс); 1) дамудың бірнеше нұсқасының болуы; 2) фирмалардың негізгі қызметіне
тікелей байланыстылығы немесе тәуелділігі жоқ салаларға енуі;
3) берілетін өнімнің, көрсетілетін қызметтің түр-түрлерін көбейту.
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Әскери демократия —алғашқы қауымдық құрылыстың ыдырауы
жэне мемлекет құрылуы жағдайында қоғамды саяси үйымдастыру
гүрі. Әскери демократияның мәні демократиялық жолмен сайланатын
лскери қолбасшылардың билігі күшейген кезде айқындала түседі.
Әскери режим - экономикалық жэне саяси билік эскери
қүралдардың (қару-жарақ) көмегімен жүзеге асатын авторитарлық
басқару түрлерінің бірі. Әскери режимнің ең көп тараған түрі —ол
окімет (билік) тікелей эскерлерге жататын жағдай.
Әсіреинфляция - қарқындары өте жоғары инфляция. Әртүрлі
анықтамалар бойынша, әсіреинфляция деп бағалардың жылдық
осуі бір жыл ішінде - 900%-ке жуық немесе бір айда 50%-тен артық
мөлшерге жететін инфляция танылады.
Багалардың ырықтандырылуы немесе босатылуы - баға
белгілеу саласында мемлекеттік реттеудің элсіреуіне байланысты
экономикалық саясаттың бір элемент!.
Балама санлау (лат. alter - басқа) - бил!к пен басқарудың сайлана
тын органдарына б!р немесе басқа тұлғаны сайлаудың демократиялық,
яғни сайлаушыларға өздер!н!ң сайлау жэне нақты бағдарламаны
немесе үм!ткерд! таңдауын б!лд!ру қүқын жүзеге асыруға мүмк!нд!к
берет!н үлпс!.
Биліктің президенттік түрі б!зд!ң ел!м!зде Қазақстан Республи
касы Конституциясында белг!ленген. Соған сэйкес, бүк!л халық сайлайтын президент мемлекет басшысы болып табылады. Ол өз!н!ң
алдында жауапты парламентт! тагайындайды, бил!к тармақтары ара
сында қүқықтық орнын алады, олардың кел!с!ммен жұмыс !стеу!н,
бил!кт!н халык алдындагы жауапкерш!л!г!н қамтамасыз етед!; оган
үк!метт!, парламентт! тарату, облыстық жэне томен тұрған соттарды
тагайындау қүқы бер!лген. Қажетт! жағдайларда жарлықтар шығарып,
заңдарды бек!тед!.
Бойкот (ағылш. boycott): 1) белпл! б!р саяси яки экономикалық
талаптарды орындауға мәжбүрлеу мақсатында жеке адаммен,
үйыммен, кәс!порынмен немесе мемлекетпен қарым-қатынасты толық,
не !ш!нара тоқтатудан тұратын саяси жэне экономикалық күрест!ң
б!р амалы; 2) элденеге қарсылық белг!с! рет!нде элдек!ммен қарымқатынасты үзу.
Бүлік, путч (нем. putsch) - қастандық жасаушылардың шағын
тобының мемлекеттік төңкер!с жасау эрекет!; сэт! түскен төңкер!с
жең!л!ске (уақытша немесе түпк!лікт!) ұшыраған қарсыластардың
сипаттамаларында ғана бүл!к рет!нде қалады.
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Бюджет тапш ылыгы
— мемлекеттік бюджет бойынша
шыгыстардың кірістерден асып кетуі; ол инфляция үдерісінің дамуы
факторларының бірі және мемлекеттік қаржылардың дағдарысқа
түскен жағдайының көрсеткіші болып табылады.
Ваучер (ағылш. voycher ) - қолхат, ақтап шығатын құжат, кепілдік.
Voych етістігінен шыққан; 1) біреу үшін кепіл болу, жауапкершілік
алу; 2) растау.
Венчурлық капитал - бағалы қағаздарға немесе кәсіпорынға
үлкен немесе салыстырмалы тәуекелдікпен, төтенше жоғары пайда
көздеп салынган үзақмерзімдік инвестициялар.
Вестернизация (ағылш. west - батыс, батыстық) - батыстық
құндылықтардың күллі дүние жүзі бойынша таралуы. Ымырашыл
идеология жэне нарықтық экономика кеңірек тараған.
Геноцид - зүлмат (грек, genos - «ру-тайпа» және лат. gaedo «өлтіремін» деген сөздерінен шыққан) - халықаралық қылмыстар
түрлерінің бірі. Нэсілдік, үлттық немесе діни желеу-сылтаулармен
халықтың кейбір топтарын, түтас бір халықтарды қырып-жою.
Геосаясат —қоғамның экономикалық, саяси жэне әлеуметтік жүйелерінің жай-күйіне, бірте-бірте дамуына географиялық жағдайлардың
эсер етуіне мемлекеттің іс-қимылдарының тәуелді болуын зерттейтін
теория. Геосаясаттың халықаралық сипаты бар және мемлекеттердің
ел ішіндегі де, халықаралық алаңдағы да саясаттарының теориялық
негіздерінің бірі ретінде қызмет етеді. Геосаясат назарының қақ ортасында — өңірлік ынтымақтастық, халықаралық ықпалдастық және
бейықпалдастық, дағдарыс орын алған аудандардағы ынтымақтастық,
ал ішінде. сайлау саясаты, діндер мен мэдениеттердің таралуындағы
ерекшеліктер, үлттық азшылықтардың әкімшілік қүрылысы және
басқа мэселелер тұрады.
«Дамыған социализм» - билік номенклатурасының жэне кеңес
халқының шатасып жүрген кейбір өкілдерінің алдаудың саяси
ұрандарында және «социализмнен коммунизмге өтудің өтпелі
сәтін» аңсаган үміттерінде қолданылатын шартты қоғамдық-саяси
термині. Ол «коммунизм таяу келешекте орнап, жеңіске жетеді» деген
қиялмен «бүкіл элемде (өз елінде ғана емес) эл-ауқатқа, теңдік пен
бауырластыққа даусыз жэне міндетті түрде қол жеткізу мүмкіндігіне»
үміттендіру үшін қолданылған.
Дэстүрлі қогам - элеуметтік құндылықтарды берудің негізгі
арналары болып дәстүрлер, яғни осы қогамға кіретін, жататын адамдар үрпақтары сынақтан өткізген нормалар саналатын қогам. Осы
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ігктсс қоғам ды қ ағзан ы ң ж үм ы с атқаруы адам дар т ұ й ы қ та тұ р ақ ты
м іум м дасты қтарда өмір сүрген ж ағдайда ған а м үм кін болады .
Д е в а л ь в а ц и я — а қ ш а н ы ң қ ү н с ы з д а н у ы — м ем лекеттік орган/ііірдың ш еш ім ім ен ү л т т ы қ валю та б ағам ы н ы ң басқа елдердің валю таііарына немесе ал ты н ға қаты сты төм ендеуі.
Д е к л а р а ц и я — м а ғл ү м д а м а ; м ем лекеттің ішкі ж эне сы ртқы
саясатыны ң негізге алы наты н қағидалары н ан , хал ы қарал ы қ ұй ы м дар
м.ізметінің негіздерінен тұраты н немесе оларды ң қандай д а бір
мэселеге қаты сты ұстаны м дары н б ілдіретін ресми мәлімдем е немесе
ііормативтік құж ат.
Д е л и м и т а ц и я (л ат.б еіітііаііо —ш екараны аны қтау) —ш е к а р а м еж елеу - іргелес м ем лекеттер арасы нда келіссөздер ж үргізу ж олы мен
мсмлекеттік ш екараны ң ж алпы ж агдайы н ж әне бағы ты н айқы ндау.
Межелеу бары сы нда келісуш і тараптар, әдетте, карта бойы нш а, бірақ
жсрде ж үм ы стар ж үргізбестен, ш екара сы зы гы н ы ң өтуі сипаттам асы н
ж асайды, ол си п аттам а келісім -ш артты ң өзінде дербес бап немесе оған
қосымш а болуы м үм кін.
Д е м а р к а ц и я (dem arcation — айыру, айқы ндау) — м ем лекеттік
піекараның ж ердегі сы зы қтары н арнаулы ш екара б елгілерім ен
белгілей оты ры п ж үргізу. Ш екара б елгілеу ш екара межелеу ту р ал ы
қүж аттарды ң негізінде ж үзеге асы ры лады .
Д е м о гр аф и я - хал ы қты ң ұдайы өсуі заңды лы қтары , оны ң
сипаты ны ң әлеум еттік-эконом икалы қ, табиғат, көші-қон ж ағдайлары н а
тэуелділігі т у р ал ы , сондай-ақ хал ы қты ң қүрам ы н, өзгерістерін, ол
озгерістердің себептері мен салдарлары н зерттейтін , оларды ж ақсарту
ж өнінде кеңестер б еретін ғы лы м.
Д е м о к р а т и я (грек, dem os — х ал ы қ ж эне cratos — өкімет, халы қты к өкімет) - қоғам ды , өкімет пен м ем лекетті саяси -элеум еттік
үйы м дасты руды ң
негізгі
үлгілерін ің
бірі;
үдемелі
дам и ты н
саяси реж им, эдетте, м ем лекеттің респ уб л и кал ы қ реж им іне сай
келеді; м ем лекеттегі өзіндік х ал ы қты қ өкімет. О ны ң б елгілері.
халы қты ң б и л іктің ж оғарғы бастауы деп таны луы ; м ем лекет
органдары ны ң сайл ан уш ы л ы ғы ; азам аттарды ң тең құқ ы л ы гы ж эне
сайлау қ үқ ы қ тары н ы ң теңдігі, адам дарды ң жэне азш ы лы қтарды ң
құқы қтары ны ң құ рм еттел уі.
Д е м о к р а т и я л а н д ы р у — дем ократи ял ы қ қоғам қалы птасты ру,
сонымен қатар қо ғам ды қ өмірдің барлықі элеум еттік, эконом икалы қ,
саяси, мэдени ж эне басқа салалары н қам титы н, азам атты қ қоғам,
дем ократиялы қ саяси ж үйе мен қ ү қ ы қ ты қ м емлекет қүру үдерісі.
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Демпинг (ағылш . dum ping - ы ғы сты ру) - сы ртқы нары қтарды
өзіне қараты п, бәсекелестерді ы ғы сты ры п ш ы ғару үш ін, тауарларды
іш кі н ары қтағы ға қарағанда төм ен бағаларм ен сату үш ін ж асалаты н
әрекет).

Денонсация (фран. denoncer — бұзу) — ж үм ы с атқаруы тоқтаты лған
келісім -ш артты ж арамсы з деп жариялау.
Депозит немесе банк салымы — салы м ш ы банкке белгілі немесе
белгісіз мерзім ге о рналасты раты н ақш а сомасы. Банк ол ақш аны
ай н алы м ға салы п, ал салы м ш ы ға проценттер төлейді.
Держава (славян сөзі, держ а — үстем дік, өктем дік ж үргізу) — орасан үлкен эскери, эконом икалы қ немесе басқадай әлеуетке ие және
элем дік саясат пен х ал ы қар ал ы қ қаты настарда ж етекш і рөл атқаратын
ірі тәуелсіз, берік мемлекет. Д ерж ава саясаты д ерж авалы қ идеологияға - елдің саяси салм ағы н, ауқы м дары н, эконом икалы қ немесе
эскери күш -қуаты н сезінуіне ы қпал ете алаты н, тіп ті ж ақы н да, алые
та саяси орталарга қы сы м ж асай алаты н қабілетіне байланы сты .
