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ГІАТШАЛЫҚ РЕСЕЙДІҢ ҚАЗАҚСТАНДЫ 
ЖАУЛАП АЛУЫНЫҢ БАСТАЛУЫ

К^зақстанның Әбілкдйыр жөне Сәмеке бастаған билеуші топтарьшың 
Ресей бодандыгын қдбыддауьі және оның салдары.
Абылай ханның кдзақ хаіщыгын нығайту жолындағы кдлзметі.
Кіші жуз кззактарының патша укіметінің отаряау шараларына кдрсы
күресі.

1. Кдзақстанның Әбілкдйыр жөне Сөмеке 
билеуші топтарының Ресей бодандығьш қабылдауы 
оның салдары

XVIII гасырдын басы казак халкының тарчхы№іа аса бір 
ауыр кезең болды. Теуке хан Д О  < £ « н  со„ « Ш ^ ж .)
кдзақ жүздері арасындағы саяси апасында ала
байланыстар өлсіреп, билеуші ^оптар Х1ШЫҮЫ саяси 
ауыздықгар барған сайын үдеи түсті. J v *  кезінде қазак 
жағынан бөлшектенген елге аиналды. Тәук . g eJir^ i
хандығы бір орталықкэ багынғ^“ еөзінің “Описание
орыс тарихшысы -  ғалым ^ И: Ле®“  орд и степей”
киргиз -  казачьих или киргиз каис ц билегең кезеңді 
деген еңбегінде кдзақ хандығын бар қазақгың
былай сипаттайды: «Тэукенщ атын ордасыньщ
жүрегін алғыс кернеп, мақганыш билеиді. Крэақ орд 
Ликургы, Драконты -  с°л адам. Т у к  мен рудЫң
қырғынға бәккен елді сабаға тү р , ақьілы мен
арасындағы талай жылғы І̂ нтө£ с*. іне мойынсүндыра 
әділдігінің аркдсында жұрттың бәр дүШпанға қарсы
білді, әлсіз рулардың басын қосып, У келтірді, баршаға 
қоя алды, күштілерді тізеге салып, ^убөсіне келпрд
ортақ заң жасап, сол бойынша билхк аи ^ „ інде жеке-жеке 

Осы кезенде тұтас Қазақ ханд“ *?' жеке хан сайлауға 
хандықгарға бөлінді. Жүздердщ өркэ_ соларға тікелей
көшті, ал сүлтандар баскдрған ү / , 790-1740 жж.), Орта
бағынды. Үлы ,Н7Ь;9 S  cocbiH Сөмеке (1719-1734
жүздщ -  Кдиып (1716-171У _ 1748 ^ , )  болды.
жж.), Кіші жүздің - Әбілхаиыр 0  баласы Болатгын (1718 

Тәукенің орнына хан болған Саяси түтастығы
ж.) Үлы хан деген атоы гаиа болды. сая ^



бөлшектенген мемлекеттің экономикасы да әлсірей бастады. 
Жүздердің арасындағы шаруашылық байланыстар және 
сыртқы сауда-саттық үзіліп кдлды. Оңтүстік Қазақстандағы 
қолөнер мен сауда орталығы болған қалалар қүлдырады. 
Көшпелі жөне жартылай көшпелі аймақгармен отырықшы 
халыкхың арасындағы байланыстың әлсіреуі халықгың 
әлеуметтік, мәдени, психологиялық, демографиялық 
жағдайын төмендеггі.

Осы кезенде Қазақ хаидығының сыртқы жағдайы да 
шиеленісе түсті. Жоңғарлар шапқыншылығы күшейді. 1690- 
1697 жж. болған Қытай — Жоңғар соғысы кезінде ойраттар 
(жоңғарлар) біраз жерінен, адамынан (50 мың), малынан 
айырылды. Қытай мемлекетіне күші жетпеген Жоңғар 
мемлекеті соғыста айрылған байлықтарын (адам, жер, мал) 
Қазақ хаидығынан қайтаруға болады деп есептеді. Ал орыс 
мемлекеті болса Кіші жүз қазақтарының көш-қоныс 
жерлеріне жақындады. Үлы жүз бен Орта жүз қазақтарыныц 
жеріне Орта Азия хандықгары, Еділ бойындағы калмақтар, 
башқүрітар мен Сібір казактары да үздіксіз шабуыл жасап 
отырды.

Ш. Уәлиханов «Абылай хан» атты мақаласында бүл 
кезенді былай сипаттайды: «XVIII ғасырдың алғашқы он 
жылы қазақ халқының өмірінде өте бір ауыр кезең болды. 
Жонғарлар, Еділ қалмақтары, Жайық казактары мен 
башқүрттар қазақ үлыстарын жан-жақган ойрандап, малдарын 
тонап, кдзактарды үй іштерімен түгел алдына салып айдап 
кетіп жаггы. Бүған тәңірінің жіберген сынындай қатал қыс 
пен аштық қосылып, қазақтардьщ басына түскен 
ауыртпалықгы онан сайын ауырлатады. Орынбордағы қазақ 
ру басыларының бірі өзінің жерлестерінің осы ауыр күйін көп 
ит қуған қоянмен салыстырады. 1723 жыл кдзақгардың 
өміріндегі аса бір қатал жыл болып ел есінде қалады».

1723 жылы көктемде жоңғарлар Үлы және Орта жүздің 
жеріне басып кіреді. Кдратаудан асып, Талас өзеніне дейін 
жетеді. Кэзақгар бүл уақытта шабуыл бола қояды деп 
ойламаған, жайлауға кешуге дайындалып жатқан кезі еді. Елді 
жаппай қырып, үйін, малын тонап, айдап әкетіп жатты, тірі 
қалғандар туган жерін тастап, кдшуға немесе жоңғар билігіне 
конуге мәжбүр болды. 1724-1725 жылы жоңғарлар Ташкент 
пен Түркістанды басып алды. 1723-1727 жылдар тарихта
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«Ақгабан шұбырынды — Алқакөл сүлама» деген атпен белгілі. 
Бұл жалпы қдзақ халқының басына түскен қасіретті кезең 
болды. Қазақтар 1 млн. 100 мың адамнан айрылды, 
демографияльіқ апатқа ұшырады. Демограф М.Тәтімовтың 
есебі бойынша қазақ хандығы құрылған кезде (1465 ж.) қазақ 
халқьіның саны 1 млн. 100 мың, 1723 жылы 3 млн. 330 мың, 
ал 1725 жылы 2 млн. 222 мың болды.

Қазақгардың дәстүрлі шаруашылығына зиян келді, көшіп- 
қону тәртібі бұзылды. Қалалар қирады, сауда мен қолөнер ісі 
күйреді. Халықтың да, мемлекеттің де жағдайы қиындады.

«Ақтабан шүбырынды» заманынан біздің уақыткд дейін 
жеткен «Елім-ай» атты мүңльі ән осыған дәлел, көрсеткіш 
және де дерек деп айтуға болады.

Қаратаудын басынан көш келеді,
Көшкен сайын бір тайлақ бос келеді,
Ел-жүртынан айырылган жаман екен,
Екі козден молтілдеп жас келеді.

Мына заман кзй заман, қыскдн заман?
Басымыздан бақ-дәулет ұшқан заман?
Шұбырганда ізіңнен шаң борайды,
Қацтардагы кар жауган кыстан жаман.

Мына заман қай заман, бағы заман?
Баягыдай болар ма тағы заман?
Қарындас пен кара орын калганнан соң,
Көздің жасын кел кылып ағызамын ...

Мүнша кьісым кылдың ғой, капы құдай,
Кэбыргама кара жер батты, күдай!
Жаяу жүрсем табаным ауырады,
Тым болмаса бермедің атгы, күдай!

Мына заман кзй заман, кай-кзй заман!
Үл айрьшған атадан дай-дай заман!
Бауырынан айрылгаи жаман екен,
К.үн бар ма екен көрісер есен-аман?!

Осындай халық басына түскен ауыр кезеңде, билеуші 
топтарды ымыраға итермелеп, бірігуге ынталандырған қазақ 
билері мен батырлары болды. Олар 1726 жылы кдзақ билеуш. 
топтарының бастарын косып, Ордабасы деген жср' 
(Оңтүстік Қазақстаи облысы) күрылтай өткізеді. Қар 
мәселе: жоңғарларды кдзак жерінен куып шығу, елді, жерд
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қорғау, күресті жавдандыру. Кіші жүздің ханы Әбілхайыр 
біріккен кдзақ жасақгарының қолбасшысы оолып сайланады. 
Бұл жөнінде А.ИЛевшин ортақ іс сол арада бір-біріне 
адалдықкд ант беру арқылы кдстерленгендігін, төнген 
кдуіптің езара қырқыстарды бітістіргенін және ортақ жауды 
ежелгі қырғыз-қазақ жерінен куып шығудың негізі 
кзланғандығын атап көрсетеді.

Батырлар -  Бөгенбай, Наурызбай, Кдбанбай, Маалайсары, 
Қойгелды, Кдрасай т.б. күш жинап 1727 ж. Бұланты өзенінің, 
1728 ж. Шұбартеңіз көлінің, 1729 ж. Балқаш көлініц 
оңтүстігінде — Аңыракдй деген жерде жоңғар әскерлеріне 
күшті соққы беріп, осы шайкдстарды жеңіспен аяқтайды. Бүл 
жерде кдзақ батырлары мен Абылай сүлтанды айтпауга 
болмас. Қай-кдйсысын алсақ та қалың қол бастап, ел 
қоргаған, ақыл-парасатымен, ержүректілігімен, ел есінде 
қалган азаматтар. Қазақ жасактарының ерлігі Бүхар жырау 
шығармаларында айқын көрсетілген.

Осы жеңістердің нөтижесінде жоңғарлар қазақгың біраз 
жерін босатуға мөжбүр болады. Әрине, казақгың барлық жері 
түгсл азат етілмесе де, бүл үлкен жетістік еді. Кдзақтар осы 
шайкдстарда біргүтас күш ретінде озін және жерін қорғауға 
шамасы жететінін көрсетті. Алайда Үлы хандық билік үшін 
күрес кдзактарды тағы бөлшекгеді. Үлы хандыктан үміткер 
Кіші жүзден - Әбілкдйыр, Орта жүзден - Сәмеке өздерін 
елеусіз қалдырды деп, шайқас алаңынан кетіп кдлды. Осы 
ішкі алауыздықгарды, кырқысуларды пайдаланған жоңғарлар 
казақ жерлерін басып алу үшін кдйтадан батысқа қарай 
жылжыды. Осындай қиын-кыстау жағдай Әбілқайыр хавды 
Ресей мемлекеті сияқгы одақгас іздеуге мәжбүр етгі.

1730 жылы жазда Әбілхайыр Уфа наместнигі аркылы 
Петербургке Сейітқүл Қүндақүлы мен Қүтылымбет 
Қоштайүлын елші етіп жіберіп, Ресей империясының 
бодандығына қабылдауды өтінеді. Түтас алғанда Кіші жүздің 
Ресей бодандығын қабылдауыныц объективті негіздерін 
жоқкд шығармай, Әбілкдйырдың алысты көздейтін жеке 
басының менмендігін, оның барған сайын айқын көріне 
түскен қара басын ойлаған мүдделерін естен шығармау 
керек екенін атап отеміз. Хатында Әбілхайыр хан Орта және 
Кіаіі жүз кдзақтарымен түгел Ресей бодандығын 
кдбылдайтынын атап керсетті.
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Еділ қалмақгарын, Қабарда княздігін, P,L „ .T 
билеушілерінің жерлерін Ресей қүрамьша қабылдау ыр 
істер алқасы дипломатиялық қызметінің өрісін ед у р 
кеңейтті, Бүл жолы да Әбілхайыр ханның елшілігіне aPbI*V 7 
құрмет көрсетілді. Оның Құтлымбет Крштайүлы 
адамнан тұратын елшілері қүрметпен кдбьшданып, .
сыйлықгар тартылды. Әбілхайырдың өтінішін қа ыл У 
себебі орыс патшасы I Петрдін XVIII ғ. басында К^ак 
хандығы туралы айтылған пікірінен белгілі. Ол. «••• Р 
Азия елдері мен жерлеріне кірудін, кілті мен кдкпасы 
орданың (Қазақ хандығының) өзі ғана, осы себептен  ̂
арқылы барлық Азия елдерімен кдтынасатын ж о л ы рген 
үшін қазақ ордасы Ресейдің қол астында болу к р

еД' Ось, мақсагга ол казак жеріне 1713-1720 жх. 
экспедициялар жібереді. Алгашкысыя 1TO *  ™  ьц экс. 
Бекович-Черкасскии басқарды. 171-> ж. У1 -м  - пг,Няулы 
педициясы ^касақгалды. I Пегрдін И . № —  а= ы 
жарлығында оған Тобылға бару жән Ямышев
губернатордан 1500 әскери адам алып, сол^  н жаңадан 
көліне бару, онда қала жасап, аталған адамд Р' н жерге
салынған бекініс пен оның маңайына орнал . адамдар 
жегу міңдеттелді. Ось, эскери экспедиц»
Томскіден, Түменнен, Тарадан және төщр ертүрлі
жинап алынды. Д « Р < ^
зеңбіректер алынған. ИД.Бухгальцт Ң ц еваН-Рабтан 
ойратгардың кдуіптенуін т ^ зб а у  арнаулы өкілдері
қотайшыға алдын-ала Сібір губерніатор Ямышев көліне
жіберілді. 1715 жылы 1 кдзанда экспед бекіністерінің
жетіп, сол жерде бекіню савды. №ИК п.Ступин экс-
іргесін қалап кетеді. 1 / 1 / олан Әрі бекітеді,
педициясы Ямышевск бскішсінш _  бекінісіи салады,
1718 ж. П. Северскийдің отряды Ж Семей бекінісінің
ал В. Чередов баскэрған екг1” ш’ ?? экспедиииясы Үлбі 
іргесін қалайды, 1720 жылы И. “ £ бекінісінін негізі» 
өзенінің Ертіске кұятын жерінде „  хандыгьі «кілт пен 
салады. Ресей мемлекеті үшін ^  КТЬ1Ң бейбіт жолмен 
кдқпа” ғана емес, ол бірнеше мь „^стік шекарзсында
империяға косылуы, Ресешик u бірге Ресей кззактар
тыныштыктып орнауы еда. Сонымен t»pre ^



арқылы жоңғарлар мен башқүрттарға күш көрсетуге немесе 
әлсіретуге мүмкіндік аламыз және Орта Азия халыктарын 
бағындыруға жеңілдік туады деп есептеді.

1731 жылы 19 ақпанда Ресейдің патшасы Анна Иоанновна 
қазақтарды Ресей бодандығына қабылдау жөніндегі күжатқа 
қол қойды. Бүл қүжатта былай жазылған: біріншіден, қазакггар 
патшаға берік болса және де салық төлеп түруға уәде берсе, 
екіншіден, Ресей азаматтары қазақтарды ренжітпесе, қорлык 
көрсетпесе; үшіншіден, қазақгарға біреулер шабуыл жасаса, 
Ресей империя сы оларды өз азаматтарындай қорғаса, 
торгіншіден, түтқынға түскен орыс азаматтарын қайтарып, 
башқүрт және де қалмақтармен тату-тәтті боламыз деп 
қазакхар уәде берігі отырса, біз оларды Ресей империясының 
қол астына аламыз да, оның боданы деп есептейміз. Ал 
кдзақтар, империяның боданы болған соң, ез жерлерінде 
Рссеіі бодандарына ешқандай қиыншылық жасамай, 
ренжітаей, тату-тәтгі болуы қажет.

Осы грамотаны қазақгарға жеткізу үшін 1731 жылдың 31 
соуірінде Ресей Кіші жүзге Сыртқы істер коллегиясының 
тілмәші А.И.Тевкелев бастаған арнайы елшілік жіберді- 
Патша үкіметі А.И.Тевкелевті қырғыз-қайсақ ордасын Рессей 
бодандығына келтірудегі міндеттері белгіленген Мемлекеттік 
сыртад істер алқасының нүсқауымен жабдықтады. Нүсқау 12 
тармақтан түрды. Бүл қүжат дипломатиялық миссия үшін іс- 
қимыл бағдарламасы болды. Онда Ресей елшісіне тек Кіші 
жүз қазақгарын ғана емес, бүкіл қазақ хандығын түгел 
бодандыққа өткізу міндеті қойылған еді. Нүскауда Ресей 
бодандығын кдбылдау мәселесінде хан төңірегінде 
алауыздықгар анықгалған жағдайда дипломатгың еркін 
нүскдулар тандау мүмкіндігі болды.

Империяның ішкі губернияларына неғүрлым жақын 
орналасқан Кіші жүзге дипломат жібергенде, үкіметте ол 
жөнінде жеткілікті ақпарат болған жоқ, тек Кдзақстаннын 
солтүстік-батыс аудандары туралы Сыртқы істер алқасынын 
кеңсесінде жинакталғандардың бәрі алдын-ала алынған, үзік- 
созық сипатга болды. А.И.Тевкелев дипломатиялык 
тожірибені казақ жерінде жүріп жинақгады. Нүсқауда оған 
қыршз-қдйсақтар туралы мәліметті жазып алу, елдін 
орфографиясын, халықка бодандықгың үнайтын- 
үнамайтынын, оның көршілерінің кімдер екенін, өздері 
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зеңбіректер құя білетін-білмейтінін зерттеу міндеті жүктелді. 
Осы нұсқау негізінде А.И.Тевкелев күнделік-журнал жұргізген.

Белгілі тарихшы Н.Маев 150 жыл өткен соң, өзі жинаған 
деректер негізінде даладағы істің жайы туралы да, халықгьщ 
салты туралы да, тіпті оның тілектері туралы да сенімді 
мәліметгері болмай, жорамалмен өрекет еткен үкіметтің
көзқарасын сын көзбен  бағалады.

1731 жылы 5 кдзанда А.И.Тевкелев Ырғыз өзеніндегі хан
ордасы орналасқан Майтөбе сайына келді, Атақгы меймаңды 
бастап жүруді Әбілхайыр хан үлкен баласы, тәжірибелі 
жауынгер, әкесінің қызметін түгелдей қолдаған Нүрмүхамед 
Әли Баһадүрге (Нүралыға) тапсырды. Алайда Ұлы даланың 
тілі де, әдет-ғұрпы да жақын, түсінікті болган бүрынғы татар 
мырзасының күрделі дипломатиялық мансабының алғашқы 
кздамдарының өзі корнекті ақсакзлдардың, сүлтандардың 
30Р карсылығына үшырады. Олар орысқа бодандық туралы 
естігілері де келмеді, «ханды соқыр тиын сияқгы да көрмеді 
тіпті оны  өлтіруге тырыскдны туралы дерек бар. Осы жағдай 
Әбілхайырдың Ресей патшасына елшілерді билеуші топтармен 
және халықпен ақылдаспай жібергендігін дөлелдейді,

Ал Тевкелев болса өз басының пайдасын ойлап келген 
адам, сондықган ол өз мақсатын орындау үшін қдзақгың 
кейбір ақсақаддары мен билеріне мол сыйлықгар беріп, 
алдап-сулап өрен көндірген деп жазады тарихшы 
С.Асфендияров. А.И.Тевкелев күнделяіне 2 жылга жуық 
уақыт бойы үнемі өлім қаупіне бас тіге жүріп, аштыкхд 
шыдап, бүкіл қабілетін жүмсап, бүкіл орданы көндіргенш
жазды.

Бірінші болып бодандыққа Әбілхайыр хан ант берді, оган 
вкенбай ақсақал, содан соң Есет батыр қосылды. Сол арада 

адалдыққа 27 ақсақал ант берді. Сонымен қазіргі кеи ір 
басылымдарда жазылып жүргендей бастапқыда антгы 27 емес, 
ханнан басқа 29 адам бекітті. Бодандыкгы кдбыддагаи 
Әбілхайыр Ресей империясының Шығыс шекарасын, орыс 
көпестерінің сауда керуендерІн қорғауға, орыс мемлекетіне 
эскери квмек көрсетуге, бағалы терілерден салык, төлеуге 
Уәде берді. Бірақ бүл уәделердің бәрі толық орындалған 
ЖОк- Сонымен қатар Әбілхайыр патша өкіметінен оз 
үрпағында хандық биліктің кдлуын, іштен және СЫР™  
Қйьіндықгар туа қалған жағдайда, өзіне тірек жөне к.ор
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болатын Op бекінісін салуды талап етті. Әбілқайырдың бұл 
талаптарына патша өкіметі үлкен мән бермеді, себебі 
жоғарыдағы талаптар патша үкіметінің шығыс шекарасындағы 
мүдделеріне карсы келмеді. Тіптен Хан ордасы мен 
шекаралык. аймақта бекініс салу Ресей үшін хандық 
бодандыкты нығайтуга тиімді еді.

1731 жылы Кіші жүз бен орыс мемлекетінің арасындағы 
қарым-катынас осы жылы Ресей империясының 
протекторатын қабылдау туралы қүжатқа кдо қойғаннан 
бастап іс жузінде бекітілді. Бүл сонда, қандай қарым-қатынас? 
«Протекторат немесе қамқорлық қатынастар-бастапқыда 
күшті жонс олсіз мемлекеттердің арасында ерекше хүқықтар 
мен озара міндеттемелер белгілейтін шарткд негізделген 
катынастар. Оның мәнісі -  алғашқысы кейінгісін қорғаса, ал 
кеііінгісі алгашқысмна егемендігін сақгай отыра белгілі 
кызмет корсетеді” дейді Мүхтар Қүл-Мүхаммед өзінің «Орыс 
жішклаііединларындагы қазак. шежіресі» деген енбегінде.

Протекторат -  қорғаушы, қамқоршы, тірегі, демеушісі т.б. 
(защитник, покровитель). Протекторатын қабылдау — күшті 
мемлекет олсіз мемлекеттің қорғаушысы, қамқоршысы, 
демсушісі, арқа сүйегіші, тірегі болады, ал әлсіз мемлекет сол 
үшін белгіленген (келіскен) міндеттер атқарып отырады. 
Басқапіа айткднда Ресей империясы К^зақ мемлекетін (Кіші 
жүзді) сыртқы жаулардан қорғап, ішкі саясатына араласпай, 
кдзактардың егемендігін сақгап қалуға мүмкіндік жасауға тиіс. 
Әбілхайыр ханның Ресей патшасына жазған хатына, Анна 
Иоанновнаның қазақ халқына берген грамотасынын 
мазмүнына карап, бүл тарихи процесті Кдзакстанның өз 
еркімен Ресей империясына кірді деп айтуға болмас. Кіші жүз 
басшылары Ресей империясыньщ протекторатын қабылдауы 
немесе оның «боданы» болуын сүрауы тарихи факт. Алайда 
«бодан” (подданный) қосылу емес. Ол тату болу, бейбіт 
қарым — кдтынас жасау, одақтасу, адал болу деген үғымдарды 
білдіреді.

Әілхайыр хан Ресеймен татулыкқа жету арқылы таққа 
таіас мәселесін шешуді ойлады, яғни өзінің билікке жетуінің 
бірден-бір жолы деп үміттенді. Екіншіден, халықтың үзак 
согыстан шаршағанын, экономиканың қансыраганын, орыс 
бекіністерініц каптауын, орыс-казак станицаларының 
сіілынуын жоне жоңғарлар мен Еділ қалмақтарынан, Орта
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Азия хандыкгарынан, Қытайдан келетін қауігі-к.атсрііерді 
ескере отырып, ол Ресейден бодандықгы сүрауға мәжбүр 
болды. Дәл осы сәтте хан тағына лаиықты адам «соғь 
тәжірибесі мол, атағы да, абыройы да зор, '
өркөкірек Әбілхайыр ...» болды дейді тарихшы . Кд ь 
Ал М. Мағауин пікірінше: «... үш жүздің әскеРлеР1н”1 " 
қолбасшысы сайланып, өзінің ұйымдастырушылы ’
қабілеті, жеке басының ерлігімек аты шықкдн, он L-vi,,e 
тәжірибесі мол ... Әбілхайырдың аға хандьіктан ү 
негізі бар еді ...». Тарихшы-ғалым М.К-Козь1басг^ г'  ̂ Г.у ; - пс  
осы мағынамен үштасады. Ол: «Сол бір сәтте ^ Т;ІК
Әбілхайырдан басқа жан жоқты. Алаида ақ асяалы. 
таласы, жүздік талас нәтижесінде бүл мақ ігін;н 03інлік 
Әбілхайыр хан халық бірлігін, онын болашак т р
жолын іздеді ...» дейді. „ ^нлкжтаоын

Сонымен қатар Ресей патшалығы Ka3| * ere бірнеше 
түгел өзіне қарату мақсатында бүл „ыпгыз-кдйс.ж 
экспедиция жасақтады. 1734 жылы мамырд Орынбор
экспедициясы күрылды. Көп кешікпеи^ атгьщ 0г)Ср 
экспедициясы деп атады. Ол экспедии ^  жылы
хатшысы И. К. Кириллов басқарды. ил ө кіии жүз
Н. Татищев келді. Бүл экспедициялардьш. тарыНын
және Орта жүздегі ьіқпалды Ш 0  ынбор бекінісіне 
бодандығын нығаиту болды. 1/4U жьиі t|,Kbrobin, Ресеиге 
олар қазақгың беделді сүлтандарын q cW жолы
ездерінің бодандығын мойындауды талап щ
орта жүздің біраз сүлтандары Ресеи о д к кабылдіу
Алайда айта кету керек, бүл жерде бодандык ^
түралы қүжатқа қол қою рәсімі болған жо1̂  кдзақ билеуші

Осыған байланысты айта кететін жә , оТС сслкос
топтарының бодандық туралы ИЯСЫНын казак
кдрауында. Оған патшалық Ресеи ір йталауЫ ссбси
билеуші топтарынан ант алу рәсімш аНТ бергеи.
болды. Мысалы: Әбілкайырдын өзі Ү ьПЬПІда берген
Әбілкдйырдың 1742 жылы тамыздын і  - ¥ муніидсй күныантының 1731, 1 7 3 8  жылдардағы антгарынь н

болмаған. . . гкаН жоіиарлар
1740 жылы Қытаймен бейбіт бітім < кіоеді. Күтпегсн

1741 ж. Орта жүз қазақтарының жеріне а жеріне карай
соққыны қазақтар кдйтара алмаи, ш



шегінуге мәжбүр болады. Әбілхайыр хан дереу Ресейден 
әскери көмек сүрайды. Бірақ Ресей империясы көмек 
көрсетпейді, өз азаматтары (подцанныйы) ретінде санап, 
сыртқы жаудан қорғамайды. Бүл жерде Ресейдің екіжүзді 
саясаты көрінеді және де Орта жүздің Ресей протекторатын 
қабылдауы жай ғана сөз жүзінде қалып, ешқандай саяси 
мағынасы болмаған деп айтуға болады. Ресей империясы 
қазақ хандығының күшеюін немесе біртүтас болғанын 
қаламады. Себебі, ондай мемлекетті бағындыру қиын 
болатынын түсінді. Сондықган Ресей казак билеушілерін бір- 
біріне айдап салу және түрлі сыйлықтар мен атақгар таратып 
өз мақсаттарына пайдалану, қазақ жерін Ресей 
империясының отарына айналдыру саясатын үстанды. Ресей 
Әбілхайыр ханды патша үкіметіне түгелдей тәуелді ету үшін 
оның үлы Қожахметгі аманатта үстады. Тарихшы 
С.Асфендияров пікірі бойынша патшалық үкімет Қазақстанга 
достық және бодандық туын желеу етіп, жыртқыштық, 
тонаушылық саясатты үстанды. Ағылшын ғалымы Краузен 
«Азиядағы Ресей» атты еңбегінде Ресей тарихы 
басқыншылық, жаулаушылық және басқа елдерді бағындыру 
жылнамасынан түрады, - дейді.

Патша үкіметінің Кіші жүздегі өз ықпалын күшейтуге 
бағытталған шаралары Әбілхайыр ханды қарсылықка 
мәжбүрледі. 1744 жылы ол кд рақал п ақтард ы шауып, 
Астраханнан Хиуа мен Бүқараға тауар алып бара жатқан 
көпестерді тонайды, 1746 ж. Ресей қарамағындағы 
қалмақтарға, сосын орыс шекараларына шабуыл жасайды.

Жоңғар хандығы әлсіреген кезеңде қазақ жеріне орыстар 
билгінің таралуына орай бүл мәселелер Әбілхайырдың 
Орынбор әкімшілерімен жиі өткізілген қиын келіссөздердің 
нысанасына айналып, егес, күтпеген түсініспеушіліктер 
туғызды. Осы жағдай Әбілхайыр ханның Ресей жағына 
қатысты бүрынғы адал және ізгі ниетті көзқарасының 
салқындауына себеп болды. Әбілхайыр ханның Ресей 
билеушілеріне кдрсылық көрсеткені төмендегіден көрінеді. 
1748 жылы Әбілхайыр ханды Орта жүздің Барақ султаны 
өлтіргенде Ресей империясының шенеуніктері былай деп 
жазған: «Әбілхайыр хан қаншалық қиянат жасаса да, 
баскзларға кдрағанда бірінші болып императордың үлы 
мөртебесінің қол астына кірген еді».
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^ сы ЖЬІЛЬІ патша үкіметі Кіші жүздің хавдығына 
ооиіхаиырдьщ баласы Нүралыны бекіггі, және ол 
иетероордан Орынборға өкелген сыйлықгарға ие болды.

атша Анна Иоанновнанъщ атынан келген тартулар атап 
аиткднда, «татар және орыс тілдерінде жазулары бар қылыш, 

үлғын тон, кара түлкілі екі бөрік, мәуіті тон дей келе, 
сонымен бірге қасындағы інілеріне, анасына, старшын, бий 
т. . сыйлықгарға «жалпы 3000 руб. ден де кеп қаржы 
жүмсалды дейді В. Витебский «Неплюев және 1758 
жылға дейінгі бүрынғы қүрамдағы Орынбор өлкесі» деген 
ең егінде. Ресей мемлекетінің бүл ісі қазақ мемлекетінің ішкі 
саясатына араласуга жағдай жасау, яғни мемлекетті 

остандығынан, төуелсіздігінен айыруға жол бастау еді. Бүл 
жерде Ресей империясының дилломатияльщ корпусы улкен 
рөл аткдрды. Мысалы: Бекович—Черкасский, Тевкелев тәрізді 

асқа ұлт өкілдерінің кдзақ жеріндегі әскери-зерттеу 
миссиясы Ресейдің қазақ жеріне ендеп кіруіне мүмкіндік 
туғызды.

XVIII ғасырдың 30-40 жылдары-ақ Кіші жүз және Орта 
жүз қазақтарының Ресей протекторатын к&былдағаныпа 
Қарамастан, олардың бағынуы нақты болмады. Себебі, қазак 

леушілері бүл кезде жоңғар жаулаушьхларымен қырғи-қабақ 
соғысга еді. Оның үстіне Қазақстан шекарасында күшті Цин 
имлериясының пайда болуы курделі саяси жағдайдың тууына 
ЖӘне казақгардың Ресей ыкдалынан шыгал кету кдупіие 
әкеліп соқты, Жоңғар басқыншыларының қазақ жеріне 
әлсің-әлсін шабуылын Ресей үкіметх тиімді пайдалануға 
тырысты. Осыған орай Қазақстанның осы аймақгарын Ресей 
оодандығында үстау шекаралық өкімет орындарының негізгі 
мщдетіне айналды. Ресей әскери күштері Қазақстанмен 
шекара аймақтарында бекіністер салуды удетті. Ресей 
империясы XVIII ғасырдың 30-40 жылдары Қазакстаннын 
солтүстік-батыс шекарасында Верхнеяицкіден Звериноголов 

екінісіне дейін созылып жатқдн Үй бекініс-шебін салды.
ның үзыидығы  770 шақырым болды.

’752 жылдың жазыңда генерал С.В.Киндерманның 
асшылығымен 11 бекіністен түратын Новоишим бекіністі 

шебін салу басталды. Оның жалпы үзындығы 662 шақырым 
олды. Осы бекіністі шептің ең бастысы Есілдегі Петропавл



болды Бекіністі шептің басгы мақсаты Үй және Ертіс 
шептерін жалғастыру болатын. Осы шептердің салыну 
салдарынан қазақтардан ені 50 шақырымнан 200 шақырымға 
дейін жететін жер көлеіМІ алынды.

Ресейдің Кдзақстан территориясына экспанциясы 
нотижесіііде 1752 жьиідан бастап Ертістің жоғарғы ағысындағы 
Үлбі, Бүқтырма және Нарын бойындағы жерлердің Рессейге 
қосылғаны туралы ресми түрде жарияланды.

Ресей империясы қазак жерін отарлау саясатын барған 
сайын күшейтті. Шекаралық өкімет билеушісі И.И.Неолюевтің 
“бөліп ал да билей бер“ принципіне негізделген идеялары меп 
жоспарлары қолданысқа кірді. Қазақ руларының Жайыкқа, 
Жаііық қалашыгы мсн бекіністерге жақын жерлерде кешіп 
жүруіно тиым салу туралы 1742 жылы 19 қазанда жарлық 
шықты. Ксйіп ол 1756 жылы толықтырылып, түгел Жайық 
пси Кділ арасында қгізақтарға кошіп-қонуға тиым салынды.

1760 жылы Оскемен бекінісінен Телец көліне дейін 
бекіністер счиіына бастады. 1761 жылы Өскеменнен Зайсанға 
дейін Бүктырма шебінің бекіністері пайда болды. Осы 
алынған жерлерді шаруашылыкдіен игерген кезде ғааа бекітіп 
алуга Полатынын түсінген шекаралық өкімет орындары бүл 
аудандарға ел қоныстандыруға белсене күш-жігер жүмсады.
XVIII ғасырдыц 60-жылдарында-ақ Алтайға Тобыл 
губерниясынан 2 мың шаруа мен әртектілер көшіріліп келді. 
Сонымеи бірге шекаралық өкімет органдары кдзақтарды 
шекар;ілық аудандардан ығыстырып тастау жөнінде шаралар 
қолданды.

1755 жылы Сыртқы істер алқасы Сібірдің өкімет 
орындарына қазактар “бұлайша еркін өту олардың дағдысына 
аііналмау үиіін Ертістің оң жағына өткізілмесін” деген нүсқау 
берді. 1764 жылы қазақтардың Ертіске 10 шақырымнан және 
орыс бекіністерінен 30 шакьірымнан жақын жерде көшіп 
жүруіне мүлде тиым салынды.

Осылай 1730-1740 жж. Кіші және Орта жүз билеуші 
топтарыпыц Ресей бодандығын кабылдауы нәтижесінде 
солтүсіік-батыс Қазақстан жері Ресей имиериясының 
отарьша айналды.



2. Абылай ханның кдзақ хандыіын нығайту жолындағы 
қызметі

Абылай хан туралы көптеген дастандар, зньпчміпмелер, 
олең-жырлар, тарихи деректер мен зерттеулер лр. ‘ 
ханды еске алғанда біз оны батыр, Орта жүздің сү ’ ’ 
сосын Орта жүз және де бүкіл казақ халкын ірікгірі . ‘ 1 
хандығьш біртүтас мемлекет ретінде сақтап кдлып. °^ь|^  . 
ханы болып, өзіне қазақтын, барлык, хандары мен 
султандарын бағындыра алғанын жоне де саяси каі ’ ’ 
ақылды қолбасшы, дарынды мәлімгер, куиі 
айткднымыз жөн. , п ,,гм1,;п>

Абылай хан бүкіл омірін казақ халкьі ( 'үчпиханои 
бостандығы, егемендігі үшін арнады. ^  1М.1ИЫ
«Қазақ жерінде Абылайдың даңқы аса зор. ь і 
оларда қазақгың ерлік заманы болып саналадьі .)КСС,
еді. Абылайдың шын аты -  Әбілмансүр. д ү н и с г с
Коркем Уәли Түркістанға султан болып түрға кезен
келген. Бүл кезен қазақ халқы үшін ore ^ayuIJ  ' да ^зак  
еді. Үш айдаһардың (Жоңғар, К^ітай, ?есе^  °Р ‘ к>ггаи мси 
мемлекетінің жойылып кету кдуш төнш YP " Avbip
Ресей жоңғарларды қазақ жеріне айдап с а л ы п д б ы ,ай
«Ақтабаи шүбырынды, алқакел сүлама жьш 2">-де батыр. 
жасында жауынгерлердің қатарына қосылады
қолбасшы ретінде танылады. жаұлардан коргау

XVIII гасырдың орта иіеншде кдзақ тятүпЫК. лостык. 
үшін Абылай Ресеймен және Қытаиме ьшда ЖОнғар 
қатынас сақтап, олардың қолдауы Р ^  jp, клуін 
басқыншылығын талкдндауды жөн .КӨ̂ ; илі j 740 жы.ны 
жоңғарлардың басқыншылығы екендігін іү' ' колблииысы
шайкдста Абылай қазақ жауынгерлерінің сок.ю>і берді-
болды. Кдзақ әскері жонғарларға ка іи%гс м;>жбүр
Жоңғарлар кеп шығынға үшырап, кеип' _ жауга кзрсы
болды. Абылай кдзак әскерлерін үйымдаст р ’ корий 
котеріп, басын біріктіріп, негізгі әскери күшп *
мемлекеггерге қазақ хандыгы біртүтас ел е TjH;ien жонгәр

Абылай сүлтан бүл кезде кдзак.тардь’ хачиклын
ніабуылдарынан күткдрып, елдін тыны jX1’jrit) ..актам
түтастығын, мемлекеттің егемендіпн, ry J g рысЫ„ла ол
капуды мақсат еткен. Бүл максатты іске ^



Ресей империясының 1740 ж. Орынборда (тамыздың 28-і) 
султан Абылай «верным добрым и послушным ... и 
подданным быть ...» деп Ресей империясының өкіметіне, 
кейін Қытай мемлекетінің бодандығын қабылдауға мәжбүр 
болды. Тарихшы — ғалым Н. Мүхаметқанүлы «XIII ғасырдағы 
Чин патшалығы мен қазақгардың қарым кдтынасы» атты 
мақаласында былай деп жазады: «1755 ж. Орта жүз ханы 
Абылай Чин хандыгының елшілерін күтіп алған кезде, оларға 
Чин хандығына бағынышты болу ниетін білдірді: «Үлы 
мәртебелі патшаның орталық ойпатты билеп отырғанын 
бүрыннан естуші едім, арада аскдр тау, алып өзендер көп, жер 
шалғай болғандыктан тарту-таралғы апара алмадық. Міне, 
бүгін патшаның күдіреті шалғайды шарлап, Ілені сапырып, 
Лама дінін коркейтті. Қазақтар мен жоңғарларға тыныштық 
орнатылды деп қуанып отыр. Мен шын ниетіммен мәртебелі 
патшага кдраймын». Ал бүл туралы А.Левшин былай деп 
жазады: «Жауын сүсымен де, күшімен де сгскендіре отыра, ол 
оз кдлауымен біресе Ресейдің, біресе Қытайдың бодандығын 
қабылдауға мәжбүр болғанымен шын мәнінде ешкімге де бой 
үсынбаған тәуелсіз басшы болды».

Екі ірі мемлекетпен дипломатиялық, сауда кэрым- 
кдтынастарын орнатып, кезінде жоңғарлар басып алған 
Алтай, Тарбағатай өңіріндегі қазақ қоныстарын кдйтарып 
алды. Қазақгар жаппай ата-мекендеріне орала бастады. 
Жоңғарлармен күресте халықгың басын біріктіруде ерекше 
рөл атқарды. Абылай султан өзінің шебер саясаткерлігінің 
аркдсында Ресей мен Қытай сияқгы ірі империяларды өз 
саясатымен санасуға мәжбүр ете отырып, іс жүзінде елдің 
дербестігін, жерінің тұтастығын сақтап қалды.

Абылай өткір ойлы, терең білімді шешен адам болған. 
Бірнеше түрік халықгарының және де гіарсы, қытай, орыс 
тілдерін жетік білген. 1741 жылы Абылай сүлтан 
жоңғарлардың қоршауында қалып, тутқынға түседі. Түтқында 
болған екі жыл ішінде олардың тілі мен жазуын үйреніп, 
жоңғар хандығының ішкі саяси жағдайын жіті бақылап, бүл 
мемлекеттің күштілігі — мықгы орталықтанған билікке 
баіынуында және де халықгың бірлігінде екенін түсінеді.

Абылай султан және де бірге болған серіктері, барлығы 
отыз бес адам кдлмақ түтқьінынан 1743 жылдың 5-і 
қыркүйегінде елге кдйтып оралады. Абылайдың түтқындағы
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екі жылдай уақыт ішінде өзінің қадыр-кдсиетін жоғалтпай 
жоғары ұстауы, сөз жүйесіндегі тапқырлығы мен батылдығы 
жауларын таңқалдырған. Жоңғарлардың қонтайшысы Кдядан 
~ Церен «менің ұлымды өлтірген сен бе? ” - дегенде Абылай 
былай жауап берген екен «... балавды өлтірген мен емсс, 
халық, менің қолым халықтын бүйрығын орындаушы ғана>>. 
Бүл оқиға туралы Үмбетей жырау «Бөгембай өлімін Абылай 
ханға естірту» атты жырында былай дейді:

«... Олтірем деп Кдлдан хаи 
Орайына Шарыштыц,
Со ііис карсы сөз айтып, 
Жауаптастың, қарыстын- 
Қаиияда тұтылдың,
Қалмаққа бітеу жүгылдың, 
Шешендік жолып түтындың, 
Үш ауыз созбен қутылдың ...»

50-шы жылдары Жоңғар мемлек^ ‘a^ d д ^ ^ ^ х а н  ол
үшырады, әлсіреді, ыдыраи бастады. сымеи Казак
елді қырып шапқан жоқ. Себебі Қытаи хандығынын
елінің арасында буферлік рөл атқарған дбылай жаксы
мүлдем жойылуы неге әкеліп соғатынь ның Клтай
түсінген. Сондыктан да ол кзлмак. лдады Бірак,,
басқыншыларына қарсы үлт-азаттык. күр ң нЭТИжесінде
кзлмақтар ауыз бірліктен айырылды, мемлекетін 
1756-1757 жылдары Цин империясы
жойып, халқын қырып тынды. кас иіп, оган

Кдлдан Церен Абылайдың данала н жәНе де ,<оЛ 
жогары мәртебелі сый—сыяпат кер туДЬІ5 бүкіл олемді 
(Абылай) заманынан жүз жыл бүрын ер айтпаған болар. 
билеу қолынан келеді” деп тегіннен г,е0ектерінДе былай 
Осы мәселеге байланысты орыс м нарраждением
жазылған: «Он, Аблай, от зюнгарцев с в золотом шуба,
отпущен, а именно: дана ему палатка, „^паяная, паннырь 
крытая парчою золотою, палатка желез
и прочее». кячак елінін ерікті,

XVIII ғ. орта кезінен бастап Дбьиіа‘ия жайгасып, бейбіт 
іргелі біртүтас ел болуын, ата қоньіСЬ 1ККЙ көшіруД*> ^111 
ецбек етуін қалады. Ол елді 0TbIPbIKJU. „„v, копғауды максат 
жүздің басын қосуды, туған Отанын жанында Кекес
етті. Абылай хандық қүрган кезде ха
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болған. Оған барлық жүздердің өкілдері қатысып, маңызды 
мәселелерді қарайтын және де бүкілказақтық Құрылтай 
шақырылып, соғыс пен бітім, қоныс пен жайылым, дау мен 
даімай, басқа халықтармен арадағы сауда мен дипломатиялық 
қарым — қатынас мәселелері кдрастырылып отырды. Бұл дала 
демократиясына ұқсас іс болды.

«... Ллтып тақтың ұстінде 
Үш жүздің басын кұрадың,
Жетім мене жесірге 
Еш бір жаман қылмадыц,
Әділдікпен жүрдіңіз 
Әдепті іске кірдіңіз ...
... Ақылың бар хан едің,
Мүның түбін ойлаған ...»

- деп жырлады ол туралы Бүхар жырау.
Ташкент, Ходжент, Сайрам, Шымкент, Созақ, Түркістан 

қалалары азат болған соң, яғни қазақ хандығына қайтадан 
кдрағаннан кейін, Үш жүздің бірлігінің көрінісі ретінде ежелгі 
Түркістан қаласы кдзақ мемлекетінің астанасы болып 
белгіленеді.

«Қалмақты куып қашырдыц,
Кзра Ертістен өткізіп,
Алтай тауға асырдың ...
Кдлмақкз ойран салдырдың ...»

- дейді Бүхар жырау.
Мемлекеттің тәуелсіздігін сақгау үшін, басқыншылардан 

елін қорғай алатын жауынгерлік кдбілеті бар әскери күш 
жинагі, оларды басқаратын тапқыр әскер басшыларын озінің 
қасына жинай білген және де өзінің жоғары дәрежедегі 
қолбасшылық қасиеті бар екенін көрсете алған. Орыс казактары 
салып жатқан бекініс, қамал—қалалардың маңындағы 
жайылымды жерлерден айырылып кэлмау үшін, орыс 
мүжықтарынан қазақгарға егіншілікті үйретуге әрекет етті.

Ал сауда-саттық жүргізу ісіне көп көңіл бөлгені де орынды 
еді. Бүрын айырбас сауда тек Орынборда ғана жүргізілсе, енді 
1760-шы жылдары Троицкіде, Семейде, Қызылжарда 
жүргізілетін болды. Ертіс өзенінің сол жағын бойлай шығысқа
-  Қытайға қарай «Абылай жолы» атты сауда жолы салынды. 
Қазақ хандығы мен Қытай арасындағы сауда-саттық биік 
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дәрежеге көтерілді. Тарбағатай мен Қүлжада жәрмеңкелер 
ашылып, олар кдзақтарға малын, қолөнер бұйымдарын Қытай 
тауарларымен айырбастауға мүмкіншілік тудырды және Ресей 
мен Орта Азия мемлекеттеріне де Қытаймен сауда қарым- 
қатынасын орнатуға жол ашты.

1771 жылы үш жүздің өкіддері жиналып Абылайды букіл 
кдзақтың ханы етіп сайлайды. Оның хан атағын Қытай 
императоры да, орыстың ақ патшасы да бекітеді. Ресей 
патшасы Екатерина II Абылайды хандыққа бекіту, әйтпесе, 
оған әлдебір нұсқаулар беру үшін оны талай рет Петербургке, 
не Орынборға арнайы шақыртады, алайда Абылай хан ол 
шақыртуларға: «Мені үш жүзге хан қылып халқым сайлады, 
ендеше бүған қоса айрықша бір куәлік алудың қажеті жоқ»,- 
деп жауап берген.

Шын мәнінде де Абылай ханның түсында қазақ мемлекеті 
өзінің ішкі, сыртқы саясатын ешкімге жалтақгамай дербес 
жүрпзді. Ол өз мемлекетінің дербестігін бәріненде жоғары 
санады.

Сондықтан, Цин империясы Жоңғар мемлекетін қырыл- 
жойып, шауып тастағаннан бастап Абылай бірнеше елшілер 
жіберіп, Қытай мемлекетімен бейбіт саяси қатынас орнатуға 
тырысты. Қытай империясы талай шапқыншылық жасап, 
қазақ жерін жаулап алмақшы болды. Қытай мемлекетін жеңу 
оңай емес екенін түсінген Абылай хан онымен бейбіт 
келісімге келіп, сауда-саттыққа жол ашып, Ресей 
империясына қарсы қолданған. Қытаймен бейбіг кдрым- 
қатынаеты өрбіте отырып, Абылай Ресеймен де қалыптасқан 
саяси және экономикалық қатынасты үзбеген. Ресей 
империясы қазақ жерінің шекарасына бекіністер, қамал— 
кзлалар салып, оларды орыс казактарымен толық 
жайғастырып жатканда және де Жайықгың, Ертістің тағы 
басқа өзендердің жағасына қазақтар малын жаюына тиім салу 
жөніңдегі жарлықгарын шығарғанда Ресеймен жағдайды 
шиеленістіруге бармай, мәселені дипломатиялық жолмен 
шешуге тырысты. Ресей патшалығының отаршыл, басып алу 
саясатының қүрбаны болу қаупі түрғанын сезді.

™ і і  ғ - 70-шы жылдары Түркістан аймагыңда тұратын 
кдзақ елдерін қырғыздар шауып, мал-жандарын айдап өкетіп 
отырады. Қазақтар Абылайдан өздерін қорлықтан қүтқарып, 
қорғауды талап етеді. 1779 жьиы Абылай әскерлері
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қырғыздарды талқандап, басшысы — Садырбаланы түтқынға 
алады. Кд>ірғыздар келісімге келіп бітім жасауды өтінеді. 
Сосын, Түркістан, Сайрам, Шымкент, Созақ қалалары 
босатылады, ал 1781 жылы Ташкентті бағындырады, оны 
алым-салық төлеп тұруға міндетті етеді. Абылай хан «... озі 
әулет басы ретінде рубасыларының ғұрпы бойынша өмір сүру 
үиіін Туркістанда қалды. Сонда 1781 жылы дүние сальт, 
мурдесі Қожахмет Яссауидің мешіті алаңына жерленді» дейді 
Ш. Уәлиханов.

Абылай хан хандық мемлекетті, қазақ халқының жағдайын 
шүгыл түзеді. Абылай кезеңі тарихта ең бір елеулі кезең 
болды. Жау қуылды, халық өз жерінде емін — еркін түрмыс 
қүрды, бірлікке, үйымшылдықка негізделген хандық билігі 
күрылды. Солай бола түрса да Абылай хан көзі тірісінде К і̂зақ 
еяініц мемлскетінің түрақты болуының тарихи жағдайын 
жасап үлгермеді. 1781 жылы Абылай хан дүние салғаннан 
ксйін еліміз қайта болшекгеніп ыдырай бастады. Сонымен 
бірге Қазақстанның тәуелсіздігі жойыла бастады ... Ресей 
билігі шешуші жағдайға айналды.

Абылай хан — XVIII ғасырдағы тарихымыздың аса ірі 
түлғасы. Ол туралы орыс ғалымы А. Левшин былай дейді: 
«Абылай тожірибесі, ақыл-айласы жағынан болсын, қол 
астындағы халқының саны, күші жағынан болсын, сондай-ақ 
өзінін Ресей патшалығымен, Қытайдың боғда ханымен 
жүргізген тапкыр, шебер қатынастары жағынан болсын өз 
түсындағылардың бәрінен де басым еді. Ол үстамды, досына 
мінәйім мінезді, жауына кдтал, қаһарлы кісі еді. Сондыктан 
жүртты өзінс тарта, ерте білетін еді».

Бүл жерде Абылай ханның XVIII ғасырдан күйі жеткен 
санаулы күйшілеріміздің бірі екенін айткдн жөн болар. Себебі 
казак, қоғамында күйдін алар орны айрыкдіа, ең мол дерек көзі 
күй тілінде және күй аңыздары түрінде сакталған. Абылай 
ханның күйлерінін тақырыбы накгылы өмір қүбьъпыстарына 
арналган жоне де ел кдмы мен халық тағдыры жөнінде 
толғанпіи ойларын сипаттайды. Абылай ханның күйлері туралы 
Ш.Уолиханов, А.Затаевич сиякхы ғалым-зерттеушілср кезінде 
жазгаіі. Олар: «Ақ толқын», «Бүлан жігіт», «Дүние кдлды», 
«К*иіран слім», «Крржын какііай», «Жетім торы» т.б. «Бүл 
күйлорліц борі күні ocj.i уақыткд дейін Абылай үрпакгарына 
сонау бір дацқты кезсцдсрлі слестетеді» дейді Ш.Уәлиханов.
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Абылай ханның алға ұстаған саясаты, мақсаіы қазак 
халқынып бостандығы мен бірлігі, мемлекетпп мен 
тәуелсіздігі еді. Алайда ол дұние салғаннан кеиш кдзақ 
мемлекеті қайта бөлшектеніп ыдырай бастады. есеи 
имлериясы «кдзақ жерін отарлауды қызу қолға алды. ны іскх. 
асыру ор түрлі жолдармен іске асты, яғни өскери шеп 
бекіністер салу, қазақ жерін тартып алу, хандык оасшылык 
жою, рухани отарлау және т.б.

Абылай кезінде қазақ хандығының саяси жәж. 
экономикалық жағдайы жақсарды. Қрзақ халкы >і]шк . 
тоуелсіздікке, бейбіт өмірге ұмтылды. Абылай султан юл с 
кезінде ақыл—айласымен, сабырлы салмактыльиым і 
маңайына Төле би, Айтеке би, Қазыбек би, Баидагіы о , 
Сасық билерді, Қаракерей Қабанбай, К^інжығалы отен'‘ ,.’ 
Шақшақүлы Жәнібек, Шапырашты ^ аУР̂ 13 ‘ш , irviv 
батырларды, Бүхар жырау, Ақтамберді жырау, Үмоетеи ж р< 
сияқты сыншы-жырауларды топтастыра бищі. АЬылаи 
арасьшда аса зор беделге ие болган. Кдзак халқылын ‘ 
халықтармен терезесі тең дамуы үшін жан аямаи арпалы 
хан. Қытай императоры мен орыс патшасы бірін ірі .
отырғанда, Абылай хан өзінше билік, саясат жүргиген. < 
көрген жен білетін, жағдаймен санасатын, істщ Регш 
білетін адам болмасаңыз мүндай іс қолыңыздан к 
келер» деген еді Чианлуң патшасы өзінің Абьшаиға ха ^  
Көзі тірісінде-ақ аты аңызға айналған. Абылаи де 
тәуелсіздік, бостандык, бірлік, ерлік, азаматтык, ме, 
тәрізді үғымдармен бірге айтылатын болды.

3. Кіші жүз кдзақгарының патша үкіметінің отарл у 
шараларына кдрсы күресі

1775 жылы патша өкіметі жергілікті басқару 
үйымдастыру жүргізді. Орынбор губерниясы тараі > > . j 
окіметі Кіші жүз және Орта жүз 
Симбирск жоне Уфа генершічубеТ н а т о р л ь ,д а  
берді. Орылбордың обер-комендантына Кпш ү _ жүргізу 
үкімст орындарыныд іс-шараларын т,к^ ° , ,,ІЛЬ1 
тапсырылды, бүл үшін Шекара істері коМИС̂ г̂ дарып' 01і,т  

Патшалық үкімег орындары казак сү, с ар.іып
сеиімді тірегіне айналдырып, олардын көмепм
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толқуларын болғызбауға ұмтылды. Өз тарапынан Нүралы хан 
мен сүлтандар патша үкіметіне адалдығын дәлелдеуге бар 
күшін салды. Патшалық үкімет орындары сыйлықгар 
үлестіру, айлық тағайындау, шен беру жолымен дала 
аристократиясымен одакты нығайтуға үмтылды.

Кіші жүз жерлеріне салынған бекіністердегі казак-орыс 
әскерлеріне жергілікті халық есебінен жер бөлініп беріле 
бастады. Бүл жағдай жайылымдық жерлердің тарылып, мал 
шаруашылығының күйзеліске үшырауына алып келді. 
Сонымен қатар, бекіністерге орналасқан казак-орыстар қазақ 
ауылдарына шабуылдар жасап, малдарын айдап, адамдарын 
байлап әкетіп отыратын болды. Орынбордың өскери 
губернаторы Н .Бахметьев патшаға жазған мәлімдемесінде: 
“Шеп бойындағы барлық бастықгардың қолдауымен рүқсат 
етілген жазалау шаралары қазақгарды аздырып-тоздырып, 
талан-таражға үшыратуы сондай, барымта деп алынған 
малдың мыңынан жүзі иесінің қолына қайтіп тимейді». 
“Шекараға жете алмай өлді” деген сылтаумен мал барымта 
басшысының т.б. қолында кдлып отырды. Сөйтігі осы жаман 
әдет арқылы дүние-мүлік жинап, байып алғандар көп»,- деп 
көрсетеді. “Шекара барымтасы” деген шабуылдар бүкіл 
бекініс линияларының бойында қолданылып түрған. 
Мүндай шабуылдар кейде тіпті ойдан шығарылған сылтаулар 
арқылы да жасалып түрған. Оның үйымдастырушылары 
Жайықгағы казак-орыс әскерінің атамандары. Бүл 
шабуылдардың көп болатын себебі, шабуылға кдтыскдндар 
олжа түсіріп, ауқаттанып отырғандығын Орынбор 
әкімшілігінің өзі де мойындайды.

Бүл келеңсіз қүбылыстарға қоса хан мен патша үкіметінің 
салған түрлі салықгары, көрсеткен зорлық-зомбылыктары 
халықгы әбден титықгатқан еді. Патшалық Ресейдің 
жергілікті әкімшілік орындарына аркд сүйеген Нүралы хан 
мен оның туысқан сүлтандары 70-жылдардың екінші 
жартысында халықты кднауды күшейтті. Нүралы хан Кердері 
руынан бір жылда - 100 жылқы, Тама руынан - 60 жылқы, 
Табын руынан - 50 жылқы тартып алған.

1782 жылғы жарлық бойынша казақ ауылдарының 
Жайықтан отуіне хан шекаралық үкімет органдарынан рүқсат 
алганнан кейін гана жол берілді. Нүралы мен оның ең жақын 
туыстары қоныстарға билік ету қүқығын пайдаланыи, қиянат
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жасады, Орал казак әскерлерінің старшиналарымен сөз 
байласты. Әскери старшиналар өзеннен өткені үшін ақь 
төлемеген ауылдарды тонады, ал кдзақгарды түтқынға альіп, 
айдап әкетті. Сол кезде хан мен оның жақындас р 
түтқындарды сатып алу үшін халықтан қаражат жинадьі-^^Ү 
қаражат Орал әскерінің старшиналарымен бөлісілді. ,
“түтқын іздеу” кдржысы ханның, шекаралық әкімшшк пен 
казакгардың үстем топтарының түрақты табыс көзш

Осындай әлеуметтік-саяси себептер С.Датүлы бастаған 
кіші жүз қазақгарының көтеріліске шығуына непз олдь, 
яғни 1783 жылдың көктемінде Жайық казактарьшьщ 
қазақтардыц 4 мыңнан аса жылқысын аидап әкетуі елд \ 
ішіндегі жағдайды одан әрі шиеленістіріп, көтер _ 
басталуына әкеп соғады. Кетеріліс алғаш Kjuii жүздің 
өңірін Тама руын қамтып, кейін Орал мен Жем ®3eH^ Л  
арасына қоныстанған баскд да руларға таралды. өтер 
елге жастайынан ақылдылығымен, шешендхгімен тан 
болып бала би атанған халық арасьшда беделі зор, ы 
күшті Байбақгы руының старшыны С.Датүлы жетекшш
жасады. ^

1783 жылы көтерілісшілер кдзақ ауылдарына шабуь 
жасаған казак-орыс атамандарының бірі Чагановтың 
талқандап, оның өзін түтқынға алып, кейін Хиуа ха 
қүлдықкд сатып жібереді. Осы жағдаидан 
көтерілісшілерге кдрсы Орал кдласынан ӘСІ̂ Р  шығ  ̂ ’ ғя 
жылдың желтоқсанында күтпеген жерден С.Датүль 
түсіреді. Бірнеше ай түрмеде отырған CbIP ™ b  ** 
Нүралы хан 1784 жылы кепіддікке 70 жылқы, 350 ру 
төлеп босатып алады. 1784 жылдын. мамырында елге 
Сырым өз жасағымен Орал әскерлеріне кдита 
бастайды. Бірақ, оның бүл әрекеті Нүралы хан р 
Қолдау таппайды. Нүралы оған керісінше -беоуд|
көтерілісті басуға әкімшіліктен қосымша әскер Р 
сүрайды. Нүралы ханның бүл ісіне риза тарьша
онымен араздасып, енді көтеріліс тек Жаиық рға
ғана емес, Әбілқайыр өулетінен шықкдн хан мен ү
да кэрсы бағытталады. ттт̂ ^ і Шрпкес

1784 жылы көтеріліске Байбақты, Табын, одан өрі
руларының адамдары да қатысты, кейін көтер



канат жайып - Барақ, Тіленші, Оразбай, Айшуақтың баласы 
Жанторенің иеліктерін, Жоғарғы Орал бекінісі мен Елек 
қалашығына дейінгі аралықгы қамтыды. 1784 жылдың күзінде 
котерілісшілердің саны 1000 адам болса, 1785 жылы Сырым 
батырдың жасағында - 2700, Барақ батырда - 2000, Тіленші 
батырда - 15000 адамға жеткен. 1785 жылдың көктемінде 
Сырымның жасағы Антоновок форпостына, Сахарная 
калашыгына, Орал бекіністеріне шабуылдар жасап, оларға 
кон шығын келтіреді.

1785 жылдың наурызында көтерілісті басуға Орынбор 
кдласмнан Елек өзенінің жоғаргы ағысын бойлай генерал- 
майор Смирновтың отряды, Сарайшық бекінісінен 
Пономарев иен Колпаков басқарған Жайық казактары 
апанады. Бүл отрядгар котеріліске кдтысушы ауылдарга 
ойрам салыи, тонан, Қаракол маңындағы ауылдардаи 112 
адамды түтқындан алып кетеді. Майор Назаровтың отрядына 
Сырымга комекке келе жаткан Айшуақтың баласы Аппақ 
баетаган сарбаздар кдрсылық корсетіп, осы шайкдста 
Аппақтыц озі де ерлікпен қаза табады. Назаровтың отряды 
Табып руынын ауылдарына шабуыл жасаған кезде 
Айшуақтың екінші баласы Жантөрені соккыға жығып, 
балалары котеріліске белсенді қатысқаны үшін Айшуак 
сүлтанды түтқындап, 2124 жылқьісын қоса айдап кетеді. 
Осыдан Айіиуақ 1787 жылға дейін түрмеде отырады.

Айшуақ сүлтанның түтқындалып, балаларының біреуі 
өліп, біреуінің соққыға жығылуы, старшындардың патш а 
окімшілігіне багынбауы, Кіші жүз руларының көпшілігі 
Нүралы ханды мойындамай көтерілісшілер жағына ш ы ғуы , 
чан билігін ің  дәрменсіздігін, дағдарысқа үшырағандығын 
банқатты. Бүл жағдай Ресей ө к ім етін  де кзтты  ойландырды. 
Енді олар Кіші жүз старшындарымен тікелей байланыс жасау 
жагын ойластырады да, генерал-губернатор ОА.Игельстром 
Орынбор шекармық комиссиясында қызмет істейтін ахун 
(ахун -• м ү сы л м ан д ы қ  д ін и  лауазым) М .Қ ү сай ы н о вты  
елшілікке жібереді. Елшілікгің алдына: котеріліс жасаушы 
рулардыц старшындарымен тікелей байланыс орнату, 
котерілістіц себептерін аныктау, котерілісшілердіц қоятын 
талаитарын білу, котсріліс тоқтатылса берілстін жеңілдіктерді 
гүсіндіру сиякты т.б. міндеттер жүктеледі. Кіші жүздегі 
жагдаймен таныскан Қүсайынов, 1785 жылдың жазында
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көтерілісшілер мен старшындардың катысуымен өткен 
жиналыста патша әкімшілігінің қоятын талаптарынан
хабардар етеді.

Ад көтерілісшілер өз тарапынан латша әкімшілігіне 
мынвдай талаптар кряды: 1) Еділ мен Жайық арасындағы 
қоныстарды қайтару; 2) Орал казак-орыс әскерлерінің 
жазалау отрядтарын жіберуді тоқгату; 3) Нұралы ханды тақган 
түсіру, Елшіліктен қайтып келген М.Қүсайынов патша II 
һкатеринаға кетерілісшілердің талаптарын ескертіл, 
хаоарлама жолдайды. 1785 жылдың күзівде тағы да 
старшындар мен көтерілісшілер қатысқан жиналыс өтіп, оған 
катысушьілар Нүралы ханды гақтан түсіру жөніндегі 
чіешімдерін күшінде қалдырып, бүдан былай оны хан ретінде
мойындамайтындықгарын білдіреді.

Орынбор генерал-губернаторы арқылы осы жағдайлармен 
танысқан патша II Екатеринадан “кіші жүз үш бөлікке 

олініп, билер мен сүлтандар арқылы басқарылсын” деген 
нүскау келеді. Осыдан кейін генерал-губернатор 

•А.Игельстром Кіші жүзді басқарудың империялық басқару 
жүиесіме жақын жобасын жасайды. Оның жобасы бойынша 

ші жүздегі хандық билік жойылып, елді баскдру Орынбор 
шекаралық сотына беріледі, ол генерал-губернаторға 

ағындырылады. Тарихта “Игельстром реформасы” деген 
атпен^ кдлған бүл реформа, жалпы империядағы саяси 
жағдайга байланысты жөне жергілікті жерде түрлі 
кярсылықтарга үшырап, толыкгай іске аспайды.

Билер мен сүлтандардың Сырым бастаған бөлігі бодмаса, 
арлығы бірдей хаңдық биліктің жойылуын қолдамаған еді. 
андық билік жойылғанмен, патша әкімшілігі Кіші жүзде 

03Деріне түтастай тәуелді басқару жүйесін күра алмады. Бүл 
Реформаның бір пайдалы жағы, оны жүргізу барысында 

айық казак-орыс әскерлерінің казак ауылдарына шабуыл 
*<)сауьша тиым салынды. зақгарға Еділ мен Жайык 
^ральиыцдагы жерлерге көшіп-крнуға мүмкіндік беріліп, 

зйықтан етуге 45 мыңнан аса шаруашылығы бар \7  ру басы 
Рүқсат алады.

Игельстром реформасы” толық нәтиже бермеген соц, 
!!атша үкіметі хандъщ билікті қалпына келтіру мақсатында 
etuu султандармен арадағы одақгы ныгайтуды коздеді.
О.А.Игельстромның орнына жаңа тағайындалган генерал-
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губернатор А.Пеутлинг Нүралының інісі Ералымен байланыс 
жасап, қазақ қоғамына кзтысты кдтал саясат үстанды. 
Губернатордың саясатына сәйкес Жайық казак-орыс 
әскерлері кдзақ ауылдарына шабуылдарын қайта үдетті. 
Старшындарға қарсы саясат жүргізіп, олардың билігіне шек 
қоя бастады. 1790 жылы Орынборға барған билер мен 
старшындар қамауға алынады. Осы жылы Уфа қаласында 
Нүралы хан қайтыс болып, орнына билер мен ру басылары 
жиналып Есім сүлтанды Кіші жүздің ханы етіп сайлайды. 
Бірақ патша әкімшілігі бүл сайлауды мойындамай, хандыққа 
Ералыны үсынды. 1791 жылы күзіне қарай генерал- 
губернатордың қатысуымен Ор қаласының жанында өткен 
жиналыста билер мен ру басыларының шешіміне қарамастан 
Ералы хан сайланды. Ералының хан сайлануы ел ішінде 
наразылық тудырып, стихиялық баскөтерулер байкдлды. 
С.Датүлы Кердері және Табын руларының старшындарына 
хаг жазыи, ауылдарды Мүғаджар тауларына көшіру керек 
екенін жуие өзінің патша үкіметіне қарсы күреске 
шыгатынын хабарлайды. Бірак, оның пікірі старшындар 
арасынан қолдау таппайды. Оған қарамастан азаттық күресі 
жалғасып, негізінен шекара өңіріндегі руларды кдмтиды. 1792 
жылы қыркүйекте Сырым бастаған көтерілісшілердің Елек 
қаласына жасаған шабуылы сәтсіз аяқгалады.

1794 жылы Ералы хан кдйтыс болғаннан кейін патша 
үкіметі жаңа хан сайлауға біршама ойланып барып, 1795 
жылы Нүралының баласы Есім хандыққа сайланады. 1795-
1796 жылдардағы ауа райының қолайсыздығы Кіші жүз 
халқының шаруашылығын күйзелтіп кетеді. Оған қарамастан 
Есім хан түрлі салық жинауды тоқгатпайды. 1797 жылы
О.А.Игельстром Орынбор генерал-губернаторлығына қайта 
тағайындалады. Осыдан кейін Сырымның Есім ханға кдрсы 
қозғалысы басталады. 1797 жылы наурыздың 26-нан 27-не 
караған түні көтерілісшілер Краснояр бекінісінен 5 шақырым 
жерде Есім ханды өлтіріп, ауылдарын тонап кетеді. Бірақ, 
ханды өлтіруге Сырым өзі кдтыспайды. Хан өлімінен кейін 
патша үкіметі көтерілісшілермен күресудің дүрыс әдісі 
Сырымды түтқындау деп есептейді. Онымен ғана шектелмей 
амалдар іздестіріп, Кіші жүзде хан кеңесін үйымдастырады. 
Ол кеңестің басшылыгына Айшуақ сүлтан, кеңес мүшелігіне 
алты сгаршын және патша үкіметінің екілі Қүсайынов
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сайланады. 1797 жылы тамыз айында хан кеңесі шақырылып 
оған 1000-ға жуық адамы бар Сырым Датүлы да келеді. Осы 
кеңесте Сырым: “Кіші жүз халқының жағдайынын 
ауырлығына және хан кеңесінің қүрылуына байланысты 
күресті тоқтатамын”, - деп мәлімдеме жасайды. Одан соң ол 
хан кеңесінің қүрамына сайланады.

1797 жылы қазан айында патша үкіметі 7/ жастағы 
Айшуақ сұлтанды хан етіп тағайындайды. Осылайша, 
жылдан 1797 жылға дейін 14 жылға созылған Сырым Датұлы 
бастаған үлт-азаттық көтеріліс халықтың боскэ қырылмауы, 
ел ішінде тыныштық сақгау мақсатында токтатылады. 
Көтерілістің қозғаушы күші - халық болды. Оған билер мен 
батырлар, старшындар мен ру басылары да, карапаиым
шаруалар да қатысты.

Ресей отаршыларының жүргізген күйтыркы саясатынын, 
нәтижесінде хандық билік дағдарыскд үшырады. Сонымен 
қатар патшалықгың отарлау саясаты, яғни орыс-казак 
әскерлерінің қазақ жерлерін тартып алуы, дәстүрлі 
шаруашылыққа үлкен нүқсан келтірді, қоныстарды тарылтгы. 
Сонымен көтерілісшілер негізінен екі үлкен мәселені қоиды. 
бірі дербес саяси хандық билікті, екіншісі кдзақ жерінщ 
территориялық түтастығын қамтамасыз ету.

Қорыта айтқанда Сырым Датұлы бастаған көтеріліс ^ а  
тарихында отаршылдық саясат пен жергілікті оилеуші 
өкілдерінің езгісіне кдрсы бағытталған маңызы зор азаттык 
қозғалыстың бірі болды.



КДЗАҚСТАННЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК 
ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕН АЙЫРЫЛУЫ

• ХҮШ ғасырдың соңы -  XIX ғасырдың басындагы Қазак, хандығы. 
Кіші және орта жүздегі хандық биліктің жойылуы.

• Үлы жүз кдзақгарының қокдндықтарга карсы көтерілісі. К,аратай, 
Арынғазы, Жоламан Тіленшіүлы бастаған көтерілістер.

1. ХҮІІІ ғасырдың соңы — XIX ғасырдың басындағы
Кдзақ хандығы. Кіші жөне Орта жүздегі хандық биліктің
жойылуы

Абылай хан кдйтыс болғаннан кейін Кдзақ хандығы 
бытырап, әр жүзде жеке хандар сайланып, бүл хандар Абылай 
хап үрпағы Уәли ханға бағынуға ниет білдірмеді.

Әр жүздің өзіне төн тарихи-географиялық аймағы болды. 
XIX ғасырдың басында Кіші жүз Батыс Қазақстанның 
Сырдариядан батысқа Жайық пен Тобыл өзеніне дейінгі 
жерді алып жатты. Орта жүзге тән территория шығыста 
Қытай шекарасынан батыстағы Торғайға дейін, Ташкенттен 
оңтүстік Сібір жеріне дейін қамтыды.

Үлы жүз Жетісу, оңтүстік-шығыс және оңтүстік Қазақстан 
территориясын мекендеді.

Табиғи - климаттық жағдай шаруашылық өмірдің барлық 
қырынан байқалды. Ш.Уәлихановтың айтуы бойынша, “ертеден 
казақтардың негізгі шаруашылығы мал шаруашылығы болған. 
Біз өмірімізді мал шаруашылығының ыңғайына карай 
бейімдеп отырдық... қажеттілігімен шектеген”. Көшпелі мал 
шаруашылығының негізгі өзіне тән айырмашылығы бір 
жерден екінші жерге көшіп-қонып отыруы болды (жайлау, 
күздеу, қыстау, көктеу). XIX ғасырдың басына кдрай жеке 
рулар арасында жайлау мен қыстау жерлеріне бөлініс 
басталды.

Қазақтардың көшпелі-жайылымдық шаруашылығының 
негізгі жүйесі экстенсивті сипатта болды. XIX ғасырдың 
басында қазактардың шөп шабумен айналыса бастауы мал 
шаруашылыгының түрактанып, оның табиғаттың қолайсыз 
жағдайына қарсыласуына мүмкіндік әперді.

Қдзақтардың шекара өңіріндегі орыс елімен сауда 
байланысыныц дамуында малдың жекеленген түрлері ерекше 
мәнге ие болды. “Қой саудасы орыс және Орталық Азия 
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көпестері тарапынан жоғары бағаланды”. Ірі қара малдан ет, 
сүт, май өндіріп базарларға шығарып сата бастады. Туйенщ 
көлік ретінде маңызы арта түсті. “Бүхарадан Хиуаға бір Ж0І™  
жүк тасымалдау жағдайға қарай бір түйеге 35-50 сомнан
сомға дейін жетті”.

XIX ғасырда қазақгардың жер шаруашылығымен айиалысуы 
да кең дами бастады. Үлы жүз ежелден жер шаруашылығымен 
айналысатын. XIX ғасырдьщ 30-жылдарында жер шаруа- 
шылығымен кедейлерден басқа ауқатты қазақтардың да ір 
бөлігі айналыса бастады. Жетісуды, Балкдш көлінің және 
Ертіс өзендерінің жағасын мекендеген кдзақтар — оидаи, 
сұлы, арпа егіп, суармалы жүйе арқылы жақсы өнім алатын 

_болғаңtan . л
XIX ғасырдың 40 жылдары шекара бойында тұратын орта 

жүз қазақтарының бір бөлігі - жатақгар жер шаруашы 
лығымен айналыса бастады. Әсіресе, олар Көкшетау, Ақмо , 
Баянауыл округі және Сырдария аудандарында байкэлды.

