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Семинар сабақтарына әдістемелік нүсқаулар.

1. Сабақ. Тақырып «Қазақстан I дүние жүзілік 
империалистік согыс кезеңінде».

I дүние жүзілік империалистік соғыстың отар аймақтарга 
эсері: экономикасын құлдырауға экелген себептеріне,
Қазақстанда бұқара халық жагдайы нашарлауы, қымбатшылық, 
түрлі міндеткерліктер мен салықтың өсуі жайлы токталу. 
Өлкедегі қоныс аударушы шаруалар мен қазақтар 
шаруашылықтарының жай-күйі, олардың күш-көлігімен 
қамтамасыз етілуіне байланыстыгын, малды реквизициялау, мал 
санының қысқаруын көрсету. Патша үкіметінің буржуазияны 
эскери-өнеркэсіп өндірісін ұйымдастыруга тарту мақсатымен 
Қазақстанда эскери-өнеркэсіп комитеттерін ұйымдастырды, олар 
армияны азық-түлікпен және қару-жарақпен жабдықтау ісіндегі 
буржуазия мен патша өкіметінің органдары ретінде қүрылғаны 
ретінде қарастыру.Қазақстан өнеркэсібінің соғыс қажеттері үшін 
жұмыс істегендігін көрсету. Соғыс жылдарында патша үкіметі 
қазақтардан жерді еріксіз алуы жөнінде, қазақтар арасында 
таптық жіктеліс пен қоныс аударушылар деревнясында таптық 
саралану байқалғанын көрсету. Қазақстандагы қогамдық-саяси 
қозғалыс халықтың барлық топтарын қамтығанын сипаттау.

Әлеуметтік жэне үлттық езгінің күшеюі, соғыс ауыртпалығы- 
халық бұқарасының қайыршылануы, қымбатшылық, 
ашаршылық еңбекшілердің жағдайына ауыр эсер етті жэне өлке 
халқының эр түрлі топтары тарапынан наразылық туғызғаны 
жөнінде сипаттау. Соғыс жылдарында «Қазақ» жалпыүлттық 
газетінің, «Айқап» журналының төңірегіне біріккен либерал- 
демократиялық зиялылар жэне олардың жақтастары, қазақ 
зиялыларының шаруа-демократиялық бағытты жақтайтын жэне 
басқалар сынды топтасқан өкілдерінің басылып шыққан 
мақалаларын, халыққа ықпалын нығайтуға ұмтылган, саяси 
көзқарастарын түсіндіру. Көтерілістің басты себептерін, 
элеуметтік-экономикалық жэне саяси сипаттагы факторларды 
көрсету. Патшаның 1916 жылғы 25 маусымдағы 19 жаспен 43



жасқа дейінгі «бұратана» ер азамаггарын тыл жұмыстарына 
«Реквизициялау туралы» жарғының мазмұны мен мэнін ашу 
және оган түрлі элеуметтік топтардың қатынасын көрсету. 
Қазақстандағы көтеріліс барлық аймақтарда стихиялы 
наразылықтар басталып, қарулы көтеріліске ұласуын, ірі 
ошақтары мен қозғалыстың лидерлерін атау. Көтерілістің басты 
мақсатын, тәуелсіздік жолындагы күресінің қортындысы 
жөнінде сипаттау. Қазақ қогамында патшаның жарлығы мен 
көтеріліске, оның ерекшеліктері мен жетекшілерінің көзқарасы 
бір мэнде болмағандыгын түсіндіру. Көтерілістің негізгі 
бағытын түсіндере келе, оның басты міндетін айқындап, 
қозғалыстың жеңілу себептерін, тарихи маңызын түсіндіру.

З.Бірінші дүние жүзілік соғыс кезеңіндегі Қазақстанның 
қогамдық-саяси өмірі Австрия-Венгрия мен Германияның соғыс 
түтқындарының келуіне байланысты өзғерістерге үшырауы 
жөнінде. Бұл мэселені көрсетудің маңыздылығын осы ортадан 
кейіннен азамат соғысына белсене қатысқан тағдыры ерекше 
адамдардың шығуымен түсіндіру. Қазақстан өміріндегі соғыс 
тұтқындарының Үштік Одақтағы рөлі мен орнын, бүл факторды 
есепке алмайынша, отарлық шет аймақтардың саяси өмірінің 
өзіндік ерекшеліғін, бірінші жүзілік соғыс басталған кезден 
бастап, сол кезде де халқының ала-қүлалығымен ерекшеленген 
аймаққа еріксіз келгендердің қосқан үлесін көрсету.

Соғыс түтқындарының үлттық қүрамын, жағдайын көрсету, 
оларды қабылдау жэне орналастыру үшін арнаулы лагерлерді 
атау, тұтқындар контингентінің санын көрсету. Әлеуметтік 
қайшылықтар, бас көтерулер, • саяси үйымдар, олардың 
жетекшілері, «Революция» ғазеті туралы сипаттама.

2. Сабақ. Тақырып «Қазақстандағы 1917 жылгы Ақпан 
буржуазііялық-демократиялық революциясы».

Қазақстан халқы Ресей патшасы П Николайдың қүлатылуын, 
Ақпан революциясын ірі саяси жэне экономикалық өзғерістер 
ретінде қабылдап, үлттық және әлеуметтік проблемалардың 
шешілуін сонымен байланыстыруы жөнінде сипаттау. Уақытша

үкімет жергілікті жерлерде басқару өкімет органдарын құру, 
Ә.Бөкейхановтың, М.Шоқайдың, А.Бірімжановтың,
М.Тынышбаевтың жэне басқалардың қызметі туралы сипаттау. 
Саяси белсенділіктердің нэтижесінде қүрылған эр түрлі 
комитеттердің қүрылуы, олардың қоғамдық саяси қызметін, 
қазақ халқының тэуелсіздіккке үмтылысының көрнісі ретінде 
талдау. Ұлттық зиялылардың басшылығымен облыстық, уездік 
жэне болыстық қазақ комитеттері қүрылып, 
үйымдастырушылардың атқарған қызметтері жайында түсіндіру. 
Қазақ қоғамының саяси өзғерістерғе қатынасын көрсету. 
Уақытша окімет жэне Қазақстандағы үлт мэселесі, облыстық 
жэне уездік қазақ съездерінде, қойылған мэселелер мен 
қабылданған шешімдерді сипаттау. 1917 жылғы жаздағы 
дағдарысты көрсете отырып, шілде айында өткен жалпықазақ 
съезінде: Алаш ұлттық-саяси партиясының құрылғаны, оның 
бағдарламасының қабылдануы, партияның жетістіктерін атау. 
Қазақ жастарының үйірмелері, үйымдарының құрылуын 
көрсету. Қазақстанда Бүкіл Ресейлік Қүрылтай жиналысына 
сайлау жөнінде сипатама беру. Большевиктердің саяси билікті 
қолына алуы, қоныс аударушылар деревнялары мен қазақ 
ауылдарында революциялық-аграрлық қозғалыстардың, 
жүмысшылардың күресінің ерекшелегін көрсету. «Үш жүз», 
«Шура-ислами» партияларының қүрылуы, олардың 
бағдарламалары жөнінде, бүқараның элеуметтік-саяси 
ынтасының өсуі, большевиктер, кадеттер, эсерлер жөнінде. 
Қоқан қаласында Түркістан автономиясы үкіметінің қүрылуы, 
оның тарихи маңызын көрсету.

3. Сабақ. Тақырып «Қазан төңкерісі және оның алгы 
шарттары».

Қоғамның түрлі элеуметтік топтарының революцияға 
қатынасын, Қазан революциясының элеуметтік базасы мен 
қозғаушы күштеріне байланысты пікірлерді келтіру, «Қаланың 
революциясы» т.б. мәселелер бойынша дискуссиялар,
Қазақстанда Кеңес өкіметі орнатылу ерекшеліктерін, оны орнату



барсындагы большевиктер тарпынан бұрмалаушылық 
эрекеттерін көрсету. Өлкедегі саяси-әлеуметтік жағдайга 
сипаттама, Азаматтық қарсыласудың басталуын көрсету. 
Кеңестердің алғашқы қадамдары жэне оны қоғамның қабылдауы 
жөнінде.

Большевиктер жаңа өкіметті нығайтудағы және жергілікті 
жерлердегі төңкерістік идеяны өрістетудегі мерзімді баспасөздің 
рөлін, Кеңестердің органдары-облыстық, уездік газеттер 
басылып, онда большевиктік өкіметті ныгайту ісін, 
идеологиялық багдарын көрсету. Кеңес үкіметінің алағшқы 
шараларын, халықты мэдениет пен агарту саласына 
жақындатудың нысандарын, мэдени құндылықтарды сақтау 
мэселесі бойынша жүргізілген шараларды атау.

Алашорда-Халық Кеңесі үкіметінің қүрылуы, Желтоқсан 
жалпықазак съезі жэне оның үлттық автономия туралы 
шешімдерін, жалпы Алаш автономиясын жариялауға 
байланысты айтыстары туралы, «Алаш» партиясын-саяси 
күрес факторы ретінде көрсету.

4. Сабақ. Тақырып «Қазақстан шетел интервенциясы мен 
азамат соғысы жылдарында (1918-1920 жылдар)»

Азамат соғысы билік үшін күрестің жалғасы болып, елді 
таптық белгісі бойынша бір-біріне жау ретінде екі лагерьге 
бөлініп, арадағы күрес бітіспес қанды қыргынға үласқанын 
көрсету. Қазақстанда Азамат соғысы ошақтарын, оларды 
үйымдастырушылардың мақсатын, бағытын, антикеңестік 
күштердің элеуметтік базасын түсіндіру. Азамат согысы 
жағдайында барлық материалдық ресурстарды, майдан қажетіне 
азық -  түлікті жүмылдыру және оны тұтынудың халықтың эр 
түрлі топтары арасында жаңа эдісін енгізу қажеттігі туындауына 
байланысты «әскери коммунизм» саясаты, оның Қазақстандағы 
ерекшеліктерін, мэні мен мазмұнын, экономика саласында 
төтенше шаралардың тұтас жүйесін енгізуін сипаттау.

Қазақстанның көптеген өңірлерінде Азамат согысының кең 
жайылуы, Кеңес өкіметін қүлату жагдайларында Алашорда

Кеңестерге қарсы бірігіп күресу үшін Орынборда атаман 
Дутовпен, Омбыдағы Уақытша Сібір үкіметімен жэне 
Самарадағы Қүрылтай жиналысы комитетімен. Орал, Сібір жэне 
Жетісу казактарымен байланысын нығайту жөнінде сипаттау.

Азамат соғысының барысын көрсету.Қазақ үлттық 
автономия қүру туралы П Бүкілқазақ съезінің шешімі, 
Қазақстанның батысында, солтүстігінде, шығысында саяси 
жағдай, Алаш қайраткерлерінің басқа саяси күштермен 
қатынасын айқындау. Ұлттық автономия идеясы большевиктер 
тарапынан кеңестік тұғырнама мен таптық принцип тұрғысында 
Бүкілресейлік К^рылтай жиналысының еркімен 
байланыстырғанын анықтау.

«Революциялық», «контрреволюциялық» өкіметтердің 
жүргізген идеологиясы, саясатын түсіндіру. II Бүкілқазақ 
съезінің шешімдері мен Алаш бағдарламасының жобасын 
қарастыру. Сібір үкіметі мен Уфа мемлекеттік мэжілісінің 
қараған мэселелеріне тоқталу. Директорияның үлттық- 
мемлекеттік қүрылыс процесін тоқтау үшін жүргізілген іс- 
шараларын қарастыру.

Жетісу, Орал, Ақтөбе, Түркістан майдандарының 
қүрылуына сипаттама. Халық баррикадалардың әр түрлі 
жақтарында; «Ақ» жэне «Қызыл» террор туралы, үлттың өз 
тағдырын өзі анықтау проблемасын шешудің эдіс-амалдарын 
айғақтайтын мысалдар келтіру. Кеңес үкіметі Қазақстан 
майдандарында соғысып жатқан Ә.Жангелдин экспедициясы: 
оның жүріп өткен жолдарын айқындау. Қазақстанның кеңестік 
өңірлерінде Қызыл Армия үлттық бөлімдерін құру, армия 
қатарына кірген шетелдік жұмысшылар мен шаруалар 
қатысқаны жөнінде, ақ гвардияшылар басып алған жерлерде 
партизандық қозғалыстар, ошақтары мен халық көтерілістеріне 
сипаттама беру. Соғыс жылдарындағы саяси партиялар мен 
қозғалыстардың рөлі мен орнына баға беру. Қазақстан соғыс 
қимылдары жылдарында: өлкенің батыс мен оңтүстігіндеғі 
оқиғаларды баяндау.

Азамат соғысының элеуметтік-экономикалық жэне саяси



қортындыларын көрсету.
5. Сабақ. Тақырып «Қазақ Кеңес мемлекетінің 

қурылуы»
Кеңес өкіметі орнаганнан кейін Партияның ұлттық 

багдарламасына сэйкес, бұрыңғы отар халықтардың 
мемлекеттілігін құру мәселесін, В.И.Ленин теориялық жағынан, 
халықтың барлық топтары үшін қызмет ететін мемлекет емес, 
жұмысшылар мен шаруалар мемлекеті, ягни таптық мемлекет 
дегенді білдіргенін дэлелдеу.

РСФСР БОАК мен ХКК-нің Түркістан ісі жөніндегі 
Комиссиясының қызметіне сипаттама. Революциялық 
комитеттерден кеңестерге өту жолдарын түсіндіру. Жаңа 
өкіметтің үлттық-мемлекеттік қүрылыс саласындағы негізгі 
принциптері Кеңес үкіметінің екі құжатында- «Ресей халықтары 
қүқықтарының Декларациясы» (1917 жылғы 2 қараша) жэне 
«Ресей мен Шыгыстың барлық еңбекші мүсылмандарына» (1917 
жылгы 20 қараша) үндеуінің мазмүны мен мэнін түсіндіру. 
Кеңестердің Бүкілресейлік 111 съезінде (1918 жылгы қаңтар) 
қабылданган «Еңбекші және қаналушы халықтар қүқықтарының 
Декларациясында» партияның кеңес республикалары 
мемлекеттік қүрылымының нысаны ретіндегі Кеңестік 
Федерацияға қатысты үстанымы, үлттық автономиялық кеңестік 
мемлекеттердің қүрылуын көрсету.

1919 жылы 10 шілдеде РКФСР ХКК-нің Декретімен: Қазақ 
өлкесін басқару жөніндегі Революциялық комитеттің қүрылуы, 
оның құрамы, іс-қимылдары, атқарган міндеттері жөнінде, ең 
басты мэселесі Қазақстан Кеңестерінің Қүрылтай съезін 
шақыруды эзірлеу мен өткізуін, қабылдаған маңызды саяси 
құжат «Қырғыз (Қазақ) АКСР еңбекшілері қүқықтарының 
Декларациясы», оның қүрылуы мен үйымдары жэне қызметінің 
басты принциптері белгіленгенін түсіндіру.

Қазақ кеңес автономиясын дайындау мен осы 
мемлекеттіліктің негізінде қазақ жерін біріктіруде күрделі 
жүмыс ұлыдержавалық шовинистермен күрес барысында 
жүзеге асырылганын сипаттау.
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Кеңес үкіметінің 1920 жылы 26 тамыздағы «Автономиялы 
Қырғыз (Қазақ) Социалистік Кеңестік республикасын құру 
туралы» Декрет! жөнінде, онда Республиканың басқару 
органдары Орталық Атқару Комитет! мен Халық Комиссарлар 
Кеңес!н!ң қүрылуын атап көрсету. ҚазАКСР-!н!ң қарамағына 
1917 жылга дей!нг! жер аумақтары, халқының саны мен 
күрамын түс!нд!ру. Кеңестердің б!р!нш! Қүрылтай съезінде 
қаралған мэселелерд! талдау, қабылдаган қортынды шешімдерін 
атау.

б. Сабақ. Тақырып «Қазақстандагы жаңа экономикалық 
саясат».

Жаңа экономикалық саясат нэтижес!н, қозғалыс түрлерін 
көрсету. Жаңа экономикалық саясатқа өтуд!ң элеуметтік- 
экономикалық жэне саяси алғы шарттарын атау. 
«Бүкілхалықтық басшылықты» жүзеге асыруда үш басымдықты 
айқындау. «К!мді к!м жеңед!» деген сұрақ ЖЭС лейтмотивіне 
айналғанын түс!нд!ру. Тауарсыз утопия экспериментін 
түс!нд!ру. Жаңа экономикалық саясат ауыл шаруашылығында 
қүлдырау үрд!с!н тудырғанын көрсету.

Тауар-ақша қатынастарының қызмет!, саудаға ерк!нд!к беру, 
еңбекке заттай ақы төлеуд! ақшамен ауыстыру, 1922-1924 жж. 
ақша реформасы жөнінде. Салық реформасы бағытын 
түс!нд!ру. ЖЭС аясында жүзеғе асырыла бастаған шаралар 
халық шаруашылығына б!рден әсер!н, шаруашылыктың қалпына 
келу үрд!с!нен байқауға болады.

Өлкенің халық шаруашылығының даму серп!л!с! 
дағдарыстан шығудың басталғанын ғана емес, сонымен б!рғе 
тоқырау мен қүлдыраудың оң бағыттағы процестерге орын 
босата бастағанын көрсету. Нарық, тауар-ақша байланыстары 
қалыптасуын, менш!к қатынастары қүрылымының 
көпукладтығын сипаттау. Әр түрл! менш!к формаларына 
сипаттама. Халық шаруашылығының үдемелі дамуына ықпал 
еткен факторларды атау. ЖЭС-т!ң ек! жағы жэне ек! кезеңін; 
көрсету.



7. Сабақ. Тақырып «Өлкедегі кеңестік мемлекет 
қүрылысы ».

Территориялық-әкімшілік орналасуын көрсету. Қазақтың 
жері саналатын оңтүстік пен оңтүстік-шығыстағы өңірлер 
(Сырдария жэне Жетісу облыстары) эр түрлі объективтік жэне 
субъективтік себептермен қүрылған Қазақ АКСР-і қүрамына 
енгізілмеу себептері. Сырдария жэне Жетісу облыстарын Қазақ 
АКСР-і құрамына қосу қажеттілігі туралы мэселе жүйелі түрде 
көтерілгені туралы мәліметтер келтіру. Т.Рысқүловың идея- 
үсыныстары, оның қабылданбауы: саяси билік үшін күрес. 
Тұтас Түркістан идеясының мэнін ашып көрсететін фактілерді 
атау. Орта Азияны ұлттық-мемлекеттік межелеу жөнінде 
мэліметтер келтіру.

КСРО ОАК-нің 1924 жылгы 27 қазандағы екінші 
сессиясында Орта Азияны ұлттық-аумақтық межелеу мен 
«үлттардың өзін-өзі басқару приципі бойынша» құрамында 
Тэжік АКСР-і кіретін Өзбек КСР-ін, Түркімен КСР-ін жэне 
РКФСР құрамында Қарақырғыз автономиялық облысын қүру 
туралы қаулы қабылданып, сол қаулыға сэйкес, этникалық 
қазақтардың бір бөлігін қамтитын Түркістанның жекелеген 
өңірлері Қазақ АКСР-інің қүрамына қосылганы жөнінде 
түсіндіру.

Қазақ жерінің қайта бірігуі оның халқының өміріндегі 
маңызды оқиға болғанын көрсете отырып, бірігу қоғамды 
бөлудің таптық принципіне құрылған және коммунистік 
идеология үстем бола түскен кеңестік қазақ мемлекеттілігі 
аясында жүргізілгенімен, ол өңірдің түрғылықты халықтарының, 
оның ішінде қазақтардың ұлттық үйысуының жаңа кезеңіне, 
олардың мемлекеттілігінің кеңестік негізде қалыптасуы мен 
нығаюына жол ашқанын атап көрсету.

Қазақстанның оңтүстігіндегі жер-су реформасының іске 
асырылуы жэне оның нэтижесін, Жер комитет! қүрылуы, 
декрет қабылдануы.
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Большевиктер: шабындык жэне жайлымдық жерлерді қайта 
бөлу қазақ ауылында элеуметтік теңсіздікті жою, бүл «Кіші 
Қазан» деп түсіндіруде көздеген мақсатын түсіндіру.

8. Сабақ. Тақырып «ЖЭС-тың әлеуметтік-экономикалық 
нәтижелері».

Өнеркәсіпті, көлікті жэне ауыл шаруашылығын қайта 
қалпына келтірудің басталуы: «социалистік
индустрияландырудың сталиндік жоспары» өнеркәсіпке 
салынатын инвестиция көлемінің тепе-теңдігін халықтың 
тұрмыс деңгейі мен тұтыну және тіршілік сапасын айқындайтын 
саланы дамытуға жұмсалатын қаражатты қысқарту есебінен 
бүзып жібергенін түсіндіру. Саудадағы кооперативтік 
қозғалысты түсіндіру. ЖЭС идеясынан ауытқушылықтың 
басталуын көрсету. 1927-1928 жж. азық-түлік дағдарысын 
тудырган себептерге тоқталып, бүл жағдай кеңестік тарихнамада 
«ауқатты жэне контрреволюциялық элементтердің пролетариат 
диктатурасын аштықпен түншықтырғысы келген 
эрекеті,кулактардың астық ереуілі» ретінде бағалануын 
түсіндіру. Ауыл шаруашылық өнімдерін күшпен дайындауға 
көшуі: Кеңестік жүйе заңдылықты бүрмалай отырып,
Қылмыстық кодекске халықпен санаспай өздеріне колайлы 
түзетулер енгізіп, БК(б)П ОК жергілікті жерлерде тәртіпті 
күшейтуге жабық нүсқаулар беріп жаткандығын, олардың 
мэтінін түсіндіру арқылы өзгерістерге қол жеткізу үшін эртүрлі 
эдістерді қолдану барысында насихат қүралының көмегімен 
идеологиялық түргыда қамтамасыз етілгенін көрсету. Салық 
режимінің күшеюі салық комиссияларының салық салганда 
түрлі аргументтерді алға тартатын фактілерді келтіру. Ірі 
байлардың мал-мүлкін тәркілеу «Аса ірі бай шаруашылықтары 
мен жартылай феодалдарды кәмпескелеу жэне жер аудару 
туралы» декреттің мазмүнын көрсету. «Кіші Қазан» идеясы 
жэне оның зардаптары: өлке өнеркэсібін үсак жэне орташа 
деңгейде дамыту арқылы, шикізат базасы ету жолдарын 
түсіндіру. Азық-түлік дайындау науқаны барысында шаруаларға 
қарсы бағытталған жаппай қуғын-сүргін шаралары күшейуін,
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анықталған деректемелер бойынша түсініктеме беру. БК(б)П ХҮ 
съезінің шешімдері (1927 жылғы желтоқсан) ауылдарды жаппай 
ұжымдастыруға бет бұру деп түсіндіріліп: еріктілік, дербестік, 
материалдық мүдделілік, ұжымдастыру сатыларына кезеңмен 
өтуі сияқты негізгі ұстанымдарына анықтама беру арқылы 
түсіндіру. ауыл шаруашылығы еңбегінің қоғамдастырылуын, 
оның әдістері мен формалары туралы, «Үжымдастыруды -  
шаруалар қасіретіне» айналдырғанын құжаттық деректер мен 
мэліметтер арқылы түсіндіру. 1930-1932 жылдардагы аштық 
тарихқа «үлы жұт» ретінде енгенін көрсету. 
Индустрияландырудың өзіндің ерекшеліктерін, қиындықтарды 
жеңу үрдісінің өзгешеліктерін, табиғи, еңбек жэне 
экономикалық-техникалық қорлар деңгейі мен ауқымын, 
қарқынын көрсету. 30-жылдардағы Қазақстандағы қогамдық- 
саяси өмірдегі эміршіл-экімшіл эдіс енгізу тэртіптерін 
түсіндіру. Елде бюрократиялық орталықтандырудың орын алуы 
жэне негізгі кезеңдерін, казармалық социализм негіздерінің 
орныға бастауын: партияга тэуелділіктің артуын, жеке меншікті, 
көп укладтылықты, тауар айналымын аяусыз жою, 
идеологияның экономикадан басым болуын түсіндіру. Жеке 
адамға табыну идеологиясының орын алуы жэне оның 
зардаптары.

9. Сабақ. Тақырып «Қазақ КСР-інің құрылуы».
КСРО-ның жаңа Конституциясының мазмұнын көрсету. 

Республикадағы әлеуметтік, демографиялық жэне 
этнодемографиялық ахуалды 1937 жылғы халық санагы 
материалдарының мэліметтерін бүрмалаудан көрініс тапқанын 
түсіндіру. 1937 жылы наурыз айында Қазақстан Кеңестерінің 
Төтенше X съезі Қазақ КСР-інің Конституциясын бекітіп жэне 
оның принциптері одақтас республикалар қүрылымы мен 
мазмүны КСРО Конституциясымен бірдей болғанын, эр 
республиканың КСРО қүрамынан еркін шығу қүқыгы сақталды, 
олардың келісімінсіз одақтас республикасының аумағы 
өзгертілмейтіні, заңдардың күші бірдей жүретіндігі туралы

12

ережені қағаз жүзінде бекітті, бірақ іс жүзінде бүкілодақтық 
заңының басымдығын түбегейлі бекіткенін көруге 
болатындығын растайтын қүжаттар арқылы мэліметтер келтіру. 
Құжаттарда деклорацияланған республикалар тэуелсіздікті жэне 
өзін-өзі басқаруды алалмаганын дэлелдеу.

Қажетті саяси жэне экономикалық жағдайлардың 
қалыптасуына қарай Орта Азияны үлттық-мемлекеттік межелеу 
жөніндегі жүмысқа кірісу мүмкіндігі туғанын, мұндай межелеу, 
өңірдегі әрбір халықты үлтқа үйыстыру процесін күшейту мен 
орнықтыру үшін қажеттілігін көрсету.

Ұлттық жұмысшы табының қалыптасуы жэне оның негізгі 
көздері: республикада демографиялық жэне әлеуметтік-
экономикалық өзгерістер әсерін, көбеюдің факторларын атау.

10. Сабақ. Тақырып «Қазақстандағы 20-30 жылдардағы 
мәдени қүрылыс».

БОАК-тың 1918 жылғы 16 қазандағы «Бірыңғай еңбек 
мектебі туралы» Ережесі, РКФСР Халық агарту 
комиссариатының 1918 жылғы 31 қазандағы «Үлттық азшылық 
мектептері туралы» қаулысы, В.И.Ленин қол қойған «РКФСР 
халықтары арасындағы сауатсыздықты жою туралы» декреттің 
мемлекеттік сипатын ашу, үш жэне төрт жылдық мектептер, 
қазақ қыздарына арнап мектеп ашылуы жайлы. Өлкеде мэдени 
қүрылысты жүзеге асырудағы қиыншылықтар, кедергілер 
жайлы.

«Сауатсыздық жойылсын» қоғамының қүрылуы, 
сауатсыздықты жою мен білім беру ісінің негізгі ошақтары, 
атқаратын міндеттерін түсіндіру. Кеңес өкіметінің мэдениет пен 
ғылым саласындағы жетістіктері мен бүл саладағы 
қайшылықтармен таныстыру. Мектептер мен сауат ашу 
курстары депутаттар кеңесінің, ревкомдардың жэне басқа да 
мемлекеттік қүрлымдардың шешімдерімен, сондай-ақ 
интеллигенцияның немесе хат танымайтындардың өздерінің 
бастамасымен ашылып отырғанын, мысалдармен түсіндіру. 
Маман кадрлар даярлайтын арнайы орта және жоғары білім
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ошақтарының құрылуын, кеңестік білім беру жүйесінің 
қалыптасуы жолдарын, қаржы жэне материалдық ресурстарға 
зәру болгандығын көрсету. Сауат ашу жұмысын жандандыруда 
жастар мен комсомолдар белсенділігін, бастамасын, клубтар, 
кітапханалар, мүражайлар мен басқа да мэдени-ағарту 
мекемелердің рөлін көрсету.

Жаппай сауатсыздықты жою науқаны қоғам өміріндегі 
барлық іс-эрекетті мемлекет қарамагына көшіру, мәдениет пен 
жеке адамның үстінен қатаң саяси-идеологиялық өктемдік 
жүргізу жағдайларында өткенін: қазақ жазуын араб алфавитінен 
латын, сонан соң кириллицага ауыстырудың нэтижесін көрсету.
А.Байтүрсынов бастаған топтың алфавит ауыстырудың 
қажетсіздігін, ата-баба мүрасын, рухани байлықты игеруғе 
мүмкіндік болмай қалғандығын, «панисламист», «пантюркист» 
деп қудалауға үшыраған фактілерді келтіру.1931 жылғы 
желтоқсанда «15-50 жас арасындағы сауатсыз халыққа жалпыға 
бірдей міндетті білім беру» енгізіліп, білім беруге жүмсалатын 
қаржы, мектеп мүғалімдеріне әдістемелік «Ауыл мүғалімі» 
журнал, «Төте жол» газеті, «Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген 
мүғалімі» атағын алғаш алған үстаздар, жаппай сауатты қалалар 
пайда болғанын атау.

Мәдениетте большевиктік концепцияның үстем алуы мен 
практикасы қоғамның бүкіл рухани саласын сталиндік 
басшылыққа, марксизм-ленинизмнің принциптеріне 
бағындырып, оқу орындарының, клубтардың, театрлардың, 
ғылыми-зерттеу институттарының, мамандардың қызметі қатаң 
партиялық бақылауға алынғаны жөнінде. Жеке адамның 
шығармашылық еркіндігін, мэдениеттің мүмкіндігін шектеу, 
қуғын-сүргін шаралары азаматтардың дүниетанымы мен өнер 
салтында таптық идеолоғияны қалыптастырудың басты 
себептері болғанын, Қазақстан бүкіл КСР Одағы сияқты элемдік 
мэдени процестерден тыс қалғанын түсіндіру. Мэдениеттің 
үлттық негіздеріне жасалған шабуыл, эдебиет пен өнердеғі 
социалистік реализмді көрсету.
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Қазақстанды зерттеу қоғамы, ғылыми-педагогикальтқ жэне 
физика-медициналық тармақтары, қазақ ғылымының дамуында 
өлкетану бағыттылығы мен гуманитарлық зерттеулердің 
басымдылығы, оның өзіндік ерекшеліктерін көрсету. Ғалым 
кадрлар қалыптасуы, 1921 жылы күзде Халық ағарту 
комиссариатының ғылыми бөлімі Халық ағарту 
комиссариатының Академиялық орталығы болып өзгертіліп, 
оның қүрлымында Мемлекеттік ғылыми кеңес (МҒК) пен 
Мемлекеттік қоғамдық көркемдік кеңес (МҚКК) - Ғылым мен 
оның проблемалары қарауына беріліп, ғылыми,оқу, ағарту және 
көркемөнер саласы қызметін жалпы теориялық және 
бағдарламалық басқаруға жетекшілік етіп, ғылыми ошақтар 
пайда болуы жөнінде. Қазақ кеңестік эдебиетінің қалыптасуы, 
аударма ісі, қазақ драматургиясы жанрына туындылар қосылып, 
қазақ эдебиетіне дарынды өнерпаз жастар, қазақ ақындарының 
шығармалары жэне оның көрнекті өкілдері: М.Әуезовтың, 
С.Мүқановтың, Ғ.Мүстафиннің. С.Ерубаевтын, Б.Майлиннін,
А.Затаевичтің,М.Төлебаевтың және басқа жазушы- 
композиторлардың шығармашылық қызметін, қазақ кеңестік 
өнерінің қалыптасуын көрсету арқылы, сталиндік жазалау 
шаралары қазақ эдебиетінің даму барысын төмендеткенін, бірақ 
социализм идеяларының өрескел бүрмаланғанына қарамастан, 
қазақ кеңестік әдебиеті мен өнері нығая түскенін, зиялылардың 
жаңа топтары қалыптасқанын көрсету. Рухани мәдениеттен алаш 
зиялылары мен олардың шығармаларының ығыстырылуы, саяси 
қуғын-сүргіннің зардаптары, тоталитарлық жүйенің нығая 
түсуін, жаппай идеологияландыру халық мэдениетіне зор нүқсан 
келтіргенін, 1937-1938 жж. жаппай репрессиялау шараларын, 
ауқымын, репрессия қүрбаны болғандарды тарихи қүжаттар мен 
деректер арқылы таныстыру.

Қазақ халқының музыка өнері халықаралық деңгейде 
танылғанын зерттеуші А.В.Затаевич, энші Ә.Қашаубаев, қазақ 
эдебиеті мен өнерінің Мэскеудегі он күндігі (1936 жылы 
мамыр), Қазақстанның театр жэне музыка өнері, жетістіктері, 
оның қортындылары, музыка театрын Қазақтың мемлекеттік
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опера жэне балет театрына айналдыруы, хальп^гы театр өнерімен 
қамту өскенін, көркемөнерпаздар ұйымдары, бейнелеу өнері мен 
кино көбейгенін көрсету.

11. Сабақ. Тақырып «Қазақстан ¥лы Отан согысы 
кезінде (1941-1945 ж.)».

1937 жылы Фашистік мемлекеттер-Германия мен 
Италияның милитаристік Жапониямен саяси одақ құруы екінші 
дүниежүзілік соғыстың негізі болғанын түсіндіру. КСРО-ның 
соғысқа жол бермеу бағытындағы шаралары: 1939 жылы КСРО 
Германиямен 10 жылдық бейбіт келісімге қол қойып, бүл қүжат 
1989 жылы алғаш жариялануы, құпия келісімнің мазмұнын 
ашып көрсету. Англия мен Францияның үстанған екі жүзді 
саясатының мақсатымен таныстыру. Фашистік Германияның 
КСРО-ға қарсы соғыс жоспары «Барбаросса», мақсаты, іс- 
қимылының жолдарын карта арқылы түсіндіру. Германия 
қарулы күшінің 70 %-5,5 млн.адамнан түратын 190 дивизия, 
4300 танк, 5 мың үшақ шоғырланган, экономикалық 
потенциалдары басым болды. Согыстың алғашқы кезеңдегі 
сэтсіздіктерінің себептері түсіндіру. Республиканың қорғаныс 
қабілетін тежеген факторларды көрсету. Соғыс қаупі төнген 
аймақтардағы өндіріс орындарын Шығысқа көшіру, 
эвакуациялау, халықты, кэсіпорындарды, малды қабылдап, 
орналастырып, майдан шебінен миллиондаған адамдарды, 
мыңдаған кэсіпорындарды, мэдениет пен ғылым мекемелерін 
көшіру. Өндіргіш күштерді эвакуациялау кезінде түрлі 
аймақтың негізгі артықшылығы, шикізат көздеріне тікелей 
жақындығы, адам ресурстары мен материалдық ресурстардың 
болуы ескерілгенін көрсету. Қазақстан майдан арсеналы ретінде, 
елдің экономикасы мен халық шаруашылығын, согыс мүддесіне 
бейімдеп қайта қүруда, майдан мен тылдың қажеттіліктерін 
қанағаттандыруға жүктелген міндеттері мен атқарылған істерін 
көрсету. Соғыс жағдайларында Кеңестердің атқарушылық- 
өкілдік функциялары күшейіп, жұмыспен қамтылмаған еңбекке 
жарамды адамдарды жүмылдыру, автомобиль-ат көлігі

16

мшдеттілігін енпзу туралы шешімдер мен өкімдер
қабылданғаны жөнінде. Үлы Отан соғысы майдандарындағы 
қазақстандықтардың рөлін, олардың партизан отрядтарына жэне 
қарсыласу қозғалысына қатысуын патриотизмнің үлылығын 
көрсету. Антифашистік митингілер. КСРО жоғары кеңесінің 
жаппай мобилизациялау туралы жарлығының мәнін түсіндіру 
арқылы, азаматтарды жалпыга бірдей эскери өнерге үйрету, 
армияға резервтер дайындаудағы рөлін көрсету. Әуе жэне 
химиялық шабуылдан қорғану, эскери ойындар өткізу, 
Қазақстанда эскери қүрамаларды жасақтау жэне олардың 
шешуші шайқастарға қатысуын, Кеңестік милитарландырылған 
қоғам қатал согыс жағдайларында мобилизациялық даму үлгісін, 
мүмкіндіктерін дэлеледеп бергенін түсіндіру.

12. Сабақ. Тақырып «¥лы Отан соғысы кезінде 
Қазақстанның мәдениеті мен ғылымы».

Соғыс халық агарту мекемелерінің, мэдениет пен ғылым 
салаларының қызметіне өзгерістер енгізіліп, эскери істің 
негіздірін оқып үйрену, ізгілік қайрымдылық туралы насихат 
жүргізіу, қамқорлық корсету, патриоттық тэрбие беру, 
техникумдар мен ЖОО студенттері қорғаныс кэсіпорындарына 
соғыстың керек жарақтарын жасауға, конструкциялау, 
техникалық жэне технологиялық мэселелерді шешуге 
көмектескенін түсіндіру. Басқыншыларға қарсы күресте өнер 
мен эдебиет қуатты рухани қаруға айналып, еліміздің барлық 
халықтарының ақыл-ойы мен ар-үжданын паш ететін өзара 
ықпалдастық пен ынтымақтастық дэріптелген туындыларын 
атау. Майдан мен тыл қаһармандарын жырға қосулары, 
Мэскеу, Ленинград, Сталинград қорғаушыларына арналған 
үндеулері, эвакуацияланған көркемөнер үжымдары дарынды 
қазақ жастарын оқытуға, киноактерлер мектебі 
үйымдастырылып, ұлттық кадралар даярланып, осының барлығы 
майдан мен тылдың бірлігін нығайтуга, Кеңес халқының жеңіске 
деген сенімін арттыра түскенін көрсету.

Республикаға 20-дан астам ғылыми-зерттеу институттары.
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жоғары оқу орындары мен көрнекеті ғалымдары Қазақстанның 
табиғи және еңбек ресурстарын қорғаныс мұқтаждықтарына 
жұмылдыру жөніндегі тапсырмаларын орындауғы география 
мен тарихқа қатысты жұмыстарына, жергілікті мамандардан 
ғылыми қызметкерлер даярлауға, институттар мен филиалдар 
ашуға, экономикалық көрсеткіштерді жақсартуға, қорганыс 
саласындагы ғылыми тақырыптар бойынша шешімдер мен 
ұсыныстар беруге мүмкіндік туғызып, нэтижелерге қол 
жеткізгенін атау.