Бұры ндары бүл терм иннің теріс («отарш ыл», «им п ери алистік» д ер 
ж ава деген) сипаты басым еді, қазір ол белгілі бір елдің күш -қуаты н,
ауқы м ды лы ғы н , рөлі мен ы қп алы н таны тады .
Деспотизм (грек, despotes - билеуш і, эмірш і): 1) билеуш інің
озбы рлы ғы м ен жэне х ал ы қты ң құқы қсы зды ғы м ен ерекш еленетін
ш ектеусіз, дара, сам адерж авиелік билік; 2) дара билік, жеке түл ға
бостан ды ғы н аяусы з басы п-жанш у.
Диаспора (грек, diaspora - бы ты р аң қы л ы қ) - ш ы ққан тегі бір этнос
адам дары ны ң өздерінің туған отан ы нан ты с жерде өмір сүріп жатқан
тұрақты ж иы ны .
Диверсия (лат. diversion — ауы тқы ту, бүру) - жау ты л ы н д а бір
бөлім ш елердің немесе ж екелеген адам дарды ң: әскери ж эне басқадай
ны сандарды істен шығару, әскерлерді басқаруды бұзу, ком м уникацияларды, тораптар мен ж елілерді талқандау, адам күш і мен соғыс техникасы н жою, қарсы ласы на м оральды қ-психологиялы қ ауы ртп алы қ
түсіру м ақсаты нда ж үзеге асы раты н іс-қим ы лдары .
Дивиденд (лат. divendus — б ел у ге жататы н) - акция иеленуш інің
алаты н кірісі.
Диктатор (лат. dictare — сөзбе-сөз: айтуш ы , сөйлеуш і) — ш ектеусіз
билікке ие жэне зорлы қ-зом бы лы қ күш ім ен мемлекетті ж алғы з
билеуш і, ягни билеп-төстеуш і.
Диктатура (лат. d ictatura - ш ектеусіз билік) - еш қандай
қүқы қтарм ен немесе қандай д а бір басқа институттарм ен ш ектел440

меген, өз іс-эрекеттерінде тікелей қарулы күш қолдануға сүйенетін
билік.' Диктатура қоғамдық өмірдің тұрақталмауы жағдайында паида
болады. Диктатураға: озбырлық, олигархия жэне өктемдік, авторита
ризм мен тоталитаризм тэн.
Дискриминация (лат. discriminatio - ажырату) - кемсітушілік нэсілдік, ұлттық немесе бір мемлекетке жатушылық белплері,
элеуметтік шыққан тегі жэне дүние-мүлік жағдайы, саяси, діни
сенімдері бойынша азаматтардың, элеуметтік топтардың, ұйымдардың
немесе тіпті мемлекеттердің құқықтарын қасақана шектеу немесе
айыру. Нэсілдік кемсітушіліктің шектен шыққан түрлерінің бірі
сегрегация (бөлектеу), күшпен оқшаулау; қара нэсілге қатысты апар
теид (белек жерде емір сүруге мэжбүрлеу). Қазіргі заманда әлеуметтіксаяси кемсітушіліктің эр алуан: сайлау құқынан айыру, азаматтық
беруді қиындату немесе бас тарту; эйелдердің жұмыссыздығы жэне
тағы басқадай түрлері бар.
Диссидент - саяси кезқарастары езі емір сүріп жатқан елдегі ресми
кезқарастан айтарлықтай белек, басқаша ойлайтын адам.
Доктрина (лат. doctrina - ілім) - философиялық, саяси, идеологиялық ілім, теория; экономикалық, эскери жэне басқадай бағдарлар
мен мақсаттарды, сондай-ақ оларды іс жүзіне асыру жолдарын
білдіретін теориялық басқарушы немесе саяси үстаным.
Еуропоцентризм - Еуропа халықтары мен Батыс Еуропа еркениеттерінің басқа халықтар мен еркениеттерден мэдениет саласындағы
артықшылығын, Еуропа халықтарының емір сүру салтының
артықшылығын, сондай-ақ элем тарихындағы олардың ерекше релш
айқын немесе айқын емес түрде жариялайтын белгілі ғылыми беталыс жэне саяси идеология.
Жаңғырту (модернизация) - қазіргі заманғы талаптарға саи
жетілдіру.
Ж ариялылық - ашықтықты, қолжетімдікті жэне халықтың
басқару органдары қызметін бақылауын қамтамасыз ететін аса
маңызды демократиялық үстанымдардың; бюрократизмге қарсы
күресу тэсілдерінің бірі. Жариялылық мемлекеттік, эскери, ғылымитехникалық, ендірістік, дэрігерлік құпияларды жэне сол сияқты басқа
да мағлұматтарды жария ету дегенді білдірмейді.
Жаһандану — бүкілэлемдік экономикалық, саяси жэне мэдени
ықпалдастық пен үйлесімділік үдерісі. Жаһандану нэтижесінде күллі
элем басымдыққа ие субъектілерге кебірек байланысты, кебірек
тэуелді бола түседі.
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Жеке басқа табынушылық (лат. cultus - бас ию, құрметтеу) бір адамның рөлін эспеттеу, оған ерекше, тарихи үдеріс барысына
ықпал ете алатын қасиеттер телу. Бұндай құбылыс тотаритарлық
және авторитарлық мемлекеттерде жиі кездеседі. Оның қоғамда орын
алуына, дамуына патриархалдық жэне бодандық саяси мэдениеттер
жағдай жасайды.
Жеке қуқықтар —бұлжымайтын және бөлінбейтін құқықтар мен
бостандықтар: өмір сүру, азаттық, жеке түтастық пен қолсүғылмастық
құқы; жеке өмірге және коммуникациялардың қүпиялылығына,
тұрғын үйдің қолсүғылмастығына; қозғалыс (жүріс-түрыс) жэне
қоныстану бостандығына қүқық. Осы аталған табиғи қүқықтардың
барлығы адамға дүниеге келген кезінен бастап беріледі.
Жекешелендіру (лат. privates —жеке) — мемлекет меншігінің бір
бөліктерін жеке меншікке беру немесе сату.
Заңды деп тануш ылық (лат. legitimus - заңды) - билікті ақтау,
оның басқару қүқықтарын тану жэне оған бағынуға келісу. Заңды
деп танушылық биліктің осы қоғамның қазіргі бар институттарының
оңтайлылығы мен эділеттілігіне деген сенімдерді қалыптастыру жэне
қуаттау қабілетінен туады. Заңды деп танушылық биліктің құндылық
және мэдени қырларын көрсетеді: оған билеуші режим күштеп
көндіре алмайды, ол саяси үстанымдар мен билікке деген сенімнің
шынайылығынан пайда болады.
Зорлық-зомбылық - мәжбүрлеудің және басып-жаншудың саяси,
әскери, экономикалық, идеологиялық құралдары жүйесі. Зорлықзомбылыкты: 1) бір мемлекеттер және олардың блоктары басқа мемлекеттерге, олардың блоктарына қарсы; 2) қайсыбір мемлекет өзінің
халқына қарсы; 3) эртүрлі таптар басқа таптарға және әлеуметтік
топтар мен үлттық қауымдарға қарсы қолданады. Бүндай әрекет
мэжбүрліктен, белгілі бір себептерден, өшпенділіктен тууы және
әділетсіз, ақтауға жатпайтын болуы мүмкін.
Идеология (грек, idea - түпбейне, идея жэне logos - сөз, ақыл,
ілім) — идеялар туралы ілім. Жалпылама мағынасында идеология —
ол белгілі бір (көбінесе саяси, элеуметтік немесе қогамдық) айқын
тұжырымдалған ережелер мен идеялар жүйесін білдіретін түсінік.
Имиджмейкер - көшбасшы бейнесін, тұлғасын қүрумен (ілімдік
құру, саяси ерекше ереже, сайлаушылардың көңіл күйі, бедел капиталын оқшаулау) айналысатын маман^ ол көшбасшының жария
саяси кеңістікке жарып өтуін қамтамасыз етеді. Имиджмейкердің
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„шдеттері: адамның мінез-кұлкын, іс-эрекеттерш завдар непз.нде
0 сс беріп түсіндіру, ь.ктимал үрдістерді аныктап, болжау, өзара
".р іл а с Т Г п е ^ алеумеггік жауапкершілік кальштасуьша кемектесу,
*ске жэне коғамдык мүдделерді үилестіру, саясатты түзету. ^
Иммиграция (лат. immigro - орналасамын, көшш келем )
Р
„заматтарынын біркатар себептерге байланысты
„смесе уакытша түру үшін кешш келуь
,,ня «К өш і-кон туралы », «Қ азақстаи Республикасы ндағы азам атты к
1 үоалы» ҚР Заңдары бойынша реттеледі.

^'^Импичмент - мемлекеттік қызметтегі лауазымды түлғаны пар
ламент тарапынан жауапкершілікке тартудың ерекше ^ртібь Бұ
иіарадағы ең бастысы - парламеиттің катысуы. Жалпы, им
мент - демократиялык сипаты бар шара, бірак ол шетелде мүлдем
дерлік пайдаланылмайды. Қазақстан
импичментін тексеруді Мэжіліс депутаттарының көпшшігі {үштен
ГісінеГкем емес) кібылдай аладь. жане Парламентт.к кос палатась,
депутаттарьшыктөрттен үшінің шешімімен бешт.лу. мүмкін
Инаугурация (лат. inauguration - бастау)
үлыктау. )
к
отыргызу ОКУ орнының, ескерткіштің жэне баскаларының ашылуы
кезіндегі салтанатты оқиға; 2) мемлекет басшысының лауазымын
"’’^ Z rT H Z H ^ C r'in ltu o - ж ам ы лды рам ы н) - кіріс алу максаты ндагы үзак м ерзім д ік капи тал салы м ы . И н вести ц ияларды ң кредит
терден и н в ест о р ^ к р е д и т б еруш і) үш ін тэуекелдік дәреж есі ж агы нан
ай ы рм аш ы лы гы бар: кредит пен проценттерді,

дасыз болып шыкканына карамастан, келісілген мерзімдерде каитару
керек, ал инвестициялар табысты жобаларда қаитарылады және кіріс
'% н д у с т р и я л ы к когам - гылыми-техиикалык кызметінін рөлі
жогары машина өндірісі дамыған, енбек тэртібі жақсы ұиымдастырылган жалпыхалыктык нарыгы бар, өркендеген қогам тұрпаты.
Дамушы ’жэне өрлеуші индустриялык коғам ретшде коғамдардьщ
енжар сылбыр (дэстүрлі, аграрлык) түрпаттарына карсы коиылады.
Индус’триялык когам серпінділігімен, ашыктығымен, барша әлеуметм Г с а я с н жүйені үйымдастырудагы икемділігімен ерекшеленеді.
Ол нормативтік актілермен реттеледі.
_ техИнновация (лат. innovation - жаңгыртамын, жаңартамын)
н и к Г ^ н о л о г н я , енбекті ұйымдастыру немесе баскару саласындагы
гыГьім ZicTiKT^pi мен озык іс-тажірибені пайдалануга непзделген.
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өндірістік жүйенің тиімділігін немесе өнімнің сапасын көтеруді
қамтамасыз ететін жаңа енгізілімдер.