Жер өндеу қүрал-жабдықтары дөрекі темір кетпен, ағаш, 
жер тырма және сирек қана темір сокдлар болды.

Сырдария, Торғай және Ырғыз өзендері жағшіауьі ^  
түратын кдзақтар бау-бакша егумен айналысты. Онда кар > 
қауын, пияз, сәбіз, асқабақ, жүгері және т.б. көкөніс түр 
еКТі

Кдзақтар ертеден балық кәсіпшілігімен, сонымен кдтар аң
аулаумен де (қаскыр, түлкі, кзрсақ т.б) аин^  еоіне 
терілерін өз қажеттеріне жүмсап және орыс саУ^ актар 
сатып отырды. Қазақтардың негізінен кедеи ӨЛ1ГІ ІН олар 
мен егіншілер балық шаруашылығымен аиналь 
балықты ау немесе сүзгіш арқылы үстады. ^пекше

Қазақтардың гиаруашьілышнда түр^ қолөн сүйеКТСН)
орын алды. Тері өидеу, оқ-дәрі жасау, ағ киіз үйдіи
темірден түрлі заттар жасау дами тусті. P > ерекШе 
кереге, уық, шаңырағын жасаитын me6J  ,  ̂ ь, Рс д а , 
бағаланды. Қазақтар үй шаруашылығына Зер’герлер
орақ сияқгы кейбір заггарды темірде ПТЬШГан. Суык 
күмістен түрлі әшекей бүйымдар жаса" бііігеи. Кдзак 
кдрудың барлық түрлерін, мылтықты да аяк киім
әйелдері текемет, киіз, сырмак, тұмакгар, тондар,
т.б. заттарды керемет жасаған. затгары ішкі

Үсталардьщ кұмістен және теріден жасалган загг р



базарларда сатылып немесе өздерінің шаруашылығына 
кджетті заттарды көрші елдермен айырбас жасады. XIX 
ғасырдың бірінші жартысында Ресеймен айырбас сауда 
қатынасы дамыды. Сауданың негізгі тіректері Орынбор, 
Троицк, Петропавловск бекінісі, Пресногорьковск, Омбы, 
Семей жэне Орал болды. Ресейдің кдзақтармен сауда 
кдтынасы орыс тілін білетін саудагерлер немесе татар 
копестерінің көмегі арқылы жүрді.Ішке тауар әкелу сырткд 
тауар шығарудан басым болды. Сыртқа: мал жөне сүт 
опімдері иіығарылса, өздеріне қант, темекі, ыдыс-аяқ, шай, 
дорі-дармек жоне т.б. заттар алып отырды.

Біртіндеп ішкі сауда дами басгады, бірақ ол негізінен 
айырбас түріпде болды. Айырбас саудасы тек кдна рулар 
арасында гана смес кдзақ жүздерінің арасында да жүрді, ал 
кей жерлерде ақшаға да сауда жасалды.

Айырбас сауданыц дамуы барысында Қазакстанда несие 
сауда кдтьшасы кең қанаг алды. Көпесгер мен Сібір 
казактары заттарды казактарға несиеге өкеліп беріп, көп 
жагдайда оларды алдап кетіп отырды.

Кдзактар арасында арнайы сауда серіктестіктерін қүрып, 
жоғары есіммен несиеге ақша беріп отырған арнайы 
саудагерлер де пайда болды.

Ақша-тауар қатынасының дамуы кедей-батрактардын 
пайда болуына өкелді. Ақша табуға жүмыскд кеткен көптеген 
кдзақтар балық аулаумен айналысты, шеп бойындағы бай 
түрғындарға жалданып түрлі жүмыстар істеді. К^зақтардың 
тек аз бөлігі ғана тау-кен өндірістерінде (Баянауыл таскөмір 
ондіру, Кдрқаралы қорғасын, т.б.) жүмыс істеді. Шеп 
бойындағы орыс шаруашылығына жалданған қазақтардың 
жағдайы өте нашар болды, олар көп жағдайда еңбек 
ақыларын да дүрыс ала алмай, өз қожайындарының қанауына 
түсті.

Елдің шаруашылық жағдайының өзгеруі қазақтардың 
олеуметгік кдрым-катынасына эсер етпей қоймады. XVIII 
глсырдың аягы мен XIX гасырдың басында кдзақ коғамында 
үстемдік қүрушы ру старшындары мен билер болды. Олар 
слге одет-гүрып зацдарын сақтаушы әрі түсіндіруші болып 
сапаллм. Билер хаидар және сүлтандармен катар сот істеріне 
араллсын, түскеи пайданы болісуге, қоғамдық жерлерді 
біріктіру үрдісіне кдтысып отырды.



XIX ғасырдың басында ру басшылары мен сүлтандар 
рудың жақсы қыстауымен және шабындық жерлерш 
пайдалану құқықтарымен ғана шектелмей, жеке иеліктерді де 
басып алуға кірісті. Жақсы кауымдық жерлерді тартып алумеы 
гіатша өкіметі де айналысты. Мүның бәрі кдзақ руларының 
дәстүрлі қалыптасқан көшіп-қону жолдарын бүзылуына 
әкелді, бүл дәстүрлі мал шаруашылығының дағдарысқа 
үшырап, жайылымдық жерлердің күлдырап, шаруашылық 
күрылымының өзгеруіне себеп болды. Кдраиаиым кдзаісгар 
салық төлеуге міндеттелді. Егінді жерлерден «үшір (жиналган 
онімнің 10-нан бір бөлігі) салығын, «зекет” (жиналган 
малдың 40-шы бөлігі) ханға берілетін болған. XIX «еьірга 
дейін зекет жинау қүқығы тек ханда ғана болса, 
піеырдыи 20-жылдарында хандық билік жойылған соі 
сұлтандар мен билер жинайтын болды. XIX ғасырдын 
жартысында осы екі салық түрі жиі жиналып түруы және ол р 
міңдетті болды. Оган кейін мал шаруашылығьша 
міңцеткерліктер «соғым” жөне «сыбаға т. . сипатга
салықтар қосылды. түыстаоы мен казак-

XIX ғасырдың I жартысында ба іздеуге МӘжбүр
орыстардан, орыс шаруларынан ^  и  Завалишин: -
болган кедейленген кдзактар саны ■ йятпактар шеп 
“жатакгар байларға малшы больШ *^івдағы ’ кдлаларда олар
бойындағы казак-орыстарға, шеп б°и жалданып жүмыс
тіптен топтарымен бір жапырақ нан ү яткаоған істеріне 
ктеді”, - деп көрсетеді. Кедей
карай егіншілер, жатакгар және бакташь P  ̂ қожалар

Үстемдік етуші топкд мҮсьшМаВДЫ5 ^ * үхаммедтен тараған 
мен молдалар да кірді, қожалар өздері Y * .  Qjiap рухаНи
бірінші ұрпактың түк^шдарьімьіз деп босатьілды жәие тек
лауазымның өкілдері ретінде салыкга
сүлтавдар сотына тартьшатын болды. иеленді. Бүл

Мүндай артыкдіылыкгардьі таР р ,шагы срскшс 
атақты XIX ғасырда олардың мемлеке ^ хан бсретін
кьвметі үшін Ресей өкіметі мен Ішкі P региобае» жонс 
болды. Алғашқы «тархан” атагын билер • көрСегкен
Ж.Саламысовкд «Хиуага ” бер„атор граф Эссек

«тархан” атағы Жәнібек батырға берілге
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атағы жеке және мүрагерлікке берілу мүмківдігі болды. XIX 
ғасырда «тархандардың ” ерекше артықшылықгары болмады, 
олар тек салықтан босатылды. XIX ғасырдың 60-жылдарында 
тархапдар саны 20-дан аспады, тархандар институты жойылу 
шегінде гүрды.

Қазақ қоғамдық-саяси өмірінде ерекше орынға ие болған 
топтық бірі батырлар болды. Алғашқыда батырлар тайпалар 
мен рулардың әскер басшылары болса, кейін жоңғарлармен 
және Орта Азиялық жаулаушылармен болған күресте 
батырлардың әлеуметтік релі ерекше жоғарылап ру 
ақсақалдары деңгейіне көтерілді. Ш.Уәлиханов: “Батырлар - 
қазақтарда рубасы сүлтандардан кейін атақты әрі маңызды 
адам ... Ол ел арасында ықпалды, берген кеңесі елде 
орқашанда салмақты болды”, - деп көрсетеді.

XIX гасырдың ортасында қазақ қоғамында тауар-ақша 
қатынасына байланысты жаңа әлеуметтік топ - байлар пайда 
болды. Қазақтардың арасында ірі сауда қатынастарын 
жүргізетін бірқатар байлар болды. Олар заттарды сатып кдна 
қоймай, басқа адамдарға несиеге өсіммен ақша берді. 
Мысалға, Ахмет Жантөрин сауда жасап қана қоймай, белгілі 
бір табыс үшін қандайда бір шаруамен айналысамын деген 
кззактарға несиеге ақша беріп отырған. Байлар сүлтандар мен 
рубасылар арасынан да, «қара сүйектер” ортасынан да 
шықты. Байлар белгілі келісім бойынша жүмысшыларды 
жалдап отырды. Байлар керуендік саудамен де айналысқан. 
Кейде байлардың өзі керуенбасы болып қызмет етіп, қазақ 
даласында сауда жасаған, бірақ көбінесе түйелерін карапайым 
қазақтарга белгілі бір ақыға беріп, олардан ақыны ақшалай, 
кейде заттай алып отырған. XIX ғасырдың басында байлардың 
шығуы қазақ қоғамында жаңа экономикалық қүбылыс болды.

Егіншілер, жатақгар мен бақгашылардың болуы ішкі казак 
қоғамында әлеуметтік теңсіздік патшалық Ресейдің 
Кдзақстандагы отаршылдық саясатының белсенділігімен де 
күшейе түскең еді

XIX ғасырдьщ бірінші жартысында кдзақ қоғамында күл 
ретіндегі адамдар категориясы да болды, бірақ олар маңызды 
рөл аткдрмады да, жойылып кету шағында түрды. Қүлдар 
неіізінен соғыста қолға түскен және базарлардан сатып 
алыиып отырған. Олар көбінесе үй шаруашылығына 
пайдаланылды. Кейіннен олар қоғамның толық мүшесі болды 
немесе толеңгіттерге айналып отырды.
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XVIII гасырда төлеңгіттер хандар немесе сүлтандардың 
эскери қызметшісі болды. Олар кейде жауапты дипломатиялық 
жұмыстарды да орындады. Төлеңгіттердің әлеуметтік жағдайы 
озгеруі XIX ғасырда қазақ мемлекеттігінің жойьиуымен 
аиланысты бодцы. Төлеңгіттер енді өз кржайындарътың 

оқкдғары немесе жасақгары ретінде қызмет еггі. Төл енгптер 
сұлтандарды және олардың мүлкін қорғауға, жол сапарда бірге 
жүруге, шабармандық сияқгы т.б. қызметерді де аткдрды. XVIII 
гасырда төлеңгіттерді тек кэна «ақ сүйектердің” тұқымдары 
сүлгаңдар ғана иелене алса, XIX ғасырдың I жартысында 
султаі ідар бүл қүқықгарынан айырылып, енді төлеңгітгерді
оилер мен старшыңдар да иелене алды.

Осылайша, XVIII ғасырдың соңы мен XIX ғасырдын 
асында қазақ когнмы екі қарама-кдрсы топ - султан, би, Г>ай, 
атыр бір жағында болса, екіншісі — қарапайым шаруа, оның 

болдіГ Кеде^ленген егіншілер, жатақтар мен бақташылар

Егор бүрын жасы келген  адамдардан ақсақалдың алдында 
ас иіп ақыл сүраса, енді XIX ғ. I жартысында ақсақал деп 

ақыл сүрайтын адам билікке ие болған басшы-сүлтандар мен
аҒа ^лтандар да ақсақал атанды.

иел адамдардың ер адамдармен кдтар тең қукылары 
олмады. Дің жолықца патриархалдық-рулық кдтынас сактаяып

калды.
ғасырдьщ соңы мен XIX ғасырдың басында 

немлекеттік маңызды мәселелерді шешуде қазақ қоғамында 
Рулық-патриархалдық қатынастардың сақталып қалуы 
қоғамңың одан әрі дамуына, бірігуіне, Қазақ хандығының 

рталықтандырылған мемлекет қуруына тежеу жасады.
Кдзақ хандығының ішкі және сыртқы саяси жағдайын 

ете білуге тырысқан патша өкіметі хандык билікті сақтай 
тырыц, қазақтардың ішкі істеріне араласа бастайды. 1781 ж. 

^Рта жүзге Уәли хан (1781-1819 жж.) болып бекітілді. Ресей 
кімшілігі сүлтандар мен ру басшыларының өздерінің 

^андарына, оның ішінде Уәли ханға қатысты да әтініштері 
_ ен арыз-шагымдарын кдрастыруға тырысты. Сондаи-ак, 

ақтардың саяси, сот және рухани өміріне байланысты 
Шараларды даярлаумен де айналысты. Мысалы: 

ханньщ жанынан ақсақалдар Кеңесін қуру; 
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қазақ балалары үшін мектеп ашу;
шекара жанындағы қазақтарды тікслей баска руды 

үйымдастыру;
қазақ жерлеріне әскери-ғылыми-барлау экспедицияларыи 

жіберу т.б.
Ал, 1819 ж. Уәли хак қайтыс болғаннан кейін Орта жүзде 

жаңадан хан сайланбады.
Ресей кдзақ даласын отарлауды табанды түрде жүргізе 

отырып, саяси сахнадан Әбілқайыр ханның үрпақтарын 
ыгыстырьш, Кіші жүздегі хандық билікті жоюға әрекет 
жасады. 1797 жылы Ресей үкіметінің қолдауымен хан 
сайлаиган Айшуақгың халық арасында беделі төмен болагын. 
Оның түсьшда сл ішіндегі қарым-кдтынас шиеленісіп, саяси 
билік қаіты дакдарысқа үшырайды. Ресей үкіметінің сенімін 
ақтамаіан Лйтуактың орнына оның баласы Жангөре хан 
(1X05-1809 жж.) сайланады.Осы кезде Орынбор губернаторы 
Жапторсге қатысты скіүшты саясат үстанады. Ол бір жагынан 
халық окілдері сайлаган ханмен санасуына тура келсе, екінші 
жагыман оныц ел арасындагы беделінен сескеніп, оған карсы 
ксіібір сүлтандарды жасырын айдап салып отырды. 1808 
жылдыц сонына қарай Жантөре ханның жағдайы қиындай 
гүсті, Кіші жүздің хандыгы бүрынғы біртүтастыгынан айрыла 
бастады. Біртіндеп билігі өлсірей бастаған Жантөре хан Ресей 
үкіметінен қолдау табу мақсатында Жайық шебіне жақындап 
барып қоныстанады. 1809 жылдың күзінде қарсыластарынын, 
бірі Кдратай сүлтан 200 жігітпен оның ауылына шабуыл 
жасап, ханның өзін елтіріп кетеді. Жантөре өлген соң Ресей 
үкіметі орнына Эбілқайырдың түқымы дарынсыз Шерғазыны 
хан тағайындайды. Бірақ, оны халық жиналысы 
мойындамайды да, орнына ел арасында ықпалы күшті 
Арынгазы сүлтанды хан сайлайды. Арынғазы тез арада Кіші 
жүздегі билікті бір орталықка бағындырады. Хандық билікті 
жоюга мүдделі патша үкіметі Арынгазының хандық билікті 
күшейту әрекетіне мүмкіндігінше кедергі жасауға тырысты.
1821 жылы Санк-Петербургке келген Арынғазы ханды патша 
үкіметі кдмауга алады да, Сібірге жер аударып жібереді. Бүдан 
« й і«  жүаде хан тагайындау ісі жүзеге асырылмады.

гсльстром рсформасы” жүргізілуі барысывда қазактар Еділ 
мсн Жайі,іқ озеидерініц арасьншаш жерлерге кошіп-конуга 
рүксат алпш сон, ксйінірек, 1801 жылы қосозен аралығында 
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екінші хандық - Бөкей Ордасы (Ішкі Орда) күрылған еді. Бүл 
жағдайдың барлығы Кіші жуздегі түрлі әлеуметтік толтардың 
арасындағы қатынастардың шиеленісуіне әкелді.

XVIII ғасырдың аяғы мен XIX ғасырдың басында Орта 
және Кіші жүздің территориясы Ресей империясының 
ықпалында, Үлы жүздің территориясы Қоқан хандығының
қол астында болды.

Осылайша, XVIII ғасырдың соңы мен XIX ғасырдың 
бям.шпя тсячйіс хяняығы ооталықгандырылмаған, керісінше- - й'л гтт ТТТ
Үлы жүз, Орта жүз, Кіші жүз және ьеке^  ^ ^ ыСы бар 
бөлініп және әр жүздің өз алдына баскдрушы
бытыраңқылықкд үшыраған мемлекет еді. пгІТлс-ағылшын

XIX ғасырдың 20-30 жьихдары ресей
бақталастығының шиеленісуіне байланысть . одан әрі
Орта Азия мен Қазақстанда өз ыкдалы Ресей мен
нығайту басты міндеті деп санады. Кдзак^ геосаяси
Орта Азия хандықгарының және Кдытай р олау үрдісін
орналасуы Ресей тарапынан кдзақ далас «Сібір
тездетті. Осы мақсатпен Ресей империясьі туралы” 
қырғыздары туралы”, 1824 ж. <<Орьшбор_кыр  ̂ ^ оюға асЫҒуы
Жарғыны қабылдады. Ресейдің хандық ~ ел ішіндегі
соншалықты, олар әрбір мүмкіндікті па д  батьІ’рларды бір-
ыкдалды адамдарды, хандарды, оилер көрсету сиякгы 
біріне айдап сала отырып, алдау, күш
шараларды қолданды. .гаймпиаяүымен Орта

1822-1824 жылдардағы Жарғының кдбыадану Сібірдің 
және Кіші жүзде хандык, билік жоиьілд • «Сібір
әскери губернаторы М .Сперанскии пптя жүздіч * еР'н 
кырғыздары туралы” (1822 ж.) П.Эссш
камтыса, авторы Орынбор өскери  ̂ту Р %арғы Кши 
болған «Орынбор қыргыздары туралы С
жүз территориясына таралды. йпйынша Орта *Ү3

«Сібір кырғыздары туралы” Ж аРғЫ » аталып Батыс
территориясы «Сібір қырғыздарынын оо да орталығы
Сібір генерал-губернаторына бағынаты Хандык билік
алгаш Тобыл, 1839 ж. басгап ° мб“  І ^ % а т ь Ш  казакгар
жойылғаннан кейін Оңтүстік-батыс . *уиіған кдза1^ сІ!я -
ішкі округғерге біріктірілді, алі О рта^ paft 7 сырткУ 
сырткы округтерді қүрады. 1838 ж^  у (1824 ж-)» 
күрылды: К^ркэралы (1824 ж.), Көкшетау 35



(1831 ж.), Ақмола (1832 ж.), Баянауыл (1833 ж.), Қүсмүрын 
(1834 ж.), Көкпекті (1838 ж.).

Эр округ болыстар мен ауылдарға бөлінді. Батыс-Сібір 
геперал-губернаторлығын генерал-губернатор басқарды, оған 
сібір қырғьтздарының облысы бағынды. Округтердің 
басшылығында округтік приказдар түрды және оларды 
сүлгандар жиналысында 3 жылға сайланатын аға сұлтандар 
басқарды. Округке 15-тен 20-ға дейін болыс кірді. 
Болыстарды сүлтандар басқарды. Бір болыстың қүрамында 
10-нан 12-ге дейін ауыл болды. Ауылдарды ауыл 
старшьшдары басқарды, өр ауылда 50-ден 70-ке дейін үй 
болды. Қазақгарға тек қана өз округында ғана көшіп-қонуға 
рүксат берілді, ал бір округтен екінші округке өту үшін 
жергідікті басшылардан рүқсат алуы керек болды.

Жаца окімшілік болініс қазақтардьщ дәстүрлі жер 
кдтынасмм күйретгі де — рулык қауым қүлдырады. Сонымен 
клтар, огаи аға сүлтандарға, болыс сүлтандарына, 
тілмаштарға, казактарға түрлі квлемде жер бөліп беру де эсер 
егп. Оларга өндеуге, мал шаруашылығына, омартаға, т.б.. 
ыцғайлы жерлер бөлінді жөне егерде ол жерлер қойылатын 
талаптар бойынша дүрыс пайдаланылатын болса, онда оньш 
иесі жерге меншік күкыгын иеленуге де мүмкіндігі болды.

Патша өкіметінің қарауы бойынша Орта жүз жері 
бөлініске түсіп, бір әкімшілік басқарудан екіншісіне өтіп 
жатгы. Осылайша, Омбы облысы Тобыл губерниясына кірді, 
Семей және Оскемен уездері Том губерниясына берілді.

1822 ж. Жарғы бойынша сот істеріне де өзгерістер 
енгізілді, ол өзгерістер бойынша сот үш категорияға бөлінді: 

қылмыстық істер (мемлекеттік сатқындық, үрлык, 
барымта, билікке бағынбау);

арыз-шағымдар («қазак^ардың әдет-ғүрып зандары” 
бойынша билер шешетін екінші кезектегі істер);

облыстык басшыға берілетін арыздар бойынша 
(қазақтардың сүлтандар мен билерге, болыстарга т.б.).

Сонымен қатар Жарғы салық жүйесін енгізді, ол бойынша 
op қожалық окіметке 100 бас малдан 1 бас мал салық төлеуге 
тиіс болды. Жарғыны қабылдаған кдзақтар бірінші бес жылда 
сапыктан босатылды. Кдзақтарға керуендерді, почта жолдарын 
күзету, байланыс жолдарын қадағалау сияқты және т.б. 
міпдеткерліктер жүктелді.
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Жарғъшың арнайы бір параграфы аға сүлтандардың. 
болыс-басқарушы сүлтандардың және округтік приказ 
шенеуніктерінің мәртебесін және жылдық жалақысын 
белгіледі: аға сүлтандарға жылына 1200 сом., тілмаішаріа 
800 сом., болыс сүлтандарына — 150 сом., т.б.

Жарғы бойынша қазақтарға ез округтерішң іш.ндо жәнс 
оның сыртында да тауарларын шығарып сатуы рүқсат t 
Жаргылыі! жеке баптары сауат ашу мәселесін қарасл ырдь • 

1838-1856 жылдары сібір казактарының о > 
баскдруды реттеу үшін бірнеше «Ереже... кд ылд у 1 
отаршыл әкімшіліктің қазақ даласына тереңде
түсуіне мүмкіндік берді. _ . . .

Патша әкімшілігі шенеуніктерінің жерллі . . 1 , 
дүрыс білмеуі, әкімшіліктің Орта жүздеп хандық ._ 
үрдісін тездетуге үмтылуы, баскарудын. жаң жәис
еигізуі қазақ қоғамының жікшілдікке Үшьр‘ с(ЖТЫ_ 0л 
үкіметке қарсы коңіл-күйдің пайда болуын > [([
казак халқьш өз мүддесін корғауш шығарып 1К*мксіанньін
барлық аймақтарында үлт-азаттык к^ ^ п РЭссен даярпағаи 

1824 ж. Орынбор генерал-губернаторы 1ЧКК
«Орынбор кырғыздары туральг Жарғ хандык билік
асырылды. Бүл реформа барысында кіш жү Ж011С Шығыс 
жойылып, оның территориясы: Ьать^ ’ «бепнаторлығынгі 
болып үшке болініп, Орынбор генер ^лтандар і VP-11,1 • 
бағынды. Бүл боліктердің басында a V _ Ерапыү.іы, 
Бірінші аға сүлтандар: Кдратай ’ндардЬ(ц жанынa
Жүма Қүдаймевдеүлы болды. Аға Ү мнаИ түратии
Ресейдің «козі мен күлағы” саналға жһ,лына 120' > сом
казак-орыс отрядтары берілді. Сүлтандарга жылынл
жалақы төленді. торт і-еиеснп

1824 ж. Жарғы боиынша е д р а м ы н д а  тор . сия
жоне терт аукапы казақтан түратын шекароль,*
күрылды. к - ■ Жүідеіі ауы-1

1822 ж. Жарғыдан айырмашылы сайланбийтын
старшындарынан бастап аға сүлтандар үсыні.к ымоіі
баллы, оларды шекаралық комиссия, ын
Орынбор генерал-губернаторы тагаиьііідаді-^ мласП,фЫла 
 ̂ 1831 ж.дистанцияларменстаршы Д_ ^  Шьи,,іста -  28

оастады. Батыс болікте -  »> иріад^ . амсн
Дистанция қүрылды. 1837 ж. 1 сом 50 гиын кү.



түгін салығы енгізілді. Сұлтандар, старшындар және 
молдалар салықтан босатылды. 1844 ж. «Орынбор қазақтарьш 
басқару туралы ереже’’ қабылданды да, ол бойынша орыс 
шенеуніктершен жергілікті әкімшілікті қадағалайтын 
«қамқоршылар” қызметі енгізілді. Кдзақгардын ру-тайпалық 
болінісі ескерілмеді, ауылдардың ез бетінше қарекет етуі 
мүмкін болмай кдлды.

Осьілайша, Ресей империясы Кдзақстанды эз отарына 
айналдыру үшін хандық билікті, яғни, қазақ мемлекеттілігін 
жойып және орнына орыотың әкімшілік-территориялык 
баскдру жүйесін енгізді. Алғаш Кіші жүз қазақтары 
шекаралық комиссия арқылы баскарылды, ал Орта жүз 
кдзақтіфы шскаралық басқармаға бағынды. Кейін 1822-1824 
жж. Ресей империясы Орынбор және Сібір 
недомстваларыиьщ территориясында түратын Кіші және Орта 
жүз қазақтарын басқару туралы Жарғыларды қабылдады.

Осы жоне одан кеиін жалғасқан XIX гасырдың 30-50 
жылдарындағы реформалар патшалық Ресейдің қазак 
жсрлерін одан әрі отарлау үшін жағдай жасады. XIX ғасырдың 
Ь0 жылдарының аяғына қарай қазақ даласы тұтастай Ресей 
имиериисына бағыньшіты болды және жаңа зандар 
қабылданып, Ресейлік басқару жүйесіне карай жақындатылды.

2. Үлн жүз кдзақгарының кокдндықгарға қарсы күресі. 
Қаратай, Арынғазы, Жоламан Тіленшіұлы бастаған 
көтеріліетер

ХҮШ ғасырдың аяғы мен XIX ғасырдың басында 
Казақстанның одгүстігіндеіі саяси жағдай күрдеді болды. 
Мүнда Орта Азиялық үш мемлекет - Хиуа. Еүқара және 
Қоқанның мүдделері қақтығыскд түсті. XIX ғасырдың басына 
карай күиіейген Қоқан хандығы, енді Оңтүстік Қазақстанды 
жаулап алудь: кәздейді. Оның негізгі себебі: озінің казынасын 
толықтыру, мал шаруашылағыи дамыгу, сонымен қатар, 
Ресей мем Қытайды байланыстыратын Орта Азиядағы керуен 
іколдарыіа оақылау орнату және мүсылман халкқгары 
>у;>атын террі торилны иелену еді.

! 810 жыльі Оңтүстік Қазакстанды жаулап алған уақыттаи 
бастаи 1і'Ъ5 жылы Ресей империясының қол астына еткенге 
декін кокдндықгар Үлы жүз территориясында әкімшілік



д а а л а у  жұргізіл Ақмешіт, Ж аңа-Қорған, Күміс-Қорган, 
м-Қорған, Шолақ, Созақ және т.б. бекіністерді салды.

кезенде Хиуа мен Бүхара Қоқанға қарағанда әлсіздеу
оолды да онымен тайталасқа түсе алмады.

Қоқан хандығының қол астына Үлы жүздің көп рулары: 
сестамғалы (35 мың үй), Сыйқым (5 мың үй), Шымыр (9 
мың үи), Жаныс (7 мың үй) карады.
вnrr э™ ш к  билік Ташкент әкімінде (наместник)
жми*' 1ң ек* көмекшісі:-!). Саркар (мырзабасшы) салык 
бас а^ ен жәие азаматтық істермен , 2). батыр басшы (әскери 
g әскеРи іс және көшпенділер мәселесімен айналысты. 
ппя е^ГС аР^ЬІКшьілықгар беріліп салықган босатылды, 
Х.ЯПР ^  кейбіреулері “даткд” лауазымын алды. Бүқара 

ыҚгың негізгі бөлігі “зекет” салығын (шариғат бойынша 
үліктщ 1/4 болігі) төлеп түрды. Қоқан бекіністерінің 

^ңірепнде түратын қазақгар бекіністердің жендеу және 
ңеиту жүмыстарына тартылып, әскерді а зьщ-түлікпен 
мтамасыз етуі қажет болды. Сонымен катар, казақтар 

ко еРи міндеткерліктер атқарып, олар қарсылық 
рсеткендерді тыныштандыру жорықтарына да

кзтыстырылып отырды.
Қоқандықтардың қазақтарға түрлі салықгар салуы 

рапайым адамдарға үлкен ауыртпалық түсіріп, ішкі 
еуметтік қайшылықгарды терендетіп, халық ішінде

кедеилердің көбеюіне әкеліп соқгы.
Қоқандықтар билік жүргізген түстағы ауыр жағдайлар

“К"11** есінде қатты сақгалып қадды. Ол туралы ІП.Уәлиханов:
Қдзақтардың арасында "әзірейіл барда жаным бар деме,

Қоқандақгар барда малым бар деме" - деген мэтел пайда
олды деп көрсетеді. Қазақ халқы қоқан билігіне карсы

наразыльіқтар көрсетіп отырды. 1810 ж. Ташкент өңірінде
түратын қазақгар салық төлеуден бас тартгы. Қоқан ханы

лім бек қарсылық көрсеткендерді тыныштандыруға және
зирам, Ташкент, Түркістанды бағыныру үшін 12 мың әскер

Ж1 еРДі- Қоқандықтардың қолына тускен төңіректегі казактар
тоңаушылыққа үшырады. Қокандыктар Түркістанды басып

Уьі кезінде оның билеушісі Тоқай Төре Бүхараға кашуға
мәжбүр болды. Бүхаранъщ әмірі Тоқай Төреге Бүхарадагы
соғьісқд жарайтын қазақгардан жасақ жинап алуға руксат

еРДі. Жасақ жинап жарақташан Токдй Төре алдьмен
°зақкд бекініп, одан кейін Түркістанды крршауга алды. Оған
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қарсі.і қоқандықтар Ташкенттен 300 жауынгермен Базар 
бахадүрді аттандырды. Олар жолда Тоқай Төреге көмек 
корсеткен 1000 отбасынан тұратын қазақ ауыльша шабуыл 
жасал, ауылды тонап, кол пайда түсіріп, адамдарын 
түтқындап алып кетті. Түнде Тоқай Төре Созакты та стал 
қашуға мәжбүр болды, Одан кейін қазақтардың қарсылығы 
біраз уақыт басылды. Тоқай Төре уақытша Бұхараны 
паналады, ал кейіл ол Бүхара әмірінің балалары билікке 
таласқан түста елтірілді.

1821 ж. Тентек Төренің бастауымен қазақтардьщ Қоқан 
үстемдігіне қарсы көтеріліс болды. Көтерілісшілердің саны 12 
000 дейін жетті. Олар Сайрам, Шымкент, Әулие-Ата 
қададарьпі альш, бірнеше бекіністі коршады. К.өтеріліске 
Түркістан, Шымкент, Сайрам, Әулие-Ата төңірегін 
мекендеген кдзақтар қатысты. Көтерілісшілерге қарсы Абул- 
Қалым-Агалык басқарған әскер жіберілді. Телтек Торе 
оскерін екіге болді. Бір бөлігі Тентек Төренің басшылығымен 
Сайрамда, ал екіншісі Шымкентте бекінді. Үзақка созылған 
қоршаудан кейін көтерілісшілер қаруын гастауға мәжбүр 
болды. Тентек Торе жеңілісті мойындап, қоқандықтарға 
“баж” немесе “жол” салығын, ‘'зекет” төлеуге және Қоканға 
баласын сыйлықтармен жіберуге келісім берді.

Үлы жүз қазактарының 1810-1820 жылдардағы 
қоқандықтарға қарсы күресте жеңілуінің негізгі себептері: 
қоқандықтардың әскери басымдығы, көтерілісшілердің 
арасында ауызбірліктің болмауы, Бүхара өмірінін көмегіне 
арқа сүйеген көтеріліс жетекшілерінің беделінің томен 
болуында еді. Дегенмен де. бүл үлы жүз казактарының өз 
еркіндігі мен тоуелсіздігі жолында қоқан үстемдігіне карсы 
шыққан үлт-азаттық күресі болатын.

1822-1842 жж. Крқан хандығының тағына Омар ханның 
кіші баласы Мадалы хан (Мүхамед Әли) отырды, оның 
түсында жекеленген облыстар мен Ташкенті өз алдына 
билеген Күшбегілердің ролі күшейді.

Үлы жүздің басып алынған территориясының бір бөлігі 
және Сырдария бойындағы қазақтар Ташкенттегі қазақтар 
Ташкент Күшбегіне жылына 20 мың алтын ақша телеп түруға 
міпдетті болды. Салық толеушілерді қанау бұрынғыдан да 
күшейе түсті. Одан кейінгі жылдары қоқан билеушілерінін 
озара қыркыстары Үлы жүз қазактарының одан әрі зардап 
шегіп, кедейлене түсуіне әкеліп соқты. Қүдияр хан (1845-1875
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жж.) түсында қазақгар ғана емес, Кркдн хандығын ң
жергшікті дикдндары да қанауға түсті. _  ін біо

1797 жылғы Есім ханның өлімінен кеиін Кпш Ң Р
топ сүлтанының Қаратай сүлтанды хан саилаУ кеяелінеи
үсынысына қарамастан және онын, ел арасынд тағына
сескенген патша әкімшілігі Айшуакты х асында
отырғызады. Бүл шешімге келіспеген Қаратаи хал Р ы

с^^ғанға^Тд е й ^ Гпэтшаа^ м ш іл ігім ен  бейбіт 

^ Қ о б д а

с Х ^ д ы 1НОсьшайшаШ̂ ^ т а й д ы ң  Жантөреге ^ р сы  іэд>есі
біртіндеп Ресей үкіметіне карай бағыгг ад_ ^  өзіне 
барысында Қаратай транзитгік сауда жолдары ң Р ^  
кэратып Ресейдін Орта
Герценберг пен Бородиннщ жазалау Кіші жүз
карамастан Қаратайдың жанына TOnJ ^ ^ L raD жасайды. 
жасақгары Төменгі Орал шептеріне ж<ор ^ ей|Н 1812 
Қаратай 1809 жылы Жантөре ханды өлтірге 
жылға дейін Хиуада жасырынуға мәжбүр 5ол^ ,ь'гүактың үлы 

Жантөренің елімінен кейш ^ J ^ S S T  « Ь *  
Шерғазыны хандықкд беютеді. гесеи кяпсылығын
шешіміне риза болмаған Крратай өз“и“' , ^ ^ ы.сүлтан болып 
1816 жылы Орданың Батыс бөлігіне ба<скдруш итгік Сауда
тағайындалғанға дейін осындай келісімгемәселесі алаңдатқан Ресеи к^ратаим

барғанеді. Дп„ „ ғазы Хиуаға кзрсы
1816 жылдан 1821 жылғалеИ1^ ы  Арынғазының экесі 

азаттық күресін жүрпзді. I»!-5 и 0  ан дейін Киш
Әбілғазы хан өлгенде cm 30 жаскд т ' дрынғазы ел 
жүздің иеліктерінде қайраткерлік ig i6  жылы ел
арасында біршама бедел жинаға“  старшындардын билігін 
ішінде тәртіп орнату мақсатында ;„теҮін токтатқан еді. 
шектеп, сүлтандардың өз білгендіктер өкілеттіліпн
Сондай-ақ, ол билер соты мен мо^  ^ беделініН өсуіне 
шектеді7 Арынғазының ел ара оНЫ Кіші жүзге
байланысты старшындардын кеп ,„ г;т,;гіне өтініш білдіреД1- 
хандықкд бекітуді сүрап патша ®^стемДігін біржола жо̂ “? ' 
Арынғазы болса, хиуалыкгардын, ү парлайдьі. Бір ханДЫ 
сонымен кдтар бір хандык күРУДь



қана құру Ресейдің келісімінсіз мүмкін емес-ті. Сондықтан, 
Ресеймен жақындасуды ойлаған Арынғазы Орынбор генерал- 
губернаторы Эссен мен ІІІекаралық комиссия төрағасы 
А.Веселицкийдің қолдауына сүйене отырып, патшадан қолдау 
көрсетуді сүрау үшін 1821 жылы Санкт-Петербургке аттанады. 
Бірақ оның үміті ақгалмайды. Бұхар мен Хиуа 
хандықтарының өкілдерімен кездесу үйымдастырамыз деген 
желеумен патша әкімшілігі оны шақырып түтқындап, 
Калугаға жер аударады. Ол 1833 жылы сонда қайтыс болады. 
Осылайша қазақ халқының ірі мемлекет қайраткерінің өмірі 
де, қызметі де тоқтатылған еді.

XIX ғасырдың 20-30 жылдары патшалық Ресейге қарсы 
Саржан Қасымүлы мен Жоламан Тленшіүлы бастаған 
котерілістер болды.

XIX гасырдың 20 жылдары патшалық Ресей жаңа 
бекіністер салу үшін қазактарды тағы да өз жерлерінен 
ығыстыра бастады. Кіші жүздің табын руы мекендеген суы 
мол, жайылымдық жері кең Жаңа-Елек ауданын орыс 
шенеуніктері тартып алды. Оған қарсы Жоламан Тіленшіүлы 
Табын руын бастап көтеріліске шықты.

Жаңа-Елек шебі 29 бекіністен түрды. Орал, Елек, Берденкі 
және Қүрат өзенінің бойындағы аудандардың ең жақсы деген 
7 мың десятина жеріне Ресей үкіметі Орынбор және Орал 
орыс-казактары мен шаруаларын орналастыра бастады. 
Жоламан батыр алғашында жер мәселесін бейбіт түрде 
шешуге тырысты. Ол Орынбордың әскери губернаторы 
Эссенге 1822 ж. 6 тамызда және 1823 ж. 3 қыркүйекте хат 
жазып, онда 1810 жылға дейін кдзақтар бүл жерлерді 
ешқандай кедергісіз еркін пайдаланғанын, Ресей Елек 
өзенінің бойын алғаннан кейін форпостар салып және Кіші 
жүз қазақтарына бүл жерлерді пайдалануға тиым салғаннан 
соң жағдайдың қиындай түскендігін ескертеді. Сонымен 
кэтар, губернатордан әскери бекіністерді алып тастауын, 
«Санк-Петербургтегі біздің елшілерді кдйтарып”, Сібірге жер 
аударылып Орынбор түрмесінде жатқан қазақ Түленбай 
Қүндықовты өз түтқыньща жаткдн есаул Падуровқа 
айырбастап босатуды талап етеді.. Бүл хаттар жауапсыз қалды, 
ал Орынбор Шекаралық комиссиясы Жоламанға келесі 
келісімдерді Шерғазы хан арқылы жүргізуі керектігін айтады. 
Бүл жағдай Жоламан Тіленшіүлын қанағаттандырмады, 
сондықтан ол қарулы көтеріліске шықты. Жоламанның
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отряды шекара заставаларына, аға сұлтандардың қыстаулары 
мен оскери бекіністерге шабуылдар жасады. Жазаяаушы 
отрядтардың батыр мен оның жауынгерлерінің соңына түсуі 
сәтсіз болды. Жоламан батырға патша әкімшілігінің қолдауына 
сүйеніл жазалаушы отрядтың барлық операцияларына бірге 
қатысып, белсенділік көрсеткен Шерғазы ханның жасағына
да қарсы күрес жүргізуіне тура келді.

1835 ж. Жаңа-Елек шебінің Ор және Троицк 
аралығындағы барлық жерлерінен айрылған Жағалбаилы, 
Жаппас, Алшын, Арғын, Қыпшақ руларының кдзақгары 
қатысқан тұста көтеріліс кең канат жайды. Өз жерлершен 
айрылған қазақгар шекаралық аймақтарда көшіп-қонуына 
тура келді және ол үшін салық төлеуге мәжбүр болды. 
Қазақтардың қарсыл ыктары аға сүлтандардың ауылдарына, 
керуен жолдарына, бекіністерге жиі шабуылдар түрінде
көрініс тапты. т

1838 ж. ортасында Елек кдлашығынан Ор және іроицк 
бекінісіне дейінгі шекаралық шеп маңында көшш-қонып 
жүрген қазақтар көтеріліске тартылып, көпшіліп Торғаи мен 
ЬІрғыз өзендерінің бойындағы аудандарға көше ас • 
Көтерілісті басуға және көшіп кеткендерді кайтаруга  ̂
үкіметі Ордан полковник Мансуровтың, Орын РД 
полковник Падуров, Елек жақган полковник Гекке ьасқарш 
үш отряд жіберді. Бірақ бүл үш отрядтың да әрекеті
аяқталды.

Жоламан батыр Орал казак әскерінің генерал-майоры 
Бородинге: “Мен сүраған жерлерді қайтарып берсендер дос 
боламыз, егер берідмесе жау боламыз”,- деп хат жазды. 
Осыдайша, Жоламан батыр XIX ғасырдың 20-30 жылдары 
патша үкіметі тартып алған Кіші жүз қазақтарынын жерлерін 
кдйтаруға бағытталған қарсы көтеріліске жетекшілік жасады 
және Кенесары Кдсымұлы бастаған көтеріліс шыккдн түста 
Кіші жүз қазактарын Кенесарыға қосылып өз тәуелсіздігі мен
еркіндігі жолында күреске шығуға шақырды.

1822 ж. «Сібір қырғыздары туралы Жарғының енуі, одан 
кейін ол заңды түсіндіру үшін жүргізілген үгіт, 1824 ж. 
Кдрқаралы уезіне полковник Броневскийдің экспедициясының 
келуі - сүлтан Саржан Кдсымүлы бастаған котеріліспц 
шығуына түрткі болды. 1824 ж. 8 ақпанда сүлгандар мен 
билердің белсенді қатысуымен бірінші Кдркдралы приказы, 
одан соң Көкшетау приказы қүрылды. 1824-1836 жылдарьг
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Қаркдралы және Көкшетау уездерінің көтеріліске шыққан 
елін Кенесары Қасымүлының ағасы Саржан сұлтан баскдрды. 
Саржан Қасымұлы приказдарды жоюды, қазақ жерлерінен 
әскерді әкетуді, қазақтарға бүрынғы еркіндігін қайтаруды 
талап етті. Саржан Қасымүлы бастаған көтерілістің негізгі 
мақсаты - патша үкіметі тартып алған жерлерді қайтару, 
Қазақ хаңдығын қайта жаңғыртуға үмтылыс болды. 1825-1826 
жылдары оған Қаракесек, Жағалбайлы, Шора болыстарынын 
Қожан, Тал, Айдабол, Байдәулет руларының қазақгары 
қосылды.

1826 ж. тамызда Саржан Қасымүлы өз отрядымен 
Қдркдралы приказына жорық жасады. Бірақ жүзбасы 
Карбышевтің баскдруымен дер кезінде келген отряд 
приказдың талқандалуына жол бермеді. Нашар қаруланған 
көтерілісшілердің шегінуіне тура келді. Саржан К^сымүлының 
біраз өріптестері қолға түсті.

1832 жылдың басында ол Ресейге сенімді қызмет етіп 
отырған Кдркдралы уезіндегі билердің ауылына бауырлары 
Есенгелді және Ержанмен бірге шабуыл жасады. Саржанды 
үстауға жүзбасы Потаниннің отряды жіберілді. Сүлу-Көл 
сайының маңында шайкдс болып, Потаниннің отрадының 
тегеурініне шыдамаған Саржанның отряды шегінді. Бүл 
сәтсіздік Саржанды осы 1832 ж. патша үкіметіне қарсы бірге 
күресу үшін Ташкент күшбегіне одақ қүруға итермеледі. 
Батыс-Сібір генерал-губернаторы Вельяминов бірнеше отряд 
жіберіп бүл қарсылықты басып тастады. Бірақ Саржан күресті 
токтатпады. 1833 ж. шағын отрядымен Ресей билігіне қарасты 
билер мен сүлтандардың ауылдарына, сауда керуендеріне, 
бекеттерге шабуьш жасап түрды. Үлы жүз қазақгарының 
бытыраған күштерін және Сырдария бойындағы, Ташкент 
күшібегіне бағынышты қазақгарды өз жағына тартып Ресейге 
кзрсы күреске біріктіруге тырысты. 1836 ж. Ташкент күшібегі 
бүл туралы біліп қойып өзімен келіссөз жүргізуге келген 
Саржан, Есенгелді, Ержан Қасымүлдарын және 20 
сарбазымен қоса өлтірді. Ресей патшалығының Саржан 
Кдсымүлының өлімінен кейін даладағы толқулар басьшады 
деген үміті ақгалмады.

1837-1847 жж. Кенесары Қасымүлы басқарған қазақ 
жүздерінің басым копшілігі қатысқан үлт-азаттық күресі 
болды.
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ҮЛТ-АЗАТТЫҚ ЖОЛЫНДАҒЫ КӨТЕРІЛІСТЕР

• И.Тайманүлы мен М.Өтемісүлы бастаған көтеріліс.
• К.К^сымүлы бастаган үлт-азаттық согыс.
• Патшалық Ресейдің Оңтүстік Кэзақстанды толык жаулап алуы.

1. И.Тайманүлы мен М.Өгемісүлы бастаған көтеріліс

1756 ж. патша жарлығы бойынша кдзақгарға 
уақытта Жайықгың оң жағалауына мал жаюға ™bIMJl 
болатын. Патшаның бұл жарлығы Жайық орыс-каза Р 
мүддесі түрғысынан қабылданған-ды. “Игельстро р 
масының” жүргізілуі барысыңда кдзактар Едш ме 
арасындағы жерлерге кешіп-қонуға патша үкімет 
алған соң, кейінірек, 1801 жылы ол K0f 3eHn^ e" e  
Нүралы ханның баласы Бөкеи сҮлтанны^ Д ас^ р^ на патша 
иелік қүрылды. Бөкей сүлтан тек 1812 ' • Бөкей 
үкіметінен “хан” атағын алып, ол б а с к д р ғ ; й оояасы 
ордасы немесе Ішкі Орда деп атала бастаиды. ЖЯҒЫНда
Ресей империясының шекаралық өңірінщ ш Бөкей
орналаскдндыктан “қуыршақ мемлекет ’ рт ін  а р _ • 
хандығының қүрылуы сол кездеп Кіш жү 0рдасы 
экономикалық жағдайдың нөтижесі. , . , ,Нга жуык
күрылғаннан кейін Жайықтың оң жағалауына иясының 
үй көшіп-қонса, кейін Орынбор шекарэлык _   ̂ жеткен. 
есебі бойынша Бөкей хандығының саны ған соң,
Бөкей хандығының шекарасы бірте-бцгге а н ь д а и н , 
оның көлемі шығыстан батыска жерді алып
солтүстіктен оңтүстікке кдраи 200 £атшалЫК
жатты. Бірақ бүл жерге қоныстанған кдзакт Р Оларға 
Ресейдің отаршылдық саясаты өзіндік зияиьш  ̂ жасап
Орал казак-орыс әскерлері жиі-жш 1813-
отырды, біртіндеп әскери бекіністер ^альін бекіністері
1815 жылдары Плинин, Фокеев,  ̂ лаМ_ _ .пяльгк аймаккз 
салынды. К^раөзен мен Сарыөзеннің боиы Р к_орЫС 
айналды. Жайық өзенінің бойы біртіңяеп 
әскерлерінің меншігіне карады. Соның салд Ра ашылыктары 
дың жайылымдық жерлері тарылып, У0раЛ казак-
күйзеліске үшырай бастады. Сонымен w  ялаМдарын
орыстары қазақтардың ауылдарына шабуыл ’ окіметініи
өлтіріп, мал-мүліктерін тонап кетіп отырды. Патша өкі
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жергіяікті әкімшілігі мұндай озбырлықтарға қарсы дүрыс 
шара қолданбай, керісінше көп жағдайда мәселеден жалтарып 
кетіп отырды.

1815 ж. Бөкей қайтыс болған соң оның орнын басар 
Жәңгір, Әділгерей, Мендігерей атты үш үлы қалады. Хан 
тағының мүрагері Жәңгір оң-солын танып, ел басқаруға 
араласкднша Ішкі Орданы Бөкейдің інісі Шығай биледі.

1824 ж. Жәңгір арнайы жарлықпен хан тағына отырған 
соң Ішкі Ордадағы қоғамдық түрмыс пен әлеуметгік-саяси 
қүрылымдарға, жер қатынасына, салық саясатына өзіндік 
өзгерістер енгізбек болды. Бірақ көшпелі және жартылай 
көшпелі халық ханның бүл “жаңалықтарына” дайын болмады.

Жер қатынасында әділетсіздіктер орын алды. Жәңгірдің 
ағасы Мсидігерей Бөкейханов ханның төңірегінде жүрген 
сүлтандар Мүсағали, Шыңғали Ормановтар, Балқы 
Қүдайбергенов т.б. шүрайлы жерлерді иеленді. Сонымен 
қатар Ішкі орданың халқы Орал казак-орыстарынан да қатты 
қысым көрді. Жайық өзенінің жағалауына адам жолатпады. 
Қазақтарға Жайықган балық аулау түгілі су ішуге, мал 
суғаруға рүқсат етпей, суға он шақырым жақындауға тиым 
салды. Ал ол жаққа жайылып бара қалған малдарды айдап 
алып, иеленіп кетіп отырды.

Ішкі Орданың қазақтары 1846 жылға дейін патша 
үкіметінің алдында міндеткерліктер жүктеп, ешқандай салық 
төлемеді. Ордадағы салықтың түрлерін негізінен ханның өзі 
белгілеп отырды. Олардың ішінде ханның пайдасына 
алынатын “зекет”, “соғым” сияқты салықтар болды. 1825 ж. 
“зекет” салығынан 115 мың сом пайда түскен. “Соғым” 
салығынан жылына 6000 сом пайда тауып отырған, бүл салык 
кейде 800-1000 бас мал түрінде алынып түрды. 1836 ж. Ішкі 
Орда халқы ханның “зекет” салығына 18000 қой, 800 өгіз, 
1000 жылқы, 700 түйе, одан басқа да салықтар жинағанын 
айтып Орынбор комиссиясына шағымданады.

Жәңгір хан 1833 ж. өзінің қайын атасы Қарауылқожа 
Бабажановты Каспий теңізінің жағалауында көшіп-қонып 
жүрген рулардың басқарушысы етіп тағайындайды. Жаңа 
тағайындалған баскарушы қарапайым халықгы қатты кднауға 
үшыратты. Ол қазақтарға жерді “жалға” беру дегенді 
шыгарып, қазақ шаруалары жер үшін ауыр салық төлеуге 
мәжбүр болды. Оған қоса Қарауылқожаның отбасы ушін әр
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шаңырақ 2 сом, ал ауыл старшындары бір жылқыдан төлеуге 
міндеттелді. Одан басқа да қосымша міндеткерліктер халықгы 
әбден күйзелтті. 1835 ж. Исатай ханға арызданбак олғанда, 
сүлтан Шөке Нүралиев ханмен сөйлесемін дехі Беріш руына 
қарасты елден 264 тұйе, 127 жылқы, 19222 сом ақша жинал 
алып, халықтың шағымын аяксыз кдлдырады. Қ.Бабажановты 
тағайындау қарсаңында және одан кейін де ханға аитылған
арыз-шағымдар ескерусіз қалған еді. . . п

Мінеки, осындай жер катынасындағы әділетсіздіктер. 
Орал казак-орыстарының көрсеткен озбырлығы, түрл 
салықтардан түскен ауыртпалықтар Орда 
наразылығын тудырмай қоймады. Бұл жағдайлар 
жылдары халықтың көтеріліске шығуына әкеліп со^™' 
Көтеріліске Исатай Тайманүлы мен Махамбет темі ү
жетекіцілік жасады.

Көтеріліс алғаш әр жерде үйымдаспаған наразы Р
түрінде байқалса, кейіннен біріккен күшке аинальШ.’ й 
гарсыльпда ұласты. Кәтерілістін. негізгікозгЗДшы күші J 
халық болды. Бөкеи хан 1812 жылы л-аиык, 
старшыны Жабал Бегалин қайтыс болған сон  ̂ Р 
Исатайдың жақын серігі М.Отемісүлын тагаиындаидьь 
Махамбет жасынан ақын ретінде кдлыптасып, эр) та Р 
орыс тілдерін үйренеді. Ол Жәнгір ш н и  баласы 
Зүрқарнаймен бірге Орынборда да түрады. „ПЯПЯҒҺІ 
Махамбетті сарай ақыны жасауға тырысады, іра „ 
кдрым-қагынас озгеруіне байланысты Махамбет 
жылдары өз ауылына кетіп қалады. Одан соң „ р 
үкімет тарапынан “Еділ арқылы қүпия еткеніі ү 
айыппен қамауға алынып, екі жылдаи қалмак 
болады. 1831 ж. онда тьірьюкдк (холера) эпидемиясьі
басталғанда қашып кетеді. 1834 ж * ӘҢГ1Р Хатағайындауды 
старшындықка тағаиындаиды, оірақ иү 
Шекаралық комиссия бекітпейді. „пягынла

1835 ж. Исатай бастаған 
үгіт-насихат жүмыстарын жүргізіп, орын шакырады.
озбырлықгы өшкерелеп, хан билігіне бағьі у “елді
Исатай мен Махамбеттің бүл өрекеттерін Кдр у жазады. 
бүлдіріл” жатыр деп Жәңгір ханға бфнеше: р . ханга
1836 жылдың ақпан айында котершісш Исятайды
карсы белсенді күресі басталады. Жәңпр
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алдап Жасқүстағы ордасына шақырады, бірақ Исатай бүл 
шақырудан бас тартып, ханның шақыруын аяып келген 
шабармандарды соққыға жығып кайтарып жібереді. 1836 ж. 
наурызда хан Кдрауылқожаға қол жинап Исатай мен 
Махамбетті және оларды қолдаған көтерілісшілердің белсенді 
мүшелерін түгқындауға бүйрық береді. Қарауылқожа адай, 
беріш, табын т.б. рулардан 522 жігіт жинап, Исатайдың 
ауылына аттанады. Мүны естіген Исатай 200 жігітпен 
Қа рауыл қожаме н соғысуға әзірленеді. 4-сәуір күні 
Қарауылқожа жасағымен Исатайдың ауылының маңындағы 
Қиялы моласының жанына келеді де, Исатайға Сағыр 
Баршыгаев пен Қабық молданы елшілікке жіберіп, хан мен 
императорға бағынуды талап етеді. Осыдан соң Исатай 200 
жігітімен қолдарына ту алып, Қарауылқожаның жасағымен 
кездесіп, Исатай Қарауылқожаны жекпе-жекке шақырады. 
Кдрауылқожа Исатай батырдың айбынынан сескеніп, хан 
бүйрығын орындаудан бас тартып, жинаған жасағын 
ауылдарына қайтарады. Қарауылқожаның Исатайдан 
соғыссыз жеңілуі ел арасына тез тарап, Исатай батырдын 
беделі одан әрі өсе түседі. Осы жағдайдан соң Жәңгір хан 
ашуланып, қайткенде Исатайдан кек кзйтару жағьш 
ойластырып, Орынбор әкімшілігіне Исатай мен Махамбет 
Күшік Жапаров деген адамды өлтірді деп жала жауьіп, сотқа 
шақыртады. Бірақ сотта екеуі де өздерінің кінәсіз екенін 
дәлелдеп шығады. Халық толқуы шекаралық комиссия мен 
ханды қатты аландаткдн болатын. Исатай батыр ел ішшде 
беделді бір топ адаммен Қарауылқожаның үстінен ханға 
шағымданып, жағдайды тексеруді сүрайды. Қ арауы лқожа да 
көтерілісшілердің үстінен ханға арызданады.

1836-37 жж. көтерілісшілер ханға өздерінің талаптарын 
айтып, өкілдерін жіберумен болады. Сонымен кдтар 
ел ішіндегі түрлі мәселелерін шешіп, халык казактар м 
байлардың жерлерін бөліске салып, Жайықтың арғы бетін 
өтуге шақырып отырады. 1837 ж. наурызында Шекэраль^ 
комиссия Исатай мен Махамбетті соткд шақыртады, Ф  ̂
олар сотқа барудан бас тартады. Орынбор генер 
губернаторы Перовский жіберген атаман Покатилов 
Жайық казак әскерінің отряды да оларды түтқындай алма • 
Бүл түста көтерілісшілердің саны 3 мың адамға жеткен  ̂
1837 ж. қыркүйегінде Исатай мен Махамбет бает



көтерілісшілер К^рауылқожаның ауылы мен баскд да би- 
сүлтандардың ауылдарына шабуыл жасайды. Одан к® ,̂н 
ордасын шабуылдауды ойластырып, казан аиыньвд ась 
ордаға 12 шақырымдай жерге келіп орналасады. сатаи <л 
ордасына жакындаған тұста қол астында 2000 жіпт золады. 
Алдымен ханға өз талаптарын айтып хат жазып, онын 
орындалуын күтеді. Жәңгір хан болса Исатаймен келіссөз 
жүргізу арқылы уақыт үтады да, Орынбор генерал- 
губернаторлығына жасырын хат жазып, көмек сұраиды. ұ. 
жағдайды білген Исатай да Орынборға хат жолдагі, дсауап 
күтеді.

Орынбор генерал-губернаторы Перовский казан аиының 
17-сінде подполковник Геккені Жәңгір ханға көмекке 
жіберіп, күшпен тәртіп орнатып, Исатай мен Махам ети 
түтқындауды тапсырады. Қазан айынын 30-да Гекю хан 
ордасына жетеді. Оған жолда атаман Покатиловтын 400 казак 
отряды қосылады. Гекке хан ордасына келген сон, қосьімша 
күіи жииау үшін, уақыт ұту максатында Исат.шмен 
келіссоздер жүргізеді, бірақ одан нәтиже шыкпаііды. үдал 
кейін Гекке губернаторға хат жазып, оздерінің 
көтерілісшілермен согысуға даяр еместігін және полковник 
Меркульевтің отрядына Теректіқүмдагы Исатайдьщ ауылына 
шабуыл жасау керектігін айтады. Кдраша айының де 
Меркульевтің отряды Исатайдын, ауылына шабуыл жасап. 
батырдын отбасын тутқындайды. Бүл суыт хабарды естіген 
Исатай дереу ауылына көмекке атганады. 8 қардшада 
Исатайдың жігіттері Меркульевтің отрядын қоршаіх шіады да 
ауыл адамдарын босатуды талап етеді. Меркульев соі ысуға 
күштің тең еместігін байқап, ауыл адамдарын оосатуға 
мәжбүр болады. Осы жағдайдан кейін Исатай мен Ма>ам еі 
бастаған көтерілістің мәні өзгеріп, ол тек ханға қарс ылык 
емес, енді ханға қолдау көрсеткен Орынбор әкімшілігіне де 
кдрсылық сипатына ие болды.

Меркульевтің отряды Геккенің отрядымен Бікегаи 
ауылының маңында қосылып, Тастөбеге кдрай бағъіт ;ілады. 
Тастөбсге 4 шақырымдай қалғанда 500-ге ж у ы қ  көтсринсшілер 
тобымен кездеседі. Исатай батыр Меркульевтің отряды нам 
Қүгкарып алган елді қорғау үшін жан-жакган жігіггерін 
жииауға гырысады. Бірак Гекке бастаған 2000 жазалаушы 
солдат көгерілісшілердің бір-біріне қосылмауына күш сллады.



Жачалауты отряд саны жагыиан басымдылық танытса да 
k ( j гсрілісііплср бірініпі болып шабуыл бастайды. Алдымон 
мергсндер тобы мылтық атады, Геккенің отряды оларды 
існбірсктсн аткылайды. Зецбіректен дүрыс нотиже бодмаган 
соц Гсккеніц солдаггары шабуыл га кошеді. Оларга 
котерілісшілер карем шыгып, солдаттардын арасын біріпама 
сиретіп тлстайды. Мұны байкдған Геккс котерілісішлеріе 
жакындап келіи чецбіректен кдйта ок атуды бүйырады, онысы 
нысаіша д;ы тиіп, котерілісшиіерден коп адам шышніа 
үшыраііды. Сол уақытта солдаттар тағы да шабуылга міыгады. 
Осы шайкдста Исатай оц қолынан жар;иіанады да, балаеы 
Жақия 50-60 адаммеп біргс к;іча табады. Іастобе мацындап.і 
шлйклсіл к<і і сріл ісшілер Гсккеніц шрядыплп жсціледі. 
Жсцілістеи койін Исагайдьщ жігптері Ішкі Ордага піліі.ін 
іотлрмсп іарай басгады.

И с л т л и  қатлры снреіен котсрілісшідсрді к; і І ! і ; і  бірікпруіе 
орскспснеді ,Vi бүл уакыпа подполковник Геккснін 
олспіи п.н ында 7(){) лей качак-орыс осксрі. 2 чецбірек ж;*не 
•100 лдлмнап іурагын \ап жасагы болды. Жачалаушы отряд 
сплі Исаган иаіырдың о і і н  үстауга тырысады. Осы м а к с а г п с н  
подконпик Мсркульсн 300 качак отрядына ханнын 600 
жасаіын косым ллыи бірталай жсрді шолып каигады 
Перонский Нсатан батырды үстагаи адамга 500 сом күміс 
акіиамен сыилык тагайындайды. Есаул Графимовкд 75 казак 
отряды ж;>не ханньщ 100 жасағымен коса Тастобснін 
іоціренн ацду тапеырылады. 1837 жылы 15 кдраша күш 
іацсаріде Іастобснің жанында котсрісшілер мсн жачалаушы 
огрядтың арасында кескілескен шайкас болады. Ьірак та 
жа иплушылар котсрісіпілердін коп шогырланган түсына 
існбіректсн ок атыи. кегсрісшілсрді шегінуге можбүрдеп 
оіршама жсріс деиін кугъіндаиды. Бірак да.іаны канша кечсе 
ле Ислтайды үстаи алмады.

Исатайдын жанында сеиімді серіктері Махамбет. Тіноді. 
Пса. Caps Кдбыданбаи. Іолеген, Ессніелді отоасыларымен. 
Іопи, \о і , Мосгск Лхмстүлы котерісшідер кдлыіі. одлр 
оачиь!ларын барынша коргауга тырысады. Жачада\шы отряд 
же иокслм акымда Исаглиды Самар даласынан ічдсиді. лл 
Ис.ИЛИ (н> !СД ЖлИЫКШЦ ООНЫНДЛ ОГҺфЫП, КОЛЛИ ДЫ corn 
куіеді

1>ікрмаіі>р Перовский болса Жаиыктыц аргы бспндси
МІ



кіші жүздің батыс бөлімін билеуші сүлтан Баймағамбег 
Айшуақовкд Исатайдың Жайықтан өтіп кетпеуін алдын-ала 
тапсырады. Губернатордың бүйрығымен Жайықтың бойын 
бакылау күшейтіледі. Баймағанбет сүлтан өз қарауындағы 
елдіц билері мен сүлтандарына Исатай келсе тез арада үстап 
беруді тапсырады.

1837 жылы 13 желтоқсан күні таңсәріде Қүраң 
Маябасовтың бастауымен Исатайдың тобы Жайықтан 
жасырын отпек болғанда, жағалауды бақылап жүрген 
Хорунжий Жигиннің отряды байқап қояды.

Ьүл кезде Исатайдың жігіттерінің копшілігі өткелден өтіп, 
іск бірнсше адам бері жакга кдлады да, олар Ж игиннің 
жсидеперімен қақтыгысқа түседі. Казак-орыстар Сарай шыкта 
жасактарымсн дайі.ін түрган Баймағамбет, Мүхамедхали 
Гаукиніе хабар береді. Бүл жасаьусд жүзбасылар Попов мен 
Понамарсвтіц жазалаушы отряд қосылады. 14 желтоқсаіща 
Аазалаушылардыц колына Исатайдың әйелі Несібслі, 
балдызы Баглан, Еділ Сартүлының балалары Ерше мен 
Пурша түседі. Ал Исатай біраз сенімді жігіттерімен 
жазалаушыларды адастырып кетеді.

Тастобе маңындағы шайкдстан кейін котерілістің бірінші 
лоне екінші кезсңі жеңіліспен аяқталады. Исатай мен 
Махамбет Кіші жүзге отіп, 2000 жігіт жинап, Хиуа ханының 
колдауымен патша окіметіне және оның қолшоқгіары 
Ьаймагамбег Айшуаковкд карсы күреседі. Кіші жүз 
даласындагы халык. қозгалысы енді орта жүзден Торгай 
оңіріне келген Кенесары Қасымов бастаган үлт-азаттық 
коз»алысымен жалгасады. Сондай-ак, осы түста Кіші жүздегі 
Жо.іаман Тіленшіүлы бастаған көтерілісте орши түсіп, ол 
Кепссарьиа қосылуга бағыт алады.

Ьүл уакмттарда жазалаушы әскер мен Баймағамбетгіц 
*асагы Исатайларды тынымсыз іздеуде болатын. Исатайдың 
мида жүрісніне катты мазасызданган Жоцгір хан Кіші жүздіц 
ншнс oj іыцшыларын жіберін, бақылауды күшейтеді. Ал 
Орынбор губернаторы Перовский болса Кіші жүзлеіі 
^'Псрілістіц басуіа қосымша оскер жібереді. Полковник Гекке 
мен Ьаимагамбеггіц отряд-тары Акбүлактыц жагасына 
“риаласады. Исатай 500-дей жігітімен Юіыл озенінің кдрсы 
Ааіалауыилагы биік кмрга келіп токтайды.
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Коп кешікпей екі арада шайкдс басталады. Жазалаушы 
оскер көтерілісшілерді үш жақтан шабуылдап, зеңбіректен оқ 
атады. Шайкдста көтерілісшілердің 70-80 адамы қаза табады 
да, амалсыздан шегінеді. Жазалаушы әскер көтерілісшілердің 
соңьша түседі, котерілісшілер болса шегіне отырып, біршама 
шайқасады. Кезекті қақтығыста Исатайдың атына оқ тиді де, 
оған кемекке Махамбет пен Үбі келіп, аттарын үсынады, 
бірақ батыр атқа мінбей жаяу үрыс салады. Осы шайқаста 
Исатай қолға түседі, Баймағамбеттің үш нөкері оның қолын 
артына қайыра байлайды да, біреуі батырдың кеудесіне 
мылтық тақап түрып атады. Оған қоса Иван Богатырев деген 
урядник батырдың басын қылышымен шауып түсіреді. 
Осылайша елі үшін еңіреген есіл ер кэнышерлердің қолынан 
қдза табады. Басшысы өлген көтерілісшілер Ойыл өзенінің 
жагасындагы қалган топқа косылады. Кіші жүзді қаптаған 
иатшаның жазалаушы әскерлері көтерілісшілердің бірігіп ары 
қарай орскет жасауына мүмкіндік бермеді. Осыдан кейін 
Исатайдың үйымдастыруьшен болған Кіші жүздегі котеріліс 
жеңіледі.

Исатай қаза тапқаннан кейін Махамбет Өтемісүлы біраз 
ааамдармен Хиуа хандығына өтіп кетеді. Кейін Орынбор 
окімшілігі оны қолға түсіріп, сотка тартып, Атырау өңіріне 
жер аударып жібереді. Сот үкіміне риза болмаған Баймағамбет 
сүлтанның адамдары 1846 ж. қыркүйекте Махамбетті өз 
үйінде олтіріп кетеді.

И.Тайманүлы мен М.Әтемісүлы бастаған көтерілісті үш 
кезеңге бөліп қарастыруга болады. Бірінші кезең - 1833-1836 
жылдар аралығы кдрулы көтеріліске даярлық ретінде 
сипатталса, екінші кезең - 1837 жылдың басында 
көтерілісшілердің ханға қарсы аттануынан бастап, олардың 
осы жылдың күз айларына жеңіліске үшырауына дейінгі 
аралық. Үшінші кезең - 1837 жылдың желтоксанында Исатай 
мен Махамбет бастаған көтерілісшілердің шағын тобының 
Жайықтың сол жағалауына өтіп, күш жинап көтеріліске қайта 
шығуынан бастап, 1838 жылдың шілде айының ортасында 
Ақбүлақ озенінін маңында болған шайқаста біржола жеңіліске 
үшырауына дейінгі уақытты камтиды.

Исатай Тайманүлы мен Махамбет Отемісүлы бастаган 
котеріліс - қогамдағы әлеуметтік теңдік үшін болған, казак 
халкыныц Ресей империясының отаршылдық саясатына
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қарсы халықгың азаттық рухын жігерлендірген көтерідіс. 
Сондықган да, бұд кетеріліс халқымыздың тарихында озін.хік 
орны бар, маңызы зор көтерілістердің бірі.

2. Кенесары Кдсымүлы бастаған үлт-азатгық согыс

Ресей империясының қазақ даласындағы хандық билікті 
жоюы, шекаралық аймақгарда жаңа бекіністерді салып, 
кдзақ жерлерін күштеп тартып алуды одан өрі жалғастыруы, 
кдзақ қоғамында әлеуметтік қатынастардың шиеленісуі 
Кенесары Қасымұлы бастаған үлт-азаттық көтерілісгің
шығуына себеп болды.

Қазақтардың ХҮІІІ-ХІХ ғасырларда болған басқа барлық 
котерілістермен салыстырғанда Кенесары Кдсымүлы бастаган 
үлт-азаттық күрестің ерекшелігі, оған үш жүздің бүқара халқы 
түгелге дерлік катысты. Бүл күрестің кең канат жайып, 
букілхалықтық сипат алуы, Кенесары күресінің өзіне тэн 
саяси ерекшедігі деу керек. Азаттық күреске кдтысуіиы 
рулардың саны күрестің алғашқы жылдарына Караганда 1843-
1845 жылдары көбейе түскені байкалады. Кенесары ны 
^ -үр л ы м  белсенді қолдаған рулар: Кыишақ, Төрткара, 
Жағалбайлы, Табын, Тама, Бағаналы, Шекті, Алшын, Керей, 
Жаппас, Арғын, Үйсін, Дулат т.б. Кенесары жетекшілік 
жасаған азаттық күресіне ру басылары мен билер және баскд 
Да ауқатты топ өкілдері қатысты. Олар, мысалы, HI. Едігенов, 
Шорман Күшіков, Мүса Шорманов жөне т.б. Кенесарыға 
оелсенді қолдау көрсеткендердің бірі оның әпкесі Бопай. Ол 
өзінщ күйеуі Семеке мен оның туыстары султан Сортек пен 
Досан Әбілқайыровтарды Кенесарыға қосылуға үгіттейді. Олар 
көнбеген соң куйеуін тастап, баласымен көтерілісінілерге 
Қосылып, Кенесарының бір отрядын басқарады.

Кенесары бастаған азаттық күрестің мақсаты Абылай хан 
түсындағы казақ хандығының территориялық түтастығын 
калпына келтіру, Ресейдің күрамына кірмеген қазақ 
жерлерінің тәуелсіздігін сақгап қалу болды. Кенесары Ресей 
отаршылдығына қарсы азаттық соғысты бастамас бүрын 

'Рнеше дипломатиялық қадамдар жасады. 1837 жылдың 
коктемһіде патша үкіметіне жаңа бекіністер жүйесін салудан 

ас тартып, салынған бекіністерді бұзуды, орыс әскерлерінің
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казак даласына ішкерілей енуін тоқтатуды талап етіп бірнеше 
хат жолдаған болатын. Сол хаттарының бірінде: "Ата — 
бабаларымыз мүра еткен Есіл, Нүра, Ақтау, Ортау, 
Кдрқаралы, Казылық, Жарқайын, Обаған, Тобыл, Қүсмүрын, 
Орал, Торғайға дейінгі жерлер қазіргі патша түсында бізден 
гартып алынып, ол жерлерде бекіністер салынып, сонысымен 
түрғындарды өте қиын жағдайға үшыратуда. Бүл тек біздін 
болашағымыз үшін ғана емес, сонымен бірге бүгінгі өмір 
сүруімізге де қауіпті"- деп көрсетеді. Бірақ, Кенесарының бүл 
хаттары патша әкімшілігі тарапынан жауапсыз қалдырылды. 
Одан кейін Кенесары 1837 жылдың күзіне кдрай ашык 
күреске шығады. Кдраша айында ГІетропавлдан оңтүстікке 
кдрай бара жатқан керуенді қорғаушы Ақтау бекінісінің казак 
отрядына шабуыл жасайды.

18 38 жылы Кенесары әскері Ақтау мен Ақмола 
арасындағы иіептерге шабуыл жасап, онда орналаскан 
Спмоиовтыц отрядын талқандап, 10 пистолет, 9 мылтық, 13 
қылыш, 7 пайза, 495 мың оқ, т.б., қару-жарақ, оқ-доріні қолға 
түсірді. 1838 жылдың күзінде Кенесары сарбаздары патша 
үкіметінің жазалаушы әскерлерімен бірнеше дүркін кдрулы 
кдқтыгысқа түсті. Солардың ішінде айрықша кескілескен 
шайқас мықты бекіністердің бірі саналатын Ақмола бекінісі 
үшін болды. Оны аға султан полковник Қоңырқүлжа 
Күдаймендиннің жасағы мен старшина Карбышев басқаратын 
жақсы қаруланған гарнизон корғайтын. Кенесарының әскері 
бекіністі өртеп, жаудың біраз өскерлерін түткындап, қару- 
жарактарын олжалады.