КСРО Ғылым академиясында құрылған комиссия, одақ 
ресурстарын қорғаныс қажеттіліктеріне жұмылдыру жөніндегі 
гылыми ұсыныстары Қазақстанның әскери экономикасының 
дамуына, ірі гылыми күштер, ғылыми зерттеулер жүргізілгенін, 
ғылыми-зерттеу институттары ашылғанын көрсету.

Мемлекетіміз соғыстың ауыр жагдайларында қоғамның 
рухани мүрасын, оның мэдениетін, гылымын, халық агарту 
жүйесін сақтау үшін қажет деген күштері мен құралдарын таба 
білгенін түсіндіру.

ІЗ.Сабақ. Тақырып «1946-1970 жж. Қазақстанның 
қоғамдық-экономикалық жағдайы».

Республикадағы әлеуметтік-экономикалық жэне қогамдық- 
саяси жагдай, соғыс аяқталганнан қатаң бір орталыққа 
бағындырылган экономиканың тиімділігі тұрақты идеологиялық 
сипатқа ие болғанын, жеңіске жетудегі таңдаған даму моделінің 
дүрыстыгын тілге тиек ете отырып, сталиндік партиялық- 
мемлекеттік насихат эміршіл-экімшілік жүйені бүқара санасына 
үстемелеп енгізе түскенін түсіндіру.Согыс аяқталған алғашқы 
жылдардагы жағымсыз тенденциялар: ауыл шаруашылығындағы 
табиғат апаты эрі соғыс зардабы салдарынан тереңдей түскенін, 
аштық ақиқатқа айналған соң, «Астықты сақтауды қамтамасыз 
ету,оны талан-таражыға салуга, ұрлыққа жэне ысырап жасауға 
жол бермеу шаралары туралы» (27 маусым, 1946 жж.) жэне 
«Мемлекет астыгының сақталуын қамтамасыз ету туралы» (25 
қазан,1946 жж.) қаулылар қабылданып, жазаға тарту науқаны
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басталганын көрсету. Экономиканы бейбіт өмірге қайта құру, 
Қазақстан КСРО эскери-өнеркэсіп кешенін, эскери базалар мен 
стратегиялық маңызы бар сынақ полигондары Семей, атом 
полигондары Капустин Яр, Азғыр, «Лира» (Қарашығанақ) 
нысаны, Сарышыған, Ембі полигондары, Балқаш маңынан- 
зымыран полигоны, Солтүстік Қазақстан мен Семейде элемдегі 
ең ірі ауыр қүрлықаралық баллистикалық зымырандар, кейінірек 
Байқоңыр ғарыш айлағын салу ісі қолға алынғаны жөнінде 
мәліметтер, қабылдаған қаулылар арқылы көрсету. Саяси 
репрессияның жалғасуын: Е.Бекмаханов ісі, «Лагерлік
экономика» (Карлаг, Степлаг т.б.)

Ауыр бейнетпен келген астық ашыгып жатқан аудандарга 
берілмей, ел билеп отыргандар идеологиялық доктринасын өз 
азаматтарының елімінен жогары қойып, «халықтық- 
демократиялық багыттагы дамушы мемлекеттерге» азық-түлік 
көмегін жасау деп аталатын науқан кең ауқымда жүргізілгенін 
айқындау. Әміршіл-экімшілік жагдайында азық-түлік 
тапшылығынан шыгу екі жолы: халықты нормаға отырғызу 
жэне экстенсивтендіру.

Соғыстан кейінгі ауыл шаруашылығын қалпына келтіріп, 
дамытудың нэтижелеріне экімшіл-әміршіл жүйе аясында 
шаруашылықты дамыту стратегиясын түсіндіру. Азық-түлік 
тапшылығын шешу, астық өндіруді арттыру мақсатында тың 
жэне тыңайған жерлерді игеру идеясы, эксприменттің алғашқы 
нәтижелері мен экономиканы экстенсивтендіру бағытының 
жалағасы, оның экономикалық, экологиялық жэне 
демографиялық саладарын, КОКП-ның ОК Пленумы 
қабылдағын шешімдері мен қаулыларын, халық шаруашылығын 
басқару жүйесіне арналған реформаларын, оның мақсаты мен 
кемшіліктері жөнінде түсіндіру.

Республиканың мал шаруашылыгындағы ауыр жағдай, 
бесжылдықтар көрсеткіштері, жазалау тэртібімен қыспаққа 
алынган колхозшылардың ауыр еңбегі, халықты жайлаған 
кедейшілік пен аштық, бала мен эйелдерді ауыр жүмысқа салу, 
өлімнің көбеюі, халықты азаптау, түрмелердегі миллиондаған
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адамдарды құлдыққа салу үрдісін түсіндіру. Совнархоздар- 
халық шаруашылығын территориялық-өндірістік басқару 
принципін құру, экономиканы басқаруды реформалау эдісін 
түсіндіру.

Сталин қайтыс болганнан кейінгі жылдарда болашақта 
жасалуы мүмкін өзгерістердің сипаты туралы екі бағыт, екі 
көзқарасты сипаттау, «Жылымық жылдары» аталуы, 1953-1954 
жылдары социалистік қоғамдағы қарама-қайшылықтардың 
сипаты, жеке адам мен халық бүқарасының тарихтағы рөлі, 
теория мен практиканың арақатынасы, басшылықтың 
ұжымдылығы жэне басқалар туралы айтыстар, интеллигенция 
өкілдері мен жазушылар пікірлері, қоғамдық өмірді 
демократияландырудағы маңызды кезең болғандыгын көрсету.

14.Сабақ. Тақырып « 1970-1980 ж. Қазақстан».
Ғылыми-техникалық прогресстің өндіріске енгізіле 

басталуы, Тау-кен өндірісін механикаландыру және оның 
нэтижелері. Мүнай өндіру саласына прогрессивті тэсілдерді 
енгізу. Кэсіпорындарды жаңа техника мен прогрессивті 
технологиямен жабдықтау және бұл бағыттағы кедергілер мен 
қателіктер, өндірісті басқарудың салалық принциптеріне қайта 
көшу, оның тиімді жақтары. Кәсіпорындардың шаруашылық- 
есеп жүйесіне көшуі, реформаның аяқталмай қалуы, оның 
себептерін түсіндіру.

Одақтық халық шаруашылығы комплексінде Қазақстан 
рөлінің артуын, аймақтың өнеркэсібінде: отын-энергетика 
кешені, түсті жэне қара металлургия, химия және мұнай-химия 
жаңа салалары дамып, оның шикізаттық, отарлық багытының 
сақталғанын көрсету.

Жалпы өнімге оның іс жүзінде жоқ мөлшерін қосып жазу, 
сый-ақылар, моральдық-идеологиялық марапаттар алу 
мақсатымен өндірілген өнімнің көрсеткіштерін бұрмалау, 
аграрлық секторда шыққан өнімнің бағасы жүмсалган қаржыны 
өтей алмағанын, осындай идеология масылдық үрдістер 
туындатып, шыгынды өндіріс өрістей бергенін көрсету.
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Адамның тіршілік эрекеті үшін табиғи ортаның 
қолайсыздыгының байқалуы, экстенсивті экономика, өсе түскен 
урбандау процесі мен индустрияландыру жэне қорларды 
қажетсінетін технологияландырудың келеңсіз салдарлары 
экономикалық шиеленісті, ауаның ластануы: Балқаш, Шымкент, 
Лениногор, Өскемен қалалары жэне Глубокое кентітуралы 
мэліметтер келтіру.

Қазақстандағы табиғи қорларды аяусыз пайдалану, оны 
өңдеу кезіндегі ысыраптардан минералды қорлардың сарқылуы 
болғанын түсіндіру.

Табиги сулардың ластануы, орман алқаптарының жойылуы 
республика үшін бірқатар міндеттер туындатқанын көрсету.

Әскери өнеркэсіп жэне қорғаныс нысандары зиянды 
экологиялық күйзелістердің көзіне айналып, жағдайдың 
шиеленісуі, дағдарыстарды: Арал теңізінің тартылуы, Семейдегі 
ядролық қаруларды сынау полигонының зардаптары.

Денсаулық сақтау, элеуметтік қамсыздандыру, түрғын үй 
проблемасы, экология саласының жай-күйі, халықтың табиғи 
азып-тозуы, еңбек жагдайлары мен оның төлемі, мэдени және 
рухани қажеттіліктер түрмыстың төмендеуіне дэлел болатын 
факторларды түсіндіру.

Әдебиет пен гылымның тыныс-тіршілігінде маңызды 
қоғамдық жэне саяси оқиғалар өрбіп, ғылыми жаңалықтар және 
эдеби -  көркем сын, шыгармашылық жүргізу туралы қаулылар 
шығып, кеңес заманында классикалық үлгілердің 
қалыптасқанын ата отырып, бірақ мэдени өмірдегі 
қайшылықтардың тереңдей түсуін, үлттық негіздерінің 
элсіреуін, қазақ тілін қолдану аясының тарылуын, ресми 
идеологияға кереғар мазмұндағы шыгармалар мен гылыми 
еңбектерді, театр спектакльдерінің, кинофильмдерінің жарық 
көруіне жіберілмеуін қадағалап отыратын КОКП ОК -інде 
идеологиялық мэселелерді «сүзгіден» өткізетіндігін көрсету.
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15.Сабақ. Тақырып «Қазақстан қайта қүру мен Тәуелсіздік 
жолында».

М.Горбачев - 1985 жылғы сэуір КОКП ОК пленумында 
элеуметтік -  экономикалық өмірдің мэселелері, жариялылық, 
жеделдету, қайта құру мэні, мақсаты, «қайта құру» саясатының 
негізгі кезеңдеріне сипаттама беру. Реформалардың сэтсіздікке 
ұшырауы жэне жүйелі дағдарыстың өршуі. 1986 ж. Алматыдағы 
Желтоқсандағы оқиға-Кеңес мемлекетінің этноцентристік 
саясатының дағдарысы, Орталықтың өктемдік эрекеттері мен 
қайта құру жариялаған демократиялық ұстанымдар. Жаңа Өзен 
қаласындағы толқу, Қарағандыдағы кеншілер ереуілідері, 
экономикадағы проблемалар, ауыл еңбеккерлерінің 
экономикалық жағдайының тұрақсыздығы, себептері, салдары, 
нәтижесін көрсету.

80-жылдардың соңы мен 90 жылдардың басында КСРО-да 
саяси-идеологиялық бірлік пен біртұтастықтың жойылуы, оның 
көрнісін, саяси жүйенің дагдарысы, ел өмірінде қоғамдық-саяси 
жэне демократиялық өзгерістер, КСРО-ның ыдырау процесі, 
Беловеж, Ашхабад, Алматы келісімдері, қаралган мэселелер, іс- 
шаралар, Қазақ КСР-інің Мемлекеттік егемендігі туралы 
Деклрация қабылдануы, Қазақстан Президентін сайлау, 
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік тэуелсіздігі туралы» 
Заң, оның тарихи маңызын түсіндіру.

Тэуелсіз Қазақстанды дамытудың стратегиялық бағыттары: 
экономикалық мақсаттарға жетудің мезгілдік шеңбері мен 
кезеңдерін анықтау. Жекешелендірудің мақсатын, қортындысын 
көрсету.

Әлеуметтік-экономикалық дағдарыс, реформаның 
тиімсіздігі, 1961-1992 жылгы банкнот айналымының тоқтатылуы 
Қазақстанның Үлттық валютасын енгізуге шешім қабылдауы,. 
Нарықтық қатынасқа көшудің зақдық-қүқықтық базалары, 
шағын кэсіпкерлікті қолдау, элеуметтік саясатқа ықпал 
жасайтын факторларды атау. Қазақстан халықтарының 
Ассамблеясының қүрылуы, мақсаты жөнінде, Егемендік 
жағдайындағы түңғыш халық санағы {1999 ж.) жэне оның
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қортындылары жөнінде, Қазақстан халықтарының үлтаралық 
келісімі-ҚР тәуелсіздікті, демократияны нығайтудың кепілі 
ретінде, демократиялық процестердің дамуы, халық агарту 
саласындағы реформалар, рухани даму үрдісіне байланысты 
жүргізілген іс-шаралар, тарих, архитектуралық ескерткіштерді 
қалпына келтіру, мәдени мүраны оқып-зерттейтін-фольклорды, 
дэстүрді, эдет-ғұрыпты түтас жүйе жасау, мемлекеттік тілде 
толық мэніндегі гуманитарлық білім қорын жасау жағдайлары 
жөнінде.

Іб.Сабақ. Тақырып «Қазақстан -  Тәуелсіз Егеменді 
мемлекет».

Саясат саласындағы стратегиялық мақсаттар. ҚР 
мемлекеттік рэміздерінің қабылдануы, ҚР алғашқы 
Конституциясы, негізгі арқауы. Кеңес органдарының таратылуы, 
жаңа сайлау жүйесінің қабылдануы, билік тармақтары, сайлау 
жүйесін демократияландыру, саяси партиялар мен 
қозғалыстардың құрыла бастауы, ҚР Президент! 
Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан 2030» жолдауы, қаралған 
мэселелері. Ұлттық қауіпсіздік, оны қамтамасыз ету жолдары, 
Қазақстанның сыртқы экономикалық байланысы саласындағы 
жетістіктерін түсіндіру. Тэуелсіз Қазақстанның сыртқы 
саясатындағы мэселелерге тоқталу.

1.ДС. Қазақстан бірінші дүние жүзілік соғыс 
жылдарында. 1916 жылғы үлт-азаттық қозгалыс

1. Бірінші дүние жүзілік соғыстың Қазақстан экономикасына 
эсер!: салық, түрл! м!ндеткерл!ктер, ауыл шаруашылығының 
құлдырауы;

2. Қазақ ауылы мен европалық қоныстанушылар б!р!нш! дүние 
жүз!л!к сотые жылдарында: наразылықтар, ереу!лдер, бас 
көтерулер;

3.1916-жылғы көтер!л!ст!ң алгышарттары мен сипаты: 
қозғаушы күштер!, басталуы, жетекш!лер!;

4.Патша жарлығына қарсы үлттық интеллигенцияның
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қатынасы жэне олардың тылдағы жұмысшылардың арасындағы 
қызметі.

Деректер
1. Амангельды Иманов: статьи, документы, материалы. А., 1974.
2. Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане. Сборник 

документов. М., 1960.
Зерттеулер

1. Қозыбаев И. М. Историография Казахстана. Уроки истории. 
А., 1990.

2. Бокейханов Ә. Шыгармалар. А. 1994.
3. Есмагамбетов К.Л. Что писали о нас на Западе?

І.Бірінші дүние жүзілік согыстың Қазақстан 
экономикасына әсері: салық, түрлі міндеткерліктер, ауыл 
шаруашылығының қүлдырауы

Бірінші дүниежүзілік соғыс 1914 жылгы 19 шілдеде (1 
тамызда) басталып, 38 мемлекет тартылды. Соғысқа қатысушы 
елдер (одақтар): Үштік одақ (Германия, Австрия-Венгрия, 
Италия), Антанта (Англия, Франция, Россия). Соғыстың сипаты- 
басқыншылық, агрессиялық, империалистік, себептері: 
империализмнің барлық қайшылықтарының күрт шиеленісуі. 
Капиталистік өндіріс тәсілінің эркелкі жэне секірмелі болуы. 
Империалистік державалардың бөлініп қойған дүние жүзінің 
шекараларын қайтадан белуге тырысуы. Бірінші дүниежүзілік 
соғысқа Ресей дайындықсыз, эскери - өнеркәсіптік потенциалы 
төмен, көлігі нашар дамыган жагдайда кірісті, армия эскери- 
техникалық жагынан нашар қамтамасыз етілген. Бұл согыс 
барлық халықтарға, соның ішінде Қазақстанға аса ауыр 
зардаптарын тигізді. Қазақстан майданды шикізатпен 
қамтамасыз ететін ірі өңірлердің біріне айналды. Соғыс қажетіне 
жергілікті халықтан алынатын салық 3-4 есе көбейіп, өлке 
еңбекшілеріне 10-ға жуық салығы енгізілді.

Жетісудан 34 млн. сом мөлшерінде мал және мал өнімдері, 
1917 жылы шаңырақ салығы 100209 сом болды. Осының бэрі 
егістік жердің қысқаруына, ірі қара мал басының азаюына экеп
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соқты. Осы жылдары жүмысшылардың жагдайы өте ауыр 
болды. Бір күндік орташа жалақы -  20 тиын. Жұмыс күнінің 
үзақтығы -  12-14 сағат. Қымбатшылық артты; ұн-70%, қант- 
50%, сабын-200%-ға өсті. Кен өндіру, мұнай, көмір өндіру 
құлдырады. Өндірістегі мамандығы бар жүмысшылар үлесі күрт 
азайды. Елдің өнеркэсібіндегі күйзеліс пен ауыл 
шаруашылығының құлдырауы Қазақстан экономикасы 
дағдарысқа ұшырады, өндіргіш күштердің даму деңгейі кеміді.

2. Қазақ ауылы мен европалық қоныстанушылар бірінші 
дүние жүзілік согыс жылдарында: наразылықтар, ереуілдер, 
бас көтерулер

Қазақстан жеріне Үштік Одақтың эскери тұтқындары 
орналастырылып, Павлодар, Семей, Ақмола қаларына 
орналастырылды. Мысалы, Омбыда 20000 эскери тұтқын, 
Ақмолада 8612 тұтқын, Түркістан өлкесінде 200 мыңга жуық 
әскери тұтқын болған. Соғыс жылдары Австрия-Венгрия, 
Германия түтқындарының қазақ жеріне әкелінуі өлкенің 
қоғамдық -  саяси жагдайына эсер етті. Қазақ өлкесінде ерлердің 
майданга шақырылуы шаруашылық жағдайын дагдарысқа 
ұшыратты. Мысалы, Семей, Ақмола облыстарында 
жүмысшылардың 50%-ы, Орынборда 40%-ы, Жетісуде-үштен 
бірі шақырылды. Патша үкіметі эскери түтқындарды жүмысқа 
пайдаланды, Қазақстан жерінде болған эскери түтқындардың 
жағдайы қиын болды. 1915 жылы Риддерде ауыр тұрмыстық 
жағдайға байланысты эскери тұтқындардың ереуілі болды. 
Согыс жылдарында эскери тұтқындарга арналған Челябі мен 
Қостанай аралыгында орналасқан Троицк лагері «Өлілер лагері» 
деп атанды. Сөйтіп, соғыс елдегі жалпы ұлттық дағдарысты 
терендетіп, 1916 жылгы көтеріліске алып келді. Қазақстан мен 
Орта Азиядағы азаттық қозгалысын XIX ғ. аягындағы - XX ғ. 
басындагы көп ұлтты Ресей тарихының бүкіл барысы эзірлеген 
болатын. Мүның өзі патша өкіметі дағдарысының нэтижесі еді.
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3.1916-жылгы көтерілістің алгышарттары мен сипаты: 
қозғаушы күштері, басталуы, жетекшілері

Көтерілістің сипаты; отаршылдыққа қарсы, себептері:
І.Жердің тартып алынуы (қоныстандыру саясаты); 2.Салықтар 
мен алымдардың көбеюі; З.Еңбекшілерді үстем феодал - байлар 
тобының қанауының күшеюі; 4.¥лттық араздықтың өршітілуі;
З.Согысқа байланысты бұқара жағдайының күрт нашарлауы; 6. 
Орыстандыру саясаты. Қазақстандағы 1916 жылғы көтерілістің 
қозғаушы күші ауылдың еңбекшілер бүқарасы жұмысшылар, 
қолөнершілер болды. 1916 жылғы 25 маусымдағы патша 
үкіметінің «Түркістан мен Дала өлкесінен 19 - 43 жас 
аралығындагы 500 мың адамды қара жүмысқа алу туралы» 
жарлыгы халықтың шыдамын тауысып, оларды отарлау езгісі 
мен ортағасырлық қанауға қарсы көтерілуіне түрткі болды.
1. Феодалдық басшы топтар және жергілікті әкімшілік жарлықты 
қолдады. 2.Революцияшыл топ өкілдері - Ә.Жангелдин, 
Ә.Иманов, Т.Бокин, Б.Әшекеев, Ж.Мэмбетов қара жұмысқа 
барудан бас тартып, халықты көтеріліске шақырды.
З.Либералдық - демократиялық зиялылар - Ә.Бөкейханов, 
А.Байтұрсынов, М.Дулатов патша үкіметімен компромистік 
бағыт үстанды. Көтеріліске қатысушы революцияшыл -  
демократияшыл зиялылар өкілдері: І.Жетісуда - Т.Рысқүлов, 
Т.Бокин, Б.Әшекеев, Ұ.Саурықов, К.Мэмбетов, А.Қосаков.
2. Торғайда - Ә.Жангельдин, А.Иманов. 3. Орал облысы мен 
Бөкей Ордасында - С.Меңдешев, Ә.Әйтиев. 4.Маңғыстауда - 
Ж.Мыңбаев.5. Ақтөбеде - Ә. Майкотов.

4.Патша жарлыгына қарсы үлттық интеллигенцияның 
қатынасы және олардың тылдагы жүмысшылардың 
арасындағы қызметі

Қазақ қоғамында патшаның жарлығы мен көтеріліске 
көзқарас бір мәнде болған жоқ: қазақ зиялыларының батыл 
өкілдері (Т.Бокин, Т.Рысқүлов, С..Меңдешов және т.б.) патша 
жарлығына батыл қарсы шықты жэне халықты қарулы 
қарсылыққа шақырды, ал «Қазақ» газетінің төңірегіне біріккен
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либерал-демократияшыл зиялылардың жетекшілері
(А.Байтүрсынов, Ә.Бөкейханов, М.Дулатов жэне т.б.) жарлықты 
орындауға қарсылық көрсетпеуге шақырды. Қазақ 
зиялыларының жетекшілері қазақтарды тыл жүмыстарына 
шақыруды кейінге қалдыру жөнінде, шақырылғандардың 
қүқықтарын қорғау жэне олардың майдан өңірі аудандарындағы 
түруы мен жұмыс істеуі үшін қажетті жағдайлар туғызу жөнінде 
нақты қадамдар жасады. Мүны Ә.Бөкейхановтың бастамасымен 
1916 жылғы 7 тамызда Орынборда шақырылған бес облыс 
(Торғай,Орал, Ақмола, Семей жэне Жетісу) өкілдері жеке 
кеңесінің қүжаттары дэлелдейді. Олар кеңесті шақыруға 
бастамашылар (Ә.Бөкейханов пен оның серіктері) тыл 
жүмыстарына шақырылғандарды қорғау мақсатын көздегенін, 
шақырушылардың тізімдерін жасау кезіндегі заңсыздық 
көрністерін жэне жергілікті өкімет орындарының ауыл 
түрғындары мен казак эскерлерінің жазалау отрядтары арасында 
жан-жалды жағдайлар ұйымдастыру жөніндегі 
арандатушылықтарын әшкерлегенін көрсетеді.

2.ДС. Қазақстандағы 1917 жылғы Ақпан буржуазиялық- 
демократиялық революциясы

1.1917 ж. Қазакстан. Үлт-азаттық жэне үлттық 
демократиялық қозғалыстар;

2.Ресейдегі буржуазиялық-демократиялық революция, оның 
Қазақстанға жасаған ықпалының ерекшеліктері;

3.1917 ж. көктемі мен жазындағы саяси партиялар мен 
ағымдар;

4. «Алаш» қозғалысы жэне партиясы, «Үш жүз», «Шуро-и 
улемия» т.б.
Деректер

1. 1917 ж. В Казахстане. Документы и материалы. А., 1977.
2. Ү.Субханбердина. Қазақ. Алаш. Сарыарқа. Мазмұндалған
библиографиялық көрсеткіш. А., 1993.

Зерттеулер
1. Қозыбаев М.Қ. Ақтандақтар ақиқаты. А., 1992.
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2. Маликов Ф. Февральская буржуазно-демократическая 
революция в Казахстане. А., 1972.
3. Қойгелдиев М.К. Тұтас Түркістан идеясы жэне Мұстафа 
Шоқайүлы. А., 1992.
4. Қойгелдиев М.К. Алаш қозғалысы. А., 1995.
5. Григорьев В.К. Противостояние / Большевики и 
непролетарские партии в Казахстане 1917-1920 гг/. А., 
1989.

1. 1917 ж. Қазақстан. ¥лт-азаттық және үлттық
демократиялық қозғалыстар

1917 жылдың басында Ресейде революциялық жаңа толқын 
көтерілді. Империалистік соғысты азамат соғысына айналдыру 
ұраны насихатталды. Патша өкіметі бұқараның жаппай 
қарулануынан қатты сескенді. Революциялық дагдарыстың 
пісіп-жетіліп келе жатқандығы ұлт аймақтарында оның ішінде 
Қазақстанда да сезіне басталды

1917 жылғы Ақпан революциясынан кейін Қазақстанның 
қоғамдық-саяси өміріне облыстық, уездік қазақ комитеттері эсер 
етті. Мысалы, 1917 жылдың 10 наурызында - Оралда (төрағасы - 
Әлібеков); 11-наурызында - Семейде (төрагасы - Р.Мэрсеков); 
Омбыда (төрағасы - Е.Итбаев); наурыздың аяғында - Верныйда 
(төрагасы - И.Жайнақов) құрылған және т.б. облыстың қазақ 
комитеттері «Қазақ» газетінің көмегімен қазақтардың облыстық 
съездерін дайындауға, оның барысында облыстық қогамдық 
жэне басқа комитеттермен, Уақытша үкіметтің 
органдарымен ынтымақтастық жасады. Мысалы, 
Ә.Бөкейханов - Торгай облысы бойынша, М.Тынышбаев 
Жетісу облысы бойынша (эсер А.Шкапскиймен бірге) 
Уақытша үкіметтің комиссарлары болды. Ал, А.Байтүрсынов, 
М.Шоқаев, М.Дулатов, Ж.Досмүхамедов, Х.Ғаббасов, 
Ж.Ақпаев, А.Бірімжанов, Ә.Кенесарин, Р.Мэрсеков, т. б. қазақ 
зиялыларының өкілдері Уақытша үкіметтің жергілікті 
органдарында жүмыс істеді. Үлт зиялыларының саяси
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белсенділігі өскен жағдайда 1917 жылдың көктемінде: Торғай 
(Орынбор қаласы, 2-8 сэуір, 300-ден астам делегат, төрағасы - 
А.Байтұрсынов), Жетісу (Верный қаласы, 12-13 сэуір, 81 
делегат, төрағасы - И.Жайнақов), Орал (Орал қаласы, 19-22 
сэуір, 800-ден астам делегат, төрағасы - Ж.Досмүхамедов), 
Ақмола (Омбы қаласы, 25 сэуір-5 мамыр, 150-ге жуық делегат, 
төрағасы - А.Түрлыбаев) қазақ облыстық съездері өткізілді. Бүл 
съездер үлт азаттығын, жер мэселесін, діни, мэдени, қоғамдық- 
саяси, элеуметтік-экономикалық жэне басқа да проблемаларды 
шешу жолындағы күрестегі қазақ қоғамының стратегиялық 
міндеттерін белгілеуге, осы мақсаттарға жетудегі тактикалық 
багыттарын жасау жолында өздерінің одақтастары мен 
қарсыластарын ашық көрсетуге тырысты. Облыстық съездердің 
ішінде Торғай съезі көлемі мен қабылданған шешімдері 
бойынша айрықша ерекшеленді. Съезд жүмыстарына 
Ә.Бөкейханов, А.Байтүрсынов, М.Дулатов, А.Қалменов, 
М.Шоқаев, М.Жұмабаев жэне басқа да сол кезеңдегі жас қазақ 
ойшылдары шешуші ықпал жасады. Сонымен қатар, қазақ 
жүртшылығының түрлі топтарын біріктіріп, олардың 
аттарын анықтау мақсатында Торгай съезі Бүкіл қазақ съезін 
шақыруға қаулы қабылдап, оны шақыру мен багдарламалық 
қүжаттарын дайындау үшін үйымдастыру бюросын сайлады. 
Оның құрамына Ә.Бөкейханов, М.Дулатов бастаған қазақ ұлт 
зиялылар тобы енеді. Съезд осы жылы мамыр айында Мэскеуде 
өткізуге тиіс болган Бүкілресейлік мүсылмандар съезіне 
делегаттар сайлады.

1917 жылы мамырда Петроградта бірінші Жалпы ресейлік 
мүсылмандар съезі болды. Съезде үлттық-территориялық 
федеративті негіздегі демократиялық республика үлттық 
автономия қүру мэселелері қаралды. Қазақстанда алғашқы 
Кеңестер 1917 жылы наурызда пайда болды. Жұмысшы жэне 
солдаттарга қараганда шаруа депутаттарының Кеңесі мамыр 
жэне маусым айларында қүрыла бастады. Кеңестерді алғашқы 
кезде эсерлер мен меньшевиктердің ұсақ буржуазиялық партия 
өкілдері басқарды. Бүған большевиктердің элсіздігі мен аздыгы,
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жергілікті жұмысшылар ұиымшылдыгының жеткіліксіздіп мен 
саяси жетілмегендігі, Қазақстанның элеуметтік-экономикалық 
даму дэрежесінің төмендігі себеп болды. Кейбір мэліметтерге 
Караганда, 1917 жылдың наурыз-сэуір айларында Қазақстанда 
25-тен астам Кеңестер, оның ішінде 8 жұмысшы, 9 шаруа, 7 
солдат депутаттарының Кеңестері жұмыс істеген. Өзінің пайда 
болуынан бастап Қазақстан Кеңестері, эсіресе, жұмысшы және 
шаруа депутаттарының Кеңестері өздерінің құрамы жөнінен көп 
ұлтты болды. Кеңестердің құрамына орыстар, қазақтар, 
украиндар, татарлар, ұйгырлар, өзбектер жэне басқа 
халықтардың өкілдері енді. Солдат депутаттары Кеңестеріне 
көбінесе орыстар, украиндықтар, ішінара татарлар кірді.

2. Ресейдегі буржуазиялық-демократиялық революция, 
оның Қазақстанга жасаған ықпалының ерекшеліктері

1917 жылы 27 ақпанда Ресейде Ақпан буржуазиялық -  
демократиялық революция жеңіске жетті. Монархия құлатылып, 
Романовтар эулеті биліктен кетті. Бұл жағдайды Қазақстан 
халқы қуанышпен қабылдады. «Қанқұйлы Николай тақтан 
құлатылғанын білгеніміздегі біздің қуанышымызды айтып 
жеткізу қиын», —  деп Б.Алманов өз естелігінде, Ә. Бөкейханов 
бастаган ұлттық демократия өкілдері буржуазиялык -  
демократиялық революцияны ұлттық қазақ автономиясын 
құратын сэт туды деп қуанышпен қарсы алды. Патша өкіметі 
құлатылғаннан кейін бүкіл Ресейдегі сияқты Қазақстанда да кос 
үкімет орнады: Уақытша үкімет (буржуазия үкіметі), Жұмысшы 
шаруа, солдат депутаттарының Кеңесі (советтер) құрылды. 
Уақытша үкіметтің ұстаған бағыты-капитализмді дамыту. 
Жүысшы, шаруа және солдат депутаттары Кеңесі бағыты -  
социализм құру. Буржуазиялық -  демократиялық Ақпан 
революциясының жеңіске жетуі өлкедегі еңбекшілердің саяси 
белсенділігін өсірді. Қазақстанда Кеңестер 1917 жылы наурыз -  
мамыр айларында Семейде, Әулиеатада, Петропавлда, 
Көкшетауда, Ақмолада, Павлодарда, Оралда, Өскеменде, 
Атбасарда, Түркістан өлкесінде жэне т.б. жерлерде құрыла
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бастады. Жүмысшы табы мен солдат депутаттарының ізінше 
сэуір -  мамыр айларында шаруа депутаттарының Қеңестері 
қүрылды. Оларда көпшілік орынды меньшевиктер мен эсерлер 
алды. Уақытша үкіметтің қазақ өлкесіндегі жергілікті органдары 
1917 жылы наурыз -  сэуірде қүрылды. Уақытша үкімет 
облыстарды басқаруға бүрыңгы патша чиновниктерін және 
қазақтың үлттық зиялыларын сайлады. Ә. Бөкейханов 
Торғайдағы Уақытша үкімет органдарының комиссары, 
М.Тынышбаев Жетісудағы Уақытша үкімет органдарының 
комиссары, М.Шоқай Түркістанның Уақытша үкіметінің 
комиссары болып қызмет атқарды. Уақытша өкімет органдары 
өзінің элеуметтік қүрамы, басқару эдістері жағынан 
революцияга дейінгі патша әкімшілігі жергілікті халыққа қалай 
қараса, бұл да солай қарады. Дегенменде, Уақытша өкімет біраз 
шараларды жүзеге асырды: 1. 1917 ж. 14 наурызда -  
«Бүратаналарды» тыл жүмысына алу тоқтатылды. 2. 1917 ж. 20 
наурызда «Азаматтардың дін ұстауына, дінге сенуіне, ұлтқа 
байланысты қүқықтарды шектеудің күшін жою туралы» қаулы 
қабылданды. 3. 1917 ж. 5 мамырда- «Қара жүмысқа алғандарды 
еліне қайтару туралы», 1917 ж. 8 қыркүйекте -  «Жетісу 
облысының 1916 ж. көтеріліс кезінде зардап шеккен халқына 
қазынадан 11 млн. 150000 сом бөлу туралы» қаулылар 
қабылданды (5 млн. сомы -  жергілікті халыққа, 6 млн. 150000 
сомы -  орыс халқына). Кеңес үкіметінің көтерген мэселелері: 1. 
Шаруаларға жер беру; 2. Жұмысшыларға -  8 сағаттық жүмыс 
күні; 3. Соғысты тоқтату; 4. Халыққа бейбітшілік беру. 
Уақытша-үкімет большевиктердің көтерген мэселелерін 
орындамады. Сөйтіп, Уақытша үкімет самодержавиенің 
аграрлық жэне үлттық саясатын жалғастыра берді.

3.1917 ж. Көктем мен жазындағы саяси партиялар мен 
агымідар

Тыл жұмысшыларының орыс жұмысшыларымен, 
солдаттармен қарым-қатынаста болуы олардың саяси санасының 
өсуіне ықпал етті. 1917 ж. қазақ өлкесінде эртүрлі саяси
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партиялар мен ұйымдар құрылды. Верныйда -  «Қара 
жұмысшылар одағы» (жетекшесі Жүсіп Бабаев), Сергиопольде 
(Аягөз) -  «Солдаттардың орыс-мұсылман ұйымы», Петропавлда
-  «Жас арбакештер одағы» құрылды. Осы жылдары жастар 
үйымдары құрылып, белсенді жұмыс жүргізді: Әулиеата мен 
Меркеде «Қазақ жастарының революцияшыл одағы», Ақмолада
- «Жас қазақ» үйымы, Петропавлда - «Талап» үйымы, Спасск
заводында - «Жас жүрек» ұйымдары құрылды. 1917 ж. Ақпан 
революциясынан кейін Семейде, Петропавлда, Қостанайда, 
Оралда, Өскеменде кадеттер (конституцияшыл демократтар) 
ұйымы қүрылды. Мақсаты: І.Бөлінбес, біртүтас Россия, 
конституциялық монархия құру. 2. Қоныстандыру саясатын 
қолдау. 1917 ж. көктемде - өлкеде эсерлер (социал-
революционерлер) партиясы қүрылды. Мақсаты: 1. Жерді 
шаруаларға беру, жер-бүкіл халықтың меншігі үранын көтерді. 
2. Патша өкіметінің отарлау саясатын айыптау.

4. «Алаш» қозгалысы және партиясы, «Үш жүз», «Шуро-и 
улемия» т.б.

1905 жылы пайда болған алаш қозғалысы: отаршылдыққа, 
империализмге қарсы күресті басқарушы, ұлт-азаттық 
қозғалыстардың идиологтары, басшысы Ә.Бөкейханов, 
мүшелері: А.Байтурсынов, МДулатов, Ж.Досмухамедов,
Х.Досмухамедов, Ә.Ермеков, М.Шоқай, Ж.Ақбаев, 
Ш.Құдайбердиев, X.Габбасов, М.Тынышбаев. Олардың мақсаты 
қазақ елін отарлық езгіден құтқарып, өз алдына үлттық 
автономия құру болды. «Алаш» партиясы 1917 жылы шілдеде 
қүрылды. Осы жылдың сэуір айынан бастап Қазақстанда жер- 
жерде «Алаш» партиясының съездері өте бастады.1917 жылы 
сәуірде Жетісу облыстық съезі өтті. Мүнда әлеуметтік, 
аграрлық, ағарту мэселелерімен қатар сырттан қоныс аудартуға 
жол бермеу, Қытайдағы босқындарды қайтару мэселелері 
талқыланды. 1917 жылы 27 сэуірде Семейде қазақтардың съезі 
болды. Онда ұлттық автономия қүру мэселесі талқыланды. 1917 
жылы 21-26 шілдеде Орынбор қаласында жалпы қазақ съезі өтті.
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Қаралған мэселелер: І.Мемлекеттік басқару формасы;
2. АВТОНОМИЯ қүру мәселесі; З.Жер мэселесі; 4.Халық 
милициясын құру; 5.Сот ісі; б.Дін мэселесі; 7.«Алаш» саяси 
партиясын қүрып, оның бағдарламасын жасау; З.Құрылтай 
жиналысын шақыру; 9.Қытайдағы 83 мың қазақ босқындары 
туралы; ІО.Жетісудың ашыққан халқына көмек; 11 .Халық ағарту 
ісі; 12.3емство. Осы съезде «Алаш» партиясы қүрылып, оның 
жүмыс істеу бағыты бекітілді. 1917 ж. мамырда Бүкілресейлік 
мұсылмандар съезі болды. Мүнда соғысты тоқтату, үлттық -  
аймақтық -  федерациялық неғіздеғі демократиялық республика 
қүру, эйелдердің еркектермен тең қүқығы (оған 250 молда қарсы 
болды), көп әйел алушылық пен қалыңмалға қарсылық, 8 
сағаттық жүмыс күнін енғізу, міндетті және тегін жалпыға 
бірдей ана тілінде бастауыш білім беру мэселелер қаралып 
бекітілді. 1917 жылы 17 қыркүйекте Түркістан жэне қазақ 
мүсылмандарының съезінде «Иттифок-и-Муслимин» (түнғыш 
мүсылман) партиясы қүрылды. Мүнда «Түркістан федерациялық 
республикасы» парламенттік республикасының жобасы 
қаралды. 1917 жылы қарашада қазақ социалистік «Үш жүз» 
партиясы құрылды. Алғашқы төрағасы М.Әйткенов, кейіннен 
Көлбай Төгісов атқарды. Партия орталығы Омбы қаласында 
орналасты. «Үш жүз» партиясы 1917 жылы екіғе бөлінді, 
партияның солшыл қанатын К.Төғісов басқарды, мүшелері 
Кеңестерді қолдап, қазақтардың жеке мемлекет қүру идеясын 
ұсынып, оның редакторлығымен «Үш жүз» ғазеті шығарылды.