Интеграция (лат. integrum —тұтас; integration —қалыпқа келтіру,
орнын толтыру) - ықпалдасу: кең мағынасында бірігуді, өзара табысуды, қандай да бір элементтерді (бөлшектерді) бірбүтінге біріктіруді
білдіреді. Өзара жақындасу және өзара байланыстар орнату үдерісі.
Интеллигенция (лат. intelligens — түсінетін, ойлайтын, білетім,
парасатты) - зиялы қауым - ол ақыл-ой еңбегімен, көбінесс
шығармашылық еңбекпен, мәдениетті дамытып, таратумен айналысатын адамдардың қоғамдық тобы. «Интеллигенция» (зияткерлік)
түсінігіне моралдық мағына да жиі беріледі, өйткені ол жоғары
адамгершілік пен демократизмнің жүзеге асуы ретінде қабылданады.
Қазіргі заманғы зиялы қауым өндірістік қызметі мен орындайтын міндеттеріне байланысты ғылыми-техникалық, ғылымигуманитарлық жэне басқадай деп бөлінеді.
Интернационализм - әртүрлі мемлекеттердің, ұлттар мен үлыстардың немесе олардың жекелеген бөліктері: таптардың, әлеуметтік
қатарлар мен топтардың түпкілікті мүдделерінің сәйкес келуін немесе
бірігуге үмтылыстарын білдіретін көзқарастар және саясат.
Интерндеу (лат. internus - ішкі): 1) қозғалыс еркіндігіне және мемлекет шектерінен шығуға (шетелдіктерге, соғыс жүріп жатқан елдердің
азаматтарына алда соғыс аяқталған уақытқа дейін) тыйым салу,
сондай-ақ бейтарап мемлекет аумағына кірген эскерлерді тоқтатып,
қарусыздандыру; 2) қайсыбір адамдарды уақытша түтқындау,
оқшаулау.
Инфрақүрылым — өзара байланысты, қызмет көрсетуші,
мәселелерді (міндеттерді) шешу үшін негіздеме қүрайтын және/
немесе қамтамасыз ететін қүрылымдар кешені. Инфрақүрылым —
экономиканың жұмыс істеуінің жалпы шарттарын: жолдар, байланыс,
көлік, білім және басқаларын қамсыздандыратын ұлттық экономика
салаларының кешені. Өндірістік жэне элеуметтік инфрақүрылымдар
ажыратылады.
Ирредентизм (irredentismo - бөтен биліктегіні азат ету, irredento сөзбе-сөз: «азат етілмеген», «қүтылмаған» деген мағына береді) —
бөлінген халық дейтін барлық топтардың біртүтас ұлттық мемлекеттік
қүрылысқа бірігуін, яғни халықтың барлық іргелес этностық
жерлерінің қайта қосылуын қуаттайтын этностық қоғамдық-саяси
қозғалыс.
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И с т еб л и ш м ен т (establishm ent - қолдары на билік алган билеуш і
іоптар, саяси дегдар топ). Бұл терм и н н ің бірнеш е м ағы насы бар:
I) коғам ны н арты кш ы л ы ктарга ие ж эне осы когам ды к қ ұ р ы л ы сты к
тірегіне ай н алган топтары ; 2) когам ды к п ік ір калы п тасты раты н
қоғамды қ-саяси топтар.
К а п и т а л и з м - адам зат коғамы д ам у ы н д а ф еодализм ді ауы сты рған
кезең К ап итализм нің негізгі белгі-касиеттері: тауар өндірісі, тауаракш а каты настары , кәсіпкерлік пен д ерб естікк е табы ну, ө н д ір п ш
күш тер д ам уы н ы н ж огары денгейі, енбекті у й ы м дасты руды ң ¥ ™ м д ы
тэсілдері. К .М аркс тұ ж ы р ы м ы н а карам астан, капи тали зм н ін X X
гасы рда б астапкы ж и н акталған «аурулары » бірте-бірте дам у ж әне
алеум еттік күш тердің күресі бары сы нда еңсерілді. Б ұры н болған ж әне
антогонистік, ягни бітіспес деп саналған біркатар баска д а карам ақарсы лы қтар әлсіреп, ж ойы лды .
К а р т о ч к а ж ү й есі - тап ш ы л ы к ж агдай ы н да ж ұртш ы л ы кты х ал ы к
тұты натьш тауарларм ен ж абды ктау ж үйесі. Тауар саты п алу үш ін оны
саты п ал у га кү к ы к беретін бірж олғы талон корсету каж ет болган-ды .
К в и н т э с с е н ц и я - ан ти ка ж эне О ртагасы р ф илософ иясы мен
ал х и м и яд а н айзагай іспетті оте нәзік негізгі кұбы лы старды н
(элементтердің) бірі. А уы спалы м агы нада: ең басты , аса елеулі, ең
нәзік және т аза мэн, бай ы ты лған қы сқаш а мән.
К л а с т е р (агылш . cluster - топтасу) - біртектес бірнеш е элем ен ттщ
б ел гілі бір қасиеттері бар дербес бірлік ретін д е каралуы м үм к ш
бірлестігі.
К л е р и к а л и з м (clericalis - ш іркеулік, рухани) - қоғамны ң: саяси,
қоғам ды қ, рухани ж эне мәдени өмірінде ш іркеу мен д іни басқарма
ұстаны м дары н, рөлін күш ей туге бағы ттал ған қоғам ды қ-саяси ағы м.
Бұл мақсат үш ін ш іркеу қы зм еті, к л ери кал д ы қ саяси партиялар және
басқа да үйы м дар тарты лады . ■
К о а л и ц и я (лат. coalitus - біріккен) - жеке адам дарды ң, топтарды ң,
п арти ялар мен үйы м дарды ң , м ем лекеттердің және басқалары ны ң
ортақ м ақсаттарға қол ж еткізу үш ін біріккен у ақ ы тш а одағы.
К о л л а п с (лат. collapses - қүлды раған) - ауы спалы м ағы нада: ел
эконом икасы нда ж эне элеум еттік өмірінде оры н алған ауы р дағдары с;

әлеум еттік-эконом икалы қ апат.
К о м м у н и зм (com m unis - ортақ, ж ал п ы ға бірдей) - с о ц и а л и с т а
револю ция нәтиж есінде капи тали зм н ің орн ы н а келмей қоимаиты н
ж етілген қоғам ны ң қияли құры лы сы . К ом м унизм туралы идеялар
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қоғамның таптық бөлінуі кезеңінен бастап қалыптасты. Қиялдағы
социализмді жақтаушылар өндіріс құралдарына қоғамдық меншік,
әлеуметтік-экономикалық теңдік орнайтын, жеке адамдардың еркін
дамуы жүзеге асатын тапсыз, мемлекетсіз қоғамды жариялады. Бұл
идеяларды марксизм капитализмді түсінудің теориялық бастауы деп
санады және олар 70 жылдан астам уақытқа созылған сәтсіз элеуметтік
сынақ-тәжірибе болды.
Компромисс (лат. ымыра, мэміле, келісім) — келіспеушіліктерді
шешудің сындарлы тәсілі: ол кезде қатысушы тараптар өзара көну
жолымен келісімге қол жеткізе алады. Ымыра: даудың себебі мен
нысанын, көну, мәмілеге келу шектерін айқын белгілеу, келіссөздер
жүргізу, келісімді ресімдеу сеніп тапсырылған беделді топтар қүру
арқылы жүзеге асады.
Консерватизм (фр.сопзегүаіізте. лат. conserve - сақтаймын) кертартпалық - дәстүрлі құндылықтар мен тәртіптердің сақталуын
жақтаушылық, әлеуметтік немесе діни доктриналарға идеологиялық
бейілділік.
Консессус - пәтуа: талқыланып жатқан мәселе бойынша талқылау
тәртібімен, дауыс беру шараларынсыз ортақ келісімге келуді білдіретін
саяси термин.
Коррупция (лат. corrumper - азғындыққа жетелеу) - сыбайлас
жемқорлық - пара беріп өз жағына шығару (сатып алу), лауазымды
түлғалардың, саясат қайраткерлерінің сатылғыштыгы, лауазымды
тұлғаның қолда бар билік өкілеттіктерін және өзіне сеніп тапсырылған
қүқықтарды жеке мүдделері үшін пайдалануы.
Консолидация (лат. consolidation, consolidare - нығаю) - шоғырлану:
жекелеғен адамдардың, топтардың, үйымдардың, қоғамдық күштердің
ортақ мақсаттарда күресуді күшейту үшін бірігуі, шоғырлануы.
Конфедерация - мемлекеттік құрылыстың бір түрі, тэуелсіз
елдердің немесе республикалардың нақты мақсаттарға жету үшін
ерікті түрде бірігуі. Ол кезде біріккен елдер мен республикалар
егемендіктерін толықтай және елеулі тэуелсіздіктерін сақтай отырып, кейбір іс-қимылдарын үйлестіру үшін, өздерінің биліктегі
өкілеттіктерінің бір бөліктерін біріккен билік органдарына береді.
Конфессия (лат. confession - тану, ғибадат ету) - белгілі бір дін,
нақты діни үстаным, жеке діни ілім.
Конфронтация (фран. confrontation - қарама-қарсылық) - халықаралық саясат тілінде әлеуметтік құрылысы әртүрлі жекелеген
елдер, мемлекеттер, сондай-ақ эр алуан идеялық-саяси үстанымдар

арасындағь, қарама-кайшылыктарды белгілеу үшін колданылатын
^ '’концепция (лат.сопсерііоп - косылу, жиынтык, жүйе) - түжырымдама: кандай да бір кұбылыска түсініктеме беретш, «ағьінась,
жагынан қарама-кайшы емес ережелердің жиынтыгы. Саяси
түжырымдама - ол элдебір саяси құбылысты немесе үдерюті
түсінудін, түсіндірудің белгілі бір тэсілі, когамдык өмірдін бір немесе
басқа мэселесіне деген негізгі көзқарас.
Көсемшілдік: 1) жоғары билік иеленген адамга ж^^е-дара
берілүге негізделген билік катынастарынык бір түрі. Ол көбше
идеологияландырылған және катаң орталыктандырылған когамдарда
орын алады; 2) Шыгыс пен Африканың патриархалдык
ертефеодалдық елдеріндегі өкімет институты.
Көпұлтты мемлекет - аумағында әртүрлі үлттар мен ұлыс р,
үлттык немесе этностык топтар өмір сүріп жаткан мемлекет. Көпұлтты
мемлекет каркынды көші-кон үдерістерінің, баскыншылыктардың,
отарлык иеленушіліктің немесе өмір сүрш жаткан халыктардык
тарихи тағдырларының ортактығы нэтижесінде панда болады.
Демократиялык мемлекетте «басты» ұлттың ғана емес, сонымен
катар баска ұлттар мен ұлыстардың да мүдделері көзделеді, барл к
үлттардың тиісті, эділетті өкілеттігіне кепілдік беріледі.
^
Көтеріліс адамдар топтарының мемлекеттік билік
мойынсұнбайтын ашык карсылык әрекеті. Көтерілістік аса маңызды
түрлерінің бірі - қарулы көтеріліс.