1838 жылдын аяғына карай Кенесары Орынбор әскери 
губернагорлығына қарасты Ырғыз бен Торғай жакка көшеді. 
Ол кездегі Орынбордың генерал-губернаторы граф 
ВА. Перовский алгашқы кезеңде көтерілісшілермен аракатынасты 
бейбіт жолмен шешуге тырысқан еді. Арадағы келіссөздер 
барысында В.А. Перовский Кенесарыға көмектесетін болады. 
Жылдың аяғында Кенесары мен В.А.Перовский арасында 
уақытша бітім жасауга қол жетеді. Ол бітім бойынша 
Кенесары бастаған котерілісшілер шекара шебіне шабуыл 
жасамауға уоде береді. Бүл тыныштық 1842 жылға дейін 
созылды. Бірак, уақытша тыныштық орнаған түста Батыс 
Сібір генерал-губернаторлығының әскери отрядтарымен 
қарулы кактыгыстар тоқталған жок болатын.
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1841 жылдыц қыркүйек айында қазактың Үш жүзінін 
атынан жиналған ықпалды билер мен сүлтандар Кенесары 
Қасымүлын ата салт бойынша ақ киізге салын көгеріп. 
бүкілқазақ халкьша билігі жүретін хан етіп сліілады 
Осылайша, Кдзақ хандығы кдйта қүрылып, Крзак мемлекеггіліі і 
кдйтадан қалпына келтірілді. Ресей империясынын биліп 
орныкқан Ертіс, Есіл, Орал шептерінің бойыпдаіы 
аудандардан баска Қазакстанның барлық жерлеріне Кенссары 
ханның билігі жүрді. Мемлекеттік күрылыс к,айта 
үйымдастырылды. Хан Кеңесі қүрылып, оған батырлар. 
билер, сүлтандар, сондай-ақ, жеке ерлік көрсетксндер. 
дипломатиялық қабылеттері бар ақылды саясаткерлер мен 
сенімді жақтастары кірді. Дипломатиялык кызмет 
үйымдастырылды. Хан жарлықтары мен Хан Кеңесінің 
шешімдерін таратып, түсіндіріи және орындалуын талап етіп 
отыратын арнайы басқарма қүрылды. Салық жүііесіне 
озгерістер енгізілді. Әскери мәселеде, Хан кеңесініц мүиіелері 
мен атақты батырлар басқаратын қатаң әскери тәртіптегі 
мьшдықтар және жүздіктерге бөлінген, далалык соғыс 
жагдайына ыңғайлы жасақгар үйымдастырылды.

Кенесары Орынбор губернаторымен уақытша келісімге 
кслген кейін, 1841-1842 жылдары Қоқан хандьныныи кол 
астындагы қазақ жерлерін азат ету үшін күрес жүргізеді. Бүл 
күрестің нәтижесінде, Созақ, Сауран, Ақмешіт, Жанакоріан 
қалалары қоқандықтардан азат етіліп, Түркістан к.іласы 
қоршауға алынады. Осыдан кейін К,оқан хаидығы 
Кенесарымен келіссөз жүргізуге межбүр болды. 
К,оқандықтарды талқандауда Сырдария бойывдағы Жапқожа 
Нүрмүхамедүлы бастаған қазактардың Кенесарыға колдау 
корсетіп, шайқастарға белсенді қатысуы үлкен рөл атқарлы.

1842 жылы Орынбор генерал-губернаторы В.А.Пероиский 
Петербургке кызметке шакыршіьш, оның орнына Орынборға 
генерал-губернатор болып Обручев тағайындалады. 
Обручевтің Перовскийге қарағанда Кенесарымен арадагы 
меселені шешуде көзқарасы баскдша болды. Ондай жағдайды 
пайдаланған Сібір губернаторы Горчаков осы лсылы 
Кенесарының ауылын шабуға Сотниковтын басқаруымен 
огряд жібереді. Нәтижесінде, Орынбор әкімшілігімен 
жасалған бітім Горчаковтың тарапынан бүзылды Ал, 1843 
жылдың 27 маусымында патша Николай 1 Кенесары
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Қасымүлы бастаған күресті басу үшін қазақ даласына ірі 
көлемдегі әскери жорық үйымдастыру туралы бұйрық 
шығарды. Сонымен қатар, Кенесары ханның басын кесіп 
әкелген адамға 3000 сом сыйлық тағайындады.

1843 жылдың көктемінде патша әкімшілігі қазақ даласына 
үш отрядты бірдей жіберуді үйғарды. Ол отрядтарға Ор 
бекінісінен, Үлытаудан және Тобыл өзені бойынан бір 
уақытга аттанып, Кенесары ханның жасақтарын жан-жақтан 
қоршауға алып, шешуші соққы беру арқылы талкзндау қатаң 
тапсырылды. Оған қоса, Батыс Сібір генерал- 
губернаторлығынан старшина Лебедевтің және қазак 
сүлтаңдары А. Жантөрин мен Б. Айшуақовтың 
басшылығымен қүрамында қазақгардан 2000-дай адамы бар 
қосымша отрядтар жасақталды. Кенесары ханның әскеріне 
кдрсы соғыс операциясын басқару генерал-майор 
Жемчужниковке жүктеледі. Ол кезде Кенесарынын 20 
мындай әскері бар еді. Кенесары хан патшаның жазалаушы 
отрядтарын бір-біріне қосылуына мүмкіндік бермей, жеке- 
жеке соққы беруді ойластырды. Ол өз жасақтарының бір 
бөлігін Батыс Сібірден шыққан отрядқа қарсы жіберді де, 
олар Үлытауға қарай шегіне шайқас жүргізіп, жазалаушы 
отрядты басқа жаққа қарай бүрып әкетеді. Ал, кейіннен 
Кенесарыга кдрсы шайқаста көрсеткен дәрменсіздігі үшін 
Лебедев Орынборға шақыртылып, қызметінен босатылып, 
согқа тартылады. Кенесары болса, бүл кезде өзінің негізгі 
күшімен Константиновск бекінісіне шабуыл жасап, 1844 
жылы шілденің 20-нан 21-не қараған түні Өлкеаяқ өзенінің 
бойында Ахмет Жантөриннің отрядын коршауға алып 
талқандайды.

Осы 1844 жылы Ыстықкөл тоңірегіндегі қырғыздар атынан 
Бүғы руы манаптарының бірі Боранбай Бекмүратов Ресейдін 
билігін мойындауға дайын екендігін патша Николай І-ге 
хабарлайды. Бірақ манаптың бүл үсынысын Ресеймен арадағы 
жердің қашықгығын сылтауратқан патша жауапсыз 
кдлдырады. Кейбір қырғыз билеушілерінің Ресей билігін 
мойындауға ыңғай танытуы Кенесары ханды ызаландырған 
болатын. Ад, Кенесарының қырғыздармен қақтығысынын 
қарсаңында қырғыз манаптары Орман, Жантай, Жанғаралы 
Батыс-Сібір губернаторына хат жолдап Ресей өкіметінш 
қүрамына қабылдауды сүрайды және кдзақ ханы Кенесарыға
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қарсы күресте қолдау көрсетуді өтінеді. Бұл жағдай 
Кенесарыны одан әрі ерегістіре түседі.

1846 жылдың басында Кенесары хан әскерлерімен Ьалкдш 
көлінің маңына қоныс аударады. Патша укіметі кдзақ 
даласындағы Кенесары бастаған көтерілісті біржола жою үшін 
енді, генерал-майор Вишневскийдің басқаруымен үлкен отряд 
аттандырады. 1846 жылы Кенесары хан қоқандыктардан 
Әулиеата (Тараз), Мерке калаларын кдйтарады. О сы  жылы 
Кенесарыға қолдау көрсетуші Үлы жүздің Саурық батыры 
қырғыздардың батыры Жаманқораны өлтіреді. Оған жауап 
ретінде қырғыздар Саурық батырдың ауылын шауып, Саурық 
батырды жігіттерімен қоса алтіріп, мал-мүлкін тонап кетеді. 
Бүдан кейін кдзақ-ідлрғыз аракдтынастары шиеленісе түсті. 
Патша үкіметі болса қазақ-қырғыз тартысына аиіық кіріспеи, 
Алатау өлкесін өз билігіне бағындыруды жеңілдету үшін 
туыскдн екі халықгы бір-біріне айдап салып, екі жақты да 
олсіретігі барып, осы өңірге өз әскерін кіргізудің қолаилы 
жолдарын қарастырды. Осындай шиеленіскен жағдаилардың 
барысында 1847 жылы Кенесары хан 10 мың сарбазымен 
қырғыз жеріне басып кіріп, оларды К,окдн езгісіне кдрсы 
қазақтармен бірігіп күресуге шақырады. . .

Кенесары ханның соңғы шайқасы қырғьіздардың еюлік- 
Сеңгір деген жерінде болады. Қыргыз манаптары мен 
Вишневскийдің отряды және Крқан хандығының әскерлері 
"Алмалы сай" шаткэлында Кенесарынын, сарбаздарьін үш 
жақган қоршауға алады. Таулы аймақ хан Кененщ  
сарбаздарына басымдық керсетуге мүмкіндік ермеді. 
Сонымен қатар, Рүстем султан мен Сыпатай батыр астаған 
жасақтардың үрыс алаңынан кенеттен шегініп, кетіп кдлуы да 
жағдайды қиындаткдн болатын. Өздерінен бірнеше есе кұш' 
кеп жаумен болған кдһармандық шайкдста Кенесары хан 
қазақ сүлтанымен бірге түтқынға түседі. Наурызбаи Ьатыр 
қаза табады. Қырғыздардың қолында біраз уақыт түікында 
болған Кенесары хан патша чиновниктерінің алдауына түсіп, 
сыйлықтар алған қырғыз манаптарының тарапынан өлтіршді. 
Кенесары ханның қасіреггі өлімінен кейін оның 
жетекшілігімен болған касиетті азаттық күресі де жеңіліске 
үшырады. Кенесары бастаған азаттық күресті кейін оның 
баласы Сыздық султан жалғастырды.

Кене ханның отаршылдыкка кдрсы күресінде ғы а ,
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Ақгаш, Басығара, Жанайдар, Жеке, Иман, Бәйсетіт, Сүраншы, 
Жоламан және т.б. батырлар қолдау көрсетіп, аянбай шайқас 
жүргізді. Кенесары Қасымүлы бастаған үлт-азаттық соғыстың 
жеңілуінің негізгі бірнеше себептері мыналар: қазақ халқының 
бір тудың астына біріге алмауы, кейбір ру басыларының өз 
бетінше билік жүргізуге үмтылуы және де, кейбір қазақ 
билеуші топ өкідцерінің патшалық Ресейді жақгауы, 
Кенесарының Ресей, Қокан, Бүхар хандықгарымен күресте 
күштің тең болмауы. Сонымен қатар, ол өзін жақгамаған 
кейбір қазақ жөне қырғыз ауылдарын шабуы кері әсерін 
тигізді, өйткені ол халықгың наразылыгын тудырып, 
көтерілісті әлсірете түсті. Дегенмен де, Кенесары Қасымүлы 
бастаған үлт-азаттық күрес жеңіліс тапқанымен, ол қазақ 
халқының тарихында мәңгілік өшпес із қалдырған, Қазақ 
мемлекеттілігін қайта жаңғыртуға тырысқан, тарихи маңызы 
зор күрес болды,

3. Патшалық Ресейдің ОңтүстікКрзакртанды жаулап алуы

XIX ғасырдың 20-жылдары Ресей Орта жүз бен Кіші жүзде 
хандық билікті жойып, Ресейлік баскдру жүйесін енгізгені- 
мен, Үлы жүз мөселесіне әлі де көңіл бөле қоймаған болатын. 
Жалпы, XIX ғ, 30-жылдарына дейін Ресей империясының 
“үлкен саясатынан” Орта Азия мәселесі де тыс қалды. Ресей 
ол түста негізінен Түркия мен оның иеліктеріне көп көңіл 
бөлді. Ағылшын-орыс бақгаластығында бүл үрдістердің 
белсенділігі арта түсті.

Ресейдің Таяу Шығыстағы жетістіктері Англия 
қарсьшыгының күшеюіне әкелді. 1841 жылы Лондон 
конвенциясы Ресейдің Таяу Шығыс мәселесіндегі ірі 
дипломатиялық жеңілісі болды. Орта Азия мен Қазақстан 
біртіндеп ағылшын-орыс бақгаластығының негізгі 
аймақгарының біріне айналды. Кдзақстанның страте гиялық 
аймақ ретінде Орта Азия хандықтары мен Ресей және Қытай 
аралығында орналасуын патша әкімшілігі жақсы түсінді. 
Қазақстандағы өз үстанымын нығайту үшін түрлі шаралар 
қарастыра бастады. Тек, Қазақстанда ғана бекіне отырып, 
Орта Азияны жаулауды іске асыруға болатынын және 
болашақга Орта Азия мен Кдзақстан көп пайда табатын 
шикізат козі ретінде Ресейдің назарын өзіне аударды.
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Ресейдін, Шығыстағы өзінің ықпалын сақгап қалу үшін 
үмтылысы Англияның бүл аймаққа жасаған саяси- 
экономикалық әрекеттеріне кедергі жасап, Оңтүстік 
К^зақстан мен Орталық Азиядағы сыртқы саяси қимылдарын 
белсенді түрде жүргізуге итермеледі. Ресей Сыртқы Істер 
министрлігінің Азия делартаментінің үсынысымен XIX ғ. 30- 
жьшдары Қоқан хандығына Н.Г.Потанин, Бүхар әмірлігіне 
г и  ЛеМеЗОН Мен И.В.Виткевич, Е.П.Ковалевский, Хиуаға
і.И .Данилевский бастаған дипломатиялық миссиялар жіберді. 
Ьүл сапарлардың барысында Ресей Хиуа және Бүхарамен 
орыс-азия сауда мәселелері бойынша бірқатар келісімдерге 
Қол жеткізіп, Орта Азия хандықгарының ішкі жағдайы мен 

У3 хандағының Сырдария бойындағы кдзақтарға қатысты 
саясаты туралы бірқатар мәліметтер алып кдйтты. 30- 
жыддардың аяғы мен 40-жылдардың басында патша үкіметі 
хиуалықтардың шекаралық аймақгардағы күш көрсету және 
тонаушылық әрекеттерін тоқтату, хиуалықгардың қолыадағы 
орыс түтқындарын босату, Хиуаның орыс-қазақ 
кзтынастарына араласуын бейтараптандыру үшін Хиуаға 
әскери экспедиция ұйымдастыру туралы декларациясын 
жариялады. Ресейдің мүндай ресми мәлімдеме жасауына 
Англияның Орта Шығыстағы саяси ықпалын нығайту
Каупінің күшеюі себеп болды.

1839 жылы қараша айының ортасында Орынбор 
губернаторы В.А. Перовский 12 зеңбірек, 4 мың жаяу әскер 
және 10 мың түйеге артқан жүгімен Хиуаға қарсы жорығын 

астады. Кдтты суық лен боранның салдарынан Псровский 2 
мьщ туйесінен айырылып, үлкен шығынмен Ембі бекінісіне 
деищ ғана жете алды. 1840 жылы 1 ақпанда тағы да 5 мың 
^Үие азық-түлікпен баска да күрал-жабдықгарын жоғалтып 
Ақбүлаққа жетті. Ақпан айының ортасында Орынборға кері 
адитты. Бірақ, жағдайдың бүлай шиеленісуіне қарамастан 

иуа жорықгыц қайталануынан қауіптеніп Ресейге 124 орыс 
түгқьшын қайтарды жөне Петербургке елшілік жіберді.

Орыс билігін мойындамаған қазақгарды бағындыруға 
және Орта Азия хандыктарының шекарасына орыс әскерін 
жаедндату мақсатында Ресей Сырдарияның төменгі 
агьісының бойына әскер бекіністер сала бастады. 1847 жылы 

айым бекінісі, 1848 жылы Кдзалы форты салынды. Жаңа 
екіністердің салынуы орыс өскерлеріне біртіндеп
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Сырдарияны бойлап жоғары жылжуға және қоқандықгардың 
ірі бекіиістсрінің бірі Ақмешітке жақындауға мүмкіндік берді. 
1848-1849 жылдары А.И.Бутаковтың басшылығымен келген 
экспедиция Арал теңізін зерттеп, теңіздің картасын жасады. 
Арал теңізінде кеме айлағы ашылды. Оның болашақта 
Орталык Азия жоне Хорезммен сауда қарым-қатынасында, 
оскери мәселслерде маңызы зор болды.

12 күидік қоршаудан кейін 1853 жылы 28 маусымда орыс 
оскерлері Акмешітті басып алды. Осыдан кейін Сырдарияның 
томснгі агысында Сырдария шебі құрылды. Оган Райым 
бекінісінен Ақмешітке дейінгі аудандар кірді жәме 1864 жылы 
Гүркістапды алгапга дейім сақталып түрды. Ресей Қокдн 
жоно Хиуа хандыктарыиа саяси кысым корсстуге мүмкіндік 
алди. XIX гасмрдыц 5()-жылдары Орталык Азия мен Оцтүстік 
Кділкстлнныц Рссейдіц сырткы саясатындағы маңызы арга 
гүсті. 1854-1856 жж. К,ырым соп.ісында Ресей жеңілуіне 
байланысты батыс rai ы рыногынан айырылып, енді оган 
шыгыспш жана рынок іздестіру міндеті гіайла болды. 1858 
жылы Орталық Азия аймағындагы Хиуа мен Бүхарага 
Н.Игнатьев бастаган дипломатиялық елшілік, Шығыс Иранға 
копес ретінде Ч.Ч.Ханыков бастаган экспедиция жіберді. Бул 
аймақтан алынган материалдар патша үкімепне өзініц 
мақсаты мен оған жетудегі үстанған бағыттарын реттеуге 
мүмкіндік берді. Ресейге Оңтүстік Қазақстан мен Орталык 
Азия хандыктарындағы әскери қимылдарын жаңартпаса, ол 
аіімаклан Англияның мүддесіне кдрай айырылып калуы 
мүмкін екендігіне толық көзі жетті. Өйткені, Англиянын бүл 
аймақкд катысты кен көлемде жаулап алу жоспары бар екеш 
долелденген болатын. 1860 жылы Қокднға хандыктын 
билеушісі Маллабектің сеніміне кіріп, Үндістандағы Англия 
басшыларымен байланыс орнатуға ағьитшын барлаушысы 
Абзал-Мажнт жіберіледі. Біраз уақыттан кейін Қокан 
хаидышныи басты тірек пункттеріне кдру-жаракгар 
жеткі ііліп, оскери нүскаушылар мен кдру жасайтын мамандар 
жіберіле басгады Қокан окіметі оздерінің оскери камалдары 
мен форпарын. оскери іпеитерін күшейгуге кіріседі.

Англия мен Қоканныц бүл орскеттері Рссей үкіметі 
жагыпан карсы шаралар колдануды тала и етті. Ресей бүл 
аймақка Орынбор мен Сібір шебінен екі жактаи тереидей ену 
үшін дайынддла блс гады XIX гасырдыц 60-жылдары
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Қазақстан территориясьшда Ресейдіи әскери бекіністері мен 
қамалдары, форпостары мен шептері де көбірек болатын. 
Ақтау, Үлытау, Қапал, Сергиополь, Верный, Крстек және т.о. 
Ресейдіц Кдзақстандағы әскери тірек пунктгері болды. 1 
жылы кұрамына 213 мың адамнан тұратын Үлы жүз кдзактары 
жоне 60 мың қырғыз кіретін Алатау округі қүрылды. есси 
оскерлерінің оңтүстіктен де солтүстіктен де сәтті жылжуына 
к.ок,андықтардың саясатына риза болмаған Әулиезта мсн 
Шымкент тоцірегіндегі Үлы жүз кдзакгарының 
жылдарда котерілістер жасап, Ресей жағына оіуі лс 
қолгабысын тигізді. Патша үкіметініц ықпалды ру 
басыларына кдтысты алдау-арбау, шен-шскпен беру, жоыры 
кызметтерге тағайындау сиякты жүргізген саясаты да ірніама 
мацьпды рол аткдрды. Мүпдай саясат тек кдзакхар»а кдіысіы 
гана смес, Орталык. Азия аймағындағы баскд да халыктарга 
едтысты жүргізілді. i860 жылы орыс оскерлержш 
кокдпдықтарга кдрсы белсенді өскери кямылдары зсталды.
26 тамызда Тоқмақ, 4 кыркүйекте Пішпск бекіністсрі алыиыи,
24 казанда Үзынағаш төңірегінде болган шаикасга 
кокдндықтар жеңіліс тапты. Орыс пен коқан оскержш екі 
жақты қыспапы мен телкегіне түскен кдзактардын жшл‘™ 
оте ауыр болды. Жергілікті халыюса катысты екі жа < 
кдтігездігімен ерекшеленді. Күш көрсету, тәлкек жасау м 
катыгездік туралы екі жақтың да әскери басіііыларь^ 
“ауылдары өртеніи, малдары тартып алынды, олар»а 'Р 
сабақты ерекше сезідетіндей жасадык.” деп жазды. -
жылдары Ресей үкіметінде Онтүстік Кдзакстан меп рта _ 
хандыктарын максатты түрде және тез арада иелену жш 1 
пікірталастар журді. Одан кейін Сырдария мен ! п:п
аралыгына 4 экспедиция жіберілді. Олар бүд a>>w ‘ ' 
кокдидықтардыц күшті кдрсылыгын кездестірмсді. 
мсн Қүрткд бекіністері шайкассьп берілді, ,тс
ИІолаққоргаісда кокдн билігіне кдрсы котершсіср )\]і 
кдлды. 1863 жылы Ресейдік Согыс министр. Л-А-Милкт. 
ерекше комитсгке Орта Азия хандыктарынд 
бел! і'існгсіі іс -о р ек еп ер і турады баяндама жа . . ы 
мақүлдатьш алды. 1864 жылдым басында ”/>ғ ,, ;к(>4 
түріан скі жакта оскери кимылдарга лапьиьч.ил ). ' 
жмлдьщ мамыр айьшда Онтүстік Кдзаксга.шіы і
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әскерлерінің дайындығы негізінен аяқгалды да полковник
Н.А. Веревкин бастаған отряд Түркістанға қарай қозғалды. 
Веревкиннің огрядында 1593 солдат, 44 офицер, 18 зеңбірек 
және 150 ерікті қазақ болды. Верныйдан бір мезгілде 
күрамында 2571 солдат, 68 офицер, 22 зеңбірек және сүлтан 
поручик Ш.Уәлихановтың бастауымен 1400 ерікті қазақгар 
бар полковник М.Г.Черняевтың отряды да қозғадды. 4 
шілдеде Черняевтың отряды Меркі, 6 шілдеде Әулиеата 
бекінісін шайқассыз алды. Полковник Веревкиннің отряды 
Түркістан қаласына бара жолда қоқан өскерлерінің 
шабуылына үшырады да бекіністі қоршауға мәжбүр болды. 9 
маусымда Түркістан орыстардың қолына өтті. Әулиеата мен 
Түркістанды тез арада алуда өскери операцияларға басшылык 
жасағандары үшін Черняев пен Веревкиннің әскери шендері 
жоғарылатылып, генерал-майор атақтарын алды. Жорықтарга 
қатысқан солдаттар “жоғары күрмет” және түрлі ордендермен 
марапатталды. Жетістіктеріне көңілдері көтерілген орыс 
армиясы алдын-ала дайындықсыз 1864 жылдың 22-23 
шілдесінде Шымкентгі алуға тырысты. Бірақ бүл уакытга 
қоқандықгар Шымкентке едәуір әскери күштерін тартып 
үлгеріп, орыс әскеріне кэрсы соққы береді. Бекініс-қалаларға 
жақын орналаскдн қазақ ауылдары екіге бөлініп, бірі 
орыстарға, екіншілері қоқандықтарға қолдау көрсетті.

Қокдн хандығында саяси күштердің қарсылығы күшейіп, 
хан мен оның төңірегіндегілердің озбырлығына наразылықгар 
көбейе түсті. Қокдн мен Бүхара арсындағы қайшылықгар 
шиеленісті. Мүндай қолайлы жағдайды орыс әскерлері де 
өз мүдделеріне пайдалана білді. Черняевтің алты жарым рота 
жаяу әскермен бір жарым жүздік казактардан түратын 
отряды және Мерхтің төрт рота жаяу әскер, бір казак 
жүздігі мен мың жарым қазактан түратын отряды Шымкент 
түбінде бірігіп кэлаға шабуыл жасады. 1864 жылдың күзінде 
Шымкентті басып алды. Түркістан мен Шымкентгі жаулап 
алғаннан кейін Орынбор мен Сібір шептері жалғастырылды.

1865 жылы маусымда бір апта қарсылықтан кейін орыс 
өскерлері Ташкентгі басып алды.

1866 жылдың жазында патша Александр II Ташкентті 
Ресейдің қүрамына қосу туралы жарлық шығарды. Бір 
жылдан кейін 1867 жылы қүрамына қайта қүрылған Жетісу
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және Сырдария облыстары кіретін, орталығы 
кэласы болган Түркістан генерал-губернаторлығы курылғандь
туралы заң жарияланды.

Ресейдің жалпы Оңтүстік Кдзақстанды әскери жаулауы
Акмешіт, Түркістан, Әулиеата, Шымкент, Ташкент • • 
бекіністердің қорғаушыларына деген ерекше кдтыгезд 
және әскери көзкдрас тұрғысынан ешкдндаи ақгалма 
әрекеттермен жүрді. Орыс генералдары мен полковни 
қарапайым халықгың жеңімпаздардың кзйырымдылығьш а  
қарай ез еріктерімен берілу тілекгерін қабьиідамады. р 
әскерлері мүсылмандардың кдсиетті жерлерін (Кржа 
Яссауи, т.б.) қорлап, оларды қиратты. Кдлаларды ас 
алуда, ірі қиратулар жасап, халыққа катыгездікпен қар , 
тонаушылыккд үшыратып, күш көрсетіп отырды.
25 күң қатарынан атқылап талқандады, Түркістандағы к, 
Ахмет Яссауи кесенесіне зеңбіректің 12 оғы атылып, онь1 
11-і кесененің кдбырғаларын ойып кетті. ПІымкент кәласы 
қорғап, қаза тапқандардың саны 3170 дейін жетті, аи^ 
кдласы жермен-жексен етіліп талқандалды. Шокдн Уәлихано 
“өзінің діндестері мен руластарына орыс әскерлерінің 
көрсеткен тағылық әрекеттері” жорықкз қатысудан ас 
тартуға мәжбүр етті. Оңтүстік Кдзақстан мен рта зия 
қалалары мен ауылдарының түрғындары карсылық көрсет 
кендері үшін қатыгездікпен, аяусыз басы п-жаныш талды . 
Ресей болса бүл әрекеттерін үкіметтің, өзіне бағынышты 
территориядағы елдерді көшпенділер шапқыншылығынан 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған, үкіметтің 
Орталық Азиядағы саясатыньщ қорғаныстык сипаты деп 
мәлімдеді. .

Осылайша, XIX ғасырдың 60 жылдары Оңтүсті 
Кдзақстанды жаулап алғаннан кейін Кдзақстанның үкш 
территориясы үзақ уақытқа Ресейдің отарына айналды.
68 жылдары Түркістан және Далалық өлкені баскару туралы 
“Уақытша Ереженің” кдбылдануымен Орта Азия және Кдзақстан 
Ресей империясының отары ретінде зандастырылды.



XIX ҒАСЫРДЫҢ ЕКІНШІЖАРГЫСЫНДАҒЫ 
КДЗАҚСТАНДАҒЫ ӘЛЕУМЕТПК- 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ КДТЫНАСТАР

• Қазақстанда жаца әкімшілік-территориялық басқару жүйесінің 
ендірілуі, оган қазақгардың кэрсылығы.

• К^зақстанға орыс шаруаларының, ұйгырлар мен дүнгендердің коныс 
аударуы.

• XVIII ғасырдың екінші жартысы мен XIX ғасырдағы Қазақстан 
мәдениеті.

1. Қазақстанда жаңа өкімшілік-территориялық басқару 
жүйесінің ендірілуі, оған кдзақгардың кдрсылығы

Қазақстандағы 1867-1868 жылдардағы реформа патшалық 
Ресейдің отаршылдық саясатының маңызды бөлігінің бірі 
болып табылады. Ойткені ол әкімшілік қүрылыс, жер 
қатынастары, сот құрылысы, халықкл білім беру, дін мәселесі 
сиякңгы қазақ қоғамының шешуші салаларының бәрін 
қамтыған болатын.

Қазақстанға әкімшілік басқару жүйесін енгізудегі патша 
үкіметінің алдына қойған басты мақсаты аймакгағы 
отаршылдық саясатын күшейту болды. Осыған орай, 1867 
жылы 11 шілдеде патша жарлығымен империя қурамында 
Түркістан генерал-губернаторлығы қүрылса, ал 1868 жылы 
Орынбор және Батыс Сібір генерал-губернаторлықтары 
қүрылды.

Реформаның ең басты және негізгі міндеті — "қазақ 
даласын Ресейдің басқа бөліктерімен бірте-бірте қосып 
жіберу" үшін Ресейге бағынышты халыкгарды бір басқару 
жүйесінің қүрамына біріктіру. Сөйтіп жергілікті ақсүйектерді 
биліктен ысырып тастап, ру басшыларын әлсіретіп, ойға 
алған іс-шараларды оңтайлы жолмен оңай әрі тез жүзеге 
асырып отыру. Жалпы алғанда, реформалар патшалық 
үкіметтің қазақ даласының жергілікті түрғындарыи және 
аймақтық табиғат байлықгарын еркін пайдалану үшін орыс 
капиталына анағурлым тиімді жағдай қалыптастыру 
әрекетінен туған еді.

Экономикалық шаралар негізінде қазақгардың қыстауы 
мен жайлаулық жерлерін мемлекет меншігіне кесіп, казак 
әскери болімдері мен орыс шаруаларын орналастыру үшін
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Н мартық жер мөлшерін анықтау ісіне экследшшялар 
жа дықталды. Мүның өзі қазақ жерін пайдалануынан алът, 

арша қазақтың жерін Ресейдің мемлекеттік меншігі деп 
жария ету арқылы Қазақстанның империя отарына 
« а н д ™  дүниеге паш ету болды. Патша үкіметінің 

жылғы Түркістан туралы ережесі және 1891 жылғы 
Далалық облыстарды басқару туралы Ережесі сол орыс билігін 
одан ары нығайтып, қаэақ даласыадағы отарлық езгі мен
Қанаудың күщеюін тереңдете түсті.

1867-1868 жж. реформа арқылы латша өкіметі қазак 
даласының оркен жаюына кедергі жасауға тырысты.

ондықган да Қазақстан аумағы облыстарға бөлініп, ал
о лыстар әкімшілік орталықтарына, кдзақ даласымен 
аиланыссыз жататын әр түрлі генерал-губернаторлықтарға 
олшектенеді. Мысалы, Торғай мен Орал облыстары — 
рынбор; Ақмола және Семей облыстары — Батыс Сібір; 
етюу мен Сырдария — Түркістан генерал-

ГУ ернаторлықтарының қүрамына кірді.
Ьүрынғы ішкі Бөкей хандығының аумағы уақытша Торғай

0 ЛЬістьіқ басқармасына бағынышты болып калғанымен, ол 
үзаққа созылмай, 1872 жылдан бастап Астрахань 
гуоерниясының қүрамына кірді. Ал Маңғыстау түбегінің 
аумағы 1870 ж. қазақтардың көтерілісіне байланысты Кавказ 
оскери округының билігіне өтгі. Бүлай бөлшектеулер мен 
оасқаруға езгерістердің енуінің себептері көзге үрып түрган 
оолатын. Бүл туралы профессор Б. Сулейменов: "Патшалык 
үкіметтің ойынша, Қазақстан жерін түрлі генерал- 
губернаторлықтар мен әскери округтарға балшектеу, қдзақ 
халқының үлттық бірлігінің кдлыгітасу жолына кедергі болып, 
кззақ халқын отарлық езгіде үстауды жеңілдетуі тиіс еді", - 
Дейді.

1867-1868 жж. реформалардағы басты бағыттардьщ бірі 
Қазақстанда күшті әскери-бюрократиялық аппарат қүру 
болды. Ол аппарат өр түрлі жеңілдіктерге: анағүрлым жоғары 
еңбекақьі, екі есе талем, қызметтен босаған кездегі жогарғы
зейнетақыға қызығатын чиновниктерден кұралды.

Зерітеуші талым К.А.Жиреншин өз еңбегіңде: "Отаршылық 
әкімшілік аппараты казақ даласының жағдайынан бейхабар, 
білімі таяз адамдардан, ең бастысы, өз кызметін өміріндегі 
өтпелі кезең деп санап, сол уақыт ішінде тез аукдттанып
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алуды көздеген офицерлерден жасақгалған болатын: Генерал- 
губернаторлықтардың басты басқару аппаратын генерал- 
губернатор, оның кеңсесі жэне тапсырма орындаушы 
чиновниктер құрды.

Генерал-губернаторлар әскери және азаматтық билікті 
толығымен ез қолдарына жүмылдырды, сонымен қатар қазақ 
даласындағы әкімшілік құрылысының принципі — жаңа 
отаршылық реформа бойынша билікті толығымен ескери 
ведомствоның қолына беру болды", - деп, патшалық үкіметтің 
қүйтырқы саясатының табиғатын айқын да ашық көрсетіп 
береді.

Бүл түстагы генерал-губернаторлардың билік шараларын 
іске асыратын басқару жүйесі мынадай үш бөлікке бөлінді: 
облыстық басқармалар, уездік басқармалар және жергілікті 
басқармалар. Облыстық әкімшіліктің басқарма басшылығында 
әскери және азаматтық билік ететін өскери-губернатор түрды.

1868 ж. Ереженің 22-23-бабында дала облыстарының 
өскери-губернаторлары облыстардағы әскери қолбасшыларға 
теңестірілетіні көрсетілген жэне де олар өз облыстарының 
аумағындағы орналасқан казак әскерлерінің тағайындалған 
атамандары болып саналатын.

Облыстар өз кезегінде уездерге бөлінді. Уездік 
басқарманың басшылығына орыс чиновниктерінің ішінен 
облыстық әскери-губернатордың үсынысы бойынша генерал- 
губернатор бекітетін уезд бастығы тағайындалды. Жаңа 
әкімшілік жүйе бойынша уездегі барлық билік жүйесі 
толығымен уезд бастығының қолына шоғырландырылды.

Ереженің 42-65 баптары бойынша, уезд бастықгарына 
мынадай міндеттер жүктелді: жергілікті баскдру орындарына 
жүктелген міндеттердің орындалуын қадағалау, уезде 
тыныштық пен тәртіпті сақгау, алым-салықтың жиналуын 
бақылау және халықтың денсаульнын сақтау. Уезде 
орналасқан әскери бөлімшелер, мекемелер мен бекіністер 
уезд бастықтарына бағынышты болды.

1867-1868 жж. реформа ел мен жерді басқарудағы 
патшалық үкіметтің алғашқы буыны болып табылатын 
жергілікті басқармаға көңіл бөлді. Әрбір уезд болыстарға, ал 
болыстар ауылдарға бөлінді. Е.Г.Федоров "Кдзақстан — патша 
үкіметінің отары" атты еңбегінде: "Патшалық қазақ 
түрғындарының орталыктарын әдейі бөлшектеді, барлық
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басқару жүйесін бөлшектеу арқыл ьі казақ халқының ^мөдени 
дамуын тежеп, халыкты каранғылыкта ұстауды көздеді , деп 
көрсетеді. ,  іппп

Уездер территориялық белгі бойынша бір оолыскэ 
2000 киіз үй жөне бір ауылға 100-ден 200-ге киіз үй кіретіндеи 
болып есептелген болыстар мен ауыдцарға бөлінді. Ьолыстар 
шаруашылық жағынан біріккен ауылдардан түрды. сыған 
байланысты жаңа жағдайда қырғыздардьщ (казақтардың; 
рулық қатынастар бойынша тарихи бөлінуі заңды ТҮР 
жойылды. Ру басында ақсакдл түрғанда, оның сөзі мен і і 
билік күшке ие жағдайында патша үкіметінщ ^І£и\  
тыныштығы үшін қорқуы заңды нәрсе болатын. раф 
Паленнің Түркістан аймағын тексеру жөнінде есеп е р у і • 
"Бүл шараны іске асырудағы мақсат рулардың үлкен аим 
бір қалыпты орналаспауы, әкімшілік басқару жүиесше к 
туғызды және көптеген біріккен ру басында ру аксакдл р 
түрған жағдайда дала тынышшшн Т̂ УбШікгіи
қиындықтар туғызуы мүмкін еді , деп> и д , F
күштілік себебін тап басып жазуы осының 
сүйенген ру басы кей жағдайда әкімшілік 
орындамауы да әбден мүмкін екені шындык. басында

1867 ж. Ереженің 85-бабына сәйкес болыс рд
қазақ-тардан сайланған болыс  ̂®аСК̂ ^^Ш̂ 1 пІниналар 
ауылдардыц басында сол сияқты с а й л а н а т ы н ^  арды 
болды. Ережеде ’’болыстық және ауылдық пя сайлау
халық сайлайды" деп нақты көрсетілген. Бір кдр ғ -н
демократиялық негізде жолға қойылған болып көр У q J 
бірақ іс жүзінде патша үкіметі сайлауды ез м' _ын _
жүргізіп отырды. "Сайланған болыс баскдруш 1ІІЯналарДЫ 
облыстық әскери губернаторы, ал ауылдьіқ Р шылған 
уезд бастығы бекітетін еді. Отаршылар әкі сайлау
кандидаттар кецілінен ш ы ^ас.  бы пп е*  
белгілеуі де мүмкін болатын. Болыс оасқару гайлауға
-  уезд бастыктары, ал ауыдцык стар'Ш™алардь. ^саиларт
болыс басқарушылары міндетті түрде кэ жинақтаған
кулық пен әдіс-айланың сан түрлі күбылысьш жинактағ
"әділ сайлау" туралы профессор С. ^  ^  бағынышты 

Болыс басқарушылары тікелеи уезд тнПауға міндетті
болды жөне оның барлық бүйрықтарын Р гікелей
еді, ал ауыл старшиналары болыс баскдрушысына
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бағынышты бола отырып, болыс басқарушысына жүктелетіндей 
міндеттерді орындады.

Реформаларды жүзеге асыруда патша үкіметі саяси- 
экономикалық іс-шараларымен қатар өлкені мәдени және 
рухани жағынан да отарлауға басты назар аударған болатын.

Халық ағарту ісі патшалыкдьщ сыртқы саясатының үлкен 
де маңызды саласы болып табылатын. Бүл сала патша үкіметі 
отарлау саясатының өзекті қүралы десе де болады. Бүл саясат 
Ресейдің қарамағындағы үлттарды біртіндеп христиан дініне 
кіргізу арқылы орыстандырып, сөйтіп империяның түтастығын 
арттыруға арналған еді.

Осыған сай, 1867-68 жж. реформада халық ағарту ісінде 
жүргізілетін шаралар жан-жақты кдрастырылды. Сол қүжаттар 
бойынша уездік қалаларда бастауыш мектептер ашу 
көзделген: "Дала түрғындарына бастапқы білім беру үшін 
алғашқы кезде уездік басқарма орналасқан жердің бәрінде үлт 
айырмашылығына қарамастан ортақ мектеп ашу керек". 
Осыны негізге ала отырып талай мектептер, гимназиялар 
ашылды.

1868 жылғы Ереженің 251-бабында діни істер Орынбор 
муфтиінің қарауынан алынып, азаматтық басқарманың 
қарамағына берілді. Молдалар сайланатын болды. Оларды 
бекіту түтқасы орыс әкімшілігінің қолына тиді. Бастауыш 
мектептерде мүсылман дінін уағыздаушылардың қызметі 
шектелді. Әкімшілік кдзақ мектебіне сабақ беретін 
үстаздардан орыс тілін білуді талап етті.

Елде орын алып жатқан территориялық-әкімшілік үрдістер 
Кдзақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуына
айтарлықгай өзгерістер өкеліп, отарлық саясаттың жаңа салық 
жүйесін енгізді. Қазақстанда отырықшылық пен жер 
шаруашылығының көлемінің үлғайғандығына қарамастан, 
салық төлеушілердің басым бөлігін көшпендідер қүрады. 
Мәселен, 1880 жылы 90,5 % күраса, 1897 жылы 82,0 %-ға 
жетті.

1867-1868 жылдардағы әкімшілік реформалар қазақтардың 
жаңа көтерілісін тугызды. XIX ғасырдың 60-шы жылдарының 
алгашқы жартысында Кдзақстанда, әсіресе кіші жүзде 
отаршылдыққа кдрсы жаппай халық наразылықтары өріс 
алды. Кошпелі халықтың ашу-ызасын туғызған патша 
үкіметінің салык саясатының күшеюі болды. Оның үстіне
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қатардағы көшпенділер мен аукдтты отбасылар бірдей 
міндеткерлік аткдрды. Сондай-ақ, жаңа әкімшілік бөліністер 
ғасырлар бойы пайдаланып келген көшпелі халықтың 
маусымдық жайылымдарды пайдалану урдісіне нүқсан 
келтірді. Салықтар мен міндеткерліктердің күрт көбейтілуі 
мен әкімшілік-территориялық бөліністердің дұрыс 
жүргізілмеуі 1868 жылғы Орал мен Торғай облыстарында 
орын алған үлттық бас көтерулердің басталуына түрткі болды. 
1868 жылдың желтоқсан айында стихиялық түрде басталған 
кетеріліс 1869 жылдың кдзан айына дейін созылды. Нашар 
қдруланған, бірақ жер жағдайын жақсы білетін көтерілісшілер 
өздеріне қарсы қимылдаған патша үкіметінің жазалау 
топтарын "қарақшылық" шабуылдарға үшыратты. 1868 жылы 
6 мамырда қүрамында 200 қылышты және жаяу өскері бар 
Штемпель отряды Орынбор бағытындағы Жамансай көлі 
маңында қазақ жасақтарымен кездеседі. Жазалау тобы 
көтерілісшілерге тегеурін бере алмай, жетінші күні азық- 
түлігінің таусылуына байланысты кері қайтады.

1869 жылдың наурызы мен маусым айының аралығында 
болыс, би, сүлтан және старшиндарға карсы 41 рет шабуыл 
үйымдастырылады. Оған 3 мыңға тарта жасақ қатысты. 
Торғай мен Орал облыстарында көтеріліс өртінің үлғаюына 
байланысты жергілікті үкімет орындарымен катар орталық 
үкімет те көтерілісшілерді жазалауға отряд топтарын жөнелтті. 
Орал облысы аймағына подполковник Рукин, граф 
Комаровский отряды мен бірге, генерал-губернатор Веревкин 
басшылығындағы отряд аттандырылды. Көтеріліс 
үйымдаспаған, өзара келіспеушіліктер мен соғыс 
тактикасының нашар болуына орай басылып, жанышталды.

Сол сияқты 1869 жылғы Маңгыстаудағы шаруалар 
кетерілісі де осындай сипатта болды. Жана жүйе бойынша 
енгізілген салық жүйесі Маңғыстау халқының үкіметке қарсы 
наразылығын туғызды. Маңғыстау приставы подполковник 
Рукин дала түрғындарының қиын жағдайымен санаспай, 
адайлардан 1869-1870 жылдар үшін шаңырақ алымын жаңа 
салық жүйесіне сөйкес дереу енгізуді талап етті. Көптеген 
жергілікті түрғыңдар, соның ішінде Бозашы түбегінің 
балықшылары Рукиннің талабын орындаудан бас тартты. 
Адайлардың жайлауға көшуін күштеп тоқтаткдн Рукиннің 
ойланбай жасалған әрекетгері жер-жерде кетерілістің
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шығуына себеп болды. 1870 жылдың наурызында Рукиннің 
отряды көтерілісшілердің үлкен тобымен кездесіп, қоршауда 
қалады. 25 наурызда ашық кдқтығыс кезінде 20-ға жуық 
жазалаушы қаза тауып, отряд командирі Рукин өз-өзіне қол 
жүмсайды.

Жеңіс жігерлендірген көтерілісшілер сәуір айының 
басында Николаев станциясына, Александровск фортына 
шабуыл жасады, алайда олар сәтсіздікке ұшырады. 
Көтерілісшілер саны 10 мыңға жетті. Патшалық өкімет 
орындары қазақтардың батылдығынан қорқып, мұның өзі 
оларды қосымша әскери көмек сүрауға мәжбүр болды. 
Кавказдан тың күштердің келуі күштердің арақатынасын 
озгертіп, көтерілісшілер Үстірттің баруға қиын аудандарына 
шегінді.

Осы түсга Англия үкіметінің Иранға деген ықпалы арта 
түседі. Патша үкіметі ендігі кезекте Хиуа хаңдығына қарсы 
шаралар үйымдастырды. Маңғыстау аймағына Хиуа 
билеушілері адайлар қозғалысын қолдау үшін 4 зеңбірегі бар 6 
мыңдық жасақпен қимыл жасауды үйғарды. Бірақ шектес 
аудандарда Хиуаның әскери қыр көрсетуі нақты нәтижелер 
бермеді, дегенмен аймақтағы жағдайды едәуір шиеленістірді.

Маңғыстау аймағы 3 айға жуық патша әскерінің қол 
астына қарады. Патша үкіметі көтерілісшілерді жаппай 
жазалайды. Осы түста генерал-губернатор Н.А.Крыжановский 
өскери министр Милютиннің "көтерілісшілерді жазалау" 
туралы нүсқауын жібереді. 1870 жылы желтоқсанда көтеріліс 
жеңіліс тапқан соң, көтеріліс басшылары И.Тіленбаев, 
Д.Тәжиев, Е.Қүлов және олардың серіктері 3 мың 
шаңыракден Хиуа хандығының шегіне өтіп кетеді.

Сөйтіп бүқаралық сипатына қарамастан, көтерілістіц 
негізгі қозғаушы күші - қазақ шаруалары өз кдтарларын берік 
біріктіруге қол жеткізе алмай, Маңғыстау облысындағы 
халықтық-азаттық күрес жеңіліске үшырады. Көтеріліс аяусыз 
жанышталып, адайларға соғыс шығыны ретінде 90 мың қой 
салық салынды, Маңғыстау көтерілісі өз кезегінде патша 
үкіметінің отарлау саясатына кдзақ халқыныц қарсылығының 
айқын мысалы болды.

Жалпы XIX ғасырдың екінші жартысындағы реформалардың 
болмысы туралы, қорыта айткднда, мынандай түйіндеу 
жасауға болады. ГІатша үкіметі Кдзақстанға енгізген әкімшілік
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реформалары негізінде онын саяси дербестігін то.іьнымсн 
жойып, қазақ жерінде империя күрамындакы әкімшілік 
басқару жүйесін орнатты.

2. Кдзақстанға орыс шаруаларының, үйғырлар мен 
дүнгендердің қоныс аударуы

Патша үкіметінің XIX ғасырдың екінші жартысындагы 
Қазақстанда жүзеге асырған әкімшілік реформалары қазақ 
елінің саяси тәуелсіздігін біржола жойғанымен, бүл 
реформалар көп үзамай-ақ патшалық әкімшіліктің қазак 
қоғамының ішкі өміріне терендеп еніп, оны игеріп алып 
кетуге әлі де болса өлсіз екендігін көрсетіп берді.

Мүны жақсы түсінген патшалык әкімшілік XIX ғасырдың 
60-жылдарының орта түсынан бастап Кдзақстанды 
отарлаудың "ең сенімді" жолына түсті. Ол Орталық Ресейден 
орыс шаруаларын қазақ жеріне қоныс аударту еді.

Патшалық Ресейдің қоныс аудару саясаты бірнеше кезең 
арқылы жүзеге асырылды. К^зақстан тарихнамасында бүл 
қоныс аудару саясаты үш кезең бойынша бөлігі 
қарастырыл ады.

I кезең XIX гасырдың 70-80 жылдар аралығын камтиды, 
ол 1889 жылғы 13 шілдедегі жарлық шықкднға дейін созылды.

II кезең XIX ғасырдың 90-жылдарынан 1905 жылға дейінгі 
уақыт аралығын қамтиды.

III кезең 1906 жылдан 1916 жылдар аралығын қамтиды.
Кдзақстанға орыс және украин шаруаларын қоныстандыру

XIX ғасырдың 70-жылдарының соңы 80-жылдардан бастап 
қарқынды жүргізілді. Қоныс аударудың алғашқы кезеңі өз 
еркімен қоныс аударған шаруалар қозғалысымен анықталып, 
патща үкіметі өз еркімен қоныс аударғандар жағдайын реттеу 
мақсатына бірқатар жеке заң-актілермен, нүскдулар 
қабылдады. Онда көзделген мақсат — қоныс аударуды үюмет 
өз қадағалауына альш, оған кемек көрсету болды. Оған алдын 
ала дайындық шаралары жасалды. Мәселен, Жетісу облысы 
әскери губернаторы Колпаковский бастамасы бойынша 
Жетісуға шаруалардың қоныс аударуы туралы "Уақытша 
ереже" әзірленді. Бүл қүжат 1868 жылдан бастап 1883 жылға 
дейін күшін сақтады. "Уақытша ереже" бойынша орыс қоныс 
аударушыларына (ерлерге) 30 десятина жер беру, 15 жылға
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алым-салық және түрлі мі ндеткерліктердсн босату, 100 сом 
мелшерінде көмек беру және баскд жеңілдіктер анықгалып, 
көрсетілді. Қоныс аударған шаруалар жағдайына қатысты 
оларға жасалатын жеңілдіктер туралы жаңа ережелер XIX 
ғасырдың 80-жылдарынан дайындалды. Оларда да жаңа келіп 
қоныс тебушілер үшін берілетін жеңілдіктер сақталды, тек 
жер мөлшері аздап төмендеді, Айталық, 1886 жылғы 
дайындалған: "Түркістан генерал-губернаторын баскару 
туралы Ереже" бойынша 10 десятина (ерлерге) жер беру, 
қоныс аударушыларды алым-салық және міндеткерліктен 5 
жылға дейін босату, кейінгі жылдары алымды тек жартылай 
төлеу жеңілдіктері сақгалды.

Арнайы ереже 1889 жылғы 13 шілдеде қабылданды. Онда 
қоныс аудару тек Ішкі істер министрлігі және Мемлекеттік 
мүлік министрлігі арқылы алдын ала шешілуі кджет делінген. 
Тиісті үлестік мөлшері жергілікті өкімет кұзырына берілді. 
Мүнда үлкен астар жаткдны ешкдндай қүпия емес-ті. 
"Ережеде” шаруалардың қоныс аударып, түрақтайтын 
аудандары нақты анықгалып керсетіледі: Жетісу, Ақмола 
және Семей облыстарының территориясына орыс-украин 
шаруалары көптеп қоныстануы белгіленді. Ата-мекенінен 
қоныс аударған шаруаларға кджетінше жерді үлестіру кеңінен 
жүргізілді. Тек 1885 жылды қоса алғанда, Ақмола облысы 
қазақтары жерінен 251779 десятина мөлшерінде тартып 
алынды. Онда 10940 ер адамы бар 24 қоныс аударушылар 
бөлімшесі (учаскелері) қүрылған еді. Семей облысы бойынша 
33064 десятина егістік жер жергілікті түрғындар иелігінен 
алынды. Жетісу облысынан 12 жылда (1868-1880 жж.) 3324 
отбасы қоныс аударған, оның 2099 селолық қүрылымға 
біріксе, 1225 отбасы кдлаларда түракданды.

1889 жылғы Заң күші Торғай және Орал облыстарына да 
таралды. Заң коныс аудару мәселесін үкімет құзырында 
калдырды, қоныс аударушылар үшін арнайы рүксат алуы 
кажет болды. Түйіндеп айтсақ, патша өкіметі орыс 
шаруаларының еркінше қоныс аударуын қадағалап, реттеуді 
коздеді. Алайда шаруалардың өз еркінше қоныс аударуы 
ретсіз қозғалыс болып қала берді.

Патша үкіметі өзінің қоныс аудару саясатын қарқывды 
жүргізуді көздеп, 1892-93 жж. Үлы Сібір темір жол 
күрылысын бастады. К^зактар жерін экономикалық игеру
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мақсатында "артық", "бос” жаткдн жерді анықгаи 
экспедиция құрылып, жедел жүмыска 
Комиссиялар алдында қойылған талап біреу  ̂ арь •
мөлшерде қазақгар жерінен "бос , артық деге 
анықгау аркылы қоныстанушылар қорын _ТОЛЬІКТЬІР^_л̂  •„ 
Сондай-ақ, жергілікті әкімшілік баскдру жүи 
қалыптастыруға үлкен назар аударылды. Нәтижесі 
ғасыр соңына қоныс аударушылар басқармас 
орталықгандырылған біртутас жүйесі қурылды.

Транссібір темір жолы кдзақ жерінің Солтүстік 
арқылы жүргізілді. Ақмола облысы екімшілігіне кдраға 
өңірде құрылған 5 уездің 3 уезінен 160 ^елшсек ор
украин шаруаларын қоныстандыру үшін 2241503 десяі Р
бөлінді. Мүнда, экономист Ф.А.Щербина ®асшьІЛЬ1 
"қоныстанушылар қорын" жасау үшін арнайы сгатнсти  ̂̂  
экспедиция жасақгалды. Арнайы экспедиция 
жылдарда Ақмола, Торғай жөне Семей облыетарыньщ w 
уезін кдмтып, қазақгардың мал шаруашылытына кэж  
пайдаланатын "нормасын" "187 десятина жер 24 мал 
жеткілікті" — деп анықтады. Зерттелген 8 уездщ ж р 
кдзақгарға тиесілі жер мөлшері — 51 %, кдлған  ̂
"қоныс аударушылар қорында" кдлды. Экспедиция 
нәтижесімен кднағаттанбаған патшалык әкімшілік кдз 
пайдалануындағы жер "нормасын” азайтып, артық 
жерді қосымша аныктау арқылы жоғарыда аталған У 
бойынша "қоныстанушылар қорын" 63% дешн кө • 
Қоныс аударушылар қатары жылма-жыл артып, 
түрақганған жерлерде мындаған крныстар паида • '
Қазақстаиның солтүстік, батыс жөне шығысында жаң 
қоныстанған орыс және украин ш аруаларымен К°са, °р 
казак станицалары салынды. Мәселен, Ақмола, °Р 
Орал облыстарында түрғын кдзақгармен салыст р' > 
келімсек орыс-казактар жөне орыс, украин шаруалар 
жалпы халық саны "өсті". 1897 жылғы жалпы ресешпк халық 
санағы бойынша, тек бір Ақмола облысынд 
түрғындарының көрсеткіші 33 % жеткен. ^

Қазақстанның оңтүстігінде 14 мыңдай оры с, укр 
өскери адам қоныстанды. XIX ғасырдың 8 -жші Р 
мүнда 5 уезд және 80-нен астам елді мекендер паид '
Сонымен, XIX ғасыр соңында Кдзақстанда жаңа



поселкелер мен станицалар қүрылыгі, оларда 2,5 мыңнан 
астам отбасы түрақгы ориықты.

Патшалық үкіметтің жедел қарқында жүргізген қоныс 
аудару саясаты нәтижесінде келімсек орыс, украин 
шаруаларына ең шұрайлы жайылымдық, егістік, су көздеріне 
бай, орманды жерлер берілді. Түрғылыкты қазақтар болса, 
сусыз, малға тиімсіз аймақтарға зорлықпен, түрлі амал- 
айламен қоныстарынан көтеріле көшуге мәжбүр болды. 
Қоныс аудару салдарынан жергілікті түрғын саны азайып, 
демографиялық ахуал күрделене түсті. Қазақтар сан жағынан 
1897 ж. санақ бойынша 87 %-ке азайды. Келімсек орыс жөне 
украиндардың саны 532,7 мыңға, татарлар — 55,4, өзбектер — 
73,5 мыңға, үйғырлар ~ 56 мыңға артқан. Бүл сандық 
корсеткіштер жаңа XX ғасырда үлғая түсті.

Пагша үкіметі 1901 жылы Жарлық шығарды, онда жеке 
адамдарға қазыналық жерлерден үлестік жер бөліп беруге 
рүқсат етілді. Қазақтар жері қазыналық деп есептеледі және 
1867-68 жылдар реформасына сәйкес мемлекеттік меншік 
болыгі жарияланган болатын. 1904 жылы қоныс аудару 
баскдрмасы құрылып, оған орталық Ресейден иіаруаларды 
қоныс аударту ісін қадағалау толығымен жүктелген еді.

1904 жылы 6 маусымда шыққан енді бір занда "село 
түрғындары мен мещан-егіншілердің өз еркімен қоныс 
аударуы туралы" делінген. Бүл аталған зандық күші бар 
қүжаттардың барлығы қазақ халқын өз ата-қонысы болған 
туған жерден ығыстырылуға, түрмыс ауыртпалығын бастан 
кешуге, мәжбүрлікке душар етті.

XIX ғасырдың соңында Қазақстанға орыс шаруаларымен 
қатар үйғырлар мен дүнгендер де қоныс аударды. Ойткені 
1871-1881 жылға дейін Іле аймағы патшалық Ресейдің қол 
астында болды. 1881 жылы 12 ақпанда Қытай мен Ресей 
арасында "Петербург шартына" қол қойылды. Шарттағы 17 
статьяның алғашқылары келісімнің мәнін жан-жақты ашып 
көрсетті. Мысалы, шарттың 3-бабында: "Іле аймағыныд 
түрғындарына Қытай қол астындағы мекендерінде калу 
немесе Ресей жерлеріне кошіп, Ресей азаматтығын қабылдау 
үсынылады" дсп кдрастырылған. Үйғырлар мен дүнгендерді 
Жетісуға қоныстандыру арқылы патша үкіметінің көздеген 
мақсаты — оны жергілікті халықтыц үлт-азаттық көтерілісіне 
кдрсы колшоқпар ретінде пайдалануды көздеді. Бүл мәселе
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бойынша арнайы комиссия қүрылып, қоныс аударғандарды 
Шелек және Іле өзенінің аралығында орналастыру туралы 
шешш кдбылданды. Үйғырлар мен дүнгендердщ Жетісуға 
қоныс аударуы 1881-і 883 жылдар аралығында жүзеге 
асырыльш, 1884 жылдың басында 9572 үйғыр отбасы қоныс 
аударды, оның 24628 ер адам болса, ал 20745 өйелдер болды, 
‘й ™  45373 адам еді. Сонымен қатар, Қазакстанға барлығы

JU55 дунген қоныс аударды.
Қоныстанушылардан жаңадан 5 болыс: Жаркент, Ақсу- 

арын (кдзіргі Үйғыр аүданы), Малыбай (Шелек ауданында), 
Қорам (Щелек ауданы), Қарасу (Еңбекшіқазақ аудаиында), 
кетпең бодыстары құрылды (казіргі Жаркент ауданыида). 
Жаңа құрылған болыстың басшысы болып сол бүрынш Іле
аимағында болған басшыдар сайланды.

Дүіігендер мен ұйғырлар өздерімен бірге Жетісуга 
жасаиды жолмен суландырылатын егінштктің әлдеқашан 
Қальштасқан дәстүрлерін әкелді. Үйғырларда күріш осіру 
Дунгендердегі сияқты негізгі дақылға айналган жоқ. Олар 
негізінен бау өсіріп, бақша салумен айналысты (халықгың 
ша.мамен алғанда уштен екісі). Дүнген шаруашылыкггарыньщ
Үштен екісінен астамында бау да болды.

Сонымен, қорыта айтқанда орыс ш аруалары н казак
өлкесіне қоныстандыра отырып, қазақ халқьш шаруашылыккз
жарамды жерінен айыру продесімен бір мезгілде отарлаушы
әкщшідік: жүйесінің жаңа жағдайға байланысты одан әрі
жетщщ, нығая түскендігін, соңдай-ақ отарлау ісінін қүрамды

өлігі қазақгарды орыстандыру, шоқындыру шараларының да
жүиелік, мақсаттылық синат алғаңдығын байкдймыз.

3. XVIII ғасырдың екінші жартысы мен XIX ғасырдага 
Қазақсган мөдениеті

Қазақхалқының XVIII ғасырдың екінші жартысы мсн XIX 
гасьгрдағы мөдениеті ежелгі қазақ жерінде өмір еүріп, кдзақ 
халқын қүраған үлыстар мен тайпалардын материалдық 
мәдсниеті мен рухани мәдениетінің занды жалғасьг жане жана
заманға сай дамып қальттасқан түрі болды.

гухани мәдениеті: Кдзақ халқының ғасырлар бойы 
асаіан рухани мәдениетінің маңызды бір саласы - казақ
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шежіресі екені анық. Қазақтың байырғы салт-дәстүрі 
бойынша әрбір қазақ азаматы өзінің жеті атасын білуге тиісті 
еді. Мұны балаларына үйрету әрбір атаның, отбасы 
тәрбиесінің негізі болды. Тек ата-анасынан айырылған 
жетімдер ғана мүндай тәрбиеден қалған. Соның үшін қазақ 
қауымы “жеті атасын білмеген жетімдіктің салдары” дейді. Ру, 
тайпа және жүздің шежіресін таратып айта алатын адамдар 
халық ішінде қүрметтеліп, “шежірешілер” деп аталды. Ерте 
заманда шежіре ауызша түрде үрпақган-үрпаққа жеткізілсе, 
XVTII-XIX ғасырларда бірсыпыра шежірелік жинақгар таспаға 
түсірілген. Олар: “Көшен-Қарауыл шежіресі” (ХҮГІІ ғ.), 
“Жәңгір хан шежіресі” (1835), Ш.Уәлиханов жазып алған 
“Үлы жүздің шежіресі” т.б.

Сол сияқты XVIII ғасыр “ақындар поэзиясы ғасыры” деп 
аталған. Қазақ мәдениеті мен әдебиетінің өте күнды мүралары

ақын-жыраулардың өлең-жырларында халықтың өмір 
тіршілігі, көңіл-күйі, салт-санасы, өндірісі мен түрмысы, 
мінез-қүлық өлшемі, сол дәуірдің рухы бейнеленді. Олар 
халық басына келген қайғыға да, жүрт кенелген мерейге де 
ортақ болды. Ел басына ауыр күн туғанда шапқыншы 
жауларға кдрсы жан аямай күресіп, елін қорғаған ерлерді 
дастан етіп жырлап отырды. XVIII ғасырда танымал болған 
Ақгамберді, Тәттіқара, Үмбетей, Бүқар, Шал, Көтеш секілді 
жыраулар өз өмірінде үшан-теңіз жыр шығарды. Қазақ 
әдебиеті тарихында көрнекті орын алатын XVIII ғасырдағы 
атақгы жырау Бұкар Қалкаманүлының (1668-1781) бірнеше 
шығармалары сакталған. Ол тәуелсіздікті сақгау және нығайту 
идеясын білдірген көрнекті дидактикалық өлең-толғаулар 
шығарған. Қазақ ханы Абылайды қолдап, әр түрлі даулар мен 
таластарды шешкен. Жырау казақтың барлық үш жүзін 
біріктіріп, бір орталыққа қараған күшті мемлекет болуын 
армандады.

Тәттіқара, Үмбетей, Шал, Көтеш сияқгы жыраулардың 
жырлары халық жадында үзік-үзік сақталған. Үмбетейдің 
Бөгенбай батырдың кдйтыс болуына арналған естірту жыры - 
жоқгауы белгілі. Үмбетей жоқгауында Бөгенбай - халық 
қоргаушысының мінсіз бейнесі. Ал Тәттікдра ақын қатардағы 
жауынгер ретінде көптеген шайқастарға кдгысып, жорыкга 
туған толғауларында жауынгерлерді бостандық жолындағы 
күресте кдндай да болсын киыншылыктың алдында бас 
имеуге шақырады.
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XIX ғасырда қазақ әдебиеті үлтгық ларннды түлғ^ардьш 
көптігімен де, бір-біріне үқсамайтын дара туьі Р ^ ■
қырлы сипатымен де ерекшеленді. Бұл ДӘУ Рд Түбек
дамып, даңқгы ақьшдар Жанак, Шөже, Орьшбаи, Түбек 
Сүйінбай, Шернияз, Біржан, Бақтыбаи, Жамбыл сияқть 
әйгілі ақындар қатары Сара, Ырысжан, Үл ’5мгтеп:мен 
Ақбала және басқалар сияқты ақын қыздардың _йтмгтао 
толықгы деуге болады. Түрі мен мазмүны жағына рг:~г;
бір-біріне үқсамайды. Олардың ке реулерШ!^т „ ыстык 
мазмүнында халықтың өмірі, онын, шаруашылық-түр^ 
проблемалары, рулық қоғамдастықтың ерекшелі р 
болса, Біржан мен Сара айтысында кдзақ әиелдер 
бостандық беру мәселесі көтеріледі. Мүндаи аи™  ^пн-л 
қдтар бірін-бірі қалжыңмен қағыту, танысу, аманда у, 
көтеретін әзіл-оспақкд күрылған айтыс түрлері
кездеспейді. . ллЯҮЯмбет

Осы кезеңнің музыкалық мәдениетінде „  
Өтемісүлы (1804-1846) езіндік даралығымен кәрінді. ил іооо 
1838 жылдардағы Исатай Тайманүлы бастаған ш ру 
көтерілісінің белсенді кдтысушысы ғана емес, көт р 
“жаны” мен “жылнамашысы” болды. Онын, 
көтерілісі”, “Исатайдың өлердегі сөзі” сиякты шығармал
көтерілісті жан-жақты сипаггады.

Сол сияқты Шернияз Жарылғапүлы (1817-1881) Кшііі жү 
кдзақтарынын, отаршылдықкд кдрсы үлт-азаттық КҮР 
жыршысы жэне ту көтерушісі болды. Жалынды жырлар 
халықты күреске үндеді. . „ ,иапган

Шығармалары кайшылыққа толы, күрделі түлға 
зар-заман ақындары да кдзақ әдебиетінде өзіндік орын _
Зар-заман* ақындарының көрнекті өкілдері " АУ 
Бабатайүлы (1802-1874), Шортанбай Қанайүлы 
Мүрат Мөңкеүлы (1843-1909). Олар казақ халқының ӨМ1Р1” 
ақиқатпен жырлаған ақындар болды. Ахмет Бай^рсыновт і 
“Акындық жалғыз өз көңілінің күйін толғаи бшуде е ; 
басқалардың да халін танып, күйіне салып толғаи алуы 
деп түжырымдағаны сияқгы, бүл ақындар да кдра а 
күйттеген ақын емес, халқының үнімен еддің 
жсткізуші болды. Зар-заман ақындары өмір сүрген кезең 
патшаның отаршылдық саясаты дәуірлеп, кдзак жерінің 
талауға түскен кезі еді. Мәселен, Мүрат мөңкеүлы 
кдян”, “Сарыарка”, “Әтгең бір қатгы дүние-аи сияюгы
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толғау-дастандары арқылы қазақ жерін отарлаушыларды 
батыл әшкерелеп, озбыр саясатқа кдрсы түрса, Дулат 
Бабатайұлы “Бейшара менің қазағьім”, “О, Сарыаркз, 
Сарыарқа” өлеңдері аркылы қазактың ауыр тұрмысын 
бейнелейді.

XVIII-XIX гасырларда ақын-жыраулық поэзиямен кдтар 
шығыстық ақындық дәстүр үлкен орын алды. Кдзақтың 
дастандары араб-парсы әдебиетімен, фольклорымен 
байланыста болды. Абай қазақтың классикалық әдебиетіне 
дастандар алып келді. (“Ескендір”, “Масқүт”, “Әзімнің 
әңгімесі”).

Абай (Ибраһим) Қүнанбайүлы (1845-1904) өзі туған ортадан 
шоқгығы биік түрды. Оның пікірінше, әрбір ойлы адам 
қоршаған өмір шындығына өзінің саналы козқарасын 
кдлыптастыруға тиіс. Абайдың бүкіл шығармашылығы 
өрекетсіздік пен жалған үяткд деген ымырасыздық идеяларына 
толы. Ол ел ішінде бірлік пен татулық болғанда ғана қоғамның 
негізгі күштері - ғылым, алдыңғы кдтарлы идеялар, мәдениет 
толық көлемде дами алады және бүкілхалықгық игілік өкеледі 
деп санады. Крғамды алға дамыту жолдарын үнемі іздестіріп 
отырды. Яғни, бүл даму егіншілікті, қолөнерді, сауданы 
дамытумен тығыз байланыстырылды. Үлы ақын:

Егіннің ебін,
Сауданың тегін
Үйреніп, ойлап, мал ізде”

деген болатын. Сол сияқты ақын орыс әдебиеті мен 
мәдениеіімен ганыс болды. М.Ю.Лермонтов, А.С.Пушкин,
Н.Крылов шығармаларын аударумен шүғылданды. Орыс 
әдебиеті үлгілерін қазақ халқы арасына түңғыш таныстырушы 
больш, олардың өскелең идеяларын насихаггады.

Осы кезеңнің дара түлғаларының бірі ретінде 
Ш.Уәлихановты (1835-1865 жж) атаймыз. 1856 жылы 
Ш.Уәлиханов екі экспедицияға қатысады. Біреуі Орталык 
Тянь-Шань арқылы Алакөлден Ыстықкөлге дейінгі, екіншісі - 
дигіломатиялық тапсырма бойынша Қүлжаға сапар. 1857 
жылы Уәлиханов Алатау қырғыздарына тағы да сапар шегіп, 
қырғыз халқының энциклопедиялық дастаны “Манасты” 
кошіріп алды. Ыстықкөлге экспедиция кезінде Ш.Уәлиханов 
тарихи деректермен қатар көненің көзі - ерте заман 
бүйымдарының күнды үлгілерін жинады. “ЬІстықкөлге барған
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сапардың күнделігі”, “Қытай империясының батыс 
провинциясы және Қүлжа қаласы”, “Қырғыздар туралы 
жазбалар” деген тарихи-этнографиялық туындыяары жогарыда 
аталған сапарларының нәтижесі болатын. Ш.Уәлихановтың 
ғылыми қызметі Орыс географиялық қоғамының назарын 
аудартып, 1857 жылдың акдіанында ол қоғамның толық 
мүшелігіне қабылданады. Оның ғылыми мұрасы 
Қазақстанның және көп үлтты Ресейдің, басқа да 
халықгардың ітроблемаларының өзекті түстарын қамтиды. 
Шоқан Орта Азия мен оған іргелес жатқан аймақтар 
халқының географиясын, этнографиясы мен фольклорын 
зерттеуге де үлкен үлес қосты.

А.Күнанбаев пен Ш.Уәлиханов XIX ғасырдағы екі үлкен 
білім жүйесінің өкілдері болды: діни (мүсылмандық) және 
зайырлы (орыстық). Мекгеп пен медреселерде діни білім 
беріліп, молдалар мен мүғалімдер даярланды. Медреселерде 
теологиялық діни білім философия, тарих, өдебиет, 
астрономия, медицина, математика, лингвистика пәндерін 
оқытса, зайырлы оқу орындары казақтарды Ресейге қызмег 
ету мен орыс мәдениетіне қызығушылық жолдарына салды. 
Олардан отарлау аппараттарына шенеуніктер, аудармашылар, 
оқытушылар, әскерилер, дәрігерлер шығарды.

Орынбордағы зайырлы оқу орындарының бірін 1857 жылы 
танымал жаңашыл-педагог, ағартушы Ы.Алтынсарин 
аякгайды. Ы.Алтынсарин (1841-1889) бастамасымен және 
тікеяей қатысуымен Кдзақстанда халықгык азаматтық 
мектептер желісінің қүрылуына қол жеткізілді. Ол, әсіресе, 
қоленер және ауылшаруашылығы училишелерін ашуға көп 
күш-жігер жүмсап, байырғы халық арасынан К^закстанның 
экономикалық дамуы үшін қажетті мамандар даярлауға 
ерекше мән берді. Ы.Атгынсарин орыс-қазақ мектептерінің 
оқушыларына арнап “Қырғьіз (қазақ) хрестоматиясы” және 
“Қырғыздарға (қазақтарға) орыс тілін үйретуге алғашқы 
басшылық” атты оку қүралдарын жазды. Орыс кластарына 
кдзақ тілінен сабак беріп, ол үлттық одебиет пен мәдениетті 
дамыту, қазақ әдеби тілін қалыптастыру жолында жемісті 
еңбек еіті.

XIX екінші жартысьшда Қазақстандагы музыка онерініц 
дамуына Қүрмангазы Сағырбайүлы, Дәулеткерей Шыгайүлы, 
Тәттімбет Кдзангапүлы, Ыкылас Дүкенүлы сиякты 
композитор-музыканттар үлкен үлес қосты. Домбыра, қобыз,

79



сыбызғы сияқты музыкалық аспаптар арқылы түрлі 
эпостарды, тарихи дастандарды, аңыз-әңгіме мен жырларды 
орындап отырды.

Аталған композиторлардың дүниетанымы тарихи түрғыда 
шектеулі бола тұрса да, олардың шығармаларында әлеумеггік 
кайшылықтар бейнеленді.

Біржан Қожақұлы, Мұхит Мералиев, Ақансері 
Қорамсаүлы, Жаяу Мұса Байжанүлы, Абай Қүнанбайүлы, 
Қүлтума Сармүратүлы сияқгы және тағы басқа көптеген 
ақьш, әнші, композиторлардың шығармашылық жөне 
орындаушылық шеберлігі аркдсында қазақ ән мәдениетінің 
классикалық үлгілері дамып, жоғары дәрежеге кетерілді.

Материалдық мәдениеті: Қазақгардың XVIII-XIX 
гасырлардағы материалдық мәдениетінің күйі қоғамның 
экономикалық даму деңгейімен анықталды. Оның даму 
барысына көшпелі қазақтар экономикасының дамуындағы 
басты фактор ретінде көшпелі мал шаруашылығы эсер етті. 
Бүл жағынан алғанда егіншілік, сауда-саттык, көрші 
халықгардың ықпалының маңыздылығы да аз болған жоқ.

Отырықшы халықгар өмірінде жер шаруашылығы үлкен 
рөл аткэрса, көшпелі халықтарда мал шаруашылығы маңызды 
болды. Қазақ көшпенділерінің салт-дәстүрі, діни-наным 
сенімі, түрмысы көшпенділік өмірмен тікелей байланысып 
жатты.

Көшіп-қону мал өсірушілерге маусымдық жақсы 
жайылымдарды пайдаланып отыруға мүмкіндік берді. Көшіп- 
қону көбінесе меридиан (овдүстіктен солтүстікке) бағытымен 
жүрді. Ірі рулар мен олардың бөлімшелерінің қоныстары 
негізінен бір территорияда болды. Әрбір рудың өзінің көш 
жолдары болды.

Қазақтың мал шаруашылығының өріс, қоныстары жылдың 
төрт маусымына қарай қыстау, көктеу, жайлау және күзеу деп 
төртке бөлінді. Жаздық жайылым қазақгардың ортақ 
пайдалануында болып келсе, көкгеу мен күзеу бір орында 
болды. Қыстауда малшылар қүйма кесектен кдланған үйлерде 
қыстады, жылдың басқа мезгілдерінде киіз үйлерде түрды.