3. 1917 ж. Қазан төңкерісі, оның алгышарттары.

1. Қоғамның түрлі элеуметтік топтарының революцияға 
қатынастарының көзқарастары және пікірлері;

2. Қазақстанда Кеңес өкіметі орнауының ерекшеліктері;

3. II жалпы қазақ съезі жэне оның ұлттық автономия туралы 
шешімі.
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І.Қоғамның түрлі әлеуметтік топтарының революцияга 
қатынастарының көзқарастары және пікірлері
Уақытша үкіметтің халық күткен аграрлық мэселені шеше 
алмауы, езілген халықтарга өзін-өзі билеуі немесе автономия алу 
мэселесін күн тэртібіне қоюға тырыспауы, жүмысшыларга 8 
сағаттық жүмыс күнін енгізу сияқты көкейкесті мэселелерді 
шешпеуі халық наразылыгын күшейтті. 1917 ж. жазының соңы 
мен күзінің бас кезінде бүкіл Ресейдің жерінде бұқараның 
Уақытша үкіметке деген қарсылыгы өсті. Бүл Кеңестердегі 
большевиктердің ықпалының артуына жагдай жасады. Ал 
Корнилов бүлігінің талқандалуы большевиктер беделін біржола 
көтерді. Осындай жағдайда большевиктер партиясы 1917 жылгы 
шілде оқигасынан кейін алынып тасталган «Барлык билік 
Кецестерге берілсін» деген үранды қайта көтерді. Енді бүл ұран 
қарулы көтеріліске, Уақытша үкіметті қүлатуға, пролетариат 
диктатурасын орнатуға багытталды. 1917 ж. 24 қазанда (6 
қарашада) Петроградта қарулы көтеріліс басталды. Келесі күні 
көтерілісшілер қаланың ең маңызды объектілерін басып алды. 
1917 ж. 25 қазанда (7 қарашада) Әскери-революциялық комитет 
Уақытша үкіметтің билігінің жойылғандығын жариялады. 
Осылайша Қазан төңкерісі жеңіскс жетті.
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2.Қазақстанда Кеңес өкіметі орнауының ерекшеліктері

Қазан қарулы көтерілісінің Петроградта жеңіске жетуі, 
сондай-ақ Қазақстанмен іргелес Ташкент, Омбы, Орынбор, 
Астрахань тәрізді ірі қалаларда Кеңес өкіметінің орнауы 
Қазақстанда да биліктің Кеңестердің қолына етуіне ықпал етті. 
Алайда Қазақстанда Кеңес өкіметін орнату төрт айға, 1917 ж. 
соңынан 1918 ж. наурызына дейін созылды. Бұл процесс 
аймақтың әлеуметтік-экономикалық жэне мэдени баяу 
дамуымен, ұлтаралық қатынастардың күрделілігімен, 
жүмысшылар мен большевиктік ұйымдардың аздыгымен 
шиеленісе түсті. Кеңес өкіметінің Қазақстанда орнауына Ленин 
бастаган большевиктердің халыкқа бейбітшілік, жұмысшыларға 
зауыт пен фабрика, шаруаларга жер, үлттар мен үлыстарға 
теңдік пен бостандық беру жөніндегі уәдесі өз септігін тигізді. 
Кеңес үкіметін орнатуга Орал, Жетісу, Сібір, Орынбор казак 
эскерлері мен қүлаған Уақытша үкіметтің жақтастарының 
табанды қарсылық көрсетуі жағдайды шиеленістіре түсті.Кеңес 
окіметі Уақытша үкіметтің жақтастары қарулы қарсылық 
корсете алмаган Сырдария, Ақмола облыстары және Бөкей 
Ордасында бейбіт жолмеіі орнады. Ал, Торгай, Орал, Орынбор, 
Семей жэне Жетісу облыстарында Кеңес өкіметін орнату үшін 
қиян-кескі күрес болды. Облыстық орталықтар мен уездік 
қалаларда кеңес өкіметі қызыл гвардиялық отрядтардың жэне 
жергілікті горнизондар солдаттарының қарулы көтерілісі 
арқылы орнады. Перовск жұмысшылары мен солдаттары 
өкімет билігін 1917 ж. 30 қазанда өз қолына алды. Ташкентте 
Кеңес үкіметі 1917 жылы 1 қарашада кескілескен ұрыс 
нэтижесінде орнады. Ал 1917 жылдың қараша айының орта 
кезінде Кеңес өкіметі Черняев қаласында жеңді. Қараша- 
желтоқсан айларында Кеңес өкіметі Әулиетада, Түркістанда, 
Қазалыда, Арал поселкісінде жэне облыстың ірі елді 
мекендерінде бейбіт жолмен орнады. Көкшетау, Павлодар, 
Атбасар, Өскемен уездерінде казак-орыс эскерлерінің басым 
болуынан Кеңес өкіметі үшін күрес біраз қиындыққа кездесті.
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Кеңес өкіметі 1918 ж. наурыз айында Жаркентте, Сергиопольде, 
Талдықорғанда, сэуірдің бас кезінде Лепсіде орнады.

3. II жалпы қазақ съезі және оның ^ т т ы қ  автономия 
туралы шешімі

«Алаш» зиялылары ұлттық мемлекет құру үшін күрес 
жүргізді. Ә.Бөкейханов, А.Байтүрсынов, М.Дулатов, Е.Ғүмаров, 
Е.Тұрмухамедов, Ғ.Жүндібаев, Ғ.Бірімжанов қүрастырган 
бағдарламаның жобасы «Қазақ» газетінің 1917 ж. 21 
қарашадағы санында жарияланды. Бағдарламаның жобасы он 
пункттен тұрды. Осы багдарлама Қүрылтай жиналысында 
«Алаш» партиясы табысқа жетті 1917 ж. 5-12 желтоқсанда 
Орынборда өткен Екінші жалпықазақтық съезде әр түрлі 

топтардың өкілдері бірікті. Төрағасы Б.Қүлманов, 
орынбасарлары Ә.Бөкейханов, Ә.Кенесарин, Х.Досмүхамедов 
жэне О. Қарашев басқарған съезд Қазан төңкерісіне 
байланысты тез өзгеріп жатқан саяси жагдайдагы «Алаш» 
партиясының міндеттерін, қазақ автономиясын құру жэне 
оның үкіметін қалыптастыру мэселелерін қарастырды. Съезде 
қазақ автономиясы құрамына Бөкей ордасы, Орал, Торғай, 
Ақмола, Семей, Жетісу облыстары және Закаспий облысымен 
Алтай губерниясының қазақтар мекендеген аудандары енуге 
тиіс деп шешті. Съезд Уақытша үкімет қүлатылғаннан кейін 
қалалар мен селоларда, далада қазақтардың өмір сүруіне қауіпті 
жағдайлар қалыптасқанын атап көрсетті. Сондықтан съезд қазақ 
халқын «аман алып қалу максатымен» «Уақытша Халық Кеңесі» 
түріндегі билік құру, оған Алаш-Орда деген ат беру жөнінде 
шешім қабылдап жэне бүкіл қазақ халқына «бағынатын 
үкіметіміз осы дсп сеніп... басқа үкіметті мойындамай, өз 
үкіметіиің әмірін скі қылмай орыіідау ксректіғі» ескертілдІ. 
Съезд қазақ милициясын құру, оның эрбір облыс бойынша 
белгілі бір сандық қүрамы, уездер бойынша үйрету мен қару- 
жарақпен қамтамасыз етуді орталық экімшілік салық арқылы 
алынатын қаржы есебінен жүзеғе асыруға тиіс болды.
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4. ДС. Азамат согысы (1918-1920 жж.) халы қ трагедиясы.
1. Азаматгық қарсыласудың өршіуі, саяси ситуацияның 

ушығуы;
2. Қазақстан соғыс қимылдары жылдарында;
3. Соғыс жылдарындағы саяси партиялар мен 

қозғалыстардың рөлі мен орны;
4. Азамат соғысының элеуметтік-экономикалық жэне саяси 

қортындылары.
Деректер
1 .Иностранная военная интервенция и гражданская война в 
Средней Азии и Казахстане. Сб. докум. Т.І. 1963; т.П. 1964. 
Зерттеулер
1. Елеуов Т. Установление и упрочение Советской власти в

Казахстане. А., 1964.
2. Мұстафа Шоқай Мария Шоқай. Естеліктер. Истанбул, 1997.

1. Азаматтық қарсыласудың өршіуі, саяси ситуацияның 
ушыгуы

Кеңеске қарсы күштер Орынбордан басқа Жетісу мен Оралда 
да топтасты. Бұл аймақта антикеңестік күштердің элеуметтік 
базасын Жетісу мен Оралдағы казак әскерлері, көпестер мен 
саудагерлер құрады. Кеңес өкіметіне жергілікті алашордашылар 
да қарсы шықты.1918 жылы 14 қарашада Жетісу қазақ 
эскерлерінің «Әскери кеңесі» Жетісудағы жоғары билік — 
«Әскери үкіметті» құрды. Ақ гвардияшыл офицерлер мен 
юнкерлер Верный қаласына жан-жақтан келіп, осы жерде алаш 
полкі қүрыла бастады. Ақ казактар диктатурасы Кеңес өкіметін 
жақтаушыларға қарсы зорлық-зомбылық шараларын жүргізді. 
Шаруалар депутаттары облыстық Кеңесі газетінің редакторы 
Березовский, жұмысшы Овчаров айуандықпен өлтірілді, 
көптеген жүмысшылар мен солдаттар — жергілікті Кеңестердің 
мүшелері түтқынға алынды. Азамат согысының бір ошағы 
Оралда 1917 жылы қарашада қалыптасты. Осында қүрылған 
Орал казак эскерлерінің облыстық «Әскери үкіметі» ақ гвардия 
офицерлеріне, казактардың атаман-кулак элементтеріне сүйенді,
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оларға жергілікті эсерлер, меньшевиктер жэне алашордашылар 
қолдау көрсетті. Азамат согысының етек алуына бірінші 
дүниежүзілік согыс жылдарында тұтқынга түскен Австрия- 
Венгрия армиясының солдаттарынан қүрылған Чехословак 
корпусы бүлігінің үлкен маңызы болды. Жақсы қаруланған 50 
мың адамдық корпус 1918 жылы мамырдың аягында Еділ бойы 
мен Сібірде - Транс сібір магистралінің бойында Кеңестерге 
карсы шықты. Корпустың бір бөлігі ішкі контрреволюциялық 
күштермен бірлесе отырып, Петропавл, Ақмола, Атбасар, 
Қостанай қалаларын басып алды. Чехословак корпусының бас 
көтеруі большевиктерге қарсы барлық күштерді қозғалысқа 
келтірді. 1918 жылы 11 маусымда Кеңес өкіметі Семей 
қаласында қүлатылды. Ақ гвардияшылар коммунистерді, 
кеңес қызметкерлерін, оларды жақтаушыларды қатаң жазалады. 
Мәселен, К. Сүтішев, И. Дубынин, П. Калюжная, Г. Ыдырысов, 
К. Шүғаев, И. Салов және т.б. көптеген адамдар қаза тапты. 
Өскемен Кеңесінің басшысы Яков Ушановты кеменің оттығына 
тірідей жагып жіберді. Жазында Орал, Ақмола, Семей жэне 
Торгай облысынын басым бөлігін ақ гвардияшылар басып алды. 
Жетісудың солтүстігіне өтіп, 21 шілдеде Сергиопольді қаратты. 
Оларды станицалардағы бүлікші казактар қолдады. 22 шілдеде 
Жетісу облысы атқару комитетінің қаулысымен Жетісу майданы 
эскерлерінің штабы қүрылды. Облыстың біріккен қарулы 
күштері ақ гвардияшыларга соқкы бере алмады. Қызыл гвардия 
отряды командир И. Мамонтовтың қайтыс болуына байланысты 
Абакумов станицасына қарай шегінуге мэжбүр болды. Қоныс 
аударушы шаруалардың үлкен тобы Черкасск селосында 
қорганыс шарасын үйымдастырды. Бүл «Черкасск қорғанысы» 
деп аталды. 1918 жылы жазда Кеңес өкіметі Қазақстанда 
Жетісудың басым бөлігінде, Сырдария облысында, Торғай 
облысынын оңтүстік өңірлерінде жэне Бөкей Ордасының 
бірқатар аумагында гана сақталып қалды. Азамат согысы 
жагдайында барлық материалдық ресурстарды, бірінші кезекте 
азық-түлікті майдан қажетіне жүмылдыру халықтың эр түрлі 
топтары арасында азық-түлікті тұтынудың жаңа эдісін енгізу
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кажеттігі туындады. Бұл күрделі міндетті шешу үшін Кеңес 
үкіметі Азамат соғысы басталысымен «әскери коммунизм» 
саясаты деп аталатын экономика саласында төтенше 
шаралардын түтас жүйесін енгізді. «Әскери коммунизм» саясаты 
өндіріс пен бөлуді орталықтандырудың мемлекет қолына елдің 
қорғаныс мүдделеріне сай азық-түлік пен шикізат, өнеркэсіп 
өнімдерін т.б. ресурстарды шоғырландыру мен тиімді 
пайдалануды көздеді. Ірі кәсіпорындармен қатар орта, ұсақ 
кэсіпорындарды национализациялануы, астық монополиясы мен 
азық-түлік салгырты жэне жалпыға бірдей еңбек міндеткерлігі 
енгізілуі тиіс болды. «Әскери коммунизм» саясатының негізгі 
мэні азық-түлікті жоспарлы түрде бөлу болып табылды. Кеңес 
өкіметі В.И. Лениннің айтуы бойынша «шаруалардың өңдірген 
өнімінің өздерінін күнкөрістеріне жететін шагын бөлігінен 
басқасының бэрін армия мен өнеркәсіптің мүқтажы үшін 
мэжбүрлеу жолымен» алуға тиіс болды. Азық-түлік салгырты 
шаруалардан «артық өнімді» тартып алу үшін карулы азық-түлік 
отрядтары мен армияга артықша қүқық берді.

2.Қазақстан согыс қиіиылдары жылдарында
Қазақстан азамат согысы жылдарында — жүмысшы-шаруа 

Кеңестерінің орталыктагы жэне жергілікті жерлердегі билікті 
басып алуы құлатылган таптардың қарулы қарсылығын туғызды. 
Азамат согысы билік үшін күрестің жалгасы, сондықтан 1917 
жылгы Қазан қарулы көтерілісі мен Азамат соғысының арасында 
айқын шек болмады. Ел 1917 жылгы 25 казаннан бастап Азамат 
согысы жагдайында өмір сүрді немесе елді таптық белгісі 
бойынша бір-біріне жау екі лагерьге бөліп тастады, арадагы 
күрес бітіспес қанды қыргынга үласты. Қазақстанда Азамат 
согысы ошақтарының бірі Орынбор губерниясы мен Торгай 
облысының экімшілік орталыгы Орынборда - қазақ атаманы 
Дутовтың 1917 жылы қарашада Кеңес өкіметін құлатып, 
Кеңестердің 11 Бүкілресейлік съезінің делегаты С. Цвиллинг 
бастаған революциялық комитетті тұтқындауымен пайда болды. 
Азамат согысы басталысымен Алашорда бастаган жэне Кеңестер
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мен большевиктерді қолдаған екі жақ бір-біріне қарсы тұрды. 
Қазақстанмен шектесетін аймақтарда бірқатар аймақтық кеңеске 
қарсы үкіметтер пайда болды. Антанта елдері қолдаған 
чехословак корпусының көмегімен Самарада эсер- 
ақгвардияшылар үкіметі - Құрылтай жиналысы комитет! 
(Комуч), Омбыда адмирал Колчак баскарған Уақытша Сібір 
үкіметі қүрылды. 1918 жылы 18 қаңтарда Орынбордан куылған 
атаман Дутов Кенестерге қарсы қайта шабуылға шықты, 1918 
жылы 3 шілдеде Орынборды басып алып, Кеңестік Түркістанды 
Орталық Ресейден бөліп тастады. Қазақстанның көптетен 
өңірлерінде Азамат соғысының етек жайып, Кеңес өкіметін 
қүлату жағдайларында Алашорда Кеңестерге қарсы бірігіп 
күресу үшін Орынборда атаман Дутовпен одақ құрды. 
Омбыдағы Уақытша Сібір үкіметімен жэне Самарадағы 
Құрылтай жиналысы комитетімен байланыс орнатты, Кеңестерге 
қарсы бірлесе күрес жүргізу мақсатымен Орал, Сібір жэне 
Жетісу казактарымен байланысын ныгайтты. Азамат согысының 
барысы саяси шешімдерді қарулы күштердің қимылымен бекітіп 
отырмаса, олар сөз жүзінде қала беретіндігін көрсетті. II 
Бүкілқазақ съезінің шешіміне сэйкес Алаш басшылығы жалпы 
саяси мэселелер - Қүрылтай жиналысы мен ұлттық автономия 
мәселесін жүзеге асырумен қатар, аймақтық үкіметтермен 
байланыс орнату үшін тездетіп үлттық қарулы күштерді қүруы 
тиіс болды. 1918 жылы маусымда Алашорда үкіметі жергілікті 
жерлерде нақты билікке қол жеткізу үшін біркатар декреттер 
қабылдады, соған сәйкес Алаш автономиясының аумағында 
Кеңес өкіметі шығарған барлық қүжаттар мен заң актілері 
жарамсыз деп танылды.. Алашорданың жанынан 
«большевиктермен күресу үшін жігіттерді әскерге шақыру» 
міндетін орындайтын «әскери министрліктің қызметін» 
атқаратын үш адамнан түратын эскери кеңес құрылды. 1918 
жылғы 24 маусымдағы заң актісімен «Алаш аумағында 1917 
жылы 17 маусымда Уақытша үкіметтің қаулысымен енгізіліп, 
оны Кеңес өкіметі жойып жіберген земстволық мекемелер қайта 
калпына келтірілді. Сонымен бірге Алаш автономиясы барлық
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эдістерімен жаңа қүрылған Ресей үкіметтерінен II Бүкілқазақ 
съезі шешімінің негізінде қазақ автономиясын мойындауларына 
бар күшін салды. Әр түрлі үкіметтермен (Құрылтай 
жиналысының комитет!, С!б!р облыстық думасы, Уақытша С!б!р 
үк!мет! жэне т.б.), Ресейд!ң саяси партияларымен кел!ссөздер 
жүрг!зе отырып, Ә. Бөкейханов бастаған Алашорда басшылары 
қазақ халқына ұлттық мемлекетт!л!к құру мүмк!нд!г!н күн 
тэрт!б!не қойды.

З.Соғыс жылдарындагы саяси партиялар мен 
қозғалыстардың рөлі мен орны

Ек! оттың (Кеңестер мен ақтар қозғалысының) ортасында 
қалған Қазақстан мен Татарстан жэне Башқұртстан үлттық- 
демократиялық қозгалысының көсемдер! 1919 ж. бастап Кеңес 
өк!мет! жағына амалсыз өту туралы шешімге келд!. Ол туралы 
башқүрт ұлттық-демократиялық қозғалысының басшысы, 
Азамат соғысы кез!нде көрнект! мемлекет қайраткері болған, 
кей!н көрнект! шығыстанушы-галым атанган Зэки Валиди Тоган. 
Ақмола мен Семей облыстарында С!б!р үк!мет!мен қатар С!б!р 
казак эскер!н!ң бил!к аппараты да қызмет етт!. Оралда Орал 
казак эскери бил!г! мен Алашорда үк!мет! орнады. Жагдай 
былайша өрб!д!: Заңдылық пен бил!к қала мен поселкелерде б!р 
түрл!, станицаларда ек!нш! түрл!, ауылдарда үш!нш! түрл! эрекет 
етт!. Ұлт өк!лдер! аралас елд! мекендерде, ондайлар аз 
болмайтын, адамдардьщ қандай да болсын б!р бил!кке 
бағынудан бас тартқан кездер! жи! болып тұрды, олар өз!м!зд!ң 
өк!метім!з бар дегенд! алга тартты. С!б!р мен Алаш арасындағы 
мүдде жақындығы ек! автономияның тығыз одақ қүруын қажет 
етед!. Б!р!нш!с! - өз!н танытуға тырысу, яғни Алашорда үк!мет! 
кел!ссөз жүрг!зу барысында өз мемлекетт!л!г!н көрсетуге 
үмтылды. Ек!нш!с! - Алашорда бірыңғай ресейл!к бил!кт!ң 
күйреу! жағдайында дербес өм!р сүру заңдылығын дэлелдеуге 
талпыныс жасады. Үш!нш!с! - Алашорда бил!г!н қалыптастыруға 
тырысты. Төрт!нш!с! - Қазақ автономиясын тану қажетт!г!н, 
жерг!л!кт! жерлерде автономияның қалыптасу үрд!с!
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басталғанын дэлелдеуге ұмтылды: Бесіншісі - Ресей Алаш
автономиясын мойындамаган жағдайда Түркістаннан 
айырылады, ал Сібір Алаш сияқты одақтасын жоғалтады.

4.Азамат согысының әлеуметтік-экономикалық және саяси 
қортындылары

А.Байтұрсынов қазақтардың элеуметтік-экономикалық 
құрылысының өзгешелігін, жергілікті жерлердегі кеңестік 
басшылардың саяси мәдениетінің төмендігін жэне қазақ 
интеллигенциясы большевизмнің мэнін жете түсінбеуінен 
болғанын айтты. Қыргыз (қазақ) үлтының саяси басшылары 
патша үкіметіне қарсы күресті. Қазақтарда өмірдің өзі 
социализм мен коммунизмді қалыптастырды, оларда айқын 
түрде таптық жіктелу мен жеке меншіктік қатынас орнықпады, 
сондықтан қазақ халқы социалистік құрылыстың соншалықты 
қажеттілігін элі толық сезіне қойған жоқ... Мені орталық 
өкіметпен келіссөз жүргізу үшін жіберілген Алашордашылардың 
Торғайдагы бөлімшесінің делегаты ретінде Кеңестік Ресейге 
барып, барлық саладағы мемлекеттік реттілікті жэне 
Декларацияда айтылған Ресей халықтарының құқықтарына 
сәйкес қазақтың үлттық мэселесіне құрметпен қарай бастаганын 
көрген соң, Кеңес өкіметі Колчак диктатурасынан артық деп 
шын жүректен айта аламын жэне жолдастарымды да сендіре 
аламын, біз қателескен жоқпыз»-деп А.Байтүрсынов 
рақымшылық жасау туралы мәселені бірнеше талқылады.

Соғыс жылдары «эскери коммунизм» саясты енгізіліп, оның 
белгілері: азық-түлік салғырты, жеке саудаға тиым салу, азық- 
түлікті теңгерме үстанымы бойынша бөлу, ірі, ұсақ, орта 
өнеркэсіпті мемлекет меншігіне көшіру, еңбек міндеткерлігін 
енгізу, басқаруды орталықтандыру. Бүл саясаттың мақсаты азық- 
түлік салгырты, оның мэні ауылшаруашылығы өнімінің 
артылғанының бәрін шаруалардың мемлекетке міндетті түрде 
өткізуі. Соғыс жылдары большевиктердің социалистік 
тэжірбиелерге эзір еместігін көрсеткен жагдайлар қалыптасты: 
шаруашылықты эскерилендіру, басқарудың эміршілдік жүйесі,
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еңбекті үйымдастырудың эскери түрі, бөлу ұстанымы, бүқараны 
кедейлендіру.

5. ДС. Қазақ кеңестік мемлекеттілігінің қүрылуы
1. Қазақ өлкесін басқару жөніндегі Ревком: мақсаты мен 

міндеттері;
2. Кеңес Үкіметінің 1920 ж. 26 тамыздағы Декреті, 

Қүрылтай съезі, «Қазақ АКСР еңбекшілері праволарьшың 
Декларациясы» және оның мазмұны.

Деректер
{.Образование Казахской АССР. Сб. докум. А., 1957.
2. Протоколы Революционного комитета управления 
Казахским краем (1919-1920). Сб. документов. А., 1993.

Зерттеулер
1. Алдажуманов К.С. Козыбаев М.К. Тоталитарный 
социализм: реальность и последствия. А., 1997.
2. Бурабаев М.С. Общественно-политическая мысль 
Казахстана 1917-1940 гг. А., 1991.

1. Қазақ өлкесііі басқару жөніндегі Ревкомі: мақсаты мен 
міндсттері

Кеңес үкіметі қазақ автономиясын таптық принципке 
негізделген кеңестік республика түрінде ұйымдастыру жағында 
тұрды. Бұл мақсатты жүзеге асыру үшін 1919 жылы 10 шілдеде 
РКФСР ХКК-нің декретімен В.И. Ленин қол қойгап Қыргыз 
(қазақ) өлкесін басқару жөніндегі революциялық Комитет 
(Казревком) құрылды. Оның алғашқы қүрамына С. Пестковский 
(төраға), А. Байтұрсынов, В. Лукашев, Ә. Жангелдин, М. 
Түңғаншин, С. Меңдешев, Б. Қаратаевтар кірді. Әр түрлі 
уақытта Казревкомға Ә. Әйтиев, С. Арғыншиев, А. Авдеев, А. 
Әлібеков, Б. Каралдин т.б. мүше болды. Революциялық 
комитеттің басқаруына Астрахан губерниясы аумағының 
қазақтар мекендеғен бөліктері. Орал, Торғай, Ақмола, Семей 
облыстары кірді. Казревком мемлекеттік билік жэне мемлекеттік 
басқарудың жоғарғы органының барлық міндетін атқарды. Оның

43



халыққа білім беру, жұмысшы-шаруа инспекциясы, ішкі істер, 
қаржы, пошта және телеграф, эділет, элеуметтік қамсыздандыру, 
жер бөлімдері, эскери істер жөніндегі қазақ өлкелік 
комиссариаты, еңбек ету міндеттерін жүзеге асыру жөніндегі 
комитет! болды. Казревком 1919 жылғы 10 шілдемен - 1920 
жылғы 10 қазан аралығында 15 ай қызмет етті. Ол құрылған 
күнінен бастап Құрылтай съезін шақыру жөніндегі жұмысты өзі 
атқарды. Казревкомның іс-қимыл ерекшелігі сол кез үшін 
алгашқы кезектегі эскери-саяси проблеманың маңыздылыгынан 
туындады, өзінің бар мүмкіндігін, күш-жігерін өлкеде Қызыл 
армияның жеңісін қамтамасыз етуге жүмсауы тиіс болды. 
Казревком мүшелері Қызыл армия бөлімдерімен бірге қалалар 
мен елді мекендерді ақтардан азат етуге қатысты жэне жергілікті 
жерлерде Кеңес өкіметі аппаратын құруға көмектесті, 
Қазақстанда соғыс қимылдарын жүргізіп жатқан Шығыс, 
Түркістан жэне басқа майдандар мен бөлімшелердің 
жауынгерлерін барлық керек-жарақтармен қамтамасыз етуге 
атсалысты. Қазақ революциялық комитетінің қүрылуы Кеңес 
өкіметі мен Алаш қозғалысының арасындағы белгілі бір 
мэміленің көрініс табуы еді. Оның алғашқы және одан кейінгі 
қүрамына белсенді кеңес қызметкерлерімен (Ә. Жангелдин, Б. 
Қаратаев. С. Мендешев және т.б.) қатар большевиктердің 
қарсыластары, Алаш қозғалысының көрнекті қайраткерлері (А. 
Байтұрсынов, Б. Каралдин, А. Әлібеков және т.б.) кірді. А. 
Байтүрсынов Қазақ революциялық комитет! төрагасының 
орынбасары болып тағайындалды, ал Б. Каралдин Казревкомның 
хатшысы м!ндет!н атқарды. Мұндай мәм!ле 1919 жылдың 
жазындагы жағдайда ек! жаққа да пайдалы болды. Бүл Кеңес 
өк!мет!не ек! себептен пайдалы ед!: б!р!нш!ден, ол осы !с- 
қимылдарымен (Қазақстан, Башқұртстан, Татарстан жэне т.б. 
үлттық автономиясын құруға бағытталған) халықтардың белгіл! 
б!р бөл!г!н өз!н!ң одақтасына айналдырды жэне сонымен б!рге 
үлттық автономияшылардың элеуметтік базасын элсіретт!, ал 
ек!нш!ден, 1919 жылдың басында орталығы Орынборда 
қүрылмақшы Башқұрт-Қазақ автономиясын жүзеге асырудың !с
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жүзінде мүмк!н емест!г!н көрсетт!.. Ал Алашорданың 
өк!лдер!н!ң бұл мэмілеге амалсыз барғандығына, мынадай 
жагдайлар: 1918 жылы ақпанда Кеңестердің Орта Азия
халықтарының Түркістан («Қоқан») автономиясын қүлатуымен 
жэне сол жылдың көктемінде қүрамына Қазақстанның оңтүстік 
облыстары к!рген Түркістан АКСР-!н!ң құрылуымен, ең бастысы 
Кеңес үк!мет!н!ң Алашорда мемлекетт!л!г!н құрудың !ске 
аспайтындыгына көз!н жетк!зу!мен түс!нд!р!лед!. Сол себепт! 
Алаш қозгалысының басшылары Қазақстанның аумақтық 
түтастығын қалпына келтіру үш!н кеңестік автономияны орнату 
идеясын қабылдады.

2. Кеңес Үкіметінің 1920 ж. 26 тамыздагы Декрет!, 
Қүрылтай съезі, «Қазақ АКСР еңбекшілері праволарының 
Декларациясы» және оның мазмүны

Қазақ революциялық комитет! Қазақстан Кеңестер!н!ң 
Құрылтай съез!н шақырудың, болашақ республиканың 
шекараларын анықтаудың барлық дайындық жүмыстарын 
жүрг!зд!. Үлкен талас-тартыстар ұйымдастырылып жатқан 
Қазақ АКСР-!н!ң құрамына Орал, Семей, Ақмола, Торғай 
облыстарының едэу!р аймагын енг!зу мэселес! бойынша 
туындады. Даулы мэселелерд! шешу үш!н Қазақ революциялық 
комитет! өз өк!лдер!н Омбы, Челябинск, Семей облыстарына 
ж!берд!. Сонымен қатар Қазақ революциялық комитет!н!ң 
жанынан Бүк!лқазақ съез!н шақыруға дайындық мэселес! 
бойынша құрамына А. Байтұрсынов, Б. Каралдин, С. Меңдешев,
В. Лукашев жэне Петров к!рген Ерекше комиссия қүрылды. 1920 
жылы 26 тамызда М.И. Калинин мен В.И. Ленин БОАК пен 
РКФСР ХКК-!н!ң кеңест!к федерациялық социалист!к мемлекет 
РКФСР-д!ң қүрамында, астанасы Орынбор қаласында болатын 
Қырғыз (Қазақ) Автономиялы Кеңест!к Социалист!к 
Республикасын құру туралы Декрет!не қол қойды. Қыркүйекте 
барлық облыстарда, губерниялар мен уездерде кеңестерд!ң 
б!р!нш! Бүк!лқазақстандық съез!не сайлау өтк!з!л!п, оның Қазақ 
революциялық комитет!н!ң қүрамын қайта 26 тамызда бек!тт!.
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Казревком құрамына В.А.Радус-Зенькович, И.Д. Мартынов, В. 
Покровский, С.Д. Авдеев, А. Байтұрсынов, С. Сейфуллин, 
Х.Ғаббасов жэне т.б. енгізілді. 1920 жылгы 4— 12 казан 
аралығында Орынборда Қазақ АКСР-інің жұмысшы, шаруа, 
казак жэне кызыл эскер депутаттарының Құрылтай съезі өтті. 
Оған Қазакстанның барлык облыстарынан 273 делегат және 
Алтай губерниясы казактарынан 6 делегат катысты. Съездің 
күн тәртібіне 15 мэселе енгізілді: президиумды, мандаттык және 
редакциялык комиссияны сайлау, комиссияларды (экімшілік, 
эскери, жер, экономикалык, кұрьілыс) сайлау, секцияларды 
аныктау (халыкка білім беру, денсаулык сактау, эділет, 
элеуметтік камсыздандыру мен каржы) жэне олардың өкілдерін 
сайлау, Қазак революциялык комитетінің есебі, казак халкы 
еңбекшілерінің кұқыктык декларациясы, азык-түлік, жер, әскер 
мэселелері, КазОАК мен КазАКСР ХКК-ін сайлау. Қазакстан 
Кеңестерінің Құрылтай съезі кабылдаған маңызды саяси кұжат 
«Қырғыз (Қазак) АКСР еңбекшілері кұкыктарының 
декларациясы» болып табылады. Декларация Қазак АКСР-інің 
кұрылуы жэне оның ұйымдары мен кызметінің принциптерін 
белгіледі. Декларацияда еңбекшілердің өзара катынастарының 
негізі «ендігі РКФСР-ға енетін ұлттардың өзара сенімі мен 
түсіністігіне негізделетін тығыз жэне туыскандык байланыста 
болып табылады» деп атап көрсетілді. Қазак АКСР-інің 
кұрылуы: съезде былай деп мэлімдеді: «Қырғыз (казак) 
халкының саналы еңбекші бүкарасы республиканың еңбекші 
халыктарының біртұтас ынтымакты эулетіне енеді... ал оның 
басты міндеті «адамды адам қанауын, коғамның таптарға 
бөлінушілігін толык жою..., социалистік коғам орнату». Съезд 
делегаттары 1920 жылғы 26 тамыздағы БОАК пен РКФСР ХКК- 
інің Автономиялы Қырғыз (Казак) Социалистік Кеңестік 
Республикасын кұру туралы декретін кұптап, макұлдады. 
Декретте «Автономиялы Қырғыз (казак) Социалистік Кеңестік 
Республикасының баскару органдары жергілікті депутаттар 
Кеңестері, Қырғыз (Қазак) Социалистік Кеңестік 
Республикасының Орталык Аткару Комитет! мен Халык
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Комиссарлары Кеңесі болып табылады», — деп атап көрсетілді. 
КазАКСР-інің карамагына 1917 жылға дейінгі шекарадағы 
Акмола облысының Атбасар, Акмола, Көкшетау, Петропавл 
уездері жэне Омбы уезінің бір бөлігі; Семей облысының 
Павлодар, Семей, Өскемен, Зайсан жэне Қаркаралы уездері; 
Торғай облысының Қостанай, Актөбе, Ырғыз және Торғай 
уездері; Орал облысының Орал, Лішін, Темір, Гурьев уездері 
карады. Республиканың кұрамына бүл облыстардан баска 
Маңгыстау уезі, Каспий жағалауы облысының Красноводск 
уезіндегі 4 -  жэне 5 - Адай болыстары, сондай-ак КАКСР-інің 
күрамына Астрахан губерниясынан Синеморье болысы, Бөкей 
Ордасы, бірінші жэне екінші Приморский округінің казактар 
коныстанған жер аумактары енгізілді. КАКСР-інің кұрамына 
Орынбор губерниясы да енді. Орынбор республиканың алғашкы 
астанасы болды (1925 жылгы дейін). Ресми мэліметтер бойынша 
1920 жылы күзде республиканың жер аумағы 1 871 239 шаршы 
версті камтыды, халкының саны - 5 046 000 адам, оның 46,6%- 
ын казактар қүрады. Акмола жэне Семей облыстары ҚазАКСР- 
інің кұрамына бірден енгізілмеді. Кеңестердің Қүрылтай съезі 
бұл мэселені талкылай келіп, ол облыстарды баскаруды бірден 
ҚазАКСР-інің ХКК-не енгізу бұл жер аумактарының 
шаруашылык кызметіне кері эсер етуі мүмкін деп есептеп, 
оларды баскаруды 1921 жылдыц басына дейін Сібір 
Революциялык комитетіне калдырды, республиканың ҚазОАК-і 
мен ХКК-іне бүл облыстарды баскаруды өз колдарына алудың 
дайындык жүмыстарын таяу уакытта аяктауды міндеттеді. 1918 
жылғы көктемнен Түркістан АКСР-інің кұрамында болып 
келген Жетісу мен Сырдария облыстарын Қазак АКСР-іне косу 
туралы мэселе осы облыстар өкілдерінің съезінде шешілуге тиіс 
болды. ҚазАКСР-інің қүрылуы өлкенің коғамдык-саяси жэне 
элеуметтік-экономикалык өмірінде елеулі окиға болып табылды. 
Осының нэтижесінде, таптык принциптер негізіндегі Кеңестер 
формасында байыргы казак жерінің аумағында Қазакстан 
мемлекеттілігі кұрылды. КАКСР-інің кұрылуы мен Ресей 
империясының бодандыгы тұсында ыдырап кеткен
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Қазақстанның аумақтық тұтастыгы қалпына келтіріле бастады. 
Қазақстаннынң аумақтық тұтастығын қалпына келтіру қазақ 
халқының болашақ тарихи тағдыры үшін маңызды рөл атқарды. 
Кеңестердің Құрылтай съезі 1920 жылғы 12 қазандагы 
қорытынды мэжілісінде Қазақ АКСР-і Орталық Атқару 
Комитетін (ҚазОАК) 76 мүше мен 25 кандидаттан сайлады. 
ҚазОАК-і Президиумының қүрамына С. Мендешев (төраға),
В.А. Радус-Зенькович, Ә. Жангелдин, И.А. Акулов, С. 
Сейфуллин, И.Ф. Киселев, Б. Алманов, А. Досов, Г.А. 
Коростелев, П.И. Ступпелер енді. ҚазОАК-і Республика үкіметі 
- Халық Комиссарлары Кеңесінің қүрамын 14 адамнан бекітті 
және оған республиканың бүкіл атқару билігін берді. Қазақ 
АКСР-і ХКК-нің төрағалығына В.А. Радус-Зенькович 
тағайындалды.