:„,;ипр пп
^ ^ ш і-к о н сальдосы - кайсыбір аумакка келген, оның ішшде ол
жерден бірдей уакыт аралыгында кеткен адамдар санынын аиырымьт
қазакстандык патриотизм - отансүйгіштік: Қаэакстан Республикасының өміршеңдігі мен дамуының негізге алынатын кагидасы,
КР азаматтарының Қазакстанмен тектік, тарихи, кұкыктык баила
нысынаи туатын Терек әлеуметтік-пснхологиялык сезші, олардың
Қазакстанга өздерінін туған Отанына деген көзкарасын, кұрметі мен
сүйіспеншілігін білдіретін сезімі: оны азаматтар еліміздің д У
жэне дүннежүзілік когамдастыкта беделінік артуы. онын ипліп үшш,
өздерінің тікелей істерімен танытады.
«Қатаң терапия» - XX ғасырдың 60-90 жылдарында қолданылған
экономикалык теория, сондай-ак ось, теорияға негізделген б.ркатар
түбегейлі реформалар кешені, яғни өте қатаң, әрі қарқынды шаралар
мен экономиканы реформалау тәсілі.
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Қоғамдық-саяси қозғалыс - ортақ мақсаттарды жүзеге асыру
үшін, мүдделердің ортақтығы негізінде төменнен біріккен адамдар
бастамасы бойынша құрылған ерікті, өзін-өзі басқаратын құрылым.
Қ үқы қты қ мемлекет - басқарудың конституциялық үлгісі
қалыптасқан мемлекет тұрпаты: онда жеке бастың заңды мүдделерінің,
ар-үжданы
мен
игіліктерінің
саяси-заңды
қорғалушылығы,
азаматтардың, олардың бірлестіктері мен қауымдықтарының
қүқықтары мен бостандықтары барынша қамтамасыз етіледі.
Қүрылтай - халықтық өкілеттік орган, аса маңызды мемлекеттік
мәселелерді шешу үшін ақсақалдар бас қосатын бүкілхалықтық съезд.
«Ленинградтық іс » - 1940 жылдардың соңында- 1950 жылдардың
басында РКФСР мен КСРО-да Ленинградтан шыққан немесе тергеу
басталған тұста сол қалада жұмыс істеген партия және мемлекет басшыларына қарсы сот үдерістері.
Либерализм (лат. liberalis - азат, еркін): 1) жекешілдік, төзімділік, гуманизм басымдықтарына, жеке түлғаның өткінші емес
қүндылықтарына сүйенетін дүниетанымдық көзқарас; 2) либералдық
партиялардың нарықтық шаруашылық тетіктерін қоргауға жэне
мемлекеттің реттейтін рөлі мейлінше томен еркін бәсекеге
бағдарланган идеологиясы мен саясаты; бірқалыпты әлеуметтік
реформа саясаты, халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және
ықпалдастық үдерістерін дамыту.
Лоббизм (ағылш. lobby - кулуар: мэжіліс залынан тыс жүретін
әңгімелер) - жеке және кейбір қоғамдық ұйымдардың белгілі бір
амал-қүралдар мен әдістердің көмегімен жекелеген партиялар, корпорациялар, қозғалыстар, үйымдар, жеке адамдар және басқаларының
мүдделеріне сай келетін заңдар мен шешімдердің қабылдануын
көздеп, заң шығарушыларға, мемлекеттік шенеуніктерге ықпал етуге
тырысатын өзіндік саяси қызметі.
Логистика - экономика ғылымы мен қызмет саласының
тауарлардың өндірушілерден түтынушыларға жеткізілуі, ілгерілеуі
үдерістерін үйымдастырумен және реттеумен айналысатын бір
бөлігі, өнім айналымы саласының жүмыс істеуі, тауар қозғалысы
инфрақұрылымының құрылуы.
Макиавеллизм (италиялық тарихшы Н.Макиавелли есімімен
аталған) - алдына қойған мақсатқа жету үшін кез келген құраламал (зорлық-зомбылық, сатқындық, алдау) қолданудан тартынбайтын саяси қызмет тұрпаты. Адамгершілік нормалары мен заңдарын
елемейтін саясат.
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Маргиналдар - әртүрлі себептерге байланысты дәстүрлі
адамгершілік нормаларынан, қүндылықтардан, көзқарастар мен
пікірлерден айырылған және басым топтың әлеуметтік-мэдени
құндылықтарын қабылдамаған адамдардың белгілі бір санаты.
Бұл - көбінесе қоғамга қарсы, мемлекетке қарсы бірлестіктер мен
қозғалыстардың бұқаралық негізі ретінде эрекет ететін аралық
әлеуметтік топ.
Маргиналдық (шек) — адамдардың (жекебастардың және
топтардың) ірі әлеуметтік топтарға қатысты, психикаларына және
саяси іс-эрекеттеріне таңба салатын аралық, шекаралық жағдайы.
Мәңгүрттік (мэңгүрт - түтқынға алынган, жансыз құл бейнесіне
айналған, қожайынына ессіз берілген және өткен өмірінен ештеңе
есінде қалмаған бейшара адам) - халықпен сабақтас тарихи
байланыстың ұмыт болуы, үзілуі, адамгершілік бағдарлардың жойыМемлекеттік егемендік (фр. souverainete — жогарғы билік)
тәуелсіз мемлекеттің халықаралық қүқықтың бастапқы субъектісі
ретіндегі саяси-құқықтық дербестігін, жоғары жауапкершілігін жэне
құндылыгын білдіретін оқшауланбайтын заңды қасиеті.
Менталитет - діл - элеуметтік топтың, ұлттың, қоғамның ойлау
сипаты жэне психологиясы. Ділде; рухани өмірдің ерекшеліктері,
қоғамдық құрылыстың тұрпаты, элеуметтік саралаудың деңгейі,
құндылықтар мен нормалар көрініс табады.
Меритократия (лат. meritus —лайықты + грек, kratos —билік) —
билік жеке сіңірген еңбектері мен қабілеттері негізінде сайланған
адамдарга берілетін басқарудың ерекше түрі.
Милитаризация (лат. militaris — соғыс) — елдің қоғамдықэкономикалык өмірінің әртүрлі салаларының согыс мақсаттарына
багындырылуы.
■ са-Монархия (грек, monarchia —дара билік) —мемлекеттік билік бір
адамға — мұрагер монахқа берілетін басқару түрі. Тарихи тұрғыда
монархияның алғашқы түрі дара, даусыз (самодержавие) болған.
Қазіргі заманғы монархиялар, негізінен, конституциялық жэне
парламенттік болып табылады, яғни монархтың қүқықтары мен
өкілеттіктерін тиісінше Конституция мен парламент шектейді.
Монетаризм - айналымдағы ақша жиынын шаруашылық конъюнктурасын қалыптастырудағы айқындаушы фактор ретінде қарайтын
экономикалық теория. 1950 жылдары ақша айналымы саласындагы
іс-тәжірибеге сүйенген зерттеулердің бірқатары ретінде пайда болған.
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Мониторинг - қазіргі заманғы техника құралдарының көмегімен
адам қызметінің эр алуан салаларында үздіксіз бақылау және ақпарат
жинау. Жағдайларды болжау, алдын алу.
Нацизм - ұлтшылдықтың шектен шыққан кертартпашыл түрі.
Мысалы, Германия фашизмінің XX ғасырдың 20-40 жылдарындағы
бір атауы.
Нәсілшілдік - халықтарды «төменгі» және «жоғарғы» тап деп
«табиғи» ажыратуды негіздейтін көзқарастар жүйесі жэне осы жүйеге
сүйенетін саяси бағыт.
Нейтралитет (лат. neutralis —ол да емес, бұл да емес) —бейтараптық: мемлекеттің ерекше қүқықтық мәртебесіне байланысты, басқа
елдің ісіне араласпау, қатыспау саясаты. Бейтараптықтар: тұрақты,
келісілген, дәстүрлі, оң деп ажыратылады.
Неолиттік революция - адамдар қауымдарының аңшылар мен
алым жинаушылардың қарабайыр экономикасынан егіншілік пен мал
өсіруге негізделген ауыл шаруашылығына көшуі.
Олигархия (грек, oligarchia - азшылықтың билігі) - мемлекетте
аздаған адамдар тобының ерекше еңбек сіңірген қабілеттерінің
нәтижесінде емес, шыққан тегі, байлығы немесе билеуші дегдар
топқа жатуы негізінде алған билігі. Бұл —мемлекеттегі немесе қаржы
элеміндегі азшылықтың билігі.
Оппозиция (лат. oppositio — қарсы түру): 1) көпшіліктің немесе
биліктің саясатына қарсы эрекет ететін адамдар тобы немесе партия;
2) қандай да бір маңызды мәселеге қарсы бағытты түрақты ұстану.
Оралмандар - тарихи отанына қайтып оралған эмигранттар, көшіп
келген адамдар, азаматтық құқықтары қайтарылған босқындар.
Панисламизм — негізінде: күллі дүние жүзі мұсылмандарының
элеуметтік жағдайына, қай ұлтқа немесе мемлекетке жататынына
қарамастан, олардың рухани бірлігі туралы, жоғары діни басшы —
халиф билігі астына саяси бірігуінің қажеттігі туралы көзқарас жатқан
діни-саяси идеология.
Панславизм - славян елдерінде, этностық негізде, славян
мемлекеттерінің бірінде туып жататын элеуметтік-саяси мэселелерді
шешу мақсатында славян халықтарын біріктіруге ұмтылатын
қоғамдық-саяси ой ағымы XVIII ғасырда пайда болған.
Парламентаризм мемлекетте парламенттің басымдығы
жағдайында заң шығарушы және аткарушы билік қызметтері айқын
белгіленген саяси ұйымдастыру жүйесі. Парламентаризм жүйесінде
үкіметті парламент онда басым саны бар жэне оның алдында жауапты
партия мүшелерінің арасынан қүрады.
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Пассионарлық (лат. passio - ынтықтық) - жекелеген адамдардың
немесе топтардың қызметіндегі өз мұраттарын іске асыруға үмтылуға
итермелейтін басты уэждемені білдіретін термин.
Патернализм (лат. paternus — әкелік): халықаралық қатынастарда —ірі мемлекеттердің осалырақ елдерге, отарларға, қарамағындағы аумақтарға қамқорлығы; мемлекетішілік қатынастарда —мемлекеттің өз азаматтарына қатысты олардың барлықтарының жанжақты дамуы үшін жэне эл-ауқатын жақсартуға бағытталған сая
саты.
Президент (лат. pracsidens - алдыда отыратын) - республикалық
басқару жүйесі қалыптасқан көпшілік елдердегі мемлекет басшысы,
ал президенттік басқару түрі қалыптасқан елдерде бір мезгілде үкімет
басшысы да болады. Президент өкілеттіктерінің мерзімі Конституцияда белгіленеді. Әлемде президентті сайлаудың үш —төте, жанама,
көпсатылы жүйесі бар. Көптеген елдерде президент Қарулы Күштердің
Бас қолбасшысы қызметін де атқарады.
Президенттік институт — мемлекеттегі жоғары лауазымды
тұлғаның биліктегі өкілеттіктеріне негізделген саяси институт: оның
өкілеттіктері мен жауапкершілігі ел заңдары (Конституция) бойынша
реттеледі.