Киіз үй — көктем, жаз және күз мезгілдерінде қоныстан- 
қонысқа көшіп жүру жағдайына қолайлы күрама үй. Оның 
қабыргасы айқыш сағанақтардан көктелген керегеден 
түргызылды. Кереге жиналмалы болып бөлек-бөлек қанаттан 
жасалды. Ал керегеден жоғары сидам жіңішке ағаштан
80



жүмырлап жасалып, қарны иілген уыктардан к.а>сырылл 
күмбез шығарылды. Уықтардың аяғы дөңгелене жаиьииан 
керегенің аша басына айкдстыра байланып, үшы (қаламшасы) 
шаңырақтың көзіне шаншылды. Шаңырақ - үй күмбезінің 
тобесі әрі терезесі. Үй ағашының сыртынан арнаулы киіздер, 
қабырғасына туырлық, үстіне үзік, төбесіне түңлік жабылды. 
Үйдің ортасында ошағы, оң жағында төсек, оның түсында 
түскиіз үсталып, төсекті қоршап шымылдық тартылады, Үйдің 
төріне жүкаяқ қойылып, оның үстіне кврпе-жастық 
жиналады. Үйдің сол жағына кебеже, қазан-аяк,, саба сиякты 
ыдыстар қойылып, ол шимен қоршалған.

Көшпелі мал шаруашылығына күрделі еңбек қүралдары 
керек болған жоқ. Жылқы үстау үшін қүрық, арқан 
пайдаланылды, қайыстан немесе жылқының жал-қүйрығынан 
түсау мен шідер жасалды, қүлын мен бота байлауға жуан 
арқан мен ноқта пайдаланылса, мал суғаруға науа мен кдуға 
пайдаланылды. XVIII ғасырдың аяғында қазақ даласына 
орыстардың қыста шөп дайындауға арналған шалғылары 
біртіндеп тарала берді. Ал, XIX ғасырдың орта шенінде 
шалғымен қоса темір айыр да кеңінен қолданыла бастады.

Кдзақстанда суармалы егіншіліктің ежелгі ошақтары 
ертеден болып келген. Осыған байланысты қазақтарда 
егіншілік қүралдарының қарапайым түрлері болды. Мәселен, 
тісағаш, егін оратын орақ, ағаш күрек, сыпыртқы егіншілік 
қүралдарына жатқызылды. Егісті суғару үшін суды көтеріп 
шығаратын әр түрлі қүралдар — атпа, шығыр, сондай-ақ 
кетпендер мен күректер пайдаланылды. Оларды жергілікті 
үсталар өздері дайындап отырды.

Салт аткд арналған әбзелдерді қоспағанда қазактың мал 
шаруашылығына және етіншілікке байланысты негізгі еңбек 
қүраддары Қазақстанныц бүкіл аумағында бір-бірімен үқсас 
болды. Кдзақтыц ат-түрман әбзелінің ішіндегі ердің сыртқы 
түрі мен дайындау тәсілінде жергілікті ерекшеліктер байкалады. 
Ердің ең көп таралған түрі - қайыңнан шауып жасалған, 
алдыңгы кднаты кең “кдзақ ері” болып табылады. Оңтүстік 
Кдзақстанда ердің “қүраңды ер” дейтін түрі таралған.

Ер-түрман әбзелдерін жасау, негізінен, ершілердің ісі 
болған. Олар тек қана ердің өзін емес, сонымен бірге бүкіл ат 
әбзелдерінің бәрін - тоқым, күйысқан, өмілдірік, жүген, айыл, 
үзеңгі, тараяғы, қамшы және т.б жасап, оларды әсемдеп' 
көркемдеп отырған. Сондай-ақ қайыстан ат-түрман әбзелдерін 
өретін шеберлерді “өрімші” деп атаған.
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Кдзақтардағы көшпелі тұрмысқа бейім шаруаиіылықгың 
үстемдігі алуан түрлі қолөнерінің - тоқымашылықгың, киіз 
басудың, ағаш, металл, тері, сүйек және мүйіз өндеудің 
дамуына себепші болды. Тоқымашылықпен және киіз 
басумен көбіне әйелдер айналысты, олар негізінен алғанда 
ұйге керек-жарақгардың тоқымашылық пен ісмерлікке 
қатысты заттарын: кілемдер, алашалар, шекпендер, киіз үй 
ішіндегі алуан түрлі баскүрлар, бау-шулар, текеметтер, 
сырмақгар, аяққаптар және т.б дайындады.

Қыстаулардағы отырықшылықкд бейімделген тұрғын 
уйлердің дамуы, ұй-жайлар санының көбеюі және орыс 
мәдениетінің ықпалы тұрғын үйлердегі керек-жарақгардың 
едәуір өзгерісіне әкеп соқты. Дәстүрлі үй бұйымдарының 
орнына әйнектелген ьщыс қоятын шағын шкафтар, жақтаулы 
ағаш кереуеттер, іші қүлыпталатын әр түрлі сандықгар пайда 
болды. Қазактардың ұлттық киімінде этнографиялық белгілері 
сакталып кдлғанымен, олардың да пішіні мен түрлеріне 
өзгерістер енді. Ер адамдар бітеу пішілген, кеудесінде тік өңір 
қақпағы бар, жалпақ кдйырма жағалы, етегі біршама үзын 
көйлек киетін болды. Ер адамдардың көп таралған сыртқы 
киімінің түрі шапан болды. Ол көбінесе фабрикалық 
маталардан тігілді. Аукдтты кдзақтар түрлі-түсті бүқара 
жібегінен, барқыттан қымбат матамен әдіптеп тігілген шапан 
киді. Қазақгар әдемі “мәуіті шапан” мен “мәуіті шекпен” де 
дайындады. Олардың қос шабуынан өрнек салынды. 
Шабудың төменгі жағынан тілік кдлдырылыгт, жүқа түйе 
жүннің тоқымасынан тігілді. Қдзақстанның барлық 
облыстарында кдзақтардың кеңінен қолданылған қысқы сырт 
киімінің ежелгі түрлерінің бірі — күпі көктемде қыркылған 
түйе немесе қой жүнінен дайындалды. Сырт киетін қысқы 
киімнің қадірлісі аң және үй жануарларының терісінен 
тігілген ішіктер болды. Қазактардың кебінің қолы жететін 
және кең таралған қысқы киім түрі қой терісінен өнделіп, 
жүні ішіне қаратып тігілген тон болды. Енді аяқ киім 
түрлеріне келетін болсақ, кззақгардың негізгі аяқ киімі 
былғары етік, кебісті мәсілер болды. XVIII ғасырда 
қазақгардың жазда киетін өкшесі биік, түмсығы қайқы 
етіктері XIX ғасырдың екінші жартысында жоғала бастады. 
Барлық жастағы ер адамдар қыс кезінде негізінен ішінде киіз 
байпағы бар үзын қонышты саптама етік киді. Неғүрлым 
аукдттылары жаз кезінде былғары кебісі бар мәсі киіп жүрді.
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Бүл аяқ киімдердің барлығы оң және сол аяқ деп бөлінбей 
бірдей тігілетін. Бас киім түрлеріне келетін болсақ, ересек ер 
адамдардың барлығы шаштарын алдырып, басына тақия, 
тебетей киді. Бүның сыртынан тігілген терісіне сәйкес сусар, 
пүшпақ және елтірі деп аталатын бөріктер киді. Әйелдердің 
киімдері жас ерекшеліктеріне сәйкес бір-бірінен біршама 
ерекше болды. Кдзақ әйелдері ерекше сәнді киініп, 
киімдерінің сыртынан тағатын кемер белдіктерін күміспен 
күптеп, алтынмен аптап, қымбат бағалы тастармен өшекейлеп 
отырды. Әйелдердің жасы мен отбасындағы жағдайына 
байланысты бас киімдері де ерекше болды. Мәселен, жас 
қыздар шет-шетіне моншақган немесе бағалы металдан 
шекелік тағьшған, бай нақышты үкілі тебетей - “қасаба” киді. 
Үзатылған қыздың бас киімі сәукеле бір жылдан соң ақ 
мақга-матадан дайындалған кимешекпен ауыстырылатын еді.

Мал шаруашылығына негізделген қазақгардың түрмысы 
олардың ішетін тамақтары мен ыдыс-аяқгарынан айқын 
көрінеді. Негізгі тамақгары ет-сүт енімдері болды. Кдзақтар 
ьщыс пен керек-жарақгарды көбінесе сынбайтын 
материалдардан: ағаштан, теріден, киізден және шүғадан 
жасаған. Олар: торсық, саба, күбі, қазан, таба, ожау, астау, 
ағаш табақгар, мес, мал сауға арналған көнек және т.б. 
Көшкен кездерінде ьщыс-аяқгы сыртқы беті түрлі-түсті 
күрақтармен өрнектелген арнаулы киіз қаптарда (аяққаптарда) 
сақтаған. Сусымалы мал өнімдері үшін тоқыма кдптар 
дайындаған. Сүр ет пен сары майды ағаштан жасалған 
кебежелерде сақтаған.

Сөйтіп, XVIII ғасырдың аяғы мен XIX ғасырда 
қазактардың рухани және материалдық мәдениетінде көшпелі 
және жартылай көшпелі түрмыс-салтына байланысты дәстүрлі 
ерекшелікгер сақталыгі қалды.

Сонымен, қорыта айтқанда, 1867-1868 жж. әкімшілік 
реформасы Ресейдің қазақ жеріндегі саяси-әкімшілік, 
әлеуметтік-экономикалық үстемдігін нығайту болса, ал қоныс 
аударушы орыс шаруаларын жаңа елдерде өзінің саяси- 
әлеуметтік тірегіне айналдыра отырып, кдзақтардың рухани 
және мәдени дамуына ықпал жасау аркылы оларды 
орыстандыру, шоқындыру негізінде империяньщ түтастыгын 
күшейтуді көздеді.



X X ҒАСЫ РДЫ Ң  БАСЫ НДАҒЫ  ҚАЗА Қ С ТАН

• Бірінші орыс революциясы жөне оның Кэзақстанга әсері.
• Бірінші дүниежүзілік согыс жылдарындағы Казахстан. Қазақтардың 

1916 ж. үлт-азаттық көтерілісі.
• Ресейдегі акдан буржуазиялық-демократиялық революциясы және 

оның Кэзақстандағы қоғамдық-саяси өмірге әсері.

1. Бірінші орыс революциясы жөне оның Қазақстанға
өсері

XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың басындағы қазақ 
өлкесінің әлеуметтік-экономикалық өмірінде болған 
өзгерістер ескі қалалардың өсуімен, жаңа калалардың пайда 
болуымен, әсіресе олардың ірі әкімшілік орталықгарына 
айналып қана қоймай, оларды мекендеген халықтың 
шаруашылығында және мәдени, қоғамдық өмірінде үлкен 
роль атқаруымен сипатталды. XX ғасырдың басында-ақ 
Қазақстан көп ұлтты елге айналды да, ғасыр басында 
К^зақстанның негізгі территориясы алты облысқа бөлінді: 
Сырдария мен Жетісу облыстары Түркістан генерал - 
губернаторлығына (орталығы - Ташкент қаласы), ал Ақмола, 
Семей, Орал, Торғай облыстары — Дала генерал-губернатор- 
лығының кұрамына кіргізіліп, Ішкі (Бөкей) ордасының 
территориясы Астрахань губерниясына, ал Маңғыстау 
Закаспий облысына қаратылды.

Осы кезенде Ресей империясының ішкі губернияларынан 
көші-қон ағынының дамуы нәтижесінде Қазақстан халқынын 
тез өскендігі де аңғарылды. Оған дәлел: Ресей империясынын 
Бірінші жалпыға бірдей санағынан кейінгі алғашқы екі 
онжылдықта (1897-1917 жж.) Қазақстан халқының саны 
4147,7 мың адамнан 5045,2 мың адамға, яғни 25,7% көбейген. 
Ал, өлкенің демографиялық деректерінің табиғи өсу деңгейіне 
салыстырмалы талдау жасасақ, мынадай цифрларды аңғаруға 
болады. Олкенің сол кездегі негізгі алты облысы бойынша 
1897-1906 жылдарда жалпы алғанда бір мың адамға халықгың 
табиғи өсімі 11,3%, ал 1907-1916 жылдарда -15,3%; Ақмола 
облысы бойынша орыстар мен украиндардың үлес салмағы 
1897 жылғы 33,0% 1917 жылғы 55,7% дейін өскен де, осы екі 
онжылдық ішінде халықгың табиғи өсімі 38,9% болған. Ал, 
кдзақгары басым облыстарда табиғи өсімнің едәуір төмен
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болғандығы көрінеді: Жетісуда - 25,7%, Сырдарияда - 25,6%, 
Оралда — 20%, Семейде - 15,6%. Сөйтіп, Қазақстанның 
байырғы халқының үлес салмағының азаюына ғасырдың 
басында орыстардың, украиндардың және баска да үлт 
өкідцерінщ империяның ішкі аймақгарынан жаппай коныс 
аударуының қатты эсер еткендігін аңғаруға болады.

Ал, жалпы алғанда, XX ғасырдың басында қазактар, 
орыстар, украиндар бүкіл өлке халқының 87%-ынан 95%-ына 
дейін қүрады да, өлкеде бүлардан басқа татарлар, өзбектер, 
дүнгендер, мордвалар және басқа да үлт өкілдері қоныстанды.

Ерекше назар аударатын тағы бір жайт - ол өлке 
түрғындарының 90%-ынан астамының ауьиідық жерлерде 
қоныстануы еді. Олардың негізгі кәсібі ежелден келе жаткан 
мал шаруашылығы болатын. Сонымен катар, XX ғасырдың 
басында егіншілік халықтың көп бөлігінің негізгі кәсібіне 
айналды. Қоныс аударған орыс шаруаларынан басқа, 
егіншілікііен жергілікті қазақгар да айналысты. 1897 жылғы 
санақ бойынша, өлке халқының 55,4%-ы егіншілікпен 
шүғылданған.

Сонымен, XX ғасырдың басындағы Қазақстандағы 
олеуметтік~демографиялық ахуалға талдау жасаған кезде, 
жалпы олкедсгі патшанын, отарлау саясатының кең белең 
алғандығын еркін аңғаруға болады: біріншіден. өлкедегі 
халықтың көп үлтты қүрамының қалыптасу үрдісі күшейе 
түсті; екіншіден, байырғы халыктың үлес салмагы кеміді де, 
келімсек халықтыц, негізінен алғанда, орыстар мен 
украиндардың үлесі өсті; үшіншіден, қалалар мен олардағы 
халықтың біршама өсуі байқалып, оның күрамында 
метрополияның басқа аймактарынан келген қоныс 
аударушылар мен отаршылдық әкімшілік пен кэсіпкерлікке 
байланысты әлеуметтік жіктер мен топтардыд басымдылығы 
толық аңғарылады.

XX ғасырдың басында Ресей патшалығының отары 
ретіндегі Қазақстанда негізінен өнеркәсіптің екі саласы, яғни 
тау-кен ондірісі мен кен-зауыт өнерквсібі, сондай-ақ, ауыл 
шаруашылығы, оның ішінде мал өнімдерін үқсату жөніндегі 
онеркәсіп жатқызылды. Әсіресе тау-кен өнеркәсібі түсгі 
металлар мең темірдің бай кен орындарын пайдаланыл 
жатқан Алтай мен Орталық Қазақстанда өркендеді. Бірак, 
ғасыр басында мыс, алтын, темір жөне басқа казба
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байлықгарын шығаратын еліміздің тау-кен кәсіпорындары, 
негізінен, шетелдік акционерлік қоғамдардың қолына көшті. 
Мысалы, 1904 жылы Лондонда пайда болған Спаск мыс 
кендерінің ағылшын-француз акционерлік қоғамы Спаск- 
Успенск мыс кені мен заводын, Саран-Караганды тас көмір 
кенін және рудниктерін түгелдей сатып алып, пайдаланды.

Кдзақ өлкесінің ғасыр басындағы тау-кен өнеркәсібінің 
басты салаларының бірі алтын шығару болды. Сонымен 
қатар, Екібастүзда, Қарағандыда, Саранда көмір кен 
орындары мол пайдаланылды. Өндірілген көмір темір жолмен 
және су жолдарымен Ресейдің Пермь губерниясына, Омбы 
мен Барнаулға, сондай-ақ, өлкенің Павлодар, Қызылжар 
және басқа да кдлаларына жеткізіліп отырды.

Осы кезеңце Батыс Кдзақстан өңірі мен Орал-Ембі 
аймағында мүнай шығару өнеркәсібі де біршама дамыды. 
Бірақ, ол кәсіпорындар толығымен шетел капиталистерінің 
билігінде қала берді. Тек, 1912-1914 жылдардың өзінде ғана 
ағылшын капиталистеріне қарасты "Батыс-Орал мүнай 
қоғамы", "Орал-Ембі қоғамы", "Солтүстік Каспий мұнай 
компаниясы” өлкенің арзан жұмысшы күшін пайдаланып, 
бәсекелестіктің болмауына байланысты мұнайдың мол бай 
кен орындарын жыртқыштықпен пайдалана отыра, өздеріне 
өлшеусіз, үшан-теңіз пайда өкеліп жатты.

Осындай себептерге байланысты, Кдзакстанның кен 
өнеркәсібі бұл кезеңде жергілікті капитал негізінде өсіп 
шыққан жоқ. Оны сырттан келген орыс жэне шетел капиталы 
жасады. Оның өнімі түгелдей дерлік өлкеден тыс жерлерге 
әкетілді, ал пайда XX ғасырдың басынан бастап шетелге кетіп 
жатты. Осының бері кен өнеркәсібінің Кдзақстанның 
әлеуметтік-экономикалық өсуіне ықпалын кұрт кемітті.

Өлке өнеркәсібінің біршама өсу жолын түтас алып 
кдрастырар болсақ, мұнда ауылшаруашылық шикізаттарын 
өндейтін кәсіпорындардың атап айтсақ, теріден былғары 
жасайтын, май шыжғыратын, сабын қайнататын, арақ, спирт, 
шығаратын, май шайқайтын және т.б. кәсіпорындардың 
белгілі дәрежеде роль атқарғандығы байкзлды.

XX ғасырдың басында да Қазақстанның орталық аудан- 
дарының капиталистік өнеркәсібінің шикізат көзіне, сондай- 
ақ өнім өткізу рыногына айналуында темір жолдардың 
салынуы маңызды роль атқарды. Өйткені, олар бір мезгілде
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артта қалған отар аудандарына, ең алдымен Орта Азия мен 
Сібірге Ресей капитализмінің ену құралына айналған болатын. 
Ал, шын мәнінде, Орта Азия мен Қазақстанды Ресейдің 
экономикалық игеруі осы аумактардың терең түкпіріне темір 
жолдар салудан басталған еді.

Темір жол желілері Қазақстан аумағында XIX ғасырдың 
аяғы мен XX ғасырдың басынан ірі темір жолының 
салынуына байланысты тартыла басталды. Революцияға 
дейінгі Қазақстанның негізгі ірі Сібір темір жол желісі 1901- 
1905 жылдары салынған Орынбор-Ташкент жолы болды. 
Сөйтіп, ғасыр басында одан кейін Троицк, Алтай және Жетісу 
темір жолдарын салу жұмыстары дами түсті. Әрине, өлкенің 
әлеуметтік-экономикалық өмірінде жол қатынастарының 
дамуы маңызды рөл атқарды. Әсіресе, олар сауданың 
оркендеуіне өз ықпалын тигізді. Бұл темір жолдар өлкені 
Ресейдің өнеркәсіп орталықтарымен байланыстырып, оны 
жалпыресейлік экономикалық нарыкқа тартты. Қазақстанның 
әр түрлі өнеркәсіп шикізаттары, мал шаруашылығы өнімдері, 
мал, астық сыртқа шығарылып, өлкеге фабрика-завод 
бұйымдары, тагы да басқа қажетті тауарлар әкелінді.

Сонымен қатар, қазақ даласында пайда болған темір жол 
станцияларына сол кезеңде халықтың біршама көп шоғыр- 
лануына байланысты олар өлкенің әлеуметтік-экономикалық 
және саяси-мәдени өмірінің ошақгарына айнала бастағанын 
көреміз. Осы кезенде ірі темір жол станцияларындағы 
халықтың саны бірнеше мың адамға жетті. Мысалы, 1916 
жылы Орынбор станциясында - 9720, Актөбеде - 3263, 
Шалкзрда - 5300, Қазалыда - 3600, Перовскіде - 1852, 
Түркістанда - 2984 адам түрды. 1906-07 жылдары Петропавл 
(Қызылжар) станциясындағы түрғындардың саны 3 мыңнан 
асқан.

Сөйтіп, осы кезеңде өлкедегі өнеркәсіптің біршама дамуы, 
темір жолдардың салынуы, су жолдарының пайдалана бастауы
- Қазақстанда жалпы жүмысшы табын қалыптастырудыц 
бірден-бір әлеуметтік-экономикалық негіздерін қалауға себеп 
болды. Өлкедегі мүндай өзгерістер ғасыр басында одан орі 
дами түсті. Мысалы, 1913 жылғы өлкедегі жүмысшылар саны 
75 мың адамға дейін жетті. Сонымен қатар, Кдзақстанда 51 
мың жүмысшы еңбек еткен 675 фабрика-заводтың 
кәсіпорындары болды да, ол жүмысшылардың 28 мыңға
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жуығы ірі енеркәсіп орындарында істеді. Тек теміржол мен су 
жолдарында 25 мыңнан астам жұмысшы еңбекпен қамтылды. 
Ал, бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарында жүмысшылар 
саны ірі өнеркәсіп орындары мен транспортта өсе түсті. 
Сөйтіп, 1917 жылғы К^зан төңкерісі түсында Қазақстандағы 
жүмысшылардың жалпы саны 90 мыңға жетті.

Бірақ, жергілікті казақ жүмысшылары көбінесе маусымдық 
жүмыстарға ғана тартылып, кәсіби мамандықтарының 
болмауынан түрақгы жүмыстармен қамтылмады. Түракгы 
жүмыснен тек темір жол желілері мен тау-кен өндіріс орындары 
ғана біршама қамтамасыз ете алды. Сөйтіп, өлкедегі тау-кен 
өндірісі, завод кәсіпорындары мен транспортта ғана 
жүмысшылардың шоғырлануы жоғары болды.

Соған қарамастан, әлеуметтік түрғыдан олкенің онеркәсіп 
жүмысшыларының жағдайы Ресейдің онеркәсібі дамыған 
аудандарымен салыстырғанда әлдеқайда ауыр болды. Оған 
кәсіпорын қожайындарының октемдігімен белгіленген жүмыс 
күнінің үзақтығы себеп болды. Мысалы, Ембінің мүнай 
кәсіпорындарында 12 сағатқа дейін, алтын өндірілетін кен 
орындарда 10-12 сағат, тұз өндірілетін кәсіпшіліктерде 14-16 
сағатқа дейін созылды. Міне, осындай әлеуметтік 
теңсіздіктердің басымдылығын көрген және кәсіп иелерінің 
өздеріне алалаушылық жасап, қүқыктарынан айыру 
шараларын басынан өткізген қазақ жүмысшылары ерекше 
ауыр жағдайда болды. Осының бәрі күрделеніп келіп, казак 
жүмысшыларын оздерінің әлеуметгік-экономикалық және 
қоғамдық-саяси жағдайларын жақсарту мақсатындағы күреске 
итермеледі.

Жалпы Қазақстан еңбекшілерінің саяси оянуына, өлкедегі 
отаршылдық езгіге, әлеуметтік теңсіздік пен қанаудың баска 
да түрлеріне қарсы үлт-азаттық, жүмысшылар мен 
шаруалардың бостандығы жолындағы қозғалыстардың ерекше 
серпін алуына, әрине, патшалық Ресейдегі 1905-07 жылдарда 
откен түңғыш буржуазиялық-демократиялық революцияның 
ықпалы зор болды. Біріншіден, өлкенің экономикалық және 
саяси дамуы дәрежесінің салдарынан жүмысшы қозғалысы 
орістеді. Екіншіден, оған онеркәсіп пен қала жүмысшылары 
қатысты. Үшіншіден, аграрлық қозғалыстар, негізінен, кдзақ 
ауылдарының, қоныс аударған деревнялардың, еңбеккерлер 
топтарының іс-әрекеттерінен көрінді. Тортіншіден, үлт
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зиялылары қоғамдық-саяси жұмысқа белсене араласып, үлт- 
азаттық қозғалысты жаңа сатыға көтерді.

Сөйтіп, 1905-1907 жылдарда өткен Кдзақстандағы жүмысшы 
қозғалысы өзінің саяси дамуының жаңа кезеңіне кдцам басты. 
Кдзақ даласында осы жылдары Ресейдегі револқ>циялық 
гіроцестердің жалпы барысымен тығыз байланысты жүмыс- 
шылардың бірқатар саяси және экономикалық толкулары 
болып өтті. Оларға 1905 жылдың желтоқсанында Успенск мыс 
руднигіндегі, 1907 жылдың маусым айында Спасск мыс 
қорыту зауытындағы, Қарағанды кендері мен Успенск 
руднигіндегі, сондай-ақ, Семей, Орал, Ақгөбе, Верный, 
Қостанай және басқа да кдлалардың кәсіпорындарындағы 
өткен ереуілдерді жатқызуға болады.

Ресей империясындағы 1905 жылғы қалыптасқан саяси 
ахуал қазақ халқының азаттық қозғалысының жаңа сатыға 
көтерілу кезеңін бастап берді. 1905 ж. саяси оқиғалар туралы 
алғашқы хабарлар қазақ даласына жетісімен, Ә. Бекейханов 
атап көрсеткендей, "бүкіл дала саясат аясына тартылып, 
азаттық үшін қозғалыс тасқыны қүрсауына енді". Сол 
кезеңцегі әкімшілік орындарына түскен мәліметтердің бірінде: 
"Патша үкімдерінің жариялануынан бері қарай қырғыз жүрты 
мерзімді басылымдарға қызығушылықпен зер сала кдрай 
бастады. Сауаты барларының көпшілігі астаналық газеттерді 
жаздырып алуда. Қырғыздар арасында бүрын-сонды болмаған 
қүбылыстар байқалуда" — делінген. Қазак даласында 
байқалған мүндай қүбылыстардың бірі өлкенің барлық елді 
мекендерінде қазақгардың үлкенді-кішілі жиылыстарының 
өткізіле бастауы еді. Мүндай жиылыстарда кдзақ жүртының 
көкейтесті мүқтаждыктары талқыланып, ол жөнінде орталық 
үкімет орындарына тапсыруға петициялар әзірленді. 
Осылайша қазақ даласындағы саяси күрес патшаға, орталық 
билікке петиция жазып тапсыру түрінде көрініс ала бастады.

Қазақгардың орталық билік орындарына тапсырган 
петицияларында жерді тартып алуға, салықгың ауырлығына, 
төменгі баскару органдары мен патша чиновниктерінің 
тарапынан озбырлық, қиянат, қоқан-лоқы жасалуына 
наразылық білдірілді. Сонымен бірге өздерінің діни істерін 
Орынбор муфтилігіне қарату, қазақ арасында оқу-ағарту ісін 
ретке келтіру жөне өлкеге земство енгізу сүралды.

Орталық тәуелдіктегі қазақ елінің мүң-мүкгажын білдірген
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петицияларды жазып, оны тиісті орындарына тапсыру ісі 1905
ж. көктем айларында-ақ қолға алынған болатын. Мәселен, 
1905 ж. сәуірдің 2-інде Ақмола қаласындағы Халфин деген 
қазақ саудагерінің үйінде жиылыс өтіп, Петерборға барып 
петиция гапсыру үшін арнайы делегация сайлап жіберу 
мәселесі қарастырылған. Ақмола каласыдда еткен осы жиылыскд 
әкімшілік орындарында тілмаштық қызмет атқарған 
Серкебаев, Кенжебаев және Сатыбалдиндер басшылык 
жасаған.

Кдзақ даласынан петициялар арнайы делегация жіберу 
арқылы да, сонымен бірге жеделхатпен де жолданған. 
Петицияларды жазып дайындау ісінің басында негізінен сан 
жағынан аз болғанымен, саяси күрес қазанында қайнап, 
жаңадан қалыптасыи, тез ысыла бастаған үлттық 
интеллигенция өкілдері түрды. Ол жөнінде М. Дулатов: "1905 
жылдан бері қазақ жүрты да басқалардың дүбіріне елеңдеп, 
үлт пайдасын қолға ала бастады. Сол бостандық жылдарында 
Семей облысының оқыған басшылары көзге көрікті іс кылып, 
жүртқа көсемдікпен жол-жоба көрсеткені үшін алды абақтыға 
жабылып, арты айдалып, қалғандары сенімсіз болып кдлды”,
- деп жазды.

1905 жылы Семей облысы Кдрақаралы уезінің Крянды 
жәрмеңкесінде 14,5 мың (екінші деректе 16 мьщ) адам қол 
қойған Қарқаралы петициясына Ә.Бөкейхановтың, 
А.Байтүрсыновтың, Ж.Ақбаевтың кдтысы болған. Осы 
петиция туралы және оны дайындап, көптеген адамдарға 
қолдатудағы Ахмет Байтүрсыновтың ерекше еңбегін жоғары 
бағалаған М.Әуезов 1923 жылы жазған “Ахаңның елу жылдык 
тойы” деген мақаласында: “1905 жылы Кдркаралыда Ахаңмен 
баскд да оқығандар бас қосып, кіндік хүкіметке қазақ 
халқының атынан петиция (арыз-тілек) жіберген. Ол 
петицияда аталған үлкен сөздер: бірінші — жер мәселесі. 
Кдзақтың жерін алуды тоқтатып, переселендерді жібермеуді 
сүраған. Екінші - қазақ жүртына земство беруді сүраған. 
Үшінші — отаршылардан орыс қылмақ саясатынан қүтылу 
үшін, ол күннің қүралы барлық мүсылман жүртының 
қосылуында қазақ жүртын муфтиге каратуды сүраған. 
Петицияларды тілек қылған ірі мәселелер осы. Ол күндегі ой 
ойлаған кдзақ баласының дертті мәселелері осылар 
болғандықтан, Акдндар бастаған іске қыр қазағының ішінде
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тілеулес кісілер көп шыққан, көпшіліктің оянуына себепші 
болған”, -  деді.

Қазақстандағы революциялық қозғалыстың біршама өрлеуі 
1905 жылдың қазан-қараша айларында өткендігі тарихтан 
белгілі. Өйткені, бұл кезде 17 қазандағы патша Манифесінің 
жариялануы Қазақстанның көптеген кдлаларында көп адам 
кдтысқан жиылыстарға, демонстрацияларға жөне халықтың 
қалың тобының бой көрсетулеріне ұштаскдн болатын. Бұл 
туралы Әлихан Бокейханов былай деп жазды: "Қазақтардыц 
жүріп-тұруы арқасында Манифест қысқа уақытта бүкіл 
даланың қолына тиді. Жер-жерде қазақтар үлкенді-кішілі 
съездерге жиналды... Манифесті оқыды, оны түсіндірді, 
болашақтағы Мемлекеттік Дума сайлауы туралы мәселелерді 
талқылады. Облыстың ең алыс түклірлерінен қазақтар топ- 
топ болып қалапарға барды, онда қала түрғыидары 
үйымдастырған қалалық митингілерге қатысты. Орыстар, 
гатарлар, сарттар мен қазақтар бір туысқан от басына 
қосылып кетті".

Қазақ үлт зиялыларының қоғамдық-саяси қызметіндегі 
белсенділігі де арта түсті. Олар 1905 жылдың желтоқсанында 
Оралда бес облыстың қазақ халқы делегаттарының съезін 
өгкізіп, оз партиясын — Ресей конституциялык-демократня- 
лық (кадет) партиясының бөлімшесін қүруга әрекет жасаған 
болатын. Ондағы мақсат — 17 қазанда жарияланған патша 
Манифесі берген бостандыктар шеңберінде қазақтардың 
үлттық мүдцесін қорғау еді. Осыған байланысты 1906 жылдың 
ақпанында Семейде қазактардың екінші съезі өткізілді. Ол 
кадеттерге жақын бағдарламаны мақүлдады. Сонымен қатар, 
оған өлкеге шаруалардьщ қоныс аударуын токтату, 
Қазақстанның барлық жерін байырғы халыктың меншігі деп 
тану, үлттық мектептер ашу, тағы басқа да талаптар енгізілді. 
Олардың басында Ә.Бокейханов, А.Байтүрсынов, М.Тынышбаев, 
М.Шоқаев, М.Дулатов, Б.Қаратаев және қазақ зиялыларыньщ 
басқа да корнекті қайраткерлері жүрді. Сондай-ак, олар дін 
үстану бостандығын жақтап, әсіресе үкімет пен жсргілікті 
органдардың мүсылман дініне карсы шараларыма наразылық 
білдірді. Үлттық мәдениетті дамытуды, сонымен қатар, 
Қазақстанда қазақ тілін баскд тілдермен тең қолдануды талап 
етті. Міне, осыған орай мүсылман дінбасыларының ыклалы 
күшті болған Семейде, Петропавлда, Ақмолада, Верныйда
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және т.б. қалаларда діни үйымдар пайда болды. Өлке 
мұсылмандарының діни талаптар қойған нетициялық науқаны 
кеңейе гүсті. Жалпы мүсылман қозғалысы түрік 
халықтарының Ресей империясы қүрамыпдағы автономиясы 
және мәдени-автономиялық дамуы туралы мәселе көтерді.

Сонымен кдтар, осы кезенде Қазақстан халқының саяси 
ой-ерісінің дамуында Мемлекеттік Думаға сайлау жүргізу 
науқаны маңызды рөл атқарып, онда қазақ зиялыларының 
көптеген өкілдері белсенді қызметімен көрінді. Мысалы, 1905 
жылдың 6 тамызында Мемлекеттік Дума жөніндегі патша 
Манифесі кдзақ еліне де депутат сайлау қүқығын берген 
болатын. Бірақ, бүл құқықгың жартыкештігі байқалды. 
Өйткені, депутаттарды сайлау барысында үлттардың ара 
салмағы есепке алынбады. Сондықтан, қазақ зиялылары 
мүндай әділетсіздікті түзетуге біршама әрекет жасап көрді. 
Нәтижесінде, қазақ халқы Мемлекеттік Думаға әр облыстан 
бір депутаттан ғана сайлау қүқығына ие болды. Сөйтіп, 
Қазақстаннан бірінші Мемлекеттік Думаға барлығы 9 депутат, 
оның ішінен 4 миллион қазақ халқынан 4 депутат: 
Ә.Бекейханов, А.Бірімжанов, А.Қалменов және Б.Қүлманов 
сайланды. Олар Дума жүмысына мүсылман депутаттары 
фракциясы қүрамында катынасты. Бүл фракцияның заң 
жобасы ретінде дайындаған ең басты күжаты аграрлық 
мәселеге байланысты еді. Мүсылмандар фракциясы жер 
мөселесіндегі аграрлық түжырымдаманы мүсылмандар 
партиясының бағдарламасы негізінде үсынды.

Ал барлығы 72 күн ғана жүмыс жасаған бірінші 
Мемлекеттік Дума 9-шілде күні үкімет шешімімен таратылды. 
Дәл сол күннің кешінде Думадағы оппозицияның 182 өкілі 
(кадеттер, трудовиктер, меньшевиктер) Выборг кдласында 
(Финляндия) жиналып, Манифест дайындап, оған өздерінің 
қолдарын қойды. Олардың арасында Ә.Бөкейханов та бар еді. 
Сол үшін келесі Думаға сайлану күқығынан айрылып кдна 
қойған жоқ, сонымен бірге жауапка тартылып, абақтыда 
отырып шығады. Сөйтіп, халық бүқарасының назарын 
аландату үшін шақырылған бірінші Мемлекеттік Дума оның 
үміттерін ақтамады, ал оның мінберін партиялар өз 
мақсаттарына пайдаланады.

Екінші Мемлекеттік Думаның сайлануына келер болсақ, 
ол 1905 жылдың 6 тамызындағы және 11 желтоқсанындағы
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сайлау заңдары негізінде өткізілді. Думаға Қазақстаннан 14 
депутат, олардың 6-ы кдзақ ұлтының өкіддері болды: молда 
Ш.Қосшығұлов — Ақмола облысынан, би Х.Нүрекенов -  
Семей облысынан, адвокат Б.Қаратаев — Орал облысынан, 
сот тергеушісі А.Бірімжанов — Торғай облысынан, 
Т.Алдабергенов — Сырдария облысынан, қатынас жолдары 
инженері М.Тынышбаев — Жетісу облысынан сайланды.

Екінші Дума депутаттарының қүрамы жағынан болсын, 
кұн тәртібіне қойылған мәселелерді талқылау жағынан 
болсын бірінші Думаға қарағанда солшыл бағытта болган-ды. 
Негізгі пікір тартысын тудырған мәселелердің бастысы 
аграрлық және қоныс аудару мәселесі болды. Әсіресе, 
депутаттар Б.Қаратаев, АБірімжанов, Ш.Қосшығүлов, 
Х.Нүрекенов өте белсенді түрде, заң шеңберінде патша 
окіметінің қоныс аудару саясатына қайткенде бір ықпал етуге 
тырысты. Мәселен, 1907 жылы 17 мамырда депутаттық 
сауалға байланысты жарыссөзде депутат Б.Кдратаев сөйледі. 
Ол өзінің сөзін қазақ халқы үшін ең маңызды іске айналған 
жер мәселесіне арнады: "Үкімет, біріншіден, Ресей ішіндегі 
помещиктер мүддесін, яғни, 130000 помещиктің мүддесін 
қорғау үшін" жерсіз орыс шаруаларына кдзақ жерлерін тартып 
әперіп отыр. Екіншіден, үкіметтің бүл саясаты ашықтан-ашық 
үлы державалық, шовинистік негізде жүргізіліп отыр. Соның 
нәтижесінде жерге орналастыру мекемелері кдзақтарды 
"орныққан орындарынан, поселке, деревня қүрап отырган 
үйлерінен жаппай қуып шығумен айналысып отыр". Әрине, 
бүл сөз іс жүзінде патша үкіметінің қазақ даласыңдағы 
отарлау саясатын жергілікті халықгың атынан әшкерелеу еді. 
Б.Қаратаев орыс халқының еңбекші бүқарасы мен зиялы 
қауымын қазақ елінің осындай ауыр жағдайына көңіл 
аударуға шақырды.

Патша үкіметі 1907 жылдың 3-маусымында шығарған 
заңымен екінші Мемлекеттік Думаны да таратып жіберді. Бүл 
қүжат, сонымен бірге, сайлау Заңына өзгерістер енгізді. 
Патша үкіметі Қазақстан мен Түркістанда пөрменді отарлау 
саясатын жүргізе отырып, Думада бүл аймақтардан 
депутаттардың болмағанын өзіне қолайлы деп тапты. 
Сонымен, кдзақ депутаттары кдтынаскдн бірінші жөне екінші 
Думалар қазақ қоғамының отарлық жағдайына өзгеріс енгізе 
алатындай ешқандай зандар кабылдаған жоқ. "3-маусым
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Заңының" өмірге келуімен бірге, қазақ зиялыларының Думаға 
артқан үміті де біржола сөнген еді. Дегенмен, ”3-маусым 
Заңы" қазақ зиялыларын Дума арқылы жүргізуді көздегел 
саяси күрестен біржола ығыстыра алған жоқ. Олар Думадан 
тыс қала отырып, қүрамы жағынан алғашқьі екі Думадан 
анағүрлым консервативті, үлыдержавалық бағыттағы үшінші 
Дума шеңберіңде де мүсылман фракциясы, сібірлік 
депутаттар, солшыл кадеттер және басқа да одақтастары 
арқылы патшалықтың қазақ жеріндегі отарлау саясатына, "3- 
маусым Заңына" қарсы әрекеттерін тоқгатпады. Ал, жалпы 
алғанда, сол кезеңдегі қазақ зиялыларының мерзімінен бүрын 
таратылған патша үкіметінің бірінші және екінші Дума 
жүмысына және оларға қатысты саяси шараларға кдтысуы, 
әрине, олар үшін үлкен өмір мектебіне айналып, белгілі 
деңгейде өзіндік із қалдырды. Олар, біріншіден, империя 
жағдайында Дума сияқты "өкілетті" орынның, ең алдымен, 
орыс помеіциктерінің мүддесіне, империялық мүдделерге 
қызмет жасайтындығына көздерін жеткізді. Ал, екіншіден, 
қазақ зиялылары Думаға кдтысты шараларға араласа отырып, 
негізгі мақсатқа жету үшін жалпы халыктың саяси 
белсенділігін арттыру мен батыл қимыл-әрекеттердің қажет 
екендігіне де көздері жетті. Сондык^ан да бүл ізгі мақсаткд 
қол жеткізу үшін, ендігі жерде қазақ зиялылары саяси 
күрестің басты қүралдары ретінде "Айқап" сияқгы журнал мен 
"Қазақ" сияқгы бүкдралық газет шығарып, өздерінің ғасыр 
басындағы белсенді басталған қоғамдық-саяси қызметін одан 
әрі жалғастыра түсті.

"Айқап" журналы қазақ елінде 1911-1915 жылдары шығып 
түрды. Оның шығарушысы және редакторы Мүхамеджан 
Сералин (1871-1929) болды. Журнал Қазақстандағы сол 
кезеңнің идеялық-саяси ой-пікірдің аграрлық-демократиялық 
бағыттарын білдірді. Оған Б.Қаратаев, С.Сейфуллин, 
Б.Майлин, С.Торайғыров, Ж.Сейдалин және басқалар 
қатысып түрды. Журнал беттерінде негізгі мәселелер 
кдтарында оқу-ағарту ісі мен аграрлық мәселе, яғни жер 
қатынастары, көшпенділердің дәстүрлі мал шаруашылығы 
және олардың отырықшылыққа көшуі туралы мақалалар 
көптеп жазылды. Сондай-ақ, журналда патша өкіметінің 
отаршылдық саясаты өшкереленіп отырды.

Сонымен қатар, Орынбор қаласында 1913-1918 жылдары
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А.Байтүрсыновтың басшылығымен шығып тұрған ресми 
"Қазақ" газеті болды. Ол либерал-демократиялық бағыт 
идеяларын ұстанды. Газет редакциясында сол кездегі қазақ 
конституциялық-демократиялық партиясының және қазақ 
халқының жалпы ұлттық қозғалысының жетекшісі, 
экономист-ғалым Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатов 
және басқалар қызмет істеді. Олар ен күрделі аграрлық 
мәселеде жерге Ресей патшалыгының тарапынан мемлекеттік 
меншіктің күшін жою жөне оны казактардың меншігіне беру, 
жер сатуға тыйым салу талаптарын қойды.

Тұтас алғанда, қазақ өлкесінің әлеуметтік-экономикалық 
және қоғамдық-саяси өмірінің дамуы туралы әр түрлі 
көзқарастарда болғанына қарамастан, XX гасырдың алғашқы 
ширегінде шығып түрған "Айқап" журналы мен "Қазақ" газеті 
өз беттеріне ұлттық идеялар мен қазақ халқының мүдделерін 
ақңқат жолымен жан-жақгы көрсете білді.

2. Бірінші дүниежүзілік соғыс жыдцарыңдағы Қазақстан.
Кдзақгардың 1916 жылғы үлт-азатгық котерілісі

Бірінші дүниежүзілік соғыс 1914 жылғы 19 шілдеде (1 
тамызда) басталды. Соғысқа дейінгі түста Ресейде жаңа 
өнеркәсіп салалары жедел кдркынмен дамыды. Өнеркәсіп 
орындары ел экономикасының дамуына үлес қосумен кдтар, 
соғыс қажеттілігіне орай ірі мемлекеттік тапсырмаларды да 
атқарды. Өнеркәсіп өндірісінің ішінде металлургая өндірісі 
үлкен жетістіктерге жетті. Әйткенмен, Ресей соғыскд 
дайындықсыз, әскери-өнеркәсіптік әлеуеті төмен, көлігі 
нашар дамыған жағдайда кірісті, армия әскери-техникалык 
жағынан нашар қамтамасыз етілген еді. Соғыс басталған соң 
жалпы империяда, ішінара Қазақстанда өндіргіш күштердің 
даму деңгейі бірте-бірте кеми берді.

Бірінші дүниежүзілік соғыс Қазақстан экономикасының 
қүлдырауына әкеліп сокты. Ауыл шаруашьиіығы олкедегі 
егіншілік облыстар бойынша біркелкі дамымады. Ол қүнарлы, 
егіншілік шаруашылығын жетік меңгерген аудандарда жақсы 
дамыды. Соғыс егін шаруашылығына да елеулі озгерістер 
енгізді. Ең алдымен, ауыл шаруашылық бакша дақылдарының 
егіс көлемі үлғайды. Мәселен, Қазақстан бойынша күзгі 
бидайдың егіс көлемі 1913 жылмен салыстырғанда 1917 жылы
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63,5%-ға, жазғы бидай - 8,4%-ға, тары - 22,1%-ға, картоп - 
46,3%-ға қысқарды. Ал бақша дақылдарының егіс көлемі 
433,8 мың десятинадан 1115,0 мың десятинаға дейін, яғни екі 
еседен астам көбейді. Өлкенің солтүстік-батыс және батыс 
облыстары бойынша дәнді дақылдардың онімділігі 1914 
жылдан 1917 жылға дейін эр десятинадан алынатын 38,7 
пұттан 29,8 пүткд дейін төмендеді. Соғыс жылдарындағы өлке 
егіншілігі жағдайының сипатты ерекшелігі оның жүргізілуі 
деңгейінің төмендігі болды. Бұл енгізілген ауыспалы егіс 
жүйесінің болмауынан, жердің және түқымдык 
материалдардың өнделу сапасының төмендігінен көрінді. Erie 
көлемі мен өнім көлемінің қысқаруының негізгі себебі жұмыс 
күшінің жетіспеуі болатын. Мәселен, Ақмола облысының 
Көкшетау уезінен ғана 1915 жылы армияға ауыл шаруашы- 
лығымен айналысып келген орыс тілді халықгың 39%-ы 
шақырылды. Қазақстанның басқа да аймақгарында мүндай 
көріністер байкалып түрды.

Ер азаматтарды жаппай майданға аду мал шаруашылы- 
ғының да құлдырауына әкеліп соқгы. Оған сан және сапа 
жағынан үлкен зардап келтірді. Үсақ мал көбірек, ал ірі мал 
азырақ өсіріле бастады. Байырғы халыкгың басым көпшілігі 
түратын жерлерде жылқы, түйе, ірі қара мал саны кеміді. 
Мәселен, Ішкі Ордада 1915 жылы жылқы саны 310,3 мың 
болса, ал 1916 жылы 160,2 мың болып, үлес салмағы жөнінен 
48,5%-ға кеміп кетгі. Маңғыстау уезінде, Сырдария мен 
Жетісу облыстарында да осындай көріністер байқалды.

Соғыс жылдарывда кдзактың мал шаруашылығы, бірінші 
кезекте, мал жайылымдық алаптарды тартып алу салдарынан 
зардап шекті. 1913-1917 жылға дейін қазак халкынан жалпы 
көлемі 764,4 мың десятина жайылымдық алаптың жылқы - ірі 
қара жайылатын 190 жайылымы тартылып алынды және 
жалға алуға даярланды.

Мал санының қысқаруы, ең алдымен, қазақ халқының 
армия қажеттері үшін мәжбүрлеу тәртібімен ет беруге міндетті 
болғандығынан орын алды. Сан миллиондық армияның өсе 
түскен қажеттерін қанағаттандыру мүмкін емес еді. Өйткені 
қазақ шаруашылығында мал саны жылдан-жылға азая берді. 
Сондай-ақ соғыс жылдарындағы мал санының қысқаруына 
ауық-ауық өткізіліп тұратын реквизиция да эсер етті. Патша 
үкіметі соғыс қажеттілігі үшін жергілікті халықтан түйе,
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жылқы, сиыр жинап отырды. Осы жылдарда Түркістан 
өлкесінен 300 мың пүт ет, 70 мың жылқы, 13 мың түйе 
әкетілді. 1914 жылдың ішінде Жетісудан ғана 34 миллион 
сомның малы мен мал өнімдері тасылып өкетілді. Кдзақ 
шаруашылықгарында малды реквизициялау және жылқы 
малын есепсіз пайдалануға байланысты мал санының 
қысқаруы село мен ауылда шаруашылықты қалыпты жүргізуге 
кері эсер етті. Жылқы малы әсіресе солтүстік облыстарда 
азайып кетті. Соғыс жылдарында армияны жабдықгау үшін 
мол мөлшерде азық-түлік даярлау, мал және ет өнімдері 
бағасының өсуіне әкеліп соқгы. Осыған байланысты бүл 
кезеңде өлкеде анағүрлым арзан ет беретін сала - шошқа 
шаруашылығы жедел дами бастады.

Бірінші дүниежүзілік соғыс басталған соң, Қазақстан 
өнеркәсібі де соғыс кджеттері үшін жүмыс істеді. Өлкедегі кен 
өнеркәсібінің маңызды салаларының бірі Успен және Сасық- 
Кдрасу кеніштерінен темір кенін өндіру арта түсті. Бүл 
кеніштерден 1914 жылы — 246 пүт, ал 1916 жылы — 1551 пүт 
темір кені өндірілді. Соғыстың үш жылы ішінде темір кенін 
өндіру 6,3 есе үлғайды. Салықгардың жоғарылығынан, 
кдтынас жолдарының қашықтығынан, қүрал-жабдықтардың 
жетіспеуі салдарынан жөне басқа себептерден алтын 
кеніштерінің саны қысқарды. Түсті металдарға деген 
қажеттіліктердің артуы және олардың бағасының күрт өсуі 
соғыс жылдарында түсті металлургияның, өсіресе Риддер 
және Скольский кеніштерінің дамуына түрткі болды. Түсті 
рудалар өндіру 1913 жылмен салыстырғанда 1917 жылы 25,3 
есе өсе түсті.

Бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарында мыс рудасын 
негізінен “Спасск мыс рудалары” акционерлік қоғамы мен 
“Атбасар мыс кендері” акционерлік қоғамы өндірді. Біракта, 
мыс кенін өндіру жылдан-жылға кеми берді. Жер қойнауын 
жыртқыштықпен пайдалану “Спасск мыс кені” акционерлік 
қоғамының Успен кенішіндегі барлық бай кенді 
(қүрамындағы мыс 25%) алып қоюына өкеп соқгы. Соғыс 
жылдарында Сарысу байыту фабрикасы салыңды. Ол 
революцияға дейін қүрамында 25-30% мыс бар 128 мың пүт 
шикізат өндірді.

Көмір өндіру Семей, Торғай, Ақмола облыстарында 
жүргізілді. Соғыс жылдарында Екібастүз кен орындары елеулі
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рөл атқарды. Ол Екібастүз қорғасын-мырыш зауытын, 
Ертістегі жекеше кеме қатынасын, Оралдағы Боголовск және 
Қышым зауыттарын көмірмен жабдықтап отырды.

Өңдеуші өнеркәсіп соғыс мүктаждығына ет-сүт онімдерін, 
былғары тауарлар жэне баска да тұтыну заттарын беріп 
отырды. Әсіресе, былғары тауарларын өндіру өсті, бұл кезенде 
өлкеде 139 былғары кәсіпорны жүмыс істеді. Олар негізінен 
Семей және Акмола облыстарында орналасты жөне бүкіл 
ауыл шаруашылық өнімінің 64,3% -ын оңдеді. Шынына 
келгенде, былғары, тері және ішек-қарын ондірісінің 
майдагерлік кәсіпорындары одан әрі ұқсату үшін Ресейдің ірі 
өнеркәсіп орталықгары - Пермь, Вятка, Рига қалаларына өнім 
жеткізіп берді. Соғыс жылдарында интенданттық армия 
тарапынан былғары аяқ киімге және тері тондарга сұраным 
ерекше өсті.

Соғыс жылдарында жүн өніміне сұраным ұлғайып, олкеде 
шүға өндіретін тұңғыш Қарғалы фабрикасы әскери тапсырыс 
орындап, шинельге арнап шүға дайындай бастады, сол 
сиякты соғыс сұранымына ет өнімін дайындауда Петропавлда 
ет-консерві комбинаты ашылса, Оралда мал соятын арнайы 
орын ашылды.

Өлкеге дайын өнім, киім-кешек пен аяқ киім әкелудің 
қысқаруына байланысты соғыс жылдарында осы кажетті 
бұйымдарды тігетін шеберлердің саны көбейді. Мәселен, 1916 
жылы Верный қаласында 140 адам жүмыс істеген ірі 
шеберхана болды.

Өнеркәсіп орындарындағы жүмысшылардың, қалалардағы 
еңбекшілердің жағдайы күрт нашарлады. Кәсіпорындарда жас 
балалардың, жасоспірімдердің, әйелдер мен соғыс 
тұтқындарының еңбегі кеңінен қолданылды. Жүмысшылар 
тәулігіне 10-12 сағат, ал кейде 16 сағаттан жұмыс істеді. 
Жүмысшылардың накгы жалақысы үнемі төмендей берді. 
Мәселен, Спасск зауытында 1914 жылы күндік жұмыс ұшін —
1 сом 04 тиын, 1915 жылы — 94 тиын төленді. Мұндай жағдай 
өнеркәсіп орындарында барлығында дерлік болып жатты.

Селолар, қалалар мен ауылдар еңбекшілері жағдайының 
нашарлауы 1914 жылдың өзінде-ақ Қарағанды, Екібастүз 
шахталарында, Орынбор, Ташкент және Транссібір 
теміржолдары жұмысшылары арасында бас көтерулер мен 
ереуілдерге алып келді. Тіпті, соғыс жылдарында Қазақстанда
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халық бой көтеруінің бірі “әйеддер бүлігі” дейтіндер болды, 
оларды өкімет орындары үкіметке кдрсылық деп қарады.

Шаруалар көтерілістері Қазақстанның солтүстік 
аудандарын да қамтыды. Мәселен, 1916 жылы 21 наурызда 
Торғай облысы Ақгөбе уезінің Ақбүлақ селосында 30 адам 
болатын солдат әйелдерінің тобыры көпестер - Незвановтың, 
Пряткиннің дүкендерін қиратады. Халық бүқарасының 
мүндай бой көрсетулерінің толқыны Қазақстанның басқа да 
аймақтарында орын алды. 1916 жылдың орта шеніне қарай 
жүмысшылардың үкіметке ашынуы үдей түсті. Нәтижесінде 
бүл жағдайлар қазақгардың үлт-азаттық қозғалысына зор 
ьгқпал жасады.

1916 жылы 25 маусымда патшаның Қазақстан, Орта Азия, 
Сібір түрғындарынан 19 бен 43 жас аралығындағы ер 
азаматгарын тыл жүмысына алу туралы жарлығы шмгады. Бүл 
жарлық 1916 жылғы үлт-азаттық көтерілісінің басталуына 
себеп болды. Шілденің бас кезінде Қазақстанның барлык 
аймақтарында дерлік стихиялы наразылықтар басталып, көп 
үзамай қарулы көтеріліске үласты. Халық ашу-ызасының 
алғашқы соққыларына тылдағы жүмыстарға алынатындардың 
тізімін тікелей жасаған болыс басқарушылары, ауыл 
старшындары және патша әкімшілігінің баскд да төменгі 
билік иелері үшырады. Іс жүзінде тізімдер жасау жүйесі 
жаппай парақорлық пен бүрмалаушылыққа жол ашкдн 
болатын.

Оның үстіне патшалық өкімет орындары лауазымды 
адамдарды, болыстарды, село және ауыл басқарушыларын, 
байырғы түрғындардан шыққан төменгі шенді полицейлерді, 
имамдарды, молдалар мен мүдәристерді, үсақ кредит 
мекемелеріндегі есепшілер мен бухгалтерлерді, жоғарғы және 
орта оқу орындарындағы оқушыларды, үкіметтік мекемелер- 
дің шенеуліктерін, дворян және құрметті азамат қүкуқтарын 
пайдаланатын адамдарды әскерге алудан босатты.

Стихиялы қозғалыс бірте-бірте үйымдаскан сипат алып, 
қарулы көтеріліске үласып, оның ірі ошақтары (Жетісу мен 
Торғайда) пайда болды. Көтеріліс бүкіл Кдзақстанды 
қамтыды. Бүл көтерілістің басты мақсаты үлттық және саяси 
азаттық болды. Сол арқылы ол қазақ хачқының бостандық 
пен төуелсіздік жолындағы бүрынғы бүкіл күресінің 
қорытындысын шығарды. Көтерілістің негізгі күші үлттык
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шаруалардың қалын тобы, сондай-ақ сол кезде туып келе 
жатқан жергілікті жүмысшы табының өкілдері, қолөнершілер 
болды.

Сонымен бірге котерілістің ұлт-азатгық сипатта болуы 
себепті қазақ халқыньщ барлық топтарының өкілдері (екінің 
бірінде байлар, болыс баскэрушылары, билер), сондай-ак 
демократияшыл зиялылардың жекелеген өкілдері қатысты.

Жеке-жеке бұрқ еткен толқулар көп ұзамай қарудын 
күшімен жанышталып, жұмысшыларды реквизициялаумен 
майданға жонелту басталды. Сол кезде “Қазақ” газетінің 
редакциясы тыл жұмыстарына жөнелтілген қазақгардын 
мұқгаждықтарына қызмет корсетуді ұйғарды жэне осы 
мақсатпен барлық қазақ зиялыларына реквизицияланғандар 
жұмыс істейтін майдандарға өз еркімен барып, оларда 
бұратаналар бөлімін қүруға шақырды. Зиялылар (көпшілік 
болігі мүғалімдер) бұған үн қосты және көп кешікпей 
Минскіде земство одағының жанынан бүратаналар бөлімі 
кұрылды.

Қазақстанның әр түрлі аудандарында пайда болған 
стихиялы қозғалыс бірте-бірте үйымдасқан сипат ала бастады: 
Жетісуда (басшылары: Бекболат Әшекеев, Үзак Саурықов, 
Жәмеңке Мәмбетов, Тоқаш Бокин, Әубәкір Жүнісов, 
Серікбай Кунаев, Монай және Мүқан Үзакбаевтар және т.б.) 
және Торғайда (басшылары - Әбдіғаппар Жанбосынов, 
Амангелді Иманов, Әліби Жангелдин және басқалар) онын ірі 
ошақгары пайда болды.

Жетісудағы көтеріліс тарихын: 1) шілде - стихиялық 
наразылық көріністері, 2) тамыз - оның карулы көтеріліске 
ұласуы және 3) қыркүйек-қазан - көтерілістің біртіндеп 
бәсеңцеуі және жеңіліс табуы деген кезеңге белуге болады.

М.Тынышбаевтың мәліметі бойынша, 25 маусымдағы 
патша жарлығы Жетісу қалаларында 8 шілдеде белгілі болған. 
Облыстың жекеленген уездерінде жұмысшыларды шакыру 
туралы телеграммалар одан бүрын, 2 және 3 шілдеде келіп 
түскен. Шілде айының бас кезінде-ақ толкулар Верный 
уезінің батыс және оңтүстік бөліктерін кэмтып, оларда 
көтерілісшілерге Бекболат Әшекеев, Тоқаш Бокин, Аққоз 
Қосанүлы және басқалар басшылық етті. Соғыс ошағы 
үлғайып, халық наразылығы үдеп кетуіне орай, патша үкіметі
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ендігі тұста көтеріліс қимылдарын басу үшін іс-шаралар 
қолдануды ұйғарды. Нәтижесінде 17 шілдеде Жетісуда және 
Түркістан өлкесінде соғыс жағдайы жарияланып, патша 
үкіметі мүнда ірі әскери күштер алып келді. Әскери 
гарнизондарды нығайтып, Жетісудағы қоныс йударушы 
халықгың ауқатты топтарынан қазақ және қырғыз 
көтерілісшілерін жазалау үшін карулы отрядтар қүрды. Жетісу 
облысы Жаркент уезі көтерілісшілерінің Асы жайлауында, 
Қарқараның таулы алабында, Жалаңаш, Қүрам елді мекендері 
аудандарында, Лепсі уезінің Садыр-Матай болысында және 
басқа жерлерде патша жазалаушыларымен ірі кдқгығыстар 
болады.

Осындай жағдайда Верный уезінің басында Б.Әшекеев 
Жетісудың бытыраңқы көтерілісшілер топтарын біріктіру 
үшін шаралар қолданып, 1916 жылғы 13 тамызда Ошакгы 
деген жерде әр түрлі болыстар өкілдерінің съезін шақырады. 
Съезде тыл жүмыстарына адамдар алу туралы жарлық 
шығарған үкімет орындарына қарулы қарсылық көрсетуге 
дейін барып, бағынбауға шешім шығарды. Өз жақтастарымен 
Үшқоңыр тауындағы Ошақты сайына орнығып алған 
Б.Әшекеев қарулы кэрсылықкд дайындала бастады, сонымен 
бірге көтерілісшілердің қатарын жаңа күштермен толықтыру 
жонінде шаралар қолданды.

Алайда, бүл әрекеттер айтарлықгай жетістіктер бермей 
Б.Әшекеев басшылығымен орын алған Жетісудағы үлт- 
азаттық көтеріліс басылып-жаншылады. 7 қыркүйекте Верный 
қаласында Верный әскери гарнизонының соты болып, 
көтеріліс басшыларының бірі Б.Әшекеевті өлім жазасына 
кесіп, дарға асу туралы үкім шығарды. Сотгың үкімін 
облыстың әскери губернаторы Фольбаум нақ сол күні бекітіп, 
үкім бір күннен соң, яғни 1916 жылғы 9 қыркүйекте 
Верныйдың жанындағы Боралдай деген жерде орындалады. 
Сотсыз және тергеусіз атылғандарды есептемегенде, сот 
үкімімен Түркістан өлкесінде 1917 ж. 1 ақпанына дейін 347 
адам өлім жазасына, 168 адам каторгалық жүмыстарга, 129 
адам түрмеге жабылуға кесілді. 300 мың қазактар мен 
қырғыздар Қытайға қашуға мөжбүр болды.

Дәл осындай көтерілістің ірі ошақтарының бірі - Торгай 
еңірі болды. Көтерілісшілер саны 50 мыңға жетеді.
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Көтерілістің басталуына орай Торғай усзі негізінен қыпшак 
және арғын рулары шоғырлашан 13 болыстан түратын. 
Көтерілістің бастапқы кезецінде толқулар қыпшақтар 
мекендеген Қайдауыл, Аққүм, Кдраюғай, Сарытоғай, 
Қарақопа болыстарын, сондай-ақ негізінен аргындар 
мекендеген Тосын, Майқарау, Сарықопа, Наурызым, екінші 
Наурызым болыстарын кдмтыды. Көтерілістің етек жаюы 
барысында Әбдіғаппар Жанбосынов қыпшақ көтерілісші- 
лерінің ханы етіп жарияланса, ал Шолақ Оспанов арғын 
көтерілісшілерінің ханы болып сайланады. Кейіннен 1916 
жылы 21 қарашада 13 болыс (6 болыс арғын, 6 болыс 
қыпшақ, 1 болыс найман) өкілдерінің құрылтайында халық 
арасындағы атақгы Нияз бидің үрпағы Әбдіғаппар 
Жанбосынов көтеріліске шыққан Торғай уезінің ханы болып 
сайланады. Күрылтайға қатысушылардың келісімімен 
Кенесары Кдсымовтың серігі, атақгы Иман батырдың 
немересі Амангелді Иманов көтерілісшілердің сардарбегі 
болып тағайындалады. Орталық Ресейден келген және көп 
кешікпей көтерілісшілерге қосылған, осы жерлерде туып- 
өскен Әліби Жангелдин көтерілісшілердің “рухани көсемі” 
болды.

Ондаған мың үйымдаспаған көтерілісшілерден 
Ә.Жанбосынов, А.Иманов және олардың ең жақын серіктері 
ондықтарға, жүздіктерге және мындықгарға бөлінген тәртіпті 
жасақ қүрды. Әрбір қолды басқаруга тиісінше онбасы, 
елубасы, жүзбасы, мыңбасы тағайывдалды. Сардарбек 
жанында әскери кеңес жүмыс істеді.

22 қазанда А.Иманов бастаған 15 мың қол Торғай қаласын 
қоршады, Қаланы қоршау бірнеше күнге созылыгі, қоршау 
кезінде генерал-лейтенент А.Лаврентьевтің жазалаушы 
корпусы қалаға қарай үш бағытта бет алды. 16 қарашада
А.Иманов бастаған 12 мьщ адамға жуык, сарбаздар Түнқойма 
пошта станциясына шабуыл жасайды. Көтерілістің негізгі 
көпшілігі адам күшін сақтау үшін қарашаның екінші 
жартысында Торғайдан 150 шақырым жерге жетіп, 
Батпақкэра ауданына шоғырланады. Осы жерден 1916 жылғы 
қарашаның екінші жартысынан 1917 жылғы ақпанның 
ортасына дейін жазалаушыларға кдрсы партизандык 
жортуылдар жасалады. Көтерілісшілер мен жазалаушылар
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арасында Татырда, Ақшығанақта, Доғал-Үрпекте, Күйікте 
шайқастар болды. Шайқас 1917 жылғы ақпанның екінші 
жартысына, яғни ақпан революциясына дейін созылды.

Қазақ халқының 1916 жылғы үлт-азаттық көтерілісі 
Торғайдан өзге барлық аймақтарда кдтаң басып-жаншылды. 
Семей және Ақмола облыстарында көтерілісшілерге қарсы 12 
атты әскер жүздігі, 11 күшейтілген жаяу әскер ротасы қимыл 
жасады, ал Торғай көтерілісшілеріне қарсы патшалық өкімет 
орындары 17 атқыштар ротасын, 18 казак жүздііін, 4 атты 
әскер эскадронын, 18 зеңбірек, 10 пулемет және басқаларды 
өкеп төкті. Осыған қарамастан, Торғай облысында көтеріліс 
патша үкіметі қүлатылғаннан кейін ғана тоқтады. 1916 жылғы 
үлт-азаттық котеріліс қазак халқының сан ғасырлык 
қозғалысының тарихында ерекше орын алады. Бірінші 
дүниежүзілік согыс жағдайларында көтерілістің жалпы жүрт 
таныған басшылары Ә.Жанбосынов, А.Иманов, Ж.Момбетов, 
Ү.Саурықов, Б.Әшекеев, О.Шолақов, А.Жүнісов, С.Қанаев 
көтерілісшілердің саяси көсемдері Т.Бокин, Т.Рысқүлов, 
С.Мендешев, Ә.Жангелдин, Б.Алманов және басқалар кезінде 
Сырым Датов, Исатай Тайманов, Махамбет Отемісов, 
Жанқожа Нүрмүхамедов, Кенесары Қасымов және басқалар 
жүргізген тәуелсіздік жолындағы күреске халыкты когерді. 
К.Кдсымов басшылық еткен үлт-азаттык қозғалыстан кейін
1916 жылғы котеріліс бірінші рет кең-байтақ өлкенің барлық 
аймақгарын әр түрлі дәрежеде кдмтып, бүкілқазақтык сипат 
алған көтеріліс болды. 1916 жьшғы көтерілістің айрықша 
ерекшелігі елкенің бірқатар аудандарында (негізінен, 
Қазақстанның оңтүстігінде және оңтүстік-шығысында) оған 
қазақтармен қагар қыргыз, үйғыр, өзбек жөне басқа да 
халықтар окілдерінің де катысуы болды.

Қазақстан мен Орталық Азиядағы 1916 жылғы үлт-азаттык 
көтеріліс түгас алғанда Ресей империясындағы саяси және 
әлеуметтік-экономикалык дағдарыстың одан әрі аскына 
түсуіне себепші болды. Ол Ресейдегі әскери-отаршылдық 
басқару жүйесінің іргесін шайқалтыгі, шығыстың огар 
халықтарының импералистік езгіге қарсы XIX ғасырдыц 
басында epic алған бүкіл үлт-азаттық қозғалысының қүрамдас 
болігі болды.
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3. Ресейдегі акдан буржуазиялық-демократиялық ревалюциясы 
жөне оның Крзақстаңдағы қоғамдық-саяси өмірге өсері

Ресей империясының барлық саяси жүйесіне тән 
дағдарыстың салдары болып табылатын 1917 жылғы Ақпан 
революциясының нәтижесінде патша үкіметі қүлатылды. Ол 
Ресей халықгарының, оның алдыңғы қатарлы күштерінің 
патша билігіне, крепостниктік қүрьиіыска және отарлық езгіге 
қарсы көп жылдық күресінің жеңісімен аяқгалды.

1917 жылы 28 ақпанда М.В.Родзянконың баешылығымен 
Мемлекеттік Думаның комитеті қүрылып, мемлекеттік және 
қоғамдық тәртіпті кдлпына келтіруді өз қолына алғанын 
мәлімдеді. 2 наурыз күні Мемлекеттік Думаның Уақытша 
комитеті мен Петроград Кеңесінің арасындағы келісім 
бойынша Уақытша үкімет қүрылды. Жаңа қүрылған үкіметтің 
қүрамы мен міндеттерін белгілеген Декларация да осы күні 
жарияланды. Онда: “Азаматтар! Мемлекеттік Думаның 
Уақытша комитеті мүшелері астана жүртшылығы мен 
әскердің қолдауы, ниеттестігі аркдсында кдзіргі уақытта ескі 
режимнің кдра күштеріне қарағанда анағүрым табысқа жетіп 
отыр. Қалыптасқан жағдай атқару өкіметін күруга 
мүмкіндіктер туғызды.

Осы мақсатта Мемлекеттік Думаның Уақытша комитеті 
бүрынғы қоғамдық-саяси қызметімен көзге түскен өкілдерден 
қүрылған алғашқы кабинеттің министрлерін тағайындады”, - 
деп князь Г.Е.Львов басқаратын кабинеттің министрлері 
көрсетілді. Бүл кабинет өз қызметінде: 1) саяси, діни, қарулы 
көтеріліс және т.б. істер бойынша амнистия жариялауды; 2) 
сөз және баспасөз бостандығын жария етуді; 3) үлттық, діни 
және сословиялық шектеуіпіліктерді жоюды; 4) елді басқару 
формасын, конституциясын айқындайтын жалпыға бірдей 
жабық, тікелей дауыс беру арқылы сайланатын Қүрылтай 
жиналысына тоқгаусыз дайындық жүргізуді; 5) полицияны 
милициямен алмастырып, жергілікті өзін-өзі баскдру 
органдарына бағындыруды және т.б. демократиялық 
негіздерді басшылықкд алатынын мәлімдеді.

Патшалық билисгі қүлаткдн Акдан революциясын қазак 
қоғамы зор қуанышпен кдрсы алды. “Кдзақ” газеті 9 
наурыздағы санында: "...Киіз туырлықгы кдзақтың оң 
жағынан ай, сол жағынан күн туды, жақсылық, қуаныш тек
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қана орыстікі емес, отаны Руссия болған жұрттың бәріне тегіс 
жақсылық, бәріне тегіс қуаныш" - деп жар салды. Ақпан 
революциясы қалың бүкдраның саяси қүктарын кеңінен 
пайдалануына мүмкіндік жасады, олардың саяси күреске 
ашық араласуын қамтамасыз етті. Елдегі қоғамдық өмірде 
саяси партиялардың ролі орасан өсті. Революция патшалық 
цензураны жойды. Жүртшылық сөз және жиналыс 
бостандығын кеңінен пайдаланды.

Уақытша үкіметтің үлттық мәселе бойынша қабьшдаған 
алғашқы актілерінің бірі 1917 жылы 20 наурызда Ресей 
азаматтарының қүқындағы діни наным-сеніміне, үлтьша 
қарай шектеушілікті алып тастауы болды. Көктен іздегендері 
жерден табылғандай болған халық Уақыгша үкіметке 
барынша қолдау көрсетуге даяр екендіктерін білдіріп, 
империяның түпкір-түпкірінен қүгтықгау жеделхатгар 
жөнелте бастады. Қызылжар кдласы мен уезінің 
мүсылмандары кдлалық мешітте жүма-намаз күні бүкіл 
халыққа шаттық әкелген Уақытша үкімет мүшелеріне үзақ 
өмір беріп, бақытты етуін Алладан етініп, жаңа үкіметке алал 
қьізмет етуге серт берді. Ресей тарихында бірінші рет діни 
нанымдық, нәсілдік кемсітушілік жойылды деп, үлттар 
теңдігін қағаз жүзінде болса да, жария еткен бүл акт бүрынғы 
бүратана атанған езгідегі елдердің орыстармен терезесін тең 
сезінуіне жол ашты. Кдзақ халқының Акдан төңкерісін зор 
куанышпен кдрсы алуының мөні де осында болатын.

Ақііан төңкерісінің кдзақгар үшін кдншалықгы манызды 
болғанын А.Байтүрсынов: “Алғашқы революцияны қазактар 
тура түсініп, қуанышпен қарсы алса, ол, біріншіден, бүл 
революцияның оларды патша өкіметінің қанауы мен 
зорлығынан қүтқаруында жөне, екіншіден, оларды өзімізді 
басқарсақ деген ескі үмітінің нығая түскенінде еді”, - деп 
түсіндіреді. Халықгың Уақытша үкіметке барынша қолдау 
көрсетуіне оның 1916 жылғы 25 маусым жарлығының күшін 
жойып, енді бүратаналарды қара жүмысқа алуды тоқгатуын, 
ал 7 наурызда 1916 жылғы көтеріліске қатысушыларға 
амнистия жариялау сияқты шаралары да ықпал етгі. Бүл 
женінде М.Дулатов: “Сары әскер” кдрсылық қылған елдерге 
лек-легімен аттанып, кдзак-кыргыз даласын кызыл қанға 
бояуға кірісіп еді. Он айға жетпей патша өкіметі қүламаса, 
Ресейдегі үлы төңкеріс болмаса, не болар еді”, - деп жазды.
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Самодержавияның құлатылғаны жайлы хабарлар жер- 
жерлерге жетісімен түрлі әлеуметтік топтардың, саяси 
партиялардың өкілдері жоғарьщан нұсқау күтпей-ақ, өздерінің 
қоғамдық ұйымдары арқылы жергілікті басқару органдарын 
күруды қолға ала бастайды. Қоғамдық негіздегі құрылған 
мұндай жергілікті басқару органдары: азаматтық атқару 
комитеті, біріккен қоғамдық кұрама (коалициялық) атқару 
комитеті деген сияқты атауларға ие болды.