6. ДС. Қазақстандагы жаңа экономикалық саясат
1.«Әскери коммунизм» саясаты; большевизмнің «тауарсыздық» 

утопиясының қазақстандық практикасы мен ақиқаты;
2. Қоғамда элеуметтік шиеленісудің өсуі жэне саяси дағдарыс. 
1921-1922 жж. аштықтың қайыршылық масштабы, 
Шаруалардың қарсылық қозғалыстары: өлкедегі кеңеске қарсы 
көтерілістер;
3. ЖЭС-қа өтудің элеуметтік-экономикалық жэне саяси алгы 
шарттары.
Деректер

1. НЭП: Уроки хозяйственного реформирования. М., 1989.
2. Социалистическое строительство в Казахстане в 

восстановительный период (1921-1925). Сб. документов 
и материалов. А., 1962.

Зерттеулер
1 .Казахстан в начале XX века: методология, историография, 
источниковедение. 2-х частях. А., 1993-1994.
2. Гуревич Л.Я. Тоталитаризм против интеллигенции. А., 
1992.
3. Шонанұлы Т. Жер тагдыры, ел тагдыры. А., 1995.
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4. Куртов И.А. Новая экономическая политика в Казахстане. 
А., 1973.

1.«Эскери коммунизм» саясаты: большевизмнің
«тауарсыздық» утопиясының қазақстандық практикасы 
мен ақиқаты

Азамат согысы жагдайында барлық материалдық 
ресурстарды, бірінші кезекте азық-түлікті майдан қажетіне 
жұмылдыру халықтың эр түрлі топтары арасында азық-түлікті 
тұтынудың жаңа эдісін енгізу қажеттігі туындады. Бүл күрделі 
міндетті шешу үшін Кеңес үкіметі Азамат согысы басталысымен 
«эскери коммунизм» саясаты деп аталатын экономика саласында 
төтенше шаралардың тұтас жүйесін енгізді. «Әскери 
коммунизм» саясаты өндіріс пен бөлуді орталықтандырудың 
мемлекет қолына елдің қорғаныс мүдделеріне сай азық-түлік пен 
шикізат, өнеркэсіп өнімдерін т.б. ресурстарды шоғырландыру 
мен тиімді пайдалануды көздеді. Ірі кэсіпорындармен қатар 
орта, тіпті үсақ кэсіпорындардың национализациялануы, астық 
монополиясы мен азық-түлік салгырты жэне жалпыға бірдей 
ецбек міндеткерлігі енгізілуі тиіс болды. «Әскери коммунизм» 
саясатының негізгі мэні азық-түлікті жоспарлы түрде бөлу. 
Кеңес өкіметі В.И. Лениннің айтуы бойынша «шаруалардың 
өңдірген өнімінің өздерінің күнкөрістеріне жететін шагын 
бөлігінен басқасының бэрін армия мен өнеркэсіптің мұқтажы 
үшін мэжбүрлеу жолымен». алуға тиіс болды. Азық-түлік 
салгырты шаруалардан «артық өнімді» тартып алу үшін қарулы 
азық-түлік отрядтары мен армияга артықша қүқық берді. 
«Әскери коммунизм» саясаты РКФСР-дағы ауқымда
жүргізілмегенмен, оның жекелеген элементтері Қазақстанда іске 
асырылды. Қазақстанның революция орталыгынан алыс 
жатқандыгы, өлкенің аумагында жүріп жатқан эскери 
қимылдардан шаруашылықтың қүлдырауы, уездер мен 
облыстардағы шаруашылық-экономикалык дамудың өзіне тэн 
ерекшелігі жэне басқа факторлар өлкеде азық-түлік салгыртын 
енгізуге мүмкіндік бермеді. Бүл саясатты толықтай жүзеге асыру
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негізгі астықты өңірлерді «ақтардан» азат еткеннен кейін, яғни 
1920 жылдың басында гана мүмкін болды.

2.Қогамда әлеуметтік шиеленісудің өсуі және саяси 
дағдарыс. 1921-1922 жж. аштықтың қайыршылық 
масштабы, Шаруалардың қарсылық қозгалыстары: 
өлкедегі кеңеске қарсы көтерілістер

Азамат соғысы аяқталғаннан кейін Кеңестер елін тағы бір 
ауыр сынақ күтіп тұрды. 1921-1922 жылдардағы қыста қардың, 
көктем мен жазда жауынның болмауы қатты қүрғақшылықты, 
оның салдары ашаршылық нэубетін экелді. 1921 жылдың күзіне 
қарай бүкіл ел бойынша 20 млн астам адам аштыққа үшырады. 
Етек алған ашаршылыққа байланысты РК(б)П Орталық 
Комитет! 192ІЖЫЛҒЫ 17 шілдеде партияның барлық мүшелеріне 
арнайы үндеу жолдады. «Ашаршылық, — делінді үндеуде, — 
тек қүрғақшылықтың нэтижесі емес, оның себебі аграрлық 
сектордың артта қалуында, ауыл шаруашылық білімі денгейінің 
төмендігінде, ауыспалы егіс нысандарының ескілігінде, бүл 
жэне соғыс пен эскери қоршаудың, сондай-ақ помещиктер мен 
капиталистердің жэне олардың итаршыларының бізге қарсы 
күресінің бэсеңсімей отырғанынын да салдары». Партия 
қүжаттарында көрсетілген себептермен бірге, жаппай 
ашаршылық Кеңес өкіметі қатаң жүргізген, халық 
шаруашылыгына, әсіресе ауыл шаруашылыгы саласына қатты 
соққы болып тиген «эскери коммунизм» саясатының 
нэтижесіндегі төтенше экономикалық жагдайларға да 
байланысты туындады.Казахстаннын көпшілік аудандары етек 
жайган ашаршылық құрсауында қалды. Орал, Орынбор, 
Қостанай, Бөкей, Ақтөбе губернияларында себілген астық катты 
қүргакшылықтан шықпай қалды, шыққандары жазгы ыстықта 
курап калды. Мал өсірумен айналысатын көшпелі жэне 
жартылай көшпелі аудандардағы жайылымдар мен 
шабындықтар толыктай күйіп кетті. Оның үстіне 1920-1921 
жылдардагы үзаққа созылған қатал қыс Торғай уезінде малдың 
жаппай қырылуына әкелді. Шүбалаң, Майқара, Сарықопа жэне
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басқа болыстар зардап шекті. Ашаршылық қүрбандарының, 
аштан өлгендердің саны күн сайын көбейе берді. Ашаршылық 
отырықшы аймақтарды қамтыды. 1921 жылғы акпан-наурыз 
айларында Қостанай губерниясындағы Исаев-Дедов аудандық 
кеңесі атқару комитетінің Қазақ АКСР Халық Комиссарлары 
Кеңесіне жолдаған есебінде аудан түргындарының аш екендігі, 
сондай-ақ жекелеген ауылдардың наразылық білдіріп жатқаны 
туралы айтылды. Бірқатар аймақтарда шаруалар арасынан 
мемлекеттік тапсырыс бойынша жиналған астықты рұқсатсыз 
бөліп алган фактілерде көрсетілді. Мэселен, Дмитриев 
селосының екі жүзге жуық эйелі көршілес кенттерден қосылған 
эйелдермен бірге жиналган астықты Орынбор астык қоймасына 
тапсыруға ашық қарсылық білдірді, «егер сіздер жиналган 
астықты экететін болсаңыздар біз аштан қырыламыз» деген 
ұранмен, ал Васильев селосының тұрғындары кэдімгі күн 
сайынғы таңғы жиында шіркеу қоңырауымен бір мезгілде бір 
үзім нан мен мал азығы төңірегінде кызу айтыс ұйымдастырды. 
Олар кеңестердің жергілікті өкілдерін: «бізге астық беріңіздер, 
эйтпесе біз аштан қырыламыз» деп қарсы алды. Никольск 
селосының түргындары, сол кезде көктемгі дэн себу науқанына 
эзірленген тұқымдық астықты рүқсатсыз өзара бөліп алды.

1921 жылгы тамыздан бастап Орынбор, Ақтөбе, Бөкей, 
Орал және Қостанай губерниялары аштықтан зардап шеккен 
аймақтардың тізіміне ресми түрде енгізілді. 1921 жылдың күзіне 
қарай Қазақ АКСР-інің жеті губерниясының бесеуі; Орынбор, 
Ақтөбе, Бөкей, Орал және Қостанай губерниялары (Түркістан 
АКСР-і құрамындагы Сырдария жэне Жетісу губернияларын 
қоспағанда) және Адай уезінің түргындары аштыққа үрынды.

3. ЖЭС-қа өтудің элеуметтік-экономикалық және саяси 
алғы шарттары

Жаңа экономикалық саясат капитализмге уақытша жол беру 
арқылы мемлекет қолында халық шаруашылығының эміршіл 
тұтқаларын сақтап қалуға есептелген пролетарлық мемлекеттің 
ерекше саясаты болуға тиіс. В.И.Лениннің пікірінше, жаңа
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экономикалык саясаттың негізгі мәні - елдің экономикалық 
жағынан артта қалу проблемасын шеше алатын жұмысшылар 
мен шаруалардың одагын жасау. Өнеркэсіп пен ауыл 
шаруашылыгының бір-біріне көмектесуі мен дамуы: ауыл 
шаруашылығын өндіріс құрал-жабдықтарымен қамтамасыз етуге 
бейімделген ауыр өнеркэсіпті қалпына келтіру, селолық ұсак 
тауар өндірушілерді көтермелеу; ауыл шаруашылық техникасын 
Кеңес өкіметі өндей алмай отырган шикізатқа айырбастау 
жолымен сырттан алу. Жаңа экономикалық саясатқа багыт алу 
РКП(б) X съезінде қабылданды. 1921 жылы 20 наурызда 
Компартияның X съезінің күн тэртібіне екі маңызды мэселе 
қойылды: біріншісі - партияның ішіндегі фракцияларға тыйым 
салу, екіншісі - шаруаларға үш жыл бойы ауыр салмақ болған 
азық-түлік салғыртын азық-түлік салығымен ауыстыру. БОАК 
съезде жаңа экономикалық саясатқа көшу багытын бекітті. Елді 
бүлінген шаруашылық жагдайынан шығару үшін оны азық- 
түлікпен қамтамасыз ету қажет еді. Бұл міндетті шешу үшін 
бэрінен бүрын шаруаларды ауыл шаруашылық өнімдерін 
өндіруді арттыруға ынталандыруды жүзеге асыру күрделенді. 
Сондықтан да азық-түлік салғыртын азық-түлік салығымен 
алмастыру жөнінде шешім қабылданды. Заттай салыктың 
орташа мөлшері азык-түлік салғырты мелшерінен 30-50%-ға 
төмендетіліп, егілген егін көлемі мен топырактың кұнарлығы да 
есепке алынды. Салық заттай түрінде салынып, оның мөлшері 
ертерек, алдын ала, егін себу жұмыстары басталғанға дейін 
хабарланды, жиналатын бүкіл өнімнің 5%-ын ғана құрады. Егін 
шаруашылықтарынан тыс мал шаруашылығына заттай салықтар 
салынды. Бастапқыда 13 салық енғізілгенімен, кейінірек олар 
бірыңғай ауыл шаруашылық салығымен алмастырылды. 1924 
жылдан бастап ол ақшалай алына бастады. Азық-түлік салығына 
өту шаруаларға өз шаруашылығын жоспарлау мен ауыл 
шаруашылық өнімдерінің артығын өз бетінше пайдалануға 
мүмкіндік берді. Бүл өз кезегінде НЭП-тің иегізғі белгілерінің 
бірі болған рынок пен тауар-ақша катынастарын калпына 
келтіруді талап етті. Жаңа экономикалық саясат: саяси-
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идеологиялық салада - катаң бірпартиялық тэртіп, басқаша 
ойлау мен басқаша іс-эрекетті басып-жаныштауды; 
экономикалық салада - шаруашылықтың экімшіл-рыноқтық 
жүйесін орнатуды білдірді. НЭП-тің енгізілуімен жерді жалға 
беру мен жалға алуға, жалдамалы еңбекті қолдануға рұксат 
етіліп, ауыл шаруашылық, несие, тұтынушылар кооперациясын 
дамыту көтермеленді. «Әскери коммунизм» кезінде еңғізілген 
еңбек міндеткерлігі мен еңбекке мобилизациялау жойылды. 
¥сақ кэсіпорындар жеке адамдарға немесе кооперативтерге 
жалға берілді. Жаңа экономикалық саясат - халық 
шаруашылығына экімшіл - эміршілдікті сақтап, белғілі дэрежеде 
капитализмғе уақытша ерік беруге есептелғен пролетариат 
мемлекетінің ерекше саясаты. 1921 жылы көктемде БОАК 
жергілікті тауар айырбасына, жеке саудаға, жеке меншік 
кәсіпорындар кұруға рүқсат беру жөніндегі декреттер 
қабылдады. Нарықтық қатынастарға көшу ақша айналымын 
ретке келтіру жөніндеғі мәселені күн тәртібіне қойды. 1921 
жылы жалпыға бірдей еңбек міндеткерліғі мен карточкалық 
жүйе жойылды. 1922- 1924 жылдар аралығында бір мезғілде ескі 
және жаңа ақша белгілерінің қатар қолданылуына рүқсат етілғен 
ақша реформасы жүргізілді. Рыноктың қалпына келтірілуі 
шаруашылық жүргізудің экімшілдік эдістерінен бас тартып, 
экономикалық, материалдық қызығушылық тудыратын эдістерғе 
көшуді талап етті. Жаңа экономикалық саясат аз уақыт эрекет 
етіп, барлық саланы біртұтас қамтыған жүйе болып қалыптасып 
үлгермеді. Ол ауыл шаруашылығының соғыс пен революциядан 
кейінгі элсіреуі мен үкіметтің НЭП жылдарындағы ішкі саясатта 
жіберген елеулі қателіктеріне байланысты толық жүзеге аспады. 
Алайда осы кездің өзінде үкіметтің нарықтық қатынастарды кең 
қолдану арқылы елдің барлық өндіргіш күштерін жаңдандырып, 
жалпы шаруашылыктың өркендеуін қамтамасыз ете алатын 
қабілеті айқын көрінді. Жаңа экономикалық саясат тарихқа 
Кеңес өкіметінің орнауы мен Азамат соғысынан кейінгі мэдени, 
идеологиялық, элеуметтік жэне экономикалық жандану кезеңі 
ретінде енді. Барлық қарама-қайшылықтарына қарамастан жаңа
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экономикалық саясат қысқа мерзімде халықтың тұрмыс 
дэрежесін арттырып, халық шаруашылығын калпына келтіруге, 
елдін, саяси өмірін жандандыруға жэне мәдени өмірін 
сауықтыруға мүмкіндік жасады. Жаңа экономикалық саясаттың 
тежелу себебін партия мен мемлекет басшыларының бұл 
саясатты түсіну мен іске асырылу мүмкіндіктерін бағалаудағы 
жіберген қателіктерімен түсіндіруге болады. Осындай 
түсінбеушіліктің нэтижесінде жеке меншік капиталға қарсы 
науқаны басталды. Оның нәтижесі - деревнядағы шаруалар мен 
каладағы жүмысшылар наразылығымен қатар жүрген рынок 
айналымы. 20-жылдардың соңында жаңа экономикалық саясат 
бэсеңдеп, іс жүзінде партия мен бүкіл елдін тарихында келесі 
кезең басталып, партиялық (мемлекеттік) басшылықтың қүрамы 
өзгеріп, Сталин мен оның жақтастары жеңіске жеткенде жаңа 
экономикалық саясаттың соңғы сэті туды.

7.ДС.Өлкедегі кеңестік міемлекеттік қүрылыс.
1. ҚАССР-ның тұңғыш Конституциясының қабылдануы,
оның негізгі принцптері жэне ұлттық-мемлекеттік межелеу;
2. Жер-су реформасының іске асырылуы: шабындықжэне
жайлымдық жерлерді қайта бөлу;
3. Қоғамдық-саяси оппозиция: «Кіші Қазан» идесы жэне
оның зардаптары.
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1.ҚАССР-НЫҢ түңгыш Конституциясының қабылдануы, 
оның негізгі принцптері және үлттық-мемлекеттік 
межелеу

Азамат соғысының аякталуы жэне 1922 жылы Кеңестік 
Социалистік Республикалар Одағының (КСРО) күрылуы елде 
үлттық-мемлекеттік қүрылыс процесін дамьпуға ықпал етті. Атап 
айтқанда, РКФСР құрамындағы барлық кеңестік республикалар 
мен облыстар қүрылды. Ұлттық-аумақгық мемлекетгік 
қүрылымдарды құрушы халықтардың, оның ішінде Қазақ АКСР- 
інің басшылары мен жекелеген өкілдері Орталықтың алдына 
қайсыбір халықгың ұлттық-мемлекеттілігі аясында бүкіл 
этникалық аумаққа қайта бірігуі туралы мэселе қоя бастады.

Бүл проблема Орта Азия мен Қазақстанда күрделі сипат алды. 
Атап айтқанда, Сырдария және Жетісу облыстарын Қазақ АКСР-і 
қүрамына қосу қажеттігі туралы мэселе жүйелі түрде көтерілді.

1924 жылғы каңтарда Қазақ АКСР-інің үкіметі іс жүзінде 
Жетісу жэне Сырдария облыстарының кэзақ аудандарын 
Кдзақстанға қосу туралы мэселе көтерідді. Орта Азияны межелеуге 
Түркістанныңбарлықтэд)ғылыкты халықтары мүдделілік танытты.

Орта Азияны үлттық-аумақтық межелеудің себебі КСРО-ның 
большевиктік басшыларының өңірде үлттық республикалар жэне 
үлттық-мемлекеттік қүрылымдарының нысандарын құру арқылы, 
оларда таптық қайшылықты күшейтіп, сөйтіп басмашылық 
козғалысты элсіретуге тырысты. 1924жылғы 12 маусымда РК(б)П 
ОК-і Орта Азияны үлттық-мемлекеттік межелеу туралы қаулы 
қабылдады. Аумактық комиссияның қүрамында бірқатар шағын 
комиссиялар: саяси, экономикалық, статистикалық жэне бірнеше 
ұлтгық комиссиялар іс^ыдды.

Ұлттық-аумактық межелеу нэтижесінде Түркістан АКСР-інің 
бұрынғы Жетісу жэне Сырдария облыстарының біраз бөлігі Қазақ 
АКСР-інің қүрамына өтті. 1924 жылғы қарашадан бастап осы 
облыстарды басқаруды ҚАКСР-інің үкіметі қүрған, жоғарыда 
аталған ревкомдар жүзеге асырды.

Межелеу барысында Қазалы, Ақмешіт, Түркістан, Шымкент 
уездері, Әулиеата уезінің үлкен бөлігі, бұрынғы Сырдария
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облысының Ташкент және Мырзашөл уездерінің бір бөлігі 
Қазақстанга өтті. Сонымен қатар ҚАКСР-іне Жетісу облысынын 
Алматы, Жаркент, Лепсі, Қапал (Талдықорған) уездері, Пішпек 
(Бішкек) уезінің Георгиев, Шу, Қаранөкіс болыстары қосылды. 
Нэтижесінде Қазак АКСР-інің аумағы 700 мың шаршы шақырымға, 
яғни үштен біріне ұлғайды, сөйтіп 2,7 млн шаршы шақырымды 
құрады, ал халқы 1468 мың адамға өсіп, р>еспубликадағы жалпы 
саны 5230 мың адамга жетті. Халықтың 1926 жылғы санағы 
бойынша қазақтар бүкіл республика халқының үштен екісіне 
жуығын (61,3%) құрады.

Экономикалық бай ресурстарымен және тармакталған 
ирригациялық желілерімен, сан миллион малымен қоса ауқымды 
аумақтың қосылуы Қазақстанның өндіргіш күштерінің дамуына 
қолайлы эсер етгі. Осыған байланысты республиканың жаңадан 
аудандастырылуы туралы мәселе қаралды. . Қазақ АКСР-інің 
астанасын Қызылорда қаласына көшіру туралы шешім 
қабылданды. РКФСР-ның Үкіметі ҚАКСР-інің басшылық 
органдарын орналастыруға арналған ғимараттар қүрылысына 4 
млн. COM бөлінді. 1925 жылғы 6 сэуірде БОАК Төралқасы 
Орынбор губерниясын Қазақ АКСР-і қүрамынан шығару туралы 
қаулы қабылдады, сөйтіп аумақтық-экономикалық мэселелерді 
нақтылауды БОАК-тің арнаулы комиссиясына тапсырды. Қазак 
АКСР-і құрамынан бөліп шығарылған Орынбор губерниясына оның 
басым бөлігін орыс халқы қүрайтын аудандар мен Орал губерниясы 
Елек уезінің бір бөлігі қарады.

1925 жылғы 15— 19 сэуірде республиканың жаңа астанасында 
Кеңеспк Қазақстанның V съезі өтті, оңда байырны халықгың —  
қазақгардың тарихи атауын қалпына келтірді, Қырғыз АКСР-інің 
аты Қазақ Автономиялық Кеңес Республикасы деп өзгертілді. 
Съезд сонымен бірге республиканың жаңа астанасының атауын 
өзгертті: Перовск каласы Қызылорда деп аталатын болды.

Конституция 1936 жылы 5 желтоқсанда Кеңестердің VIII 
Бүкілодақтық Төтенше съезінде қабылданды. Жаңа 
Конституцияга сэйкес, 1937 жылы 26 наурызда Қазақ АКСР-і 
одақтық республика болып қайта құрылды. 1937 жылы наурыз
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1 айында Қазакстан Кеңестерінің Төтенше X съезі Қазақ КСР 
Конституциясын бекітті.

КСРО жаңа Конституциясы жаңа республикалық одақтық 
конституцияларды қабылдаумен тікелей байланысты болды. Онда 
да, одақтас республикалар конституцияларының қүрылымы мен 
мазмүны КСРО Конституциясымен бірдей болды. Әр 
республиканың КСРО құрамынан еркін шығу қүқығы сақталды, 
олардың келісімінсіз одақтас республикасының аумагы
өзгертілмейтін болды. Конституция барлық одактас республикалар 
аумағында бүкілодактық зандардың күші бірдей жүретіндігі туралы 
ережені бекітті: одактас республикалардың заңы мен бүкілодактық 
заңы алшақ келген жағдайда бүкілодактық заң қолданысқа алынды. 
Сонымен, Конституция одақтас республикалардың үстінен одақ 
заңының басымдығын түбегейлі бекіткенін көруге болады. Онда 
республикалық органдардың одақтық органдар актілерін бөгеу 
немесе қарсылық білдіру құқығы қфастырылмады. КСРО 
азаматгарына бір гана одақтык азаматгық белгіленді, одақтас 
республикалардың әрбір азаматы КСРО азаматы болып табыгщы.

Осынау құжатта деклорацияланған барлық қүқық атаулыға 
қарамастан, республикалар накты тэуелсіздікті жэне де өзін-өзі 
басқаруды ала алмады. Қазақстанның суверенитетін формалды түрде 
мойындағанның өзінде және оның жерін заң жүзінде бекітіп беруі 
біздің мемлекетімізде өте үлкен рөл атқарды. 1937 жылы 12 
желтоқсанда республика Жоғарғы Кеңесінің сайлауы өтті. Сайлау 
демократиялық сипатга болмады, халық жоғарыдан бекітілген 
кандидаттарға дауыс берді.

2. Жер-су реформасының іске асырылуы: шабындық және 
жайлымдық жерлерді қайта бөлу

20-жылдардың бас кезіндегі Қазақстанда жүргізілген 
аграрлық реформалар ауыл шаруашылығының дагдарыстан 
шығуында маңызды рөл атқарды. 1921 жылдың ақпан-сэуір 
айларында Қазақ АКСР ОАК қазақ еңбекшілеріне қоныс аудару 
басқармалары патша үкіметі казак эскерлерінің пайдасына 1916- 
1917 жылдары тартып алған, помещиктер мен капиталистерге
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кеткен, қоныс аударушылар заңсыз басып алған жерлерді 
қайтарып беру жөнінде декреттер қабылдады. Бұл декреттермен 
жер пайдаланудың эділетті тэртібі орнатылды. Қазақтарға Ертіс 
өзенінің бойындагы он шақырымдық алқап пен бұрын қазақ 
эскерлеріне тиісті болған Жайық өзенінің сол жағалауындағы 
жерлер қайтарылды. Бұл аумақтардағы барлық қазақ жэне шаруа 
шаруашылықтары осы аудандар үшін әдеттегі мөлшердегі жер 
үлесін пайдалану құқығын сақтады. Кейінірек Жайықтың сол 
жағалауындағы жерлердің бір бөлігі межеленіп, қазақтардың 
пайдалануына шүрайлы жайылымдар берілді. Көкшетау 
уезіндегі барлық бос жатқан жер қорын Кеңес қазақ 
еңбекшілеріне берді. Ф.Голощекин бастаған саяси басшылық 
қазақ ауылын кеңестендіру жолында түрған негізгі кедергі 
байлар табы деп түсінді. Сондықтан 1926 жылы 20 мамырда 
«Жерге орналаспай жер пайдаланатын көшпелі жэне жартылай 
көшпелі аудандардың шабындық және егістік жерлерін уақытша 
қайта бөлу туралы» заң қабылдап, байларды мал жайылымынан 
айыру шарасын осы жылдың маусым жэне шілде айларында 
бастап кетті. Шабындық және егістік жерлерді кайта бөлудегі 
қиындықтар: жерді өлшеу даярлықсыз жүргізілді, болыстық 
атқару комитеттері мен ауылдық кеңестерде бүл шараның 
мақсаты мен мэнін толық түсініп, оны ақырына дейін жеткізуге 
мүдделі қызметкерлер аса көп байқалмады. «Кіші Қазан» 
бағдарламасы аясында шабындық және егістік жерлерді қайта 
бөлу арқылы қазақ ауылында тапаралық «майдан» ашудан 
үміттенген кеңестік басшылык бүл үміті ақталмаған соң, жаңа 
ауқымды қауырт шараларды іске асыруды қолга алды.

3. Қоғамдық-саяси оппозиция: «Кіші Қазан» идеясы жәпе 
оның зардаптары

И.Сталин хатынан соң Қазақстандағы саяси билікке үлттык 
кадрларды тек таптық тегіне қарап тарту кең етек алды. 
Сонымен бірге бұқара арасынан іріктелген қызметкерлердің өзін 
үлттық сезімі мен үстанымына байланысты жіктеу орын ала 
бастады.1925 жылы жазда республика басшылығына Орталық
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Филипп Исаевич ГолощекиндІ жіберді. Жергілікті жағдаймен 
танысып алған соң Ф.Голощекин И.Сталинге арнайы хат 
жолдап, онда ендігі уақытта басымдылық жалпыүлттық 
міндеттерге емес, қазак ауылын кеңестендіруге, республика 
өмірінде коммунистердің үлес салмағын күрт арттыруға, басқару 
аппараттарын жергіліктендіруге, яғни қазақ бүқарасына қазақша 
қызмет жасауға, сондай-ақ «үлкен саясатқа» емес, калың қазақ 
бүқарасаның күнделікті мүқтаждыктарын қанагаттандыруға 
берілмек екендігін тәптіштеп айтты. Ф.Голощекин үсынған 
«Кіші Қазан» концепциясы осындай тұжырымдардан түрды 
жэне ол И.Сталиннің толық қолдауын алды. Қазақстандағы 
кеңестік мемлекеттік автономия қызметіне үлттық сипат, мазмүн 
беруге күш салған саяси топ (С.Қожанов, С.Сэдуақасов, 
Ж.Мыңбаев, Н.Нұрмақов, т.б.) Голощекин үсынған «Кіші Қазан» 
багдарламасын қазақ ауылында «азамат соғысын» тудыру 
эрекеті есебінде қабылдады. Қазақ қайраткерлері арасындағы 
келесі бір топ (О.Исаев, І.Қүрамысов, Ғ.Тоғжанов, т.б.) ендігі 
уақытта басымдылықтың жалпыүлттық емес, таптық саяси 
мэселелерге берілгенін жөн санады. Республика өміріндегі саяси 
тартыс, негізінен, осы екі топтың арасында жүрді.

8. ДС. Қазақстандағы ауыл шаруашылыгын 
үжымдастыру: мақсаты, барысы, салдары.

1. Жаңа экономикалық саясаттың ақыры;
2. Күштеп отырықшыландыру; экономикалық жэне саяси 

мақсаттары;
3. Сталиндік режимнің шаруаларды қудалау саясаты;
4. Ұжымдастыру -шаруалар қасіреті.
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1. Жаңа экономикалық саясаттың ақыры
БК(б)П ұйымдарына 1928 жылғы ақпанда жазган нұсқау 

хатында Сталин: «Біздің жаңа экономикалық саясаттан бас 
тартатынымыз. азық-түлік салгыртын енгізетініміз, кулактарды 
тәркілейтініміз жэне т.б. туралы эңгімелер контрреволюциялық 
сандырақ болып табылады, оган қарсы табанды түрде күресуіміз 
керек. ЖЭС біздің экономикалық саясатымыздың негізі жэне ол 
тарихи ұзақ мерзімге созылады» деп жазды.

20 ж. аягындагы төтенше астық жинау науқаны мен тэркілеу, 
салықтық саясат осыныңайкын көрінісі.

«Социалистік индустрияландырудың сталиндік жоспары» 
өзінің аукымдылық («тарихи қысқа мерзімде капиталистік елдерді 
қуып жетіп, басып озатын») сипатына орай өнеркәсіпке салынатын 
инвестиция көлемінің тепе-теңдігін халықтың тұрмыс деңгейі мен 
түгыну жэне тіршілік сапасын айқындайтын саланы дамытуга 
жұмсалатын қаражатты қысқарту есебінен бұзып жіберді. Тек 
өндіріс құрал-жабдыктарын өндіру саласын гана ьпггаландырып, 
тұгыну бұйымдарын өндіруді ескерусіздіктен елде жаппай «тауарга 
деген мұқгаждықты» тудырды. Тұгыну тауарларына тапшылыктын 
күшейіп тұрган жагдайында бюджеттің мүмкіндігі есептелмей 
жасалған жоспарлар бағаның шарыктап өсуіне экелді.

Сонымен бірге өнеркәсіпті мемлекет толық өз иелігіне 
алгандықтан түтынушыларга да (эсіресе аграрлық секторда)
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үстемдік жасап, өнеркэсіп өнімдеріне баганы көтеріп жіберген 
жагдайлар кездесті, ал ауыл шаруашылығы өнімдеріне төмен бага 
белгіленді: 1927/28 жылы астықтың мемлекеттік бағасы «көлеңкелі 
нарыктагыдан» 40%-га дерлік, ал 1928/29 ж. шаруашылык 
жылында 50%-га төмен болды. Багада қалыптасқан осындай 
теңсіздіктің нэтижесінде шаруа шаруашылыгы өте жоғары салыкқ 
салу объектісіне айналды. Осы шектен тыс салынган салықтан 
түскен немесе «шаруалар сыйының» қаражатын индустрияны 
дамытуға жұмсау көзделінді.

Мемлекет қолдан жасаган өнеркэсіп пен ауыл шаруашылыгы 
тауарларына қойылатын «қүрдым баға» саясаты етек алуы елдегі 
тауар тапшылыгы мен күйзелісті, ауыл шаруашылыгы өнімдерін 
өндірушілердің өз өнімдерін сатудан бас тартуына әкеп сокдырды. 
Астық қоры бар шаруаның өз астығын арзан бағамен сатуының 
еш мәні болмай қалды. 1927/28 жылдардагы астық дайындау 
дагдарысын тудырды. Бүл жагдай кеңестік тарихнамада «ауқатты 
және контрреволюциялық элементтердің пролетариат 
диктатурасын аштықпен түншықтыргысы келген эрекеті, 
кулактардың астық ереуілі» ретінде біржақты багаланды. 
кулактардың артық астыгын тартып алу керек» деді.

Демек, Сталин шаруаларга қарсы қугын-сүргін шараларын 
кеңінен өрістетуді ұсынды. «Большевик кадрларды таптық күрес 
енеріне үйрету және жергілікті партия аппараты қатарын мінезі 
жүмсақ, енжар адамдардан тазарту» үшін Кеңес империясының 
негізінен астықты өңірлеріне Саяси бюро мүшелері жіберілді, 
олар астық дайындау науқанына басшылық жасауы тиіс болды. 
Қазақстанда бүл науқанды өткізу Голощекинге тапсырылды, 
ол «қазақ ауылдарына кіші Қазан төңкерісін жасауды» 
ойластырып, жоғары партия басшылығы алдында табанды 
әкімшілердің бірі ретінде көрінді. Партия «белсенділерінің» 
қолдауымен ауылдық жерлерге қалалардан 30 мыңнан астам 
коммунист белсенділерден түратын жедел уэкілетті армия мен 
жүмысшы отрядтары жіберілді. Селолық кеңестерді арам 
пигылдылардан тазарту, жергілікті атқамінерлерден белсенділер 
қатарын құру, «үштіктер» мен эр түрлі көмекші комиссиялар
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ұйымдастыру жэне т.б., яғни «эскери коммунизм» кезеңіндегі 
тәжірибені өмірге енгізу, оны «таптық күресті күшейту» 
жөніндегі сталиндік идея рухында шығармашылықпен дамыту 
міндеттелді.

Сталин Сібірде «астық майданын» ашты, онда ол үш аптадай 
дерлік уақыт болып, партия белсенділерін қатаң сынға алып, ең 
қатал шаралар қолдануды талап етті, оның көпшілігіне осы кезге 
дейін де тең келері жоқ.

Мәселен, Новосибирск мен Омбыда сөйлеген сөзінде Сталин 
(1928 жылғы 18,27 жэне 28 қаңтар) нүсқаулы түрде РКФСР ҚК- 
нің 107-бабын елде жаппай қолдануды талап етті. 1928 жылғы 
қаңтардан бастап ең алдымен астық өсірушілерге, «артық астыгын 
мемлекетгік баға бойынша тапсырудан бас тартқандарга жэне 
алыпсатарларға қарсы» қолданылды. Жаза түрінде 107-бап бүкіл 
мүлкін немесе мүлкінің бір бөлігін тәркілей отырып, бір жылға 
дейін бас бостандығынан айыруды, ал бағаны көтеру үшін «топ 
болып келісіп алғандарды» толық тэркілей отырып, үш жылға 
дейін бас бостандығынан айыруды көзделді.

Осындай өзгерістерге қол жеткізу үшін Қазақстанда «орал- 
сібір» эдісі деп аталатын эдіс қолданыла бастады. Оған қайсыбір 
селоның шаруалары бастамашы болған, бірақ оның эдейі 
бүрмалануына қарағанда, ол астық өндірушілерден астықты еш 
қарсылықсыз тартып алуға арналган, тиісті орыңдарда мейлінше 
мүқият эзірленген қүрал болатын. Оның мэні: кедейлер мен 
орташалардың жиналысында көмекші комиссиялар сайланды, олар 
өздері таңдаған тэртіппен астық дайындау жоспарының 65%-ын 
кулактар-байлар есебінен жэне 35%-ын орташалар есебінен жүзеге 
асырды. Егер бүл шешімі орындалмаса, кулактар мен орташаларға 
берілген тапсырма қүнының бес еселенген мөлшерінде айыппүл 
салынды немесе бас бостандығынан айыруға үкім шыгарылды. 
Сөйтіп, бэрі де кедейлердің қолымен жасалды: селолық кеңестерге 
жоғарыдан астық дайындау жоспары берілді жэне ол қатал жазалау 
шараларымен орындалды.

Саяси науқандар жүйесінің іс тэжірибесі қуатты насихат 
құралының көмегімен идеологиялық тұрғыда қамтамасыз етілді.
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Сондыктан газеттерде «Кулактарды түрмеге қамайық!», «Кулак пен 
байды катал қыспаққа алайық!», «Кулактар мен байлардың 
қүйыршыктарына соққы берейік!», «Тап жауларына карсы аттан 
салайык,!», «Астықты шіріткендерге өлім келсін!», «Астықты 
жасырғаны үшін - түрме!», «Аштықты үйымдастырушыларға - 
кулактар мен байларға өлім келсін!» жэне т.б. үрандар көбейді.

Мүндай жалған ұрандар мен саяси іс-эрекеттерге карсы елде 
наразылықтар басталады. Жиналған жиындарда шаруалар: 
«Астықты еркін саудалауға рүқсат етілсін, сонда бэрі де тоқ болады, 
эйтпесе жалқау-большевиктер елді аштықка үрындырады», «Ауыл 
шаруашылыгын дамытпау керек, бэрібір үкімет салықпен 
тұншықтырып тастайды» т.б. деп ашык, мәлімдеді.

Қатаң экімшілік террор қазак ауыддарында азық-түлік 
дайындау науқаны барысында күшейді. Мүнда мал дайындау 
науқаны «эскери коммунизм» уақытындағы күштеу эдісімен 
жүргізілді. Көп үзамай «асыра сілтеу болмасын, аша түяқ 
қалмасын» ұраны азық-түлік дайындау науқанының айқындаушы 
үранына айналды.

Ауыл шаруашылығы өнімдерін дайындаудың күштеп жүргізілуі 
жэне салық ауыртпалыгының күрт артуы халық шаруашылығын 
дағдарысқа экелді, түрғындардың жаппай көшуіне мэжбүр етті, 
өндірістің ұйымдық қүрылымында бейберекетсіздіктер орын 
алды. ЖӘС тарихи кезең ретінде өз мүмкіндігін аягына дейін 
ашып көрсете алмай, нэтижесіз аяқталды.

2.Күштеп отырықшыландыру: экономикалық және
саяси мақсаттары

Көшпелілер мен жартылай көшпелілерді отырықшылыққа 
сталиндік күштеп көшіру саясаты қазақ этносының тіршілік ету 
жүйесін мықтап бүзды.

Седентаризация (отырықшыландыру) идеясы, сондай-ақ ауылды 
жаппай үжымдастырудың болашагы шаруашылық - мәдени 
үлгілердің ауысуымен тығыз байланыстырылды. Басқаша айтқанда, 
қазақ шаруа шаруашылығының даму жолдары мал өсіретін 
шаруашылықтардың еғіншілікпен айналысатын немесе тұрақтап
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мал өсіретін шаруашылыктарға ауысуымен (мемлекеттің 
бағыттауымен) теңестірілді.