Президенттік республика - демократиялық мемлекеттің бір
түрі, басқару түрі. Оған тән ерекшелік - бір мезгілде мемлекеттің де,
үкіметтің де басшысы қызметін атқарады. Президент ішкі, сыртқы
саясатты жүргізеді, сонымен қатар Қарулы Күштердің Бас қолбасшысы
да болып табылады. Президентті халық сайлайды, бірақ сайлаушылар алқасы да (АҚШ-та) сайлай алады. Ол сенаттың мақүлдауымен
парламенттің емес, өзінің алдында жауапты Министрлер Кабинет!
мүшелерін өзі тағайындайды.
Революция - қоғамның саяси-әлеуметтік негіздерінің, саяси
жүйенің жэне адамдар санасының терең сапалы өзгеруі. Саяси өмірдің
конституциялық негіздерінің толық өзгеруі. Революцияның түрлері
олардың қозғаушы күштеріне, күресу тэсілдеріне, қалыптасатын
қоғамдық қатынастардың немесе өзгерістердің сипатына байланысты
ажыратылады.
Рейтинг (ағылш. rating - бағалау) - саяси институттардың, көшбасшылардың жэне басқаларының қогамдық пікір сауалнамалары, дауыс
беру, сараптамалық бағалау қорытындылары бойынша беделділігі мен
танымалдығының сан жағынан тұлғалануы.
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Репрессия (кейінгі лат. repressio - басып-жаншу) — мемлекеттік
органдар тарапынан әлдененің жолын кесу немесе басып тастау
мақсатында жүргізілетін жазалау шаралары.
Республика (лат. respublica - қоғамдық іс) - ерекше белгілері
ретінде халықтың егемен биліктің жоғары бастауы деп танылуы,
мемлекеттік жоғары органдардың сайланушылығы қабылданатын
мемлекет түрі. Республиканың үш: парламенттік, президенттік және
аралас түрі бар.
Референдум (лат. referendum - хабарлануға тиісті нэрсе) - азаматтардың маңызды мемлекеттік немесе қоғамдық мэселелер бойынша
бүкілхалықтық еркін білдіруі (дауыс беру немесе сауалнама).
Саммит - мемлекеттер мен үкіметтер басшыларының жиналысын,
жоғары деңгейдегі кездесуін білдіретін саяси термин.
Саясаттагы волюнтаризм (асырасілтеушілік) - әлеуметтіксаяси іс-тәжірибені сипаттайтын термин. Сол іс-тәжірибені жүзеге
асыратын тұлғаның жеке-дара, өз еркімен қабылдайтын шешімдері
құпталып, шынайы жағдайлар еленбейтін оқиғаларды сипаттау үшін
қолданылады. Көбінесе саясаттағы асырасілтеушіліктің авторитаризм
немесе тоталитаризм, асқын революциялық және анархизм салдарлары орын алады.
Саяси жүйе - билік қызметтерін орындаушы, басшылықты
және саяси үдерістерді үйлестіруді жүзеге асырушы, саяси қызмет
субъектілері, элеуметтік топтар, ұлттар, мемлекеттер және басқалары
арасындағы қатынастарды реттеуші саяси институттар жүйесі. Жүйе
тұрпаты басқару түрімен (монархия, республика), саяси режимнің
сипатымен (авторитарлық, тоталитарлық, анархиялық және т.б.)
айқындалады.
Саяси өткел - бұл да жаңғыру іспетті, саяси жүйенің бір
күйінен екіншісіне өту үдерісі. Саяси өткел тоталитарлық режимнен
демократияға көшу барысында орын алады деп есептеу қабылданған.
Саяси плюрализм - саяси күштердің арасында мемлекеттік
билік органдарындағы өкілеттік үшін бэсеке барысында олардын
көптүрлілігі болуына ықпал ететін ұстаным. Ол мүдделердің заңды
қақтығыстарының, эртүрлі көзқарастарды жақтаушылар арасында
пікірталастардың болуын құптайды.
Секта - діни топты, қауымды немесе үстем діни бағыттан бөлініп
шыққан басқадай қосымша топты белгілеу үшін пайдаланылатын тер
мин.
Сенімділік (сенімсіздік) вотумы (кепілдігі) - үкімет қызметін
парламенттің (әдетте, төменгі палатаның) бақылауының бір түрі.
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Көбінесе бұндай бақылау саяси бағытты, заң жобасын немесе үкіметтің
әлдебір іс-қимылын қолдау немесе қолдамау түрінде болады.
Сепаратизм (фр. separatisme, лат. separates - бөлектенген) - мемлекеттің бір бөліктерінің бөлінуі немесе оқшаулануы, жаңа мемлекет
немесе автономия құруға ұмтылушылық.
Социогенез - адамзат қоғамының қарапайым түрлерден күрделі
қауымдық ұжымға қарай дамуы үдерісі.
Сыртқы саясат — халықаралық қүқық, мемлекетаралық шарттар мен келісімдер негізінде мемлекетаралық және халықаралық
қатынастарды реттейтін саясат. Сыртқы саясат мемлекеттің; экономикалық, демографиялық, әскери, ғылыми-техникалық және мәдени
әлеуеттеріне сүйенеді; соңғылардың үйлесімді бірігуі мемлекеттің
бір немесе басқа бағыттардағы сыртқы саяси қызметінің әлеуеттерін,
міндеттері мен мақсаттарының басымдықтарын айқындайды.
Таптар - құралдарға, өндіріске, еңбектің қоғамдық ұйымдастырылуындағы рөліне көзқарастары мен заңдарда бекітілген қатынастары, қоғамдық байлықтың өздерінде бар үлесін алу тэсілдері және
олардың көлемі, бедел-абыройы, билікке қолжетімдігі бойынша ажыратылатын әлеуметтік топтар.
Тарих: 1) дамудағы шындық, қозғалыс; 2) қогам мен табиғаттың
дамуы жайындағы ғылым.
Тарихи зерде - өткен замандардың оқиғалары, эсіресе теріс
іс-тәжірибе, халыққа қатысты езгі, әділетсіздік көріністері
туралы хабарлардың, қиял-жорамалдардың, жеке-дара түсінілген
ой-толғаулардың ұрпақтан-ұрпаққа берілетін жиынтығы.
Тас дәуірі - адамзат дамуындағы ертедегі мэдени-тарихи кезең; ол
уақытта еңбектің негізгі құралдары мен қарулары, негізінен, тастан
жасалатын.
Толеранттық (лат. tolerantia - төзу) - бөгде пікірге, мінез-құлыққа,
іс-эрекеттерге және т.б. төзімділік таныту.
Тоталитаризм (лат. totalitas - бүтіндік) - қоғамдық өмірдің барлық
салаларын дара бақылауда үстайтын мемлекеттік құрылыс.
Трайбализм (лат. tribus - тайпа) - эулет, ру-тайпа құрылымдарына
тэн мәдени-тұрмыстық, табынушылық, қоғамдық-саяси оқшауланушылықты қолдау. Қазіргі заманғы трайбализм тектік байланыстардың
саяси жандануы байқалатын жерлестік қарым-қатынастар негізінде
дегдар топты қызметте ілгерілету тәсілдеріне байланысты.
Терроризм (лат. terror - қорқыныш, үрей) - лаңкестік: саяси
мақсаттарда қарулы зорлық-зомбылық көрсету. Лаңкестік - бұқара
453

жиынның емес, шағын, бірақ мұқият ұйымдастырылған астыртын
лаңкестік топтардың қозғалысы, әрекеті.
Унитаризм, біртұтастық - билік толықтай орталық басқару органдарына шоғырланған, ал өңірлік органдарға кеңесушілік құқықтар
мен жеке өкілөттіктер гана берілетін мемлекеттік құрылыс ұстанымы.
Үжымдастыру —жеке-дара шаруа қожалықтарын ұжымдық шаруашылықтарға біріктіру үдерісі (КСРО-дағы колхоздар).
Ұлттық идея (грек, idea - түсінік, көзқарас) - үлттың бірлігі
жэне оның қоғамдық өмірдің барлық салаларындағы мүдделерінің
басымдығы үстанымдарына негізделген көзқарастар жүйесі. Белгілі
бір жағдайларда дербес экономикалық және саяси даму, егемендік
пен ұлттық мәдениеттің жаңғыруы жолындағы күресте үлттардың
жұмылып, шоғырлануына септігін тигізеді.
Ұлттық сана-сезім - белгілі бір этносқа (ұлтқа) жатушылық
сезімі; адамның өзінің шығу тегінің, тарихи тағдырының, тілі мен
дінінің, аумағының ортақтығына, өз халқының тарихына, мэдениеті
мен дэстүрлеріне және басқа халықтарға көзқарасынан көрінетін
түсініктері. Бір этностық топтың үлттық сана-сезімі этностың негізгі
өзегінен оқшау аумақтық, шаруашылық, мәдени сипатта болуы
мүмкін. Үлттық сана-сезімнің дамуы мен нығаюы үшін, этностың
зиялы қауымының рөлі өте зор.
Улттық саясат - мемлекеттің, саяси партиялардың, үйымдар
мен бірлестіктердің этностық (үлттық) мәселедегі, этносаралық
қатынастардың, мәдениет пен тілдердің дамуындағы стратегиялық
бағытын көрсететін жэне, әдетте, арнаулы ұлттық бағдарламаларда,
мемлекеттер конституцияларының тиісті тарауларында бекітілген
саясатының қүрамдас бөлігі.
Ұлттық тәуелсіздік - ұлттық қауымдастықтың басқа мемлекеттердің араласуынсыз жағдайы, дамуы. Ұлттықтэуелсіздіктің негізгі
белгілері: ұлттың өз дамуының барлық мәселелерінің шешілуінде
толық қүқылығы мен басымдығын көрсететін ұлттық егемендігі.
Үлттық қауіпсіздік әскери басқыншылық пен өшпенділіктің кез келген корінісіне қарсы эрекет етуді, мемлекеттің сырттан келетін саяси,
экономикалық, ақпараттық үстемдікке қарсы тұруға дайын болуын
қажет етеді. Қазақстанның мемлекеттік (ұлттық) тэуелсіздігін 1991
жылы желтоқсанның 21-інде ҚазКСР Жоғарғы Кеңесі жариялаған.
Ұлтшылдық (национализм) - үлттарды бір-бірлеріне қарсы
қоюға, өз үлтының басқа үлттардан даусыз артықшылығын танытуға
негізделген, оған басқа үлт топтары есебінен басымдықтар беруге

үмтылатын идеология, психология жэне нақты саясат. Үлтшылдьіқ
ұлттар мен олардың өкілдерінің теңқүқылығын мойындамайтын
топтық өзімшілдіктің бір түрі. Осы арқылы ол өз үлтына деген
сүйіспеншілікпен қоса, барлық басқа халықтардың теңдей қүқықтарын
танитын, қолдайтын отаншылдықтан бөлек екенін көрсетеді.
Үлыс —ру-тайпа қатынастары ыдыраған соң, табиғи шаруашылыққа
негізделген феодализмнің ерте сатысында, берік экономикалық байланыстар мен біртүтас экономика пайда болганға дейін, жекелеген тайпалар адамдарының тарихи қауымдастығы.
Х алық майдандары - халықтың кең топтарын қамтитын, нақты
саяси нәтижелерге қол жеткізуді мақсат еткен бүқаралық саяси
қозғалыстар, саяси партиялар, бүқаралық ұйымдар.
Фашизм - мемлекеттің тоталитарлық билігіне, қогамның соғысқа
дайындық мақсаттарына бағынуына, күшке, көсемге табынуға
сүйенетін өзгеше ашық лаңкестік диктатура.