1917 жылдың 5 наурызына дейін Қазақстанда да қоғамдық 
негіздегі атқару комитеттері құрыла бастады. Мәселен, 3 
наурызда Көкшетауда, 4 наурызда Қызылжарда, 5 наурызда 
Семейде біріккен қоғамдық үйымдардың атқару комитеттері 
құрылды. Бұл ұйымдарға түрлі әлеуметтік топтар мен саяси 
партиялар мүшелікке ұмтылды. Бұл халықтың демократиялық 
басқару дәстүріне кұлшына араласқанын аңғартады.

Мемлекеттік Думаның Уақытша комитеті мен Уақытша 
үкімет билік орындарын құру туралы 5 наурызда арнайы 
қаулы жариялады. Осыған байланысты жергілікті басқаруда, 
ел өмірін жаңа мазмұнда ұйымдастыруда өзгерістер бола 
бастайды. Наурыз және сәуір айлары ішінде ескі әскери 
губернаторлық, уездік, болыстық және ауылнайлық басқару 
жүйелері жойылып, келмеске кетті. Олардың орнына 
Уақытша үкіметтің облыстық және уездік комиссарлық 
басқару жүйесі, сонымен бірге облыстық, уездік, болыстык 
жөне ауылдық деңгейде азаматтық комитеттер және олардың 
атқару орындары қалыптаса бастайды. Мамыр мен маусым 
айларында бұларға қосымша облыстық азық-түлік комитеті, 
жер комитеті және басқа осы сияқты басқару орындары 
күрылады.

Батыс майдан штабы жанынан земскі және қалалық 
одактардың бұратана бөлімін басқарып жүрген Ә.Бөкейханов 
20 наурыз күні Торғай облыстық комиссары қызметіне 
тағайындалды.

Қазақ елі патшалық Ресей күрамына енгеннен бергі 
уақытта оның бірде-бір өкілінің империяның әкімшілік 
жүйесінде губерниялық, облыстық деңгейді қойғанда, тіпті 
уезд бастығы дәрежесінде қызмет жасамағандығы мәлім. 
Империяның басқару жүйесінде қазақгар болыстық аткдрудан 
жогарғы қызметті иемденуге тиісті емес еді. Бұл түрғыдан Ә. 
Бокейханов ескі патшалық биліктің орнына келген Уақытша
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ұкімет жағдайында облыстық басшылыққа келген бірінші 
қазақ болатын.

1917 жылы наурыз айы ішінде Орал облыстық комиссары 
болып Бизянов бекітілді. Ақмола мен Семей облыстары 
қарайтын Дала өлкелік комиссарлығына мемлекеттік кеңес 
мүшесі И.Лаптев жіберілді.

1917 жылы сәуірде Уақытша үкіметтің қаулысы бойынша 
Түркістан өлкесінде нақгы төртіп орнатып, күнделікті 
туындап отыратын мәселелерді сол жерде шешіп, өлкені 
басқару үшін Түркістан уақытша комитеті қүрылды. Оның 
қүрамына Мемлекеттік Дума мүшесі Н.Н.Щепкин, бірінші 
Дума мүшесі Ә.Бөкейханов, екінші Дума мүшесі 
М.Тынышпаев, үшінші Дума мүшелері С.Мақсудов,
В.С.Елпатовский, А.А.Липовский, П.И. Преображенский, 
О.А.Шкапский және генерал-майор А.Дөулетшин енді. 
Комитеттің төрағасы болып Н.Н.ІДепкин тағайындалды. 
Самарқан, Ферғана, Сырдария, Жетісу, Закаспий 
облыстарында және Хиуа мен Бүқара хандықгарындағы орыс 
поселкелеріне Түркістан комитеті Уақытша үкімет атынан 
билік жүргізуге өкілетті болды.

Ә.Бөкейханов Түркістан комитеті қүрамына енгенімен, 
Торғай облыстық комиссары ретінде орны босап, оның 
қызметіне ат салыса алмады. Торғай облыстық комиссары 
Ә.Бөкейханов өз қызметінде жергілікті жердің салт-дәстүрін, 
ерекшеліктерін білетін азаматтарды, әсіресе қазақгың зиялы 
азаматтарын мемлекетгік баскдру орындарына тағайындауды 
басшылыққа алды. Оның үсынуы бойынша, Қостанай уездік 
комиссары болып бірінші және екінші мемлекеттік 
Думалардың мүшесі Ахмед Бірімжанов, Торғай уездік 
комиссары болып Ғүмыр Алмасов, Ырғыз уездік комиссары 
болып Тобыл округтік сотының мүшесі Ғабдолла Теміров 
бекітілді.

Кдзақ облыстарында болыстық комитеттердің құрылуы 
барысында да баяғыша болыстықка таласқандай таласып, ескі 
өдетке салған жағдайлар да кездесіп түрды. Ол жөнінде 
“Қдзақ” газетінде: “Көкшетау уезі Айыртау болысы 
сайлауында зор талас болды. Председательдікке сайланған 
Ысқақ Баймүрат баласы қонақасына көп қой, бір ту бие 
сойып, 3 мың сом ақша шығарып, үлкен партия жасап барып 
сайланып шықгы. Махмүд төре Уөлиханов сайлауды бүзуға 
жол іздеп Көкшетауға келді” - делінген.
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1917 жылы сәуір айында өткен Торғай облыстық қазақ 
съезінің шешіміне сәйкес болыстық, ауылдық-азаматтық 
комитеттер ұйымдастыру үшін Ақгөбе уезіне 9 адамнан, 
Ырғыз уезіне 9 адамнан, Қостанай уезіне 12 адамнан, Торғай 
уезіне 6 адамнан түратын комиссиялар кұрды. Бүл комиссия 
болыстық комитеттерді ұйымдастыруға жан-жақгы көмек 
көрсетіп, сайлаудың дұрыс өтуін бақылауға авды. Актобе 
уезіне С.Досжанов, И.Ермүратов, Ж.Кенжебаев, Е.Өтемісов 
және т.б. құралған комиссия келіп 3 маусымға дейін 14 
болыста болыстық комитет, 3 ауылдық комитеттің 
құрылуының басы-қасында болды.

1917 жылғы ақпан революциясынан кейін Қазақстанның 
қоғамдық-саяси өмірінде белсенділіктің айтарлыктай арта 
тұсуіне облыстық, уездік қазақ комитеттері үлкен эсер етті. 
Мысалы, 1917 жылдың 10 наурызында - Оралда (төрағасы - 
Әлібеков); 11-наурызында - Семейде (төрағасы 
Р.Мәрсеков); Омбыда (төрағасы - Е.Итбаев); наурыздың 
аяғында - Верныйда (төрағасы - И.Жайнақов) құрылған және 
т.б. облыстың қазақ комитетгері "Қазақ" газетінің көмегімен 
бірден-ақ қазақгардың облыстық съездерін дайындауға кірісті. 
Олар съездерге дайындалу барысында облыстық қоғамдық 
және басқа комитеттермен де, Уақытша үкіметтің органдары- 
мен де ынтымақтастық жасады. Мысалы, Ә.Бөкейханов - 
Торғай облысы бойынша, М.Тынышбаев Жетісу облысы 
бойынша (эсер А.Шкапскиймен бірге) Уақытша үкіметтің 
комиссарлары болды. Ал, АБайтүрсынов, М.Шокдев, М.Дулатов, 
Ж.Досмүхамедов, Х.Ғаббасов, Ж.Ақпаев, А.Бірімжанов, 
Ә.Кенесарин, Р.Мәрсеков, тағы баска кдзақ зиялыларының 
өкілдері Уақытша үкіметтің жергілікті оргаңдарында жүмыс 
істеді. Осындай байырғы қазақ халқының, әсіресе, үлт 
зиялыларының саяси белсенділігі өскен жағдайда 1917 
жылдың көкгемінде: Торғай (Орынбор қаласы, 2-8 сәуір, 300- 
ден астам делегат, төрағасы - А.Байтүрсынов), Жетісу 
(Верный қаласы, 12-13 сәуір, 81 делегат, төрағасы - 
И.Жайнақов), Орал (Орал кзласы, 19-22 сәуір, 800-ден астам 
делегат, төрағасы - Ж.Досмүхамедов), Ақмола (Омбы қаласы,
25 сәуір-5 мамыр, 150-ге жуық делегат, төрагасы 
А.Түрлыбаев) кдзақ облыстық съездері өткізілді. Бүл съездер 
үлт азаттығын, жер мәселесін, діни, мәдени, коғамдық-саяси, 
әлеумегтік-экономикалық және басқа да проблемаларды
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шешу жолындағы күрестегі кдзақ қоғамының қалың 
топтарының стратегиялық міндеттерін белгілеуге үмтылуъшен 
кдтар, олардың осы мақсаттарға жетудегі тактикалық 
бағыттарын жасау жолында өздерінің одақгастары мен 
қарсыластарын да ашық көрсетуге тырысты. Облыстық 
съездердің ішінде Торғай съезі көлемі мен қабылданған 
шешімдері бойынша айрықша ерекшеленді. Съезд 
жұмыстарына Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатов,
А.Қалменов, М.Шоқаев, М.Жұмабаев және басқа да сол 
кезендегі жас қазақ ойшылдары шешуші ықпал жасады. 
Соның арқасында съезд шешімдерінде "Алаш" қозғалысының 
бағдарламалық талаптары өз көрінісін тапты.

Сонымен қатар, байырғы қазақ жүртшылығының 
түрлі тоіггарын біріктіріп, олардың аттарын анықгау мен 
шешу мақсатында Торғай съезі Бүкіл қазақ съезін шақыруға 
қаулы қабылдап, оны шақыру мен бағдарламалық құжаттарын 
дайындау үшін үйымдастыру бюросын сайлады. Оның 
қүрамына Ә.Бөкейханов, М.Дулатов бастаған кдзақ үлт 
зиялыларының белгілі тобы енеді. Съезд осы жылы мамыр 
айында Мәскеуде өткізуге тиіс болған Бүкілресейлік 
мүсылмандар съезіне делегатгар сайлады.

1917 жылы мамырда Петроградта бірінші Жалпы ресейлік 
мүсылмандар съезі болып өтті. Съезде үлттық-территориялық 
федеративті негіздегі демократиялық республика үлггық 
автономия қүру мәселелері қаралды.

Сонымен, Ақпан революциясының жеңісінен кейін 
Кдзақстанда қоғамдық-саяси өмірдің біршама жандануында 
Ресейдің саяси партиялары, әсіресе олардың жергілікті 
үйымдары мен топтары өз әсерін тигізді. 1917 жылдың 
көктемінде болып өткен облыстық кдзақ съездері болашақ 
партияның бағдарламасын әзірлеуге көмектесіп, съездерге 
қатынасқан делегаттар мен қазақ комитеттерінің мүшелері 
"Алаш" партиясының әлеуметтік негізін қүрады. Осылайша,
1905 жылдың өзінде-ақ құруға әрекет жасалған 'Алаш 
партиясы іс жүзінде 1917 жылдың мамыр айында қалышасып, 
ал оның ресми тіркелуі 1917 жылдың желтоқсанында жүзеге 
асқан еді.

Тарихта "Алаш" партиясының саяси үйым болып 
қүрылуының бастауын 1917 жылдың 21-28 шілде аралығында 
өткен бірінші Бүкіл казак съезі айқындап берді. Съезд
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жұмысына сол кезде қазак даласының алты облысынан: 
Ақмола, Семей, Торғай, Орал, Жетісу, Фергана және Бөкей 
ордасынан делегаттар қатысты. Съезде 14 мәселе күн 
тәртібіне қойылды: мемлекеттік басқару жүйесі; қазақ 
облыстарының автономиялығы туралы; жер мәселесі; халық 
милициясын ұйымдастыру; земство туралы, халық ағарту ісі; 
сот ісі; дін мәселесі; әйелдер мәселесі; қазақтар облыстарында 
Құрылтай жиналысына делегаттар сайлау; бүкілресейлік 
мүсылман съезі туралы; қазақ саяси партиясын қүру туралы; 
тағы баскдлары. Осылардың ішінде өзінің мазмүны мен саяси 
маңызы жағынан үлттық автономия, жер мәселесі мен 
Қүрылтай жиналысына дайындық мәселелері бірінші кезекте, 
өте саяси пікірталас жағдайында талқыланды. Мысалы, 
үлттық автономия туралы А.Байтүрсынов пен М.Дулатов 
тәуелсіз автономиялық Қазақ мемлекетін жақтап сөйлесе, 
Ә.Бөкейханов қазақ үлттық-территориялық автономияның 
Ресейдің қүрамында болуын жақгады. Бірақ, ол мемлекет 
демократиялық федеративті парламенттік республика 
негізінде күрылуына басты назар аударды. Бүл көзкарас 
көпшілік делегаттардың қолдауына ие болды. Сонымен 
съездің қарарында: "Қазақ облыстары территориялық-үлттык 
автономия күқығын алуы тиіс" деп жазыдды. Сондай-ақ, жер 
мәселесі де қызу талқыға салынды. Съезд Қазақстанның 
барлық региондары мен Бүхара, Фергана, Хиуадағы қазақгар 
қдуымдастығынан Қүрылтай жиналысына үсынылған 81 
кандидаттың 78-ін депутат етіп сайлады. Олардың арасында 
"Қазақ" газетінің жетекшілері, қазақ үлттық-либералдық 
қозғалысының көсемдері Ә.Бөкейханов, А.Байтүрсынов, 
аймақтардан А.Ермеков, Х.Ғаббасов, Ж.Х. Досмүхамедовтар, 
М.Тынышбаев, М.Шоқаев, С.Асфендияров болды.

Съезде қаралган барлық мәселелер талқыланып, шешімдер 
қабылдану барысында кдзақ үлт зиялыларының ықпалы 
басым болып отырды. Сайып келгенде, Орынборда өткен 
бірінші Бүкілқазақ съезі "Алаш" қазақ үлттық саяси 
партиясын шын мәнінде зандастырды. Атқару комитеті 
негізінде партияның басқарушы органы сайланды. 10 баптан 
түратын "Алаш” партиясының бағдарламасы күжат ретінде 
қабылданып, 1917 жылы партияның басылым органы болып 
съезде бекітілген "Қазақ" газетінің 251-санында жарияланды.

1917 жылдың көктемі мен жазында кдзақ даласында
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барлық қоғамдық топтардың қозғалыстары арта түсті. Бұл 
кезенде аймакта көппартиялық жүйе орын алды. Көптен 
күткен саяси тәуелсіз зайырлы ұлттық мемлекет күруға 
мүмкіндіктер туды.

Сонымен, қорыта айтқанда, Кеңестік дәуірдегі 
Коммунистік партияның идеологтары Алаш партиясы мен 
Алашорда үкіметін буржуазиялық үлтшылдық қозғалысының 
көрінісі деп бағалап келді. Алайда, біздің жоғарыда атап 
көрсеткеніміздей, жалпы Алаш қозғалысы, соған байланысты
XX ғасыр басындағы қазақ ұлт зиялыларының қоғамдык,- 
саяси қызметінде "ұлтшылдықгың", "буржуазияшылдықтың" 
ешқандай да белгісі болған емес. "Алаш" қазақ халқының 
нағыз ұлттық демократиялық партиясы болды. Сондықган, 
қазіргі де, болашақ үрпақгың да санасында оның өмір сүрген 
уақыты қазақ халқының ғасырлар бойы армандаған өзінің 
толық тәуелсіздігін қалпына келтіру жолындағы күресінің ең 
маңызды бір кезеңі деп бағалануы керек.



КДЗАҚСТАН КДЗАН ТӨҢКЕРІСІ МЕН АЗАМАТ 
СОҒЫСЫ ЖЫЛДАРЫНДА (1917-1920 ЖЖ).

• 1917 ж. Қазан тоңкерісі және оныц Кдзақстандагы қогамдық саяси 
омірге әсері.

• Азамат согысы және социалистік қүрылыстың басталуы.

1.1917 х . Қазан төңкерісі жөне оның Кдзақстандағы 
қоғамдық саяси өмірге өсері

Уақытша үкіметгің халық күгкен аграрлық мәселені шеше 
алмауы, езілген халықгарға өзін-өзі билеуі немесе автономия 
алу мәселесін күн тәртібіне қоюға тырыспауы, жұмысшыларға 
8 сағаттық жұмыс күнін енгізу сияқты көкейкесті мәселелерді 
шешпеуі халық наразылығын одан әрі күшейтті.

1917 ж. жазының соңы мен күзінің бас кезінде бүкіл 
Ресейдің жер жерінде бұқараның Уақытша үкіметке деген 
қарсылығы өсе түсті. Бұл Кеңестердегі большевиктердің 
ықпалының артуына жағдай жасады. Ал Корнилов бүлігінің 
талқандалуы большевиктер беделін біржола көтерді. Осындай 
жағдайда большевиктер партиясы 1917 жылғы шілде оқиға- 
сынан кейін алынып тасталған “Барлық билік Кеңестерге 
берілсін” деген үранды қайта көтерді. Енді бүл үран қарулы 
көтеріліске, Уақытша үкіметті қүлатуға, пролетариат дикта- 
турасын орнатуға бағытталды.

1917 ж. 24 кззанда (6 қарашада) Петроградта карулы 
көтеріліс басталды. Келесі күні көтерілісшілер қаланың ең 
маңызды объектілерін басып алды. 1917 ж. 25 қазанда (7 қара- 
шада) Әскери-революциялық комитет Уақытша үкіметтің 
билігінің жойылғандығын жариялады. Осылайша Қазан 
төңкерісі жеңіске жетті.

Қазан қарулы көтерілісінің Петроградта жеңіске жетуі, 
сондай-ақ Қазақстанмен іргелес Ташкент, Омбы, Орынбор, 
Астрахань тәрізді ірі қалаларда кеңес өкіметінің орнауы 
Кдзақстанда да биліктің Кеңестердің қолына өтуіне ықпал 
етті. Алайда Қазақстанда кеңес өкіметін орнату төрт айға,
1917 ж. соңынан 1918 ж. наурызына дейін созылды. Бүл 
процесс аймакгың әлеуметтік-экономикалық және мәдени 
баяу дамуымен, үлтаралық кдтынастардың күрделілігімен, 
жүмысшылар мен большевиктік үйымдардың аздығымен
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шиеленісе түсті. Кеңес өкіметінің Қазақстанда орнауына 
Ленин бастаған большевиктердің халыққа бейбітшілік, 
жұмысшыларға зауыт пен фабрика, шаруаларға жер, ұлттар 
мен ұлыстарға тендік пен бостандық беру жөніндегі уәдесі өз 
септігін тигізді. Кеңес үкіметін орнатуға Орал, Жетісу, Сібір, 
Орынбор казак әскерлері мен қүлаған Уақытша үкіметтің 
жақгастарының табанды кдрсылық көрсетуі жағдайды одан 
өрі шиеленістіре түсті.

Кеңес өкіметі Уақытша үкіметтің жақгастары қарулы 
қарсылық көрсете алмаған Сырдария, Ақмола облыстары 
жөне Бөкей Ордасында бейбіт жолмен орнады. Ал, Торғай, 
Орал, Орынбор, Семей және Жетісу облыстарында Кеңес 
өкіметін орнату үшін қиян-кескі күрес болды. Облыстық 
орталықтар мен уездік қалаларда кеңес өкіметі қызыл 
гвардиялық отрядтардың және жергілікті горнизоңдар 
солдаттарының кдрулы көтерілісі арқылы орнады. Перовск 
(Қызылорда) жұмысшылары мен солдаттары өкімет билігін
1917 ж. 30 қазанда (12 қараша) өз қолына алды. Сырдария 
облысының орталығы Ташкентте Кеңес үкіметі 1917 жылы 
30 қазанда орнады. Ал 1917 жылдың қараша айының орта 
кезінде Кеңес өкіметі Черняев (Шымкент) қаласында женді. 
Қараша-желтоқсан айларында Кеңес өкіметі Әулиетада, 
Түркістанда, Қазалыда, Арал поселкісінде және облыстың 
баскд да ірі елді мекендерінде қан төгіссіз бейбіт жолмен 
орнады. Көкшетау, Павлодар, Атбасар, Өскемен уездерінде 
казак-орыс әскерлерінің басым болуынан Кеңес окіметі үшін 
күрес біраз қиындықкд кездесті. Кеңес өкіметі 1918 ж. наурыз 
айында Жаркентте, Сергиопольда (Аягөзде), Талдықорғанда, 
сөуірдің бас кезінде Лепсіде орнады.

1917 ж. соңы мен 1918 ж. наурызы аралығында кеңес 
өкіметі Кдзакстанда негізінен қалалар мен баска да ірі халық 
тығыз орналаскдн жерлерде орнады.

Кеңес өкіметін орнатумен бірге өлкенің шаруашылығы 
мен мәдениетін қайта қүру шаралары қатар жүргізілді. Өнер- 
кәсіп орындарында, мәселен Спасск заводында, Кдрағанды 
шахтасында, Успен кенішінде, Ембі мүнай кәсіпорындарында 
бақылау қойылып, сондай-ақ банктер мемлекет меншігіне 
көшірілді. Кеңестердің 2-ші Бүкілресейлік съезінде қабылдан- 
ған Жер туралы декрет бойынша алғашқы шаралар жүргізіле 
бастады.
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Қазан төңкерісінің алғашқы күндерінен бастап-ак 
облыстық және уездік орталыкгарда да жүмысшылар мен 
шаруалардың өкіметін нығайту ісі, ауылдық және селолық 
Кеңестерді құру ісімен бірге жүргізілді.

Алайда ауыддың экономикалық және мәдениет жағынан 
артта қалуынан туындаған қиыншылықтар, әлі де кұшті 
рулық байланыстар қазақ ауылдары мен болыстарында Кеңес 
өкіметінің органдарын ұйымдастыру жөніндегі жұмыстарын 
қиындатты. 1918 жылдың күзінен бастап басқарудағы ала- 
құлалық жойылып, билік Кеңес атқару комитеттері қолына 
алына бастады. Сонда да болса, ауыл-селоларда әлі Кеңестер 
күш ала алмай жатты. Кеңес өкіметінің нұскду, жарлыкгарын 
іске асыруға кдрсылық күшті болды. Халық азық-түлік 
тапшылығынан зардап шекті. Кеңес өкіметіне қарсы күштер 
бас көтерді. Кеңеске қарсы күштердің қарсылығын басу үшін, 
жергілікті жерлерде өкімет билігін нығайту қажет болды. 
Кеңес өкіметін нығайту жолывдағы күресте облыстык жөне 
уездік кеңестер съездері көп роль атқарды. Облыстық, уездік, 
болыстық кеңестерде жер, азық-түлік, шаруашылық, сот, 
бақылау, кдржы бөлімдерінің жұмысын жолға қоюға 
бағытталған шаралар іске асырылды. Кеңестердің жанынан 
еңбек, ағарту, денсаулық сақгау т.б. бөлімдері ашылды. Кеңес 
қызметкерлерін даярлайтын курстар жұмыс істей бастады. 
Осындай төңкерістік шараларды іске асыру барысында, асыра 
сілтеушілік, солақайлық, теріс әрекеттер орын алып, Кеңес 
өкіметіне деген сенімсіздік күшейді.

Әсіресе, кдзан төңкерісінің жеңісінен кейін үлттық, ең 
алдымен үлттық-мемлекеттік кұрылыс мөселелері өткір сипат 
алып, талқылана бастады. Кеңес өкіметінің үлттық 
саясатының негізгі принциптері маңызды екі күжатта - 1917 ж.
2 қарашада қабылданған “Ресей халықгары күқыктарының 
Декларациясында” және 1917 ж. 20 карашада жарияланған 
Кеңес өкіметінің “Барлық Ресей және Шығыс мүсылман 
еңбекшілеріне” үндеуінде көрініс тапты.

1918 ж. қаңтарда кеңестердің Бүкілресейлік 3-съезінде
В.И.Лениннің дайындаған “Еңбекшілер мен канал ған 
халықгардың қүқықгары Декларациясы” қабылданды. Бүл 
қүжатта Коммунистік партияның кеңес республикасының 
мемлекеттік қүрылымы түріндегі кеңестік федерацияны 
ымырасыз жақтайтыны айқьпі көрсетілді. Декларацияда
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“Кеңестік Ресей Республикасы еркін ұлттар одағының 
негізіндегі кеңестік ұлттық республикалардың федерациясы 
түрінде қурылады” делінген.

РКФСР қүрылғаннан кейін елдің Шығысында жаңа 
автономиялық республикаларды құруға дайындық жүмыстары 
басталды. Большевиктік үйымдар, Кдзақстан және Түркістанның 
Кеңестері кеңестік бүкілқазақ, бүкілтүркістандық съездерін 
шақыруға дайындала бастады. 1918 ж. көктемінде еліміздің 
шығысында Түркістан автономиялық Кеңестік социалистік 
республикасы құрылды. Оның күрылуы 1918 ж. сәуірдің 20- 
нан 1 мамырға дейін Ташкент қаласында өткен Түркістан 
өлкесі Кеңестерінің V съезінде іске асты. Кдзіргі Қазақстан- 
ның оңтүстік аймағы (бүрынғы Сырдария және Жетісу 
облыстары) Түркістан автономиясының қүрамына кірді. 
Бірақта 1918 ж. қаңтарда кеңестердің 3 Бүкілресейлік съезі 
Ленин дайындаған “Еңбекшілер мен қаналушы халықтар 
күқықгарының Декларациясында” өзге үлттардың өзін-өзі 
билеу қүқы жоққа шығарылды. Осылайша, әуелі 1918 ж. 5 
қаңтарыида Бүкілресейлік құрылтай жиналысы, одан кейін 5 
ақпанда Ташкент кеңесі шешімімен Қоқанд кдласы шабуыл- 
мен алынып, Түркістан автономиясы күшпен таратылды. 
Қазақстанныц қалған жерінде — Торғай, Орал, Ақмола, Семей 
облыстарында жөне Маңғыстауда қазақ кеңестік мемлекетті- 
лігін қүруға дайындық жөніндегі кұрделі жүмыс одан әрі 
жалғастырылды. Кдзан төңкерісінен бүрын-ақ қазақ либерал- 
дық-демократиялық қозғалысының жетекшілері Қазақстанда 
кеңестердің бүкілқазақ съезін шақыруға дайындық жұмыстары 
кеңес өкіметін нығайту процесімен қатар жүргізілді. Мүның 
өзі шын мәнінде кеңестік мемлекеттікті күру және оны бекіту 
үшін күрес екендігін көрсетгі. Қазақ зиялылары мемлекет 
құру процесінің кеңестік жолмен шешілуімен келісе алмады. 
Мүндай қарсылықгың себептері мынада еді: бірінші - кдзақ 
зиялылары өуел бастан тәуелсіз үлттық автономия қүруды 
жоспарласа, екінші - олар казан төңкерісін кдбылдамады, 
сөйтіп Кеңес үкіметін мойындамады, оны заңсыз орнаған 
үкімет деп есептеді. Сондықган да „Алаш” зиялылары үлттық 
мемлекет күру үшін күресті жүргізді. Ә.Бөкейханов, 
А.Байтүрсьшов, М.Дулатов, Е.Ғүмаров, Е.Түрмухамедов, 
Ғ.Жүндібаев, Ғ.Бірімжанов күрастырған бағдарламаның жобасы 
“Кдзақ” газетінің 1917 ж. 21 кдрашадагы санында жарияланды.
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Бағдарламаның жобасы он пункттен түрды. Осы бағдарлама 
қүрылтай жиналысына сайлауда “Алаш” партиясының ірі 
табысқа жетуін қамтамасыз етті және 1917 ж. 5-12 желтоқ- 
санда Орынборда өткен Екінші жалпыкдзақтық съезде кдзақ 
халқының әр түрлі топтарының өкілдерін біріктірді.

Төралқа төрагасы Бақгыгерей Қүлманов және орынбасарлары 
Әлихан Бөкейханов, Әзімхан Кенесарин, Халел Досмүхамедов 
және Омар Кдрашев баскдрған съезд Кдзан төңкерісіне 
байланысты тез өзгеріп жаткдн саяси жағдайдағы “Алаш” 
партиясының міндетгерін, кдзақ автономиясын қүру және оның 
үкіметін кэлыптастыру мәселелеріне бірінші кезекте көңіл 
бөле отырып, қарастырды.

Съезде қазақ автономиясы қүрамына Бөкей ордасы, 
Орал, Торғай, Ақмола, Семей, Жетісу облыстары және 
Закаспий облысымен Алтай губерниясының қазақтар 
мекеңцеген аудандары енуге тиіс деп шешті. Съезд уақытша 
үкімет қүлатылғаннан кейін қалалар мен селоларда, далада 
қазақгардың өмір сүруіне қауіп-қатер туғызған бей-берекеттік 
күннен-күнге күшейіп бара жаткандығын атап көрсетті. 
Сондықтан съезд қазақ халқын “аман алып қалу мақсатымен” 
■‘Уақытша Халық Кеңесі” түріндегі билік қүру, оған Алаш- 
Орда (алаш автономиясының үкіметі) деген ат беру жөнінде 
шешім кдбылдап және бүкіл казақ халқына “бағынатын 
үкіметіміз осы деп сеніп... баскд үкіметті мойындамай, өз 
үкіметінің әмірін екі қылмай орындау керектігі” баса 
ескертілді.

Съезд қазақ милициясын қүру жоспарын жасады. Оның 
әрбір облыс бойынша белгілі бір сандық қүрамы, уездер 
бойынша үйрету мен жабдыктау шаралары белгіленді. 
Милицияны кару-жарақпен қамтамасыз етуді орталық 
әкімшілік салық салу арқылы алынатын қаржы есебінен 
жүзеге асыруға тиіс болды.

Үлттардың өзін-өзі билеу қүқығын талап етуін занды 
процесс ретінде түсінген “Алаш” азаматтары кеңес өкіметімен 
келіссөздер жүргізіп, үлттық автономия мәселесін шешуді 
қолға алды. Осы мақсатта 1918 ж. наурызында Алашорда 
үкіметінің тапсыруымен Халел және Жаһанша Досмүхамедов- 
тер Оралдан Мәскеуге барып, Халық Комиссары Кеңесінің 
төрағасы В.И.Ленинмен жөне үлт істері жөніндегі халық 
комиссары И.В.Сталинмен кездесіп, оларға 1917 ж.
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желтоқсанда өткен екінші кззақ-қырғыз съезінің қаулысын 
табыс етті. И.В Сталин қаулымен танысқаннан кейін 19-20 
наурызда Семейдегі Ә.Бөкейханов және X. Ғаббасовпен 
телефон арқылы сөйлесті. Сөз Алашорда автономиясының 
мәртебесі туралы болды. Телефон арқылы сүхбаттасудағы 
И.Сталиннің сөзі “Сарыарқа” газетінің беттерінде қазақ тіліне 
аударылып жарияланды. Газетте: “Ресейдегі халықтардың 
күқыктары туралы халық комиссарлары шығарған белгілі 
ережесі бүл күнге үлт мәселесі тақырыбын кеңес өкіметінің 
негізгі қызмет жобасы етіп келеді. Үшінші советтер съезі осы 
ережені жалғастыруға қаулы қылды. Өзінің бізге тапсырып 
отырған жалпыкдзақ-қырғыз съезінің қаулысы түгелімен 
жоғарғы жобаға сай келеді. Бірақ жалғыз-ақ шарт қоямыз: 
егер сіздің съездің қаулысы өкілдеріңіздің совет өкіметін 
тануға қарсы болмаса болғаны. Үшінші советтер съезі советтік 
федерация жобасын жасап, бүл жоба Советтер съезінің 
бекітуіне салынсын деп қаулы қылынды. Бүған қарағанда енді 
сөзді қойып, іске кірісу керек, яғни түрмысы бір, салты баскд 
халықтар жергілікті советтермен қосылып, автономия, 
федерациялау, тегінде басыбайлы болініп кету секілді үлт 
ниеттерін жарыққа шығаруға съезд шақыратын комиссия 
қүруға тырысу керек. Біз ойлаймыз, жалпы қазақ-қырғыздың 
өкілдері тез қамданып, ыңғайлы уақытты өткізбей, жергілікті 
Советтермен бірігіп, әлгідей комиссияны қүрар. Сізден 
өтінетініміз, біздің осы жобамызды Алашорданың Кеңесіне 
салып жауап қайтарсаңыздар екен”,- деген мазмүнда болды.

Бүл берілген Сталин сөзіндегі ең елеулі нәрсе оның жалпы 
кдзақ-қырғыз съезі қаулысы мен Ресей халықгарының қүқығы 
туралы декларацияның өзара үндес екендігін мойындауы еді. 
Міне, осы үндестік Кеңес өкіметіне Алашорданы мойындауға 
негіз болатындығын білдіріп, Сталин тек жалғыз ғана шарт 
қояды. Ол өз ретінде Алашорданың Кеңес өкіметін 
мойындайтындығын мәлімдеуі болатын. И. Сталиннің сөзінен 
тағы бір жаитты анық аңғаруға болады. Кеңес өкіметі “басы
байлы бөлініп кету секілді үлт ниеттерін жарыққа шығару” 
үшін ең алдымен оны мойындау қажеттілігін талап етті. 
Сонымен бірге автономия алу мәселесі орталықта 
шешілетіндігін ескертті. Алашордашылықтар үшін мүндай 
жағдай қиындық тудырғанымен олар И.Сталиннің үсынысын 
талқылап, автономияға қатысты өз шешімдерін мөлімдеді. Ол
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кдулы төмендегідей еді: 1918 жылы наурыздың 21-інде 
Алашорданьщ мүшелері ұлт жұмысын баскарушы халык 
комиссары Сталиннің Алаш автономиясы туралы айтқан 
сөзінен кейін Кеңес өкіметін Ресейдегі барлық автономиялы 
халықгардың кіндік өкіметі деуге қаулы қылып, төмендегі өз 
шартгарын біддіріп: “Желтоқсанның 5-нен 13-іне шейін 
Орынборда болған жалпыкэзақ-қырғыз сьезінің кдулысы 
бойьшша тоқгаусыз Алаш автономиясын жариялайтындықтарын, 
Алаш автономиясының қүрамьша: Семей, Ақмола, Торғай, 
Орал, Сырдария, Ферғана, Жетісу, Бөкей ордасы, Закаспий 
облысының Маңғышлақ уезі, Самарканд облысының Жизақ 
уезі, Әмудария әнделі (бөлімі), Алтай губерниясына қараған 
Бийскі, Барнауыл, Змеиногор уездеріндегі казақгар 
мекендеген аудандар енуге тиістігін, Алаш автономиясында 
заң шығаратын, ел билейтін үкімет Алашорда болатындығын, 
Кдзақ-қырғыз істері туралы елші ретінде совет өкіметінің 
касында болуға Алашорда мүшелері Халел һәм Жаһанша 
Досмүхамедовтар жіберілетіндігін ескертіп, жергілікті 
Советтердің бүйрығы бойынша үсталып, абақгыда жаткдн 
Алашорданың мүшелерін тоқгаусыз босатып, мүнан былай 
оларды өтірік шағым, жаламен куғын-сүргінге үшыратуды 
тоқгатуды” талап етті.

Өкінішке орай Үлт істері жөніндегі халық комиссары 
Алашорданьщ қойған талап-шарттарына тікелей ресми түрде 
жауап бермеді. Себебі алашордалықгардың автономия қүру 
жөніндегі талаптары кеңес өкіметінің мүддесіне қайшы 
келетін еді. Үлт мәселесін пролетарлық диктатураның 
қүрамдас бөлігі ретінде қарастыратын кеңес өкіметіне 
алаштықтардың үсынысы керағар болғандығын аңғару қиын 
емес. Сондықган да 1918 жылдың 28-наурызында Мескеуден 
Семейдегі К^зақ комитетіне И. Сталин жөне мүсылмандар ісі 
бойынша комиссар Вахитов қол қойған жеделхат келді. 
Жеделхатта “қьірғыз істері бойынша Комиссариат қуру үшін 
тез арада өкілдер жіберу” жөнінде айтылды. Мүның өзі кеңес 
өкіметінің өлкедегі барлық істі өз қолдарына алғандығын 
көрсетті.

Осы жылдың 29-наурызыңда Семейге X. Ғаббасовтың 
атына Мәскеудегі Алашорда үкіметінің өкілдері Халел және 
Жаһанша Досмүхамедовтерден жеделхат келді. Онда кеңес 
өкіметінің түтқынға алынған қазақ қайраткерлерін тегіс
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босату туралы облыстық кеңестерге әмір бергендігі және 
Алашорда өкіметінің қойған талаптарына таяу арада жауап 
беруге уәде еткендігі айтылды. Жеделхатта Үлт істері 
жөніндегі халық комиссариаты жанынан кдзақ бөлімі 
ашылып, оның құрамына қазақ халқының өкілдерін сайлау 
құқығы Алашордаға берілетіндігі де айтылған. “Сырдария” 
газетінде жарияланған осындай мәліметтер шындыққа 
жанасады. Оған дәлел ретінде Алашорда атынан РКФСР-дің 
ұлт істері жөніндегі халық комиссары И. Сталинмен 
Семейден тура телеграф сымы арқылы келіссөз жүргізген 
Халел Ғаббасовтың 1929 жылғы карашаның 10-ында ОГПУ- 
дің тергеушісіне берген жауабын келтіруге болады. Онда 
былай делінген: “Келіссөздерде мен Совет өкіметінің 
декларациясының идеяларына сәйкес кдзақ халқының өзін- 
өзі билеу қүқығының кедергісіз жүзеге асырылуын талап 
еттім. Барлығы есімде жоқ, дегенмен де мен он төрт 
тармақтан тұратын талаптар қойдым. Олардың жадымда 
қалған негізгілері: таратылған қазақ мекемелерін қалпына 
келтіру, Совет өкіметі жағдайындағы ұлттық автономияны 
Қүру, қазақ халқының түтқынга алынған қайраткерлерін 
босату. Сталиннің жауабының мазмұны Алашорда Совет 
өкіметін мойындағанда ғана Кдзақстанның Қүрылтай съезін 
шақыруға әрекетгер жасалады дегенге сайды... Біз Сталинге 
телеграф арқылы Совет өкіметін мойындайтынымызды 
мәлімдеп, сол кезде Москвада жүрген Досмүхамедовтерге 
Орталық үкімет алдында біздің мүдделерімізді қорғауды 
тапсырдық... Осылайша Халел және Жаһанша Досмүхамедов- 
тердің Мәскеуге Кеңес үкіметі басшыларымен кездесулері 
мен телеграф арқылы Сталинмен жүргізген келіссөздерінде 
кеңес үкіметінің үлттық түтастық негіздегі қазақ мемлекеттігін 
мойындамайтындығын, тек кеңестік негіздегі автономия 
беруге даяр екендігін көрсетіп берді. Қысқасы Кеңес 
үкіметінің бүл мәселе жөніндегі позициясы: “Өзін-өзі билеу 
принципі социализм үшін күрес қүралы болу керек және 
социализм мүдделеріне бағындырылауы тиіс”,- дегенге сайды. 
Кеңес өкіметінің мүндай позициясы Семей облысынан озге 
де кеңестерге В.И.Ленин мен И.Сталиннің атынан жолданған 
жеделхаттардан айқын көрінді. Мәселен, Ақмола Кеңесі 
Мәскеуден кесіссөздер жүргізу нетижесінде орталыктан 
мынадай мазмүндағы жеделхат алған, онда: “Кеңес билігі
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большевиктердің қабылданған бағдарламасына сәйкес патша 
өкіметі кезінде қаналған барлық халыкгарға автономия береді. 
Қазақ халқы өз территориясына лайық автономия күруга 
дайындала берсін”,- делінген.

Әйтсе де іс жүзінде кеңес өкіметі Алашорда үкіметінің өзін 
де талаитарын да мойындағысы келмеді. Сондықтан да 
Х.Ғаббасов 1918 жылдың 1 сәуірінде РКФСР Халық 
Комиссарлары мен Үлт істері жөніндегі комиссариату 
жеделхат жолдап, қазақ халқының үлттық түтастық мүддесін 
көздейтін Алашорда өкіметін тез арада ресми түрде 
мойындауын тағы да талап етті.

Кеңес өкіметі мүндай талаптарды жауапсыз қалдырды. 
Осылайша алаштықгардың кеңес үкіметі шеңберінде біртүтас 
үлттық мемлекет қүруға талпынысы нәтижесіз аяқталды. 
Большевиктер Алаш партиясына үлттық буржуазия мен 
феодалдық топтардың таптық мүддесін қорғайтын, 
пролетарлық революция жолындағы кедергі есебінде қарады. 
Алаш басшыларының Кеңес үкіметімен жүргізілген 
келіссөздердің нәтижесіз аякталуына 1917 ж. күзінде 
қүрылған, жетекшісі Көлбай Тоғысов болған, өздерін 
“Қырғыз (қазақ) социалистік партиясы” деп атаған “Үш жүз” 
партиясы да ыкдал жасады. Бүл негізінен үсақ-буржуазиялык 
социалистік партия еді. Партияның саяси көзқарасы мен 
практикалық іс-әрекеті 1917 жылдың күзінен 1918 жылдың 
басына дейін елеулі түрде өзгерді. Әуелгі кезде үшжүзшілер 
социалист-революционерлер партиясымен одақтасу бағытын 
үстанса, 1918 жылдың қаңтарынан бастап Кеңес үкіметін жер- 
жерде үйымдастырып, нығайту ісіне белсенді түрде араласып 
кетеді. 1918 жылдың бас кезінен-ақ үшжүзшілер болыневик- 
термен одақгасып, Алашордаға қарсы күресті.

Азамат соғысы және социалистік күрылыстың басталуы

Азамат соғысы үкімет үшін күрестің жалғасы болды, сол 
себепті де революция мен азамат соғысы арасында ешбір дәл 
шекара болған емес.

Кеңес үкіметінің белсенді әрекеттеріне қарамастан, 
Кдзақстанда азамат соғысының ошақтары өте тез пайда 
болды: 1917 ж. кзрашаның аяғында Орынборда атаман 
Дутовтың басшылығымен ақ гвардия әскерлері Орынбордағы
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Кеңес күштерін шегіндіріп, билікті басып алды.Сол айда 
Жетісу казак әскерлері кеңесінің “әскери үкіметі” және 
революцияға қарсы ошақ Оралда да кұрылды. Құрылған 
облыстық әскери үкімет көп ұзамай жергілікті кеңесті 
таратып, өкіметті басып алды. Сөйтіп, Верныйда жэне Орал 
қалаларында ақгвардия диктатурасы орнатылды. Бұл үш 
“әскери үкімет” Кдзақстанда кеңес өкіметіне қарсы 
қозғалыстың басты күші болып табылды. Олар ақгвардиялық 
офицерлерге, ауыл-село шаруаларына сүйенді және 
меньшевиктер мен “Алаш” партиясының жетекшілерінен 
қолдау тапты.

Жоғарыда атап көрсеткендей 1918 жылдың көктемінде 
Кеңестік билік тарапынан түсінушілік пен қолдау табудан 
күдер үзген Алашорда, енді большевиктерге қарсы ымырасыз 
күрес жүргізуге ұйғарып, Сібір Уақытша үкіметі (Омбы) мен 
Бүкілресейлік Қүрылтай жиналысы мүшелерінің (Комуч) 
Самар комитеті қолдауына сүйеніп, Алаш автономиясын 
жүзеге асыруға кірісті. Сөйтіп, азамат соғысының бастапқы 
кезеңінде алашордашылар ақгармен одақтасып, қызылдарға 
қарсы соғысты.

1918 ж. шілде мен тамызында Ә.Бөкейханов, Ә.Ермеков 
пен әскери бөлім меңгерушісі капитан Қ. Тоқгамысов Самар 
мен Омбыда Комуч пен Сібір уақытша үкіметтері әскери 
ведомстволары окілдерімен кездесіп, Алаш орданың кдрулы 
күштерін құру жөнінде келіссөздер жүргізді. Алаш орда Батыс 
бөлімінің басшылары Халел мен Жаһанша Досмүхамедовтар 
Комуч арқылы Самарадан 600 винтовка мен пулемет алды 
жэне таяу уақытта 2000 адамнан қазақ отрядтарын 
үйымдастыруға уәде береді. Торғай тобына 300 берданка 
мылтыгы, 20000 патрон, әскери киім-кешек бөлінді. Дутовтың 
көмегімен екі атты полк: біріншісі - Қостанайда, екіншісі — 
Ырғызда қүрыла бастады. 1918 жылы тамызда Семей 
қаласыңда қүрамында 38 офицері мен 750 жауынгері бар 
Бірінші Алаш атты әскер полкі үйымдастырылды. 
Ақгвардияшьиіардың көмегімен асығыс үйретілген Алаш 
отрядтары көп үзамай Қызыл Армияға кэрсы шайқастарға 
қатысты.

1918 ж. жазында азамат соғысы өршіп, кең етек алды. Ақ 
гвардияшылармен бірігіп алған империялистік мемлекеттердің 
белсенділік көрсетуіне орай ең басты пәрменді күш - Сібір
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мен Оралда шоғырланған Чехословакия корпусыньщ 
офицерлері бүлік шығаруына байланысты әскери какгығыстар 
күшейе түсті. Бүл корпус революцияға дейін Австро- 
венгрияның түтқын солдаттарынан - чехтар мен словактар 
қатарынан қүрылған еді. Осы корпустың бөлімдері 
революцияға қарсы ішкі күштермен қоян-колтық бірлесіп, 
Ақмола, Петропавл, Атбасар, Қостанай кдлаларын басып 
алды.

Мамыр айының аяғында В.В. Куйбышев В.И.Лениннен 
Орынбордағы Дутов авантюрасының тамырын жою туралы 
көмек сүрады, олай болмаған күнде Торғай мекенінің 12 млн. 
түрғыны аштан қырылатындығы туралы ескерткен еді. 
Осыған орай облыскд әскери көмек көрсетіліп, Қызыл 
Армияның бөлімдері күрылды, кейін бүл бөлім Ақтобс 
майданының күрамына енгізілді. Ақгвардиялықтар негізінен 
Орынбор және Илецкі аудандарында Дутовтьщ басшылығымен 
әрекет етіп, олар Ташкент жөне Самараны Орталықтан бөліп 
тастады. 1918 ж. 2 шілдеде Дутов басқарған әскер Орынборды 
екінші рет басып алды да, Түркістанды орталык Ресейден 
бөліп тастады.

Қызыл Армия бөлімі (10 мың адамға жуық) Орынбор 
кдласын тастап 2 топқа бөлінді. В.Г. Блюхер және Н. 
Каширин отрядтары солтүстікке кетіп, Шығыс майданның 
негізін қүрды.

Баскд бөлімдер Актөбе жөне Орск кдлаларына шегініп 
1918 жылы шілде айында Г.В. Зиновьевтың басшылығындағы 
бір Армияға бірікті. Қызыл Армия күштері қанды 
қақгығыстар жүргізіп Орскны үстап түрды.

1918 ж. күзінде, яғни қазан айында Каспийге 
ағылшындардың келуіне байланысты Ақгөбе майданында 
қиын жағдай қалыптасты. Жоспар бойынша, ағылшындарға 
Кдзақстан мен Орта Азияны ішкі контрреволюциялық күштер 
арқылы бір уақытга басып алу үсынылды.

“Орынбор тетігі” яғни стратегиялық негізгі темір жол 
қиылысы большевиктер өкіметін кәдімгідей ойландырды, 
сондықган В.И.Лениннің нүскауымен 1918 ж. Ә.Жангелдин 
басқарған 600 адамнан түратын Балтық матростарының 
отряды қосылған әскери экспедиция орталықган бөлініп 
калып, көптеген қиыншылықгарды көре жүріп, 7 ай 
келемінде Актөбе майданына қару-жарақ пен оқ-дәрі
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жеткізді. Мәскеуден Ақгөбе майданына ақша қаражаты мен 
оқ-дәрі, қару-жарақ тасымалдау үшін құрылған әскери 
экспедиция құрамына Австро-Венгрия мен Германияның 
бұрынғы түтқындарынан қүралған 150 шетел 
интернационалдары да өз еркімен кірді. Сөйтіп, негізгі күш 
Орынборға жұмыддырылды, себебі қаланы кдлайда басып алу 
Түркістанды Дутовтан қорғау мүмкіндігін туғызды.

Орынборды алу операциясына Ақгөбе майданының 
әскерлері мен Шығыс майданның әскерлері де қатысты. 1918
ж. 29-желтоқсанда ауа райының қиындыгына қарамастан 
шабуыл басталды, Дутов ақ гвардияшылары екі майдамныц 
әскерлерінің қысымынан жеңіліп, толық талқандалды. 1919
ж. 22-ші қаңтарында Орынбор қаласы алынып, Түркістан 
аудандары мен Орталық Ресей арасындағы қагынасты 
қалпына келтірді. Осымен Ақтебе майданының тарихтағы 1- 
ші кезеңі аяқгалды. (1918 шілде-1919 каңтар)

1918 ж. күзінде ақгвардияшылар Жетісудагы Саратов, 
Покровское, Покатимовское жерлеріне белсенді шабуылдап, 
Қызыл Армия қарулы күштерінің қарсылығына қарамастан 
Сергиополь, Үржар, Сарқант және т.б. жерлерге бекінді. 
Сөйтіп, Солтүстік Жетісу майданы күрылды.

1918 ж. аяғында Жетісу майданында 10 мың қызыл 
армияшылар мен біріктірілген Черкасск партизан күштері 
орналасты.

1918 ж. наурызда ақгвардияшылар Орал қаласында Кеңес 
билігіне шабуылдап, облыстық атқару комитетінің мүшелерін 
қамап, соңынан оларды өлтірді. Алашорданың Батыс 
бөлімімен бірлесіп әрекет еткен Дутов бөлімдері Орал-Гурьев 
ауданында генерал Толстов баскарған ақтардың негізгі 
күштерімен бірікті.

1918 ж. күзінде Орал ақгарымен күресу үшін ’’Ерекше 
армия,, (кейінгі шығыс майданының төртінші армиясы) 
қүрылды. Жыл бойы Шығыс майданындағы Колчак 
әскерлерінің шешуші жеңісіне дейін Орал аймағы қолдан 
қолға өтті. Орал облысында “Бірінші ерекше атты әскер” 
бригадасы қүрылып, кейін Қызыл армияның 4-армиясының 
қүрамына кірді. 4-ші Армияның қолбасшысы болып 
М.В.Фрунзе тағайындадды. Оралды босату операциясына
В.ИЧапаев басқарған 2-ші Николаев дивизиясы және 4-ші 
армияның бөлімдері қатысты. 1919 ж. 24-ші қаңтарда қала
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босатылды. Сөйтіп большевиктер үшін азамат соғысының 
алғашкы кезеңі сәтті аяқгалды.

1919 ж. көктемде Колчактың шабуылдауына байланысты 
Шығыс майданында жағдай бұрынғыдан да киындай түсті. 
Колчак армиясы Орынбор мен Оралды алғаннан кейін 
Оңтүстік майдандағы Деникинге қосылу кджет болды. 
Сондықган бұл аудандағы әскери қимылдар М.В.Фрунзе 
басқарған Шығыс майданының Оңтүстік әскери бөліміне 
тапсырылды. Шығыс майдандағы туған шиеленіс Батыс 
Кдзақстандағы жағдайды да қиындатып жіберді.

Осылайша Орынбор шығыстан, оңтүстіктен, оңтүстік- 
батыстан 100-120 шақырымда Колчак армиясымен қоршауға 
алынып, қаладағы 1-ші Дутовтың орынбор казак корпусы 
және 2-ші корпусы шабуылдап, әскери қимылдар кайта 
басталып, 1919 ж. сәуірдің бас кезінде Ақгөбеге шабуыл 
жасауға кірісті.

Ақтөбедегі жұмысшы отрядтары әскер күшін жабдыктай 
алмауынан 1919 ж. сәуірде қала тасталынып, қызыл 
гвардияшылар К^ндыағаш станциясына шегініп, жергілікті 
тұрғындардан жаңа әскери күш жинақгалып, оңтүстік Ақтөбе 
майданы қүрылды. Ақгөбе майданы Түркістанның болашағы 
үшін стратегиялық негізгі нүкте болды.

Партиялық ұйымдар “Бәріміз Колчакқа қарсы күреске” 
деген ұранмен жұмысшылар, шаруалар, теміржолшыларды 
мобилизадиялап, соғысқа атгандырды. Ақгөбе майданына 
төжірибелі әскерлері болған Түркістан майданынан жүздеген 
ұлт өкілдері бар армия келіп қосылды. Майдан Түркістан 
АКСР-іне бағындырылды. Майдан құрамына Колузаевтың 
отряды (1105 адам), Қостанай партизан отряды (750 адам) 
қосылды. Майданды басқарған Колузаевтың Ембі ауданы 
және Темірде жүргізген әскери қимылдары сөтсіз әтті. 
Сондықган да Түркістан АКСР-нің революциялык - әскери 
советі Колузаевті майдан қолбасшысы қызметінен алды. 
Ақгөбе майданы әскерлерінің қолбасшысы болып 
А.И.Астраханцевті, ал комиссары етіп И.Ф.Казаринды 
тағайындады. П.Кобозев баскдрған ТүрЦИК комиссиясы мен 
Жиляев арасындағы ескери келіспеушілік нәтижесі майдан- 
дағы жағдайды қиындата түсті. 1919 ж. шілде аяғындағы 
шабуылға шықкдн ақ гвардияшылар кеңес әскерлерін ескі 
Арал теңізіне шегіндірді. Бұл кезде Шығыс майданының 
әскери бөлімдері Түркістанға көмекке келді.
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М.В.Фрунзенің үсынысымен оңтүстік әскери топ 
Түркістан майданы болып бөлінді, олардың алдында: Орал 
мен Орынборды босату және Түркістанға экспедиция жіберу 
мақсаты түрды.

1919 ж. 30 тамызы мен 1-қыркүйекте қарсыластар Актөбе 
майданына шабуыл бастады. 1919 ж. қыркүйегінде Түркістан, 
Ақгөбе майдандары Мүғалжар станциясында бірікті. Оңтүстік 
Колчак армиясының негізгі күші талқандалып, Түркістанға 
жол ашылды.

Қазақстанның ақгвардияшылар басып алған жерлерінде 
партизан қозғалыстары мен халық көтерілістері де кеңінен 
өріс алды. Партизан қозғалысының ірі ошағы-Қостанай уезі 
болды. Партизан қозғалыстары Ақмола, Семей, Жетісу 
облыстарында, Павлодар, Өскемен, Бүқгырма мен Зайсан 
уездерінде, әсіресе Зырян, Катон-Қарағай, Шыңғыстау, 
Шемонайха болыстарында кең кднат жайды.

Партизан отрядтарының негізін қүраған шаруалар 
Қазақстаниың барлық уездеріндегі большевиктік үйымдарды 
күруда да ерекше роль атқарды. 1919 ж. көктемінде Шығыс 
және Ақгөбе майданының жақындауына байланысты 
партизандар қозғалысының белсенділігі күшейді.

Шаруалар жергілікті ақ гвардияшыларды қамауға алып, 
әскери революциялық комитеттер сайлап, көптеген жаңа 
отрядтар жинақгады. Мәселен, Бурабай лоселкісінде 1270 
адамдық отряд қүрылды. Шаруалар көтерілісін әскери— 
революциялық штаб басқарып, сәуірде Қостанай қаласы 
алынды. Қостанайға ақ гвардияшылардың ірі әскери күштері 
мен 32-ші Донецк полкі аттандырылды. Кескілескен 
үрыстардың нәтижесіне партизан отрядтарының әскери 
дайындығының нашарлығы эсер етсе, оның үстіне 
қостанайлықгардың Актөбе майданына қосылуына “Алаш 
Орда” кедергі жасады. Партизан отряды Торғайға карай 
аттанып, Торғай атгы әскер отрядымен бірігуге тырысты, 
себебі Ақтөбе қаласын Дутовшылардан қорғау үшін қосымша 
әскери күш қажет еді, 1919 ж. А.Иманов Торғайдағы 
гарнизондар мен өскери үйымдарды көшіру туралы бүйрық 
берді. Осы уақытта Қостанайлық партизандар штабы басты- 
ғының көмекшісі Л.Таранның отряды қалаға жақындайды.
А.Иманов және Л.Таранды жолдастарымен Алашордашылар 
түтқындап, бір айдан кейін жазалады. Тірі қалған Қостанай
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партизандары Ақтөбе майданының күрамына енгізілді. 
Нәтижесінде Қостанайлық партизан отряды Актөбе 
майданының үлгілі 4-Долбушев жаяу әскер полкіне айналды.

Сондай-ақ, Азамат соғысы тарихындағы партизан 
қозғалысының ірі ошақгарының бірі - Черкасск қорғанысы, 
Тарбағатай мен Аптайдың “Тау қырандары” отрядтарынын 
қозғалысы сияқгы оқиғалар, Қазақстандағы Азамат соғысы 
тарихынан өшпес орын алды. 1919 ж. жазында шығыс 
майдандағы Колчак армиясының негізгі күшінің күйреуі 
батыс, солтүстік, солтүстік-шығыс Қазақстан мен Жетісуды 
азат етуге жағдай жасады. 1919 ж. аяғында Қазақстаннын 
негізгі территориясы Дутов пен Анненковтың армияларының 
қалдықгарынан босатылып, 22 наурызда кеңес әскерлері 
Кдпалды, 28 наурызда Арасан станциясын азат етті. 22 
наурызда Үржар станциясын, 27 наурызда Бақгы станциясын,
25 наурызда атаман Анненковтың ставкасы тұрған Үшаралды, 
29 наурызда Кдпал гарнизонын тізе бүктіріп, атаман 
Анненков және Дутов бастаған ақ гвардияшылардын 
қалдықгарын Синьцзянға қарай куды. 1920 ж. 29 наурызында 
ең соңғы майдан Солтүстік Жетісу майданы жойылып, Кеңес 
үкіметі қайтадан қалпына келтірілді.

Сонымен, 1920 жылы азамат соғысы аяқталып, онда 
қызылдар ақгарды талқандап, жеңіске жетті.

Азамат соғысы жылдарындағы қызылдардың жеңісінің 
себептері:

1. Большевиктер революцияға үзақ дайындалды және 
өкімет басына келерде елді қалай билеу жөнінде толык 
түсініктері болды.

2. Азамат соғыстарының үрыстары үлт аймақтары 
жерінде жүріп жатқан уақытта кеңес өкіметі тарапынан 
үлттардың өзін-өзі билеу қүқын тану, орыс емес 
халықгарды, соның ішінде қазақ халқын Ресей 
империясын қалпына келтіруге тырысқан күштерге, 
яғни ақ гвардияшыларға кдрсы одақгас етудің тәсілі 
болды.

3. 1919 жылы шілдеде Казревком қүрылғанда 
қазақтардың жерге мүқтаждығын өтеу жөнінде сөз 
болды. Кдзақстанға қоныс аударуды тоқгату мәселесі 
қойылды. Түбірлі революцияық сипатта болмағанмен 
бүл шаралар большевиктерге азамат соғысы кезінде
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ақтар мен қызылдар арасында ауытқыған қазақгардың 
көмегіне сүйенуге жағдай жасады.

4. 1919 жылдың көктемінен бастап, А.Байтүрсынов 
бастаған алашордашылар қызылдар жағына шықты. 
Себебі, олардың Колчактық орыс шовинистік 
көзқарастарынан үміттері үзілді. Ақтар билеушілері 
кдзақ халқына үлттық автономия бергісі келмеді, 
тіпті, өздерінің қолдап жүрге Алаш орда үкіметін де 
мойындамады. Сібірдегі уақытша Бүкілресейлік үкімет
1918 жылы 22 қазан- 4 кдрашадағы грамотасымен 
Алаш орда Халық Кеңесі үкіметін таратып жіберді. 
Сонымен қатар, Сібір үкіметі Алаш автономиясын 
қазақгың территориялық мемлекеттігі деп танудан бас 
тартты. Оған қоса, 1919 жылы жазға қарай ақтар 
Сібірде жеңіліске үшырады.

1920 жылдың көктемінен Қазақстан жеріңде азамат соғыс 
жылдарында өлкенің жаудан азат етілген аудандарында ақ 
гвардиялық аппараттар жойылып, кеңестік мемлекеттік 
органдар үйымдастырылып жатгы. Революциялық комитеттер 
азат етілген территорияларда халык шаруашылығын қалпына 
келтіру, экономиканы көтеру, мемлекеттік қүрылысты 
нығайту жүмыстарын жүргізді. 1920 жылдың көктемінде 
партияның IX съезі болды, съезде бейбіт тыныс алудың 
мүмкіндіктеріне сүйене отырып, халық шаруашылығын 
қалпына келтірудің бірыңғай жоспарын жасап бекітті. 1920 
жылғы қаңтар-наурызда өлкенің губерниялары мен уездерінде 
партия конференциялары отіп, оларда халық шаруашылығын 
кдлпына келтіру мәселелері талқыланды. Өлкенің соғыстан 
зардап шекпеген жері кемде-кем еді. Қиыншылықгар мен 
ауыртпалықгарға қарамастан, Қазақстан еңбекшілері күйзелу- 
шілікке қарсы күресті. Басты шарттардың бірі - отын өндіруді 
арттыру және кәсіпорындарды жүмыс күшімен қамтамасыз 
ету, өнеркәсіп пен транспортты қалпына келтіру болды. 
Өнеркәсіпке отын беру үшін Орал-Ембі мүнай кәсіпшіліктері 
қалпына келтіріліп, Ембі-Атырау мүнай күбыры бірнеше 
шақырымға тартылды. 1920 жылғы наурыз-маусым айларында 
Ембі мүнай көсіпшіліктерінен көліктің барлық мүмкіндік- 
терімен және су жолы арқылы 17452 пүг мүнай тасылды. 
Қарағанды мен Екібастүздың шахталары қалпына келтірілігі, 
1920 жылы Қарағанды мен Екібастүздың шахталарының 
шахтерлары 3 млн. пүттан астам көмір өндірді. Екібастүз
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зауытында, Ридцер кенішінде қорғасын концентрат-тарының 
қорынан қорғасын қорыту жұмысы жолға қойыдцы. Семей 
және Ақмола губернияларының кәсіпшіліктерінде жыл 
ішінде 8,5 млн. пүг тұз өндірілді. Оралда, Қостанайда, 
Семейде, Ақмолада электр станциялары жүмыс істей бастады.

Жылдың аяғына қарай республикадағы 59 электр 
станциясының 45-і қалпына келтіріліп, пайдаланылуға 
берілді. Шаруалар шаруашалығын шойын және мыс 
күймамен, арбаға арналған металл бұйымдарымен ауылшаруа- 
шылық күрал-саймандарымен кдмтамасыз ететін металл 
өңдейтін 6 зауыт іске қосылды.

Тамақ, жеңіл және қолөнер кәсіпорындары қалпына 
келтіріліп жатты. Губерния ортылықгарының бәрінде 
диірмендер, былғары, тері, сабын кдйнату, кірпіш зауыттары, 
аяқ-киім, ер-тұрман шығаратын шеберханалардың жұмысы 
қайта басталды. Жергілікті өкімет органдары орасан зор зиян 
шеккен темір жол транспортын кдлпына келтіруте айрықша 
көңіл бөлді. 1920 жылдың жазына карай негізгі магистраль- 
дарда көпірлер, жол шаруашылығы, байланыс желілері 
қалпына келтірілді. 1920 жылдың аяғына таман республика 
өнеркәсібінде 162 көсіпорын жұмыс істеді. Қазақстанды 
кдлпына келтіру дәуірінің басында 1500-ге тарта ұсақ 
мемлекеттік өнеркесіп кәсіпорындары болса, бұлардан тек 
кдна ондаған зауыт-фабрика, кеніш, шахта, мүнай кәсіпшілігі, 
көмір-кен орындары ғана жұмыс істеді. Өнеркәсіп халық 
кджеттерін қанағаттандыра алмады. Еңбек өнімділігі өте- 
мөте төмен болды, шикізат пен отын жетіспеді. Азық-түлік 
өнеркәсіп тапшылығы қатты байқалды.

Қазақстанның кеңес органдары совхоздар, артельдер, 
жерді бірлесіп өндеу серіктестіктерін үйымдастыру жөніндегі 
жұмыстарды қиыншылықгарға қарамастан жалғастыра берді.
1920 жылдың күзіне қарай Кдзақстанда Жетісу облысын 
қосқанда 1039 коллективтік шаруашылық болды. Сол 
жылдары алғашқы ауылшаруашылық артельдері, коммуналар, 
совхоздар пайда болды.

1920 жылдың аяғында (Жетісу мен Оңтұстік облыстарды 
қоспағанда) 939 колхоз, оның ішінде 132 коммуна, 779 артель, 
28 жерді бірлесіп өндейтін серікгестік (ТОЗ), 348 тұтыну 
қоғамы жүмыс істеді. Бірақ бұлардың бәрі әлсіз болып, 
оларда құрал-сайман, күш-көлік, тұқымдық астық, айналым 
қаржы жетіспеді.
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Азамат соғысының қиын-қыстау жылдарында кеңес 
органдары жергілікті жерлерде мәдени қүрылысты да 
жүргізіп, саяси үгіт кдтаң нысаналы сипатта болды. 1919 
жылы сәуірде уездік және губерниялық Халық ағарту 
бөлімдерінің жанынан мәдени-ағарту үйымдары күрылды. 
Оку уйлері, кітапханалар, сауатсыздықгы жою мектептері 
жүмыс істеді. Сол жылдары республикада 199 көпшілік 
кітапханасы, 196 клуб, 83 халық үйі, 1478 оку үйі болды, үгіт 
қызыл керуендерін, ал темір жол бойында - үгіт вагондарын 
ұйымдастырды.

Қазақ мемлекеттілігін құруды көксеген Алаш зиялылары- 
ның азамат соғысы жылдарындағы іс-өрекеті де сәтсіз 
аяқталды. Ақгвардиял ықтарға алашордалыктар тарапынан 
көрсетілген көмек пен қолдауға карамастан, алашордалық- 
тардың өз билігін орнату мақсатындағы әрекетіне Сібір, 
Орынбор мен Орал қалаларындағы үкіметтер қолдау 
көрсетпеді. Мүның өзі Апаш үкіметін Самарадағы Комучтың, 
Омбыдағы Сібір үкіметінің ресми түрде мойындамағандығын 
дәлелдеді.

Алаш көсемдері қазақ мемлекеттілігін қүрудың жаңа 
жолдарын іздеуге мәжбүр болды. Кдзақ зиялылары ендігі 
жерде Кеңес үкіметімен ымыраға келу жолдарын кдрастырды.
1919 ж. басында Алашордалықгар Кеңес үкіметімен арадағы 
келіссөздерін қайта жандандыра бастады. Келіссөздер 
Алашорда атынан емес, А.Байтұрсынов баскдрған Торғайлық 
тобының атынан жүргізілді. АБайтүрсынов ең әуелі Ә. 
Жангелдинмен одан кейін Мәскеуде Сталинмен келіссөздерді 
жалғастырды. 1919 ж. наурызда Бүкілресейлік Орталық Атқару 
комитет! Алашордаға амнистия (кешірім) жариялады. 
Алашорда басшыларының бірі АБайтүрсынов, оның 
жақтастарының үлкен тобы Кеңес үкіметінің жағына шыкты. 
Желтоқсан айында Ә.Бөкейханов бастаған Алашорданың 
Шығыс бөлімі толығымен Кеңес үкіметін мойындады.

Азамат соғысы шет аймақтар халыктарының Үлттық 
мемлекеттігі туралы идеясымен санаспауға болмайтынын 
большевиктерге тағы да көрсетті. Кеңес үкіметі кеңестік 
негізде Қазақ Автономиясын күру жөнінде дайындық 
жүмысын жүргізе бастады.

РКФСР ХКК-нің 1918 ж. 12 мамырдагы каулысына сәйкес, 
КдзАКСР-н қүруға дайындық жүмыстарын үйымдастыру үшін 
халық комиссариаты үлттар ісі жанынан алғашқы арнайы саяси

129



орган — кырғыз (кдзак) бөлімі ашылды. Алайда, азамат соғысы 
әсерінен бүл жүмыстар кейінге кзлдырылды. Кдзақ съезі 
шақырылып, Кдзақ республикасыньщ автономиясы жариялан- 
ғанша өлкені әскери-әкімшілік баскдру үшін 1919 ж. 10-шы 
шілдеде РКСФР Халық комиссарлар кеңесінің төрағасы
B.И.Лениннің қол қоюымен “Қырғыз (кдзақ) өлкесін 
баскэратын Төңкеріс комитет! (Ревком) туралы уақытша ереже” 
жарияланды.

Ереженің 3-ші бабына сәйкес, Қазак автономиялы 
республикасыньщ территориясы Түркістан республикасымен, 
Қырғыз съезі және Орталық Кеңес үкіметімен келісіліп 
анықгалғанға дейін қазревком қүзырына “ ...Астрахань губер- 
ниясымен Орал, Торғай, Ақмола жэне Семей облыстарынын, 
территориялары қарайды” делінген.

Оның бірінші күрамына: С.Пестковский (төраға) 
А.Байтүрсынов, В.Лукашев, Ә.Жангелдин, М.Түнғаншин,
C.Меңдешев, Б.Қаратаев кірді. Әртүрлі уакытта Қазақ 
ревкомының мүшесі болып: Ә.Әйтиев, С.Арғыншиев,
А.Авдиев, Ғ.Әлібеков, Б.Қаралдин еңбек етті. Әйтсе де 
Алашордалықгардың Кеңес үкіметінің жағына шығуы оңай 
болмады. Алашордаға жасалған кешірімге қарамастан оның 
басшыларына деген сенімсіздік үзақ уақыткд сакталды. Ал 
кеңес үкіметінің Қазақстандағы кейбір өкілдері Алашорда 
жетекшілеріне жау ретінде карады. Мәселен, 1920 ж. К^ізак 
партия бюросының есебінде былай деп жазылды: „Бүрынғы 
алашордалықгардан түратын қырғыз зиялыларының 3/4—і 
буржуазиялық - шовинистер.” Сондай-ақ кешірім жасалғанға 
кдрамастан Алашорда жетекшілері саяси іүрғыда оқшаулануға 
тиіс болды. Қазревкомның 1920 жылғы 5-наурыздағы 
“Алашорданың батыс бөлімін тарату туралы” кдулысында 
“Үлттық Алашорда үкіметінің батыс бөлімінің жауапты 
жетекшілері қырғыз өлкесінде кеңес үкіметі толық негізде 
орныкқанша халық бүқарасынан окдіауландырылсын...”- деп 
ашып айтылды. Одан әрі аталған қаулыда былай делінді: 
“Қырғыз халқының кеңес үкіметіне іш тартатын бөлігі мен 
қоныс аударушылардың Алашорданың белсенді қызметкер- 
леріне өшпенділікпен қарайтындықтары ескеріле отырып, 
олар ревком мүшелігіне жөне басқа да жауапты кеңес 
қызметіне үсынылмайтын болсын”. Ақырында жоғарьща 
көрсеткеніміздей Кдзревкомның 1920 ж. 5-наурыздағы 
қаулысына сәйкес Алашорда таратылды.
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Осылайша біртұтас тәуелсіз ұлттық мемлекетті қүруға 
талпынған қазақ зиялыларының пәрменді әрекегі нәтижесіз 
аяқгалды. Кеңес үкіметі мойындамаған Қазак Үлттық 
Автономиясы қазақ зиялыларының өркениетке, тәуелсіздікке 
қол созған әрекеттері ретінде тарихта ғана қалды.

Сөйтіп, Кдзревком Қазақстанда әскери-азаматтық билікті 
қолға алып, кеңестердің бүкілқазақстандық 1-ші съезін 
шақыруды ұйымдастыру, Кдзақ автономиясы туралы ереже 
жобасын дайындап, съезд талқысына ұсыну, РКФСР, 
Түркістан Кеңестік Республикасы жөне Қазақ өлкесі арасын- 
дағы қарьтм-қатынастарды реттеу, Қазақтың байырғы жерін 
бір қолға жинау, яғни болашақ қазақ кеңес мемлекетінің 
территориялық тұтастығын қамтамасыз ету міндеттерін өз 
қолына алды.

Азамат соғысының қиын да күрделі жағдайы 
Қазревкомның төтенше жағдайда жүмыс істеуін талап етті. 
Казревком қызметінің әскери-азаматтық сипатын осы соғыс 
анықгап берді. Қазревком әрекет-қимылда жүрген армияны 
азық-түлікпен жабдыктау, астыкты және баска тамақ 
өнімдерін Орталыққа, Түркістан АССР-на жеткізу яғни, 
“соғыс коммунизм” саясатының басты мәселесін шешу ісімен 
айналысты. 1918-1920 жылдардағы яғни, азамат соғысы 
кезіндегі кеңес өкіметінің ауқымды эксперименті “әскери 
коммунизм” саясаты соғыстың, күйреушілік, экономикалық 
дағдарыстың нәтижесі болды. Бүл саясаттың мәні 
өнеркәсіпті жаппай национализациялау, басшылыкты 
орталықгандыру, тіршілік үшін маңызды тауарлардың бәрін 
бөлу, азық-түлік салғыртын, карточкалық жабдыктау жүйесін, 
жалпыга бірдей еңбек міндеткерлігін, еңбекке бір мөлшерде 
ақьі төлеуді енгізу, тауар-ақша қатынастарын жою болды.

Осының ішінде еңбекші халық әсіресе, шаруалар үшін ең 
ауыры азық-түлік салғырты болды. 1919 жылы қантарда 
астқыгы дайындау мен бөлу монополиясына азық-түлік 
салғырты қосылды. Өлкенің адам және материал ресурстарын 
жүмылдыру экономикалық әдіске жатпайтын күштеу 
әдістерімен жүргізілді. Кеңсе үкіметі қала халқын және 
соғысып жатқан қызыл әскерді азық-түлікпен қамтамасыз ету 
үшін астық өнімдерін, мал-мүліктерін каруланған азық-түлік 
отрядтарын жіберіп, халықтан күшпен тартып алып отырды. 
Бүкіл дала өңірінде астықгы, малды, киім-кешекті күштеп 
тәркілей бастады. Ал бүл төтенше шаралар қазақ даласында
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аштықгың етек алуына әкелді. Сонымен кдтар, “әскери 
коммунизм” саясаты өлкеде жергілікті бюджеттерді жоюдан, 
оларды біріңғай мемлекеттік бюджетке қосудан, біртүтас 
казына қүрудан, ұсақ және майда өнеркәсіпті мемлекет 
меншігіне алудан көрінді.