Көшпелілерге танылған, эртараптандырылған (күрделі) 
технологиялық дағдыларына мұндай таным сэйкес келмейді. 
Ежелгі далалықтар өндірісті ұйымдастырудың принциптерін 
меңгерді, табиғи орпгадағы өзгерістерді зерделеп, осыдан келіп 
туындайтын қайшылыктарды топтасқан қорларды кэдеге жарату 
арқылы шешуді үйренді. Мал түқымын жақсарту, табынды 
бақташылық пен оның қүрылымын жетілдіру эдістерін терең 
меңгерді, олардың малдың этологиясы (дагдысы) жэне 
фенологиясы саласындағы танымы ете жоғары болды. Осы бүкіл 
тэжірибе ғасырлар бойы дамытылып, жетілдіріле түсті, жаңа 
сипатпен ұрпақтан үрпаққа жалғасгы. Осының өзі мал өсіру 
мәдениеті серпінділігінің шартты түрдегі басты көздерінің бірі 
саналады.

Ауыл шаруашылығын үжы\адастыру арнасыңда жүзеге 
асырылған отырықшыландыру саясаты объективті түрде 
ерекшеленген: кэдімгі табиғи және материалдық-технологиялық 
алғышарттардан айырылды. Дегенмен қайсыбір отырықшылану 
мүмкіндігін теріске шығару дүрыс болмас еді. Мүнда 
болашақтың мүмкіндігі де бар еді. Көшпелі-мал шаруашылыкты 
қүрылымдарда тамыр жайған қайшылыктар ерте ме, кеш пе өзінің 
пісіп-жетілу барысында бәрібір жарыққа шығуы тиісті.

Көшпелілік тарихи даму барысында өзінің экологиялык жэне 
технологиялық элеуетін тауысып, жойылуға мәжбүр болды, өйткені 
шаруашылық жүргізудің мүңдай нысаны қоғамның 
индустрияландыру жэне топтасу жағдайларына, нарыктық экономика 
талаптары мен мықтап дамыган түтыну жүйесінің қүндылыісгарына 
бейімделуге кабілетсіз еді. Тиісінше, отырықшылыкқа көшіру эдісі 
табиғи жолмен өзгертілуі жүзеге асырылмады.

3. Сталиндік режимнің шаруаларды қудалау саясаты
Ұжымдастырудың әкімшілік-зорлықшылдық сипаты 

кулактар мен байларды тап ретінде жою аясында белең алған 
қуғын-сүргін іс-шаралары қасірет түрінде бой көрсетті.
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Мемлекеттің үжымдастыру қарқынын жедел арттыруға рұқсат 
еткен БК(б)П ОК-нің 1930 жылғы 5 қаңтардағы халықты зар 
жылатқан қаулысына дейін тэркілеуге барынша бастамалык, 
жасаған. Шаруа шаруашылықтарын тэркілеу, салықпен қысу: 
ауыл шаруашылығы салығы, дербес салық салу жэне т.б. орын алды. 
1929 ж. 28 маусымда БОАК пен ХКК «Жергілікті Кеңестердің 
жалпымемлекеттік тапсырмалар мен жоспарлардың орындалуға 
қатысты қүқыісгарын кеңейту туралы» қаулы қабылдады. Соған 
сэйкес, ауыл жиындарында астық дайындау жоспары бойынша 
өзіне міндетгеме қабылдау тэртібімен жекелеген шаруашылықгар 
арасында тапсырманы бөліске салуға рүқсат етілді. Сөйтіп, 
жиынның шешімдеріне бағынбаған, астық тапсырудан жалтарған 
жекелеген шаруашылықтарға әкімшілік тэртіппен тапсырылмаған 
астықгың бес еселенген қүны көлемінде айыппүл салынды, мүлкі 
сатылуга жатқызылуы тиіс болды. Қаулы РФКСР ҚК-нің 61-бабы 
бойынша қылмысқа тарту көзделді. КСРО ОАК мен ХКК «Малды 
жосықсыз союға қарсы күрес шаралары туралы» қаулысының 
негізінде 1930 жылғы қаңтарда сот өндірісінде мал сойғаны жэне 
«ауыл шаруашылығын үжымдастыру науқанын боддырмау жэне 
оның белең алуына кедергі келтіру мақсатымен» арандатушылықпен 
айналысқаны үшін айыпталған адамдарға қарсы 79-бап қабылданып, 
«басқа жерге көшіре отырып немесе онсыз, екі жыдцық мерзімге 
дейін бас бостандығынан айыру» түріндегі жаза көрсетілді.

Оның үстіне Лениннің өсиетін («Келісімге жол жоқ: кулакты 
помещикпен, тіпті олар үрысып қалған күнде де, табыстыруға 
болады, ал жұмысшы табымен еш уақьпта келісімге келтіре 
алмайсыз») басшылыққа алып, шаруаларга қарсы қуғын-сүргінді 
қыса түсті. 1929 жылғы желтоқсанда аграрлық марксистер 
конференциясында Сталин кулактарды тап ретінде жою бағыты 
партиялық-мемлекеттік саясатта ресми мэртебе алады деп 
жариялады.

1930 жылғы 11 қаңтардағы «Правда» газетінің мақаласында: 
«Кулакты тап ретівде жою мэселесі теориялық каулылар аясынан 
партияның осы кездегі «практикалык, жүмыс» аясына 
көшірілді» деп жазылды. БК(б)П ОК Саяси бюросының 15
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қаңтардағы шешімімен В. Молотов басқарған, 21 адамнан 
тұратын арнаулы комиссия құрылды (оған Ф. Голощекин кірді). 
Ол кулактарды тэркілеу жөнінде бірқатар шаралар эзірледі, 1930 
жылғы 30 каңтарда Саяси бюроның каулысы түрінде ресми 
нұсқаулық күшке ие болды. Тэркілеуге жатқызылган шаруа 
шаруашылықтарының саны оның жалпы санының 3—5%-ы 
шегінде белгіленді. Дегенмен КСРО ОСБ деректері бойынша 
1929 жылы кулак үй-жайының үлесі 2%-дан асты. Тиісінше, 3% 
бос орын каддырыдды, ол 600—700 мың отбасылық
шаруашылыктармен (яғни шамамен 3,5—5 млн адам) 
толықгырылуы тиіс болды.

Бірінші санатгағыларға 60 мың отбасы, екінші санаттағыларға 
150 мың отбасы енгізілді. Қүжаттқа сэйкес, «партияның ақыл- 
ойы» жаппай көтерілген шаруалар қарсылығын жоюға 
бағытталған ұстаным болатын.

Аталған қаулымен Қазақстан үшін нүсқамалық тапсырмалар 
белгіленді. Бірінші санаттағы адамдардың істері бойынша үкім 
«үштік» деп аталғандардың сот отырыстарында шығарыдды, 
«үштіктің» қүрамына партиялық органдардың, ОГПУ мен 
прокуратураның бірінші басшылары кірді. Екінші топтағылар, 
кедей шаруалар мен жарлы-жақыбайлардың қатысуымен, 
үжымшардың жалпы жиналысының карауына берілді, бірақ бүкіл 
тізімді жергілікті органдар бекітті. 1930 жылдың ақпан-мамыр 
айлары аралыгында «Науқанның» жедел жүргізілуін ОПТУ жүзеге 
асырды.

1931 жылгы 20 шілдеде БК(б)П ОК Саяси бюросы өзінің 
отырысында кулактардың шаруашылыктарын жаппай жер аудару 
негізінен аяқталды деп баяндап. оларды одан әрі жер аударуды 
жекелеген тэртіппен жүргізуді үсынды. 1с жүзінде бұл «гэртіп» он 
мындаған адамдардың жаңа күрбандыгымен өлшенді.

4. Ұжымдастыру -шаруалар қасіреті
1927 жылы ақпанда БОАК көшпелі, жартылай көшпелі 

қазақтарды жерге орналастыру туралы шешім қабылдады. 
Голощекин Қазақстандағы егістікке жарамды жерлерге орыс
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шаруаларын қоныстандыру мақсатын бірінші кезекке қоюга 
тырысты. Бүл Н.Нүрмақов, Ж.Сүлтанбеков сияқты 
қайраткерлердің заңды қарсылығын тудырды. 1927 жылы 
қарашада өткен VI Жалпы - қазақтық партия конференциясы 
Қазақстанды мекендейтін барлық ұлттарды жаппай жерге 
орналастыру қажеттігі жөнінде қаулы қабылдады. Ол қаулыны 
БОАК өзінің 1927 жылы 12 желтоқсандағы қаулысында толық 
мақүлдады. Соның нэтижесінде Қазақстан үкіметі 1928 жылы 4 
наурызда «Қазақ АКСР-де жерге орналастыру тэртібі және 
жерді пайдалануды ретке келтіру туралы» арнайы қаулы 
кабылдады, оны іске асыру барысында басымдылық қоныс 
аударушыларға берілді. Ал көшпелі жэне жартылай көшпелі 
қазақ қожалықтарын отырықшы түрмысқа аудару мынадай 
қарқында жүргізілді: 1930 жылы — 87 136, 1931 жылы — 77 
508, 1932 жылы — 77 674 жэне 1933 жылы — 242 208 
қожалықтар арнайы белгіленген жерлерге орналастырылды. 
Қазақ қожалықтарын жаппай отырықшы тұрмысқа аудару 
оларды мемлекет тарапынан материалдық жэне қаржылай 
қолдаусыз, қүр науқаншылық шаралар арқылы жүргізілді. Бұл 
ауқымды шараларды қауырт түрде іске асыру идеясы, көздеген 
басты мақсаттарының бірі — қоныс аударушыларга қазақ 
жерлерін босатып беру болды. БОАК-тың 1928 жылгы 29 
наурыздагы қаулысында қазақтардың белгіленген мөлшерден 
артық жерлерін кесіп алу көрсетілді. Осылайша Кеңес үкіметі 
қазақ жерін отарлау ісіне жаңа қарқын берді. Бүдан кейін 
қабылданган шешімдер мен қаулылар патшалық Ресейдің қазақ 
жерін отарлау саясатының қайта тіріліп, кеңестік заманда жаңа 
багытта жүргенін байқатады. 1927 жылы желтоқсан айында 
тэркілеу туралы заң дайындау үшін арнайы комиссия құрылды. 
Ал келесі 1928 жылы 27 тамызда «Байлардың шаруашылыгын 
тэркілеу туралы» жэне 13 қыркүйекте «Тэркілеуге қарсылық 
көрсеткені үшін қылмыстық жауапқа тарту жэне ірі, жартылай 
ірі феодалдарды көшіру туралы» деп аталган екі қаулы 
қабылданды. 700 ірі шаруашылыктың мал-мүлкін тэркілеу 
белгіленді. Малмен қоса бау-бақша, ауыл шаруашылығы
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құралдары — соқа-сайман, арба, шана, тіптен күрке, жертөлелер 
де тәркілеуге жатқызылды. Байлардың мал-мүлкін тэркілеу 
олардың туыстарының қолымен жүргізілді. Осылайша 
қазақтарды өзара араздастыру саясаты тереңдей түсті.

1931 жылғы 20 ақпанда БК(б)П ОК-нің Саяси бюросы 
тэркіленгендерді көшіру туралы арнайы мэселе қаралып, осыған 
байланысты ОГПУ-ға жарты жылдың ішінде «кулактардың 200— З̂ОО 
бала-шағалы отбасын орналастыру үшін арнайы тағайындалган 
комендантгардың басқаруымен кенттер, ең алдымен Қазақстан 
аумагына», арзан жұмыс қолымен қамтамасыз етуге тапсырма 
берілді.

1933 жылы республикага 55 мыннан астам адам көшірілді. 
Қазақстан термин! «Сібір» сөзінің синониміне айналды.

Белгіленген жерге келген арнайы қоныс аударушылар мұнда 
ауыр азаптар тартты. Оларға кебіне табиғи-климаттык жағдайлары 
өте нашар: шөлейтті және жартылай шөлейтті, сондай-ақ
өнеркәсіптік және теміржол құрылысын жүргізуге арналған жерлер 
бөлінді. Айталық, БК(б)П Қазөл-ком жанындағы «үштіктің» 
хаттамасында (1930 ж. 23 қаңтар) мынадай нұскау берілген: 
«Көшірілетін кулак шаруашылыктары отбасыларымен бірге топ- 
тобымен шөлейтті аудандар телімдеріне орналастырылсын».. 
Мүндай жерлер ретінде, мысалы, Каспийдің жағалауындағы өте 
колайсыз аумақгар (Жылоңдан Өлі Қолтықка дейін), Адай ауданы, 
Торғайдың онтүстік бөлігі (Акққұм кұмдары), Балқаштың батыс 
жағалауы бөлінді.

1932 және 1933 жыдцарда арнайы қоныс аударылгандар 
арасынан 55 441 адам қайтыс болған. 1933 жылы Солтүстік 
Қазақстанда «кулак түрмесінде» туғандардан гөрі өлгендердің 
саны 19 есе, ал Оңтүстік Кдзақстанда 13 есе көп болды. Аштық пен 
суықтан жер аударылгандардың 24%-ы, яғни олардың әрбір 
төртіншісі қазаға ұшыраган. Сонымен бірге А. Андрееваның 
комиссиясы жазған арнайы қоныс аударушылардың жағдайы 
туралы: Тэркілеудің, өз халқына геноцид ұйымдастырудың ақиқаты 
осындай еді.
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9.ДС Қазақстан индустрияландыру кезеңінде.
1 .Индустрияландыру сипаты, ауқымы, қарқыны;
2. Өнеркәсіптің дамуы жэне оның шикізаттык бағдары;
3. Ұлттық индустрия кадрларының қалыптасуы.

Деректер
1. Голод в Казахской степи. Сб. докум. А., 1991.

Зерттеулер
1. Асылбеков М.Х.., Нурмухамедов С.Б., Пан Н.Г. Рост 

индустриальных кадров рабочего класса в Казахстане. 
А.-А., 1976.

2. Түрксиб-первенец социалистической индустриализации. 
А-А., 1953.

3. Нусупбеков А.Н. Формирование и развитие советского 
рабочего класса в Казахстане (1917-1940 гг.).А.-А., 1966.

1.Индустрияландыру сипаты, ауқымы, қарқыны
1925 жылы желтоқсанда БК(б)П XIV съезінде белгіленген 

Кенес Одагын индустрия ландыруды жүзеге асыру !с! 
Қазақстанда бірқатар қиындықтарга кездесті: әлеуметтік-
экономикалық, мәдени өмірде артта қалуымен байланысты. Бүл 
киыңдықгардың көбі республикада халық шаруашылыгын, эсіресе 
өнеркэсіп пен транспортты қалпына келтіру ісінің созылып кетуі, 
осы жағдай Қазақстанның индустрияландыру жолымен ілгерілеуі 
үшін басты кедергіге айналды. Қазақстанның индустриялық 
дамуындағы қиындықтардың шиеленісуінің себептері - геологиялық 
жағынан зертгелмеуі, жаңа өнеркәсіптік жэне транспорттық қүрылыс 
тиісті техникалық кұжатнамасыз басталды, жаңа қүрылыстарды 
қүрылыс материалдарымен, ақшалай қаржымен, техникамен, 
механизмдермен, көлікпен, жүмыс күшімен, ал құрылысшыларды 
түрғын үймен, азық-түлікпен, ауыз сумен, санитарлық-емдеу 
қызметтерімен т.с.с. қамтамасыз ету мүмкіндіктері жете 
қарастырылмады.

Қазақстанды индустрияландырудың өзіндік ерекшеліктері 
болды, аталган қиындыктарды жеңу үрдісінің өзгешеліктерімен, 
сондай-ақ табиғи, еңбек жэне экономикалык-техникалык қорлар
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деңгейімен сипатталады. Бұл ерекшеліктер республиканың бүкіл 
индустриялық болмысында өз ізін қалдырды, өнеркэсіпті, 
құрылысты жэне транспортты дамытудың, сонымен бірге 
Қазақстанның кеңестік дэуірдегі тарихының кейінгі кезеңдеріндегі 
де бағыттарын айқындауға ықпал етті. Қазақстанның индустриялық 
дамуының ерекшеліктерін:

1. Қазақстанның индустриялык дамуының КСРО бойынша, 
көптеген басқа республикаларды салыстырғаңда байқалатын 
көтеріңкі қаркыны.

2. Индустрияландыру жагдайында Қазақстанның өнеркәсіптік 
дамуы негізінен жаңа құрылыстардың, кайта құрылған Риддер мен 
Қарсақбайды қоспағанда, тақыр жерде кэсіпорындар түрғызу 
есебінен жүзеге асырыдды.

3. Аса ірі кәсіпорыңдар өз заманының техникасымен 
жарақтандырылған, шикізат пен электр қуатын тиімді 
пайдалануды қамтамасыз ететін, өндірістік процестерді 
мамандандыру жэне ірілендіру негізінде өзара байланысты 
комбинаттар жаңа өнеркэсіптік кұрылысқа тэн сипатта 
қалыптасты.

4. Индустрияландыру жағдайларында Қазақстанда ауыр 
өнеркэсіп, ең алдымен оның көмір, мұнай және түсті металдар 
өндіретін салалары басым дамьщы.

З.Ауыр өнеркэсіптің, мұнай, көмір, түсті металдар сала- 
ларының түрғызылған кэсіпорындары одактық маңызға ие болды, 
өйткені жеңіл және тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарымен қатар олар 
одақтық индустрияны қажетті шикізатпен қамтамасыз етіп 
отырды, осыған байланысты республика арнайы кэсіби 
мамандандыру ісін жүргізді.

б.Соғысқа дейінгі бесжылдықтарда дамығанына қарамастан, 
кемшілік түстары байқалды: машина жасау; металл өңцеу; қара 
металлургия, құрылыс материалдарының, жеңіл жэне тамақ 
өнеркэсібінің өндірісі болмады.

Аталған қиындықтар мен ерекшеліктер, күрделі қоғамдық- 
саяси, экономиканың ауыр жағдайы республиканы
индустрияландыру жэне ұлттық жұмысшы кадрларды даярлау
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мэселесінде, бірнеше көзқарас пайда болды. Біріншілері 
«көшпенділіктен социализмге» өтудің мүмкін еместігін, 
екіншілері — өнеркэсіпті тықпалау, жұмысшы тапты қалыптастыру 
«табиғатган тыс», үшіншілері республиканың Одақ құрамында 
дамуының қажетгілігі, төртіншілер шет аймақтар шикізат базасы 
болып қалмауы керек, республиканың ерекшеліктерін ескеру 
қажет деген пікірлерді ортаға салды. Ф.И. Голощекин Қазақстан 
маңызын одақтық өнеркэсіпке ықпал ететін шикізат аймағы ретінде 
қарастырды. Қазақстан өнеркэсібін экономикалық мақсатга 
дамыту пікірін қолдайтын С. Сэдуақасов: «Қай жерде тері болса, 
сол жерде тері зауыттары, қай жерде жүн болса, сол жерде жүн 
жуу жэне шүға фабрикалары салынсын»,— деп, республика 
индустриясының шикізаттық бағыты туралы пікірдегі Ф.И. 
Голощекинге қарсы шықты. «Өнеркэсіпті дамыту бесжылдығы 
шет аймақгар мүктаждықтары ескерілмей жасалды» - деп Сэдуақасов 
түжырымдаған. Алғашқы бесжылдық жоспарын жасаудағы 
кемшілікті КСРО Халық шаруашылығының Жоғарғы Кеңесінің 
төрағасы В.В.Куйбышев мойындап, жекелеген аудандарды дамыту 
жөнінде бесжылдықта нақтылық пен айқындылықтың 
болмағанын атап өткен.

2. Өнеркәсіптің дамуы және оның шикізаттық багдары
Егер индустрияландырудың бастапқы кезінде Қазақстан 

КСРО-ның жетекші иңцустриялық аудандарын ауыл 
шаруашылығы шикізатымен жэне азық-түлікпен қамтамасыз 
ететін аймақ ретінде танылса, 30-жылдары республика 
өнеркэсіптің өндіруші салаларының көмір, мүнай, түсті 
металдар, түз т.б. өнімдерін беретін шикізат көзіне айналды. 
Сөйтіп Қазақстан индустриясы шикізаттық бағыт сипат алып, ауыл 
шаруашылығы ғана емес, ауыр, жеңіл және тамақ өнеркәсібінің 
жетекші салаларын да қамтыды.

Түсті металдарды, көмірді, мүнайды жэне басқа да пайдалы 
қазбаларды шығаруға мән беріліп, Қазақстанда жаңадан қүрылған 
кэсіпорындардың көпшілігі одақтық маңызға ие болды. Түсті 
металдардың,, мыс пен қорғасынның бай қорлары Қазақстанның 
оларды өндіруден КСРО бойынша жетекші орынға шығуына
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мүмкіндік берді. Еңбек жэне Қорғаныс Кеңесі 1929 жылгы 2 
тамыздағы «Түсті металдар өнеркэсібін дамыту болашағы туралы» 
қаульща басты назар аударатын аймаісгар ішінде «даму келешегі зор 
негізгі нысан» ретінде ҚАСР аталды. Осы мезгілде Қарсақбай және 
Рңддер мыс балқыту зауыттары қалпына келтіріліп, ал екінші 
бесжылдыкта техникалық жағынан түпкілікті қайта қүрылды. Кенді 
Алтайда Ертіс (Глубокое) қорғасын зауыты, ал Қазақстанның 
оңтүстігінде 1934 жылы Қаратаудағы байыту фабрикасы бар 
Шымкент қорғасын зауыты бой көтерді. 1931— 1938 жыддары 
Қоңырат кені негізіңде КСРО-дағы ірі кәсіпорындардың бірі - Балқаш 
мыс балқыту комбинаты салынып жатты. Түсті металлургия 
Қазақстанның ауыр индустриясының жетекші салаларының біріне 
айнала бастады.

1938 ж. Текелі қоргасын-мырыш комбинатының қүрылысы 
басталып, 1939 ж. мамырда Өскемен қоргасын-мырыш зауытының 
қүрылысы қолға алынды. Республиканың мыс өнеркәсібіндегі ірі 
кэсіпорындар қатарына Балқаш, Қарсақбай жэне Ертіс мыс 
балқыту зауыттары жатты. Егер республиканың ірі өнеркәсібінің 
жалпы өнім қүрылымындагы түсті металлургияның жалпы өнімі 
1939 жылы 1913 жылмен салыстырганда 17,1 есе, ал 1927— 1928 
жылдарга Караганда 25,8 есе өсті. 1940 жылдың 1 қаңтарына қарай 
түсті металлургияның негізгі өндірістік қоры 1928 жылдың 1 
қазанымен салыстырганда 27,2 есеге артты.

Екінші дүниежүзілік согыс қарсаңында Қазақстан қоргасын 
өндіруден КСРО бойынша бірінші орынды иеленді: республика 1939 
жылы елдегі барлық қорытылган қоргасынның 84,8%-ын берді, 
оның ішінде Шымкент зауытының үлесі 62,7%, Риддер 
комбинатынікі — 22,7% болды. Казақстан 1939 жылы КСРО 
бойынша алынган өнделмеген мыстың 16,2%-ын өндірді. Мүның 
ішінде Балқаш мыс комбинатының үлесі 8,2%, Қарсақбай мыс 
комбинатынікі 4,1%, Ертіс мыс зауытының үлесі 3,6% болды.

Индустрияландыру жылдары көмір өнеркэсібі жогары 
қарқынмен дамыды. Қараганды көмірі революцияга дейінгі Спасск 
мыс зауытының үсақ қосалқы кэсіпорнынан Кеңес Одагының үшінші 
көмір базасына айналды Қараганды көмір алабын, Шыгыста КСРО-
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ның екінші негізгі көмір-металлургиялық орталыгы Орал-Кузнецк 
комбинатын «салумен тыгыз байланысты», бүкілодактық маңызга ие 
етті. 1931 жылы 31 қаңтарда Еңбек жэне Қорганыс Кеңесі: 
«Караганды көмір алабы түсті металлургияның негізгі даму базасына 
айналуы тиіс. Сонымен қатар Караганды өңірінің географиялық 
орны көмірді Орта Азияга, Түрксібке жэне Оралга тасымалдауга 
мүмкіндік береді» деп атап көрсетті.

Казақстанның мұнай өнеркэсібі тез қарқынмен дамыды, 
соның аркэсында республика еддегі бүкіл мүнайдың бестен бір 
бөлігіне жуыгын өндіріп, РКФСР мен Әзірбайжаннан кейінгі 
үшінші орынды иеленді. Бүган Доссор мен Мақат секілді 
бүрынгы кэсіпорындарды кеңейтудің, Байшонас (1931 жыл), 
Сагыз (1932 жыл), Ескене (1934 жыл), Косшагыл (1935 жыл), 
Кұлсары (1939 жыл) жаңа кен орындарын іске қосудың, сондай-ақ 
мүнай өндіру техникасын жетілдірудің, көлік байланыстарын 
жақсартудың, атап айтқанда Гурьев—Орск мұнай құбыры 
қүрылысын іске асыру арқылы қол жеткізілді.

Химия өнеркэсібі: фосфор тыңайтқыштарын өндірудің
түңгышы Ақтөбе химия комбинаты, Орта Азия мен Казақстанда 
мақта жэне қант қызылшасын өсіруге қажетті тыңайтқыштарды 
шыгарды. «Аралсульфат» комбинаты шыны-әйнек зауыттарын 
натрий сульфатымен қамтамасыз етті жэне ас түзын өндірді.

Ауыр өнеркэсіптің жетекші саласы ретіндегі машина жасау 
өндірісінің Казақстанда болмауы себепті металл өндеудің маңызы 
«шагын металл өғщеу» кәсіпорындары негізінен екі бағытта қызмет 
атқарды: 1) ауыр өнеркэсіптің ірі кэсіпорындарының механикалық 
цехтары мен жөндеу шеберханалары; 2) ауыл шаруашылық 
машиналарын жөндеуге арналған шеберханалар. Алғашқылардың 
қатарына Шымкент қорғасын зауыты, Караганды, Семей ет 
комбинаты, Гурьевтегі, Доссордағы т.б. өз аймағында эр алуан 
өндірістік-жөндеу жұмыстарын жүргізген цехтар мен 
шеберханалар жатты. Ауыл шаруашылық машиналарын жөндеуге 
арналған шеберханалар совхоздар мен МТС-тердің жанынан 
ашылды жэне Казақстанда олар тракторлар мен комбайндардың 
саны жагынан Ресей мен Украинадан кейінгі үшінші орында
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ТЩУД.Ы, сондай-ақ ауыл шаруашылық өндірісін дамытуда маңызды 
рөл атқарды. Сонымен қатар металл өндеу Оралдағы, 
Петропавлдагы, Көкшетаудағы, Актөбедегі механикалық зауытгарда, 
Алматы шойын кую зауытында, Әулиеата, Алматы, Үштөбе, Аягөз 
т.б. стансалардағы жаңадан ашылған Түрксіб жөндеу 
кэсіпорындарында жэне автокөлік пен кеме жөндеу 
шеберханаларында жүзеге асырылды.

Электрэнергетика жогары қарқынмен дамыды, түсті 
металлургияның. көмір шахталарындагы, өнеркәсіптің басқа да 
салаларындағы ірі кәсіпорындардың жеке өндірісін ғана емес, 
барша тұрғындарды, бүкіл инфрақұрылымды да қамтамасыз етгі. 
Алғашқы екі бесжылдықта Қарағанды жэне Қаратау ОЭС-тері, 
Балқаш мыс қорыту комбинатының, Ақтөбе химия 
комбинатының, Семей ет комбинатынын ЖЭО-лары, Шымкент 
қорғасын зауытының СЭС-і, Үлбі СЭС-і жэне Ембі мүнай 
кэсіпшілігіндегі дизельді электр стансалары пайдалануға 
берілді.

Егіншілік жэне мал шаруашылық шикізаттарына бай аграрлық 
республика саналатын, екі бесжылдықта көптеген салалары 
дамып. Орал, КСРО-ның Орталық жэне басқа да аймактарын түтыну 
затгарымен, эсіресе тамақ өнімдерімен қамтамасыз етті. Тамақ 
өнеркәсібінде ет, үн, балық жэне қант өндірісі салаларының 
кәсіпорындары : Орал ет комбинаты, жаңадан салынған Петропавл 
(1929— 1931 жылдар) жэне Семей (1931-1934 жылдар) ет 
комбинаттары. Алматы, Караганды мен баска да ірі қалаларда ет 
комбинаттары іске қосылды. Алматы, Семей, Караганды жэне 
Шымкент үн Тарту комбинаттары, Кызылорда қаласындагы күріш 
өңдеу зауыты ірі ұн-жарма кэсіпорындары, 1934 жылы 
Талдықорған жэне Мерке қант зауыттары, 1937 жылы Жамбыл 
қант зауыты, Гурьев балық-консерві комбинаты (1937 жыл) тамак, 
өнеркэсібінің аса ірі кэсіпорындарының бірінен саналды. Бүл 
жылдары жеңіл өнеркәсіпте: Кэргалы шүга фабрикасы,
Петропавл былгары зауыты, Петропавл мен Оралдагы пима басу 
зауыттары, Алматы, Семей жэне Оралдагы жүн жуатын

кэсіпорындар т.б. тэрізді сол кезге дейін жүмыс істеп тұрган ескі 
кэсіпорындары қайта қүрылды.

Сөйтіп, иңдустрияландыруды жүзеге асыруда, Казақстанда 
бұрынгы кэсіпорындарды қайта қүру жэне эсіресе жергілікті 
шикізат көздері базаларында жаңа кэсіпорындар қүрылысы, 
сондай-ақ жаңа қосымша жол қатынасы құрылыстары жогары 
қарқынмен жүргізілді. Осылардың нэтижесінде Казақстан аграрлық 
елден индустриялы-аграрлы республикага айналды Сонымен қатар 
Казақстанның өнеркэсіптік прогресінде республика 
экономикасының шикізаттық багытын күшейткен бірқатар 
кемшіліктер мен олқылықтар орын алды, соның салдарынан, 
көптеген өндіріс құрал-жабдықтары мен тұтыну заттарын 
жергілікті жагдайда өндіруді үйымдастырудың барлық 
мүмкіндіктері болганына қарамастан, олар үнемі сыртган экелінді. 
Өндіріс құралдарын өндіру мүмкіндіктеріндегі артықшылықтарга 
қарамастан, Кдзақстан Орталықтан жэне елдің басқа аймактарынан 
станоктар, приборлар, қүрал-жабдықтар, машиналар, автокөліктер, 
тракторлар, комбайндар мен машина жасау өндірісі зауытгарының 
басқа да өнімдерін жэне қүрылыс материалдарын гана емес, 
сонымен бірге киім, аяқ киім жэне т.б. алып отырды. Батыс 
Казақстанның мүнайы өңдеуден өткізу үшін Ресейге жіберілді, 
ал жергілікті жерде мүнай өңдейтін зауыт болмады. Күрылыс 
материалдары өнеркэсібі элсіз күйінде қалды. Кірпіш қүю 
өндірісі жергілікті орындарда нашар үйымдастырылмаганымен, 
көптеген материалдар, эсіресе әйнек пен цементте сырттан 
тасылды. Жүн, мақта, былгары жэне басқа да шикізаттың 
молдыгына қарамастан, Казақстанда жеңіл өнеркэсіптің ірі 
комбинаты салынган жоқ, ал бүрыннан бар ұсақ зауыттар мен 
фабрикалар жергілікті түргындардың киімге, аяқ киімге жэне 
басқа да жиі түтынатын бұйымдарга деген қажетгілігін 
қанагаттандыра алмады.

КСРО-ның басқа да аймактарының дамыган өнеркэсібі үшін 
Казақстанның шикізат көзі ретіндегі рөлі индустрияландыру 
жагдайында бүрынгыдан күшейді. Шикізат өндіру саласының 
қауырт дамуы мен индустрияландырудың нэтижесінде жэне кен
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орындарының бай қорының арқасында, Қэзақстан түсті металл 
өндіруден КСРО бойынша екінші, мұнай, көмір өндіруден үшінші 
орынды иелеңді, яғни Кеңес Одағының машина жасау, 
электргехникалық, химиялық жэне басқа да өнеркэсіп салаларының, 
сондай-ақ теміржолдарының негізгі жабдықтаушыларының біріне 
айналды.

3. Ұлттық индустрия кадрларының қалыптасуы
Қазақстанның жұмысшы табы интернационалдык негізде 

қалыптасты, өйткені республиканың кең-байтақ аумағын 
мекендейтін барлық ұлттар мен халықтар өкілдері оның қатарына 
келді.

Қазақстанда кеңестік жұмысшы табының ұлттық кадрларын 
қалыптастыру міндеті халық шаруашылығын қалпына келтіру 
РК(б)П X съезі (1921 жылғы 8— 16 наурыз) бағдарламасын 
белгілеп, курстар мен жалпы білім беретін және кэсіптік- 
техникалық сипаттағы мектептердің міндеті ұсынылып, 
партияның XIV съезінде жұмысшы табының үлттық кадрларын 
қалыптастыру индустриялық дамуы міндеттерінің күрамды бөлігі 
ретіңде карастырылды. Осының көмегімен екі міндет: дамып келе 
жатқан өнеркәсіпті қажетгі маман жұмысшы күшімен қамтамасыз 
ету жэне ауыл мен деревнядағы басы артық жұмысшы күштерін 
орналастыру мәселелері қатар шешілді.

Кеңес Қэзақтан кэсіби маман жүмысшыларды даярлаудың 
жолдарын анықгады; а) өңцірісте қара жұмысшы болып немесе 
мамандықгы толық игермей істеп жүрген қазақ жүмысшыларды 
кэсіби түрғьща даярлау жэне мамандығын көтеру; э) жүмыссыздар 
арасынан маман жүмысшылар дайындау; б) жастарды жұмысшы 
қатарына тарту. Дайындыктың негізгі түрлері жеке, бригадалық 
шэкірттік, кысқа мерзімді курстар, кэсіптік-техникалық мектептер 
жэне фабрика-зауыттық оқу мектегттері болды. Сонымен қатар 
Қазақстаннан тысқары бірсалалы өнеркэсіп орындарында қазақ 
жұмысшыларын тәжірибелік оқыгуды үйымдастыру, оған қоса кеңес 
шаруашылық органдарына «қазақгарды жоғары деңгеңдегі 
мамандықты керек етпейтін жэне қазірдің өзінде қазақтар
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табыспен атқара алатын еңбек салаларына тарту қарқынын 
күшейту» шараларын жүзегеасыру үсьшыдды.

Қазақтардан маман кадрлар дайындау мақсатында әр алуан 
шаралар іске асырылды: қара жұмысшы және мамандықты толық 
игермеген қазақ жүмысшылары әрбір маман жүмысшыға бекітіліп, 
белгілі мерзімнен кейін олардан нақты мамандыгы бар жүмысшылар 
дайындау міндеттелді: жүмыссыз қазақтар еңбек органдары 
арқылы өндірістік үжымдарда, қысқа мерзімді курстарда оқьщы; 
мамандық көтеру кешкі курстардың көмегімен жүргізілді; 
жеңілдетілген жалпы білім бағдарламасы бар жекелеген ФЗО 
мектептері ұйымдастырылды. Қазақтардан жаппай маман 
жұмысшылар дайындауда 5-6-разряд деңгейі жүзеге асырыдцы, ал 
ФЗО мектептері - мамаңдықгы кәсіпорындар мен қүрылыстардағы 
жүмыс барысыңда көтеру мүмкіңцігін есепке ала отырып, 6- 
разрядтық деңгейлі бағдар енгізілді. Бұл разряд ол жылдары 
өндіріс саласы мамандарының жаппай қалыпты деңгейі болып 
саналды жэне оған дайындау республикадағы өнеркэсіп пен 
қүрылыстың қажетгілігіне сэйкес жүргізідді. Сөйтіп 30-жылдар 
ортасында материалдық өндірістің барлық салаларында 
Қазақстанның жас жүмысшы табы үлттық кадрларының ірі қатары 
қалыптасты.

10.ДС Қазақстандағы Кеңестік мэдени жаңгыру
1 .Сауатсыздықты жою. Кеңес өкіметінің мэдениет пен 

гылым саласындагы жетістіктері жэне бұл саладагы 
қайшылықтар;

2.Ғылым ошақтарының пайда болуы жэне ғалым 
кадрлардың қалыптаса бастауы.
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І.С ауатсы зды қты  жою. Кеңес өкіметінің мәдениет пен 
ғы лы м саласындағы жетістіктері және бүл саладағы 
қайш ы лы қтар

1919 жылы 26 желтоксанда РКФСР ХКК қабылдаған 
«РКФСР халықтары арасында сауатсыздықты жою туралы» 
Декрет! бұл мэселе бойынша негізгі міндеттерді белгілеп берді. 
1919-1923 жылдары Қазақстанда сауатсыздықты жою науқанын 
бастау барысында мынадай кедергілер байқалды: халықты 
оқытуға жарайтын маман кадрлардың жетіспеуі; жаңа 
окулықтардың жоқтығы жэне жазу құралдарының
жеткіліксіздігі; қалаларда эсіресе ауылдық жерлерде білім беру 
органдарының материалдық -  техникалық базасының элсіздігі. 
1924 жылдың ақпан айында Қазақстанда Бүкілодақтық
«Сауатсыздық жойылсын» қоғамының бөлімшесі құрылды. 
«Сауаташқыш» газетінің бетінде жекелеген топтар үшін сабақ 
өткізу жоспары жарияланып тұрды, сауатсыздықты жоюшы -  
мүғалімдер даярлайтын қысқа мерзімдік курстар ашылды. 1930 
ж. 11 ақпанда ҚазОАК-і «Қазақ АКСР-інде халықтың 
сауатсыздығын міндетті түрде жою туралы» қаулы қабылдады. 
Жою мерзімі бірінші бесжылдықтың аяғы болып белгіленіп, 
шараларды жүзеге асырудың жоспары жасалды жэне 
сауатсыздықты жоюға арналған қаржы қоры қүрылды. 1931 
жылы республикада шалғай аудандарға мәдени жорық 
үйымдастырылды. Комсомол және пионер үйымдары оған 
белсене атсалысты, бірақ елде сауатсыздықты жою ісі 1935 
жылы, мэдениет майданы қызметкерлерінің съезі өткенге дейін 
аяқталмады. Осы съезден кейін республикадағы сауатсыздықты 
жою жұмысы аяқталып, Қазақ АКСР Ағарту Халкомы жанынан 
ересек халыққа білім беру басқармасы қүрылып, оның ішінде
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сауатсыздар мен шаласауаттылар мектебі бөлімдері ашылды. 
1939 жылы Қазақстан халқының жалпы сауаттылығы 76,3%-ға 
жетті. Сауатсыздықты жоюмен қатар оқу-ағарту жүмыстары 
белсенді түрде дамыды. 1926 жылдың мамыр айында 
республикалық СНК КазССР-де бірдей еңбек мектебінің уставы 
қабылданды. 1930-1931 жылдары көшпелі жэне отырықшы 
аудандарда жалпыға бірдей білім беру ендірілді. 1940 жылы 
Қазақстанда 44 мыңнан астам оқушылар болды. Соғыстың 
алдында 20 жоғарғы оқу орны, 118 арнаулы орта бІлім беретін 
орын жүмыс істеді. Оларда 40 мың адам оқыды. КСРО-ның эр 
түрлі аудандарда 20 мыңнан астам қазақстандықтар оқып, білім 
алды. Республиканың ересек тұрғандарының арасындағы 
сауатсыздықты жою, жалпыға бірдей бастауыш оқуды ендіру. 
Халыққа білім беруді дамыту, жетілдіру, профессионалдық білім 
беру, мектепке Шығыс халқтарының қыздарын жоғарғы білім 
беру, осылардың барлыгы үлттық интелегенцияның 
қалыптасуына қажетті болды. 1940 ж Қазақстанда 3100-дей 
магазин, 600 дей асхана және 120-дай аурухана салынды. 
Мәдени-ағарту мекемелерінің жүйесі қалыптасыты. Сонымен 
сауатсыздықты жою жолын білім беретін мектептерді көбейту 
жөнінде табыстарға қол жетті, жаңа советтік интелегенцияны 
қалыптастыру процесі жүргізілді. Советтік Қазақстанның 
ғылымы өркендеді, эдебиетпен өнер дамыды.1932 жылдың 
аягында Қазақстан тұрғындарының 42 пайызы сауаттанды. 
Бастауыш мектепте оқитындар саны 1958 жылғы 3058 мыңға 
дейін көбейді.