Федерация: 1) құқықтық және кейбір саяси дербестікке ие бірнеше
мемлекеттік қүрылым бір одақтық мемлекет құрайтын мемлекеттік
құрылыс түрі; 2) бірнеше қоғамдық үйым, бірлестік, партияның
үйымдық-саяси тұрпаты. Федерация, әдетте, - бөлінген қүзыреттер
шектерінде дербестігі, конституциясы, билік тармактары жэне
көбінесе қос азаматтығы бар мемлекеттердің тұрақты одағы.
Феминизм (лат. femina - эйел) - әйелдердің коғамдағы қүқыктары
мен рөлінің кеңеюі, оның ішінде басқару мен саясат ісіндегі теңқұқылы
өкілдігі үшін күресетін зияткерлік және қоғамдық-саяси қозғалыс.
Харизма: 1) ерекше дарындылық; 2) басқаларды өз ырқына көндіре
білуге негізделген биік бедел. Саясатта: жеке түлғаның көсем немесе
реформатор қызметін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін жеке-дара
қасиеттеріне негізделген заңдылықтың, билікті ұйымдастырудың
жэне көшбасшылықтың ерекше тұрпаты. Харизма күрт қоғамдық
өзгерістер - революциялар, соғыстар, ірі әлеуметтік реформалар
кезеңіне, кең бүқара халықты үйытып, иландырудың өсуіне байланысты.
Ш ариғат - исламның мұсылман өмірінің елеулі бөліпн қамтитын
және «мэңгілік, өзгермейтін» деп жарияланатын құқықтык, моральдық-этностық, діни нормаларының жиынтығы: Аллаһ қағидасы, діни
құқықтың конфессиялық түрлерінің бірі.
Ш аруашылық есеп - кәсіпорын шаруашылығын мемлекеттік
бюджет қаражатының көмегінсіз, өзін-өзі ақтауы негізінде жоспарлы
жүргізу.
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Ішкі саясат - мемлекет пен оның құрылымдарының, институттарының экономикалық, демографиялық, әлеуметтік-ықпалдастық,
әлеуметтік-мэдени, тағы басқа қызметінің қазіргі әлеуметтік-саяси
құрылысын сақтауға немесе нығайтуға арналған бағыттарының
жиынтығы.
Эволюция (лат. evolution - өрістету) - табиғаттағы және қоғамдағы
қозғалыс түрлерінің бірі; белгілі бір жағдайларда дамудың бірте-бірте
жаңа сапаға келтіретін, сан жағынан өсу, өзгеру үдерісі.
Экспроприация - мемлекеттің адамдардың жеке меншігін
мәжбүрлеп, ақысыз немесе ақысын төлеп оқшаулауы, алып қоюы. Құны
төленетініне немесе төленбейтініне қарамастан, экспроприацияның
екі: реквизиция (дүние-мүліктің мемлекет меншігіне алынуы) жэне
тәркілеу түрі ажыратылады.
Экстремизм (фр. extremism, лат. extrmus - шектен шыққан) - саясатта тым өзгеше көзқарастарға бейілділік, өз мақсаттарына жету үшін
төтенше шаралар пайдалануға (лаңкестік әрекеттерді жэне адамдарды
кепілге алуды қосқанда) келтіретін іс-қимылдар.
Эмиграция (лат. emigro - көшіп кетемін) - адамдардың
экономикалық, саяси себептерге, жеке жағдайларға байланысты бір
елден басқа елге қоныс аударуы.
Этногенез - әртүрлі этностық қүрамдас бөліктер негізінде
этностық қауымдастықтың (этностың) қалыптасуы үдерісі. Этно
генез — этнос тарихының бастапқы кезеңі. Ол аяқталған соң,
қалыптасқан этносқа басқа бейімделген топтардың қосылуы,
бөлшектенуі, жаңа этностық топтардың бөлінуі орын алуы мүмкін.
Этнос (грек, ethos — тайпа, халық) — мәдениеті ортақ, әдетте,
бір тілде сөйлейтін және өзінің осындай басқа адамдар топтарына
ортақтығын да, айырмашылыгын да жете түсінетін жұртшылық
жиынтығы.
Этностық үдерістер — этностық қауымдастықтардың өзгеруіне
келтіретін үдерістер. Негізінен, мәдениет пен тұрмыстың, этностық
сана-сезімнің өзгеруіне, адамдар топтарының басқа этностық
қауымдарға қосылуына, көбінесе бір этностық қауымдастықтың өмір
сүруін тоқтатып, екіншілерінің пайда болуына келтіретін үдерістер.
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Қ О РЫ Т Ы Н Д Ы
Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаев «Тарих толқынында» атты
кітабында қазақ халқы тарихының бірте-бірте дамуы бойынша да,
мазмұны жағынан да бірегей екенін жазған. Қазақстан аумағында,
кемінде, соңғы екі мыңжылдық ішінде жергілікті ежелгі түркі, түрік
және қыпшақ-қазақ негіздеріндегі мемлекеттілік өмір сүрген. Әртүрлі
тарихи дэуірлерде осы тэуелсіз мемлекеттік құрылымдар өмір сүріп,
сақтардың арғы мемлекеттік құрылымдарынан қазіргі заманғы
Қазақстанға дейін әртүрлі аталып келді.
Оның үстіне, өзіне тэн тілі, антропологиялық, яғни шыққан тегі мен
дамуы ерекшелігі, өзгеше ділі, бірегей төзімділігі, діни көзқарастары,
баға жетпес салт-ғұрыптары, сондай-ақ шаруашылық-мэдени түрпаты
бар жергілікті ұлт, негізінен, тұрақты, өзгермейтін жэне ежелгі тұрғын
халық болып қала берген. Бұған қатысты елбасымыз: «Қазіргі заманғы
қазақтар - бағзы замандарда-ақ аргымақтарының тұяқтарымен күллі
ғаламды дүркіреткен ертедегі сақтардың, ғұндар мен түркілердің
ұрпақтары», —деген баға берген.
Көршілес мемлекеттермен шекараларымыз да эртүрлі жолдармен: таулар, өзен-көлдер, ормандар бойынша, ал қазір күллі элемдегі
бірыңғай, бір жүйеге келтірілген белгілер - шекаралық баганалармен
белгіленді. Бүгінгі күні барша Батыс Еуропаны немесе бес Францияны сыйғызатын орасан үлкен аумақты сақтап, қорғауға, элбетте,
бостандыққа үмтылған, Отанын шын сүйетін, сонымен қатар бойына
тамаша, маңдайалды әскери қасиеттер: ержүректік пен батырлық,
ерлік, ар-намыс және абырой-бедел, күш пен ерік жинаған халқы бар
әлеуетті мемлекеттің ғана шамасы жетеді.
¥лы далада әркім заңға құлықты гана емес, сонымен қатар еркіндік
сүйетін, мемлекеттің сенімді, адал тірегі де болуға тиіс. Олай болмаған
жағдайда, соңгы үшмыңжылдықта орын алған оқиғалар күрделі және
оңай емес геосаяси иірімнің тұңғиығына батырып жіберетін еді.
Мыңжылдықтардың қалың қабаттарынан өтіп, мемлекеттілік, тіл,
мэдениет, сауат ашуды, этностық өзектің сабақтастығын қамтамасыз
ете отырып, біз аман қалдық жэне жеңдік. Қазіргі Монголия
аумағындағы Отюкен деген жерде үлкен тас ескерткіштерге ата-бабаларымыз - ортағасырлық түркілер ойып салған «Мәңгілік ел» деген
ұлы, өміршең идеяны жоғалтпай, болашақта оларды ары қарай, кейінгі
гасырлар мен мыңжылдықтарға міндетті түрде жеткіземіз.
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Осы ұзақ уақыт аралығында Қазақстан аумағында бір
мемлекеттерді екінші мемлекеттердің бірте-бірте және заңды ауыстыруы орын алды. Есептеуімізше, олардың саны жиырмадан асады.
Мемлекеттік құрылыстардың бірте-бірте ауысуының осы
тізбегінде 1465 жылы Керей хан жэне Жэнібек хан құрған Қазақ
хандығы ерекше орын алады. Қазақ хандығы XVIII ғасырдың 30
жылдарынан-ақ тэуелсіздігінен айырыла бастап, XIX ғасырдың
жиырмасыншы жылдарында мемлекеттің негізі — қазақтардың Орта
жэне Кіші жүздерінде хан билігі мүлдем жойылды. Ал 1845 жылы
Жәңгір хан қайтыс болған соң, Жайық пен Еділ өзендерінің арасында
орналасқан Бөкей хандығында да хан билігі тоқтады.
Бүл байырғы халықтың наразылығы мен қарсылығын туғызып,
Қазақстан халқының ұлт-азаттық көтерілісіне ұласты. Біз қүрып
кетпедік, керісінше, барлық ауыртпалықтар мен қиын сынақтарға
төтеп беріп, ұлттық жаңғыру және азат болу жолына түстік. Халықтың
айбынды үлдары - атақты мемлекет қайраткерлері: Абылай хан, Төле
би, Қазыбек би, Әйтеке би, Кенесары хан, қазақ батырлары: Бөгенбай,
Қабанбай, Сырым, Махамбет, Исатай, Жоламан, Жанқожа, Есет,
халық ағартушылары: Абай Қүнанбайұлы, Шоқан Уәлиханов, Ыбырай
Алтынсарин, сондай-ақ XX ғасырдың Ә.Бөкейханов, А.Байтүрсынов,
М.Дулатов, Г.Потанин, А.Латута сынды ұлы реформаторлар жэне
басқалары оянған халықтың басында түрды. Олар халықтың азат және
тәуелсіз болуы үшін қолдарынан келгеннің бәрін істеді. Соған байланысты мемлекетіміздің басшысы: «Бүгінгі таңда біздің бейбіт өмір
суріп, плаиетада Қазақстан Республикасыиың пайда болгаиы ушін,
тарихтың барлық кезеңдеріиде туган жерімізді, отапымызды,
елімізді жаиқиярлықпен қоргауга шыққаи батыр бабаларымыздың
алдында мәңгі жэне өтелместей қарыздармыз», - деді.
Бостандық пен тәуелсіздік үшін көптеген халықтар өкілдері:
қазақтар, орыстар, өзбектер, украиндер, поляктар, қырғыздар, белорустар, қарақалпақтар, немістер мен башқұрттар және тағы басқалары
күресті.
XX ғасырдың басында шаруаларды жаппай көшіру-қоныстандыру
үдерісі кең қанат жайып, 1917 жылғы Қазан революциясынан кейін де
тоқтамады. Түпкілікті қазақ жерлері, эсіресе ең шүрайлы, құнарлы
жерлер қоныс аударып келген шаруалардың пайдасына күшпен тартып алынып, берілді. Үлт-азаттық қозғалыс 1916 жылы басылыпжаншылған тұста, он мыңдаган адам қаза тапты, ал жүз мыңдаған
адам ел аумағынан көшіп кетуге мэжбүр болды.
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1917 жылдан 1991 жыл аралығында Қазақстан шынайы егемендігі
мен тәуелсіздігі жоқ автономиялық жэне одақтық республика ретінде
КСРО қүрамында болды.