Сөйтіп, экономика саласындағы төтенше шаралар 
өктемдік жөне зорлық-зомбылық психологиясын туғызды. 
Қызьхл армия мен кзлаларды азық-түлікпен жабдықтау 
жөніндегі жүмысты Кдзақстанның партия және кеңес 
ұиымдары нақ осылайша жүргізді. Кррыта келгенде, халық 
шар-уашыл ығын әскерилендіру экономиканы баскдрудың 
әміршщдік жүиесі, еңбекті үйымдастырудың әскери 
формалары, бөлу принципі, бүкдраны кедейлендіру - осының 

әрі большевиктер басқарған кеңес үкіметін социалистік 
түсщікгеп тәжірибелерге әзір болмаганын көрсетгі.

скери коммунизм” саясаты Ресей империясының баска 
да халықтары секілді Қазақстан түрғындарын да әлеуметтік -  

аяси және рухани дағдарыспен бірге келетін шаруашылык 
^шыРатгы- 1918-1920 жж. ішінде Кдзақстанда 75 % 

л ^ аШ̂ ШЬІҚ потенциалы жойылды. Ең бірінші кезекте 
һсяпс аиЛЬ!5ТЬІ15 негізгі көзі - ауыл және село түрғындары 
шуу ^ екті' Егістік көлемі 1914 жылғы 3,6 млн. десятинадан 

7  Млн- Десятинаға дейін, мал саны 10,8 млн. 
яvvan замат соғысы жылдарындағы қиын да күрделі
кпнш ии, ^огамлык-саяси жағдайды туындатып, өскери 
casTca™«зм саясатын еигізуге алып келді. Әскери коммунизм 
біпак vmm» РЬІда“ тізеге салу арқылы тауарсыз социализмге
экономт^гтиМҮМК1ҢД1К бар деген жалган қиялдан туған. Ал 
салшгтли ^  түрғыдан алғанда бүл идея азық-түлік 
сынын ™ КӨРШеДІ' ^еспУ®ликаньщ аграрлық экономика- 
К л з а к с т я н Q жағдаиына кдрамастан, орталық өкімет 
салғьтты салғыртын кебейтті. Азық-түлік
күштеп жүргіз^пі РептЛЮЦИЯЛЬІҚ өдістеРді крлдану арқылы 
азық-телі^аг^р^І^ КҮН көрісінен артылған
асырау үшін е ш б іп ^ ™ ^ 10 °РЬіндаРЬІНДағы жұмысшыларды
K o Z L Z  УС13 ^ ы ң  барлығы кізақ
ақпарға кашғанля ж®не аіитыкКД өкелді. Сол кездегі 
жылдарыңда Кнчии ӨКеи гУберниясы азамат соғысы 
^ т а р Г  тао^ы няи Т ™  бӨЛІМДері мен азық-түлік
кайыршылық күйге түсті ^ м я п  үшырап’ кешпелі халық күиге түсті, малдарды толассыз тартып алу
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(реквизициялау) салдарынан - 100 мың адам ашықса, Оралда 
400 мың, Семей губерниясында 500 мың, Орынборда 445 
мың, Ақгөбеде 360 мың адам ашықгы. Республиканың 
аграрлық секторындағы ауыр дағдарыс 1920-1921 жж. 
шаруалардың Кеңес өкіметінің әскери-комимунизм 
саясатына қарсы наразылықгың тууына әкелсе, көктем-жаз 
айларында ол стихиялы қарулы көтерілістерге ұласты. 
Өскемен, Павлодар, Семей, Петропавл, Қостанай, Көкшетау, 
Ақмола, Атырау, Орал, ІИымкент уездерінде ашық түрдегі 
көтеріліс кең қанат жайды. Бүның барлығы ’’әскери 
коммунизм” саясаты бойынша социализм орнатуда азық- 
түлікті күштеп тартып алу, ірі, орта және ұсақ 
кәсіпорындарды қоғамдастыру, сауда-саттықкд, рыноккд 
тиым салу, ақша айналымын тоқгатып, сол арқылы жаңа 
қоғам орнатуға болады деп әрекеттенуінің көрінісі еді. Оның 
тұсында өкімет барынша орталықгандырылып, әміршіл- 
әкімшіл басқару жүйесі пайда болды. Барлық партия 
мүшелері әскери жағдайда деп танылды. Коммунистер 
мүндай жағдай социализмге барар жолды қысқартады деп 
есептеді. Әрине әскери коммунизм социализмге жеткізетін 
шара емес, ділгірліктен туған болатын.

Сонымен “соғыс коммунизм” саясаты кеңес үкіметін 
күйрету шегіне жеткізді, социалистік идеяға деген сенімсіз- 
діктің тууына себеп болды. “Соғыс коммунизм” тәжірибесі 
өзінің өмірге қабілетсіз екенін көрсетті.

Осылайша Кдзревком 1919 ж. шілдесінен 1920 ж. қазанын 
қосқанда 15 ай бойы жүмыс істеп, казақ халқының кеңестік 
автономиясын қүру жолындағы әзірлік жүмыстарын да жүзеге 
асырды.

1920 ж. тамызында Мәскеу қаласында қырғыз әскери 
төңкеріс комитеті және Түркістан майданының әскери — 
тәңкеріс кеңесі, РКП(б) Түркістан өлкелік комитетінің партия 
және кеңестік үйымдардың өкілдері кдтысқан Қазак АКСР-н 
қүру туралы бірнеше мөжілістер өткізілді. Ақырғы мәжіліске
В.И.Лениннің өзі төрағалық етті. Нөтижесінде 1920 ж. 17 
тамызында РКФСР Халық Комиссарлары кеңесі Қазак 
Республикасы жөніндегі Декреттің жобасын кэрап қолдады.
1920 ж. 26 тамызында Ленин мен Калинин кол қойған БОАК 
жэне РКФСР ХКК-нің қүрамында, астанасы Орынбор 
каласында болатын “Қырғыз (кдзақ) Кеңестік автономиялы 
республикасын қүру туралы” тарихи Декреті жарияланды.
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1920 ж. 4-12 қазанында Орынбор қаласында өткен Қдзақстан 
Кеңестерінің кұрылтай сьезі, Қырғыз (кдзақ) Кеңестік 
Автономиялық социалистік республикасы еңбекшілері 
күқыктарының Декларациясын қабылдады, ол Декларация 
РКФСР күрамына жеке автономия болып кіретін ҚазАКСР- 
нің кұрылуын жүмысшылардың. еңбекші қазақ халқының, 
шаруалар, қызыл әскерлер депутаттары Кеңестерінің 
Республикасы ретінде бекітті. С.Мевдешевті бас етіп, 
Орталық Атқару Комитетін (ОАК) және В.Радус—Зеньковичті 
бас етіп Халық комиссарлары Кеңесін (ХКК) сайлады.

Қорыта келгенде, 1917 жылғы төңкерісті Ресей 
империясының барлық ұлттары атынан сөйлеуге тырысқан 
орыс большевиктік партиясы ғана ұйымдастырды. Қазан 
революциясын Орта Азия мен Қазақстанда тұратын орыстар 
ғана кдбылдады. Большевиктер үкіметі атынан сөйлеген жаңа 
әкімшілік Түркістан мен Кдзақстанда социалистік революция 
үйымдастыру емес, үлт-азаттық қозғалысын басып-жаншуды 
көздеді.

Кдзақстанда Кеңес үкіметі негізінен және көпшілігінде 
күштеп орнатылды. Қазақ халқьі Қазан төңкерісінің мәнін, 

енин бастаған большевиктер партиясының бағдарламасын 
түсінген де жоқ, кдбылдаған да жоқ. Әлеуметтік революцияға 
кдзақстанда ешкдндай негіз жоқ болатын. Орта Азия мен 
ічдзақстанның жергілікті халықгары үшін Қазан 
революциясьшың мөн-мағынасы орыс үстемдігі жойылып, 

^ Ь̂ ІЬІГІ альпіған жер-суымыз озімізге қайтарылады деген 
үмітке ғана саиды.
м о 5 еҢСС Үкіметінің алғашқы күндерінен-ақ жергілікті халық 
М ^тЯл ,ДИт РИМИНаЦИЯҒа ҮшыРадьі. Үлтшыл қайраткер 
жепгьй-і ^ ОКДИ айткэндай: “Түркістанда Кеңес үкімет. 
жоккя іиыга аиыР^ы халықтың билікке араласуын беталды 
жоқка шығарудан басталған”.
күоыльтГжм^па^ 3^ 6 ДС’ азамат соғысы мен социалистік 
үлт мөселеНм рындада ^ зақ  халқы үшін ең басты мәселе 
е л д іГ д а м ^ и ^ еШУ бОЛДЫ’ БІрақ’ тәУ^сіздік үшін күрес 
жоқтығынан ж еңіліс™  ы. кмушылык псн «рліктік



КДЗАҚСТАН КЕҢЕСТІК ӘМІРШІЛ-ӘКІМШШ ЖҮЙЕНІҢ 
ҚАЛЫПТАСУ ТҮСЫНДА (1920-1939 ЖЖ.)

• Қазақстандағы “Жаңа экономикалык, саясат”.
• Қачақстандагы индустрияландыру саясаты жөне оның қайш/,ілык;іары.
® Кдзақстанда ауыл шаруашылығын үжымдастыру.
• Қогамдық-саяси өмір.

1. Кдзақстандағы “Жаңа экономикалық саясат”

1918-1920 жьшдардағы азамат соғысы Қазақстан өлкесінің 
экономикалық жағдайын көптеген жылдарға кері шегерді. 
Өндіріс орындары жұмыс істемеді. 1913 жылмен 
салыстырғанда Қазақстанда мұнай өндіру 4 есеге, көмір 
өндіру 5 есеге кеміді, ал мыс рудасын өмдіру мүлде тоқтады. 
Халық шаруашылығының жалпы өнім өндіруіндегі 
өнеркәсіптің үлесі 1920 жылы бар болғаны 6,3 процент болды.

Ауыл шаруашылығы да өте күшті дағдарысқа үшырады. 
Орал губерниясында егістік жерлер 2 есеге, ал Жетісу 
аймағында 3 есеге кеміді. Ең бірінші кезекте үлггык 
байлықгың негізгі көзі болып саналатын мал шаруашылығы 
қүлдырады. Соғыс жылдарында мал саны 10,8 млн. басқа 
кеміді, оның 2 млн-ы жылқы, 6,5 млн-ы үсақ мал болды.

Сонымен қатар 1921 жылы ҚазАКСР-ң жеті 
губерниясының бесеуі қүрғақшылыкқд душар болды. Осыған 
байланысты 1921 ж. бүл аймақгарда астықтың жалпы түсімі 5 
млн пүт деңгейде ғана бодцы. Ал жергілікті халықгың бір 
жылғы астық пен астық тұқымдығына мүқтаждығы 22 млн 
пүт көлемін қамтиды, яғни залал 17 млн. пүтты көрсетгі. Ауа 
райының қолайсыздығы мал шаруашылығын бүдан да қиын 
жағдайға душар етті. 1920-1921 жылдар аралығындағы 
жүттан кейін мал басы 1917 жылмен салыстырғанда 75% 
кеміді.

Азамат соғысының аяқгалуына және елдің әлеуметтік- 
экономикалық жағдайының ауыр күйзелісіне қарамастан, 
кеңес үкіметі күштеуге негізделген азық-түлік саясатын одан 
әрі жалғастырды. Орталық үкіметтің 1920 жылы 20 шілдедегі 
“Сібірдегі артық астықгы алу туралы” декретінің күші 
Қазақстанның солтүстік аудандары мен Семей губерниясына 
да тарады. Осы декретке сай 1921 жылдың тамыз айларына 
дейін бүкіл елдегі шаруаларға 119 млн. пүт (РСФСР көлемінде
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423 млн. пүт) төтенше салғырт төлеу жүктелсе, соның ішінде 
35 млн. пұт Солтүстік Қазақстанға міндеттелді. Тапсырманың
26 млн. пүты Семей облысына міндетгелінсе, тек 
Қостанайдың өзінен 6 млн. пүг астық алынды. Артық 
өнімдер ғана емес, азыққа қолданылып отырған астық және 
тұқым қоры да тәркіленіп отырды. Астық салығы, мал 
шаруашылығымен ғана айналысып отырған аудандарға да 
салынды. Оны төлеу үшін олар малдарын сатып, астық сатып 
алуға мәжбүр болды. Бүған коса ет салығы, тағы басқа да 
“төтенше” салықтар қосылды. Осы “төтенше” салықтардың 
қолайсыздығы туралы кеңестердің бірінші Семей 
губерниялық съезінде уез халқының атынан сөз сөйлеген 
Ә.Бөкейханов салғырт мөлшері өте жоғары екендігін айта 
келе: “Біз қыргыздар, алдағы уаідытта бізге дүрыс 
қарауларыңызды өтінеміз, бізге осы жылы болғандай бізде 
болмайтын нәрселерді, тауық жүмыртқа, сабын секілді 
заттарды тапсыруды жүктемесеңіздер екен” — деп өтініш 
жасады.

Азық-түлік саясаты әскери-революциялық әдістерді 
қолдану арқылы күштеп жүргізілді. Мысалы: Павлодар 
азық-түлік басқармасы (упродком) 1920 жылы желтоқсан 
айынан 1921 жылдың акдан айы аралығында әскери 
трибуналдың көмегімен шамамен 160 дейін түгқындау мен 70- 
80 тәркілеуді іске асырған. ҚАКСР ХКК-нін 
үйымдастырушылық-инструкгорлық бөлімінің баяндамасында 
(1920 ж. 1 желтоқсаннан 1921 ж. 1 наурызға дейінгі аралықга): 
“Павлодар шаруалары қарсылық көрсетті, сондықтан 
упродком оларға қарсы ең қатан жазалау шараларын 
қолдануды үсынады, яғни түтқындаудан тәркілеуге дейінгі 
шаралар күшімен ғана азық-түлік салғыртының 40%-ін 
орындауды үйғарды” деп көрсетілген. Сол кездегі акдарға 
кзрағанда, Бөкей губерниясы да азамат соғысы жылдарында 
Кызыл Армия бөлімдері мен азық-түлік отрядтары тарапынан 
ойранға үшыраған.

1921 жылы өлкедегі астықгың жалпы түсімі соғысқа 
деиінп кезеңмен салыстырғанда 3 есеге төмендеді. Түркістан 
республикасына кдрайтын оңтүстік аудандарда азық-түлік 
жағдаиы мүлде қиындады. Түркістанға Сібірден, Солтүстік 
кавказдан, Ресейден тасылатын астық соғыс жылдарындағы 
ауыр жағдаи мен темір жол транспортының жүйесіз жүмысы
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кесірінен мүлдем доғарылды. Өлкенің өз ішінде астық даярлау 
ісін тәртіпке келтіру мақсатында атқарылған шаралар 
нәтижесіз аяқталды.

Кеңес үкіметінің солақай саясатының нөтижесінде 
Республиканы сүрапыл аштық жайлады. Бөкей 
губерниясында — 100 мың адам, Оралда — 400 мың, Семей 
губерниясында — 500 мың, Орынборда -  445, Ақтөбеде — 360 
мың адам ашықты. Күн көрудің барлық көзінен айырылған 
халық аштан қырыла бастады. Көшпелілер арасында олім 
ересек түрғындардың 30 процентін кдмтыса, ал кейбір 
аудандарда халықтың 75 проценті қырылған. Әулиеата 
уезінде халықтың қатты қырылғандығы соншалық, бүрынғьг 
бірнеше болысты біріктіріп бір болыс үйымдастыруға түра 
келді. “Әулиеатада шіри бастаған өліктерді жинап алуга 
мүрша жоқ”- делінген Түрікатком атына жолданған 
жеделхаттардың (телеграмма) бірінде. Ал енді КДКСР-ң 
әлеуметтік қамсыздандыру халық комиссариатының берген 
моліметінде (1921 ж. мамыр): “Ақмола уезінің шаруашылығы 
толық күйреуде. Қазақ халқы тек ашығып кана жаткан жоқ, 
шетінен кырылып жатыр және кейінгі уақытта Кьпай 
терригориясына мүлде қоныс аударуда, енді олардың кайтып 
келулері екіталай”, -  делінген. 1920 ж. 20 сөуірде Акмола 
упродкомының атына мынадай мазмүнда хат келген: “Шу мен 
Ақтау болыстары қырғыздарының жағдайы өте нашар, қыста 
тақыршылық салдарынан мал қырылды. 300—500 малы болған 
шаруалардың қолында тек 100 баска дейін ғана малы қалды. 
Қырғыз халқы көмекке мүқтаж. Халықтың бір бөлігі сүзек 
пен аштықган қырылып қалды. Кдзактар 165 мыңнан 100 
мыңға дейін кеміді”. Осы секілді мәліметтер басқа жерлерден 
де келіп жатты. Жалпы зерттеушілер 2 млн 300 мьщнан аса 
адам ашықгы, 1 млн-ға жуығы аштык пен аурудан өлді деғен 
мәліметтерді келтіреді.

Қазақ қоғамын жайлаған аштыкты Орталық Кеңес үкіметі 
мойындамады. Республиканың кейбір басшылары мен орыс 
жүртшылығы негізінен өлкенің көшпелі түрғындарын 
қамтыған сүрапыл аштықты “кездейсоқ, түтқиылдан там 
болған зобалаң” ретінде бағалады. Кдзактардың қырғынга 
үшырауын қуаттаған кейбір жергілікті басшылар жағдайды 
тіптен шиеленістіріп жіберді. Мысалы, Түркістан Орталық 
Атқдру комитетінің мәжілісінде осы мәселелерге езінің
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көзқарасын айтқам партия басшыларының бірі, өзін 
“Түркістандық Ленин“ атандырған Н.Тоболин: кырғыздыр 
экономикалық жағынан әлжуаз, марксистердің көзкарасы 
бойынша бәрібір қырьшуы ықгимал. Сондыктан да тоңкеріс 
үшін (кджетті) қаржыны аштықпен күреске шығындағаннан 
гөрі... майдандарды қолдауға жүмсаған маңызды” , — деп 
мәлімдеген болатын.

Мүсылман зиялы қауымы арасынан мүндай сорақылыкқа 
кдрсы шыққан Т. Рысқүлов болды. Ол аштықпен жүйелі түрде 
күресу үшін, қүрамына бірнеше комиссариаггардың өкілдері 
кіретін арнайы үйым қүруды талап етеді. Түрікатқару комитеті 
Т. Рыскүловтың талап-тілектеріне тоқгап, аштықпен күресті 
өздерінід қызмет жағдайына сәйкес республиканың азық- 
түлік, жер шаруашылығы, денсаулық сақгау, каржы, темір 
жол комиссариатгарына жүктейді. Аштықпен күрес ісін 
тікелей басқару мақсатында ерекше Орталық комиссия 
үйымдастырылады, оның төрағасы болып Т.Рысқүлов 
тағайындалады. Бүл үйым алғаш жүмыскд кіріскенде 
коптеген объективті қиындықгармен кдтар, өзі тектес азық' 
түлік ісіне қатысы бар баскд үйымдар тарапынан жасалған 
қасакдна іріткі салу әрекеттеріне үшырайды. Осыган 
байланысты Т.Рысқұлов: “Қазір ашаршылыккд жаны 
ауырмайтындар мен аштықгың ауыртпалығы иығына 
түспегендердің бәрі ашыққавдарға көмек көрсететін орган 
қүрдық деп ойлайды, бүл органның ашаршылық әбден шегінс 
жеткен кезде күрылғанын біреуі айтпайды. Сіздерге айтарым: 
аштарға адамдардың қалдығы деп қарамаңыздар, тек сонда 
ғана ашаршылыққа қарсы түра аламыз” - деген еді. 
Т.Рысқұлов жалпы Орталық комиссияның қүрылуыньщ өзін 
“дені дүрыс кұбылыс емес” дейді. Үкіметгің күрамында 
аштықпен күресуге міндетті толып жаткдн “экономикалык 
органдар бола түра, мүндай ерекше үйым қүруға мәжбүр 
болудамыз” дейді. Өткір пікір таластардан кейін, яғни Т. 
Рысқүловтың аса зор еңбегінің арқасында Түрікатқару 
комитеті мен ХКК-і бүл Орталық комиссия қорына 
күнсызданған болса да 42 млн. сом кдғаз ақша бөледі. 
Орталық комиссияның облыстар мен уездерде, болыстар мен 
кдлаларда жергілікті мекемелері мен бөлімшелері ашылып, 
олардың басына сауатгы мамандар отырғызылады. 
Т.Рысқүловтың орасан зор көңіл бөлген мәселесі — жас
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үрпақгы аштыктан аман алып қалу болды. Оның тікелей 
басшылығымен республиканың ашықкдн, ауруға шалдыққан, 
қорғансыз жетім балалары үшін мемлекеттің арнайы 
қамқорлығында болатын балалар үйлерін үйымдастыру туралы 
уақытша ереже даярланады. Бүл жүмысқа Орталық 
комиссияның барлық уездік және қалалық бөлімшелері 
тартылып, әрбір ірі елді мекендерде, қоғамдық тамақгандыру 
орындарында аш жэне ауру балалар үшін баспаналар 
босатып беріледі. Барлық мүмкін болған дөрігерлік көмек пен 
азық-түліктің күнарлы бөлігі ең алдымен балалар үйіне 
жеткізіліп отырады.

т. Рыскүловтың талап етуімен Жер шаруашылығы халық 
комиссариаты аштарды жүмысқа орналастыру туралы үсыныс 
білдіреді. Ескі жер суландыру жүйелерін жөндеуден откізу 
және жаңадан салу жүмыстарына 3 ай бойы 137 520 адамды 
тарту көзделеді. Оларға осы уақыт аралығында 78187 пүт үн, 
6951 пүт күріш, 13913 пүт ет бөлінеді. Атқарылар жүмыс 
колемі 15 812 000 сом мөлшерінде белгіленеді.

Аштықпен күрес комиссиясының жүмысына есеп берген 
баяндамасында Т. Рысқүлов Түркістан өлкесінің байырғы 
халықтарьшың сүрапыл аштыққа үшырап, қатты қырылуына 
революциядан бүрынғы патша окіметінің отаршылдық 
саясаты мен әсіресе, революциядан соң орнаган кеңес 
өкіметінің шовинистік саясаты басты себепкер болғандығын 
ашық атап көрсетеді.

Кдзақ орталық атқару комитеті (ҚОАК) аштыққа 
үшыраған аудаңдарға өз тарапынан комек көрсету шараларын 
үйымдастырды. ҚОАК-ті жанынан аштыққа үшырағандарға 
комек корсету үшін комиссия қүрылды. Реслубликалық 
комиссияны ҚОАК-нің төрағасы Мендешев басқарды. 
Мүндай комиссиялар губерния және уез деңгейінде де 
күрылды. Батыс Кдзақстаңдағы ауыр жағдайды ескере 
отырып, КазАКСР ОАК-і ашықкдндарға комек беруші 
Орталық Комиссияның шешіміне сәйкес, бүл аудандардың 
түрғындарын астық, картоп т.б. мемлекеттік салықгардан 
босатты. Семей губерниялық съезінің (6-12 тамыз 1921 ж.) 
шешімі бойынша губернияаралық көмек мөлшері 100 қойдан 
біреу, 101-200 аралығында — екеу, 300-ден артық болса - алты 
Қой болып белгіленді. Сонымен қатар ҚОАК-ті аштық 
мәселесін Орталық үкімет алдына қою үшін өзінің өкілі етіп
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Киселевті Мәскеуге жібереді. Ол осы тапсырманыд орышалуы 
жонінде 1921 жылы 23 тамызда ҚОАК-нің отырысында 
баяндама жасайды. Киселевтың айтуы бойынша Орталык 
үкімет 25 адамнан түратын комиссия құрган, бірақ ол аштык 
туралы оның дәлелдерін кдбылдамаған. Олке халкының 
мүндай нәубетті бүрын-сонды басынан кешпегендігі Орталык 
үкіметті ойландырмады да. Мүндай жағдай Кенес өкіметінін 
өзі жүргізіп отырған саясатка еш кумөн келтірмей, оны толык 
дүрыс деп есептегендігінің айғағы еді.

Өлкенің аштыққа үшыраған аудандарына Халықаралык 
ұйым - Американдық көмек үйымы (АРА) тарапынан көмек 
көрсетілді. Халықаралық бүл үйым Батыс Қ а за қ ст а н д а  
көпшілікке арнап тамақ ішетін асханалар және тамақ тарату 
пункггерщ ашъш, көптеген балаларды аштық өлімінен аман 
алып кдлды.

Республиканың экономикасындағы ауыр дағдарыс, ягни 
мемлекеттің күштеу саясатына негізделген азык-түлік саясаты 
1920-1921 жылдары шаруалардың кеңес үкіметіне қарсы 
стихиялы кдрулы көтерілістерінің тууына әкелді. Көктем — 
жаз айларында басталған шаруалардың наразылыктары 
“Азық-түлік салғырты жойылсын!”, '‘Большевиктерсіз 
Кеңестер үшін!” , “Ерікті саудаға жол берілсін”, — деген 
үрандармен басталып, кдрулы көтерілістерге үласты. Әскери 
бөлімдерде де толқулар басталды. 1920 жылы маусым айында 
Өскемен уезіндегі 530-шы жаяу әскер полкінде көтеріліс бүрк 
етті. Осы айдың аяғында Павлодар мен Семейдін халкы 
көтеріліске шықгы, оны есауыл Шишкин басқарды. 
Көтерілісшілер ірі станциялар — Лебяжье, Яаіымевск т.б. 
басып алды. Шілде айында көтерілісшілер катары 16 мын 
адамға жетті. 1920 ж. жазында Крстанай, Петропавл 
уездерінде және Батыс Кдзақстанда азамат соғысында 22-ші 
дивизия командирі болған А.Сапожковтың басшылык етуімен 
ашық түрдегі көтерілістер кең қанат жайды.

1921 жылы қаңтарда Есіл мен Петропавлда, ақнанда 
Көкшетау уезіндегі Белогорск болысында, Атбасар мен 
Ақмола уездерінде көтерілістер болды. Шығыс Кдзақстанда
С.Токарев бастаған шаруалар мен казактар котерілісі 
Қазақстанда 1921 жылдың аяғына дейін табанды күрес 
жүргізді.

1921 жылы наурызда Кдзан төңкерісінің орталықтарының
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бірі болған Кронштатта матростар көтеріліске шықты Олар 
билік партияға емес, халықка берілсін деген үран тастады. Бүл 
негізінен партияның жүргізіп отырған саясагына қарсы шьиу 
еді. Кропштаггықтар негізінен Ресей селоларынан келген, 
флотта әскери міндетін өтеп жүрген, шаруалар еді. Олар 
Азамат соғысының аяқталуына байланысты армияны 
таратуды, шаруаларға жер мен онда өндірілген өнімлі 
пайдалануға бостандық беруді, ақшаның түракгыиышн 
қамтамасыз етуді және жүмысшыларға жалакы төлеуді талап 
етті. Бірақ көтерілісшілердің бүл таяаптары партия 
басшылығы тарапынан үлкен қарсылыққа үшырады.

Бүл көтерілістердің бәрі үйымдасуы және кару-жарақпен 
камтамасыз етілуі ете төменгі дәрежеде болғандыктан Қызьи 
Армия әскерлерімен талқандалды. Қазакстандағы 
көтерілісщілердің кей бөліктері Қыгайға отіп кетп. Елде 
көтеріліске қатыскдны үшін мыңдаған адамдар тутқындалып, 
олардың 932-сі сотқа тартылды Кенес үкіметі бул 
қарсылықтардын бәрін “контрреволюішялык баскотерулср” 
деп бағалады.

Алайда большевиктер өздерінің биліктен айырыльш қалу 
қаупінің күшейгенін, осыған орай шаруашылық саясатыньщ 
мүлде жаңа принциптеріне көшу қажеттігін айқыл сезді. Бул 
жөнінде алғаш рет Троцкий 1920 жылы акпанда БК(б)Г1 
Орталық Комитеті саяси бюросының алдында мәссле котерді. 
Ол азық-түлік салғыртын азық-туліктің белгііенген 
мөлшеріне ғана негізделген салықпен алмастыру керектігін 
айтты. Бүл үсыныстың негізгі аркауы ақылға конымды 
экономикалық катынаска, яғни нарыктық катынасі>а оту 
идеясы еді. Бірақ бүл үсынысқа В.И.Ленин мен саяси 
бюроның үш мүшесі карсы шыкты. Үсынылған идея 
большевиктік принцигітерге қарама-қайшы деп айыпгалып, 
үсақ буржуазиядық капитализмге қайта оралу козкарасы 
ретінде ошкереленді. Троцкийдің үсынысынан кейін бір 
жылдан соң, 1921 ж. ақпанда партияның ішінде елдеіі 
экономикалық саясат жөніндегі гіікірталас қайта орбіді.

Партияның X съезі (8 наурыз, 1921ж.) көтерілісшілерді 
айыптады. Ленин съезд ашылған күні сөйлеген созіндс сауда 
бостандығының елде Кронштадттагыдай ақгвардияшы іыкка, 
капитализмнің жеңісіне, яғни оныц толық кдйта кгілиына 
келуіне окелетінін атап корсетті.
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Алайда съезд жүмысының барысында большевиктер өз 
көзкдрастарын өзгертуге мәжбүр болды. Егерде съезд 
басталған кезде олар сауда бостандығына қарсы болса, съездің 
соңына қарай сауда бостандығын және капитализм 
бостандығын пролетариаттың саяси билігіне балта 
шаппайтындай белгілі бір мөлшерде беруге болады деп шешті.

Сөйтіп, съезд шаруашылық мүддені іске қосудың жана 
жүйесін жасаудың шараларын белгіледі, яғни соғыс 
коммунизм саясатынан жаңа экономикалық саясаткд көшу 
гуралы шешім қабылдады. Бүл саясаттың негізгі талаптарына 
20 наурыз күнгі съезд отырысында өзгертулер мен 
толықтырулар енгізілгеннен кейін, келесі күні БОАК Саяси 
бюросының редакциясымен ресми түрде Декрет болып 
кдбылданды.

Партияның X съезінде қабылданған жаңа экономикалык 
саясаттың мәні неде?

Кеңес үкіметі мемлекеттің қолында ірі өндіріс орындарын,
банкты кдлдырып, жеке капиталды өндіріске ендіруге рүхсат
берді. Мемлекеттік жерлер, кішігірім мемлекеттік
кәсіпорындар белгілі мерзімге жеке шетел ұйымдары мен
түлғаларына жалға беріледі (концессия, аренда). Сауда
бостандығы жүзеге асырылады, яғни мемлекеттін,
бақылауымен жеке саудаға рұхсат беріледі. Сауда негізінен
ауыл мен кдланың ортасындағы негізгі байланыс көзіне
айналуға тиіс болды. Сонымен кдтар мемлекеттік және
кооперативтік сауда да дамуы керек болды. Жеке ауыл
шаруашылық қожалықтарына, жеке меншіктегі кішігірім
кәсіпорын иелеріне жалдамалы еңбекті пайдалануға рүксат
еріледі. Еңбекке деген міндеткерлік пен еңбек армиялары

жоиьшады. Өндіріс орындарын жүмысшы күшімен
камтамасыз ету еңбек биржалары арқылы жүзеге асырылатын
олады. Елдеп ақша жүиесін нығайту кджет болды. Акысыз

қызмет көрсетуді жою, еңбекке ақшалай жалақы талеу 
міндеттелді.

экономикалык, саясаттың аясында қабылданған 
г ( ы к - т и п ^ ІШШДеГ1 ең Ма^ ыздысы -  азық-түлік салғыртын, 
ТУЛІК ояпғкт^ЫҒЫМеН алмастыРУ туралы шешім болды. АзЫҚ' 
өнімнін « if  Ы кезінде шаруа қожалықгары өндірілген

үл“ інен арты^  міндетхі еді Азық-түлік салығынык
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ендірілуі, яғни белгіленген мөлшердегі ғапа салықгы өтеуге 
байланысты, олар өндірілген өнімнің артығын ез еркімен 
пайдалану құқығына ие болды. Бүл еңдірілген салық 
жүйесіндегі өзгеріс өндіруші шаруа қожалықгарына өте 
қолайлы болды. Себебі олар енді өндірілген өнімнің белгілі 
мөлшерін ғана мемлекетке тапсырып, қалған өнімді сатуға 
немесе өзінің басқа қажеттерін өтеге мүмкіндік алды. Осыған 
байланысты енді шаруа қожалықгары егістік көлемін 
үлғайтуға, сөйтіп өнімді көп өндіруге, яғни еңбек өнімділігін 
арттыруға ынталы болды.

Енді осы жаңа экономик&чық саясатгың қазақ олкесіңде 
ендірілу әдістері мен жолдарын қарастырып көрейік. РСФСР 
ХКК-нің арнайы декреті бойынша бірыңғай азық-түлік 
салығы мал шаруашылығымен айналысатын аудандарға да 
ендірілді. Қазақстан ауылы мен деревнясында жаңа 
экономикалык саясаттың алғашқы азық-түлік салығы 
наукдны өте қиын жағдайда жүргізілді. Оның себебі ЖЭС 
ендірілген жылы да партия, кеңес және азық-түлік органдары 
азық-түлік салғырты саясатын жалғастырды да, ол бойынша 
дайындалған өнімдерді Орталыққа жіберу жөніндегі Еңбек 
және Қорғаныс кеңесінің тапсырмасьш орындаумен айнылысты. 
Мысалы көшпелі мал шаруашылығы аудандарында алғашкы 
бірыңғай азық-түлік салығы 131,9% көлемінде орындалды. 
Бүл әрине соғыс коммунизм саясатының әрі қарай жалғасуы 
болды.

Соз жүзінде ЖЭС ендірілгенімен, Кеңес үкіметі іс жүзінде 
баяғы қарқынмен экономикаға өзінің бақылауын жүргізуді 
тоқтатпады. Бірнеше ай бойы мемлекет кала мен деревня 
арасындағы айырбасты кооперация арқылы бақыламақ болды.
1921 жылы 7-ші сәуірде мемлекет өзінің арнайы декретімен 
кооперацияға фабрика — зауыттық енімдерді ауыл 
шаруашылық өнімдеріне айырбастауды міндетгі тапсырма етіп 
берді. Бірақ бүл мәселені жүзеге асыру өте қиын болды. 
Оның себебі мемлекеттің бақылауымен жүргізіліп отырған 
тоғар айырбасы жеке саудамен жарыскд түсе алмады. Оның 
үстіне мемлекеттік товар айырбасы ЖЭС-тың принциптеріне 
сай келмеді, яғни сауда бостандығына кедергі келтірді. 
Мүндай жағдай халыктың жаңадан ендірілген шаруаілылық 
саясатына деген сенімсіздігін тудырды.

Жалпы алғанда Қазақстандағы алғашқы азық-түлік салығы
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55%-ке ғана орындалды. Жиналған азық-түлік өнімдері 
республиканың тек аштыққа үшыраған губернияларына ғана 
емес, сонымен кдтар Поволжьеге, Башқүртстанға және елдің 
онеркәсіп орталыктарына жіберілді. 1922 ж. кдңтар айында 
гана Семей губерннясынан 225 вагон азық-түлік әкетілді, 
оның 170-і -  Мәскеуге, ал қалғандары — Саратов, Кдзан, 
Самара қалаларына жіберілді.

Жоғарыдағы аталған кемшіліктер біртіндеп азык-түлік 
салығы саясатының кең ендірілуі барысында жойыла бастады. 
Жаңа бірыңғай салык жүйесінің принциптері негізінен 
шаруалардың мүддесіне сай болды. Бұл принциптер үсақ 
товар өндірушінщ материалдық қүштарлығын қамтамасыз 
етуге және оның өз шаруашылығындағы корларына иелік ету 
еркіндігін арттыруға мүмкіндік берді. Осыған орай жүргізілген 
үгіт насихат жұмыстары нәтижесінде республикадағы саяси 
жағдай біршама түрактанды. 1922 жылы жергілікті Кенес 
органдарына қайта сайлау наукдны кезінде ауылдық-селолык 
тұрғындардың әлеуметтік-саяси белсенділігі бүрынғыға 
Караганда біршама жоғарырақ болғаны осыньщ айғағы. 
Алайда қайта сайланған болыстық және уездік кеңестердін 
60%-ке жуығының күрамы бірқатар губернияларда коммунис- 
гер мен комсомолдарға берілді. Бұл большевиктердің саяси 
билік жүйесіндегі таптық және идеологиялық артықілылықтан 
айырылгысы келмегенінің көрінісі еді.

Жаңа экономикалық саясаттың негізінде ендірілген 
салықтың түрақтылығы шарулар қожалықгарының күш 
алуына жағдай жасады. Сонын нөтижесінде салық мөлшері 
жеке кожалыктар үшін біртіндеп азая бастады. 1924-25 
жылдары бірыңғай салық молшері шаруа қожалықгарында 
өндірілген товарлы өнімнін 1/8 бәлшегін қүраса, 1927-1928 
жылдары —1/13 бөлшегін ғана қүрады.

Кеңес үкіметі бірыңғай салык жүйесіне де езінің таптык 
көзкарасы түрғысынан келді. Салық науқанын жүргізу 
барысында салықтық жеңідціктер беру шарасы одан әрі 
жүзеге асырылды. Сөйтіп арнайы жеңіл салық тәртібі ең 
алдымен кедей және әлсіз шаруашылықгарға берілуге тиіс деп 
есептелді. Кеңес үкіметінің кедей шаруашылықтарды кетеруге 
бағытгалған салық жүйесіндегі жеңілдіктері, баскд да 
олеуметтік-экономикалық шаралары шаруа қожалыктарын 
орташаландыруға бағытталған шаралар болды.

Ал енді кеңес үкіметінің қазақ шаруа қожалықтарына
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жасаған жеңілдіктерінің өзіндік себептері болды. 1924-1925 
жылдары ауыл шаруашылық салығынан КазАКСР-ң бүкіл 
шаруашылығының 32,7%-і босатылса, 1925-26 жылдары -  
33,8% босатылған еді. Әсіресе 1924-1925 жылдары мал өсіруші 
шаруашылықгың 72%-ке жуығын алым-салыктан босатты. 
Алайда бұл шаралар шын мәнінде кеңес үкіметінің өзінің 
таптық көзқарасын тиянақгылауға бағытталған шаралардан 
туындаған жоқ еді. Керісінше, амалсыздан іске асыруға 
мәжбұр болған шаралар болды. Оған Кдзақстанның ауыл 
шаруашылығындағы қиын жағдай, яғни көшпелі мал 
шаруашылығымен айналысатын шаруашылықгағы мал 
басының өте азаюы, соның нәтижесінде қазақ қоғамының 
экономикалық дағдарысқа ұшырауы негізгі себеп болды. 
Осыған орай большевиктер көшпелі мал шаруашылығын 
тиімсіз шаруашылық түрі деп есептеп, қазақ қоғамын да 
егіншілікке көшіру мақсатын көздеді. Осы мақсатқа жетудің 
бір жолы салық жеңілдіктерін беру арқылы қазак қоғамын 
отырықшылықкд бейімдеу болды. РСФСР ХКК-ті мен ОАК- 
і 1924 жылы 17 сәуірде “ҚазАСР-нің көшпелі және жартылай 
көшпелі шаруаларын жерге орналастыру және отырыкдіы- 
ландыру туралы” қаулы қабылдады. Ол кэулы бойынша 
отырыкшылыкка көшкен қазақ шаруашылықгары 5 жыл 
мерзімге салықган босатылатын болды. Қазақстанда 1925-1926 
жылдардың өзінде-ақ жерге орналастырылуына орай 29272 
шаруашылық салықтан жеңілдік алды.

Кеңес үкіметі жаңа экономикалық саясат аясында ауыл 
шаруашылығын қалпына келтіру мақсатын көздеген 
ауылшаруашылық несие қоғамын күрды. Көшпелі жеке қазақ 
шаруашылықгарына 3-5 жылдық мерізімдерге жеңщдіктерге 
негізделген несиелер берілді. Сонымен қатар мемлекет 
тарапынан ауылшаруашылық машиналары мен құралдарын 
сатып алуға негізделген несиелер де белгіленді. 1924-25 
жылдары республикаға кооперативтер мен коммуналар 
несиеге сатып алған 415 трактор әкелінді.

Революция мен азамат соғысы жылдарында ақшаньщ 
кұнсыздануы мейілінше күшейіп кеткен еді. ЖЭС-тің 
аясында нарықгық қатнастардың күшеюі сауданың дамуына 
ықпал етті. Ал ол болса ақшаның тұрақтануына әсерін 
тигізді. Осы жағдайға байланысты ЖЭС-тің алғашқы кезінде 
ендірілген салықгың натуралды турін партияныц XII съезі
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(1923 ж. сәуір) ақшалай түрде де өтеуге мүмкіндік берумен 
алмастырды. Ал 1924 жылы салықгы өтеудің тек акдіалай 
түріне толық көшірілді. Осы жылы ақпан айында кеңес 
үкіметі ақша реформасын жұргізіп, кеңестік ортақ жаңа акдіа 
өлшемі тұрақты сомды енгізді. Осы жағдайлар Кдзакстанда 
жәрмеңкелік сауданың кең өрістеуіне жол ашты. 1926 жылы 
Қазақстанда 128 жәрмеңке жұмыс істеді. Бұл кездегі ірі 
жөрмеңкелер қатарына — Ойыл, Крянды, К^аркдра, Темір, 
Көкшетау, Атбасар жәрмеңкелерін жатқызуға болады. Осы 
кездегі жәрмеңке саудасының жалпы айналымы 20—23 млн. 
сомды қүрады. Сондай-ақ, осы өркендей бастаған 
жөрмеңкелік сауда да ауыл шаруашылығының дамуына 
ықпалын тигізді.

Кдзақстанда 1921-22 жылдары ЖЭС аясында жүргізілген 
шаралардың бірі жер-су реформасы болды. Реформаның 
негізгі міндеті 1920 жылы кұрылған ҚАКСР-нің 
территориясына қазақ жерлерін біріктіру болды. Патшалық 
биліктің жүргізген саясатының нәтижесінде Кдзақстанда жер 
мөселесі өте күрделі мәселелердің біріне айналған еді. Осыған 
байланысты қазақ автономиясы кұрамында жер саясатын 
жүргізуші жетекші орган - Жер комитеті қүрылды. Ол қазақ 
автономиясы аясында қазақ жерлерін біріктіру мақсатымен
1921 жылы 7 ақпанда декрет кдбылдады. Кдзақ АКСР-ның 
Жер комитеті қабылдаған бұл декрет бойынша кезінде кош
кой қорына (переселенческий фонд) тартып алынып, 
пайдаланылмай тұрған, Семей, Ақмола, Торғай және Орал 
облыстарындағы бос жаткдн жерлер, олардың 1917 жылға 
дейін алынғанына қарамастан, қазақтарға қайтарылды. Осы 
жылдың 19 сөуірінде Жер комитеті кезінде патша үкіметінің 
Сібір және Орал казак әскерлерінің тартып алған жерлерін 
кззақгарға қайтару туралы шешім қабылдады. Осы декретке 
сай кдзақгар Ертіс бойында 177 мың, Орал өзенінің сол 
жағалауында 208 мың десятинадан астам жерлерді қайтарып 
алды.

1922 жылы 26 тамызда федералды жер комитеті мен 
БОАК-ті “ Кэзақстанда негізгі еңбекпен жерді пайдалану 
туралы” заң кдбылдады. Ол заң 31 тамызда күшіне енді. Бұл 
заң бойынша әркімнің өз жерінде қалуға және ол жерді 
пайдалануға қүқығы болды. Жер заңға сәйкес қүжатталган 
жағдайда ғана оны пайдаланушы жердің иесі болады. Ал
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даулы жерлерге заңға негізделген съездің немесе жер 
органдарының шешімі қажет болды.

Осы негізгі заңнан соң 30 қазан 1922 жылы Ресей 
территориясын түгел қамтыған “Жер кодексі” қабылданды. 
Осы кезден бастап жер туралы бүкіл мәселенің бәрі 
мемлекеттің идеологиялық кұндылықтарына негізделген 
қүқыкқа ие болы. Бұл кодекс бойынша жермен түрғылықты 
халық қамтамасыз етілуі керек болды. Сонымен бірге 
автономияларға қосымша үсыныстар мен негіздемелер 
жасауға рұқсат етілді. Бұл кодекс отырықшы-егіншілікпен 
айналысатын аудандарды кдмтыды да, көшпелі аудандар 
мұлде кірмей қалды. Соның салдарынан казак коғамы мүлде 
жермен қамтамасыз етілмеді.

Кеңес үкіметі патшалық үкіметтің жер мәселесіндегі 
отарлық саясатын жойғысы келгенмен, алайда жерді 
пайдалануды таптық түрғыдан шешті. Соның нәтижесінде 
жергілікгі қазақ халқы мен қоныс аударушылардың қүқығы 
теңестірілді. Алайда бүл белгіленген шараларды Қазақстан 
аумағында жүзеге асыру өте қиын болды. Себебі патша 
үкіметі кезінде жерге орналасқан басқа үлт өкілдері ол жерден 
айырылғысы келмеді, үлкен қарсылық көрсетті. Оның үстіне 
олар өз иеліктеріндегі жердің межеленбеуін, яғни 
шекараларының айқындалмауын пайдаланып, жаңа жерлерді 
тартып алды.

Ал оңтүстік аймақтарда жер мәселесін шешу тіпті қиын 
болды. Бұл аймақгағы қоныс аударушылардың үлкен кдрсылык 
керсетуіне байланысты жергілікті үкімет органдары күш 
қолдануға мәжбүр болды. Алайда қазақ жерлерін кдйтару 
шараларын жүзеге асыруда бүрмал аушылыктарға жол берілді. 
Бүл аймақга тіпті отарлаушы-кулактарға барлық қоныс 
аударушыларды жатқызып, кейбір орыс деревнялары мен 
казак хугорларын түгел үдере көшіртуге дейін жол берілді. 
Мысалы Түркістанда 151 орыс шаруаларының деревнялары, 
175 казак хуторлары күшпен таратьищы. Түркістан елкесінен 
Ресейге 8084 қожалық көшірілді. Бүл шаралар қоныс 
аударушылар мен жергілікті халық арасындағы үлтаралық 
кдтынасты шиеленістірді.

Жетісу және Сырдария облыстарында 1916 жылғы 
көтерілісті басып-жаншу кезінде тартып алынып, игерілген 
250 мың десятина жер өз иелеріне кдйтарылды. 12,8 мың
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десятина жерлер иелері табылмағандыктан кедейлерге бөлініп 
берілді. Алайда осындай шараларға кдрамастан жер-су 
реформасына байланысты кдбылданған бүл декреттердің 
шешімдерін жүзеге асыру мүлде селқос, немқүрайды түрде 
болды, кей жерлерде тіпті орындалмады да. Себебі Жер 
комитетгерінде бүрынғы көш-қон баскдрмасының чиновниктері 
қызмет етті де, олар реформаның тез жүзеге асуына мүдделі 
болмады. Сонымен бірге Декреттердің шешімдерін 
анықгайтын бағдарламалар жергілікті жерлерге өте кеш келді, 
тіпті олардың өзінде түрлі қарама-қайшылықтар болды.

ЖЭС-тің жүзеге асырылуы барысында Кеңес үкіметі Орта 
Азияда үлттық-территориялық межелеу ісін де жүзеге асырды. 
Мәскеу Орталық Азиядағы Түркістан Кеңестік автономиясын 
(күрамында Өзбекстан, Түркменстан, Тәжікстан, Қырғызстан 
территориялары және Сырдария мен Жетісу облыстары бар) 
ұлггық автономияларға бөлшектеп басқару саясатын үстанды. 
Бірнеше үлттардың біртүтас автономия құрып түруын 
большевиктер Орталық үшін аса қауіпті деп есептеді. Осыған 
байланысты үлттардың өзін-өзі баскэруы туралы үранды 
желеу етіп, үлттық-территориялық межелеуді жүзеге асырды.

Осы межелеу барысында Оңтүстік Қазақстан ҚазАКСР- 
нің күрамына енді. Бүл шараның нәтижесінде қазақ жерлерін 
біртүгас Кдзақ республикасының қүрамына жинақгау 
аяқгалды. Бүрынғы Жетісу жэне Сырдария облыстарыньщ 
күрамындағы қазақ уездері Қдзақстанға берілді. Кдзақ АКСР- 
нің территориясы 1/3 бөлікке үлғайды. Территория көлемі 2,7 
млн. квадрат километр re жетті, халық саны 5 млн. 230 мың 
болды. Кдзақгар барлық халықгың 61,3 процентін (1926 
жылғы санақ бойынша) күрады. Алайда осы үлттық- 
территориялық межелеу барысында Кеңес үкіметі тағы да 
жергілікті үлт мүддесінен орыс үлтының мүддесін жоғары 
қойды. Кдзақ АКСР-нің астанасы болған Орынбор қаласы 
жөне оның аймағындағы біршама территориялар РСФСР 
қүрамына бершді. Қазақ республикасының астанасы 
Ақмешітке (Қызылорда) көшірілді. Ал оңтүстіктегі Ташкент 
қаласы мен оның маңындағы қазақгар орналасқан уездерді 
халықгың талабын ескермей, Өзбекстан республикасынын 
қүрамына қосты.

Осы жүргізілген шаралар жер жэне жерге орналастыру 
мөселесін шещуді өте қиьіндаткднымен, жаңа экономикалык
148



саясат шеңберінде азық-түлік салғыртының азық-түлік 
салығымен алмастырылуы жекелеген шаруа қожалықтарының 
өз шаруашылықгарын өркендетуге ынталандырды. ЖЭС 
енгізілгеннен кейінгі 3-4 жыл ішінде қазақ ауылы мен 
деревнясы дағдарыстан шыға бастады. Мысалы: 1925 ж. 
егістік жердің көлемі 3 млн. гектар болса, 1928 жылы 4 млн. 
гектарға жетті, яғни бұл 1913 жыддың (4,4 млн. га) деңгейіне 
жеткендігін көрсетеді. 1925 ж. 92 млн. пүт астық жиналса, 
1927 ж. астықгың жалпы түсімі 1,4 млн. пүтты құрады. 1925 ж. 
мал саны 1922 ж. салыстырғанда екі есе өссе, 1925-1928 ж. 
аралығында жыл сайын 5%-ке артып отырды.

Қазақстанның өнеркәсібі саласында да едәуір өзгерістер 
болды. Қазақстан халық шаруашылығы орталық кеңесі 
(ВСНХ) сегіз (Балық, Тері, Илецктүз, Павлодартуз, 
Батысалтын, Ақжалалтын, Сексеул, Спирт) трестерді және 
сантонин зауыты мен Қарғалы шұға комбинатын біріктірді. 
Губерниялық кеңестің кұзырына жергілікті деңгейдегі 
өндірістер бағынды. Олардың көбі арендаға берілді. Сонымен 
бірге Қазақстаннын көптеген өңдіріс орындарын одақтың 
қорғанысына қажетті, оның мүдцесін дүниежүзілік рынокта 
қорғайды деген желеумен бүкіл одақгық деңгейдегі трестерге 
біріктірді. КазАКСР-де одақгық деңгейдегі Ембімүнай, 
Алтайполиметал, Атбасцветмет сияқгы трестер қүрылды. Олар 
республика бюджетіне белгілі мөшерде ғана қаржы бөліп 
тұрды. Ал қалған табыстардың бәрі орталыкгың иелігінде 
болды. Мүндай жоғарғы дәрежеде өндірістерді орталыкгандыру 
саясаты кейін де үстем болды. Сөйтіп кеңес үкіметінің елдің 
өнеркәсібін қалпына келтіру мақсатында жүргізілген 
шаралары кейін республика экономикасына орталықгың 
үстемдігінің мейілінше күш алуына әкелді. Өндіріс 
орындарын орталықтанған трестерге біріктіру сонымен бірге 
өндіргіш күштерді региондарға орналастыруда кемшіліктерге 
жол ашты, яғни Қазақстан экономикасының үзақ мерізімге 
шикізаттық сипатын айқындады.

ЖЭС аясындағы Республиканың халық шаруашылығында 
болған өзгерістер елдің дағдарыстан шыккднын, экономи- 
калық дамуда жаңа үрдістің кең етек жайғанын көрсетеді. 
Елдің шаруашылық жүйесі нарықгық экономика қатынасына 
біртіндеп енді. Өлкенің экономикасы айқындалған 
көпукладты сипатқа ие бола бастады, яғни өртүрлі меншік
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формаларының кдтар өмір сүру мүмкіндігі пайда болды. 
Меншіктің әртүрлі формаларының қатар кдлыптасуы, 
олардың арасындағы бәсекелестік пен үдайы өндірістегі бірін- 
бір толықгыруы халық шаруашылығының алға даму багытын 
айқындады.

Большевиктер таптық мүддені қорғау принциптерінен 
ажырамаса да, жаңа экономикалык саясат аясыша 
мемлекеттің экономикаға араласуы шектелді. Мемлекет 
белгілі мөлшерде ғана копукладты үдайы өндірісті кредит, 
салық жүйелері арқылы ғана реттеп отырды. Экономикалық 
өмірдің нақгы дамуын қамтамасыз ететін мүндай саясат өте 
орынды еді.

Алайда ірі өнеркәсіп саласын мемлекетгік монополизациялау 
нәгижесінде олар өз өнімдерін түтынушыларға (әсіресе 
аграрлық сектордағы жеке түтынушыларға) өте жоғары 
бағамен үсынды. Партия және үкімет шешімдері ауыл 
шаруашылық кооперацияньщ ЖЭС жағдайындағы жаңа ролін 
анықтағаныпа қарамастан, оны реттеп отыруға мемлекет 
мүдцелі болды, соның нәтижесінде мемлекет ауылшаруашьшык 
товарларын сатып алу бағасын өзі белгіледі және ол оте 
төмен болды.

Үзақ әлеуметтік даму барысында қалыптасқан дөстүрлі 
товарлы шаруашылық мемлекет тарапынан ендірілген мүндай 
реттеуші бақылауға сәйкес келмеді. Мемлекет тарапынан 
жүргізіліп отырған мүндай саясат үсақ ауыл шаруашылык 
өнімдерін өндірушілер тарапынан қарсылық тудырды. Олар 
өндірген өнімдерін төменгі бағамен сатудан бас тартгы. 
Алайда бүл қарсылықты мемлекет өзі жүргізіп отырған 
саясаттың кемшілігінен деп есептемеді. Керісінше ол 
қарсылықты тап жауларының іс-әрекеті деп бағалады. 
Мемлекет тарапынан жеке шаруа қожалықгарына қарсы 
бақылауды күшейтті. Үсақ товар өндірушілерді өкімшілік 
жолмен бақылау мен ығыстыру саясаты сауданы шектеуге, 
яғни ЖЭС-тің шектелуіне әкелді.

Мұндай жағдай “Соғыс коммунизм” саясаты түсындағы 
әкімшілік басқару әдістерін жандандырды. Экономикалык, 
даму жүиесіне әкімшілік түрғыдан араласу большевиктердін 
непзгі жүмыс әдісіне айналды. Таңдау мүмкіндігі, еркіндік, 
шаруашылық еріктілік туралы заңдар тек кдғаз жүзінде қалып 
отырды. кономиканы жоспарлы түрде дамыту идеясы күш
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алды. Дағдарыстардың бәрі осы жоспарлаудағы кемшіліктерден 
деп есептелді. Жергілікті партия және Кеңес органдары 
кооперацияны басқаруда әкімшілік әдіске жиі сүйенді. Алайда 
экономиканы мемлекеттің тарапынан жоспарлы түрде дамыту 
мен өкімшілік басқару өдістері нарықтық қатынаспен сәйкес 
болмады. Соған қарамастан таптық идеологияны ту еткен 
Кеңес үкіметі экономиканы жоспарлы түрде дамыту идеясына 
сүйеніп. 1925 жылдың аяғында өнеркәсіп өндірісін халық 
шаруашылығының жетекші саласы етіп белгіледі және оның 
жоғары қарқынмен дамуын қамтамасыз етті. Бүл ЖЭС 
аясында калыптасқан кепукладты үдайы өндірістік жүйенің 
қатар даму барысын шектеді, яғни 20-жылдардың аяғында 
үсақ товар өндірушілерге қарсы күресті күшейтті. Соның 
нәтижесінде нарықтық қатынас тоқырады, яғни ЖЭС 
тоқтатылды.

2. Кдзақстаңдағы индустрияландыру саясаты жөне оның
қайшылықтары

Гіартияның 1925 жылы (18-31 желтоқсан) өткен ХІҮ съезі 
елді соцалистік индустрияландыру жоспарын жүзеге асыру 
міндетін қойды. Социалистік и ндустриял аі щы ру саясаты 
өзінің мазмүны жағынан ірі машиналы өнеркәсіпті, ең 
алдымен ауыр индустрияны бүкіл халық шаруашылығының 
салаларын түбегейлі қайта қүруды қамтамасыз ететіндей 
дәрежеде дамытуға бағытталды. Шаруашылық қүрылыс 
машиналар мен қүрал жабдықтар әкелетін елден машиналар 
мен қүралдар шығаратын елге айналдыру, яғни жаңа 
техникамен жабдықталған индустриялды елге айналу 
бағытында даму керек делінді съезд шешімінде. Большевиктер 
Кеңес үкіметі жалғыз озі социализм қүрып жатқан ел. осыған 
байланысты КСРО капиталистік дүниежүзілік шаруашылыққа 
тәуелсіз, дербес экономикалық бірлестік болу керек деп 
тұжырымдады. Кеңестер одағының экономикалық тәуелсіздігі 
мен қорғаньіс қабілетін қамтамасыз ету үшін алдыңғы 
кдтарлы капиталистік елдерді индустриялды даму жағынан 
барынша қысқа тарихи мерізімде қуып жетіп, елді 
индустриялды державаға айналдыру міндетін қойды. Партия 
мүңдай міндетгі орындау үшін елдің бүкіл материалдык және 
әндіргіш күшін толығымен осы мақсатқа бейімдеу қажет деп
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шешті. Оның себебі большевиктердің алға қойған бүл 
мақсаты саяси мәселемен, яғни бір елде соцализм құру 
мүмкіндігі туралы түжырыммен байланысты еді.

Сонымен катар социалистік индустрияландырудың 
капиталистік индустрияландырудан ерекшелігі болды. 
Капиталистік мемлекеттер өздерінің индустриялды дамуын, 
әдетте, пайда тез тусетін жеңіл өнеркәсіп салаларын 
дамытудан бастайды. Осы салаларға тән болып келетін 
кәспорындардың шағындылығы мен оган жүмсалатын 
кдржыньің (капиталдың) айналымдылығы әуелгі кезде жеңіл 
өнеркәсіпті өте тиімді салаға айналдырады. Тек уақыт өткен 
соң ғана жинақгалған қаржы біртіндеп ауыр өнеркәсіпке 
ауысуына байланысты ауыр индустрия салалары дамиды. 

Осыған орай елді социалистік индустрияландыруға 
аиланысты алға қойған міндеттер партияның Орталық 

комитеті мүшелерінің арасында улкен пікірталас тудырды.
ъезд карсаңында партия ішінде “жаңа оппозиция” деген 

атоен белгілі болған топ кдлыптасты. Олар партияның КСРО- 
да социализм кұру мүмкіндігін жоққа шығарып, елді 

ндустриялаңдыру бағытына кэрсы шықгы. “Жаңа оппозиция” 
m pi бойынша мемлекеттік өнеркәсіп орындарын 

аТа^ қаге’ ОНЬІ мемлекеттік капитализм деу 
болды Ш ^  ®олса капитализмге кері кдйту деген пікірде

мнп!л^1еСТ̂К таРихнамаға партияның он бесінші съезі елді 
кечемп?^ЯЛаНАЫР̂  СЪ63І ^олып енді. Көптеген кеңестік 
necnvRit1 зеРттеУлеРде лениндік индустрияландыру саясаты 
леген п^КаЛ« РДЬЩ,  ҮЛГГЫҚ ерекшеліктерін катаң ескерді 
5асиг. р асым болды. Алайда большевиктер партиясының
саяса™ и г^еН ■ЖҮ36Ге асыРЬИған елді индустрияландыру 
әсіоесе 0рНаласқаи Үлттық аймақгар, оның ішінде
К д з а қ с т а ^ я ^ 3”  ҮШШ отаРШЬІЛ бағытта болды. Жалпы 
болү кепек- п устрияландыРУ саясатының бағыты қандай

« Г т у ^ ы М№ е Г  КеЭДІН " І№ ПІКІР'
кызметкерлері тешпелі Ке,ЮС жөне пар™Я
алмайды деп есептелі I™ РД6Н со«иализмге өте
үлттық eneKineniV к кззақгың көшпелі өмір салты
иВДу с ^ , Х ™ “ К *£2 °лай болса едді
жояды деп есептепі \л  ~ осы ¥лтгык- ерешеліпн деп есептеді. Мүщай пікірдегі партия мүшелерін



большевиктер негізгі партиялық жолдан ауытқушылар, яғни 
“уклонистер” деп айыптады.

Келесі бір топтың өкілі С. Садуақасов өнеркәсіптің дамуы 
қазақ халқын ауыл шаруашылығынан алыстатып, қазақгар- 
дың дәстүрлі мал шаруашылығының құлдырауына әкеледі дегі 
есептеді. Бірақ ол мүлде индустрияландыру саясатына қарсы 
болды деуге болмайды. Оның пікірі бойынша Қазақстанның 
өндірістік б а ғь та  алға жылжуы үшін республикада 
индустриялық өнеркәсіптерді көптеп салып, оны ары карай 
дамыту қажет. С.Садуақасов шикізат қоры көздеріне 
өнеркәсіптерді жақындату мақсатын көздеді. Ол өлкеден 
шикізаттарды өндірістік аймақтарға тасып, одан кейін ол 
жақтан дайын өнімді кзйта алып келуге кететін шексіз 
транспорттық қаржы жұмсауға, яғни өлкені тек шикізат көзі 
ретінде пайдалануға қарсы болды,

Қазақстанға өнеркәсіпті күштеп ендіру мүмкін емес, ол 
қазақ қоғамының табиғи қалыптаскдн жағдайына жат деп 
есептегендер болды. Олардың пікірінше артта қалған көшпелі 
халық индустрияландырудың өте жоғарғы қарқынына ілесе 
алмайды. Сонымен қатар өндіріс орындарына жергілікті үлт 
окілдерін көптеп тарту, яғни байырғыландыру (коренизация) 
саясаты өндірісті өте-мөте қымбаттатады, қазақгар жүмыс 
істей алмайды, олар бәрібір даланы аңсайды деген көзқараста 
болды. Мүндай пікір айтушы топты большевиктер 
“үлыдержавалық шовинистер” деп айыптады.

Осылайша большевиктер социалистік индустрияландыру 
саясатының бағыттары жөнінде пікір айтушыларға әртүрлі 
айдар тақгы. Ал өздері белгілеген елді “социалистік 
индустрияландыру” бағытын ешбір қатесі жоқ, толық 
аяқгалған саясат деп қарастырды. Большевиктер белгілеген 
индустрияландыру саясатында Қазақстан Одақтың шикізат- 
тық бөлшегіне айналуы керек болды. Орталық үсынған бүл 
көзкдрасты осы кезде өлкенің партия үйымының 
басшылығына тағайындалған Ф.Голощекин де қолдады.

Әлкені басқаруға келген Ф.И.Голощекин кім? 
Ф.И.Голощекин 1876 жылы 26 ақпанда (жаңа стиль бойынша 
10 наурызда) Витебск губерниясындағы Невель кдлашығында 
дүниеге келген. Ол 6 кластық гимназияны және тіс дәрігері 
мектебін бітірген. Оның орта Азия республикаларымен 
танысгығы 1919 жылдан басталады. Ол 1919 жылы 8 қазанда
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Лениннің үсынысымен құрылған Түркістан істері жөніндегі 
комиссиясының қүрамында болды. Түрккомиссия мүшелері 
Түркістанға барар жолда Орынбор қаласына тоқгап, бірнеше 
күн Кирревком (Кдзақ революциялық комитеті), Орынбор 
партия және кеңес органдарымен жете таныскан еді. 
Республика өмірімен таныстығы осындай деңгейдегі 
Ф.Голощекин өлкенің шаруашылык. жүйесіндегі ерекшелікті 
мойындамады.

Қазақстанда индустрияландыру саясатын жүзеге асыру 
барысы елдің орталық аудандарымен салыстырғанда өте 
күрделі жағдайда жүргізілді. Біріншіден, өлкенің әлеуметгік- 
экономикалық дамуы Рессейдің орталық аудандарымен 
салыстырғанда артга қалған еді. Екіншіден, өлкеде соғыстан 
қираған шаруашылықгарды кдйта кдлпына келтіру шаралары 
созьілып кетті. Яғни, ол уақыт жағынан бірінші 
бесжылдықпен сәйкес келді. Бүл кезде өнеркәсіп өндірісі бар 
болғаны соғысқа дейінгі деңгейдің 61 процентін ғана қүрады. 
Сонымен қатар, Қазақстанның өнеркәсіп өндірісінің жалпы 
даму деңгейі өте томен болды. Кдзақстанның өнеркәсіп 
өндірісін Орал-Эмбі ауданындағы бірнеше мүнай кеніштері, 
Орталық Кдзақстандағы көмір шахталары және Алтайдағы 
куаты төмен түрлі-түсті металлургия көсіпорындары ғана 
қүрады. Елдің экономикасында ауыл шаруашылығы басым 
болды, яғни барлық өнімнің 84,4 проценті ауыл-шаруашылық 
өнімдері болды. Халықгың 90 пайызы ауылдық жерде түрды. 
Үшіншіден, Кдзақстанда индустрияландыру саясаты алғаш 
басталған кезде өте бай жер асты қазбаларын зерттеу жүмысы 
жаңадан ғана қолға алынған еді. Сондықтан да көптеген 
өнеркәсіп өндірістері мен темір жол қүрылыстары нақгы 
даярлықсыз жүзеге асырыла бастады. Оның үстіне қаржы 
тапшылығымен катар, қүрылыс материалдары мен 
техникалық қүрал -жабдықтар мүлде жеткіліксіз болды. 
Төртіншіден, мамандандырылған кадрлар жетіспеді. 
Жүмысшы табының саны өте аз болды. Жүмысшылар саны
1926 жылы бүкіл елде халықгың бар болғаны 10,7 процентін 
күрады.

Өлкені индустрияландырудың бүл қиындыкгары сонымен 
кдтар жаңа экономикалық саясаттьщ шектеле бастауымен 
тереңдетілді. Яғни экономикадағы әміршіл-өкімшіл басқару 
әдісі, өлкенің ерекшеліктерін есепке алмады.
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Осындай қиындықгарға кдрамай большевиктер Кдзақстанды 
бұкіл одақгық көлемдегі елді индустрияландыру бағытында 
жетекші орынға қойды. Қазақстанды индустрияландырудың 
ең алғашқы қарлығашы Түркістан—Сібір темір жолы болды.
1926 жылы 25 қарашада БК(б)П ОК-нің Саяси бюросы Сібір 
мен Орта Азияны косатын Жетісу темір жолын салуды ең 
алдыңғы катардағы міндеттердің бірі деп шешті. КСРО 
Еңбек және Қорғаныс кеңесі 1926 жылы 3 желтоқсанда 
үзындығы 1500 километр Түркістан-Сібір темір жолын салу 
туралы шешім қабылдады. БК(б)П өлкелік комитетінің 
нүсқауымен Қазақ АКСР — ның үкіметі сол жылдың 15 
желтоқсанында Түрксіб темір жолын салу туралы шешім 
қабылдады. Жол қүрлысына жоспарлы көмек көрсету 
мақсатында Қазақ АКСР-ның ХКК-сі жанынан комиссия 
қүрылды. Комиссияны республика ХКК-нің төрағасы Н. 
Нурмақов басқарды. Ондай комиссия РКФСР үкіметінің 
қасынан да қүрылып, оны РКФСР ХКК-і төрағасының 
орынбасары Т. Рысқүлов басқарды. Бүл құрлыска Кеңес 
үкіметі 200 млн. сомға жуық қаржы бөлді. Индустриаландыру 
жылдарында Қарағанды-Балқаш, Гурьев — Доссор, Акмола- 
Қарағанды, Жарық-Жезқазған, Рубцовка-Риддер темір 
жолдары салынды.

Өлкені индустрияландыру барысында кеңес үкіметі түсті 
металлургия, көмір және мүнай өндіріс орындары мен 
теміржол саласын одан әрі өркендету міндеттерін койды. 
Осыған байланысты жаңа өндіріс орындарын салу және 
жүмыс істеп түрған өндіріс орындарын кайта қүру үшін тек 
1933-34 жылдары 566,6 млн. сом қаржы бөлінді. Оның бестен 
төрті ауыр индустрияны дамытуға жүмсалды. Олардың ішінде 
Кдрағанды шахталары, Шымкент қорғасын және Балхаш мыс 
қорыту зауыттары, Ақгөбе химия комбинаты болды.

Екінші бесжылдық кезінде республикада Караганды көмір 
бассейні мен Балқаш мыс қорыту комбинатын салу 
жоспарлаңды. Республиканың сол кездегі экономикалық 
ресурстары мүндай күрделі қүрлыстарды салуға мүмкіндік 
бермейтін еді. Алайда соған қарамастан кеңес үкіметі бүл 
күрлыстарды тез аяқтау міндетін қойды. Сондықтан да 1933 
жылы қыркүйекте КСРО ХКК-сі Балқаш мыс қорыту 
комбинаты қүрлысын тездету туралы шаралар белгіледі. Ал 
енді осы міндеттерді орындау үшін қүрлыс жүмысын жүмыс
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күшімен қамтамасыз ету керек болды. 1934 жылы 9 мамырда 
партияның Өлкелік комитеті Балқаш комбинаты қүрлысына 
800 партия мен комсомол мүшелерін жіберу туралы шешім 
кабылдайды. Партияның бұл шешімінің өте тез арада 
орындалғанын 1934 жылы 13 маусымда қүрлысқа 631 адам 
жіберілгенінен көруге болады. Алайда күрлыс жүмысына 
қажетті маман кадрлардың жетіспеуі салдарынан Украина, 
Белоруссия республикалары мен Мәскеу, Ленинград сиякгы 
үлкен қалалардан жүмысшылар әкелуге мәжбүр болды.

Караганды көмір өндіріс орындарын да тез қарқынмен 
дамыту қажет болды. Себебі түсті метал өндіру саласын тез 
дамыту барысы елде көмір өнімдеріне деген сүранысты 
үлғайтты. Ал сол кездегі елдегі көмір өндіріс орындары 
сүранысты қамтамасыз ете алмады. Осыған байланысты 
большевиктер төтенше жағдайда Караганды көмір өндірісінің 
бар мүмкіндіктерін жүмылдыруға мәжбүр болды. Ол үшін 
большевиктер 1933 жылы шілде айында Кдрағандыға 
БК(б)П-сы ОК-нің өкілдерін жіберді. Олар шахталардың 
үзіліссіз жүмыс істеуін қамтамасыз ету үшін жүмысшыларды 
партия қатарына қабылдауды үйымдастырды. Үгіт-насихат 
жүмысын күшейтті. Жүмысшы коммунистердің барлық күш 
куатын, жігерін жүмысқа жұмылдырды.

Кдзақстанды индустриаландыру барысында Текелі 
полиметалл жөне Жезқазган мыс қорыту комбинаттары, 
Өскемен қорғасын-мырыш зауыттары салына бастады. 1933 
жылы акдан айында Шымкент қорғасын зауытының алғашқы 
пеші жүмыс істеді. Бүлар Кдзақстанда ғана емес бүкіл ел 
көлеміндегі түсті металдарды өндіруші өте ірі өндіріс 
орындары болды. 1939 жылы Шымкент зауыты бүкіл 
Одақгағы қорытылған қорғасынның 73,9 процентін берді. 
Балқаш мыс қорыту зауыты республикадағы қорытылған 
мыстың 51 процентін берді. Осыньщ бәрі Кдзақстанды түсті 
металдар шығарудан одақ көлемінде 2-ші орынға шығарды.

МҮ^Й өндірісінен де Кдзақстан алдыңғы орынға шыкты. 
1940 жылы мүнай өндірудің көлемі 700 мың тоннаға жетті. 
Мүнаи өндіруден Кдзақстан Одақ көлемінде 3-ші орынға 
шықгы. Эмбі мүнай орны игерілді. Сағыз және Күлсары 
мүнаи орындары ашылды.

Кдзақстанда химия өндірісі қалыптасты. 1933 жылы 
кдрашада Ақгөбе химия комбинаты мен Аралсульфат 
комбинаты да іске қосылды.
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Темір жол саласын дамыту Қазақстанды индустриялан- 
дырудың бір бағыты болып есептелінді. Индустрияландыру 
кезінде өлкеде темір жолдар салынып, жүк және 
жолаушыларды тасымалдау кең дамыды. 1928-1940 жылдары 
темір жолдардың өсуі 50 процентке артып, оның ұзындығы 
6581 км. жетті.

Қазақстан 20-жылдардың аяғы мен 30-жылдары, өте қысқа 
мерізімде аграрлы елден индустриялы елге айналды. 
Большевиктер өлкені индустрияландыруды өте жоғарғы 
қарқынмеи жүргізді. Мысалы: Одақ көлемінде мұнай өндіру 
1926-1940 жж. 3 есе көбейсе, Кдзакстанда-5,9 есе көбейді; 
көмір өндіру Одақ бойынша 5,7 есе артса, Қазақстанда ол
77,4 есеге артқан; электр қуатын өндіру Одақ көлемінде 23,7 
есе артса, Қазақстанда—486 есе артқан, яғни одақтық 
көлемнен 20 еседен артық болған; темір жолдар салу Одақ 
бойынша 1,4 есеге, ал Қазақстанда — 3,1 есеге артқан.