2.Ғ ылым ош ақтары ны ң пайда болуы және ғалым 
кадрлардың қалыптаса бастауы

Азамат соғысы аяқталысымен Қазақстанда кеңес өкіметі 
ғылыми қызметкерлер алдына елдің табиғат байлықтарын жэне 
оны өндіру күшін зерттеу міндетін қойды. 1919 жылдың 
желтоқсан айында Қазақстанды географиялық, тарихи жэне 
этнографиялық жағынан зерттеумен айналысатын тарихи- 
статистикалық бөлім қүрылды. Ресей ғылымдар академиясы
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жанынан табиғи өндіргіші күштерді зерттеу комиссиясы 
(ТӨКЗК) құрылды. Кеңес өкіметі 1920 жылы ТӨКЗК жанынан 
бірқатар тұрақты және маусымдық экспедициялық отрядтар 
ұйымдастырды. Бұл отрядтар Қазақстанның жер қойнауын, 
флорасын, фаунасын, климатын, аумағы, сондай-ақ мэдениетін, 
тұрмысын, тілін кешенді ғылыми зерттеуге тиіс болды. Сол 
жылы алгашқы экспедиция Орынбор-Торғай өңіріне 
аттандырылды. Ресей географиялық когамының Семейдегі 
Батыс Сібір бөлімшесі жэне Верный бөлімшесі өз жұмысын 
қайта жандандырды. Ауыл шаруашылыгы саласында алгашқы 
мемлекеттік гылыми мекемелер: Алматы жеміс-жидек
станциясы (1919 ж.), Өлкелік өсімдік қорғау станциясы (1924 
ж.), Тыңайтқыштар жэне агротопырақтану гылыми-зерттеу 
институты (1926 ж.), қалаларда тэжірибелік егістіктер мен 
станциялар қүрылды. Денсаулық сактау халкомының жанынан
1925 жылы Санитария-бактериологиялық институты ашылды.
1926 жылы КСРО Ғылым Академиясының жанынан академик 
А.Е.Ферсманның басқаруымен одақтас жэне автономиялық 
республикаларды зерттеу жөніндегі Ерекше комитет 
ұйымдастырылды. Ол қазақ АКСР-ін кешенді зерттеудің 
бесжылдық жоспарын жасады. Бұл жоспарды жүзеге асыру үшін 
1926-1927 жылдары КСРО ҒА-ның қазақстандық экспедициясы 
үйымдастырылып, ол жекелеген отрядтар арқылы өлкені 
статистикалық-экономикалық, геологиялық, гидрогеологиялық 
жағынан зерттеу жүргізді. КСРО ҒА-ның қазақстандық 
экспедициясы негізінде сегіз жаңа экспедиция 
үйымдастырылды. 30 ж. басында Қазақстандағы ғылым жэне 
ғылыми мекемелер 20 ж. басына қарағанда қарыштап алға 
басқандығың көрсетті. Бірақ 1932 жылы КСРО ҒА-ның 
конференциясында ғылымның елдегі халық шаруашылығы 
сұраныс денгейінен элдеқайда артта қалғандығы атап көрсетілді. 
Барлық ғылыми-зерттеу жұмыстарын бір басқаруга біріктіру 
үшін 1932 ж. наурыз айында КСРО ҒА-ның Қазақстандық 
базасы құрылып, оның төрағасы көрнекті шығыстанушы галым 
А. Н. Самойлович тағайындалды. Алғашқыда база құрылымдық
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жағынан екі сектордан түрды: зоологиялық және биологиялық, 
оган 1935 жылы геология және тарих секторлары қосылды. 30- 
жылдары республикадағы ғылыми мекемелер: Алматы (1932 ж.), 
Балқаш пен Лениногор ботаника бағы (1935 ж.), Мал 
шаруашылыгы институты (1933 ж.), Астық шаруашылыгы 
институты (1934 ж.), Ана мен баланы қоргау ҒЗИ (1932 ж.). Коз 
аурулары ҒЗИ (1934 ж.) ашылды. Негізінен, бұл аралықта 
Казахстан ғылымы мен гылыми мекемелер! айтарлықтай 
дамыды, дегенмен гылыми-зерттеу ісін одан эрі кеңейту 
мэселелері сақталып қалды. Қазақстанның ғылымы мен ғылыми 
мекемелерінің дамуында галымдар съездері мен 
конференцияларының маңызы зор болды. 1934 ж. 10 - 15 
қарашада КСРО ҒА-ның Алматыда көшпелі сессиясың өткізіліп, 
осындай мәжілістер мен конференциялар республиканың 
галымдарының басын косуга түрткі болды. Геология ғылымы 
саласында Қазақстанның жекелеген аймақтарын игеруді 
дамытуда ел галымдары мен практик мамандар бас қосқан 
мэжіліс 03 эсерін тигізді. 1935 ж. қарашада жэне 1936 ж. 
наурызда Алматыда КСРО ҒА-ның екінші геологиялық 
конференциясы мен сессиясында Орал-Ембі ауданын, Жоғары 
Алтай мен Жезқазганды игеру мэселелері талқыланды. Ауыл 
шаруашылыгы гылымы саласында, eric жэне мал 
шаруашылыгында гылым жетістіктерін өмірге ендіру міндеттері 
шешілді. Когамдық гылымдар саласында Маркс, Энгельс, Ленин 
шығармаларын, партия мен үкімет қүжаттарын, партия мен 
мемлекет қайраткерлерінің еңбектерін оқып-үйренуге жэне 
насихаттауға баса мэн берілді. 1931 жылы Казақ маркстік- 
лениндік ҒЗИ құрылып, ол макрсизм-ленинизм классиктерінің 
еңбектерін қазақ тіліне аудару жэне насихаттау ісімен 
айналысты. Жалпы алганда, бүл институт идеологиялық орталық 
міндетін атқарды. 1934 жылы Казақ үлттық мэдениеті ҒЗИ 
ашылды, оның тарих жэне археология, эдебиет жэне фольклор, 
тіл қүрылысы, бейнелеу өнері жэне музықалық театр- 
хореографиялық секторлары болды. 1936 жылы осы институт 
негізінде КСРО ҒА-ның республикалық базасы құрылды.
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1. Саяси қуғын-сүргіннің басталуы
Саяси қуғын-сүргін Қазақстанда 1928 ж. ортасынан Алаш 

қозгалысына қатысқан қайраткерлерді түтқындаудан басталып, 
«буржуазияшыл-ұлтшыл» деген айып тағылды. Олар эртүрлі 
мерзімге түрмеге қамалды, ату жазасына кесілді, еріксіз жер 
аударылды. Үлт қайраткерлеріне КСРО-ны құлату үшін 
жасырын контрреволюциялық ұйымдар құрды деген заңсыз 
жала жабылды. Сонымен қатар молдалар мен діндарларды 
«басқаша, бөтен ойлайтындар» деп айыптады. Кеңестік билік 
жергілікті тұргындардың үлттық срекшеліктері мсн мүдделеріи 
қоргаушыларға, үлттық автономия күру идеясын қолдаушыларға 
«тап жаулары», «үлтшылдар», «жат пікірдегілер», «элеуметтік 
кауіпті элементтер» деген жала жабылып, халықтың да оларга 
деген теріс көзқарастарын қалыптастыруга жагдай жасады. 
Халықтың қамын жеген үлт қайраткерлерінен сескенген 
тоталитарлық билік өкілдері тыгырықтан шыгар жолды іздеді. 
1925 жылы кыркүйекте Казақстанга басшылық қызметке 
Ф.И.Голощекиннің келуі елде орын алып отырган жагдайды 
одан бетер ушықтырды. Ол Қазакстанды кеңстік өзгерістерден 
тыс калган деп санап, онда «Кіші Қазан» төңкерісін жүргізу
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саясатын ұстанды. Оның жүргізген саясаты үлт зиялыларын 
жаппай қугындауга үласты. Голощекин өзіне қарсы 
шықкандарды қызметтерінен алып. республикадан куды, 
олардың көзін жоюды қолга алды. 2. Қазақстандагы ГУЛАГ 
1930 ж. 25 сэуірде лагерьлерді басқаратын ОГПУ қүрылып, бір 
жылдан кейін ГУЛАГ ОГПУ атала бастады. Қазақстанда 1930 ж. 
басында лагерьлер жүйесі калыптасты. 1930 ж. мамыр айында 
КСРО ХКК «Қазақстанда еңбекпен түзету лагерін қүру туралы» 
қаулы қабылдады. 1931 ж. 19 желтоқсанда «Гигант» кеңшары 
ОГПУ-дің Қарағанды жеке еңбекпен түзету лагері болып қайта 
құрылып, қысқаша «Қарлаг ОГПУ» аталды. Қарлагта 1 млн-дай 
түтқын тіркелген. Тұтқындар қүрамы үнемі өзгеріп отырды. 
Жаңадан лек-легімен адамдар экелініп, кезең-кезеңмен өзге 
лагерьлерге жөнелтіліп жатты. ГУЛАГ жобасы бойынша Қарлаг 
32 мың түтқынға арналған, ал, шын мэнінде, мұнда 75 мыңға 
жуық адам отырды. Тұтқындар санын арттыру Қарлагқа 
жүктелген халық шаруашылығы міндеттерімен-Қарағанды көмір 
алабын игеру, Жезқазған және Балқаш металлургия 
комбинаттарын салу қүрылысымен тығыз байланыста болды. 
Сонымен бірге түтқындардың көпшілігі ауыл шаруашылығы 
жүмыстарына да тартылды. Қарлаг жүйесінде мал 
шаруашылыгы фермаларымен қатар, жеміс-көкөніс өсіру, жер 
жырту, кірпіш зауыттары, эк өндіру карьерлері, тас-көмір 
шахталары болды. Түтқындар Балқаш мыс қорыту зауытының 
құрылысында, халықаралық атом электр станциясында, темір 
жол желілерінде еңбек етті. Кеңестік биліктің қуғын-сургін 
саясаты 1937-1938 ж. өзінің шарықтау шегіне жетті. Толық 
анықталмаган көрсетулер бойынша Қазақстанда 103 мың адам 
сотталып, олардың 25 мыңнан астамы өлім жазасына кесіліп, 
атылды. Сөйтіп, өз азаматтарың жою ісінде кеңестік 
билік фашистік жүйелерден асып түспесе, кем түскен жоқ. 30- 
жылдары «отанына опасыздық жасады» деген желеумен 
сотталган кісілердің жарларын қамауда үстайтын лагерьлер 
ашылды. Солардың бірі «Отанына опасыздық жасағандардың 
жарлары Акмола лагерінде» АЛЖИР,
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С.Сейфуллин, Б.Майлин, Ж.Шанин, С.Асфендияров, М.Тэтімов, 
Т.Жүргенов, Н.Нұрмақов,С.Сармолдаев, С.Есқараев және басқа 
белгілі қайраткерлердің жарлары қамауда ұсталды. 1938 ж. 6 
қаңтарда, мұнда 1-3 жас аралығында балалары бар 50 эйелден 
тұратын алғашқы этап келеді. Олар ерлері саяси айыпкер ретінде 
сотталған, өздері жас сэбилерімен тұтқынға алынған аналар 
болатын. Балқаш түбіндегі эскерилерге арналған лагерьдегі 
жерлеу орындары болды. Соғыстан кейінгі кезеңде 
тұтқындардың жаңа категориясы пайда болды: бұрыңғы эскери 
тұтқындар, басқыншыларга көмектескендер, жер аударылған 
халықтар, тұтқын немістер мен қылмыскерлер үшін КСРО ішкі 
істер комиссариатының ерекше лагерьлері қүрылды. Мүндай 
лагерьлер қатарыңа Қазақстандағы далалық лагерь жатқызылды. 
Далалық лагерь тұтқындары «Қазмысқүрылыс» тресі мен 
Жезқазған руда басқармасында жүмыс істеді. Ресми құжаттарда 
«Қарлаг», «Степлаг», «АЛЖИР» деген атпен белгілі болган 
лагерьлер осы.Гулаг жүйесінің бір бөлімшесі болып табылады. 
Ал Гулагтың құрамына эр түрлі салалық өнерқэсіп 
басқармалары енді. Осылайша НКВД жазалау-күштеу органы 
бола отырып, шаруашылық-экономикалық мекемелердің 
жүмысын атқаратын орынға айналды. Қазақстанда 1939 ж. 21 
еңбекпен түзету лагерьлері мен колониялары орналасты.Екінші 
дүниежүзілік соғыс жылдарында Гулаг жүйесі одан эрі кеңейді. 
Оның қүрамында 56 еңбекпен түзету лагерьлері, 910 лагерь 
бөлімшелері, 424 еңбекпен түзету колониялары орналасты.1953 
ж. 1 қаңтарда Қазақстанда 1 млн-ға жуық арнайы қоныс 
аударылғандардың 13 мыңға жуығы лагерьлерде, колонияларда, 
түрмелерде тұтқында отырды. Арнайы қоныстанушылардың 
ішінде 450 мыңы неміс, 245 мыңы шешен, 80 мыңы ингуш, 37 
мыңы грек, 35 мыңы поляк, 33 мыңы Грузиядан, 6,5 мыңы 
Қырымнан жер аударылған аз үлт өкілдері. 1929 жылдан Сталин 
кайтыс болған 1953 жылға дейін ГУЛАГ түрмелерінде 14 
миллион адам азап шеккен. Шамамен 1,6 миллион адам сол 
түрмелерде опат болды. ГУЛАГ көбіне экономикалық мүддеге 
сэйкес салынган. Көптеген лагерьлерді мемлекетті
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индустриализациялау жоспары аясындағы ағаш шабу, шахта 
қазу жэне индустриалды жобаларды конструкциялау сияқты 
алдын ала жоспарланған арнайы экономикалық тапсырмаларға 
орай салған. Екінші дүние жүзілік соғыстан кейін нацистік 
Германияның түрмесінен тірі шыққан бір миллионнан астам 
Совет солдаттарын үкімет ГУЛАГ-қа жөнелткен. 1953 жылы 
Сталиннің өлімінен кейін коммунистік мемлекет ГУЛАГ 
жүйесін жоюды қолга алды. Саяси түтқындар 1954 жылдан 
босатыла бастады. 1960 ж. қаңтардың 25-і күні ішкі істер 
минстрінің жарлыгымен ГУЛАГ жүйесі ресми жабылды. 
З.Қазақстандағы «Үлкен террор» 1936 мен 1938 жылдар 
аралығы «Үлкен террор» кезеңі деп аталады. Қысқа ғана 
уақытта түрмелерде кем дегенде бір миллион адам атылды. 
1937-1938 жылдары осы террордың қызған шағында Сталиннің 
қауіпсіздік қызметі (НКВД) орташа есеппен алганда тэулігіне 
1000 адамды атып отырған. Террор алғаш басталғанда тазалау 
жұмыстары НКВД-нің өз ішінде, содан кейін компартия
мүшелерінің арасында жүргізілді. Совет үкіметін негізін қалаған 
В.И.Ленинмен революцияны бірге жасаған «қарт большевиктер» 
деп аталатын түлгалар атылып кетті. Сот процесіндегі 
құжаттарга қарап, олардың атылар алдында азап пен қорлық 
тартқанын көреміз. Сталин бүдан кейін өлім торын кеңірек 
жайды. Енді ол интеллигенция өкілдерін, эртүрлі этникалық 
жэне діни топтардың көсемдері, патша кезінен қалған 
«антисоветтік элементтерді», шетелдіктерді не шетелдіктермен 
байланысы бар жэне тағы басқа адамдарды аяусыз қырды. 
Тазалау жүмыстарын Сталиннің өзі жеке қадағалап отырған. 
Кеңес архивтерінде 40 мың адамның үкіміне Сталиннің өзі қол 
қойғаны анықталған. Ол кейбір адамдардың аты-жөнін жиі атап, 
НКВД-ның тергеу жэне азаптау амалдарын күшейте беруін 
білдірген. Сталин өлген соң тексеру жүргізген советтік комиссия 
оны «коммунистік партияға, социалистік мемлекетке, совет 
халқына және бүкіл әлемдік революция ісіне қарсы үлкен 
қылмыс жасаған» деп айыпталды. М. Горбачевтің қайта құру 
науқаны кезінде көптеген репрессия қүрбандары қайтадан
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ақталды. «Үлкен террор» кезінде эсіресе Сталиннің серіктері, 
билікке жақын адамдар қатты жапа шекті.

12.ДС Қазақстан ¥ л ы  Отан согысы жылдарында (1941-1945)

1. Соғыстың басталуы, оның сипаты;

2. Ұлы Отан соғысы майдандарындағы қазақстандықтар;

3. Қазақстандықтардың партизан отрядтарына жэне қарсыласу
қозғалысына қатысуы;
4. Қазақстан-майдан арсеналы;
5. Сотые жылдарындағы мэдениет пен гылым, халық ағарту ісі;
6. Қазақстанға күштеп қоныс аударылған халықтар. Еңбек 
армиялары.
Деректер
1 .Казахстан в период Великой Отечественной войны Советского 
Союза 1941-1945 гг. Сб. докум. и материалов. А., 1975. 
2.Казахстанцы -  Герои Советского Союза в 2-х томах. А., 1975 
Зерттеулер
1. Балакаев Т.Б., Алдажұманов Х.С. Қазақстан еңбекшілер -
майданга. А., 1985.
2. Козыбаев М.К. Казахстан - арсенал фронта. А., 1970
3. Депортированные в Казахстан народы: время и судьбы. А., 
1998.
4. Белан П.С. На всех фронтах. А., 1995.

1. Соғыстың басталуы, оныц сипаты

Германияда өкімет басына фашистердің келуі жэне олардың 
Еуропадагы агрессияшылдык іс-әрекеттері Кеңес Одагы мен 
гитлерлік Германияның арасында согыстың болатындыгын 
айқын көрсетті. 1941 ж. 22 маусымда фашистік Германия өзара 
шабуыл жасаспау жөніндегі кеңес-герман шартын бұзып, неміс 
армиясы сотые жарияламастан КСРО аумагына басып кірді. Жер
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бетінде болып откен согыстардың ішіндегі ең катал эрі ауыр 
сотые басталды. КСРО-га қарсы согысқа Германияның 
одақтастары — Румыния, Венгрия, Италия, Словакия, 
Финляндия қатысты. Гитлершілдердің жагында согысқа кіруге 
Жапония, Болгария. Түркия, Испания дайын тұрды. Бұл жагдай 
Кызыл Армияны Қиыр Шыгыс пен Закавказьеде ірі эскери 
қүрамаларын үстап тұруга мэжбүр етті. Үлы Отан согысы 
Екінші дүниежүзілік согыстың қүрамдас бөлігі болды. Екінші 
дүниежүзілік сотые орасан зор кеңістікте жүргізілгенімен, сотые 
қимылдары кеңес елінің ауматында өтті. Кеңес Одаты Ұлы Отан 
сотысына дайындыксыз кірісті. 1930 жылдардагы әскерилерді 
қудалау согыстың алгашқы күндерінде сәтсіздіктерге үшыратты. 
И.В.Сталиннің халыққа 1941 ж. 3 шілдесіндегі радио арқылы 
үндеуін бүкіл ел тыңдады. Қазақстан халқы сотыстың алташкы 
күндерінен бастап өздерінің борышын өтеп, майдандагы 
армияның қатарын толықтырды. Әскери міндеттілерді эскерге 
алу өте қысқа мерзімде жүзеге асырылды. Тарихи эдебиеттерде 
бүл сотые «Ұлы Отан согысы» деген атқа ие болды. Бүкіл кеңес 
халқы ортак жауга қарсы күреске жұмылды. Алгашкы күндердің 
өзінде ақын В. Лебедев-Кумач пен композитор А. Александров 
жаута карсы күресте көпке ортак энүранга айналган «Қасиетті 
сотые» энін шыгарды. Согыстың сипаты - Германия тарапынан 
бүл сотые агрессиялық, жаулап алушы, эділетсіз сотые болды, ал 
Совет Одагы тарапынан эділетті өз жерін қоргаган, азаттық, 
Отан согысы болды. 1940 ж. 18 желтоқсанда Гитлер 
командованиесі СССР -  те басып кірудің «Барборосса жоспары» 
деп аталатын стратегиялық жоспарын жасауга кіріскен болатын. 
Бұл жоспар бойынша фашистік Германия мен оның қол 
шоқпарлары қүргақтагы, эуедегі жэне сотые теңіз күштері 
КСРО-га бір мезгілде шабуыл жасайтын болды. Бүл жоспардың 
басты мақсаты қысқа мерзім ішінде, «қауырт сотые» идеясы 
бойынша сотысты 1941 ж. күзінде аяқтау тиіс. «Барбаросса» 
жоспарын жасаган кезде фашистік Германияның басшылары 
КСРО -  ны «сансыз» көп үлттың жасанды жэне «тұрақсыз 
бірлестігі», өзінше бір «ішкі бірліктен жұрдай этникалық

87



конгломерат» деп қарастырды. «Россияның кең -  байтақ жерін 
мекендеген халықтар жөніндегі біздің саясатымыз, - деді Гитлер 
өз сыбайластарына, алауыздық пен жікке бөлінудің кез келген 
түріне қолдау корсету. Фашистік Германияның негізгі 
мақсатының саяси жэне экономикалық астары болды. Германия 
империясы шикізат үшін, азық -  түлік базасы ретінде қуыршақ 
мемлекет құруды көздеді. Қуыршақ мемлекет жобасы 
«Барбаросса» жоспарында көрсетілді. Жоспар бойынша 
фашистер КСРО жерінде Остланд, Украина, Московия, Еділ -  
Орал, Түркістан сияқты рейх-комиссарияттарын қүруды көздеді. 
Жоспарда көрсетілген «Үлкен Түркістан» отарының қүрамына 
Қазақстан, Татарстан, Башқүртстан, Орта Азия, Әзірбайжан, 
Кавказ, Қырым, Ауганстан, Шыңжан кіргізілді. Фашистер 
Қазақстан халқы Отан қорғаушылар қатарына өз еркімен жаппай 
жазыла бастады. Мысалы, Алматы медицина институтының 
студенті М.Мэметова: «Отбасымыздан майданға жіберетІн 
ешкім жоқ, ағам да, апам да жоқ, сондықтан өзімді жіберуді 
өтінемін», - деп эскери комитетке өтініш берді. Республикада 2 
млн. -  нан астам адам әскери даярлықтан өтті. Соғыстың 
алғашқы кезеңінде 14 атқыштар жэне атты эскер дивизиясы, 6 
бригада қүрылып, майданға жіберілді. Қазақстандық 36 -  жеке 
атқыштар бригадасы 30 -  дан астам ұлттан қүрылды. Алматы, 
Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан, Қырғызстаннан 
шақырылғандардан 316 -  атқыштар дивизиясы қүрылып, оның 
командир! генерал М. В. Панфилов болды. Армия қатарына 1 
млн. 196164 (1 млн. 196300) қазақстандық қосылып, эрбір 
бесінші адам майданга аттанды. Қазақстанда еңбек армиясы 
қүрылып, Қазақ КСР -  нен 700 мыңнан астам адам шақырылды. 
Соғыс жылдары 27 әскери оқу орны, 16 мың офицер даярлап 
шығарды. 1941 -  1945 ж. эскери оқу орындарына 42 мыңнан 
астам қазақстандық жіберілді. Соғыс жылдарында Шымкентте 
орналасқан Чугуев әскери авиация училищесі түлектерінің бірі 
И. Н. Кожедуб үш мәртебе Кеңес Одағының Батыры атағын 
алды.
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2 . Ұлы Отан согысы майдандарындағы қазақстандықтар

Соғыстың алғашқы күндерінен бастап қазақстандықтар 
барлық майданда шайқасты. Қазақстанда ұйымдастырылған 
көптеген эскери бөлімдер майданға жіберілді. Даңқты Брест 
қамалын қоргаушылардың қатарында мыңдаган қазақстандықтар 
болды. Олардың арасында Ғ. Жүматов, В. Фурсов, К. Тұрдиев, 
Ш. Шолтырев, К. Иманқүлов, Е. А. Качань т. б. жаумен жан 
аямай шайқасып, ерліктің үлгісін көрсетті. 1941 жылы 24 
маусымда 219 атқыштар полкі Литваның Шяуляй қаласында 
алғаш рет ұрысқа кірісті. Қазақстандықтар жау эскерлерімен 
Перемышев, Мурманск, Одесса, Севостополь, Сталинград 
түбіндегі, Украина, Белоруссия жеріндегі жанқиярлық 
қарсылығына қарамастан немістер соғыстың бастапқы кезінде 
үлкен басымдылыққа ие болды. Оның бірнеше себебі бар еді. 
Біріншіден, күшті қаруланган, Европаның көптеген елдерін 
бағындырған жау эскерінің соғыс жүргізу тэжірибесі мол болды. 
Екіншіден, тұтқиылдан жасалған шабуылға Кеңес эскерлері эзір 
емес еді. Үшіншіден, Кеңес эскерін қайта құру, қаруландыру 
тиісті дэрежеде болмады. Төртіншіден, 1939 -  1940 жж. Қызыл 
Армияны тазалау кезінде эскердің көптеген қолбасшылары, 
жогары, орта буындағы офицерлері үсталып атылып кетті’ 
Осының бэрі Қызыл Армия бөлімдерінің соғыстың бастапқы 
кезінде үлкен сэтсіздікке үшырап, мыңдаған жауынгерлерден 
айырылуына соқтырды.

Қазақстандықтардың жауынгерлік даңқы, эсіресе, Москва 
түбіндегі шайқаста шықты. Республикада жасақталган 316 -  
атқыштар дивизиясына Маскваға апаратын негізгі өзекті жолдың 
бірі -  Волокаламск тас жолын қорғау тапсырылды. Мұнда 
Б.Момышүлы басқарған 1075 атқыштар полкі жау шабуылына 
ерлікпен тойтарыс берді. 28 панфиловшылар тобы Дубосеково 
разъезінде жаудың 18 танкісін жойып жіберді. Ротаның саяси 
жетекшісі В.Г.Клочков «Россия кең -  байтақ, бірақ шегінерге 
жер жоқ, артымызда Москва» үранын көтерді. Оның бұл сөзі 
бүкіл майданға тарады. Кейіннен «28 панфиловшы» ерлігі 
аңызға айналды. Олар қасық қаны қалғанша шайқасты. Бәрі
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дерлік қаза тапты, бірақ жауды өткізбеді. Сондай -  ақ Москва 
қорғау тарихына панфиловшылар дивизиясы бөлімдерінің саяси 
жетекшілері П.В.Вихров, М.Габдуллин, автоматшылар 
Т.Тоқтаров, Р.Амангелдиев мэңгі өшпес із қалдырды. 316 -  
дивизия жауынгерлерінің ерлігі мен қаһармандығы жоғары 
бағаланып, 1941 ж. 17 қарашада 8-ші гвардиялық дивизия атағы 
беріліп, Қызыл Ту орденімен марапатталды. Москва облысының 
Бородино селосының түбінде неміс штабын жойған 
Т.Тоқтаровқа Кеңестер Одағының батыры атағы берілді. 
М.Ғабдуллин басқарған автоматшылар тобы да ерекше ерлік 
көрсетіп, жау танкілерінің бірнешеуін жойп, оған Кеңестер 
Одағы батыры атағы берілді. 1942 ж. 3 мамырда 238 атқыштар 
дивизиясы ұйымшылдығы және ерлігі үшін Қызыл Ту орденімен 
марапатталды, ал 1942 ж. бүл дивизия 30 -  гвардиялық дивизия 
болып қайта қүрылды. Москва шайқасының тарихи маңызы: 
гитлершіл басқыншылардың Москва түбінде талқандалуы жау 
эскерлерінің рухын түсірді, Гитлердің қауырт соғыс жоспары 
«Блицкриг» біржола күйреді, Қенес армиясы стратегиялық 
бастаманы қолға алып, түбейгейлі бетбүрыс басталды.

Ленинград шайқасы (194ІЖ.-1943 ж.-қантар).Қазақстандық 
эскери құрамалардың үштен бірі Ленинград түбінде соғысты. 
316-атқыштар дивизиясы (1941 ж. 9 қыркүйек) және 314-дивизия 
Ленинград облысының 22 елді мекенін азат етуге, «өмір жолын» 
салуга қатысты. Балтық флотындағы «Киров» Қызыл Тулы 
крейсерінде 156 қазақстандық шайқасып, ерліктері үшін 
ордендер мен медальдармен марапатталды.

Ленинград шайқасына қатысқан қазақстандықтар: Партия 
ұйымдастырушысы С.Баймағанбетов, А.Матросовтың ерлігін 
қайталап жау дзотын кеудесімен жауып, Батыр атанды. 372- 
атқыштар дивизиясының 1236-атқыштар полкі 5-атқыштар 
ротосының бөлімше командир! Қойбағаров ұрыста неміс 
траншеяларына бірінші болып кіріп, ержүректілік көрсетті. 48- 
атқыштар дивизиясының атақты мергені Д.Шыныбеков 
шайқасты. Қазақстандық эскери қүрамалардың үштен бірі 
Ленинград түбінде шайқасты. 314-дивизияның мергендер
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қозгалысын Солтүстік Қазақстан облысындағы Степан Разин 
атындағы ауылшаруашылық артелінің бүрынгы колхозшысы, 
қатардағы жауынгер Г.П. Зубков бастады.

1941 ж. қыркүйектің ауыр күндерінда қазақтың халық ақыны 
Жамбыл ленинградтықтарға «Ленинградтық өренім» деген 
жырын арнап, онда көп үлттық еліміздің бүкіл енбекшілірінің 
ой-пікірін, сезімі мен аландатушылығын білдірді. 1943 ж. 
қаңтарда 900 күнге созылған Ленинград қоршауы бұзылды, ал 
1944 ж. Ленинград басқыншылардан толық азат етілдІ. 
Ленинград шайқасының тарихы маңызы: Гитлершіл
Германияның ірі жеңілісі болды, Халықтар достығы мен 
ерлігінің көрінісі болды. Сталинград шайқасы (1942 ж. шілде- 
1943 ж. ақпан) кескілескен үрыстар басталды. Сталинград 
шайқасының жалыны Батыс Қазақстан даласына жетіп, 1942 ж. 
күзде КСРО жогаргы Кенесі Төралқасының жарлығымен Каспий 
алабында согыс жағдайы енгізілді, ал 1942 ж. қыркүйектің 1-інде 
Атырау қорғаныс комитет! қүрылды. 1942 ж. қыркүйектың 15- 
!нде облыстық мемлекетт!к қорганыс комитет! соғыс жагдайын 
енг!зд!, ал 1942 жылы 26 қазанда Орал аймағы әуе шабуылынан 
қорғану бөл!мдер!н!ң қатарына енг!з!лд!. 1943 жылғы 
желтоқсанда белгіленген шекара бойынша Қазақстан 
Сталинград облысымен шектест! (Каспий тең!з!нен Александров 
-  Гайға дейнг! 500 км.). 1942 жылы 9 қазанда Қазақ КСР үк!мет! 
Сталинград майданының ең жақын тылы Қазақстан екен!н, 
сондықтан бүдан артық шег!нет!н жер жоқ екен!н айтып, 
Сталинградты қорғаушы жерлестер!не үндеу тастады. Батыс 
Қазақстан жерінде алты қорғаныс шеб!, Сайхан, Орда, Чапаев, 
Тайнақ аудандарында арнайы аэродромдар салынды. Ақтөбе 
облысында қорғаныс қүрылыстары салынды. Сталинград 
майданының көптеген эскери бөл!мдер!, материалдық, 
техникалық базалары Батыс Қазақстанда орналастырылды. Орал 
қаласында эскери байланыс торабы орналасып, Батыс Қазақстан 
жер!нде 70-ға жуық эскери госпиталь жұмыс !стед!. Гитлерлік 
ұшақтар Сайхан, Жэнібек, Шүңгай станцияларына шабуыл 
жасап, 7 млн. сом шыгын келт!р!лд!. Сталинград майданын
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барлық жағынан Қазақстан қамтамасыз етті. Көптеген эскери 
техника жөндеуден өтті. Каспий бассейнде орналасқан Гурьев 
майданы Орта Азиямен, Кавказбен байланыстыратын негізгі 
көпірге айналды. Қазақстан жерінде құрылған 292, 387- 
атқыштар дивизиясы, 81-атты эскер дивизиясы т.б. 
Сталинградты қорғауға тікелей қатысты. Жамбылдың ұлы 
Алғадай Сталинград түбінде ерлікпен қаза тапты. Г.Сафиулин, 
М.Баскаков басқарған эскери бөлімдер жауды талқандау 
барысында үлес қосты. 1942 ж. 19 желтоқсанда қарагандылық 
ұшқыш Н. Әбдіров Боховская-Пономаревка ауданындагы эуе 
шайқасында ұшағын жау танкілері шоғырына құлатып, ерлікпен 
қаза тапты. 29 және 38-атқыштар дивизиясының жауынгерлері 
жауды Сталинградтың Киров ауданына енгізбей, танкі мен 
зеңбіректер жөндейтін заводттың тоқтаусыз жұмыс істеуін 
қамтамасыз етті. 1943 ж. бұл дивизиялар 72 және 73-ғвардиялық 
дивизияларға айналып, «Сталинғрад дивизиясы» құрметті 
атағына ие болды. Сталинград түбінде қазақстандықтар 
К.Сатпаев пен А.А.Бельгин өздерінің ерлігі нэтижесінде 
Кеңестер Одағының батыры атағына ие болды. 116-атқыштар 
дивизиясы, 565-атқыштар полкінің 7-ротасының жаунгерлері 
Сталинград көшелерінде ерлікпен шайқасты. Олардың ерлігі 
қүрметіне Сталинградта «Қазақ» көшесі ашылды. 11 жауынгер 
300 фашистке қарсы шайқасып, түгел қаза тапты (араларында 
Лениногорскілік комсомол Кәміл Хузин болды). Ержүрек 
жауынгерлер қорғаған төбе «Шығыстың 11 батырының төбесі» 
деп аталады. Қазақстандық Т.С.Позолотин басқарған 17- 
гвардиялық танк полкі Еділ жағасындағы ірі операцияларда 
шешуші рөл атқарды. Сөйтіп, 1943 ж. қыста Сталинград түбінен 
жау 600-700 км. жерге қуылды. Сталинград шайқасы соғыс 
тарихында ерекше орын алды: Екінші дүниежүзілік соғыстағы 
түбегейлі бет бүрысқа шешуші үлес қосты, Қызыл Армия 
стратегиялық инициативаны қолға алды, Гитлерлік 
Германияның тағдырының шешілу уақытын жақындата түсті, 
Еділдегі шайқас бетбұрыс, бүкіл дүниежүзілік тарих шежіресіне 
үмытылмас ерлік беттерін қосты.
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3, Қазақстандықтардың партизан отрядтарына және 
қарсыласу қозғалысына қатысуы

Қазақстандықтар партизандық қозғалысқа белсене қатысты. 
Мэліметтерге Караганда Украинаның партизандық қүрамалары 
мен отрядтарында 1500, Ленинград облысында 220-дан астам 
қазақ жігіттері соғысқан. Белоруссияның эр түрлі аудандарында 
әрекет еткен 65 партизандық бригадалар мен шоғырларда 1500- 
ден аса қазақстандықтар болған. Согыс жылдары партизан 
қозгалысына қатынасқан қазақстандыктардың саны 3,5 мыңга 
жетті. Партизан қозгалысына қатысқандар: Ғ.Ахмедьяров, 
Ғ.Омаров, В.Шарудов, Қ.Қайсенов, Ә.Шәріпов, Ә.Жангелдин, 
Ж.Саин, Н.Көшекпаев т.б. есімдері бүгінде зор құрметке ие 
болды. Халық кекшілдерінің қатарында қазақстандық әйелдер — 
Н. Байсейітова. Т. Жүмабаева, Ж. Ақэділова т. б. шайқасты. 
Еуропа елдерінде Қарсыласу қозғалысына қатысушы 
Казахстандыктар фашистерге карсы күресте батырлык пен ерлік 
көрсетті. Поляк партизандык жасактарында Жамбыл облысынан
С. Телешов, Шыгыс Казахстан облысынан К. Трокин, Караганды 
облысынан М. Авдейчик, Қызылорда облысынан О. Тойымбетов 
т. б. шайкасты. Словакиядагы 1 урея өзені бойында казакстандык 
П. Величконын басшылыгымен партизандык кұрама 
жасакталды. Чсхословакияны неміс фашистерінен азат етудсгі 
партизандык үрыс кимылдарына алматылык А. Ильин, семейлік 
И. Мошкин, Оңтүстік Казахстан облысының түргыны Ж. 
Сұранкұлов. павлодарлык Н. Тарановтар катысты. Югославия 
жерінде фашистерге карсы шайкаста кекшетаулык Т. 
Желкожинов, Ақтөбе облысының түргыны А. Есентаевтар ерлік 
корсетті. Грекия жерінде фашистерге карсы күресте алматылык 
П. Рев, француз карсыласу козгалысы сапында Д. 
Қаражүмынның батырлыгымен аты шыкты. 1943 ж. жазында 
Бельгияда фашистік тұткыннан кашып шыккан кенес эскерлері 
партизандык бөлім кұрды. Олардың ішінде казакстандык — 
Актөбе облысынан Ө. Абдуллин, алматылык И. Қарасев, 
Актөбеден Б. Бондаренко. Талдыкорган облысынан Ф.
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Малаховтар болды. Қазақстандык 23 жауынгер итальяндык 
карсыласу қозгалысы қүрамында — Қарағандыдан Т. Әлпеисов, 
Қызылордадан Қ. Дүйсенбеков. Актөбеден Ж. Келшіков. 
Целиноград облысынан Н. Дрожаков жэне Т. Сэдуакасов т. б. 
жаумен қасық қаны қалғанша шайқасты. 1945 ж. 2 мамырда 
Берлин қаласы алынып, 8 мамыр-фашистік Германияның тізе 
бүккендігі туралы шартқа қол қойылды. 1945 ж. 9 мамырда 
Қызыл Армия жеңіске жетіп, Ұлы Отан соғыс аяқталды. 1945 ж. 
9 тамыз-одақтастық міндеттемелерге сэйкес КСРО соғыстың 
соңғы ошағы Жапонияға қарсы соғыс басталды. Қиыр Шыгыста 
Жапониянияға қарсы согысқа аттанған әскери бөлімдер 
арасында қазақстандық құрамалары да болды. Тынық мұхит 
флоты эскери-әуе күштерінің 12-шабылдаушы авиация 
дивизиясының звено командир!, көкшетаулық М. Янко 1945 ж. 
тамыздың 10-ында Гастэллоның ерлігін қайталады. Жапонияға 
қарсы шайқастарга Ақтөбеде құрылган 74-жеке теңіз атқыштар 
бригадасының негізінде ұйымдастырылған 292-атқыштар 
дивизияның жауынгерлері Кеңес Қарулы Күштері дэстүрінің 
даңқын шығарды. Забайкалье сонан соң 1-Қиыр Шығыс 
майдандары эскерлерінің құрамында қазақстандық 129-миномет 
полкі шайқас жүргізді. Қазақстан минометшілері батылдық жэне 
ерлік көрсеткені үшін 2027-жауынгерлік ордендер мен 
медальдарға, соның ішінде 14 адам «Кореяны азат еткені үшін», 
234 адам «Жапонияны жеңгені үшін» медальдарына ие болды. 
Қызыл Армияның Қиыр Шығыстағы соғысы 24 күнғе созылды. 
1945 ж. 2 қыркүйекте Жапония жеңілғендіғі туралы шартқа қол 
қойды. Сөйтіп, екінші дүниежүзілік соғыс аяқталды.