Ол жылдардың қиындықтары мен қарама-қайшылықтары аз болған
жоқ. Соған байланысты мемлекетіміздің басшысы: «Қазақ халқы үшін
күллі XX ғасыр басқа ұлттардың қорқынышты түстерінде ғана орын
алуы мүмкін өте алапат оқиғаларға толы болды. Мен сол барлық
сұмдықтарды басынан өткізіп, төтеп берген халқымның осыншалықты
ғажап төзімділігіне, табандылығына қайран қаламын», —деді.
1928 жылы жеті жүзге жуық өте ірі қазақ бай-шонжары барша
дүние-мүлкі тәркіленіп, тұрып жатқан мекендерінен тыс жерлерге
күшпен көшірілді. Байлар Үлы даланың барша дэулетінің нышанбелгілері болып қана қоймай, сонымен бірге дәстүрлі мәдениеттің,
тілдің, салт-ғүрыптардың бастауы, халықтың ең озық бөлігі де еді.
XX ғасырдың 30 жылдарының басында қазақ халқы өз тарихындағы
ең қасіретті ауыртпалықтардың бірі —ел жұртшылығының жартысына
дерлік жалмаған жаппай аштықты басынан кешті. Кінәсіз бақилық
болғандардың арасында республиканың басқа ұлттарының да 200
мыңдай өкілі көз жұмған.
Сталиндік тоталитарлық режим жылдарында Қазақстанның кең
даласына жүз мыңдаған саяси тұтқын тап болды. 1937-1938 жылдары
республиканың барша дерлік зиялы жэне мэдениетті қауымы (120
мыңга жуық адам) со режимнің құрбаны болды. Өкінішке қарай, біз
сол соққыдан осы күнге дейін ес жия алмай келеміз.
Өткен ғасырдың 30-50 жылдарында өлкемізде бұрын-соңды
болмаған оқиға — Қиыр Шығыс, Кавказ өңірі, Солтүстік Кавказ,
Қырым, Поволжье, Батыс Украина, Белоруссия, Балтық жағалауы
елдерінен тұтас халықтарды жаппай көшіріп әкелу үдерісі орын алды.
Біздің отанымызда олар өлімнен құтылып қана қойған жоқ, сонымен
бірге жергілікті жұртшылық арасынан жылы пана да тапты. Қазақтар
ежелгі дала салты бойынша бір жапырақ нанын да, баспанасын да
солармен бөлісті. Сондықтан 20J5 жылы Қазаңстан Халқы ассаліблеясы сессиясында елбасымыз Н.Ә.Назарбаев бірінші кезекте цазаң
халкына және адамдардың бір-бірлеріне Ризашылың кунін атап өту
туралы усынысты кездейсоц жасаган жоқ.
Қазақстанның 1941-1945 жылдары Үлы Отан соғысы майданына
аттандырған 1,5 миллионға жуық ұл-қыздарының жартысы дерлік
туған еліне оралмай, Отан қорғау жолында қаза тапты. Бүрынғы
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өткен қорқынышты жылдарға қарамастан, жерлестеріміз майдандағы
ұрыстарда жаппай ерліктің батырларға тән керемет үлгілерін көрсетті.
Тың жэне тыңайған жерлерді игеру, жаппай құрылыс салу және
соғыстан кейінгі индустрияландыру жылдарында жүз мыңдаған жас
ұрпақ өкілдері бірлескен еңбек пен ерліктің қайталанбас дэстүрлерін
жалғастыра отырып, Қазақстан деген өздерінің жаңа отанын тапты.
Көне қазақ жерінде, ұлы Абайдың отанында 1949 жылдан бастап
іске қосылған апатты Семей ядролық полигонының өңір халқына
әкелген ең ауыр зардаптарын сипаттау қиын. Қазақстандықтардың
тектік қорына орны толмас залал келтірілді. Ядролық жарылыстардың
кесірінен пайда болған аурулар қазақстандықтардың элі талай
ұрпағына мүра болатыны анық.
Көп ауыртпалық әкелген осындай оқиғаларға қарамастан, халықтың
күресі тоқтамады. Осы жылдар ішінде халықтың тоталитарлық кеңес
режиміне қарсы 300-ден астам наразылық, қарсылық әрекеті орын
Еілды. XX ғасырдың 60 жылдарының басында студент жастардың аса
пэрменді «Жас тұлпар» қозғалысы басталды. 1979 жылдың маусымында сол кездегі Целиноград тұрғындары, эртүрлі ұлттар өкілдері
Орталықтың облыс аумағында неміс автономиясын құру әрекеттеріне
қарсы жаппай ереуілге шықты.
Алматының студент жастары 1986 жылдың желтоқсанында қазақ
халқына, қазақ тілі мен мэдениетіне, қазақ мектептеріне тиісті
мэртебе берілуін, кадр мәселесіне лайықты көңіл бөлінуін талап
етіп, әкімдік-әмірлік жүйеге ашық қарсы шықты. Бұл эрекеттің
мүлдем ұлтшылдық сипаты, мемлекеттік төңкеріс жасауға үндеу,
сондай-ақ республиканың басқа халықтарына қарсы ашық өшпенділік
болған жоқ. Жастар қозғалысы республиканың басқа: Қарағанды,
Жезқазған, Көкшетау, Талдықорған және Целиноград қалаларына
да тарады. Жастарды жаппай қудалау, жазалау басталды, өйткені
бүл оқиғаларға «қазақ үлтшылдыгының көрінісі» деген сипаттама
берілді. Мемлекетіміздің басшысы Н.Ә.Назарбаевтың пікірінше,
1986 жыл желтоқсанының оқиғалары тэуелсіздік алудың бастамасы
болып, әрі жастарымыздың сана-сезімінің қаншалықты өскенін,
қияли социалистік идеялар құнының соншалықты түскенін көрсетті.
«Алматы 1986 жылдың желтоқсанында ұлт мэселесін шешудің
социалистік ілімінің күйрегенін дэлелдеді». Бұл шерулер КСРО-ның
ғана емес, сонымен бірге барша социалистік лагерь ыдырауының
алғашқы жаршысына айналды.

XX ғасырдың 80-90 жылдары шектерінде республикамыз ел
халқының әлденеше ұрпағы армандаган тэуелсіздікке қол жеткізудің
шынайы жолына түсті. Қазақ КСР-і Жоғарғы Кеңесінің 1990 жылдың
сэуірінде Н.Ә.Назарбаевты Республика президент! етіп сайлағаны бізді
бостандық пен егемендікке жақындата түскен маңызды қадамдардың
бірі болды. Президенттік институттың енгізілуі мемлекеттік билікті
компартия мен орталық билікке азырақ тәуелді болу, жаңа мемлекет
негіздерін құру мүмкіндігін берді.
1990 жылдың қазанында республикамыз «Мемлекеттік егемендік
туралы» Декларация жариялап, онда республикалық заңнаманың
одақтық заңнамадан басымдығы көрсетілді. Бұл құжат Қазақстан
аумагының, жерінің бөлінбестігін, қолсүғылмастығын бекітіп берді.
Республика халықаралық қүқықтың шынайы субъектісіне айналып,
дербес сыртқы саясат жүргізу құқын алды. Кейінірек Қауіпсіздік
кеңесі, Алтын-алмас қоры қүрылды. Республиканың дербес Қарулы
Күштерін құру шаралары қолга алынды. Республикамыз ядролық қару
қорлары бойынша төртінші орынды иелену құқынан ерікті түрде бас
тартқан соң. Семей ядролық полигоны жабылды.
1991 жылы қыркүйектің 7-сінде - республикалық компартия, ал
келесі айда Қазақстан Жастары одағы (ЛКЖО) таратылып, сол арқылы
қоғамдық сананың идеологиясыздануы және отарсыздануы, тоталитаризмнен шегіну басталды.
1991 жылы желтоқсанның 1-індегі бүкілхалықтық сайлауда
Н.Ә.Назарбаев басым көпшілік дауыспен Қазақстанның Президент!
болып сайланды.
1991 жылғы желтоқсанның 10-ында Республика Сарайында өткен
Президентті салтанатты тарихи ұлықтау жиынында елбасы халық
алдында ант берді. Сол күні маңызды оқиға орын алды: Жоғарғы
Кеңес сессиясында Қазақ КСР-і Қазақстан Республикасы болып
өзгертілді.
1991 жылы желтоқсанның 16-сында Қазақстан Республикасының
мемлекеттік тәуелсіздік туралы Конституциялық заңы қабылданып,
онда республикамыз тэуелсіз, демократиялық, біртұтас және қүқықтық
мемлекет ретінде айқындалды.
Сонымен, 1991 жылгы желтоқсаниың 16-сында ңазақ халқыиың
жэне копэтиостық республикамыздың оасқа да халықтарының
гасырлар бойгы арманы, ел тәуелсіздігінің жаңгыруы орындалып,
Қазақстан Республикасы дуниеге келді.
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Тәуелсіздік - ол халқымыздың ең басты құндылығы, ең негізгі
игілігі. Біз осы аса маңызды жэне тағдыршешті оқиғаны мақтан
етеміз. Тәуелсіздікті көздің қарашығындай сақтау - Отанымыздың
әрбір азаматының маңызды міндеті және қасиетті борышы.
2016 жылы тәуелсіз Қазақстанның 25 жылдығына арналған салтанатты жиналыста Президент Н.Ә.Назарбаев дүниежүзілік беделді
сарапшылар баға берген, еліміз қол жеткізген жеті жаһандық
жетістікті атап берді:
1. Конституция негізінде жүмыс істейтін тиісті мемлекеттік
басқару жүйесі бар. Барлық көршілес елдермен мемлекеттік шекаралары халықаралық деңгейде бекітілген, қазіргі заман талаптарына
сай Қарулы Күштері мен құқық қорғау жүйесі қалыптасқан тэуелсіз
Қазақстанның құрылуы.
2. «Қазақстандық экономикалық ғажайыптың» жасалуы: 2012
жылы біз әлемдегі ең озық, бәсекеге қабілетті 50 экономика қатарына
ендік. Тәуелсіздік жылдары ішінде біздің экономикамыз 20 еседен
артық өсті. Өткен ғасырдың 90 жылдарының басында біз сырт елдерге
ешқандай өнім, тауар шығара алмадық, ал бүгінгі таңда Қазақстан
элемнің 119 еліне 2500 өнім түрлерін шығарады. Біздің экспортымыз
50 миллиардқа жуық USD қүрайды. Бұрын ешқашанда да жерімізде
автомобильдер, локомотивтер, вагондар, тікұшақтар өндірілмеген, ал
қазір мыңнам астам жаңа өндіріс салынды.
3. Байырғы халық және Кеңес Одағы ыдыраған соң осында қалған
этностардың «бейбітшілік пен татулық жолында құрылған үлгісі».
4. Қазақстанға $260 млрд. шетел инвестициясының тартылуы дүниежүзілік бизнестің біздің елімізге жаһандық сенім артуының
белгісі. Инвестициялар «халық игілігі үшін қызмет етеді».
5. Халықтың әл-ауқаты өсуінің нақты фактісі. 1996 жылы
Қазақстан халқының 35 процент! кедейлік шектерінде өмір сүрді.
Тәуелсіздік жылдары ішінде кедейлікпен өмір сүріп жатқан
жұртшылықтың үлесі 12,5 есе - 2,5 процентке дейін қысқарды. Ең
жоғары дамыған елдердің өздерінде бұндай көрсеткіш жоқ.