Қазақстанда индустрияландырудың өте кең колемде және 
жоғарғы қарқында жүзеге асырылуы инженер-техникалық 
маман кадрларды қажет етті. Әсіресе 1933-1934 жылдары 
өндіріс орындары мен ауыл шаруашьшығы жаңа қүрал- 
саймандармен, машиналармен кдмтамасыз етілді. Оларды 
игеру үшін маман кадрлар қажет болды. Осыған орай 
“Кадрлар бәрін шешеді” деген ұранмен маман кадрлар 
даярлау ісі қолға алынды. Бірақ кадр даярлау ісі, өсіресе 
жергілікті ұлт өкілдерінің арасынан даярлау, өте қиын 
міндеттердің бірі болды. Бұл мәселені шешу үшін қысқа 
мерзімді курстар, фабрика-зауыт мектептері, техникалық 
минимум кружоктары ашылды. Өнеркәсп орыңдары шоғыр- 
ланған қалаларда орта мамандандырылған оку орындары 
ашылды. Мысалы: Қараганды, Павлодар, Петропавловск, 
Шымкент сияқгы қалаларда техникум мен училищелер 
ашылды. Жоғары дәрежедегі маман кадрларды даярлау үшін 
республикада Қазақ мемлекеттік университеті, Тау-кен 
металлургия институты сияқгы алғашқы жоғары оку 
орындары ашылды. 1933-1937 жылдары жоғары оку орындары 
мен техникумдар 13 мьщ маман кадрларды даярлады. 
Сонымен кдтар республиканың өндіріс орындары үшін маман 
кадрлар Ресейдің орталық аудандарындагы жоғары оку 
орындарында даярланды. Алайда айта кететін бір жәй, кеңес 
үкіметі өте күрделі инженер-техникалық маман кадрлар
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даярлайтын жоғары оку орывдарын республикада ашпады. 
Бул мэселеде республика орталыкқа тәуелді болды.

Қазақстанды индустрияландыру саясаты нәтижесінде 
өнеркөсіп халық шаруашьиіығының жетекші саласына 
айналды. Оның өнімдерінің ұлесі 1939 жылы 58,9% болды. 
Республиканың халық шаруашылығында жүмысшы табының 
ұлесі 1926 жылғы 10,7%-тен 1939 жылы 33,8%-ке өсті.

Кдзақстанды өте жоғарғы қарқынмен индустрияландыру 
барысында өлкенің өте бай жер асты кен-қазба байлықтарын 
кең игеру шараларын жүзеге асырылды. Өлкенің жер асты 
кдзба байлықтары республика өнеркәсібі дамуынын. негізгі 
тірегі болды. Кеңес үкіметі өлкеде тек тау-кен өндіріс 
саласының, яғни мұнай, көмір жөне түсті металлургия 
бағытгарының дамуын қамтамасыз етті.

Алайда Қазақстанда өндірілген бұл шикізаттарды өндейтін 
өндіріс орындары салынбады. Өлкені индустрияландыру 
барысында өнеркөсіп өндірісінің жүрегі болып саналатын 
машина жасау бағыты, оның мынадай жетекші салалары 
станок жасау, автомобиль шығару, трактор жасау, ауыл 
шаруашылығы машиналарын жасау салалары мүлде қамтыл- 
мады. Республиканы индустрияландыру тек шикізаттык 
бағытта болды.

Осындай сипатта жүргізілген өлкені индустрияландыру 
саясатының қазақ халқы үшін зардабы өте күрделі болды. 
Біріншіден, өлкенің экономикалық дәстүрі толық өзгерді, 
өнеркәсіл саласының өркендетілуі ауыл шаруашылығы 
өнімдеріне қарағанда өнеркәсіп өнімдері үлесінің көбейюіне 
өкелді. Екіншіден, қала халқы санының артуына, қалалардың 
урбанизациялануын күшейтті. Қала халқының жартысы дерлік 
(47,5 %) 50 мыңнан астам халқы бар қалаларда жинакталды.
1928-1939 жж. Қазақстан қалалары түрғындары санының 
көші-қонымның (миграция) нәтижесіндегі механикалық өсуі 
1,8 млн. адамнан асты. Үшіншіден, көші-қонымның 
нәтижесінде демографиялық өзгерістер болды, яғни 
Кдзақстан көп үлтга республикаға айналды. Большевиктер 
өлкеге жұмыскд басқа үлттардың алдыңғы қатарлы өкілдерін 
әкелді деуге болмайды. Себебі кеңес үкіметі әртүрлі қылмысы 
үшін сотгалып, түрмеде отырғандардың еңбегін арзан жүмыс 
күші ретінде пайдаланды. Сонымен катар индустрияландыру 
саясаты республикада жергілікті үлт өкілдерінің санының
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азаюына да эсер етті. Төртіншіден, индустрияландыру саясаты 
нәтижесінде өлкедегі үлтаралық қарым-қатынас шиеленісті. 
Оның себебі Орталықган әкелінген европалық үлт өкіддерінен 
шыққан партия, кеңес қызметкерлері мен жүмысшылар қазақ 
кызметкерлері мен жүмысшыларына менмендікпен жоғары- 
дан қарады. Мүндай көзқарас туралы фактілерді қүжаттардан 
көруге болады. Большевиктер, сонымен қатар ірі өндіріс 
орындарынның басшылығына жергілікті үлт өкілдерін 
жібермеуге тырысты. Орталық үкіметтің нусқауын бүлжытпай 
орындайтын адамдарды орталықган жіберіп отырды. Мысалы: 
1929—1933 жылдары Қарағанды көмір бассейнін басқарған 
К.О.Горбачев, И.А.Костенко және т.б. болды.

Бірінші бесжылдық кезіндегі индустриалды күрлыстың өте 
жоғарғы қарқыны өрине өте көп қаржыны, негізінен валюта 
түріндегі қаржыны қажет етті. Себебі алғашқы кезде қажетті 
енеркәсіп қүралдары шет елдерден сатып алынды және сол 
жақтан түрлі мамандықгар бойынша инженер кадрлар 
машиналар мен кәсіпорындарды іске қосу үшін көмекке 
шақырылды. Ал енді қаржы (валюта) жинақгаудың негізгі 
көзі экспорт болды. Кеңестер одағының сыртқы сауда жүйесі 
арқылы негізінен пайдалы қазыналардан басқа ауыл 
шаруашылық өнімдері, агаш, аң терілері шығарылды. 
Солардың ішінде әсіресе астық сату ең бірінші орында болды. 
Партияның Орталық комитеті астық экспорты туралы 
мәселенің мөлшері мен мерізімін ылғи да күн тәртібінде 
қарастырды. Бүл мәселелер күн тәртібінде қаралған саяси 
бюро отырыстарының хаттамалары “ерекше папкада” 
жинақгалып, қүпия сақгалған. Осы қүжаттардан экспорттан 
түсетін валютаның астықган екенін мынадан көруге болады:
1932 жылғы 16 қаңтардағы саяси бюро отырысында астықган 
түсетін қаржы 167,9 млн. сом, мүнайдан - 85,9 млн. сом, 
ағаштан - 98,7 млн. сом белгіленген. Яғни, астықтан түсетін 
қаржы басқаларға қарағанда едәуір көп болған. Сонымен 
қатар Кеңестер одағы астықган мүндай көп кдржыны, 
дүниежүзілік рынокта бүл кезде астықкд деген бағаның 
төмендегеніне қарамай, жоспарлап отырды.

Сонымен большевиктер ауыл шаруашылығы өнімдерін, 
яғни астықгы сыртқы рынокқа көптеп шығару арқылы кдржы 
жинақгады. Индустрияландырудың алғашқы кезінде, яғни 
1926-27 жылдары астық даярлауда белгіленген жоспарлар
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артығымен орындалды. Ал 1927-28 астық дайындау жылында 
жоспар орындалмай кдлды да, кдржы қорын жинаудың 
мүндай жолы шаруа қожалыкгарына қарсы күштеу саясатын 
жүргізуге алып келді. Астық дайындаудағы дағдарыстан шығу 
үшін БК(б)П Орталық комитеті 1927 жылы 14 және 24 
желтоксанда жергілікті жерлерге нүсқау жіберді. Бүл 
нүсқаулардың басты мақсаты шаруаны өзінің астығын 
мемлекетке жедел тапсыруға мәжбүр ету болды.

Астық даярлауға байланысты қатал шаралардың жергілікті 
жерлерде кең өріс алуына БК(б)П Орталық комитеті саяси 
бюросының 1928 жылы қаңтар айында өз қолдарында 30 т. 
(шамамен 1,9 мың пүт) астық қалдықтары бар ірі 
кулактардың әрқайсысына өкімшілік қысым жасауға рүқсат 
беруі кең жол ашты. Жазалау жүмысын катайта түсуде И. 
Сталиннің Сібірге сапары шешуші роль аткарды. Ол осы 
сапар кезінде кулактарға “сатып алу, тығьш тастау жолымен 
тауарлардың бағасын қасақана көтеру” қылмыс ретінде 
жазаланатын РКФСР қьымыстық кодексінің 1 0 7 -бабын 
қолдануды талап етті. Астық сатушылар мен сатып 
алушыларды 107-баппен соттау туралы нүсқау Кдзақстанға да 
келді. Шаруа қожалықгарын күштеп астығынан жаппай 
зорлап айыру бай мен кулактарға ғана емес, орташаға да, тіпті 
кедейге де қолданылды. Шаруаларды жазалаудың жалпы 
көлемі 1930 жылдың ортасына дейінгі мерізім ішінде, яғни 
соңғы екі астық даярлау жылдары шамамен 40 000 қожалыққа 
жетгі. Үздікеіз қысымдарға қарамай жыл сайын астық 
дайындау жоспары орындалмай қалып отырды. Мысалы 
жоспар 1927/28 жылы 80,7%, сол сияқгы 1928/29 ~  69,9%, 
1929/30 -  88,9%, 1930/31 - 88,7% ғана орындалды. Бүл 
большевиктік партия басшылығының жергілікті жағдайдын 
ерекшелігін ескермегендігінің дөлелі еді.

Шаруаларға кдрсы жүргізілген күштеу саясаты өлкенің 
халқын аштықкд үшыратгы. Кдзақстанда 1932-1933 
жылдардағы аштық нәтижесінде жергілікті халық саны 1,5-2 
млн. (кей деректерде 3 млн.) дейін азайды. Кеңестік 
тарихнама мемлекеттщ жүргізген саясаты нәтижесінде болған 

үл сорақы жағдайды ауа райының қолайсыздығы, астықтын 
шыкдай кдлуы жөне жергілікті жерлердегі асыра сілтеулер 
сияіоы себептермен байланыстырып көрсетеді.

Қорыта айткднда, большевиктер индустрияландыру
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саясатын жүзеге асыру нәтижесінде өлкенің экономикалық 
даму үрдісіне толық өзгеріс өкелді. Бұрынғы кезеңце жетекші 
орында болған ауыл шаруашылығы, әсіресе көшпелі мал 
шаруашылығы және оның өнімдері әрі қарай дамытылмай, 
дағдарыскд үшырады. Оның себебі большевиктік саяси 
басқару жүйесі өлкенің экономикалық дамуының бағытын 
өзгертті, яғни халық шаруашылығының жетекші саласы етіп 
өнеркәсіп өндірісін белгіледі және оның кдрқынын 
жеделдетті. Кеңес ұкіметі экономикалық дамудың объективті 
зандылықгарын мүлде жоқка шығарды. Халық шаруашылығының 
барлық саласы өкімшіл-әміршіл большевиктік басқару әдісіне 
бағынышты болды. Өлкенің бұл кездегі енеркәсіп өндірісінің 
дамуы шын мөніндегі индустриялық даму жолымен 
жүргізілмеді. Кеңес өкіметі республиканы тек шикізат көзі 
ретінде пайдалавды. Сөйтіп, большевиктер патшалық 
Ресейдің елкені экономикалық тұрғыдан отарлау саясатын 
одан әрі жалғастырды.

3. Кдзақстаңда ауыл шаруашылығын ұжымдастыру

Большевиктер 20-шы жылдары ЖЭС-ті ұзақ мерізімді 
саяси стратегия деп есептеді. Сондықган олар ЖЭС аясында 
шаруа қожалықгарын біртіндеп кооперативтендіру арқылы 
ауыл шаруашылығын социалистік жолмен қайта құруды 
көздеді. Шаруалар кооперациясы мемлекеттік тұрғыдан 
еріксіз күштеу арқылы емес, керісінше экономикалық 
кажеттіліктен туындайтын қозғалыс болу керек еді.

Алайда большевиктер қазақ ауылында әлеуметтік 
теңсіздікті жою мақсатында шабындық және жайылымдық 
жерлерді бөліске салды. Ф. Голощекин: “Жайылымдық жерді 
бөлу деген не?“ дей отырып, бұл науқанға зор екпін беру 
Үшін және өз төңірегіндегі большевиктерді жігерлендіру үшін 
“Бұл кіші Кдзан“ — деді.

Қазақстан Орталық Атқару Комитеті (ҚОАК) және Халық 
Комиссарлар Кеңесі (ХКК) 1926 жылы 20 мамырда “Жерге 
орналаспай жерді пайдаланатын көшпелі және жартылай 
көшпелі аудандардың шабындық және егістік жерлерін 
уақытша кдйта бөлу туралы” заң қабылдады. Оған сол кездегі 
Халық Комиссарлары Кеңесінің төрағасы және Орталық 
Аткдру Комитеті төрағасы қызметін уақытша атқарушы 
Н.Нұрмақов қол қойды.
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1927 жылы 3 ақпанда бұл заңға ішінара толықгыру 
енгізілді. Онда шабывдық және жайылымдык жерлер жан 
басына қарай бөлінетінін, мүндай бөлініс мүмкін болмаған 
жағдайда үй басына карай бөлінетіні туралы атагі көрсетілді.

Бүл жүмысты жоғарыдан жүргізу Қазақстанның егіншілік 
халық комиссариатына таисырылды және бүған жоғарғы 
қарқьш беру үшін губерниялық, уездік және округтік атқару 
комитеттері жанынан ерекше жедел “бестіктер‘\  ал болыстық 
атқару комитеттері мен ауылдық кеңестер жанынан 
“үштіктер“ үйымдастырылды. Конституциялық түргыдан 
мүндай заңсыз қүрылған бүл “бестіктер“ мен “үштіктер" 
құрамдары жергілікті атқару комитеттері мен ауылдык 
кеңестерде бекітілді. Шабындық және жайылымдык жерлерді 
бөлу науқанына байланысты қүрылған бүл төтенше және 
заңсыз органдар кеңес үкіметінің басқа да шараларын жүзеге 
асыруда тагітырмас әдіс болды.

Қазақстанда болыиевиктер 1926-1927 жылдары 1250 мын 
десятина жайылымдық және 1360 мың десятина шабындық 
жерлерді бөлді. Бөлінген шабындық жердің 61,6%-ін 
кедейлер, 8,8%-ін ауқаттылар алды. Ал жайылымдық жердін 
59,3% кедейлерге, 31,7% орташаларға және 9% аукатты 
қожалықтарға берілді.

Ф.Голощекин алғаш “Кіші Кдзан“ төңкерісін бір ғана 
әлеуметтік--саяси науқанмен, яғни шабындық- жайылымдык 
және егістік жерлерді қайта бөлумен аяктай аламын деген 
пікірде болды. Алайда Ф. Голощекин бастаған Қазақстан 
большевиктерінің қазақ қоғамьша байланысты жүргізген бүл 
шаралары кдзақ ауылында кеңес окіметінің жеңісіи 
кдмтамасыз ете алмады. Оның себебі бүл реформа алғашқы 
кезден-ақ кдте түжырымдарға негізделген еді. Біріншіден, 
қазақіыц дәстүрлі шаруашылық жүйесі сақтальш отырған 
жагдайда шабындық және жайылымдық жерлерді жәй 
бөліске салу еш нәтиже бермеді. Екіншіден, шабындык және 
жайылымдық жерді бөлудің өзі дәстүрлі егін шаруашылығы 
жүйесіңцегі зандылықгар жетегінде қалып койды, яғни 
шаоындық және жайылымдық жерлерді белу шаруа 
кожалығындағы отбасы мүшелерінің санына байланысты 
жүргізілді. Ал кдзақгың дәстүрлі шаруашылығында, керісінше, 
жерді маддың санына қарай иемденді, яғни көшпелілер үшін 
жаиылымға сүраныс мал басының санына және онын 
күрамына байланысты болды. Үшіншіден, жартылай көшпелі



аудандардағы жер бөлінісі нәтижесінде жерге ие болған 
шаруалар үшін бүл кезенде ол жерлерден келер пайда жоқ еді. 
Себебі ауылдағы кедей шаруалардың қожалықгары ғана емес, 
тіпті орта шаруа қожалықтары да бұл кезеңде ауыл- 
шаруашылық құрал- саймандарына, егетін түқым жөне т.б. 
заттарға өте зәру болды. Мысалы: 1928 жылы республикада
1927 жылғы есеп бойынша 800 мың қазақ шаруа қожалықтары 
бар болғаны 124 мың өте қарапайым еңбек қүралдарыиа ие 
болды. Олар 54 мың соқа, 0,5 мың тұқым себетін машина,
13,5 мың шөп шабатын шалғы, 9,4 мың тырма т.б. Бұл еңбек 
кұралдары сан жағынан алғанда көлге тамған тамшыдай ғана 
еді және оның сапасы да өте төмен болды. Тіпті өлеуметтік 
түрғыдан келгенде Петропавл округінде еш қүрал-сайманы 
жоқ щаруа қожалығының мөлшері 95,5%, ал орта шаруа 
қожалықтары 83,2% болса, Павлодар округінде 99,45% және 
85,85%, Қызылорда округінде 72,95% және 69,15% болған. 
Шаруашылық қүралдардың жетіспеуі, әрине, кедей 
қожалықгарын өз үлесінен бас тартып, бөлінген жерлерді 
бүрынғы иесіне қайтаруға мәжбүр етті.

Осы шабындық және жайылымдық жерлерді бөліске салу 
науқаны партия-кеңес қызметкерлерінің де бүл шараны 
жүзеге асыруға даярлықгарының жоқ екендігін көрсетті. 
Жүмыс барысы қаражатпен кдмтамасыз етілмеді. Жер алған 
кедей шаруашылықгарына көмек берілмеді. Бөліс жаз кезінде 
еткізілді. Қазақ шаруаларының бәрі дерлік жайлауда болып, 
нақты бүл шараларға кдтыса алмады.

Шабындық және жайылымдық жерлерді қайта бөлу 
шарасы Бүкілказақтык Ү партия конференциясы белгілеген 
қазақ шаруаларын ең алдымен жермен қамтамасыз ету 
туралы артықшылықгармен сәйкес келмеді, яғни бүл 
конференциясының шешімі большевиктер белгілеген үлттық 
саясатты жүзеге асыру мақсатына сәйкес келгенімен, таптық 
мүдцені көздеген 1926-27 жылдардағы реформамен 
үштаспады. Бұл реформа нақты жүмыс істеу үшін қазақтың 
дәстүрлі шаруашылығын түгел жою қажет болды.

Осыған байланысты 1927 жылы 13-15 қарашада өткен 
Бүкілқазақгық УІ партия конференциясы кдзақ шаруаларын 
жермен қамтамасыз етудегі бүл артықшылық үлт 
мәселесіндегі лениңдік саясатқа және жерге орналастырудағы 
таптық принциптерге қарама-қайшы келеді, сондықган 
алдағы уақытта Кдзакстанды мекендейтін барлық үлттардың
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арасында бір мезгілде жаппай қоныстандыруды, жерге 
орналастыруды жүргізу кзжет деп шешті, яғни ұлттық мүдцені 
есепке алмай, жерді теңцей бөліске салуды көздеді. 
Конференцияның жерге орналастыру туралы бұл шешімі 
қазақ еңбекшілеріне Кдзан революциясы берген заңцы 
артықшылықгарды жоққа шығарды. Алайда бұл шешімді 
Бүкілодақгық Аткдру Комитеті (БОАК) 1927 жьшғы 12 
желтоқсандағы қаулысында толық мақүлдады. Мәскеудің бұл 
шешімінен куат алған Кдзақстан Орталық Атқару Комитеті 
мен Қазақстан Халық Комиссарлар Кеңесі 1928 жылы 4 
наурызда “ҚазАКСР-інде жерге орналастыру тәртібі және 
жерді пайдалануды ретке келтіру туралы” арнайы қаулы 
қабылдап, осы мәселелерге байланысты 1924 жылдан бері 
кэбылдаған өздерінің шешімдерінің күшін жойды.

Большевиктер жерге орналастыру жөніндегі бүл шара 
әсіресе ауылдағы байға өте тиімді болып отырған жерді 
дәстүрлі кдуымдық (рулық) пайдалануды жояды деп есептеді. 
Ф.Голощекин конференцияда іс жүзінде жерге мүдделілік 
негізінде кедейді байдың жерін тартып алуға зорлай және 
оған көмектесе келе, кедейді баймен қақтығыстырдық, ал бүл 
ауылдағы тап күресінің нак өзі деген еді.

Сонымен катар бүл конференцияда большевиктер 
байларды тәркілеу арқылы олардан мал мен еңбек қүрал- 
жабдықгардың біраз бөлігін алу қажет деп есептеді. Алайда 
Ф.Голощекин қазақ байларын толық тәркілеу саясатын 
үстанды. Тіпті кэзақ байларын төркілеу шарасының манызын 
Голощекин “Үлы Қазанмен” бірдей бағалады.

Кдзақстан большевиктерінің кдзақ шаруаларына байланысты 
идеялары әрине Орталықган да қолдау тауып отырды. 
Мысалы М.Калинин (Бүкілресейлік староста, БОАК төрағасы) 
аздаган казак, түрғындарыңдағы миллиоңцаган малды өте аз 
шығынмен социалистік секторға өтоізе алмау “партия үйымы 
жүмысының жамандығынан” деді. К^зақстаіщагы большевиктік 
партия кдйраткерлері, оның ішінде әсіресе партия үйымының 
басшысы Ф.Голощекин, бүл сыннан қортынды жасады. Ол 
к^зақ байларын тәркілеу шаралары кезінде де көзге түсті.

Конференция шешіміне орай 1927 жылы желтоқсанда ірі 
баи шаруашыльхғын тәркілеу жөніндегі заң жобасын 
өзірлейтін арнайы комиссия күрылды. Ал 1928 жылы 
наурызда Кдзақстан Өлкелік комитетінің бюросы ол заң
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жобасын бірнеше рет қарап, нақгылады. Осы жылы тамыз 
айында Өлкелік комитет тәркілеу науқанына тікелей 
басшылық жасайтын комиссия ұйымдастырды. Комиссияның 
төрағасы болып Е. Ерназаров тағайындалды, оның қүрамына 
О.Исаев, Н.Нұрмаков, Г.Тоғжанов, О.Жандосов және т. б. 
кірді. 1928 жылдың 27 тамызында Орталық Аткдру комитеті 
мен Халық Комиссарлары Кеңесінде тәркілеу жөніндегі заң 
жобасы қабылданды. Республиканың барлық аудандарына 
тәркілеуді өткізу жөнінде нұсқаулар жіберілді.

Заң бойынша малы, дүние-мүлкі тәркіленіп, өзі жер 
аударылуға тиісті ірі байларға: көшпелі аудандарда ірі қараға 
шаққанда 400-ден астам малы бар, жартылай көшпелі 
аудандарда 300-ден астам малы бар, отырықшы аудандарда 
150-ден астам малы барлар және бүрынғы сүлтандар мен 
хандардың үрпақгары жатқызылды.

1928 жылы тамыздың 30-да Кдзақ АКСР ХКК-нің 
“Қазақстанның көшпелі, жартылай кешпелі және отырықшы 
аудандарын белгілеу туралы” арнайы қаулысы қабылданып, 
соған сөйкес аудандар белгіленді. Науқанды 1928 жылдың 1 
кэрашасында аяқгау жоспарланды, яғни бір ай ішінде бітіру 
керек деп шешті. Кейінірек ол тағы 10 күнге үзартылды. 1928 
жылғы 30 тамыздағы қаулыға сәйкес сонымен қатар 
тәркіленгендерді жер аударуға тиісті аудандар да анықгалды.

Төркілеуге байланысты декретте әсіресе көшпелі 
аудандардағы шаруа қожалықгарына деген қаталдық айқын 
болды. Осы көшпелі аудандағылардың малы төркілеу 
мөлшерінен аз болған күннің өзінде де, егер бүл адамдар 
ауылда ықпалды болса, кеңестендіруге қауіпті элемент ретінде 
жер аударылуға тиіс болды. Тәркілеу туралы ереже бойынша 
жер аударылгандардың бәрі сайлау қүқығынан айырылды.

Байларды тәркілеуді жүзеге асыру үшін комиссиялар 
құрылды. Тәркілеу науқанын большевиктер сол шабындық - 
жайылымдық жерлерді бөлу кезіндегі төтенше жүмыс 
әдістерімен жүзеге асырды. Кдзақ АКСР ОАК-нің уәкілдері 
округтерге, аудандарға аттанды. Олар жергілікті жерлерге 
келген соң округтік және аудандық уәкілдерді казак 
ауьшдарына жіберді. Ауыл адамдары осы уәкілдерден көп 
жапа шекті. Мысалы, Сырдария округінің Жаңақорған 
ауданына келген уәкіл Төленов деген батракты байдың малын 
жасырып қойғаны үшін өлімші етіп соққыга жыккдн.
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Уәкілдер бастаған комиссия мүшелері тәркілеу барысывда 
кеңес үкіметінің нүсқауларын, яғни байларды тәркілеу туралы 
ережені орескел бүрмалады. Ауыл белсенділері жоғарыдан 
келген уәкілдің қолдауымен дәулетті адамдарды да қыспаққа 
түсірді. БК(б)П Павлодар округгік комитетінің нүсқаушысы 
Сейтенов, аудан бойынша уәкіл Елеукенов дөрекі 
қателіктерге жол беріп, жетпіс бастай малы бар орташалардын 
да мал-мүлкін тәркілеген. Тап күресі идеясын желеу етіп, 

әлеуметтік әділеттілікке” үмтылған “шолақ белсенділерден” 
қазақ ауылы мейілінше зор зардап шекті.

Аддын-ала жасалған жоспар бойынша үкімет жоғарыдағы 
байлардан 225972 бас малды тәркілейміз деп үміттенген еді. 
Бірақ үміт ақталмады, барлығы 144474 бас мал ғана 
тәркіленді: бүл белгіленген жоспардың алгіыс терт процент! 
кша. Аддын-ала берілген малдың есебінің дүрыс жасалмағанын 
Кдзақстаң басшылығы кейіннен мойындауға мәжбүр болды. 
е і ^ ІҚ Т0Рк'ленген малдың 10,2% отрықшы аудандардан, 
«3,3% жартылай көшпелі аудандардан және 6,5% көшпелі 
аудандардан еді. Назар аудаларлық нәрсе, тәркіленген малдың 
үлес салмағы аз бола түрса да көшпелі аудандардағы байлар 
қожалықтары бөрінен де көп жапа шекті. Әрбір қожалықты 
іәркілеудегі жеке үлес ортықшы аудавдарда 114,4 бастан, 
жартылай көшпелі аудандарда 218,5 бастан, көшпелі аудандарда 
 ̂ оастан болды. Тәркіленген малдың 118919 басы жеке 

шаруашылыкхарға (74,3%) және колхоздарға (25,7%)
‘Г ™ ™ ” Тәркіленген малдар негізінде жаңадан 292
колхоз қүрылды.
„ 1 0НЫМ?Н республика көлеміңде барлығы 696 “бай-
fin !ДЙР тәРкшенді. Қазақ қоғамында ірі байлардың көп

' ғаньш ОСЬІ 1928 жылғы жүргізілген тәркілеу барысы
кене(-НЫ!“ нәтижелеР' көрсетіп берді. Көптеген қазақ партия-
когамк,^Г,ГТКСРЛері ТӘркілеуге карсы шықгы. Олар кдзақ 
“ " НЫН экоиомикалық деңгейінің төмен екенін,
кожалыкт^г!!^«ӘЛеуМеГГІК сілкіністеРге бармай, ауқатты шаруа
nerrevii v Р нпа Г * ?  мөлшеР‘н көбейгу шаралары арқылы
аспай* т ;ттк^  Ы большевиктер болса бүл пікірлерге күлак
жолынчч !ТрИнциптеР1нен ауыгқымай, сол мақсатқа жету
байлапын т-JwT гәр£ шеу ВДеясын жүзеге асырды. Қазак
саясатыннн fiirr , ^ ? ақстандағы күшпен үжымдастыру 

амасы болды. Байларды тәркілеуден казак
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кедейлері материалдық жағынан да, рухани жагынан да 
ештеңе ұтқан жоқ. Керісінше байлардың малын торкілеу 
«қайыршыланғанң ауылдар халқының өсуіне әкелді. 
Кдзақстандағы ауқаттьі шаруа кожалықтарын тәркілеу мал 
шаруашылығының даму қарқынын тежеді.

Олардың таптық принципті жетекші орынға коюы, сонын. 
негізінде қазақ байларын тәркілеу саясаты большевиктер 
өздері белгілеген жаңа экономикалык принциптер жүйесіне 
мүлде сәйкес келмеді. ЖЭС принциптері тікелей тәркілеу мен 
ауқатты қожалыктарды жоюіа мүлде кдйшы еді. Сондыкган 
да тікелей тәркілеу шарасы негізінен ЖЭС-тың мүлде 
тоқтатылуына әкелді.

Қазақстанда большевиктер ауьш шаруашылығын 
социалистік жолмен қайта күру төжірибесінде тәркілеу 
саясатымен шектелмеді. Шаруа қожалыкдарын біртіндеп, 
ерікті түрде кооперативтендіру арқылы социалистік ірі ауыл 
шаруашылық үжымына біріктіру туралы 1927 жылы 
желтоқсанда өткен партияның ХУ съезінің шешімдерін жүзеге 
асыруға кірісті. Алайда үкімет біртіндеп күрылып жатқан 
колхоздарға материалдық жағынан көмекті күшейту шарасьшың 
орнына, керісінше нүсқаулар беру арқылы күштеу әдістерінің 
кең етек алуына жол ашты. Орталық билік колхоз 
қүрлысындағы біртіндеп оз-бетінше жүріп жатқан қозғалысты 
жоспарлы іс-әрекетке үластырды. Мысалы: РКФСР жер 
халық комиссариаты мен колхоз орталығы 1928 жылғы 
көктемге бүкіл елде 1,1 млн шаруа қожалыктарын біріктіруді 
жоспарлады. Ал енді ауыл шаруашылығы кооперациялары 
одақгарының Одағы бүл цифрларды үш есеге көбейтіп, 
үжымдастырылатын шаруа қожалыктарының санын 3 млн. 
жеткізді. Ал енді бес жылдык, жоспарды белгілеу кезінде 
Мемлекеттік жоспарлау комитеті бүл жоспардағы санды бес 
млн. жеткізді.

Үкімет органдарының бүл жоспарлаған межелерін партия 
үйымы да талқылады. ХУІІ партия конференииясы бірішш 
бесжылдық жоспарды талкылай келе (сәуір 1929 ж.), 4- , 
млн. немесе жалпы шаруалар қожалығының 16- о 
үжымдастырумен қамту керек деді. Сталиннің пікіріншс үл 

бағдарлау жоспары немесе болжау жоспары емес, .кеР1с*” ^  
директивалық жоспар” болу керек. Секіруге тиісті 
белгіленді, бірақ одан асып тусуге еш тиім салынға
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Сондықган да ірі бай қожалыктарын тәркілеудегі жүргізілген 
зорлау мен күштеу әдістері үжымдастыру науқаны кезінде 
толық кдйталанды. Бұл кезде партия және кеңес қызметкерлері 
жоспарланған міндетгің кандай жолдармен орындалғанына 
кдрамай, мадақгалатынын, ал енді кешігіп, орындай алмаса 
жауапқа тартылатынын өте жақсы меңгерген еді.

Жоғары басшылық белгілеген межеден асыи түсу үшін 
күрестің басталуына Қазан революциясының 12 жылдық 
мерекесіне орай “Правда” газетінде жарияланған Сталиннің 

¥лы бетбұрыс жылы” деген мақаласы түрткі болды. Онда 
ол шаруалар жаппай мақтау түгынып келген жеке меншік 
туын лақгырып тастап, ұжымдастыру релсіне көшуде” деген 
пікір айтты. Ал 1929 жылы 10-17 қарашада өткен Б(б)КП 

рталық Комитетінің пленумында Молотов та келесі жылы 
тек ұжымдастырьиіған облыстар ғана емес ұжымдастырылған 
б^ідір т^ эалы да айтуга болады” деген көзкзрасты

жылы 5 қаңтарда БК(б)П Орталық Комитеті 
жымдастыру қарқыны жөне мемлекеттің колхоз 

құрылысына көмек шаралары” туралы каулы қабылдады. 
і\ду ыда ирталық комитет жаппай үжымдастыруды жүзеге 

ру үшін елдің аудаңцарын үш топқа бөлді:
.топкз 0СЬІ үжьімдастыруға белгілі мөлшерде даяр 

®̂ телшген таза астықгы аудандар жатты. Оларға Орта 
“ Г ™  ЛГЙ’ СолтҮстік Кавказ аудаңдары кірді. Ол 
KvnvTir.7 m i 1 руа кожалықтарын социалистік жолмен қайта 
күруды 1931 жылдың көктемінде аяқгау белгіленді.
облысгап елдіч Украина, Орталық кара толырақты
жятткт Кл/ті Орал, Қазақстан сияқгы астыкты аудандары 
жылға ҮЖЬІМДастыруды аяқтау мерзімі бір
үжымдастыпу^іч??™  °Л аудандаРда шаруа қожалықтарын 

Еллін <Win к жылдың көктемінде аяқтау қажет болды. 
енлі Kvrr ^  аска елкелері мен облыстары үшінші топқа
1933 жыллнне^ еРДе • шаруа кржалықгарын үжымдастыруды

бірінші бес™ ™  —  
саііыстьтғанля^я ^*bIM̂ acTbIPy елдің басқа аймақтарыменgrssbsss?пкірге фиг™ некеніне ^рамай,



мақтаныш етті. Голощекин Жер халық комиссариатының 
комиссары Яковлевке (ол Бүкілодақгық ауылшаруашылық 
үжымдары кеңесінің төрағасы) жэне РКФСР ХКК 
төрағасының орынбасары Т.Рысқүловкд жіберген жеделхатьшда 
1929-1930 жылдары республикада үжымдастыруды күшейту 
үшін жоспардың қайта қаралғанын, сөйтіп 1930 жылдың 
күзіне кдрай үжымдастырумен 350 мың шаруашылықгың 
қамтылатынын көрсетті.

Осыған байланысты бүкіл республикадағы үжымдастыру 
жоспарлары кайта кдралды. Мысалы: Қостанай және 
Петропавл округтері, Сырдария, Семей, Орал, Алматы 
округгері жөне Ақгөбе округінің бір ауданында 
үжымдастыруды 80 процентке жеткізу белгіленді. Сонымен 
қагар егіншілік аудандарда жұмыс каліктері мен ауыл 
шаруашылық жабдықгары түгелдей, ал пайдаланып жүрген 
малдың 50 проценті қоғамдастырылуы тиіс болды. Мал 
шаруашылыгы басым аудандарда мал түгел қоғамдастырылуы 
кажет деп белгіленді.

Ф.Голощекин бүл шараларды одан өрі тез жүзеге асыру 
үшін Орталыкган Кдзақстанға 126 млн. сом қдржы бөлуді 
сүрады. Кджетті кэлған 180 млн. қаржыны халық өзі өтейді 
деп есептеді. Сонымен қатар өлкенің партия басшысы 
үжымдастыру ісіне көмекке деп Орталық Комитетгің 
Рессейдің орталық аудандарынан шет аймақтарға көмекке 
жіберуге даярланып жатқан 25-мың адамының 2 мыңын 
Кдзақстанға жіберуді сүрады.

Қазақстанда 1928 жылы шаруа қожалықгарының тек 2 
проценті ғана үжымдастырылса, 1930 жылы 50 проценті, 1931 
жылдың қазанында 65 проценті ұжымдастырылды, яғни 
үжымдастыру каркыны жеделдетілді. 1931 жылы республикадағы 
122 ауданның 78 ауданында үжымдастырумен 70 тен 100 
продентке дейін шаруа қожалықгары кдмтылды.

Күштеп үжымдастыру нәтижесінде күрылған колхоздардың 
жағдайы өте нашар болды. Осындай әлсіз колхоздарды 
техникалық жағынан нығайту мақсатын коздел МТС-тер 
қүрды. Бірақ күрылған МТС-тердің де мүмкіндіктері 
жеткіліксіз еді. Мысалы 1930 жылы бар болганы республика 
көлемінде 6 МТС болған, ал 1932 жылы ~  44 болса, 1933 
жылы оны 70 - ке жеткізу жоспарланған. Алайда 1931 жылы 
колхоздар саны 74448 болса, онда ол колхоздарды техникалық
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жағынан нығайту шаралары тек сөз жүзінде болғанын көруге 
болады.

Үжымдастыруды жүзеге асыру барысында еріктілік, 
қоғамдастыру принциптері толық бұрмаланды. Үжымдастыруға 
байланысты жүргізілген шараларда кімнің осы шараға қарсы 
екенін айқындау бірінші орынға қойылды. Кімде-кім қарсы 
болса, ол тіптен кедей шаруа болса да, тап жауы қатарына 
жатқызылды. Үжымдастырылған шаруашылықтарға жүмыс 
күші болып саналатын малды ғана қоғамдастырудың орнына, 
барлық малды түгелдей алу шаралары жүргізілді. Күштеу, 
зорлық-зомбыльіқ көрсету аркылы ұжымдастыру шаралары 
тездетілді.

Күштеп үжымдастырушылар қазақ қоғамындағы дәстүрлі 
мал шаруашылығының ерекшелігін мүлде еске алмады. 
“Асыра сілтеу болмасын, аша түяқ қалмасын”, “қайдан 
тапсаң онан тап, қаптың түбін қақ”, “социализмде сотқа 
тартылмаған адам болмайды” деген үр да жық үрандар елдің 
түбіне жетті.

Алайда үжымдастыруды жүзеге асыру барысында 
жіберілген зорлық-зомбылықтар Орталық Комитеттің 14 
наурыз 1930 жылы қабылдаған “Колхоз қозғалысындағы 
партия бағытын бүрмалаушылықгіен күрес түралы” 
кдулысында партия бағытын бүрмалау деп кзна бағаланды. 
Большевиктік Орталық билік ауыл шаруашылығында 
жүргізіліп жатқан шаралардың бәрін дүрыс деп есептеп, 
кемшіліктерді жіберіп отырғандармен күресу кджет деді. Ол 
кемшіліктердің жалпы жүргізіп отырылған саясаттын 
қателігінен екендігі, яғни үкіметтің шешімдері мен солақай 
нүсқаулары нәтижесінде болып жатқаны мойындалмады.

Күштеп ұжымдастыру науқаны кезінде ауыл-деревняда 
әлеуметтік жіктеу саясаты өте жоғары кдрқынмен жүргізілді. 
КСРО ОАК мен ХКК-нің 1930 жылы 1 ақпанда қабылдаған 
“Жаппай үжымдастыру аудандарындағы ауыл шаруашылығын 
социалистік қайта қүруды нығайту және кулактармен күрес 
шаралары туралы” кдулысы негізінде ауқатты шаруа 
қожалықгарына қарсы ашық террор басталды. Шаруа 
қожалықгарынан бай-кулактарды бөліп алып, оларды тап 
ретінде жою жүзеге асырылды. Бай-кулактарды үш топқа 
бөліп жазалады. Бірінші топтағыларға контрреволюцияшыл 
белсенділер жатқызылды. Ондай топқа енген шаруалар бірден

170



түтқыіщалып, олардың ісі сотқа берілді. Екінші топтағыларға 
ірі кулактар жатқызылды. Екінші топқа енген шаруаларды да 
бірден ұстап, солтүстікке немесе жаппай ұжымдастыру 
аудандарынан алыс аудандарға жер аударды. Қалған ұшінші 
топтағыларға кулактар отбасылары жатгы. Оларды сол 
ұжымдастыру аудандарындағы колхоздар бөлген жерлерге 
қоныстандырды.

КСРО Юстиция халық комиссариатының 1930 жылғы 24 
ақрандағы жергілікті жерлерге жіберген жабық хатында осы 
бірінші топтағыларды тергеу және жаза қолдануды ОГПУ 
жанындағы үштіктер жүргізетіні туралы, олардан әлеуметтік 
қорғану шарасы ретінде олардың лагерлерге жабылатындығы 
айтьшды. Тек контрреволюциялық үйымдар мен топгардың 
белсенді басшылары ату жазасына кесілді. Ал олардың 
отбасылары солтүстік аудандарға жер аударылуы тиіс болды. 
Жаппай үжымдастыру аудаңцарынан шамамен 20 мың кулак 
семъясын қазақ жерінің өзінде, ал 30 мыңнан астам кулак 
семъяларын Қазақстаннан тыс жерлерден әкеліп 
қоныстандыру, жер аудару көзделді. Жер аударылғандарды 
жұмысқа қалай пайдалануға болатынын шешу үшін ОГПУ-дің 
Қазақстандағы өкіліне 2-ақ күн мерзім берілді. Ал енді бай- 
кулактарды тап ретінде жою шараларын іске асырушы 
үштіктерге бай-кулак семъяларын есепке алуға бар болғаны 
10-ақ күн мерзім берілді.

Евді осы шаралардың жүзеге асырылуы барысында 
жазалануға белгіленген топтармен кдтар сол үкім шығарылып, 
жазаға тартылғандар арасында орташалар, тіптен кедейлер де 
болған. 1928-1929 жылдарда бай-кулактар есебіне алынып 
жазаға тартылғандар, яғни қудаланғандар есебі 54 625 болды. 
1931 жылы 5500 шаруа бай-кулак регінде аласталды. Ал енді
1928 жылғы тәркілеу кезіндегі қазақ қоғамындағы бай- 
феодалдар саны тек 696 ғана болғанын ескерсек, бүлардың да 
кімдер екені белгілі, Бұл сандарды накты деп айту қиын, 
себебі жауапқа тартатын органдардың саны өте көп болды. 
Мысалы, 1932 жылы Юстиция Халық Комиссары озінің өте 
күпия хатында барлық жауапқа тартылғандардың бар болғаны 
37,3 проценті кулактар екенін, ал қалғаны қатардагы 
еңбекшілер екенін мойындаған.

Күштеп үжымдастыру саясаты халықтың қарсылығын 
тудырды. Сол жылдары өлкенің басшыларының Сталинге
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жазған хаттары қазақ даласында осы наразылықгың өте зор 
көлем алғанын, Алтайдан Маңғыстауға дейінгі аймақты түгел 
қамтығанын, бұл тұралы Кеңес өкіметінің басшыларының 
хабардар болғанын көрсетеді. Бір ғана 1929 жыддың өзінде 
Қазакстанда 30-дан астам үлкенді-кішілі халық наразылығы 
болды. Олардың ішінде өте кең көлемде болған көтерілістерге 
Тақгакөпір, Бостандық, Батпаққара көтерілістері жатады.
1929-1930 жылдар аралығындағы қыс айларында наразылық 
өте күшті өршіді. Ол туралы Ф. Голощекин Сталинге 
хабарлауға мәжбүр болды. Өлкеде барлығы 372-ден астам 
көтерілістер болды. Большевиктер бүл наразылықгардың 
негізгі себебін байлар мен дін басыларының кеңес үкіметіне 
қарсы халықты үйымдастыруынан деп көрсетті. Кеңес үкіметі 
халық наразылығын басып-жаншуға әскери күшті 
жүмылдырды. Олар наразылықгардың бәрін күшпен басып 
жаншыды.

Большевиктер жүргізген үжымдастыру кдзақ ауылына 
үлкен соққы болды. Әсіресе мал шаруашылығы қатты 
күйзеліске үшырады. Үжымдастыру кезінде дәстүрлі мал 
шаруашылығының ерекшелігін есепке алмай, түгел 
кдуымдастырылған мал шығынға үшырады. Сонымен қатар 
қауымдастырылған малдың өте көп бөлігі үкіметтің ет 
салығын орындауға жұмсалды. О.Исаев Қазақстан өлкелік 
комитетінің УІ Пленумында 1929 жылы Кдзақстанда 40 млн. 
бас мал болганын, содан 1933 жылы 4 млн. мал қалғанын 
мойындауға мәжбүр болды.

Үжымдастыру саясатының зардаптары қазақ халқыньщ 
басына үлкен апат әкелді. Күшпен үжымдастырылған жөне 
материалдық жағынан өте әлсіз шаруашылықгар күйзеліске 
үшырап, нәтижесінде 1932-33 жылдары халык аштыққа 
үшырады. Сол кездегі мәліметтерге қарағанда аштық 
жайлаған аудандарда халық баудай түсіп қырылған. 
Аштықган өлген адамдарды жинап, көмуге мүмкіндік 
болмаған. Аштықгың салдарынан адам етін жеу фактілері де 
өте көп болған. Осындай жантүршігерлік көріністер туралы 
мәліметгерді зертгеушілер архив қойнауынан алып жариялады.

Аштықкд үшыраған қазақтар босқын болып, елден шет 
аймақтарға үдере көшті. Қазақстаннан шет аймақтарға кеткен 
кдзақ босқындарының ауыр да женкешті түрмысы туралы да 
деректер жеткілікті. Мысалы, 1932 жылғы 5 мамырға дейін
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ғана Батыс Сібірдің 33 ауданына 43632 қазақ көшіп барды. 
Орта Волга аймағына үдере көшкен қазақгар жағдайының өте 
күрделілігі сонша, олар туралы Орта Волга өлкелік басшы 
органдары 1932 жылы 2 ай ішінде қазақтар туралы мәселені 
3 рет қарап, шешімдер қабылдайды. Ойткені мүнда көшіп 
келген қазақгар саны 50 мыңға жеткен еді. Аштықшн қырылып 
қалмау үшін қазақтар Орта Азия, Қытай жерлеріне ауа көшті. 
Р. Конквест Қазақстанның шекаралық аудандарынан Синь- 
Цзянға 200 мың адам көшті дейді. Ал Ресей зерттеушілері
1930-1932 жылдары шетелге кеткен кдзақтар санын, кайтып 
келгендерді шыгарып тастағанда,1,3 млн. адамға жеткізеді.

Қазақтардың аштыктан қырылуы жэне шет аймақтарға 
үдере көшуі нәтижесінде халық саны күрт азайды, яғни 
демографиялық апатқа әкелді. Мысалы, 1937 жылдыц 
басында халық шаруашылығы есебінің бастығы М.Саматов- 
тың Л.Мирзоянға берген мәліметінде 1930 жылдың 1 маусымы 
мен 1933 жылдың 1 маусымы аралығыңда халық саны 2 есеге 
кеміген. 1932 жыл қазақ жеріне аштық жетегіне ілескен сан 
түрлі жүқпалы ауруларды да ала келді. Осындай халық басына 
туған ауыр күндерде олардың жоғын жоқгайтын ел 
азаматтары ауадай қажет еді. Алайда Голощекин тоз-тоз 
қылған кдзақгың зиялы қауымы “контрреволюционерлер” 
атанып түрмеге жабылды, немесе “үлтшылдар” атанып 
Қазақстанды басқарудан аулақгатылды. Кдзақ халқының ауыр 
жағдайын Қызыл крест және Қызыл жарты ай қоғамының 
баяндама хаттарынан және Рессейдің басшы мемлекет 
қайраткері ретінде жергілікті жерлерден Мәскеуге келіп түсіп 
жатқан басқа да мәліметтерден хабардар болған Т.Рысқүлов, 
көп кешікпей-ақ Сталинге хат жазады. Қызыл крест және 
Қызыл жарты ай қоғамының кеңес торағасының орынбасары 
жолдаған баяндамадан Т. Рысқүлов өзінің Сталинге жазған 
хатына қажетті мәліметтерді алады. Сол кездегі мемлекеттік 
органдар басшыларына, эпидемияға қарсы курес 
комиссиясының төрагасьша, Қазақстанмен іргелес облыстардың 
партия басшыларына хат жазып, ашыққан халықкз, 
босқындарға көмек корсету мәселесін көтереді.

Аштыққа байланысты жоғарғы партия мен үкімет 
басшыларына жазылған хаттар кдтарын О.Исаевтің және 
“Бесеудің” хаттары толықгырады.

Ауыл шаруашыльпын үжымдастырудың осындай зардаптары
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сталиндік басшылықгы біраз сескендірді. 1930 жылы 17 
қыркүйекге “Ауыл шаруашылығы туралы” кдулы қабылданып, 
Қазақстан мал шаруашылығындағы “кемшіліктерді түзеу” 
бағыты белгіленеді. Алайда қаулы өлкелік комитеттің 
жүргізген саясатын айыптамады, тіпті ол қаулыда аштық 
туралы бір сөз жоқ.

Қаулы шаруалардың өзіндік қожалықтарын үстау 
төжірибесіне жол берді. Егіншілік аудандарында жеке 
меншікте 2-3 бас сиыр, 10-20 бас қой, ал мал шаруашылығы 
аудандарында 100 бас қой, 8-10 бас ірі қара, 3-5 түйе, 8-10 
жылқыға дейін үстауға рүхсат берді.

Қазақстанда 624 ферма таратылды. Жойылған товарлы 
фермалардан 216370 бас мал колхозшылардың өзіндік 
шаруашылыктарына пайдалануға берілді. Колхоздар мен 
совхоздардан 680 мың бас мал шаруалардың жеке меншігіне 
сатылды.

Екінші бесжылдық жоспарды орындау кезінде, яғни 1933- 
37 жылдары кеңес ұкіметі ауыл шаруашылығында 
үжымдастыруды аяқгау, ауыл шаруашылығын қайта күру, 
колхоздарды үйымдық-шаруашылық жағынан нығайту 
міндеттерін белгіледі. Бұл шараларды жүзеге асыру үшін 
болыиевиктік партия республика ауыл шаруашылығын саяси 
нығайту кджет деп, колхоздар жанынан саяси бөлімдер 
Құрды. Ауыл-шаруашылық артельдері ТОЗ-дар төртібіне 
көшірілді. Олар әсіресе көшпелі жөне жартылай көшпелі 
аймақгардағы өндірістік коперативтеңцірудің негізгі формасы 
болды. Бүрынш 1117 ауылшаруашылық артельдерінен 113 
кдлды, қалғаны ТОЗ-ға айналдырылды.

1935 жылы үкімет колхоздарға жерді мәңгі пайдалануға 
берді. Осы жылы ТОЗ-дардан қайта ауылшаруашылык 
артельдеріне көшіру басталды да, 1937 жылы бүл процесс 
толық аякталды. Алайда бүл жүргізілген шаралар колхоздарды 
нығайта алмады. Ауылшаруашылық өнімдерінің өнімділігін 
арттырып, мал шаруашылығын өркендете алмады. Керісінше 
ауылшаруашылық артельдерінің жер пайдалану тәртібін бүзу 
орын алды.  ̂Колхозшылар тарапынан колхоз меншігіндегі 
жерлерден үй маңындағы жерлерді кеңейту кең өрістеді. Үй 
маңындағы жерлерді кеңейту көптеген колхоз мүшелерінің 
кохоз ісіне деген селқостығын күшейтті. Осыған байланысты 
кеңес үкіметі колхоз жерлерін тиімді иелену мәселесін
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көтеруге мөжбүр болды. Колхоздарды одан әрі нығайту 
шарасының бір бөлшегі ретінде ауылшаруашылығы артелдерінің 
тәртібін бүзушыларға кдрсы күресті бастады. Үй маңындағы 
жерлерді өлшеп, артық жерлерді колхозға кдйтарды.

Большевиктер шаруаюылықкд тікелей араласуды тоқгатпады. 
Мал шарашылығының артга қалуын тікелей араласу жолымен 
шешуді көздеді.

1939 жылы 8 шілдеде БК(б)П Оргалық комитеті 
“Колхоздарда қогамдық малды дамыту шаралары туралы” 
каулы кдбылдайды. Осы қаулыда колхоздарда екі-үш товарлы 
фермалар (оның ішінде біреуі ірі кдра мал, екіншісі қой 
немесе басқа түліктен) қуру белгіленеді. Осыған орай 
колхоздардар мал санын арттыруға ынталанады деген есеппен 
жаңа ет өткізу жүйесін белгілейді. Алайда бүл негізінен 
колхоздарды күштеп малдың үстауға тиімсіз түрлерін 
дамытуға итермелеген шаралар болды. Колхоздардың 
еріктілігі шектелді, өкімшілік басқару жүйесі одан әрі күш 
алды.

1920 жылдардың екінші жартысы мен 1930 жылдары 
большевиктік партия бастаған кеңес үкіметі экономиканы 
социалистік жолмен қайта қүру мақсатында Қазақстанда 
шабындық-жайылымдық жерлерді қайта бөлу, байларды 
тәркілеу, үжымдастыру сияқгы әлеуметтік реформаларды 
жүреге асырды. Бүл реформалардың қазақ қоғамына өте жат 
болғанына қарамай, оларды күштеу әдістерімен ендірді. Ол 
үшін кеңес үкіметі мемлекеттің күштеу аппаратын кең 
қолданды.

Бірақ кеңес үкіметінің ауыл шаруашылығын социалистік 
жолмен қайта қүру жолында жүргізген шаралары нәтиже 
бермеді. Керісінше бүл реформалар шаруалардың еңбекке 
деген ынтасын жойды. Соған қарамай большевиктер ауыл 
шаруашылығын социалистік жолмен алға қарай дамыту 
мақсатында ылғи өртүрлі жаңа шаралар жүргізіп отырды.

4. Қоғамдық-саяси өмір

Өлкенің қогамдық-саяси өміріне бағыт-бағдар берген бірінші 
бүкілкдзақгық партия конференциясы 1921 ж. маусымда болды. 
Ол елдегі экономикалық жағдаймен кдтар қоғамдык-саяси 
омірдің мәселелерін кэрастырып, ауылда социалистік күрлысты
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жүзеге асыруды міндетгеді. Осы міндетгі жүзеге асыру үшін ең 
алдымен кеңестерді күру мәселесін қолға алды. 1921 жылы 
Кдзақстан Орталық Аткдру комитеті кеңестерге сайлау ережесін 
бекітгі. Осы ереже бойынша селолық, ауылдық және кдлалық 
кеңес депутаттарының мерзімі 6 ай болды. Губерниялық, уездік 
және болыстық аткдру комитетгері 6 айға, ал ҚОАК-ті - 1 жылға 
сайланды. Кеңестердегі халық өкілдерінің нормаларын көбейтті. 
150 түрғындары бар ауылдарда кеңестер күрылды, яғни 50 
тұрғынға бір депутат сәйкес келді. Бұрын кеңестер 300 
тұрғьшдары бар ауылдарда қүрылуға тиіс еді.

Бірақ республиканың қоғамдық-саяси өміріндегі толғағы 
жеткен мәселелерді шеше алатын, жергілікті халыққа түсінікті 
және де жақын кеңестік мемлекеттік аппарат құру өте қиын 
болды. Жаңа кеңестік әкімшілік аппаратына жұмысқа тартуға 
жарайтын, жергілікті халық арасынан шыққан, даярлығы бар 
адамдар өте аз болды. Сауатты қауымның көпшілігі Алаш 
қозғалысының өкілдері еді, Оларға алғаш кеңес үкіметі 
сенімсіздікпен қарады. Әкімшілік орындарындағы европалык 
үлт өкілдерінің көбісі шовинистік пиғылдағы қызметкерлер 
болды. Олар жаңа биліктің жергілікті халықхың талап-тілегіне, 
мүң-мүқгажына сай жүмыс істеуін кдмтамасыз етпеді. 
Сондықган Кеңес үкіметі әкімшіяік басқару орындарын 
“байыріыландыру”- қазақгаңцыру (коренизация) саясатын 
жүзеге асыруды қолға адцы. Алғашқы кезде Кеңес ұкіметі 
амалсыздан Алаш зиялыларын өлкедегі кеңестік қызметтерге 
пайдалаңды. Себебі “казақ зиялы кдуымының сегізінің жетеуі 
алашордалықтар” болды. Оларды ығыстырып, іске кдзак 
кедейлерін тарту мәселесі тұрды. Бірақ алаштықгарды есептен 
шыгарса, онда сауатты жергілікті халық өкілдерінен кеңестік 
аппаратгы кдмтамасыз ету мүмкін болмады. Осы кджеттілікке 
байланысты, большевиктер бүрынғы партиялылығы мен 
белсенділігін есепке алып, көптеген оқығавдарды жүмыскд 
тартуына түра келді.

Кеңес үкіметінің алғашқы жылдарында байырғыландыру- 
кдзақгандыру шаралары кеңес жэне партия аппараттарында 
кдзақтардың үлесін көбейту түрінде көрініс алды. Алайда 
Кдзақстанға Ф.Голошекиннің басшы болып келуіне 
байланысты оның сипаты өзгерді. Ол байырғьшандыруды 
бүрын едөуір ауқым алып келген қазақ үлтының өкілділігі 
туралы мәселенің орнына кдзақ бүқарасының өзін
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кеңестендіру мәселесіне айналдырды. Ф.Голощекин: “Мүнсыз 
Қазақстанды кеңестендіру жоқ” - деп кесіп айтты. Яғни 
Казахстан ның жаңа басшысы кдзақгандыру саясатының 
мүлде үлттық мәнінен біржолата айырып, оны таптык 
арнадағы кеңестендіру шараларына қосып жіберді.

Қазақ АКСР-нің ОАК-ті қазақ және орыс тілдерін 
пайдалану тәртібі туралы декрет кабылдады. Декретте кеңес 
үкіметінің заң қүжаттарын екі тілде жариялау, жоғарыдан 
төменге дейін екі тілде катынас жасау міндеттері белпленді. 
Осыған орай Казақстан өкіметі барлық халық комиссарлары 
мен ҚОАК-нің мүшелеріне қазақ тілін жедел игеруге кірюуді 
үсынды. 1923 жылы 22 кдрашада “Іс қағаздарын кдзақ тілінде 
жүргізу туралы” жаңа декрет кабылданып, барлық облыстар 
мен кейбір уездерде 1924 жылдың 1 кдңтарынан іс-кдғаздарын 
қазақ тілінде жүргізуді үсынды. , .

Бүл наукдн көптеген жерлерде кдзақгардың орыс тш нен 
мүлде хабарсыздығынан, ал партия және кеңес қызметіндеп 
европалық үлт өкілдерінің қазақгардан мүлде оқшауланып 
қалғандығынан, кеңес үкіметінің амалсыздан жүрпзген 
шарасы еді. ҚОАК-ті мен Халық комиссарлар кеңесінщ 
кдулысымен іс қағаздарын қазақ тілінде жүргізуге көшірудін 
соңғы мерізімі 1927 жылдың 1 қазаны болып белгіленді.

Кеңес үкіметі өлкеде сауатсыздықгы жою, яғни өлке 
түрғындардың сауатын ашу мәселесін көтерді. Әсіресе ол 
үкіметгің 1929 жылы “ Сауатсыздыкты жою жөніндегі жүмыс 
туралы” кдулысьшан кейін кең өрістеді. Алайда сауатсыздыкты 
жою шаралары қаржы тапшылығы, мүғалімдердің, окулықгар 
мен оку қүралдарының жетіспеуі сияқгы үлкен кңындыктармен 
жүргізілді. . .

Жастарға білім беруді жақсарту үшін мектептер ашу ісі 
колға алынды. 1928/29 оқу жылында 4397 бастауьіш, 142 жеті 
жылдық, 29 екінші сатыдағы мектептер жүмыс істеді. Білім 
беру саласында үлттық мектептер жүйесі кдлыптаса бастады.
1927 жылы кдзақ мектептерінің саны 1600 болды. Алайда осы 
мектептердің ішінде мектеп үйі барлар саны 40-ка әзер жетгі. 
ҮІ партия конференциясында мектептердің көбі тек қағаз 
жүзінде екені, ауылдағы мектептердің үйі жоқ, үйі болса, 
орындықгары жоқ, орындықтары болса окулықтары жоқ 
екені атап көрсетілді. Соған карамастан мектеп жасындағы 
балаларды окуға тарту жүмыстары жүргізілді. 1929 жылы
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мектеп жасындағы қазақ балаларының 34,7% окуға тартылды. 
1926 жылы мектеп жасындағы балалардың бар болганы 16% 
кдмтылған еді. Екінші бесжылдықгың аягыпда жаппай 
бастауыш білім беруге көшу аяқталды. 1935 жылы мектеп 
жасындағы балалардың 91% оқуға тартылды. Бірақ орта 
және толық емес орта білім беру жүйесі артта қалды. Согыс 
қарсаңыкда жетіжылдық мектептер үлесі 1/3-ден артпады, 
қазақ орта мектептерінің қалыптасуы созылып кетті. 1935/36 
оқу жылында алғаш рет қана 11 қазақ балалары орта мектепті 
бітірді.

Кеңес укіметі Қазақстанда ғылымды қалыптастыру 
мәселесімен де айналысты. Алғашқы ғылыми-зерттеу 
мекемелері: 1922 жылы — Денсаулық халкомының қасынан 
өлкелік химия-бактериологиялық лабораториясы, 1924 жылы 
- өлкелік өсімдікті қорғау станциясы, 1925 жылы - 
санитарлық-бактериологиялық институты ашылды. 1932 
жылы Казақстаида 12 ғылыми-зерттеу институттары, 15 
тәжірибе станциялары, 186 лабораториялар мен т.б ғылыми 
орталықтар жұмыс істеді. Осы кезде КСРО ҒА-ның 
қазақстандық базасы қүрылып, 1938 жылы КСРО ҒА-ның 
филиалы болды. Геология және биология ғылымдарынң 
нәтижелері бүкілодақгық көлемде танымал болды.

20-30 жылдары Ж.Аймауытов, А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев, 
Ш.Құдайбердиев шығармалары кең көлемде пайдаланылды. 
Ақын М.Жүмабаевты замандастары өте жоғары бағалаған. 
Оның иоэззиясы өзінің нәзіктігімен, жаңашьшдығымен, адам 
жанының тазалығы мен сүлулығын терең меңгергендігімен 
ерекшеленді. М.Жүмабаев өзінің шығармаларында жалпы 
адамзаттық қүндылыкгарды, өзінің жеріне, еліне деген 
сүйіспеншілікті жырлайды.

Кеңестік әдебиет пен өнердің кэлыптасуына жағдай 
жасалды. Осы кезде социалистік өдебиеттің негізі қаланды.
С.Сейфуллин, С.Торайғыров, Б.Майлин, И.Жансүгіров, 
М.Әуезов, С.Мүқанов, Ғ.Мүсірепов, Т.Жароков, Ғ.Орманов 
және т. б. қазақ прозасы мен поэззиясының көрнекті өкілдері 
қалыптасты. С.Сейфуллин кеңес мемлекетінің жетекші 
кдйраткерлерінің бірі болды. “Тар жол тайғақ кешу” деген 
шығармасында азамат соғысы кезіндегі саяси жагдайды 
суреттейді. Ол өзінің шыгармаларында революция идеяларын 
кең жырлады.
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1926 жылы алғашқы кәсіби театр өнерінің алғашқы 
кдрлығашы кдзақ драма театры ашылды. Оны Э.Кдшаубаев, 
Қ.Куанышбаев, С.Қожамқүлов, Е.Өмірзақов, Қ.Жандарбеков 
сияқты, кейін қазақ театр өнерінің майталмандары болғандар, 
ұйымдастырды. Әнші Ә.Қашаубаев Париж, Франкфурт-на- 
Майне сияқты Европаның ірі қалаларының концерт 
залдарында өз өнерін көрсетті. Соғыс қарсаңында 
республикада кдзақ мемлекеттік академиялық драма театры, 
республикалық орыс драма театры, қазақ мемлекеттік опера 
жэне балет театры, үлт аспаптар оркестрі, симфониялық 
оркестр, республикалық куыршақ театры жүмыс істеді.

Алайда большевиктік кеңес үкіметі таптық мүдцені үлттық 
мүдцеден жоғары қойды. Жалпы мәдениетті екіге болді: 
буржуазиялық және пролетарлық. Сондыктан да қазақ 
халқының қалыптасқан дәстүрлі мәдени мүралары, ескі 
феодалдық күрлыстың қалдыктары деп, үлттық санадан 
аластатылды. Сонымен бірге халықгың тарихи санасын жоюға 
бағытталған шараның бірі 20-шы жылдардыц аяғында 
гасырлар бойы пайдаланып келген араб алфавитін латынға 
ауыстыру, сосын оны 1940 жылы кириллицаға ауыстыру 
болды. Соның нәтижесінде бір үрпақгың ғана ғүмырында 
қазактар өзінің төл жазуы мен дүниеге келген үлттық рүхани 
мәдениеттің жетістіктерінен айырылды. Бүл жүргізілген 
шаралардың бәрі де большевиктік тәртіптің күшейгенін, 
әкімшіл-әміршіл жүйенің толық орныққанын көрсетеді.

Большевиктер партиясы демократиялық мемлекет қүрамыз, 
үлт мәселесін үлттардың езін-өзі билеу принциптерімен 
шешеміз деп көлгірсігенімен, шын мәнінде олар партияның 
ықпальш арттыра отырып, бір орталықкд бағынған мемлекет 
қүрды. Большевиктер қүрған казақ автономиясы дербес 
автономиялық республика атанғанымен, Ресейдің бөлінбес 
бөлшегі болды. Өлкені басқару мәселесі жергілікті үлт 
окілдерінің қолына толық берілмеді. Шын мәнінде бүл 
Қазақстанды кеңестік саяси отарлау еді.

Большевиктердің үлттық аймақгарда жүргізіп отырған 
саясатын ашық айыптап, оның бет пердесін айқындаған 
М.Шоқай болды. Ол XX гасырдағы кдзақ саяси 
эмиграциясының тарихын бастаушы болды. Эмиграция 
созінің мағнасы экономикалық, саяси және діни себегітерге 
байланысты өз еркімен немесе еріксіз басқа мемлекетке 
қоныс аударуды көрсетеді. Түркістан саяси эмиграциясы
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тарихи көрініс ретінде 1917 жылғы Ресейдегі революциялық 
сілкіністер нәтижесінде пайда болды. Қокан автономиясы 
құлатылған соң М.Шоқай Францияға қоныс аударады. Онда 
ол Париждің “Дни”, “Последние новости “ газеттерінде 
Түркістандағы ішкі саяси жағдайға талдау жасаған 
мақалаларын жариялайды. 1929-39 жылдары ол “Яш 
Туркестан41 жүрналын (117 нөмірі жарық көрді) шығарып, 
оның беттерінде кеңестік Түркістан мен дүние жүзіндегі 
оқиғаларға кең сыни талдау жасайды.

Большевиктердің елде кеңес үкіметін орнату жолдары мен 
әлеуметтік саладағы социалистік қайта күру саясаты казак 
зиялыларының қарсылығын туғызды. Алайда осы социалистік 
кдйта күру саясатын жүзеге асыру үшін белгіленген 
реформаларды пікір-талас негізінде талқылап, олардың 
дүрыс-бүрыстығын анықтаудың орнына партия басшылары, 
өз көзқарастарын білдірген қазақ партия және кеңес 
қайраткерлерін айыптады.

Өлкедегі жалпы большевиктік айыптау және қугындау 
саясатының ең алғашқысы түрікшілдікке айыптау болды. 1920 
жылдың 20-26 кдңтарында Ташкент кзласында Түркістан 
коммунистік партиясынын, конференциясы өтеді. Онда 
мүсылмандар бюросынық төрағасы Т.Рысқүлов “Үлт м әсел есі 
және үлттық коммунистік секциялар” туралы баяндама 
жасады. Онда Түркістан республикасында Ресейден түбірді 
айырмашылығы бар үлт саясатын жүргізу үшін ең алдымен 
негізі берік саяси үйым қуру кажеттілігі туралы айтылды. 
Конференция Т.Рысқұлов үсынысымен жаңа саяси үйымды 
“Түрік халықгарының коммунистіх партиясы” деп атауға 
шешім кзбылдады. Т.Рысқуловтың түрікшілдік идеяны 
жүзеге асырудағы ең батыл кддамы Мүсбюроның төтенше III 
конференциясында (1920 жылы 25 қаңтар) “Түркістан 
автономиялылығы туралы” тезистерін қабыдцау болды.

Алайда большевикгер Түркістан автономиясыньщ ХКК- 
нің төрағасы Т.Рысқүловтың “Түрік республикасын қүру” 
туралы идеясына кдрсы шықты. Орталықган Түркістан 
комиссиясын кұрып, оны біртүтас түрік республикасы 
идеясын толық талқандауға бағыттады. Комиссия түтас түрік 
республикасы идеясының авторлары Т.Рысқүлов, Н. Ходжаев 
және олардың жақгастарын “үлтшылдар”,“пантүрікшілер”, 

басмашылар идеологтары” деп айыптады. Т.Рысқұловтьщ
180



Түрік республикасын қүру туралы идеясы келешектегі түрік 
мемлекеттерінің конфедерациясын қүруға апаратын жол еді. 
1917 жылы Түркістан (Қокдн) автономия сын үйымдастырған 
Мүстафа Шоқайдың арманы да осындай конфедерациялык 
мемлекет күру еді.

Алайда Сталин басшылығымен кдзак, зиялыларына 
тағылған айыптау айдарлары “ұлтшылдықпен” шектелмеді. 
Көшпелі және жартылай көшпелі кдзақ шаруашылықгарын 
отырықшылдыққа көшіру мәселесінде қазақ зиялылары 
табиғи дәстүрлі және эволюциялық дамудың нәтижесі болып 
табылатын шаруашылық түрін күштеп, зорлап жойып 
жіберуге қарсы шықты. Көшпелі қазактың отырықшылыкқа 
көшуі, яғни егіншілікпен айналысуы асықпауды кажет ететін, 
үзақкд созылатын процесс екенін Қазақстанда үзақ уақыт 
еңбек еткен агроном М.Сириус өз еңбектерінде дөлелдеп 
жазды. Алайда осындай пікірдегі ғалымдар мен мамандарға 
тағылған айыптар саяси сипат алып, қазақ зиялыларына 
қарсы бағытталды.

Сонымен қатар қазақ байларын тәркілеу саясатын 
қолдамай, керісінше қазақ қоғамы сілкіністен гөрі көмекке 
зәру деген көзқарастағы қазак кдйраткерлерінің пікірлерін 
айыптау кең етек алды. 1929 жылы партиялық үштіктер арыз 
айту бюросының қызметін күшейтіп, барлық салада партия 
нүсқауымен “оңшыл және солшыл оппортунистік уклонмен” 
күресу жүмыстарын өте қарқынды түрде жүргізді. 7-партия 
конференциясында “солшыл жалаудың тасасына жиі-жиі 
жасырынатын оңшыл-байшыл ағым делінетінмен” күресуге 
партия үйымдарын шақырады. Қазақстанда “оңшыл агымга” 
Голощекиннің ауылда ”Кіші Қазан” төңкерісі қажет деген 
пікіріне кдрсы шыққан С. Сәдуакасов және оньщ пікірлестері 
жатқызылды.

Ал енді Қазақстанда қазақ кеңес және партия 
қайраткерлерін троцкизмге айыптау Троцкийдің 1928 жылы 
Алматыға жер аударылуына байланысты деуге болады. 
Алайда троцкистік оппозицияға қазақ қайраткерлерін жатқызу 
көңілге мүлде қонымсыз еді. Себебі қазақстандық саяси 
қайраткерлер троцкизм түрмақ әлі толық марксизм-ленинизм 
идеяларын толық меңгермеген еді. Осыған кдрамастан 7- 
партия конференциясында С. Сәдуақасов, Сүлтанбеков және 
Мүстамбаевтар “троцкистік оппозицияның төңірегіне 
топтасқан негізгі ядро” ретінде айыпталды.
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Қазақ зиялыларына қарсы бағытталған айыптаулардың 
ішінде большевиктердің Алаш зиялыларына қарсы 
бағытталған күресі ең қатал жэне ымырасыз болды. Егерде 
1920 жылдардың орта кезінде больше виктер Алаш 
зиялыларына қарсы күресте өртүрлі айыптаулармен ғана 
шектелсе, одан кейінгі кезенде ол өте-моте қатал жаппай 
саяси қуғынға үласты.

Алаш зиялыларына қарсы күрестін жандануына 1925 
жылы 29 мамырда Сталиннің Қазак өлкелік партия 
комитетінің бюросына өлкелік “Ақ жол” газетінің үстанған 
бағытын айыптап арнайы жазған хаты себеп болды. Ол хатта 
газет бетіндегі жарияланған мақалалардың бүл кезде шет елде 
эммиграцияда жүрген М. Шоқайдың ойымен “үндес және 
лікірлес екенін, яғни алашордашьш, үлшыл идеяларды 
жаңғыртатыны” атап көрсетілді. Сондай-ақ алдағы уақытта 
осындай козқарастағы партияда жоқ зиялы қауым өкілдерін 
жастарды тәрбиелеуге жібермеу ескертілді. Коп кешікпей-ак, 
1926 жылы болған партия конференциясында Ф. Голощекин 
басында А. Байтүрсынов, Ә. Бокейханов, М. Дулатов сияқгы 
кдзақ зиялылары түрған үлттық қозғалысты “реакцияшыл, 
тіптен, контрреволюцияшыл” деп бағалады.

Ф.Голощекин мүнымен шектелмеді, 1927 жылы 
Қазақстанда ҮІ партия конференциясында жаппай жерге 
орналастыру мөлшерін белгілеуге байланысты орталықган 
келген академялық ғылыми экспедиция басшысы профессор 
Швецовты және егіншілік халық комиссары Сүлтанбековті 
“Ә.Бокейхаіювтың басшылығымен” жүмыс істеді деп 
айыптайды. Осы конференцияда Байтүрсыновқа да “бізде 
социализм туралы айтудың қажеті шамалы деп ашыктан- 
ашық оқушыларды үгіттейді” деп шүйлігеді.

Голощекин алаш қозғалысы қайраткерлерін сынаганда 
осы қозғалыстың бас ақыны саналған, үлкен талант иесі 
М.Жүмабаевты тыс қалдырмады. Оның 1927 жылы 19 т а м ы з д а  
Еңбекші кдзақ” газетінде жарық көрген “Тоқсанның тобы” 

деген өлеңіндегі ақынның азшылықпен емес, копшілік 
халықпен бірге боламын деген пікірін, “ Кдзақстан 
еңбекшілері бүкдрасының түбегейлі мүдцесіне қарсы бүқара 
ішінде өздерінің идеологиясын жүргізбеюлі” деп сынады.

Осы конференцияда Голощекин өзінің қанды тырнағына 
.Досмүхамедовті де іліктірді. Кдзақстандағы “негізгі
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марксист” Голощекин “алашордашы Досмұхамедов өзін 
барлық қазақ интеллигенциясымен шатастырып отыр” деп 
айыптады.

Кейбір қазак партия қайраткерлері де алашордашылардьі 
жонсіз айыптаумен шектелмей, партия қатарындағы үлтжанды 
қайраткерлерді де қуғындауға жол берді. Олар тіпті “осы 
үлтшылдардың жаңа өкілдері алашордашыларға қарағанда 
қауіпті. Олар калаларда, жоғарғы оку орындарында және 
ауылдарда өсіп келеді. Тек бүрынғы алашордашылармен 
алысып, мүны естен шығаруға болмайды” дейді.