4. Қазақстан -  майдан арсеналы
1941-1945 ж. республика бұрыңғы КСРО-дағы қорғасын 

(85%), мыс (35%) корыту, полиметалл жэне мыс рудаларын 
өндіру жөніндегі жетекші орнын сақтап қалды. Барланған кен 
орындарының негізінде металл өндіру, байыту мен қорыту 
кэсіпорындары салынды (Шығыс Қоңырат молибден, Жезді 
марганец. Донской хромит кеніштері, Ақшатау молибден-
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вольфрам, Текелі полиметалл, Өскемен қорғасын-мырыш 
комбинаты т. б.). Осының арқасында Қазақстан одақтағы 
молибден мен марганец рудаларының 60%-ын, висмуттың 65%- 
ын, полиметалл рудалары мен қорғасынның 80%-ға жуығын 
өндірді. Согыс кезіндегі он оқтың тоғызы Қазақстанда 
өндірілген қорғасыннан құйылды. Соғыс басталғанда 
республика қара металлургиясының «тұңғышы» — Ақтөбе 
ферроқорытпалар зауыты іске қосылды, ал 1943 жылы Қазақ 
(Қарағанды) металлургиялық зауыты алғашқы 200 тонна 
көлеміндегі жогары сапалы болат қорытып шығарды, бүл 
көрсеткіш 1945 жылы 4,6 мың тоннаға жетті. Соғыс жылдарында 
республиканың қара металлургиясы дамыды. Донбасты 
фашистер басып алғанда Қарағанды көмір кеніші шахтерлері 
согысқа қажетті отынның 65 пайызын өндіріп, төрт жыл ішінде 
34 млн тонна көмір қазды. Соғыс жылдарында 19 жаңа шахта, 
жылдық қуаты алты миллион тонналық үш көмір разрезі 
салынып, пайдалануға берілді. Өлкеде көмір өндіру 1 ^ 0  ж. 6,6 
млн тоннадан 1944 ж. 11,2 млн т-ға жетті. Осы жылдары 4 жаңа 
мүнай кэсіпшілігі ашылды. Атырауда мүнай айыратын зауыт 
салынды. Согыстың 4 жылында алдыңгы жылдармен 
салыстырғанда 887,9 мың т. мүнай жөнелтілген. Ал республика 
жеңіл өнеркэсіп өнімдері бойынша одақта РКФСР-ден кейін 
екінші орынға шықты. Қызыл Армия жауынгерлерін киім- 
кешекпен, азық-түлікпен қамтамасыз етуде республиканың 
жеңіл жэне тамақ өнеркәсібініц кәсіпорындары жүмыстар 
атқарды. Ер-азаматтары майданға алынып, бар ауыртпалық егде 
адамдардың, эйелдер мен балалардың мойнына түсті. Олардың 
еңбегінің арқасында соғыс жылдары Қазақстан колхоздары мен 
совхоздары елімізге 56 млн. пұт астық, 733,9 мың т. ет, 1142 мың 
т. сүт, 62,4 мың т. жүн өткізді. Тары өсірудің шебері Шыганақ 
Берсиев (эр гектардан 202 центнер), атақты күрішшілер Ы. 
Жақаев, Ким Ман Сам, дэнді дақылдардан мол өнім алғандар М. 
Сатыбалдина, А. Дацкова, Н. Алпысбаевалардың еңбектерін 
атап өтуімізге болады. Қазақстан еңбекшілері өздерінің жеке 
қаражатынан майдан қорына 4,7 млн сом ақша, 2 млн. дана
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жылы киім, 1600 вагон сыйлық жөнелтті. Қару-жарақ, көлік, 
киім-кешек, азық-түлікті майданга жылдам жеткізу мақсатында 
қысқа мерзімде Қандыағаш-Орск, Жамбыл-Шолақтау, 
Талдыкорған-Текелі темір жол желілері тартылды. Соның 
нэтижесінде шикізат көздері өнеркәсіп ошақтарымен жалғасты. 
1942 ж. Алматыда құрылысы басталған вагон жөндеу зауыты 
соғыстың соңында пайдалануға берілді. Құрылыстың қарқын 
алуына орай Теміртау, Текелі, Жезді, Шыгыс Қоңырат, Ақшатау, 
Макин секілді жаңа қалалар мен жұмысшы поселкелері бой 
көтерді. Қазакстандағы қалалар саны 5-ке, поселкелер саны — 
35-ке өсті. Согыстың соңғы жылдарында Қазақстан 
Республикасы еңбеккерлері фашизмнен зардап шеккен 48 аудан 
мен 12 қаланы қамқорлыққа алды. Қазақстан мұнайының 
маңызы, жұмыс істеп тұрған «Эмбімұнай» тресіне 4 жаңа мұнай 
кэсіпшілігі, ондаған бұрғылау скважиналары қосылды. Гурьев 
мұнай өндеу зауыты жұмыс істей бастады. Согыс жылдары 
республика мұнай өндіруді 40%-га дейін арттырды. Жұмыс істеп 
тұрган электрстанциялар жүйесі Солтүстік Қазақстан мен 
Қарағанды облыстарындағы энергетиканың жаңа ірі жэне 
орташа нысандарымен толықты. Согыс жылдары жалпы 460 
зауыт, фабрика, кеніш, шахталар мен жеке өндіріс орындары, 
оның ішінде 300-дей эвакуацияланған кэсіпорындар салынды. 
Темір жол құрылысы 1942-1943 ж. Мақат-Орск, Ақмола- 
Магнитогорск желісінің құрылысы аяқталды. Республикада 
танкілер мен ұшақтар жасау үшін ақша жинау қозғалысы 
негізінде, 1941 ж. күзде БЛКЖО (Бүкілодактық Лениндік 
Коммунистік Жастар Одағы) атындагы танк колоннасын құруға 
қаржы жинау басталды. Қазақтың белгілі балуаны, элем 
чемпионы Қ. Мұңайтпасов жеке қаражатынан қорға 100 мың сом 
өткізді. Нэтижесінде 1942 ж. армия қазақстандық 
комсомолдардан 45 жаңа таңк алды. 1942-1943 ж. халықтан 
жиналған қаржыға 10 танк колоннасы, бірнеше авиация 
эскадрильясы, торпедалық катерлер мен жеке үшақтар жасалды. 
Соғыс жылдары Қазақстан халқы әскери техника жасауга 480,3 
млн. COM қаржы қосты. Елдің корғаныс қабілеті армияны киім-
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кешек, азық-түлікпен жабдықтаумен де анықталды. Соғыс 
мүқтаждықтарын қанагаттандыруға женіл жэне тамақ 
өнеркэсібінің өндіріс орындары да бейімделді. Жеңіл 
өнеркэсіпте тігін, тоқыма. тері, аяқ киім салалары жылдам 
дамыды. 1941 жылы Алматыда тігін-тоқыма жэне тері-былғары 
фабрикалары, майдан үшін жүмыс істей бастаган, фурнитура 
зауыты іске қосылды. 1943 ж. басында республиканың жеңіл 
өнеркэсібі өнім өндіру көлемі жағынан бұрыңгы КСРО-да 
Ресейден кейінгі екінші орынга шықты. 1945 жылы 1940 
жылмен салыстырғанда шүлық бүйымдарын өндіру — 11,3 есе; 
мақта-мата — 7,4 есе, тоқыма бүйымдары — 4 есе, жүн мата — 2 
есе, былғары аяқ киім өндіру 1,3 есе өсті. Соғыс жылдары 500- 
дей дивизия солдаттардың жазгы киім-кешегімен, 70 дивизия — 
шинельдермен, 67 дивизия — қысқы аяқ киіммен, 59 дивизия — 
жылы киімдермен, 25 дивизия — шолақ тондармен қамтамасыз 
етілді. Соғыс кезіндегі дивизиялардагы эскер саны 10000 адамға 
жеткенін ескерсек, тауарлардың келтірілген тізімі бойынша 
қандай мөлшерде өнім дайындалганын есептеп алу қиын емес. 
Республика өнеркэсібі өндірісі соғыс жылдары 37%-ға өсті. Бұл 
нотижелерге үлкен қажырлы еңбектің арқасында қол жеткізілді. 
Республика индустриясының дамуы, оның жаңа, жетекші 
салаларының пайда болуы Қазақстанды майданның қуатты 
арсеналына, маңызды экономикалық аудандардың біріне 
айналдырды.
5. Согыс жылдарындағы мәдениет пен гылым, халық ағарту 
ісі
Соғыс кезінде Қазақстанға аса ірі гылыми күштері шоғырланды. 
Еліміздің шығыс аудандары мен Қазақстанның халық 
шаруашылығының түбегейлі мэселелерін зертеп, соның 
негізінде жасалынған үсыныстарды іске асыруға академик 
В.Л.Комаров бастаган КСРО 1945 ж. гылым Академиясының 
Қазақ бөлімшесі Президиумының төрағасы, көрнекті ғалым Қ.И. 
Сэтбаев басқарган республиканың жүзден аса ғалымдары 
қатысты. Қазба байлықтың көптеген жаңа орындарын ашып, 
олардың майдан мүдесі үшін тез игерілуіне үлес қосты.
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Қ.И.Сэтпаевқа Жезқазған мыс кен орындарын зерттегені үшін 
1942 ж. Мемлекеттік сыйлық берілді. Соғыс кезінде 118 
техникумнан 92-сі сақталды, онда оқитын оқушылар саны тек 
389 адамға ғана қысқарды. 1941 ж. дейінгі 20 жоғары оқу 
орнына жаңадан төртеуі қосылды. Оларда оқитын студенттердің 
саны 10,4 мыңнан 15 мыңға дейін өсті. Осындай ауыр күндерде 
қазақ совет эдебиетін дамытуға көңіл бөлінді. Соғыс кезінде 
А.Толстой айтқандай, Кеңес поэзиясының алыбы Жамбылдың 
өлеңдері, Отан қорғауға шақырған қаһарлы дабыл Іспеттес 
болды. Әдебиет пен өнер халықтың қуатты идеялық қаруы 
болды. Қазақстанның 90-ға жуық жазушы, ақыны майданда 
шайқасты: Ж.Саин ақын-партизан, Қ.Аманжолов т.б. Соғыс 
жылдарында эдебиеттің жетістіктері: 1. М.Әуезовтің «Абай» 
эпопеясының бірінші томы шықты (1943), 2. С.Мүқановтың 
өмірбаяндың «Өмір мектебі», 3. Ғ.Мүсіреповтің «Қазақ 
солдаты» Т.6., 4. 1941 ж. «Мосфильм» мен «Ленфильм»
Қазақстанға көшірілді. «Партизандар», «Екі жауынгер» т.б. 
фильмдер түсірілді. Сотые жылдары Қазақстан онер шеберлері 
өздері қамқорлықққа алған ұжымдарда 20 мың спектакль мен 
концерттер көрсетті, олардың ішінде мыңнан астам концерт 
майдан шебінде берілді. Сотые жағдайында ғылымның кейбір 
бағыттары дамыды. 1942 ж. КСРО ҒА Қазақ филиалы жанынан 
аспирантура үйымдастырылып, онда 237 адам оқыды, 63 
докторлық және кандидаттық диссертация қорғалды. Ғылыми 
және ғылыми-техникалық қызметкерлердің саны 1940 жылғы 
152-ден 1945 ж. аяғында 864-ке жетті. Олардың ішінде КСРО 
ҒА-сының академигі мен корреспондент мүшесі, 57 ғылым 
докторы, 184 ғылым кандидаты. ВАСХНИЛ-дің Қазақ филиалы 
жүйесінде 600-ден астам ғылым қызметкер еңбек етті, олардың 
ішінде 34 ғылым докторы мен кандидаттары болды.
1944 ж. аяғында КСРО ҒА Қазақ филиалының қүрамына 16 
институт жэне 7 сектор жүмыс істеді. Зерттеу жүмыстарына 
бөлінғен қаржы 11 есе көбейді. 1945 ж. Қазақстанда барлығы 75 
ғылыми мекеме, лаборатория, тэжірбие станциялары болды.
1945 ж. қазанда қүрылған Ұлттық Ғылым академиясы
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республиканың өміріндегі маңызды құбылыс болды. Мұнда 
ғылыми кадрлардың қалыптасуы мен ғылымның дамуында 
эвакуацияланған ғылыми күштердің көрсеткен көмегі болды. 
20-дан астам ғылыми-зерттеу институттары, солармен бірғе 
акдемиктер И.И. Мещанинов, Л. И. Прасолов, А.С. Оролов, 
М.М.Завадский жэне басқа көрнекті ғалымдар республикамызда 
тұрып жатқан. КСРО ҒА президент В. Л. Комаров бастаған 
ғалымдар тобы жүмыс істеді. Сотые кезіндеті 
қиыншылықтарта қарамастан халыққа білім беру ісіне зор 
қамқорлық жасалынды. 1943 ж. қаңтардан бастап барлық 
мектептерде, техникумдар мен жотары оқу орындарында оқитын 
қазақтарды, басқа да шытыс халықтары өкілдерін оқытаны үшін 
ақы төлеуден босатты. Қазақ интеллигенциясы кадрларының 
өсуінде, тылым мен мэдениеттің дамуында жотары мектеп пен 
техникалық орта оқу орындары - Алматы шетел тілінде, 
Шымкент технолотиялық, Дене тэрбиесі институттары, Алматы 
консерваториясы, Педатогикалық қыздар институттары ашылды. 
Студенттердің саны 1941 жылты 10,4 мыңнан 1945 жылы 15 
мыңға дейін көбейді. Республикада білікті кадрлар даярлауда 
эвакуация лантан оқу орындары (20-дан астам жотары оқу 
орындары мен 16 техникум еді, олардың 11-і Алматыда 
болатын) едэуір жүмыс атқарды. Жотары оқу орындарының 
талымдары кадрлар даярлаумен бірге қортаныс өнеркэсібі 
кэсіпорындарының заказдары бойынша тылыми-зерттеу 
жүмыстарын жүргізді. Қазақ жазылушылары мен ақындары 
өздерінің патриоттық борыштарын орындап, олардың 90-та 
жуыты майдандары жэне жау тылында жаумен шайқасты. 
Әдебиеттің өзекті тақырыбы отанды қортау болды. Майдангер 
жазушы Б. Бұлқышевтың публицистикалық туындыларында 
жауды талқандаудаты бүйрыты жастардың қаһармандық бейнесі 
жасалды Жамбылдың «Отан бүйрыты», «Мэскеуге», «Батырдың 
ұрпаты», «Ленин қаласының шапататы» секілді туындылары, 
эсіресе оның «Ленинградтық өренім» атты өлеңі тарады.
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6. Қазақстанга күштеп қоныс аударылган халықтар. 
Еңбек армиялары
Кеңес халқы ортақ Жеңіс үшін батырлық пен ерліктің үлгілерін 
көрсетіп жатқан уақытта, сталиндік қылмыскер топ өз халқына 
геноцидін жалғастырды. «Халық жауларын» жоюмен 
қанағаттанып қоймай, тұтас этникалық қауымдастықтарды 
өздерінің туган жерлерінен күшпен қоныс аудартып, террорлык 
эдістер қолдануга көшті. Күштеп жер аударудың алгашқы 
құрбандықтарыпың бірі — Қиыр Шыгыстагы кеңестік корейлер. 
1937 жылы Қазақстанга бұл этностың 100 мыңдай өкілі коныс 
аударылды. 1941-1942 жж. республикага 408 мың неміс 
депортацияланды. 1943-1944 жж. дэлелсіз басқыншыларға дем 
берді деп айыпталған Солтүстік Кавказ халқы да жер 
аударылды. Олардың ішінде Қазақстанга депор тациялауга 
қарашайлар — 45,5 мың адам, балкарлар — 25 мың, чешендер 
мен ингуштар 406 мың адам душар болды. Сондай-ақ 
Қазақстанға қалмақтар (2.2 мың). ирандыктар (2 мыңнан аса 
отбасы), поляктар, финдер. күрдтер. кырым татарлары, түріктер. 
гректер, батыс беларустар мен батыс уқраиндықтар, 
литвалыктар т. б. коныс аударылды. Тіршілік ауыртпалығы мен 
күшті моральдық қысым жагдайында жергілікті халықтың 
тілектестігі мен қолдауынсыз өмір сүру қоныс аударушылар 
үшін қиын еді. Қазақстанда еңбек армиясы кұрылып, Қазақ КСР 
-  нсн 700 мыңнап астам адам шақырылды. Соғыс жылдары 27 
әскери оқу орны 16 мың офицер даярлап шыгарды. 1941 -  1945 
жылдары әскери оқу орындарына 42 мыцнан асгам қазакстандық 
жіберілді. Соғыс жылдарында Шымкентте орналасқан Чугуев 
эскери авиация училищесі түлектерінің бірі И. Н. Кожедуб үш 
мэртебе Ксцес Одагының Батыры атағын алды.
13.ДС Қазақстан согыстан кейінгі кезеңде (1945-1953 
жылдар)
1. Елдің соғыстан кейінгі әлеуметтік-экономикалық жағдайы;
2. Республикадағы қоғамдық-саяси жағдай;
3. Жаңа идеологиялық науқандар;
4. Мэдениет, ғылым мен білім.
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1. Елдің согыстан кейінгі әлеуметтік-экономикалық 
жагдайы
1947 жылы желтоксанда карточкалық жүйе мен республика 
еңбекшілерін азық-түлікпен және өнеркэсіп тауарларымен 
мөлшерлі қамтамасыз ету жойылды. Осы жылы ақша реформасы 
жүргізілді. Азык-түліктің негізгі түрлері мен ұннан істелінетін 
тағамдарға, етке, өнеркэсіп тауарларына деген баға төмендетілді. 
Кооперативтік сауданың дамуы нэтижесінде базардағы баға 
төмендеді. Сомның сатып алу қабілетінің нығаюымен қатар 
еңбекшілердің еңбекақысын арттыру жүргізілді. ¥лы Отан 
соғысы мүгедектерінің, майданда қаза тапқандардың 
отбастарына элеуметтік көмек көрсетілді. Жасы жеткендерге, 
асыраушысынан, уақытша еңбек қабілетінен айырылгандарга 
зейнетақы тағайындалды. Көп балалы, жалғызбасты аналар 
жэрдем алды. Санаторийлер мен демалыс үйлеріне, пионер 
лагерьлеріне жеңілдік шарттарымен жолдамалар берілді 
Мемлекеттік және кооперативтік кэсіпорындар мен ұйымдардың 
күрделі қаржылары есебінен халыққа арналған түрғын үй 
құрылысының саны көбейді. Жоғарыда келтірілген кеңес 
адамдарын «элеуметтік қорғаудың жоғары деңгейінің» үлгілері, 
олардың өмірлік сұраныстарын қанағаттандыру көбінесе 
жасанды сипатта болды. Жүмысшылар мен қызметшілердің ай 
сайынғы еңбекақысы бір жарым есе ғана көбейіп, 1950 жылы 64 
сомды құрады, бұл сатып алушылық қабілеттің төмендеуіне әкеп 
соқты. Ерікті-мэжбүрлі түрде мемлекеттік займдарға жазылуға 
еңбекшілердің бір айлық жалақысы кетіп, артық еш нэрсе сатып 
ала алмады. Сол уақытта қолданылған бағаны төмендету 
насихат саясаты эуелден негізсіз болып, халықтың көпшілігі 
тұратын ауылдар мен деревнялардың тұрмыс жағдайың
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нашарлату есебінен жүргізілді. 50-жылдардың басында 
колхозшылар жұмысшы мен қызметшілердің жалақысынан төрт 
есе аз алды. Үкімет жүргізген ауылдан азық-түлік өнімдерін 
төменгі бағаларға сатып алу саясаты ауыл еңбекшілерінің; 
тұрмыс жағдайларының көтерілуіне қолайлы жагдай жасай 
алмады. 1946 жылы КСРО-ның көптеген аудандарында аштық 
басталып, адамдар аштықтан өле бастады. Нан, ет өнімдері, сүт 
жетіспеді. Согыстан кейінгі экономикалық саясаттың қағидасы - 
ауыр өнеркэсіптің біржақты жылдамдатылған дамуы болып қала 
берді. Материалдық мүқтаждықтарды қанағаттандыру соғыстан 
бүрынғы жылдардағыдай екінші кезекке ығыстырылды. Бүл 
коммунизм секілді иғі мақсатқа жету үшін төзімнің қажеттіғі 
жөніндегі насихаттық ұранмен ақталды. Істің шынайы жағдайын 
боямалап көрсету салты тарихи шындықка карсы күрес, 
социализм жеңістерін қорғау түрінде көрінді. Басқаша ойлаудың 
көріністері, пікірлер плюрализм!, социализмді «қаралау» 
эрекеттері идеолоғиялық диверсиялар ретінде қарастырылды. 
Жағымсыз құбылыстардың себептерін іздеу «Кім кінэлі?» деген 
сүрақпен алмастырылды. Барлық себептер, көбінесе, өткен 
соғыс пен капиталистік қоршаудан іздестірілді. Социализмнің 
дамуы мен нығаюына байланысты тап күресінің сақталуы мен 
шиеленісуі жөніндегі теориялық нұсқау, идеолоғиялық теке 
тіресті Кеңес мемлекетінің ішінде де, халыкаралық дэрежеде де 
арттыра түсті. «Халық жауларына», «социализм жауларына» 
қарсы науқан үздіксіз жүрғізілді.

2. Республикадағы қоғамдық -  саяси жағдай 
Кеңес өкіметі мен КОКП ОК 1954-1956 жж. орталықтандыруды 
жоюмен одақтас республиқалардың қүқығын кеңейтуғе 
бағытталған шаралардың түтас кешенін жүрғізгенімен, 
кабылданған актілер жарияланған еғемендікті іс жүзінде жоққа 
шығарды. Экономика мен саясат саласындағы ортақ бағытты 
белғілеу, мамандарды тағайындау мен алмастыру т. б. көптеген 
мэселелерді шешу аз ғана топтың қолында қалып қойды. 
Қоғамның қүрылымы бүрынғыша «жоғарыдан-төмендегілерғе» 
қағидасы бойынша эрекет етіп, адамдар жоғарыдан қабылданған
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шешімдерді ғана орындады. Көп үзамай саяси басқаша ойлау 
қатал басып жаныштала бастады. Қоғамдағы келеңсіздіктерді 
ашық көрсеткен адамдар қуғынға түсті. Сондықтан саяси 
айыптаулар «бүркемеленғен» сипатта жүрғізілді. Саяси 
қудалаудың мысалдары Қазақстанда аз болған жоқ. Оған мысал - 
І1ІЫҒЫС Қазақстан облысындағы орыс тілі пэнінің мүғалімі, 
майдангер, жоғары білімді маман М. Елікбаевтың тағдыры. Ол 
Н. С. Хрущевтің атына хат жазып, онда адамның жеке басының 
қүқықтарын бұзу, ұлттық саясат саласындағы 
бүрмалаушылықтар, қазақ тілінде оқытатын мектептердің 
қысқартылуы т.б. өкімет орындары жүрғізіп отырған саясаттағы 
олқылықтар жөнінде өз пікірлерін білдірді. КСРО Денсаулық 
сақтау министрлігі қызметкерлерінің деректері бойынша 
психикалық емдеу жолымен елде 90 мыңнан астам «басқаша 
ойлайтындар» жазаланды. 50-жылдардың ортасындағы 
проғресшіл бастамалар күткен нәтижелерғе жеткізбеген 
себептердің бірі-саясатта ғылыми неғізделғен болжамның 
жоқтығы. Н. С. Хрущев бастаған көптеғен басшылардың саяси 
мөдениеті төменғі деңгейде болды, бүған себеп биліктің өзін 
өсірғен жүйемен тығыз байланысының эсері. Олқылықтарды 
жою мен өмір сүріп отырған тэртіптерді сақтауға сталиндік 
режимнің шектен шықкан қүбылыстарын ғана жойып, кеңес 
адамдарының күш-қуатын жақын қалған коммунизм шептерін 
бағындыруға жүмсау жөніндеғі қиял ықпал етті. Бұған Н. С. 
Хрущевтің социализмнің толық жеңісін жариялап, «коммунистік 
коғам қүрылысын кең көлемде бастауды» ұсынған КОКП XXI 
съезінің (1959) шешімдері, теориялық проблемаларға өрескел, 
жалған, түрпайы көзқарас XXII съезде қабылданған КОКП-нің 
Үшінші бағдарламасынан байқалады. Большевизм 
басшыларының утопиялық көзқарастары жөнінде өз уақытында 
М. Шоқай, С. Сәдуақасов т. б. айтқан. Өкінішке карай Қазақстан 
Мэскеу шенеуніктері қабылдаған шешімдерден шыға алмады. 
Басталған саяси реформалар экімшілдік жүйенің экономикалық 
базасын өзғерте алмады. 50-жылдардың басында дүние жүзі 
елдері бір-бірімен өте тығыз байланыста болды. Дүниежүзілік
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қауымдастық КСРО-мен, яғни оның құрамындағы Қазақстанмен 
де интеграциялык байланысқа түсті. Бұл кезде кеңес 
мемлекетінің сыртқы саясат саласындағы қызметі жаңа серпін 
алды. Халықаралық шиеленістін бэсеңдеуі КСРО-ның халықтар 
арасындағы достық қарым-қатынастарды нығайту ісінде біраз 
бастамалар көтеруіне жағдай жасады. Қазақстанның 
индустриялық дамуы, тың жэне тыңайган жерлерді игеру 
республиканың элеуметтік-таптық құрылымында өзгерістермен 
қатар жүрді. Республикада құрамы жағынан күрделі болған 
жұмысшылардың, шаруалардың, зиялылардың үлкен элеуметтік 
топтары қалыптасты. Мұндай элеуметтік қүрылым Қазақстан 
аумагында түратын барлық халықтар мен ұлттарға тэн болды. 50
ж. Қазақстан көп ұлтты республикаға айналды. 1954 жылдан 
1962 жылға дейін тың көтеруге КСРО-ның еуропалық бөліғінен 
2 млн-дай адам келді. Сонымен бірғе бүл жылдары жүмысшы 
күшін өнеркәсіптегі, қүрылыстағы жэне транспорттағы 
жүмыстарға тарту жөнінде жүмыс жалғастырылды. 1954-1965 
жылдары Казахстан халқына 0,5 млн адам қосылды. Одан 
кейінгі мерзімде бүл бағыт жалғаса берді. Мүның бэрі жерғілікті 
халық пен басқа халықтардың саны үлес салмағының 
арасындағы алшақтыққа әкелді. 1962 ж. қазақтар республика 
халқының 29%-ын қүрады, ал 1897 ж. қазақ ұлты елдің 85%-ы 
еді. Бұл ұлттық мэдениет пен оның ерекшеліктерінің деңғейіне, 
ана тілінің жағдайына кері эсерін тиғізді.
з. Жаңа идеологиялық науқандар
40-50-жылдары ғылым мен мэдениетті идеолоғияландыруға күш 
жүмсады. Шығармашылық ахуалды сауықтыруы астында, оны 
буржуазия ықпалынан, формализм мен космополитизмнен 
тазарту науқаны кезінде республиканынң көптеген ғалымдары 
қатал сынға ұшырап, мэжілістерде «саяси зиянды кітап», «саяси 
қате айтылған сөз» секілді саяси айып тағылды. Орталық 
газеттер «импералистердің біздің елімізғе жіберуғе құштар 
болып отырған агенттері, жансыздары мен диверсанттарының 
қызметін» көзден таса қылмауға шақырды. 53 ж. ҒА Тарих, 
археолоғия жэне этнография институтының ғылыми қызметкері
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Б.Сулейменовтың жат пиғылы «эшкерленіп», онда «алдау 
жолымен, өзін буржуазиялық үлтшылдарды эшкерлеушімін деп, 
партияға кіріп кеткендігі, оның белсенді түрде үлтшылдық 
жүмыс жүргізгендігі» айтылды. Осындай эшкерлеу, «ғылыми 
жүмысқа жарамсыз, кездейсоқ қызметкелерден тазарту» 
мақсатында арнайы комиссиялар келіп, тарихшыларды 
буржуазияшыл-ұлтшылдар деп айыптады. 40-жылдардың 
аяғында бірталай ғылым саласын шарпыған ғылымдағы 
«космополитизмге» қарсы күрес жарияланып, Эйнштейннің 
салыстырмалық теориясын жақтаушы ғалымдар сынға алынды, 
биология, медицина мен экология саласындагы зерттеушілерге 
«космополит» деген айып тагылды. Бұл жылдары 
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ фактор жэне саяси қысым өз жұмысын атқарды.

4. Мэдениет, ғылым мен білім
Кеңестік кезеңдегі мэдениет тарихының ерекшелігі оның 
дамуында партия мен мемлекет рөлінің басымдығында болды. 
Коммунистік партия мемлекеттік жэне қогамдық ұйымдар 
арқылы халыққа білім беруді, мэдени-ағарту жұмыстарын, 
эдебиет пен өнерді бағыттап және бақылап отырды, 
еңбекшілерді маркстік-лениндік идеология рухында, идеялық- 
саяси тұргыда тэрбиелеу жүмысын жүргізді. Кеңес мэдениетінің 
идеологиялық негізін бекітуге, оның ішінде эдебиет пен өнердің 
идеялық-саяси деңгейін арттыруға ерекше көңіл бөлінді. 
Соғыстан кейінгі жылдары «формализммен» күрес амалы 
эдебиет, музыка, бейнелеу өнерінде жалғасты. Көркем 
шыгармашылыққа саяси бақылауды күшейту орталық партия 
комитетінің 40-50 жж. басында эдебиет пен өнер мэселелері 
бойынша қабылдагын қаулыларында айқын көрініс тапты. 
Кеңестік режим барлық халықтарға жэне бүкіл мэдени 
үрдістерге ортақ: «мэдениеттің мазмүны социалистік, формасы 
ұлттық болуга тиіс» деген үлгісін таңды. Осындай жағдайда 
ұлттық-мэдени мүра декорациялық рөлге ие болды. Партия 
съездері мен пленумдарда, ресми қаулыларда, шығармашылық 
батыл белсенділікке, өзіндік шешімге, «кеңес адамдарының 
қаһармандық ерліктерін бейнелеуге, тебірентерлік шығармалар
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жазуға» шақырулар айтылды, мұндай ізденістің мүмкіндіп 
әкімшілік жолмен тарылып, «социалистік реализм» шеңберімен 
шектелді.

14.ДС 1953-1964 жылдардағы Қазақстан

1. «Хрущев жылымығының» элеуметтік-экономикалық 
сипаты;

2. Тың игеру: жетістігі мен салдары;

3. Республиканың қоғамдық -  саяси өмірі.
Деректер
1. Народное движение за освоение целинных земель в 

Казахстане. Сб. материалов. М., 1959.
2. Реабилитация. Политические процессы 30-50-х годов. 

М., 1991.
3. Хрущев Н.С. О культе личности. Доклад на XX съезде 

КПСС. // Известия ЦК КПСС. 1989, №3.
Зерттеулер
1. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической

истории Казахстана. XX век. А., 1997.
3. Қозыбаев М.Қ. Ақтаңдақтар ақиқаты. А., 1992.
4. Кунаев Д.А. О моем времени. А., 1992.
5. Ковальский С.А., Маданов X. Освоение целинных
земель. А., 1983.

1. «Хрущев Ж Ы Л Ы М Ы ҒЫ Н Ы Ң » элеуметтік-экономикалық 
сипаты

1953 жылы қыркүйекте Н.С.Хрущев КОКП Орталық 
комитетінің бірінші хатшылығына (1953-1964 жж.) сайланды. 
«Жылымық жылдары» аталған 50-жылдардың екінщі 
жартысынан бастап елде игі істер атқарылды. Аграрлық 
саясатты өзгерту идеялары КОКП ОК -  нің Пленумында (1953 
ж.) директивалық тапсырыстар түрінде, онда ауыл 
шаруашылығы өнімдерін өндіруге инвестицияны арттыру
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қарастырылды. Ауыл шаруашылығына салынатын қаржы көлемі 
үлгайтылды, ауыл щаруашылыгы өнімдерін сатып алу, дайындау 
бағалары өсті, салық саясаты азайды, еңбекақыга үстеме 
қосылды, агросаланы дамытуды экономикалық түрғыда 
қолдаудың баска да эдіс-амалдары енгізілді. «Ауылға бетбүрыс» 
жасалуы, оң нэтиже берді. Соғыстан кейін қалпына келтірілген 
өнеркэсіп 50-жылдардан кейін жаңа өзгерістерді қажет етті. 
Бесінші бесжылдық (1951-1955 жж.) ішінде 200-ге жуық жаңа 
кэсіпорын салынды, экономиканың даму қарқыны өсіп, 1954- 
1958 жылдары 730 өнеркәсіп орындары мен цехтар іске 
қосылды. Осы жылдары салынган өнеркэсіптер: Ақтөбе хром 
заводы. Шымкент гидролиззаводы. Семей цемент заводы. 
Жезказған кен байыту фабрикасы, Соколов -  Сарыбай 
комбинатының алгашқы кезектері. Өскемен тау-кен 
жабдықтарын шығаратын машина жасау заводының 1-кезегі т.б. 
1958 ж. жалпы өнім өндіруден Қазақстан КСРО-да 3-орынға 
шықты. 1956-1958 ж. аралығында көлік жэне коммуникация 
жүйелерін дамытуға 146,4 млн. сом жүмсалды. 1958 ж. Қазақ 
КСР-де Қазақ теміржол басқармасы қүрылып, Одақта салынған 
теміржолдың 30%-ы Қазақстан аумағында салынды. Қазақстан 
«магниткасы» аталган Караганды металлургия заводы Қазақстан 
мен Орта Азияны, Сібір мен Оралды темір өнімдерімен 
қамтамасыз етті. Республикада электр энергиясы өндірісі 
дамыды. Дегенмен индустрияның дамуы болмаса, сапа
жағынан өзгеріссіз қалды. КСРО Жогаргы Кеңесі 1957 ж. мамыр 
айында «Өнеркэсіп пен қүрылысты басқару ісін ұйымдастыруды 
одан эрі жетілдіру туралы заң қабылдап, экономикалық 
әкімшілік аудандарда халық шаруашылығы кеңестері 
(совнархоздар) құрылды, өнеркэсіп пен құрылысқа тікелей 
басщылық етті. 1957 жылдан бастап аумақтық принциптер 
негізінде экономикаға басшылық ету ісін қайта құру нэтижелер 
бермеді. Ғылыми негізделмеген ойластырмай жасалған
субъективтік щешімдерге жол берілді. 1962 жылы Қазақстанда 
халық щаруашылығын ірілендіру мақсатында реформа жасалды: 
партия орындары өндірістік белгі бойынша қайта қүрылды. Олар
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өнеркэсіптік жэне ауылшаруашылық партия ұйымдары болып 
бөлінді. Сөйтіп, жан басына шаққанда өнім өндіруден дамыған 
капиталистік елдерді ең қысқа мерзімде қуып жетіп, басып озу 
міндеті қойылды. Сөйтіп, экономикалық қайшылықтар эле- 
уметтік қайшылықтарды туындатса, олар өз кезегінде күрделі 
адамгершілік проблемаларды дүниеге экелді.