6. Қазақстанның Еуразия экономикалық одағы түрінде бастама
көтерген жаңа саяси үлгісінің ықпалдастығы. Әлемнің ондаған елі
ЕАЭО-мен ынтымақтасуға мүдделі, оның ішінде еркін сауда-саттық
аймағын қүру ісі боиынша да бірлесе жұмыс істеуге ниет білдіреді.
7. Қазақстанның ядролық қаруға қарсы жаһандық қозғалыстың
көшбасшысы ретінде танылуы. Тәуелсіздіктің алғашқы күнінен-ақ
Қазақстан тарапынан күллі элемді қамтитын идеялар шығып жатыр.

Тәуелсіздік таңы атқанда, ядролық қордан бас тартып, Қазақстан
Семей полигонын жапты. Бүгінгі күні осы оқиғаға байланысты
атаулы күн бүкіл әлемде аталып өтеді.
«Қазақстан Республикасы Парламентінің 2016 жылы қарашаның
22-сінде қабылдаған «Қазақстан Республикасы тэуелсіздігінің 25
жылдығына арналған Декларациясында» айтылғандай, тәуелсіз
Қазақстан өзінің жаңа тарихы арқылы табысты мемлекет жэне бүкіл
Орталық Азия өңірінің көшбасшысы болып атала алатын мемлекет
екенін дэлелдеді. Қазақстан өз тәуелсіздігінің 25 жылы ішінде саяси
түрғыда серпінді дамып жатқан экономикасы бар, табысқа жетудің
бірегей іс-тэжірибесін жинақтаған орнықты, тұрақты мемлекет болып
қалыптасты. Елімізде экономикалық, саяси жэне әлеуметтік салаларда
орасан үлкен өзгерістер мен жетістіктер орын алды.
Тэуелсіз Қазақстанның барлық жетістіктері мен жеңістері
Қазақстанның Түңғыш Президент! — Үлт көшбасшысы Нүрсұлтан
Әб!шұлы Назарбаевтың мықты және дана басшылығымен әр
қазақстандықтың қажырлы да қажымас еңбег!н!ң арқасында мүмк!н
болды. Президент Н.Ә.Назарбаевтың саяси ерік-жігері мен
стратееиялық корееендіеі даліудың қазақстаидық үлеісіи алдын
ала айқындап беріп, Қазақстанның түрақты осу жолына түсуіие
зкаедай туеызды. Ел!м!з «К,азақстан-2050» Стратегиясын жүиелі түрде
жүзеге асыра отырып, әлемд!к 30 көшбасшы қатарында алға қарай
үдемел! !лгер!леп келед!. Мемлекет басшысының жете ойластырылған
және жем!ст! халықаралық бастамаларының нэтижес!нде, ел!м!з
жоғары халықаралық беделге ие болды, ядролық қаруға қарсы
жаһандық қозғалыстың танылған көшбасшысына айналды.
Тэуелс!зд!кт!ң 25 жылы !ш!нде Қазақстанда экономиканың жогары
көрсетк!штер!не кол жетт!. Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаев
Қазақстан халқын ең жоғарғы әлемд!к жет!ст!ктерге жетуге табанды
түрде бағыттап, ынталандырып отырады. «К,азақстан-2050» Стратегиясы, «Нұрлы жол» жаңа экономикалық саясаты, «100 нақты қадам»
ұлт жоспары - осының барлығы элемн!ң ең озық дамыған елдер!н!ң
қатарынан орын алуға лайық Қазақстанның күш-қуатын дамытуға,
нығайтуға бағытталған жоспарлар.
Үлт көшбасшысының стратегиялық көрегенд!г!н!ң арқасында,
жаһандық қаржы-экономикалық дағдарыстарға қарамастан, ел!м!зде
республика экономикасын жацғырту табысты !ске асып жатыр.
Қазақстан индустриялық күш-қуатты нығайтып, инновацияларды
дамытуға батыл бет алған. Ауқымды құрылымдық реформалар бары463
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сында мүлдем жаңа, технологиясы жоғары салалар: мұнай-химия,
автомобиль өнеркәсібі, теміржол машиналарын жасау, ғарыштық
жерсеріктер өндірісі құрылды; елдің әрбір азаматының өмір
сүруі деңгейін көтеруге бағытталған: «Бизнес-2020 жол картасы»,
«Жұмыспен қамту-2020 бағдарламасы» жүзеге асырылып жатыр.
Тэуелсіздіктің мерейтойлық 25 жылдығында Қазақстан Дүниежүзілік банктің Doing Business рейтінгінде 35-орынға шықты. Елімізде
жүзеге асыру қолға алынған бірқатар маңызды стратегиялық жобалар
жаңа экономикалық үмтыльгс жасауға —«Нұрлы жол» бағдарламасын
толық орындауға жэне «Батыс Еуропа - Батыс Қытай» халықаралық
көлік дәлізі мен Транскаспий халықаралық көлік бағытын іске қосуға
мүмкіндік береді.
Еліміздің бас қаласы - Астана қүрылысын салу да - еліміздің
Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың бастамасы. Астана қазақстандық тэуелсіздіктің жэне халқымыздың мақтанышы салтанат қүруының жасампаз үлгісіне айналды. Астана құрылысы жаңа
мемлекеттің, жаңа қоғамның құрылысы ретінде қасиетті мән-мағынаға
ие болды. Астана өткен замандардың қүндылықтарын бойына сіңіріп,
болашақтың жарқын бейнесін танытты. Бүгінгі таңда Астана - жаңа,
өз күштеріне нық сенімді Қазақстанның әлеуетін бүкіл элемге паш
еткен ірі іскерлік орталық. Астана саммиттер жэне басқа да маңызды
халықаралық кездесулер өткізу орталығына, елдің басқа қалалары
үшін қалай даму керектігін танытатын үлгіге айналды. Астанада 2017
жылы «Болашақ энергиясы» дейтін инновациялық күн тәртібімен
ЭКСПО-2017 халықаралық арнаулы көрме өтеді.
Қазақстан өзінде конфессияаралық жэне этносаралық бейбітшілік
пен татулық үстемдік ететін мемлекет дамытудың күллі элемде
танылған үлгісін жасады. Мемлекет басшысы Қазақстан халқының
бірлігін нығайтудың конституциялық мэртебесі бар бірегей
институт - Қазақстан Халқы ассамблеясын қүрды. Әлемдік діндердің,
тілдердің, мәдениеттер мен дәстүрлердің тоғысында тарихи син
тез Қазақстанда бейбітшілік пен татулық элеуметтің адамгершілік
жэне этикалық нормасына, ортақ мэдениетіміздің бөлінбес бөлігіне
айналған бірегей қоғам тұрпатын қалыптастырды.
Осының бәрі көпэтностық және көпконфесссиялық жағдайды
Қазақстанның
стратегиялық
ресурсы
мен
артықшылығына
айналдырып, руханият пен азаматтылықтың берік ұстанымын
қалыптастырды. НӘ.Назарбаевтың бейбітшілік пен татульщ, келісім
үлгісі қогамды үіілесімді дамытудың элемдік үлгісі болды. «Мэңгілік
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ел» қүндылықтары тэуелсіздіктің жетістіктерін, Қазақстан халқының
мүдделері мен тарихи тағдырының ортақтығын паш етті. «Мәңгілік
ел» идеясының жетпг цүндылыгы өзінде ңазацстандыцтардың
біртүтас мацсатын, біртүтас мүдделерін жәие біртүтас болашагын
біріктіріп, тәуелсіздікті, азат және гүлденген елде өмір сүруге
үмтылу ниетін біріктірді.
Білім саласын жан-жақты және кешенді реформалау Қазақстанга
дүниежүзілік кеңістікте лайықты орын алуға мүмкіндік туғызды.
Отандық білім жэне ғылым жүйесін жетілдіру мемлекеттік саясаттың
стратегиялық басты міндеттерінің бірі жэне елді элеуметтікэкономикалық жаңғыртудың бір элементі болып саналады. Қазақстан
ересектердің сауаттылығы деңгейі бойынша Адам дамуы индексінің
(АДИ) дүниежүзілік тізімінде алғашқылардың қатарында түр.
Қазақстан зияткерлік үлт қалыптастыру үшін барлық жағдайлар
жасап, мүмкіндіктер туғыза отырып, адам дамуы деңгейі жоғары
елдер қатарына нық сеніммен енді. Президент бастамасының
арқасында елімізде бірегей «Болашақ» бағдарламасы жүйелі іске
асырылып, «Назарбаев Университеті», зияткерлік мектептердің
тармақталған желісі құрылды. Елдің көптеген жоғары оқу орындарында университеттік білім беру деңгейі көтеріліп келеді. Барлық
өңірлерде қазіргі заманға сай мыңнан астам мектеп бой көтерді.
Экономикалық және элеуметтік өрлеудің маңызды факторлары
қатарында: халықтың саулығы, денсаулық сақтау саласының дамуы,
салауатты өмір сүру салты аталады. Отандық денсаулық сақтау саласы
дүниежүзілік стандарттар деңгейіне шықты: қазіргі заманғы медицина
орталықтары, ауруханалар мен емханалар салынды, елдің барлық
өңірлерінде медициналық зерттеулер жэне жоғары технологиялық
іс-шаралар өткізіледі.
Қазақстан Еуразия кеңістігінде медициналық туризмнің орталығына айналып жатыр. Халықтың денсаулығы көрсеткіштерінде
БҮҮ-ның Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мойындаған елеулі
оң өзгерістерге қол жетті.
Мәдениет саласы қаржы ресурстарымен қамсыздандырылуы жэне
жоғары шығармашылық еңбек сіңіру нэтижесінде дамудың қуатты
серпінін алды. «Мәдени мұра» бағдарламасы отандық мәдениетті
сақтап, дамытудың ауқымды жүмысының бастауына айналды.
Дүниежүзілік маңызы бар оқиғалардың қатарында: бірегей отандық
ескерткіштер — Қожа Ахмет Иассауи кешенінің, археологиялық
«Тамғалы» кешенінің, сондай-ақ «Сарыарқа» табиғат мұрасы 465

I
Солтүстік Қазақстанның далалары мен көлдерінің ЮНЕСКО-ның
Дүниежүзілік мэдени мұралар тізіміне алынғанын айта аламыз.
Тәуелсіздік жылдары ішінде спорт және салауатты өмір салты
саласында да тамаша жетістіктерге қол жетті. Ірі халықаралық жарыстарда біздің спортшыларымыз Қазақстанның мықты жэне үйымшыл
спортшыл ұлт бейнесін сомдап, күллі әлемге танытты. Бүгінгі таңда
Қазақстан әлемдегі ең үздік 30 спортшыл ел қатарында түр. Жоғарыда
аталған Декларацияда көрсетілгендей, «біздің біртұтас мақсатымыз елбасымыздың айналасына жүмылып, қолымыздағы ең асыл қазынамыз - тэуелсіз Қазақстанымызды аялай сақтап жэне болашақ
ұрпақтарымызға табыс ете отырып, «Мэңгілік ел» құндылықтарын
нығайту».
Тэуелсіздік біздің ең басты шогырлаидырушы қундылыгымыз
болган және солай болып қала береді. Бостандыгымыз бен
тэуелсіздігімізді ары қарай ныгайта беру үшін әрқайсьшыз соган
куш-жігер салып, Президеитіміз Н.Ә.Назарбаев бізге үндегендей:
«Бостаидық пен тәуелсіздікке қол жеткізіп қапа қою жеткіліксіз,
сопдықтаи оларды саңтап, үрпақтарымызга беруге тиіспіз».
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