2. Тың игеру: жетістігі мен салдары
1954 жылғы қантар-наурыз -  КОКП ОК-нің Пленумы 

«Елімізде астық өндіруді одан әрі арттыру, тың жэне тыңайған 
жерлерді игеру туралы» қаулы қабылдады. Қазақстандагы тың 
жерлерді игеретін аудандар: Көкшетау, Акмола, Солтүстік 
Қазақстан, Қостанай, Торғай, Павлодар облыстары.Тың игеруге 
басқа республикалардан адамдар көшіріліп экелініп, оларға 
көптеген жеңілдектер жасалды. 1954-1959 жылдары тың және 
тыңайған жерлерді игеруге 20 млрд. сом жүмсалды. 1954-1962 
жылдары республикаға 2 млн.-ға жуық тың көтерушілер келді, 
оның ішінде механизаторлар мен партия, кеңес, ауыл 
шаруашылығы мамындарының саны 600 мыңнан асты.1954 
жылы Кеңес Одағында 13,4 млн. гектар жаңа жер, оның ішінде 
Қазақстанда 6,5 млн. гектар жер игерілді. 1956 жылға қарай 
КСРО-да егістік көлемін 28-30 млн. гектарға жеткізу көзделді. 
Тың жерлерді игеру ісі ерекше қарқыкмен, асығыс түрде 
жүргізілді. 1955 ж. 9,4 млн. гектар жер жыртылды. Ал жоспар 
бойынша 7,5 млн. гектар болатын.Тың игерудің пайдасы. Тың 
игеру жылдары 25 млн.га жер игеріліп (Одақ бойынша 
41млн.га), егістік жерлердің көлемі артты.
Тың игеру жылдарында Қазақстан көп үлтты республикаға 

айналып, жүздеген совхоздар қүрылды, (1954 ж. 120-дан астам) 
елді мекендер көбейді, түрғын үйлер, құрылыстар, мэдени 
объектілер салынды. Он мыңдаган шақырым жолдар төселді. 
Экономиканың басқа салаларының дамуына эсер етті.
Халықты азық-түлікпен қамтамасыз ету біршама жақсарды.Тың 

игерудің салдары : Көптеген жылдар бойы тың жерлерді игеру 
партия көрегендігі, мемлекет жеңісі ретінде дәріптеліп келді. Ал
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оның көлеңкелі жағы туралы ештеңе айтылмады. 1954-1955 
жылдарда Қазақстанға келген 650 мың тың игерушінің 150 
мыңы ғана механизаторлар болды.Тың игеруге байланысты 
жайылымдар мен жем-шөп дайындайтын алқаптардың көлемі 
тарылды. Мал шаруашылығының дамуы артта қалды. Қазақтар 
республика түрғындарының үштен бірінен аз болды. 
Ауылшаруашылық өндірісі мен халық санының өсуінен түрғын 
үй салу қарқыны жэне мэдени-тұрмыстық қызмет көрсету артта 
қалды. Экологиялық жағдай нашарлады. Көп жерлер тіршілікке 
жарамсыз болып қалды. Топырақ эрозияға үшырап, жердің 
қүнарлылығы азайды. Тың игеру жылдары қазақ халқының 
ұлттық ерекшеліктері, салт-дэстүрлері, мәдениеті, үлттық 
руханияттары ескерілмеді. Қазақ мектептері, балабақшалар, 
қазақ тіліндегі газет-журналдар азайды. Қазақ тілінің қолдану 
аясы тарылды. Осының барлығы қазақ халқының бір бөлігінің өз 
ана тілін үмытуына экеп соғып, халықтың ерекшеліктерІ, ұлттық 
намысы біртіндеп жоғала берді.
3. Республиканың қогамдық -  саяси өмірі Кеңес өкіметі мен 
КОКП OKI954-1956 жылдары шамадан тыс орталықтандыруды 
жоюмен одақтас республиқалардың қүқығын кеңейтуге 
багытталған шаралардың түтас кешенін жүргізгенімен, 
қабылданған актілер жарияланган егемендікті іс жүзінде жоққа 
тән етті. Экономика мен саясат саласындағы ортақ бағытты 
белгілеу, мамандарды тағайындау мен алмастыру т. б. көптеген 
мэселелерді шешу аз ғана топтың қолында қалып қойды. 
Қогамның құрылымы бұрынғыша «жоғарыдан-төменге» 
қағидасы бойынша әрекет етіп, адамдар жоғарыдан қабылданған 
шешімдерді ғана орындады. Қоғамдағы келеңсіздіктерді ашық 
көрсеткен адамдар қуғынға түсті. Саяси айыптаулар 
«бүркемеленген» сипатта жүргізілді. Саяси қүдалаудың 
мысалдары Қазақстанда да аз болған жоқ. 50-жылдардың 
ортасындағы біршама прогресшіл бастамалардың 
ешқайсысының күткен нәтижелерге жеткізбеген себептердің 
бірі-саясатта гылыми негізделген болжамның жоқтығы. Н. С. 
Хрущевтің социализмнің толық жеңісіне жетуін жариялап.
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«коммунистік коғам құрылысын кең көлемде бастауды» ұсынган 
КОКП XXI съезінің (1959) шешімдері, теориялық
проблемаларға тұрпайы көзқарас XXII съезде қабылданған 
КОКП-нің Үшінші бағдарламасынан байқалады. Басталған саяси 
реформалар экімшілдік жүйенің экономикалық базасын өзгерте 
алмады.

15.ДС Кеңестік әлеуметтік-саяси жүйе дағдарысының 
асқыну кезеңіндегі Қазақстан (1964-1985 жылдар)

1 .Экономиканы экстенсивті дамыту үлгісінің жалғасуы;
2. Қоғамдық -  саяси өмір ерекшеліктері;
3. Экологиялық проблемалардың асқынуы;
4. Халықтың тұрмыс деңгейі.
Зерттеулер
1. Масанов Н.Е. Кочевая цивилизация казахов (основы
жизнедеятельности номадного общества). А.-М., 1995.
2. Козыбаев И.М. Историческая наука Казахстана (40-80-е
годы XX в.) А., 1992.
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1.Экономиканы экстенсивті дамыту үлгісінің жалғасуы 
КСРО жоғарғы Кеңесінің сессиясы 1965 ж. өнеркэсіпті 

басқару жүйесін өзгерту жэне мемлекеттік жоспарлау жөніндегі 
басқару органдарын өзгеше құру туралы заң қабылдап, осындай 
қаулылар мен заңдарды Қазақстан Компартиясы ОК-нің XIV 
пленумы мен Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі қабылдады. 
Қабылданған шешімдерге сэйкес 1965-1966 жж. Қазақстанда 
халық шаруашылығы Қеңесі және экономикалық аудандардың 
салалық одақтық -  республикалық министрліктер құрылып, 
өнеркэсіптік, құрылыс материалдары, орман, целлюлоза -  қағаз 
жэне ағаш өңдеу, азық -  түлік т.б. кэсіп орыңдары біріктірілді. 
60 жылдардын басында өнеркэсіпті сапалық жағынан өзгерту, 
ғылыми негізде құру үрдісі басталып, өнеркэсіпке жаңа 
техниканы енгізу жоспары жасалып, өндірісті электрлендіру 
мэселесі қолға алынды. Қарағандыда іске кіріскен екінші МАЭС
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пен Бұқтырма су -  электір станциясы техникалық -  
экономикалық көрсеткіштерінің жоғарылығымен ерекшеленді. 
Өндірістің автоматтандырылған жүйесі 27 мың адамның еңбегін 
атқарды. 1965 жылғы шаруашылық реформасы нэтижесінде 
ғылыми -  технологиялық процестерді өндіріске енгізу ісі 
өнеркэсіптегі жағдайды өзгертті. Реформа еңбекпен өндірісті 
үйымдастыруды жетілдіруге жол ашты. 80 жылдары одақ 
көлемінде өндіріске енгізілген ғылыми-техникалық 
жаңалықтардың 3% - ы Қазақстанға тиесілі болды. Тоқырау 
кезеңі дейтін 1971-1985 жылдар аралыгында Қазақстан 
экономикасы бұрынгысынша техникалық прогреске кабілетсіз, 
экстенсивті әдіспен жүмыс істеді. Соның өзінде халық 
шаруашылығының дамуында келелі көрсеткіштерге қол 
жеткізді. Мэселен, осы жылдарда өндіріс жэне ғылыми 
өндірістер құрылымдарының саны 28-162 дейін, оның ішінде 
кэсіпорындар 1971 ж. -  97, ал 1985 ж. -  610 дейін өсті. Бірақ 
шаруашылық реформа нэтижесі күткендегідей болмады. Оның 
себептері: - КСРО-да ҒТП негізінде түбегейлі өзгерістер жүргізу 
қажеттігі сөз жүзінде мойындалғанымен, іс жүзінде бұрыңғы 
басқару эдістерін қолдану жалғаса берді. Мемлекетттік -  
монополистік меншік ҒТП-ты тежеп, экономиканың тиімді 
дамуына мүмкіндік бермеді. Өндірістік берлістіктер қүру ісі 
ғылыми-техникалық саясатта монополиялық бағыттардың пайда 
болуына экеп тіреді. Өндіріс саласында бүрынгысыніпа шикізат 
өндірісіне біржақты бағдар ұсталды. Кәсіпорындар құқы 
шектеліп, Орталықтың өктемдігі күшейді, жоспарларға
түзетулер енгізу сақталды. Директивалық жоспарлау
экономикаға нүқсан келтірді. 1965 жылдан бастап ауыл 
шаруашылыгы саласына бөлінетін қаржының көлемі көбейді, 7,1 
млрд. COM бүл салаға тек қана 8-бесжылдықта бөлінді. 
Республикада 1893 шаруашылық дэнді дақылдар өсіруге 
мамандандырылды, 1285 шаруашылық қой өсірумен айналысты. 
1967 ж. бастап ауыл шаруашылық кәсіпорындар шаруашылық 
есепке көшірілді. 70-80 жылдары ауыл шаруашылыгы жөнінде 
ауқымды шешімдер қабылданып, оларда сала өндірісінің

111



материалдық базасын нығайту, оның осы қарқынын ұлғайту, 
мамандандыру мен шоғырландыру көзделді. 1971-1980 жылдар 
ішінде республиканың ауыл шаруашылығына 18 млрд. сомнан 
астам қаржы ж:^мсалды. Жерді суландыруға, химияландыруға 
қаражат бөлінді. Ауыл шаруашылығының мэселелерін 
қаржыны көбейту арқылы шешу нэтиже бермеді, шығынға 
батып отырды. 1986 жылы еліміздегі барлық ауылшарушылық 
кәсіпорындар, шаруашылықтар өздерінің қаржысынан 
айырылып, несиемен жұмыс істеді. 70-жылдары республиканың 
бірқатар ауылшаруашылық қызметкелер шаруашылық жүргіздің 
қалыптасқан құрылымын өзгертуге эрекеттенді, колхоздардың 
дербестігін жоюға бағытталған қадамның бірі -  ауыл 
шаруашылығын мамандыру, кооперациялау және агро- 
өнеркәсіптік интеғрациялау туралы КОКП ОК-нің 1976 ж. 
шешімі, оның негізінде колхоздар мен совхоздарды 
механикаландырылған агро-өнеркәсіптік бірлестіктерді күштеп 
біріктіру жүрғізілді. 1982 ж. мамыр айында КОКП ОК-нің 
пленумында, азық-түлік программасы қабылданды жэне агро- 
өнеркәсіптік кешеннің тиімділігінің жеткіліксіз екендіғі 
мойындалды. Пленум азық-түлік проблемасын шешудің жолы 
интесивтілігі басым өсу факторларына көшу деп тапты. Бірақ 
Азық-түлік бағдарламасы мен ауылшаруашылық өндірісінің 
құлдырауын тоқтатуға бағытталған эрекеттер нәтиже бермеді. 
Өйткені бағдарлама басқарудың ескірғен жүйесі аясында 
жасалды жэне шаруалардың түбегейлі мүдделерін, ауыл 
еңбеккерлерінің экономикалық мүдделерін қозғаусыз қалдырды. 
Колхоздар мен совхоздардың шаруашылық дербестігі 
бұрынғысынша жоғарыдан реттелді. Осының салдарынан ауыл 
шаруашылығындағы жағдайдың дағдарыстық сипаттары көбейе 
түсті.

2.Қогамдық -  саяси өмір ерекшеліктері
1964 ж. шешімдермен бекітілген саяси бағыт, реформаларды 

жүзеғе асырудағы бүрыңғы ақталмаған тэсілдер негізінде
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туындады. КОКП ОК-нің қазан айындағы (1964 ж.) Пленумында 
партия жэне ел басшылығы ауысты.

Л.И.Брежнев бастаған топтың билікке келуіне байланысты 
қабылданған құжаттар мен тұжырымдамалардан көрініс тапқан 
өзғерістер: «шаруашылық тетікті жетілдіру бойынша тарихи 
директивалар», «маркстік-лениндік экономика ғылымының» 
идеяолоғиялық саясаттағы консерватизм жэне экономикадағы 
реформалар.

Әмірлік-экімшілік жүйенің экономиканы реформалауда 
кемшіліктерінің көбеюін: негізғі меншік қатынастарын қозғамай, 
дағдарыс проблемасын экономикалық қатынастардың жеке 
фрағменттерін өзгерту жолымен шешуге эрекеттенуі, 
шаруашылығының экстенсивті сипатын, экономиканы 
реформалаудағы сэтсіздіктер болатын.

Қазақстан -  КСРО-ның ірі өнеркэсіп аймағы ретінде, 
«дамусыз өсу»-экономиканың басты сипаты болғанын, қоғамды 
басқару аймағын одан эрі бюрократияландыруға жол берілген 
шешімдері, халықтың орналасу қүрылымындағы элеуметтік 
өзғерістері, өнеркэсіптің дамуы қалалардың өсуіне ықпалын 
тигізіп, Бүкілодақтық халық санағының деректері бойынша, 70 -  
шы жылдары халық қоныстануының тарихында тұңғыш рет, 
қала мен ауыл тұрғындарының үлес салмағы теңестіріліп, ал 80- 
жылдардан бастап қалалықтар республика халқының құрамында 
басым болды.

КОКП саясатына наразылықтың элеуметтік жэне рухани 
неғізі екі үдайылығын: интернационализмді ресми жариялаған 
партия комитеттері, сонымен қатар ұлттық қадір-қасиеттің, 
тарихқа, тілғе қызығушылықтың көрінісін ұлтшылдықтың 
нышаны ретінде қарап, биліктің қудалау мен қуғын-сүргін 
саясатында «интеллигенция», студент жастар, жүмысшылар 
өкілдерінің жиналыстарын өткізу басымдық алып, онда түрлі 
авторлардың көзқарастары мен түжырымдамалары талқыланып: 
КОКП қатарынан шығару, жүмыстан босату, айдарлар тағу 
сияқты жазалар қолданылды, Мэскеуде «Жас тұлпар», 
Қарағандыда «ЕСЕП», Павлодарда -  «Жас үлан», «Сарыарқа»
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бейресми жастар ұйымдарының қызметтері, Қазақ халқының 
саяси оппозициясы 1979 жылы Целиноградта жэне 1986 жылы 
желтоқсан күндерінде көрініс тапты. Осы оқиғалардың 
туындауына қазақ халқының элеуметтік-экономикалық, ұлттық 
мэселелерін елемеу, проблемаларды күш қолдану эдісімен шешу 
дағдылары түрткі болды.

70 ж. соңы мен 80 ж. басында сыртқы саясатта кеңес халқына 
қымбатқа түскен жаңсақ эрекеттерге жол берілді. Әскери қуатты 
арттыруға жұмсалатын қаражат көлемі ұлғайды. Кеңес қоғамына 
тэн ерекшеліктер, демократияны шектеу, еңбекшілерді 
меншіктен жэне биліктен шеттету, жеке адамға қысым жасау, 
осы кезеңге тэн сөз бен істің, қабылданатын шешімдер мен 
олардың орындалуындағы алшақтықтар кеңес адамдарын 
селсоқтық пен керенаулыққа душар еткені, жарияланған 
мақсаттар мен ниеттерге сенімсіздік туындатып, тежеушілікке 
түрткі болды.

3. Экологиялық проблемалардың асқынуы
¥лы Отан соғысынан кейінгі жылдарда КСРО- 

да экологиялық жағдай күрделі проблемалардың біріне айналды. 
Бұл проблемадан Қазақстан да тыс қалган жоқ. Әлем тарихында 
«қырғи қабақ соғыс» соғыс аталған империалистік мемлекеттер 
мен социалистік мемлекеттер арасындагы жанталаса қарулану 
бэсекесі XX ғасырдың 2-ші жартысында дүниені шарпыды. Бұл 
бэсекеде басты орында АҚШ пен КСРО түрды. Ең алдымен бұл 
екі мемлекет ядролық қарудың ошағына айналды.Қазақстан 
КСРО қорганыс кешенінің ең ірі ядролық полигоны болды. 
Қазақстан жеріне осы және тағы басқа әскери қару-жарақ 
кешендерін салу барасында ешкімнің мүддесі ескерілмеді. 
Қазақстанда ең ірі Семей полигоны болды. Семей, Павлодар, 
Караганды облыстары түйіскен жерде орналасқан бүл полигон 
8372 км. жерді қамтыды. 1949 ж. 29 тамызда Семей 
полигонында алгаш рет ядролық кару сыналып, полигонда 
барлыгы 500-ге жуық ядролық сынақ өткізілді. Ол кезде 
полигонның халыққа, қоршаган ортага зияны туралы
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айтылмады. Адамдар арасында түрлі аурулар көбейді. өмірге 
келетін сэбилердін кемтар болып тууы жиіледі. Жер қыртыстары 
жарамсыз болып қалды. 1969 -  1970 жж. Маңғыстау жерінде жер 
астында ядролық қару үш рет сыналды, бұл сынақ халықтан 
жасырын түрде өткізілді. 70 жылдардан бастап Қазақстандағы 
экологиялық апатты аймақ Арал теңізі болды. Ең алдымен 

өндіргіш күштерді орналастыруда жіберілген стратегиялық 
қателік басты себептердің бірі болды. Сырдария, Амудария 
өзеңдері суларын мақта, күріш дақылдарын өсіруде қисапсыз 
пайдалануы Арал теңізінің тартылуын тездетті. Қазіргі уақытта 
Балқаш көлі де экологиялық проблемаға айналды.

4. Халықтың түрмыс деңгейі
Халық шаруашылыгындагы сэтсіздіктер халық тұрмысының 

сапасы мен деңгейіне эсерін тигізді. Декларацияларға 
қарамастан, экономика адамга жұмыс істеген жоқ. Өнеркәсіптің 
қүрылымы, оның екі бөлімшесі-өндіріс құрал-жабдықтары 
өндірісі мен тұтыну заттар өндірісі қатынастары сэйкес 
болмады. Сталиндік индустрияландыру жылдарында бұзылған 
үйлесімдіктер, өнеркэсіп серпіннің негізінен өндіріс құрал- 
жабдықтары өндірісі есебінен қамтамасыз етілгені айқындалды. 
Демек, жалпы өнімнен түскен табысты халықтың тұрмыс 
деңгейіне жүмсамай, эскери-өнеркэсіп жэне индустриялық 
дамуга мэн берілді. Денсаулық сақтау, элеуметтік 
қамсыздандыру, түрғын үй проблемасы, экология саласының 
жай-күйі, халықтың табиғи азып-тозуы, еңбек жағдайлары мен 
төлемі, мэдени жэне рухани қажеттіліктер тұрмыстың томен 
деңгейіне дэлел болды. Әлеуметтік сала мен ауылдық 
жерлердегі тұрмыс сапасының жағдайы мүшкіл болды. 
«Ғылыми коммунизм» мен «социализм саяси экономикасының» 
қағидалары «Социализмнің негізгі заңы» ретінде «қоғамның эл- 
ауқатының ұдайы өсуі» идеясын дэріптеді. Бірақ «экономика 
экономика үшін» жэне «экономика эскери элеуеттің өсуі үшін» 
принципін үстанған кеңестік экстенсивті экономиканың осы 
міндетті эділ шешуге мүмкіндігі болмады. Адам бүрыңгысынша
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мемлекеттің тоталитарлық қуатын жасайтын факторы, элемдік 
гегемон рөліне жетуге, оның талабын қамтамасыз етуге 
арналған материал ретінде қаралды.
16.ДС Қазақстан Тәуелсіздік алу қарсаңында.

1. Елдің элеуметтік-экономикалық жағдайы;
2. Кеңестік қогам дағдарысының тереңдей түсуі;
3. Қазақстанның тэуелсіздік алу қарсаңындагы саяси өмірі
(1985-1991 жылдар).
Деректер
1. Материалы Пленума ЦК КПСС, 23 апреля 1985 г. М.,

1985.
2. Алма-Ата. Декабрь 1986. Книга-хроника. А., 1992.
Зерттеулер
1. Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. А., 2003.
2. Гайдар Е. Гибель империи. Уроки для современной
России. М., 2006.
3. Козыбаев М.К. «Декабрь 1986 года: факты и
размышления». А., 1997.

1. Елдің әлеуметтік-экономикалық жагдайы
Экономиканың экстенсивті сипаты оның барлык буындары 

мен салаларына тэн болды. Өнеркөсіпті экстенсивтендіру еңбек 
ресурстары саласында да көрініс тапты. Кеңестік әкімшіл- 
өміршіл тәртіп экономикасында, өндіргіш күштердің құрылымы 
индустриялық-аграрлык құрылым болып қалды. Өнеркэсіптегі 
өндіруші сектор өңдеуші салаға күшті қысым жасады. Ғылыми- 
техникалық төңкерістің табыстары мен жетістіктері аясындағы 
еңбек жағдайы төмен болды. Мысалы томен жалақы. Қоғамдық 
еңбек бөлісіндегі ауыл шаруашылыгының басты міндеті қоғамның 
азық-түліктік және аграрлық-шикізаттық кажеттерін қамтамасыз 
ету болып табылады. Бірақ материалдық өндірістің аграрлық 
саласы өзі үшін осы міндеттерін орындай алмады. Қазақстанның 
ауыл шаруашылығына күрделі жүмсалым бесжылдықтан 
бесжылдыққа еселеп артты. Тығырыкган шығу жолын, елге 
«жеделдету» түжырымдамасын ұсыну арқылы шешпекші болды.
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Өзі туындатқан үтымсыз экономикалық жүйенің аманатына 
айналған мемлекет тұгыну нарығының проблемасына бүрыңғысынша 
мәжбүрлі түрде ақы төлеп тұрды, оның мүмкіндігі еңді апаттық 
деңгейге таянды. Жанталаса карулану, социалистік лагерь мен 
«жүмысшы жэне коммунистік козгалысқа» жэрдем қаржы бөлу 
бюджетті түралатты. Мемлекеттің қоғаммен қүпия, бірақ өктем 
келісімшарт бойынша жүру саясаты ыктимал амалға орын 
қздцырмады: элеуметтік референциялардың алуан түрлі кешеніне 
айырбас ретінде режимге саяси төзімділік танытты. Ұтымсыз 
бастаулардың қысымына ұшыраган экономика күйреді.

2. Кецестік қоғам дагдарысының тереңдей түсуі

КОКП-ның үлттық саясаты оның өкіметті 
монополияландыруы кезеңінен бастап 80-жылдардың ортасына 
дейін өзгерістерге ұшырамады. Декларативтік жоспарда 
этносаралық катынас-тардың тетігі постсталиндік кезеңде үш 
қүрамдастық аркылы іске қосылды, олар: үлттардың «өсіп- 
өркендеуі», «жақындасуы» жэне «қосылуы». Партияның 
багдарламалық қүжаттарында этностыктан айыру бағыты 
халықгың еркіне, болмысына қарамастан басшылықтың еркіне 
түгелдей багындырылып басқарылатын үрдіс ретінде қаралды. 
Жариялылық пен ашықтық саясаты қайта қүрудың 
жетістіктерінің бірі, жүйенің өзін сынау аркылы үлттың өзін танып 
білуі болды. Әлемдік қогамдастыққа кіру, казіргі заманғы жедел 
дамуы нұсқасын тандаган саяси багдарлар үшін қарыштап қадам 
басу межелері, жергілікті үлттык-мемлекеттік бірегейлікті элемдік 
элеуметтік-экономикалық дамудың үлгі жолымен ену айқындалды. 
Қазақстандық реформалардың жобасы «бейімделген жаңғырту», 
оның мэні «ең алдымен дэстүрлі институттарға, этникалық- 
мөдени ерекшеліктерге, аймақтың саяси тарихына, мемлекеттің 
геосаяси, геоэкономикалық, геомэдени қүрылымдардағы нақты 
жағдайына» бейімделуінде болды. Бүл нүсқа үлттың қайта 
өркендеуіне серпін береді. КСРО-ны қүрушы елдердің үш 
көшбасшыларының 1991 жылғы желтоқсандагы Беловежье 
келісімінде 1922 жылгы Одақтық келісімі жойылды, ал бүрыңғы 11
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одақтас республиканың Алматыда болған желтоқсан кездесуі 
Тәуелсіз Мемлекетгер Достастығын құру туралы шешім 
қабылдады.

З.Қазақстанның тәуелсіздік алу қарсаңындағы саяси өмірі 
(1985-1991 жылдар)

Кеңес елінің басшылары жарысып, сынақ алаңында шексіз 
эксприменттер жүргізді. Жаңа басшының билігі кезеңде жол 
берілген қателіктер мен асыра сілтеушіліктері «реформаторлық» 
қызметімен ілесе жүрді. М. Горбачев жасаған реформаторлық 
жоба «қайта кұру» деген атаумен еніп, өзінің элеуметтік- 
экономикалық болмысымен бұл жариялылық ұраны, яғни 
«қоғамдық өмірдің барлық жақтарын демократияландыруға» бет 
алган саяси багыт ретінде ұсынылды. Жариялылық саясаты 
шеңберінде цензуралық тыйымдар жойылып, жаңа газеттер мен 
журналдар шыгарылды. Жабық болған мүрағаттық және 
кітапханалық қорларға қол жете бастады. Қазақстаңдық мерзімді 
басылымдарда («Қазақ эдебиеті», «Ана тілі», «Ленинская смена», 
«Простор», «Горизонт», «Арай-Зерде») беттерінде КСРО - даты 
1930 жылдардағы қуғын - сүргін, басқаша ойлайтындар мен 
саяси оппозицияны басып - жаншу, ұлтаралық проблемалар сияқты 
сын мен талдау үшін бүрын жабық болған көптеген тақырыптар 
жарияланып, талқылауға түсіп, тэрізді демократиялық даму белесі 
бодды. 1990 жылы 24 сэуірде Қазақстанда Президент қызметі 
қүрылды. Жогарғы Кеңестің сессиясында Н.Ә. Назарбаев 
Президент болып сайланды. 1990 жылғы 25 қазанда Казақ КСР- 
інің Мемлекеттік егемендігі туралы Декларациясының 
қабылдануы жэне 1978 жылғы Казақ КСР Конститу-циясына тиісті 
түзетулер жасау жолымен президенттік институттың енгізілуі осы 
багыттағы сапалық ілгерілеу еді. Президент қызметінің енгізілуі 
республика басшылығының нақты тэуелсіздікті орнату, егемендікті 
қорғау жэне мемлекетті саяси-экономикалық дагдарыстан алып 
шығу жөніндегі дер кезінде жасаган қадамы болды. Билік 
ресурстарын кайта бөлінуді көрініс бере бастаған сипаты 
президенттік билікті нығайтты және сол уақыттағы саяси
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күштердің нақты арақатынасын көрсетті. Декларация 
республиканың «халықаралық қатынастардың дербес субъектісі 
ретінде әрекет етуіне, сыртқы саясатгы өзінің мүдделері үшін 
айқыңцауына» жэне «сыртқы экономикалық қызмет мэселелерін 
дербес шешуіне» мүмкіңдік берді. Бұл күжат <окаңа Конституция» 
мен «Республиканың егеменді мемлекет ретіндегі мэртебесін іске 
асыратын басқа да заңнамалық актілерді эзірлеу» үшін негіз 
қалады.1990 жылгы қазанда КСРО-ның«Қоғамдық бірлестіктер 
туралы» Заңы қабыддаңцы, занда еддегі көппартиялыққа жол 
берілді. Экономикадағы реформалар өндірісті өркендетудің 
орнына қүлдырата түсті. Президент Н.Ә. Назарбаевтың Семей 
полигонындағы ядролық сынактарға тыйым салу туралы, ¥лы 
Отан согысына катысушыларды жөне оларға теңестірілген 
азаматтарды элеуметтік қорғау мен оларға көмектесу шаралары 
туралы жарлыктары Қазақстандагы демократиялық өзгерістердің 
көрсеткіштеріне айналды.

17.ДС Егемен Қазақстанның саяси және әлеуметтік- 
экономикалық дамуы. Қогамды саяси жаңгыртудың жаңа 
үлгісіне көшу.

1. Қоғамды саяси жаңғыртудың жаңа үлгісіне көшу;

2. Тэуелсіз Қазақстанның қогамдық-саяси өмірі;

3. Әлеуметтік-экономикалық жаңгырту кезеңдері.

Деректер
1. Основные итоги деятельности Департамента науки и НАН РК 
в 1999.

Зерттеулер
1. Назарбаев Н.Ә. Гасырлар тоғысында. А., 2003.
2. Асылбеков М.Х., Козина В.В. Казахи (демографические 
тенденции 1980-1990-х годов). А., 2000.
3. Кембаев Б.А., Комлев Ю.В. Развитие науки и техники в 

Казахстане. А., 1999.
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1 . Қогамды саяси жаңгыртудың жаңа үлгісіне көшу
Қазіргі заманғы Қазақстан мемлекеті -  бірегей тарихи 

оқиғалардың барысында қалыптасты. 1991 жылы Қазақстанның 
тэуелсіздігі жарияланғаннан мемлекеттіліктің негізгі 
нышандарының қалыптасу барысы жүрді. XX ғ. 90 ж. басында 
Евразия қүрлығының кеңістігінде социалистік деп аталған бір 
мемлекеттік-қүқықтық жүйе сапалы эрі мазмұнды тәуелсіз, егемен 
мемлекеттік-құкықтық жүйемен ауысты. «Қазақ Кеңестік 
Социалистік Республикасының Мемлекетгік егемендігі туралы 
Декларация» бірінші конституциялық акт болып табылады. КазКСР- 
інің 1991 жылғы 10 желтоқсандагы заңымен Қазақстан 
Республикасы болып қайта аталуына байланысты қүжат «Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік егемендігі туралы Декларация» 
деген жаңа атауға ие болды. Декларация Қазақстанның дербес 
Конституциялық заңнамасына негІз қалады. Декларацияда саяси, 
экономикалық, элеуметтік жэне ұлттық-мэдени құрлысқа, оның 
экімшілік-аумақтық қүрлымына байланысты барлық мэселелерді 
дербес шешеді, мемлекеттік өкімет пен басқару органдарының 
құзыретін айқындайды деп жазылған. Жасалған өзгерісте 
Президентіне бағынатын жэне солардың бақылауыңда болатын өз 
ішкі эскерлерін, мемлекеттік қауіпсіздік және ішкі істер органдарын 
ұстауга толық қүқықты.

Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі 1991 ж. 16 
желтоқсанда қабылдағын «Кдзақстан Республикасының Мемлекеттік 
тэуелсіздігі туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық 
Заңы тарихи құжат болды. Онда мемлекетінің қүқықтық принциптері 
баяндалады. «Мемлекеттік тэуелсіздігі туралы» Конституциялық 
Заңы бойынша Қазақстан Республикасы тэуелсіз, демократиялық 
жэне қүқықтық мемлекет деп танылды.Заңға сәйкес өз аумағында 
бүкіл өкімет билігін толық иеленді, ішкі жэне сыртқы саясатты 
дербес белгілеп, жүргізеді. Демократиялық және қүқыктық 
мемлекетті қүру стратегиялық мақсат болып табылады.
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2.Тәуелсіз Қазақстанның қоғамдық-саяси өмірі
Қазақстан Республикасы егемендігінің дамуы мен нығаюы 

барысында элеуметгік жіктер мен топтардың саяси бағытты жэне 
элеуметті-экономикалық реформаларды орнықтыруға үмтылысы 
артгы. Бүл үрдіс қоғамдық бірлестіктердің, партиялар мен 
қозғалыстардың қызметі арқылы тиімді түрде жүзеге асырылады. 
1991 жылдан бастап қоғамдық ұйымдардың қызметі «Казақ КСР- 
іңдегі қоғамдық бірлестіктер туралы» Заңмен ретгелді. Қазіргі 
уақьпта қоғамдық үйымдардың дамуы мен қызметінің принциптік 
ережелері қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 
Конституциясымен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 1996 
жылы қабылданған «Қоғамдық бірлестіктер туралы» жэне «Саяси 
партиялар туралы» Зацдарында қарастырылған.

1993 ж. І^ақстан Республикасында «Кэсіподактар туралы» Зац 
қолданысқа енді, бүл заң бойынша кэсіподақтарға депутаттыққа 
кандидаттар ұсыну қүқығы берілді. Қазақстандағы қоғамдық 
қозғалыстар мен саси ұйымдардың дамуының бес кезеңі:

I- 1986 жылдың күзінен 1989 жылға дейін -пртопартиялық 
қүрлымдардың қалыптасуы, жастардың пікірсайыс саяси 
клубтарының, бейресми бірлестіктердің, азаматтық бастама 
қозғалыстардың, «Жасыл майдан» жэне басқа экологиялық 
топтардың пайда болуы;

II- 1989 жылдың басынан- 1991 жылдың тамызына дейін- 
«Невада -Семей» қозғалысының, «Мемориал», «Әділет», 
«Желтоқсан», «Қазақ тілі» қоғамдарының , «Бірлесу» тэуелсіз 
кэсіподағының қүрылуы;

III- 1991 жылдың қыркүйегінен 1998 жылғы дейінгі 
партиялар мен қоғамдық бірлестіктерді тіркеу;

ІҮ -1988 жылдан 2007 жылға дейінгі партиялық заң жүйесін 
өзгертуге орай, партия қүру жүйесін одан эрі жетілдіру, 
партияларды қайта тіркеу жэне жаңа партаялардың пайда 
болуы;

Ү- 2007 жылдан қазіргі кезеңге дейін партия жүйесінің 
қүрлымындағы өзгерістер.

121



Қазақстанда түрлі одақтар мен қорлар эрекет етеді. 
Сонымен, 90-жылдары қоғамдық сектордың дамуы 
республикада қоғамдық-саяси қатынастардың
демократиялануының маңызды факторына айналды, ол 
Қазақстанда азаматтық қогамның орнауының алғышарттарының 
бірі болып саналды деген тұжырым жасауға болады.

3. Әлеуметтік-экономикалық жаңгырту кезеңдері
Экономиканы реформалаудың 1-кезеңі Қазақстанның 

егемендігін жариялаудан ұлттық валютаны енғізілуіне дейінғі 
кезеңді қамтиды (199-1993 жылдар). Мемлекет жеке меншікке 
негізделғен элеуметтік-нарықтық шаруашылықты құру, 
шетелдік инвестицияларыд тарту, экономиканы басқарудың 
халықаралық тэжірбиесін жинау бағытын ұстанды. 
Экономиканы ырықтандыру барлық салаларда қайта құрумен 
ұштастырыла жүрғізілді. Екінші - «ақырындап жылжу» ретінде 
сипатталатын транзиттік кезеңде (1994-1998 ж.), дэйексіз, 
кешенді емес түрде жүзеге асырылған дербес 
макроэкономикалық саясат қалыптаса бастады. Неғізгі іс- 
қимылдар макроэкономикалық тұрақтандыруға, салық слу, 
бюджет саласындағы, банк, сыртқы экономикалық жэне кеден 
жүйесіндеғі қатынастарды реттейтін заң шығарушылық базаны 
эзірлеуге бағытталды. Шетелдік капитал тартылды, нарықтық 
инфрақұрлымдарды дамыту үшін жағдайлар жасалды. Осының 
бәрі экономикалық өсудің негізін қалағанын, элеуметтік 
проблемаларды шешу үшін нақты жағдайлар жасалынды. 
Қазақстан экономикасын тұрақтандыру үшінші кезеңі (1998- 
2001 ж.) шешуші не есік ашар кезеңі. Республикада
макроэкономикалық түрақтандыруға, экономиканы жоғары 
қарқынмен жүмыс істеуі үшін алғышарттар пайда болды. Толем 
төленбеу, салықтардың индикативтік жоспар шеңберінде түсуі 
проблемасы шешілді, ауыл шаруашылығындағы күйзеліс, отын- 
энерғетика кешені, шикізат салалары дамуға мүмкіндік 
алды.Өзгеріс енгізу қоғамның одан әрі дамуы үшін негіз қалады,
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экономикадағы тұрақтандыруды, элеуметтік үрдістерді 
жеделдету, қоғамдағы ахуалды орнықтыру.

Әлеуметтік-экономикалық орнықты дамуға қадам басу 
(2001-2005 ж.) Экономиканы орнықты ұстау, қоғамдық-саяси 
үрдістерді түрақтандыру, элеуметтік саланы қайта өркендету тек 
мемлекеттік реттеу мен бақылауды жанадандыру, пэрменді 
институттық қайта құру, сыбайлас жемқорлықты жою, сондай-ақ 
озара байланыстырылған жоспарлы бағдарламаларды орындау 
арқылы мүмкін болды.

Президент Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан өз дамуындағы жаңа 
серпіліс жасау қарсаңында» атты халыққа Жолдауында (2006 ж.) 
республиканың дүние жүзініц дамыған жэне бәсекеге қабілетті 
50 елінің қатарына кіруі стратегиясын үсынып, екі міндетті; 
таяудағы 10 жылда, І-ден, әлеуметтік дамыған 50 елдің қатарына 
кіру, 2-дсн, дүние жүзінің бэсекеге қабілетті 50 елінің қатарына 
кіру міндеттерін қойды. Қазақстан даму бағдарламасын жүзеге 
асырып қана қоймай, экономиканы толық инновациялау 
бағытын ұстады..
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