Кеңес өкіметінің өлкедегі әртүрлі айыптау науқаны 
жаппай саяси қуғын-сүргінге үласты. Қуғын-сүргінді 
үйымдастыру кезеңі 1920 жылдардың аяғы мен 1930 
жылдардың ортасы болды. Большевиктердің Алаш 
зиялыларына қарсы саяси қуғынды бастауының негізгі 
себебіне токталсақ, ол мынандай жағдайга байланысты болды. 
Большевиктер ірі байларды тәркілеуге байланысты бас 
көтерулерді үйымдастырушылар деп қазақ интеллигенциясын 
айыптап, оларға қарсы шабуылды бастады. Соның 
нәтижесінде 1928-шы жылдың аяғында кдзактың ірі 
ағартушылары, әдебиетшілері, өртүрлі саладағы зиялылары 
және Алашорда қайраткерлері А. Байтүрсынов, М. Жүмабаев, 
М. Дулатов, Ж. Аймауытов, X. Ғаббасов және т.б., барлығы 
44 адам қуғындалып, түтқындалды.

1930 жылдың қыркүйек-қазан айларында үлттық 
интеллигенцияның екінші бір тобы (40-қа жуық адам), 
қүрамында X. жөне Ж.Досмүхамедовтер, М.Тынышпаев, 
Ж.Ақпаев, Ә.Ермеков және езге де зиялы қауым өкілдері бар, 
түтқындалды. Кеп кешікпей олардың 15-і (X. және 
Ж.Досмүхамедовтер, М.Тынышпаев, Ж.Ақпаев, К.Кемеңгеров 
және басқалары) Ресейдің Орталық қара топыракты ауданына 
жер аударылды. Мүндай іс-әрекеттердің барлығы большевик- 
тердің өздеріне идеялық жағынан қарсылық керсете алатын 
зиялылардан қүтылу жолы екенін байқатады.

Ф.Голощекин баскзрған Қазақ өлкелік партия комитетінің 
басшылығы жіберген дөрекі қателіктер мен асыра сілтеулер 
республикаға 1933 жылдың алғашқы айларында-ақ 
Л.Мирзоянның келуімен байланысты ашық айтыла бастады. 
Жаңа басшы да бүл кателіктерді мойындау қажет екенін 
түсінді. Л.Мирзоян әлеуметтік салада алдымен, өзінен
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бүрынғы басшының ақылға сыймаған жетесіз, көрсоқыр 
шешімдерінің заңды қортындысы болған ашаршылықгың 
алапат салдарымен күреске белсене кірісті. Ол панасыз қалған 
жетімдерді орналастырып, қамқорлыққа алуға мән берді. 
Бюджеттен бөлінген қаржының жетімсіздігін түсініп, 
жабдықгау халық комиссариатын балалар үшін аз да болса 
жарма нан, тоң май бөліп отыруға міндеттейді.

Л.Мирзоян ашаршылық жьыдары босқын болып, 
республикадан тыс жерлерге қоныс аударғандардың жағдайы 
туралы 1933 жылы 29 наурызда Сталинге хат жазып, 
боскыншыл ықкд ұшыраған қазақгардың 71 ауданды қамтып 
отырғанын ескерте келе, орталықган бұрын бөлінген азык- 
түлік жәрдеміне қосымша тағы да бір миллион пүт тары 
бөлуді сұрайды.

Л.Мирзоян жергілікті халыкқа жақын болудың басты 
шарты солардың өз тілінде жұмыс жүргізу деп білді. 
Соңдықган 1933 жылы 4 сәуірдегі БК(б)П қазақ елкелік 
комитетінің қаулысьінда іс қағаздары қазақша жүргізілуі тиіс 

т*3*м* бекітілді. Әлеуметгік саладағы жегістіктердін 
Р1 жылдың аяғындағы нанды карточкасыз сатуға көшу 

оолды. Республика көлемінде осындай шараларды жүзеге 
ьірғанымен ол өзін қайраткер ретінде калыптастырған 

қоғамдық идеология төрбиесінен асып кете алмады. Соған 
рамастан біраз жьшдан соң жазықсыз қаралау етек алғанда, 

^ М и рз°янның орасан зор күш-жігері, бастаулары 
б о л д ы *  Жүйеден қолдаУ таппай, сол жүйенің күрбаны

Төртіп иьіғайған сайын қоғамдық өмірді 
кпт-яти . , І? 1Ла̂ Ға кҮшейді. 1930 жылдардың ортасындағы 
пеппрггм ЛС̂ Ше Ұйымдастырылған қуғын-сүргін-
TeDnnn 1 Г С.аТЫН жаппай халыққа қарсы бағытгалған 
үшін болыпіп олады- Жаппай куғын-сүргінді үйымдастыру 
Kvoeci „inf. иктеР социализм жеңісі күш алған сайын тап 
жаулаолан деге”  тұжьірымды желеу етті. Елді
“терпопистііг ПрОЦес,1, кезінде большевиктер неше түрлі 
кысым м даРДың бетін ашты. Әр түрлі қыспақ пен
ездерініл KVHnn нәтижесінде террористік үйым мүшелері 
жылы т1 ^ п!Лаі ^ Ш МОИЬШДап шьіға келді. Мысалы, 1936
жөнінде ашык- nZ i цки т̂1к'зииовьевтік террористік орталык 
жөнщде ашық процесс болды. Бүл іс бойьшша Г.Е.Зиновьев,
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Б.Каменев, Г.Е.Евдокимов, барлығы 16 адам жауапқа 
тартылды. Жауапкэ тартылғандарға С.М.Кировты өлтіруді 
ұйымдастырды және оны жүзеге асырды, Сталиннің өміріне 
қастандық даярлады, диверсия, шпиондық әрекет жасады 
деген кінәлар тағылды.

Жаппай репрессиялаудың күш алу себептері неде? деген 
занды сұрақ туады. 30-жылдардың басында елде жүзеге 
асырылып жаткдн реформалар барысындағы қүқықтық 
нормалардың бұрмалануы айыптала бастады. Мысалы: 1932 
жылы 25 маусымда Бүкілодақгық Орталық Атқару комитеті 
(ОАК) мен Халық Комиссарлар Кеңесі (ХКК) 
“Революциялық зандылық туралы” қаулы қабылдап, 
қүқықтық нормалардың бүрмалануын айыптады. Партияның 
17-съезінде көптеген делегатгар индустрияландырудың өте 
жоғары кдрқынын бәсеңдету, астықгы экспорттауды азайту, 
карточканы жою, қоғамдық-саяси өмірді демократияландыру 
мәселерін қойды. Күш алған большевикгік өкімшіл-әміршіл 
жүйе бүл талаптардың өзіне өте қауіпті екенін сезді. 
Сондықган да елдің санасында қорқыныш сезімін үялату, 
сөйтіп қарсылық көрсету мүмкіндігінен толық айыру жолы 
ретінде осы қуғын-сүргін - репрессия саясатын жүргізді.

Жаппай репрессия толқыны Кдзақстанды да кдмтыды.
1937 жылы 16 қаңтарда өткен Қазақ өлкелік комитетінің VII 
Пленумы партия қүжаттарын айырбастау қортындысы мен 
партия үйымының кезекті міндеттерін қарастырып, “халық 
жауларының көбін анықгап, партия кдтарынан шығаруымыз 
бізді ешбір тыныштандырмау керек, большевиктік қырағылықгы 
өте жоғары көтеру керек, әрбір коммунист троцкистік- 
зиновьевтік жауларды, фашистер агенттерін, контрреволю- 
циялық үлтшыддарды әшкерелей білу керек” деп шешті. Бүл 
шешім баспасөз беттерінде кеңінен насихатталып, халық 
жауларына қарсы күресті күшейтуге барлық коммунистердің 
жүмылуын талап етті. Сөйтіп, Одақ көлеміңдегі бүл қуғын- 
сүргін саясаты республикаларды, олардың облыс, аудан, 
ауыл-селоларын да қамтыды.

Кдзақстанда бір жылдың ішінде үш іс қарастырылды. Олар 
Үржар, Пресновка және Қарағандыдағы “контрреволюциялық 
үлтшыл-фашистік залалдық үйымдардың” істері болды.

Ең алғашқы іс Кдрағандыдагы сот ісі болды. Ондағы 
айыпталушыдар тізімінде округтік партия үйымының
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хатшысы М.Гатауллин, мүшелері А.Асылбеков, Н.Нұрсейітов 
болды. Олардың негізгі кінәсі — батылдылығы мен 
принципшілдігі. Сонымен кдтар Гатауллин 1932 жылы 
Ф.Голощекинге жазылған “Бесеудің хаты” авторларының 
біреуі болып табылады. Олар 1937 жылы қарашада өткен сот 
процесінде өздерінің “Мөскеудегі “троцкистік орталыкпен” 
қалай байланыс орнатып, олардың тапсырмасын Қазақстанда 
кдлай жүзеге асырғандарын” өңгімеледі. Мысалы ААсылбеков 
Мөскеуде қызмет ететін Н.Нұрмақовтың пәтерінде болған 
кездесуде оның өзіне “партиялық жөне кеңестік аппаратқа 
Кеңес өкіметімен күрес жүргізуге дайын, сыннан өткен 
ұлтшылдарды тартуды, оларды Кеңеске қарсы үйымдарға 
тарту керектігін және зиянкестік жүмыстарды кеңінен жүргізу 
қажет екенін” тапсырды деп мойындады. Осындай 
“қаскүнем” мақсатты көздеген олар жауапты жүмыстарға 
’’алашордашылардың үлтшыл фашистерін орналастырған”.

Кейін халық жауларын түсті металлургиядан, темір жол 
транспортынан, жерхалкомынан, байланысхалкомынан және 
т. б. жерлерден анықгап, жауапкд тарта бастады. Партия кеңес 
қайраткерлерінің тізімін Н.Нүрмақов (БОАК президиумының 
жауапты қызметкері), Т.Рыскүлов (РКФСР ХКК төрағасының 
орынбасары) Мәскеуде үсталып бастаса, кейін ол тізімді 
Қарағанды облыстық атқару комитетінің төрағасы 
А.Асылбеков, Кдрағанды облыстық партия комитетінің екінші 
хатшысы Н.Нүрсейітов жалғастырды. Өлкенің партия және 
кеңес қызметкерлерін айыптап жауапкд тарту шаралары 
нәтижесінде көрнекгі кайраткерлер: К.Сарымолдаев, 
Ү.Күлымбетов, Г.Тоғжанов, А.Лекеров, А.Розыбакиев, 
Ж.Сәдуақасов, И.Қүрамысов жөне т.б. ұсталып ату жазасына, 
немесе лагерлерге ұзақ мерізімге айдалды.

Тіпті орталықта не болып жаткднын білмейтіндер тағылған 
айыптардың еш дәлелсіздігіне қарамай жазаланды. Мәселен, 
1938 жылы 27 кдңтарда Оңтүстік Кдзақстан облысындағы 
Сайрамдық бес азамат “Киров жолдасқа кдстандық жасаушы- 
лармен ауыз жаласқан саяси қылмыскерлер” болып шығады. 
Жауап алу барысында Сайрамда “буржуазияшыл-үлтшыл 
топтың”̂  12 мүшесі анықгалып, ол топ “облыстык үйыммен”, 
облыс республикалық топпен байланысты”, ал олардың 
барлығы Мәскеумен тоғысты” деген қартынды жасалады 
және үштіктің шешімімен “қылмыскерлер” атылады.
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Контрреволюциялық іс-әрекет жүргізушілерге қарсы күрес 
науқаны мындаған жазықсыз адамдардың басына қасірет 
әкелді. Елде күқықты одан ары дөрекі бұрмалау күшейе 
түсті. Саяси кінө тағылғандар ісі Кагановичтің үсынысымен 
сотсыз қаралып, ату жазасына кесілетін болды. Кейін ондай 
істердің өте көптігіне байланысты Молотовтың үсынысымен 
жазалау тізіммен жүзеге асырылды. Ерекше Кеңес занда 
көрсетілгендей толық күрамымен іс-өрекет етпеді. Олар 
алғаш “үштік” болып, кейін тіпті “екілік” болып әрекет етті.

Тағы бір көңіл аударарлық жағдай, осы 1934 жылы өткен 
партияның 17-съезін “атылғандар” съезі деуге болды. Себебі 
осы съезге қатысқан 1961 съезд делегаттарының 1108 
атылды, ал енді осы съезде сайланған 139 Орталық 
Комитеттің мүшесі мен мүшелігіне кандидаттардың 98 
атылған, яғни 70 %.

Мүңдай жағдай Қазақстанда да қайталанды. 1937 жылы 
5-12 маусым айында өткен Қазақстан коммунистік 
партиясының бірінші съезі Орталық комитетов 85 мүше және 
35 мүшелікке кандидаттар, тексеру комиссиясына 11 мүше 
сайлады. Олардың көбі репрессияға үшырады. Орталық 
комитет мүшелері мен мүшелікке кандидаттарға тағылған 
кінәлар Орталық комитет пленумдары мен бюро 
отырыстарында қаралмады. 1937 жылы 26 қазандағы үшінші 
Пленум отырысында, бірінші съезден кейін өткен төрт айдан 
соң, сайланған 131 адамнан 68 ғана қалды, яғни 48 проценті 
айыпталған.

Тергеу ісінің материалдары көрсеткендей айыпталушыларға 
байланысты қылмыстық-процессуалдык, кодекс дөрекі 
бүрмаланған. Оның бүрмаланғанын төмендегідей дәлелдер 
көрсетеді: тергеу жүмысы қылмыстық іс қозғау туралы 
кдулысыз жүргізілген жөне айыпталушылар ешбір негізсіз 
және прокурордың рүқсатынсыз қамалған. Айыпталушыдан 
жауап алдын ала кінәлі адам ретіңдегі көзқарас түрғысынан 
алынған және көптеген айыпталушыларға ешбір белгілі кінә 
тағылмай, олар айлап тергеусіз ОГПУ-дің түрмелерінде 
жатқан.

Айта кететін жағдайдың ең негізгісі ешбір контрреволю- 
циялық үйымның бар екендігінің дәлелденбегендігі. Тергеу 
аяқталған соң айыпталушылар тергеу материалдарымен 
таныстырылмаған. Айыпталушылар қорғаушы (адвокат)
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пайдалану куқығынан айырылған. Іс осындай деңгейде, ешбір 
бекітілусіз, сот емес органдарға жіберілген жэне олар сыртган 
ұкім шығарған.

Сот процесінің алдында күштеу, қысым жасау жолымен ез 
кінәларын мойындату тактикасы өте күціті болды. Сондықган 
да кінәланушылар өз мойындарына істемеген кінәларды бас 
шұлғып мойындауға мәжбүр болған. Оны архив күжаттары 
көрсетеді.

Осы 1937-38 жылдардағы қуғын-сүргін кезінде күштеу 
аппараты соткд тартылатындарды тізіммен беретін болды 
және де оларға көбінесе ату жазасын талап етіп отырды. 
Кеңестер Одағы террористік ұйымдардың кең етек жайған 
орталығына айналған сияқгы. Тіпті осындай күшті ұйымдар 
бола түрып Кеңес Одағының еш шайқалмай өмір сүргеніне 
таң кдласың.

Жаппай репрессия саясаты нәтижесінде қазақ халқының 
ең таңдаулы азаматтары, тіпті олардың ішінде кеңес өкіметін 
орнатуға қатысқан А.Айтиев, С.Арғаншеев, Т.Рыскүлов,
Н.Сырғабеков сиякты қайраткерлер де атылып кетгі.

Жалпы сталиндік куғын-сүргін көлемі әлі толық аныкхала 
қойған жоқ. Кей деректерде 1937-1938 жылдары 
Қазақстандықгардың 44 мыңы түрмелерге түсіп, 22 мыңы 
атылды десе, басқа деректер 1930-50 жылдары 100 мыңнан 
астам адам репрессияға үшырады, оның ішінде 20 мыңнан 
астамы атылғанын айтады. Р.Конквест мәліметі бойынша 
Одақ көлемінде 1937 жылы түрмеде қамалғандар 5 млн., ал
1938 жылы тағы да 7 млн. қамалғандар болды. Ал 
А. Солженицын 1939 жылдың 1 кдңтарына дейін Одақ 
бойынша атылғандар санын 1 млн. 70.000 адам дегі көрсетеді.

Большевиктік жаппай репрессия саясаты кезінде 
жекелеген адамдар ғана емес, кішігірім халықтар да куғын- 
сүргінге ұшырап, жазықсыз жапа шекті. Ондай жапа шеккен 
халықкд корейлер жатады. Қазақстаңдық корейлердің негізгі 
бөлігі кезшде Қиыр Шығыс өлкесінен жер аударылды. 
Олардың жер аударылу себептерін КСРО ХКК-і мен БК(б)П 
Орталық комитеті бірігіп шығарған “Корей халқын Қиыр 
Шығыс өлкесінің шекаралық аудандарынан көшіру туралы” 
каулысы бір ауыз сөзбен: “Қиыр Шығыс өлкесіне жапон 
шпион^кының еніп кетуіне жол бермеу мақсатында...” -  деп 
жауап береді. Алайда бұл жерде кеңес үкіметі сол кездерде
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Кореяның өзі жапон қоластында болғаңдықтан жекелеген 
корейлерді Жапонияның барлау жұмыстарьгна пайдалангаңдығын 
ескеріп, сол үшін түтас халыкты жауапқа тарты. 1937 жылы 
21 тамыздагы кэулыга сәйкес Қиыр Шығыс өлкесінің 23 
ауданынан Оңтүстік Қазақстан облысына, Арал теңізі және 
Балхаш көлі маңына, сондай-ақ Өзбек КСР-іне корейлерді 
жаппай, шүгыл көшіру басталды. Бүл іс өте қысқа мерізімде
-  1938 жылдың 1 қаңтарына дейін аякталуы тиіс болды.

Кдулыда оларға өздерімен бірге заттарын, дүние- 
мүліктерін ала кетуге рүхсат етілді. Тіпті оларга шет елге 
кетуді қалайтындарға кедергі жасамау, шекарадан әтуді 
оңайлату тәртібіне жол беру кджеттілігін де көрсетті. 
Көшкенде кдлдырып кетуге мәжбүр болған дүние-мүліктің 
және егіс алкдбының шығынын оларға қайтару шарасы да 
атап көрсетілді. Алайда айтьшғандар тек сөз жүзінде қалды. 
Көшкен корейлер тек киім-кешек пен азық-түліктерін ғана 
алып шыға алды. Олар сонымен бірге шекара әскерлерінің 
жөне НКВД-нің тікелей бақылауында болды. Корейлер 
Қазақстанға келген соң да күдікті саналып, бақылауға 
алынды жене құғын-сүргінге үшырады.

Кдзакстан картасында Карлаг деген ерекше тәртіптегі 
Караганды еңбекпен түзеу лагері пайда болды. Тоталитарлық 
тәргіп туындатқан тағы бір лагер — Алжир деп аталды. 
Жаппай репресияға үшырағандардың от-басы да қуғындалды. 
Алжир лагерінде осы қуғынға үшырағандардың әйелдері үзақ 
жылдар бойы мерізімдерін өтеп отыруға мәжбүр болды. 
Большевиктік Кеңес үкіметі жүргізген қуғын-сүргін саясаты 
нәтижесінде осы қуғынға үшырағандарды орналастырып, 
оларды бақылайтын басқару органы ГУЛАГ пайда болды.

Кеңес үкіметі осы жаппай репрессия саясатыньщ түтқын- 
дарын еңбекке тартып, оларды акысыз еңбек күші ретінде 
пайдаланған. Мысалы: Жезқазған лагерь-комбинатының 
бастыгы Чирков Берияға жазған хатында лагерь түтқындарын 
тағы да 4 мыңға көбейтуді сүраған.

Қуғын-сүргінге үшыраған ғалымдар болса сол лагерлерде 
әздерінің ғылыми жүмыстарын жалғастырған, тіпті ғылыми 
жаңалықгар ашып, мемлекеггік сыйлықтарға үсынылды, бірақ 
босатылмады. Мысалы: ғалым Лапина ірі қараның жаңа 
түқымын шығарып, Берияның усынысымен Сталиндік 
сыйлық алды. Сталиндік әкімшіл-әміршіл жүйе өзі бас
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бостандығынан айырған қоғам мүиіелеріне өз атындағы 
сыилықгар беруге намыстанбады.

ГУЛАГ жүйесіндегі лагерлерден кейінгі кезенде тіпті 
мерзімі біткендер де босатьиімады. Согыстың соңына қарай

үл лагерлер жүиесі соғыс түтқындарымен толықгырылып 
отырды. ^

Сонымен, қорыта айтқанда 20 жылдардьщ аяғы мен 30 
жылдары әкімшіл-өміршіл большевиктік тәртіп қоғамдық- 
саяси өмірдің барлық саласында үстем болды. Әсіресе, 
гчэзақстанда бүл тәртіптің өте үсқынсыз, қатыгез формалары 
үжымдастыру мен 1937-1938 жылдардағы саяси репрессия 
гг>п ІІдеР1нде КҮШ ^ДДьі. Кеңес үкіметі, яғни халықтың үкіметі, 

хальі^ Ң  өзіне қарсы қуғын-сүргінді үйымдастырып, 
іқсыз ату-асу жазаларын қолданды. Елде большевиктер 

™ ШЫҒЬШеН халыкка ҚаРсы жаппай “үлкен террор”үиымдастырылды.
халқы өзінің көпғасырлық тарихында басынан 
кезендеРді> өсіресе, жоңғарлармен болған кднды 

“аш К  1 және жоңғар жаулаушыларының қатыгездігін
сипатгайлт,іШҮПпфЬІ̂ Ы аЛкакел сҮдама” деген үғыммен
халкынын fW Ы ғасырдың 20-30 жылдарындағы қазақ
жаоа icnpTTf ^шаң кешкен зардаптары да сондай бір бітпес 
жара іспеттес бүгшге дейін қазақ жадында сақгаулы.



КДЗАҚСТАН ЕКІНШ І ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ЖӘНЕ ҮЛЫ ОТАН 
СОҒЫСЫ ЖЫЛДАРЫНДА

• Қазақстандықтардың майдандагы ерліктері
• Республика экономикасын согыс мүддесіне бағындыру
• Халықтың тылдағы ерлігі.

1. Кдзақстандықгардъщ майдандағы ерліхтері

30-шы жылдардағы әлемдік дағдарыс көптеген 
мемлекеттердің экономикалық, әлеуметтік және халықаралық 
қатынастарын шиеленістірді. Бұл жағдай әлемдік билікке 
талгіынған күштердің пайда болуына жол ашты. Осындай 
күштердің ішіндегі ең қауіптісі — Германияда орнаған 
фашистік тәртіп еді. Батыс мемлекеттері тарапынан 
үйымдаскан қарсылықгың болмауы фашистік агрессияныц 
кұшеюіне жол ашты. 1937 жылы фашисттік мемлекеттер -  
Германия мен Италияның милитаристік Жапониямен әскери- 
саяси одақ қүруы екінші дүниежүзілік соғыстың негізі болды.

Екінші Дүниежүзілік соғыс 1939 жылы Германияның 
Полыианы жаулап алуымен басталды. Франция мен Англия 
Германияға қарсы соғыс ашқанын хабарласа, КСРО осы 
жылы Германиямен 10 жылдық бейбіт келісімге қол қойды. 
Бүл қүжат тек 1989 жылы алғаш жарияланды. Қүпия келісімге 
сай 1939 жылы Германия мен КСРО Еуропадағы билік 
жүргізу аймақгарын бөліп, жаулап алу шараларын бір мезгілде 
бастайды. Осының нәтижесінде Германия Полыианы басып 
алдғаннан кейін, Кеңестер Одағына Польшаның 12 млн. 
халқы орналаскдн 200 000 шаршы км. жері көшті. Кейінірек 
бүл территория Украина, Белоруссияға қосылды. 1940 жылы 
Германия Францияны басып алғаннан кейін Литва, Латвия, 
Эстониядағы мемлекеттік билікті Кеңестер Одағы иеленіп, 
Литва, Латвия, Эстония Кеңестік Социалистік Республи- 
калары қүрылды. Қызыл Армия Прибалтикаға кіргеннен 
кейін Кеңестер үкіметі Румынияға бүрын Ресей империясы- 
ның қүрамында болған Бессарабия территориясын қайтару 
туралы ультиматум жіберді. Нәтижесінде Буковина мен 
Бессарабияның жарты бөлігі Украина КСР-іне Бессарабия- 
ның қалған бөлігі Молдавия КСР-не берідді.

Англия мен Франция Германияға соғыс жариялағанымен,
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батыс майданда белсенді іс-қимыл танытпады. Бұл жағдайды 
Германия өз мүддесіне пайдаланып, 1940 жылы Дания, 
Норвегия, Нидерланды, Люксенбург мемлекеттерін еш 
кдрсылықсыз жаулап алды. Бельгияны жеңгеннен кейін 
негізгі күштер талқандалды. Нәтижесінде Франция Германия- 
мен бейбіт келсімге қол қойса, Англия АКДІ-тан көмек 
сүрауға мәжбүр болды.

Сонымен Батыс Еуропадағы әскери іс-қимылды аяқтаған 
фашистік Германия бастапқы міндеттерінен бас тартып, 

еңестер Одағын басып алуға дайындыкты бастайды. Басып 
алған мемлекеттердің экономикалық, әскери ресурстарын өз 
мүдесше пайдаланып, әбден күшейген фашистік Германия 

еңестер Одағына кдрсы соғысты аз уақытга жеңіспен 
аяқтауына күмөнсіз сеңці. Ал, Сталин және оның төңірегін- 
деплер 1939 жылғы келісімге сеніп, Германия тарапынан 
соғыс қаупін ісүтпеді.

КСРО-ға кэрсы соғыс жоспары “Барбаросса” деген атпен 
елгш. арбаросса ’ жоспары 4 өскери топтың келісілген іс- 

непзДелді. Финляндия фельдмаршалы Маннергейм 
генерал Ф°н Дитла басқарған Финляндия тобы 

t,aHCK/c еломоРск. Ладогоға бағытталды. “Солтүстік” 
rr,>Hui,L аскзрған генерал фельдмаршал фон Лееб) 
Knv |? адтьі басып алу жүктедці. Генерал-фельдмаршал фон 

ең ^ шті “Орталық тобы” Москваға 
«л ДЬІ' Литерал-фельдмаршал фон Рундштенд бастаған 
Ф аш и гЗ  г° Ы ^ кРаинаны басып алуға тиіс болды. 
жоспапмни ерманияның Кеңестер Одағын жаулап алу 
Атлан т и и^ 3« ҚСТанға.Үлкен мән берілген. Осы мақсатпен 
кеністіпв Рге Дейін біртүтас Герман этнотерриториялық
халыктапынян№У КӨЗделді' БҮЛ территорияны славян 
көзлелгті гпн іазаРтУ жөне түрік-моңғол халыкгарын жою 
Кяпағанлм н ымен j p TaP фашистік Германияга қызмет ететін
^ о Г а р ? а Г ы ИбИРСК' КуЗНе“ К в с т а р ь ™

Кенес41 о ! ! а ^ ЫҢ 22 Маусьшында Фашистік Германия әскері 
к Ш К е ы ™ *  түгкдылдан, соғыс жарияламастан басып 
б Г І н ш ы л я п ^ ™ 4 ҮЛЫ 0X311 соғьісы, яғни Отанын шетел
күш бейбіт уакыт ж осп^ына^ сай баСТаЛДЫ' Кеңестік өскерИ қимыллапы арына саи орналаскдндықтан соғыс

алған территорияға тартылуы барысында, жау



соғыстыд алғашқы бес айында мемлекеттің 5% халқы тұратын 
аудандарын жаулап алды. Германия КСРО-ға қарсы барлық 
қарулы күшінін 70% - 5,5 млн адамнан түратын 190 дивизия, 
4300 танк, 5 мың үшақ шоғырландырды.

Батыс шекаралық округгердегі Қызыл Әскер күштерімен 
салыстырғанда Германия әскери күші адам ресурсінен екі есе, 
танктен үіи есе, үиіақтан 3 есе, артиллериядан — 1,3 есе 
басым болды. Осыған кдрамастан шекарашылар, олардың 
қатарында Брест қорғаушылары алғашкы үрыстың өзінде 
тендесі жоқ ерлік көрсетті. Брест шекаралык отряды 
жауынгерлердің кұрамында жаудын алғашқы соққысына 
А.Мүсірепов, В.Лобанов, К.Абдірахманов, К.Иманкүлов, 
А.Наганов, Ғ.Жүматов, Ш.Шолтыров, Т.Деревянко, 
Қ.Батталов және басқа қазақстандық жауынгерлер карсылық 
көрсетіп, айрыкдіа ерлікпен көзге түсті.

Соғыс жылдары Қазақстанда 12 атқыштар және 4 атты 
әскер дивизиясы, 7 атқыштар бригадасы және 50-ге жуық 
жеке полктер мен батальоңдар жасақталып, майданға 
аттандырылды. Қазақстан територриясында жасақталған 
әскери құрылымдар соғыстың алғашқы күндерінен бастап 
жаумен ерлікпен шайқасты. Әсіресе, Москва түбіндегі 
шайқаста қазақстандықтар үлкен қүрметке ие болды. Москва 
бағытындағы негізгі жолдардың бірі — Волоколамск тас 
жолын қорғауда Алматыда жабдықталған 316-аткыштар 
дивизиясы генерал-майор И.В.Панфиловтың басшылығымен 
тендесі жоқ ерлік танытты. Қысқа уақыт ішінде дивизия 
жауынгерлері жаудың танк, моторлы және екі жаяу әскер 
дивизияларын талкдндады. Москва түбіндегі шайқаста әсіресе 
саяси жетекші В.Г. Клочков басқарған бөлімше — 28 
панфиловшылар жаудың 50 танкісіне тойтарыс беріп, асқан 
ерлік көрсетгі. 1941 ж. 17 карашада дивизияға 8-ші гвардиялық 
деген атақ беріліп, кейінірек Қызыл Ту, Ленин ордендерімен, 
ал Риганы жаудан азат еткені үиіін екінші дәрежелі Суворов 
орденімен марапатталды. Бүл шайқаста ерлік танықган 28 
жауынгер Кеңес Одағының Батыры атағын иеленді. Сонымен 
бірге Волоколамск түбінде үлкен ерлік көрсетіп қаза тапкдн 
талантты қолбасшы, қаһарман командир И.В.Панфиловке 
Кеңес Одағының Батыры атағы берілді.

Панфиловшы аға лейтенант Б.Момышүлы Москва 
түбіндегі шайқаста өз батальонымен жау қоршауын үш рет
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бұзып шықгы. Соғысты Б.Момышүлы полковник лауазымы- 
мен, 9-шы гвардиялық атқыштар дивизиясының командирі 
болып жүріп аяқтады. Белгілі орыс жазушысы А.Бектің 
“Волоколамское шоссе” повесі Б.Момышұлының соғыс 
жылдарындағы ерлігіне арналды. Сөйтсе де, Б.Момышұлы- 
ның соғыс жылдарындағы ерлігі өз дәрежесінде мойындал- 
май, тек 1990 жылы еліміздің Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 
тікелей араласуымен оған Кеңес Одағының Батыры атағы 
берілді.

И.В.Панфилов дивизиясы құрамында жаумен шайкасқан 
М.Ғабдуллин 1943 ж. Кеңес Одағының Батыры атағын 
иеленді. М.Ғабдуллин Оастаған жауынгерлер Бородино селосын 
жаудан тартып алып, 7 сағат бойында ерлікпен қорғады. 
Шайкдс нәтижесінде немістер шегінуге мәжбүр болды. 
Москва тубіндегі шайқастарда Т.Тоқтаров, Р.Жанғозин, 
Р.Елебаев жөне т.б. кдзақстандыктар аскан ерлік танытты. 
Бүл шайкдскд қазақстандық 238-ші дивизия, 19-шы атқыштар 
бригадасы да қатысты.

“Барбаросса” жоспары жүзеге аспағаннан кейін 1942 
жылы Германия Кеңестер Одағын басып алу максатында 
жаңа жоспар кзбылдады. Бүл жоспар бойынша фашистер 
негізгі күшін Сталинград пен Кавказды басып алуға бағьптады. 
Сталинград пен Кавказды басып алу операциясына фашистер 
қүпия дайындалып, оған “Блау” деген ат берді. Фашистер бүл 
жерлерді жаулап алуға үлкен мән берді. Өйткені фашистерге 
басып алған мемлекеттер территорияларынан мұнай тасу 
қолайсыз болғандыктан, Кавказ мүнайына үлкен үміт артты. 
Тағы бір себеп — фашистер Кеңестер Одағыньщ Кдра теңіздегі 
портгарын басып алып, одақгастары — Англия, АКДІІ-пен 
байланысты үзуді көздеді. Сонымен кдтар Сталинград 
қорғаныс өнеркәсіптері көп шоғырланган шикізат көзіне бай 
орталық болды. Сондықтан фашистер бүл бағыттағы соғыс 
қимылдарының сәтті аяқгалуына үлкен мән берді.

Жау 1942 жылдың шілде айында Сталинград бағытына 42 
дивизия, тамызда -  69, ал қыркүйекте -  81 дивизия 
аттандырды. Күш тең болмады. Ойткені кеңестік қолбасшы- 
лар жау шабуылын Москва багытында күтіп, негізгі әскери 
күшп скы багыткд шоғырландырды. Ойткені ”Блау” бойынша, 
к.сңес оарлаушыларын жалған жолга түсіріп, шабуьш Москва 
агытыңда кдйта жанданады деген акпарат таратылған еді.
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Сталинград багытындагы шайқастарга томендегідей 
ка за кета нды к. оскери қүрылымдар қатысты. 292-іііі агқыштар 
динизиясы ретінде қайта курылган 74-іпі Аралдық аткыпітар 
бригадасы, 387-ші аткыштар дивизиясы, 2 7 пп аткыштар 
ксйіші 72 гвардиялык. дивизия, 75-іні аткышгар ксйінгі 3-иіі 
гпардиялык, атқыштар бригадасы. 3-іпі аткынпар бриіадасы 
Стилинград түбідегі шайкдста 5 мын фашисті жойып, 3 мыц 
<1>аіиист офицері мен жауынгсрлерім түгкьшга алды. Сонымен 
бірге бүл шайкасқа 81 -mi атты оскер динизиясы, 152ші 
аткмштар бригадасы, 129-ші миномет иолкі мен 196-ші жске 
копір күрылі.ісы баталі>оі<ы катысты.

1942 жылдыц 19 жслтоқсаиымда Ьокоікжаи-1Іоиомаренка 
ауланында болган оуе шайкдсыида кдраганлылык. үшкыиі
ІІ.Обдірон озініц оқ тиіи ортенген үшагын жау іапкгсрі 
тоіырланган жерге баіыттап, жииажымен біргс срлікнсн 
кдча тамты. П.Обдірон, миномстші К Сыпатаен гіен 
Р.Рама іанон Сталинград™ коргаудагы ерліктері үіиін Үлы 
Отан согысм батыры атагына ие болды. Сталинфалта кдланы 
жаудан коргауда срлік танытқтан кдзакстандыктар күрметіне 
“Казахстанская” аталган коше бар. Бірнеіне айга сочылган 
Сталинфад шайқасы 1943 жылдын басында жаудың 
жеңілуімен аяқталды. Сталинград шайклсы барысында Кенес 
Армиясы скінші дүниежүзілік соғыстагы түбегейлі бетбүрыскд 
шешуші үлес косты.

1943 жылы фашистер Кенестер Одагын басып алу 
мақсатында жаңа операция жоспарлалы. Бул операиияга 
“Цитадель” деген ат беріп, жан-жакты дайындалды. Осы 
жылы Германияның әлсірегенін сезген бұрынгы одактастары 
бастапқьі міндеттерінен бас тартып, дүниежүзілік согыстан 
шыгу жолдарын іздеу үстінде болды. Сондыклан Германия бүл 
онерацияның сәтгі аяқталуына бар куіійн салын, одактастарын 
саклан калуга тырысты. “Цитадель” операциясына фаіиистер 
900000 өскср кдтыстыруды жоспарлады. Шайкдсю ірікіеліен 
фаіпистік дивизиялар: “Рейх”, “Үлы Германия", “Фикинг”, 
“Адольф Гитлер” жоне т.б., барлық танктердіц 70%. барлык 
үшактардың 65% тартылды. Бесінші шілдеде Пасіаліан Курск 
шайкдсы шілденіц аягында кеңестер аскерінін женісімсн 
аякталды.

Курск иіні мен Днепр шайкдстарына коіггеісн кдзаюалдык 
оскери қүрылымдар катысты. Тек Курск иініндеп шайкдстагы
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ерлігі үшін 123 қазакстандык Үлы  Отан соғысы Батыры 
атағына ие болды.

1944 жылы Германияның жеңілетіні белгілі болғаннан 
кейін, ендігі жерде соғыс қимылдарын Кеңес Одағы 
бақылауға алды. Осы жылы Кеңес Үкіметі “Берлин” 
операциясын бастайды. Бүл операцияның мақсаты — неміс 
фашистерін Кеңестер Одағы територриясынан қуып, Еуропа 
мемлекеттерін жаудан азат ету болды.

Достық көмек” идеологиясын жамылғаң кеңестер одағы 
болашақга азат еткен мемлекеттер саясатына араласуды, тіпті 
кейбір мемлекеттерді өз бақылауында үстауды көздеді. 
Өйткені басты жауы — Германияны — жеңгеннен кейін, 
Кеңестер Одағы әлемдік билікке талпынып, социалистік 
мемлекеттер жүйесін құруды жоспарлады.

Шығыс Еропаны жаудан азат етуде казақстандықтар үлкен 
ерлік көрсетті. Шығыс Пруссия территориясын азат етуде 
көрсеткен ерліктері үшін 20 кдзақстандық жауынгер Кеңес 
Одағьіньщ Батыры атағын алды. Олар -  В.А.Андреев, Л.И.Беда, 

іэрилин, Т.КАбилов, В.Г.Козенков, И.И.Корнев, И.В.Куіурга 
және т,о.

Словакия территориясын жаудан азат етуге 4-ші Украина 
майданы қүрамыңда кдзақстандық 8-ші атқыштар дивизиясы 
катысты. Майданда көрсеткен ерліктері үшін 8-ші аткыштар 
n ! ! ! f  г ШЬЩ қүрамындағы 62-ші артиллериялық Карпат 

ТУ орденімен, 151-ші Карпат полкі, 3-ші 
„ п  УТУ308 орденімен, 310-шы атқыштар полкі, 3-ші
дәрежелі Суворов орденімен марапатгалды.

^ ӘНе .73; - і  гвардиялық атқыштар дивизиялары 
азят р т Ңтүстік ^ х и я , Австрия территорияларын жаудан 
алматьтлмьг >пТЬІСТЫ' ^®СТРИЯ астанасын жаудан азат етуде 
алды Спнк уПКОВ Кеңес Одағының Батыры атағын
гваолиятты^ Н ҚЗТар Австрияны азат етуші 105-ші 
Ж М и Г * ЖауЬШгеРлеР' ; А.Мудрагель, Г. Сливных, 
Ж..Аминов кдһармандықгарымен көзге түсті
г в а о д и Г ы Г ™ ИЯСЬШа U 8’ 88’ 314> 8-ші атқыштар, 72-ші
992-ші алматыл^іШТаР дивизиясы қатыстып, бүл операцияда
полк екінті пПҚ аВИаЦЛ  ПОлкі асқан ерлік көрсетті. Бүл
Суворов оппрнігр.п-еЖеЛ1 ельницкий және 3-ші дәрежелі
7642 рет жауға шабот*1 ҮШ мертге маРапатталды. 992-ші полк 

ЖауҒа Шабуыл жасап> 816 бомба тастап, 3 үшақгы, 19
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зенитті батареяны, 1000 автомашина, 2 көпірді және т.б. 
жойды. Прага операциясы барысында 52-ші армия 
күрамындағы алматылық 556-ші эскадрилия ерлікпен көзге 
түсті. Бұл эскадрилия тұгқиылдан 4050 шабуыл жасап, 2350 
мәрте жау территориясын бомбалаған. Қүрамындағы 14 
адамның 10-ы үкімет тарапынан марапатталады.

Чехословакия жерін азат етуге келген қазақстандық 
үшқыштар 2, 8, 5-ші әуе армиясының бөлімдерінде жаумен 
шайқасты. Шайқастардағы ерлігі үшін С.А.Батеньков пен 
П.Ф.Железняков соғыстан кейін Кеңес Одағының Батыры 
атағына ие болады. Үшқыштар: Т.Я.Бигелдинов, И.Павлов, 
С.Д.Луганский және Л.И. Беда 2 мәрте Кеңес Одағының 
Батыры атағын иеленді. Олардың қатарын 56 жыл кешігіп 
барып, 1941 жылдың 26-шы маусымында, соғыстың бесінші 
күні-ақ аты аңызға айналған батырлық капитан Гастелло 
экипажының ерлігі емес, капитан А. Масловтың экипажынікі 
екіндігі айқындалып, осы экипаж қүрамындағы Б. Бейсекбаев 
1998 жылы Ресей Батыры атағын алып толықгырылды.

Берлин операциясына кдзақстандық 118-ші, 313-ші 
атқыиггар дивизиялары және 209-ші атқыпггар полкі қатысты. 
Берлин ратушасын алуда 118-ші атқыпггар дивизиясының взвод 
лейтенанты К.Маденов, ал көше шайқастарьшда И.Б. Мадин, 
Рейхстагка ту тігуде Р.Қошқарбаев ерлік танытты. Айтпенбет 
Наюыпов Одердан Петерсфельд қаласына дейін танкпен 
келеді. Соғыстан кейін Накипов танкі қала алаңына 
ескерткіш ретінде қойылды. Берлин операциясында 27 
кдзақстаңдық ерліктерімен көзге түсіп, Кеңес Одағының 
Батыры атағын иеленді.

Кдзақ қыздары да соғыс зардабын ер азаматтармен бірдей 
көтерді. Соғыстың алғашкы күндерінен бастап соғысқа 
сұранып, әскери комиссариатгарға хат жазған қазақ қыздары 
өте көп болды. Мысалы, К^рағандының әскери комиссариятына 
согасқа сүранып өтініш жазған арулар саны 10 мыңнан асқан. 
Семей қаласы бойынша соғыстың алғашқы күндерінде 3 мың 
өтініш түскен. Ал, Алматы кдласының тек Фрунзе ауданы 
бойынша 112 өтініш түсті.

Майданға аттанған өйелдер мен қыздардың көбі 
медсанбаттар мен госпитальдарда борышын өтеген. Қазақ 
арулары түрлі әскери қүрамаларда болып, ерлік үлгісін 
көрсетгі. Қолдарына қару алып, майданға аттанған қазақ
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жүлдыздары - Әлия мен Мәншүк Кдзақстан даңқын әлемге 
паш етті. Авиация саласын меңгерген қазак қызы — 
Х.Доспанова Кеңес Одағының батыры М.Раскова баскдрған 
әйелдер авиациясының қүрамында авиация штурманы болып 
300-ден астам мәрте әуеге көтерілді. 2004-ші жылы 
Президенттің жарлығымен Х.Д.Доспановаға Халық 
Кдһармаиы атағы берілді. Сафарбекова Жауһария Насырқызы 
Іенинград майданында қалалық радиостанция бастығы 

Ленин^  майданында аса ерлігімен көзге түскен. 
ІУ42 жылы Қазақстанда кұрылған 34-жеке әйелдер ротасының 

-ге тарта арулары Курск иініндегі шайқаска кдтысып, 
оірнеше марапатгарға ие болды.

Кдзақстандықгар жау тылындағы партизан қозғалысына 
да белсене кдтысты. 1941 жылы КСРО ОАК мен БКП(б) ОК- 
нщ 1941 жылдың 29 маусымындағы дерективасында, жау 

асьіп алған территорияларды жау армияларының 
оөлімшелерімен күресу үшін партизан отрадтарын кұру 
көзделді. Осы жылдың 18 шілдесіңде БКП(б) ОК “Германия 

тьиіьгнДа күрес үйымдастыру” туралы қаулы 
^п^^иідап’ паРтизан қозғалысын ұйымдастырды. 1941 жылдың 

астап жаУ тылында жабдықтала бастаған партизан 
үиымдары қүрамындағы жауынгерлер саны 1943 жылдың 

1 миллионға жетті. 1942 жылдың мамырында Қызыл 
Оптя ттх-іі  ̂Н п„артизан Қ°зғалысының үштасуын қадағалайтын
т  Кеиі” ірек Республикалық жөне облыстық партизан
қозғалысы штабтары қүрылды.
к я ч я ^ І„ п аРТИЗаН ҚОЗғалысы кдтарында жаумен шайкдскан 
сы н  тіяімпаІҚТар к^Рамына тоқталайық. Украина территория -
шайқасты. А таГ  Й ^ ^ М И П І  15°°  ™ 3,а№Тг1щы*  жаумеН
қүрамында 79 казак v ^  ^ f eBTat партизан °тряды С А казақ, Үлы Отан согысының Батыры

Партизан отРяДында 70 кдзақстандық болды. 
күрамьшла ?9ПЫСЫ ^ерритоРиясынДағы партизан бірліктері 
Х а  M БелорУсси* территориясында 1,5 мыңға
партизандао жаумен шайкэсты. Қазақстандык
1941 жылы К І І  шаиқаста үлкен ерлік танытты. Мысалы,
партизан орталығы одвдады  ^ КеДОН селосыВДа жасырын
жылдары П авл о л ап ^ ™ ^?  ҮЛ орталык№ соғысқа дейінп
Қасым Қайсенов ОҚЬітушы Қызметін атқарған
жылы Қ.Қайсенов Чапам?ИСТ1К жолдамамен жіберіледі. 1942 ^  нов Чапаев атьщдағы партизан отрядтарының



командирі сайланып, Украина территориясында жаумен 
шайкаста ұлкен ерліктер көрсетті. Қ. Қайсеновлен қатар 
Украина территориясында Қарағанды облысынан Д.И.Сагаев, 
Талдықорған облысынан П.С.Шленский, Қызылордадан -  
Байдаулетов, Шымкент облысынан — Ж.Омаров, алматылық
— А.С.Егоров және т,б. қазақстандықгар әртүрлі партизан 
кұрылымдары қатарында шайқасты. Отанын қорғаудағы асқан 
ерлігі ұшін Қ.Қайсеновке “Халық Қаһарманы” атағы берілді. 
Қазіргі таңда қарт партизан халық жазушысы,

Белоруссия территориясын жаудан азат етуге де 
қазақстандық партизандар үлкен үлес қосты. Тек 1941 жылы 
Брест облысындағы Старосельск орманында 9 кдзақстандық 
партизан жаумен шайқасты. Белоруссия территориясында 
ерлікпен шайкаскдн отандас партизандар: Ф.Озмитель, 
Ғ.Омаров, Н.Қайсеитова, Н.Салыков, Х.Исмағүлов, 
Н.Сыдыкова, М. Стрельников, И.А.Булаев, И.Данияров, 
И.А.Ерещенко, К.Темирханов, Е.Балабеков, Т.Жүмабаева 
және т.б. Смоленск облысында қүрылған партизан 
бірлестіктерінің қүрамы 45 үлт өкілінен тұрды. Соның ішінде 
2-Кляжнянск партизан бригадасында 19, С.Лазо атындағы 
партизан полкінде 40, ерекше партизан бірлестігі 
“Тринадцать” құрамында 48 қазақстандық болды. Смоленск 
облысында қазақстандық партизандар А.Шарипов, 
Ж.Агадилов, И.Өтебаев, М.Мүқанов, А.Төлегенов, Қ.Ахметов 
жөне т.б ерлікпен көзге түсті.

Жаумен шайқаста керсеткен ерліктері үшін қазақстандық 
партизандар әр түрлі мемлекеттік марапаттарды иеленді.
А.С.Егоров пен Ф.Ф.Озмительге Кеңес Одағының Батыры 
атағы берілді.

Соғыстың кейінгі жылдары орталық партизан штабының 
шешімімен тәжірибелі партизандарды шетел мемлекеттері 
территориясына аттандырды. Оларға партизан отрядтарын 
үйымдастыру тапсырылды. Осы мақсатпен Қ.Қайсенов 
Румыния мен Чехословакияны, ал А.С.Егоров Словакияны, 
С.О.Телешов, Н.Супронов, Сарсенгалиев, А.Г.Акимин — 
Польшаны жаудан азат етуге ат салысты. Жүздеген кдзақстан- 
дық соғыс түтқындары Франция, Италия, Бельгия, Югославия, 
Греция жэне т.б. Еуропа мемлекеттері халықгарьшың азаггық 
күресіне белсенді қатысты. Соңғы мәліметтерге сай, тек 
Франция, Бельгия, Италия территорияларыңдағы партизан 
Құрылымдары кдтарында 180 қазақстандық болған.
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Соғыстың алдынца Розенберг вдеясы бойынша, Қазақстан, 
Орта Азия, Солтүстік Иран, Ауғанстан территорияларын 
бірікпріп ислам пан-түріктік “Гросс Туркестан” немесе 

Пантуркестан” мемлекетін кұру көзделеді. Біракга “Гросс 
Туркестан идеясы жүзеге аспады. Оның орнына рейх 26 
жаяу батальон, 111 рота жэне жүк тасушылар колоннасынан 
түратын Түркістан легионын құруды жоспарлады. 1942 жылы 
қүрылған Түркістан легионы қүрамында неміс әдебиетгерінде 

миллион, тарихшы Раух 650 ООО адам, ал қазақстандық 
мамандар 180 ООО - 250 ООО адам болтан деген мәлімет береді. 
Түргастан легионын қолдаушы қазақ зиялысы — М.Шоқай 
І үрюстан легионы қүрамындагы әскери қүрылымдарды кджет 
деп таппаған. М.Шоқай фашистер лагерінде зардап шеккен 
жандарды кайтадан майданға жіберу адамгершілікке 
жатпайды, керісінше, оларды Германия зауыт-фабрикаларына 
жіберщ, болашақ Түркістан мемлекетіне маман-кадрларды 
даярлау идеясын үсынады. Өкінішке орай, М.Шоқай 1941 
жылы 27 желтоқсанда кдйтыс болып, бүл идеясы жүзеге 
аспаиды. Фашистер Түркістан легионы қүрамындағы бір 
атальонды 1942 жылы алғаш рет Воронеж майданы маңында 

қызыл Армияға қарсы соғысқа қатыстырады. 193 легионер 
соғыспаи Қызьиі Армия жағына шығып кетеді, ал батальон 
асшысы Бақыт Байжановты фашистер түтқындайды. Өйткені 

легион қүрамына әскери түтқындардың басым бөлігі 
ПпяИСТ1К коЩлагерлерден шығу мақсатымен ғана кірген.

кө° 1 жергілікті партизандармен байланысып, 
Матітт^ТерГе ^ Р 01*1 паРтизан қозғалысы күрамында соғысады. 
Маиданға түскен жағдайда Қызыл Армия жағына өткен.
“Р г т г о  °Раи бүл жағдай ескерілмеген. Отанында олар 
in « 1 1  Г ЛМЫСТЬІҚ істеР к°Дексінің” 58-1 б, 58-3, 58-9, 59- 
бопып ,аптаРьмен жазаланып “сатқын” деген лақапқа ие 
тапихіІ’т к т г ^ ^  аҚТт?РЫНа дейін қудаланды. француз 
қозғалыстя пғя °Д ЛЬІІЛа тҮРКістандықтар партизандық 
дейлі а п көптеп тартылып, үлкен ерліктер танытты 
™  Тарихшысы Патрик фон Мюллер олардын
калғанлап пеген аЯП’ ^вастика мен қызыл жүлдыз арасында кдлғандар деген сипат береді.

санштаЬт с ж ^ а й ь ^ Ьг ^ Н СОҒЫСЬІНа тартыяған казақставдыкгар 
адам Соғыстың алдында Қазақстанда 6,2 млн.
™ Н  а™™Сь Г ^ Г  « Ч *  алып, майданға 1,9

ЗВДЫ- Сталиндік тәртіп 1916 жылғы патша
7ПП



ұкіметінің тәжірибесін пайдаланып, арнайы қүрылыс 
батальондарын да құрды. Бүл батальондар Орта Азия және 
Кдзақсганның жергілікті халқынан және күғын-сүргінге 
түскен халықгардан жасақгалды. Қазақстаннан әскери 
комиссариат арқылы еңбек армиясына 700 мың адам 
жіберідці. Олар соғыс шебіне жақын аудандарда оқ астында 
қорғаныс объектілерінде еңбек етті. Осылайша өрбір төртінші 
кдзақстандық қорғаныс және майдан объктілеріне тартылған. 
Ресгіубликаның мобилизациялық деңгейі тіпті Германиядан да 
жогары болды, Германияда өз халқының 12% мобилизациянса, 
Кдзақстанда халықгың 24% мобилизацияланған.

Мобилизацияланған халықгың 50-60% қазақ үлтынан 
болған. Қорғаныс, көмір, ауыр өнеркәсіп жүмысшылары 
соғысқа тартылудан босатылса, Кдзакстан түрғындары 
түгелімен дерлік армияға шақырылды. Өйткені Кдзақетанда 
шаруалар басым болды.

Үлы Отан соғысы майдандарында қаза болған 
кдзақстандықгар санына байланысты түрлі пікірлер де бар. 
Кейінгі жылдардағы мәліметтерде соғыстан оралмаған 
кдзақстандықгардың саны 601 000-ға дейін жетіп отыр, оның 
350 мыңнан астамы қазақтар. Бүл қолға қару алып, үрыс 
даласында қаза тапкдрдардың саны. Егер осы түстағы 
халықтың жалпы саны мен соғыста қаза тапкдн өкіддердің 
санына шағатын болсақ, қазақгардың шығыны көршілес 
өзбек, татар, азербайжан, грузиндерден анағұрлым жоғары. 
Бүл пайыздық шығын жағынан қазақ халқы өз жерінде соғыс 
қимылдары болған орыстармен, украиндермен, белорустермен 
деңгейлеседі.

Кеңестер Одағының қүрамдас белігі ретінде жаумен 
шайкәста қазақстандықгар үлкен ерлік көрсетіп, жеңіс күнін 
жақындатуға өз үлестерін қосты. Майдандағы ерлігі үшін 520 
кдзақстандықгың, оның ішінде 100-ден астам кдзақгың Кеңес 
Одағының Батыры атағын алуы — ортақ Оганын қорғауда 
кдзақ үлтының суырылып алға шыққанын көрсетеді.

2. Республика экономикасын соғыс мүддесіне бағьшдыру

Соғыстың алғашқы айларында Кеңестер мемлекеті 
согасед дейінгі жылдары салынған өндіріс потенциалының 
көп бөлігінен айырылды. Бүл жағдаймен бір мезгілде 

емлекет экономикасын өскери өмірге бейімдеу іс-шаралары
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жүзеге асырылды. Қысқа мерзім ішінде республика халық 
шаруашылығын соғысқа бейімдеп қайта қүру қиын болды. 
Бірінші кезекте елдің қорғаныс мүқтажына жүмыс істейтін 
халық шаруашылығы материалдық жөне адам ресурстарымен 
қамтамасыз етілді. Халық шаруашылығы салаларында 
негізінен әйелдер, кдриялар, жасөспірім балалар еңбектенді. 
Соғыс уақытының талабына сай жүмыс күні үзартылды және 
еңбек демалыстары жойылды. Барлық азық-түлік пен шикізат 
ресурстары майданға жіберілгендіктен халык азық-түлік және 
өнеркәсіп өнімдерімен белгіленген мөлшерде ғана қамтамасыз 
етілді.

Соғыстың алғашқы күндерінде КСРО үкіметі жанынан 
эвакуация жөніндегі Кеңес қүрылды. Ал, Кдзақ КСР халык 
комиссарлар кеңесі жанынан эвакуациямен келген халықгы, 
өнеркәсіп орындарын орналастыру женіндегі бөлімдер 
ашылды. 1941 жылдың жазынан бастап Қазақстанга 
көшірілген халықгы әкелген эшалондар келе бастады. Казак 
Республикасына әсіресе 1941 жылғы тамыз-желтоқсан 
айларында халық көп келді. 1941 жылдың аяғында тылға 
көшірілген 12 млн. халықгың 386492-сі Қазақстанға 
орналастырылды. Бүл көрсеткіш 1942 жылы 532,5 мыңға өсті. 
Жергілікті өкімет үйымдары эвакуациямен келген халыктың 
мүқтажын кднағаттандыруға бағытталған шараларды жүзеге 
асырды.

Соғыстың алғашқы айларынан бастаи Кдзақстанға батыс 
аудандардағы өнеркәсіп орындары көшіріле басталды. 1941 
жылы 28 қыркүйекте Ақмолаға ең алғашқы Мелитополь 
станок зауыты көшіп келді. Петров атындағы мүнай 
жабдықгарын жасайтын зауыт Гурьевке, Пархоменко 
атындағы шахта жабдықгарын жасайтын зауыт Кдрағандыға 
көшіршді. Кдзақстан территориясына көшірілген өнеркосіптер 
жоспарлы түрде шикізат көздеріне жақын жерлерге 
орналастырылды. Ақгөбе ферросплавл зауыты Запорожье 
ферросплавл зауыты жабдығын, Өскемен қорғасын мырыш 
комбинаты, Орджаникидзе түрлі-түсті металл зауытын, 
Ворошилов ауыр машина жасау зауытын Алматы авторемонт 
зауыты кдбылдады. Алматыдағы күрылысы толық аяқгалмаған 
авторемонт зауыты Луганск ауыр машина жасау зауытын, 
республикамыздың оңтүстігі Украинаның 14 қант зауытын 
кдбылдады.
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Өнеркәсіп орындарын кешірудің екі кезеңі болды: 1941 
жылдың соңынан 1942 жылдың басына дейін, 1942 жылдың 
басынан күзіне дейін. 1941 жылдың күзінде Қазақстанға 
УКСР-нен, БКСР-нен, Ленинград пен Москвадан өнеркәсіп 
орындары көшіріпді. Тек Украинадан 70 шақты зауыт, 
фабрика, электростанция, депо, механикалык, шеберханалар 
келді. Олардың ішінде Қазанның XX жылдығы атындағы 
станок жасайтын зауыт, № 24 зауыттың Харьковтік ұшақ 
цехы, Днепропетровск вагон жөндеу зауыты, “Трансвязь” 
электромеханикалық зауыты, Пархоменко атындагы Луганск 
машина жасау зауыты, Киев ЖЭО-сы, Киев ет комбинаты 
жэне т.б болды. Москва жэне Москва облысынан рентген, 
Дзержинский атындагы электротехникалық зауыт, Курчатовск 
мехзауыты, “Изолит” зауыты, “Красный факел” зауыты 
кәшірілді. Тек Гурьев арқылы 1942 жылы тамыз-қыркүйек 
айларында Кдзақстанга 24 ООО тонна эр түрлі енеркэсіп 
жабдықгары көшірілді.

Жеңіл өнеркәсіп орындары да Қазақстан, Орта Азия 
территорияларына көптеп көшірілді. Атап айтқанда, Киев, 
Азов, Артемов аяқ-киім фабрикалары негізінде Семей аяқ- 
киім фабрикасы, “Парижская коммуна” аяқ-киім фабрикасы 
негізінде Қарағанды, Қызьшорда, Алматы аяқ-киім 
фабрикалары күрыдды. Қазақстанға 53 жеңіл өнеркәсіп 
орындары кешірілді. 20 шақгы машина жасайтын, металл 
оңдейтін, азлитражды двигатель, радиоприбор, таразы, тігін 
машинасын жасайтын зауыттар әскери жабдық, қару-жарақ 
шыгаруға негізделіп кэйта құрылды. Көшірілген өнеркәсіп 
орындарымен бірге республикаға 3200 тау-кен мамандары, 
200 Донбасс шахтасының қүрылысшылары, Воронеж, 
Луганскіден 2000 машина жасаушы мамандар, 1000 
теміржолшылар, 7000-ға тарта инженер- техник мамандары 
қоныс аударды. Жау уақытша басып алган жерлердегі 
онеркәсіп орындары Кдзақстанға көшіріліп, орналастыру 
шаралары 6 айға созылды

Отанға төнген қауіп Кеңестер Одагының барлық үлттары 
мен халықгарын тыгыз біріктірді. Согыстың алгашқы күн- 
дерінен бастап Қазақстан еңбекшілері жогары үйымшылдық 
көрсетіп, Отанының бостандығы мен тәуелсіздігі үшін 
еңбектенуді басты мақсаты деп шешті. 1941 жылдың 16 
тамызында БКП (б) OK-мен КСРО ХКК Повольжье, Орал,
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Батыс Сібір, Кдзақстан жэне Орта Азия аудандарына 1941 
жылдьщ 4 тоқсанына жэне 1942 жылға арналған жоспарды 
бекітгі. Бұл жоспар бойынша эскери техника, жабдықгар, оқ- 
дәрі өндіруді ұлғайту жэне металлургия, көмір салалары 
өнімдерін асыра өндіру, стратегиялық шикізат шығаруды 
артгыру көзделді. Ойткені 1941 жылдың өзінде жау КСРО 
территориясының көп бөлігін жаулап алды. Жаулап алынған 
территорияларда өндірілетін шикізат ендігі жерде Қазақстанда 
бірнеше рет көп мөлшерде өндірілді. Донецк, Москва 
түбіндегі көмір бассейндерінен көмір өндіру мүлдем тоқталды. 
Сондықтан соғыс мүддесіне көмір өндірудің барлық 
ауырлығы Караганды көмір бассейніне түседі. Караганды 
көмір бассейні соғыс жылдарында алдағы жылдармен 
салыстырғанда көмірді төрт есе артық өндірді. Соғыс 
жылдары 18 жаңа шахта ашылды. 1945 жылы конструктор 
С.С.Макаров әлемдегі ең алғашкы көмір комбайнын 
Караганды жерінде ойлап тапты. Қарағанды көмірі Орал, 
Орск-Халиловск, Поволжье өнеркәсіп орындарын, темір жол 
транспортын отынмен қамтамасыз етті.

Соғыс жылдары мүнай өндіру 3 есеге көбейді. “Қазақстан 
мүнай” үжымы тәулігіне 12 сағат жүмыс істеді. “Ақтөбе 
мүнай” үжымы Жақсымай мүнай шығару объектісін жүмыскд 
қосса, Гурьев облысының мүнай құбырларында мүиай 
өндірісін арттыруды қолға алды. Үжымдар арасында 
социалистік жарыстар кеңінен қанат жайып, социалистік 
жарысқа қатысқан 9340 мүнайшының 5800-і жүмыс нормасын 
101-200%, 218-сі — 200-300 %, 23 мүнайшы 300 % асыра 
орындады. Ембі-Құлсары мүнай өндірісін баскдрған мүнайшы 
инженер Сапы Өтебаев 1941 жылы 29 үңғыны жүмысқа 
қосып, тәулікгік өнімді осы жылы соғысқа дейінгі 
көрсеткіштен екі есеге көбейтгі. Соғыстың тек алғашқы жылы 
жаңа 4 мүнай өндеу орындары жүмысқа қосылды.

1942 жылы неміс-фашистер әскері Волгаға шығып, 
Солтүстік Кавказ территориясын басып алуына байланысты, 
мүнай өнеркәсібінің жағдайы қиыңдайды. Сондықтан 
мемлекеттік қорғаныс комитеті мүнай өндіруде Кдзақстанға 
үлкен үміт артады. Ембі мұнайшылары 1942 жылы тәулігіне 
2500 т. мүнай өндірсе, 1943 жылы — мемлекеттік қорғаныс 
комитетінің тапсырмасын орындау барысында мүнай өндіруді 
4500 тоннаға жеткізуді үйғарды. 1943 жылы 18 мамырында
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Мемлекеттік Қорғаныс Комитеті “Қазақстан мұнай 
комбинатында мұнай өндіруді жүзеге асыру шаралары” деген 
қаулы қабылдайды. Қаулы бойынша мүнай өндіруді барынша 
күшейту және комбинат жанынан барлау бөлімін ашу жолға 
қойылды. Нәтижесінде осы жылы Кавказ және Қазақстан 
мұнайын майданға жеткізу жолдары салынып, майдандар өз 
мерзімінде жанармаймен қамтамасыз етілді. 1943 жылы 
“Кдзақ мұнай” үжымы мемлекеггік қорғаныс комитетінің 
Қызыл Туын 5 рет иемденіп, мұнай өндеуде жоғарғы көрсет- 
кішгерге жетті. 1944 жылы “Қазақстан мұнай комбинаты” 
үжымы 15 рет Бүкілодақтық жарыстардың жеңімпазы аталып, 
10 рет ОАК мен Кдзақстан коммунистік партиясының 
Туларын иемденді. 1944-1945 жылдары бұл ұжым 11 рет 
Қорғаныс Комитетінің Туын иемденіп бүкілодақтык. жарыс- 
тың 2, 3- орындарын жеңіп алды.

Соғыс жьшдары қорғаныс өнеркәсібі үшін Қазақстан 
металлургтері күні-түні еңбек етті. Өндірілген 100 т. 
молибденнің 60 тоннасын Шығыс Қоңырат руднигі өндірді. 
Қазақстан соғыс жылдары Одақ бойынша өндірілген барлык 
қорғасының 85%, полиметалдын —70 %, висмуттің — 50%, 
вольфрамның 20% өндірді.

Тоталитарлық тәртіптің қылмыстарының бірі — халықты 
депортациялау, яғни оның этноәлеуметтік және 
территориялық бірлігін күштеп бүзу болды. 30-шы жылдары 
жүзеге асырыла бастаған депортациялау науқаны екінші 
дүниежүзілік соғыс жылдары күшейе түсті. Негізсіз айыппен
1941 жылы поляктар мен 361 мың Волга бойының немістері 
шүғыл түрде көшіріліп, Қазақстанның 12 облысына жер 
аударылды. Қазақстанға жер аударылар аддында олардың мал- 
мүлкі толығымен тәркіленіп, өкімет тарапынан ешқандай 
көмек кәрсетілмеді. Олар тек жергілікті халық тарапынан 
қолдау тапты.

Кеңестік немістерге әкімшіл-әміршіл жүйе Отаның 
қорғауға рүқсат етпеді. Сондықган қолына кдру алып, 
фашистермен соғысу үшін көптеген немістер фамилияларын 
озгерткен. Мысалы, Вольдемар Венцель Венцов деген 
фамилиямен согысып, копте ген медальдар мен Қызыл Ту 
орденімен марапатталган. Павлодарлық П.Шмидт азербайжан 
тілің білгендіктен Али Ахметов деген атпен, Иван Гарвард 
Громов деген фамилиямен согыскд қатысадьг. Соңғысы
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Кеңес Одағының Батыры атағын иеленді. Оның есесіне 1942 
жылдан бастап 15-60 жас аралығындағы немістер еңбек 
армиясына мобилизацияланады. Еңбек армиясы күшпен 
еңбек ету лагерлерінде түрды жэне оларды НХК-ның қарулы 
әскер бөлімшелері күзетті.

1943-1945 жылдар аралығында республиканың 4 облысы 
мен 145 ауданына 507 мың карашайлықтар, балкарлар, 
шешендер, ингуштар, қалмактар, 110 мың месхеттік туріктер 
мен күрдтер, 180 мың Қырым татарлары жер аударылады. 
Әкімшіл-әміршіл жүйе бұл халықтарды азаматтық 
құқьіқгарынан айырып, жойып жібере жаздады. Бүл фактілер 
Кеңестер мемлекетінде сөз жүзінде халықгар достығы, теңдігі 
туралы көп айтылғанымен, іс жүзінде үлттық саясаттың 
бүрмалағандығын көрсетеді.

Осындай халықгың жан қиярлық ерлігінің нәтижесінде 
кеңестік экономиканың өсу қарқыны соғыс алдындағы бес 
жылдықгар керсеткіштерінен жоғары болды. Нәтижесінде тек
1942 жылдың өзінде КСРО Германиямен салыстырғанда 
танкті 3,9 есе, үшақты 2 есе, артиллериялык, қару-жарақты 3 
есе артық өндірді. Ал, 1944 жылы Кеңестік индустрия 
сөткесіне бір танк бригадасы мен полкін, 3 авиация полкін 
жабдықгауға жарайтын әскери техника шығарды. Оған 
Кдзақстан экономикасы да өз үлесін қосып, соғыс 
өнімдерінің басым бөлігін өндіріп, уақытымен майданға 
жеткізіп түрды.

3. Халықгың тылдаіы еңбегі

Майдандардағы жеңіске тыл еңбеккерлерінің қосқан үлесі 
зор. 1939 жылғы санақпен салыстырғанда 1942 жылы 
Кдзақстанда ауыл шаруашылығы еңбекшілерінің саны 600 
000 адамға азайған. Ауыл шаруашылығында еңбектенген 
ерлердің майданға тартылуымен олардың орнын қариялар, 
әйелдер мен балалар басты. 1944 жышы қолхоздағы еңбекке 
жарамды ерлердің сандық үлесі -  20%, әйелдер -  58%, 
жасөсгіірімдер — 22% болды. Яғни, майданды азық-түлікпен, 
шикізатпен іс жүзінде әйелдер, балалар мен кдрт адамдар 
қамтамасыз етті.

Сотые жылдарында колхоздар мен совхоздар майданга тек 
азық-түлік емес, сонымен бірге тірі мал, тіпті ауыл
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шаруашылық техникасын жіберіп отырды. 1942-1943 жылдар 
аралығында республика ауыл шаруашылығынан 4111 трактор, 
1184 жүк машиналары, 30318 жылқы майданға жіберілді. 
Сондықган да соғыс жылдары егін салу жұмысының 50%-ін 
ірі қара атқарды. Тылдағы еңбекшілер жоғарыдан берілген 
жоспарды орындау барысында күні-түні еңбек етті.

Соғыстың бірінші жылы мемлекетке 100 млн. пұт астық 
тапсырылды. Бұл көрсеткіш 1940 жылмен салыстырғанда 24 
млн. пұтқа артық. Колхозшылар мен совхозшылар өз еркімен 
еңбек күнін таңғы бестен, кешкі 22.00-ке дейін үзарткдн. 
Әрбір шаруа 2-3 адамның жүмысын атқарды. Әйелдер 
балаларын балабақшаға тапсырып, куні-түні жүмыс істеп, 
колхоз жұмысын белсене атқарды. Мысалы, Алматы 
облысының 9 ауданының 277 колхозында соғысқа дейін 64369 
адам еңбек етсе, соғыс жылдары олардың саны әйелдер, 
қариялар жэне балалар есебінен 68598 адамға дейін өскен.

Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент ауданының 
Куйбышев атындағы колхозында 74 жастағы карт ана — Анар 
Садықова — жұмыс істесе, Семей облысы, Абай ауданының 
“Шолақ еспе” артелінде 70 жасар қария — Кенебаев 
еңбектеніп, жоспарды асыра орындады. 1941 жылы Ақтөбе 
облысы, Ойыл ауданының “Қүрман” колхозының егіншісі 
Шығанақ Берсиев 1 гектардан 155,8 ц. тары алып, әлемдік 
рекорд жасаса, ал 1945 жылы — 1 га-дан 202 ц. тары алып, 
өзінің алғашқы көрсеткішін бірнеше рет өсірді. Шиелі 
ауданы, “Авангард” колхозының даңқын шығарған күріш 
егуші Ким Ман Сам 1 га-дан 154,9 ц. күріш өндірді. Күріш 
өсіруші Ыбырай Жақаев 1943 жылы 1 га-дан 172 ц. күріш 
өнімін алып әлемдік рекорд жасады. Астық өнімі үшін алған 
106000 сомды Ы.Жақаев қорғаныс майданына жіберді. 
Республикада Ш .Берсиев, Ким Ман Сам, Ы.Жакдевтың 
жолын куушылар аз болмады. “Ойыл” ауданы, “Кемерші” 
совхозының Зауре Баймулдина звеносы, Шелек ауданы 
“Төңкеріс” колхозынан Малжегерова звенолары 1 га-дан 95- 
100 ц. тары мен күріш алды. Соғыс жылдарындағы әйелдер 
ерлігі ерекше. Мындаған арулар тіпті тракторға, машина 
рулдеріне отырды. Мысалы, Ақтөбе облысы, Мартук 
ауданының Дзержинский атындағы қолхозында Агафья 
Швалькова соғысқа кеткен күйеуінің комбайынын жүргізіп, 2 
күңце 87 гектардан астық жинады.
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1942 жылы 450 мың гектар тың және тыңайған жер 
жыртылып, егін салатын жер ауданы 17%-ке өсті. Осы жылы 
Қазақстанда 6809 колхоз болды, оларда еңбек етуге жарамды 
4912001 ерлер, 593407 әйелдер еңбектенді. Нәтижесінде 1942 
жылы Қазақстанда егін жақсы шығып, республика бойынша 
84,3 млн. пүт астық жиналды. Батыс Қазакстан, Оңтүстік 
Қазақстан, Жамбыл, Алматы, Қызылорда, Кдрағанды, Семей 
облыстары астық жинау жоспарын 102,2-тен 114,9-ке асыра 
орындады.

1943 жылдан бастап республикада егін егісі қыскдра 
бастады. 1940 жылы егістік 6808,6 мың га болса, 1945 жылы 
6039,9 гектарға кеміді.Себебі 1943 жылдан бастап жаудан азат 
етілген жерлерге егін салу жандана бастады. Керісінше, 
картоп, бау-бақша өнімдерін егетін жер көлемі жыдцан-жылга 
өсті. Бұл өнімдер 1940 жылы 214,2 мың гектар егістікке егілді. 
Сондықган 1944 жылы колхоздар мен совхоздар мемлекетке
1943 жылмен салыстырғанда 18,2 млн пүт қант кызьшшасын, 
7 ц. көкөніс, 150 000 ц. мақта артық өткізді. Бұл жылдары 
республиканың барлық колхоздары мен совхоздары 
жоспарларын орындаумен шектелмей, асыра орындауға бар 
күштерін салды. Мысалы, Караганды облысыньщ Осакаровка 
ауданы 1943 жылы 1944 жылмен салыстырғанда мемлекетке 2 
млн пүг астық артық тапсырды.

Соғыс жылдары бір адам майданға кеткен бірнеше адам 
орнына жұмыс істеу қозғалысына, жұмыс өнімділігін арттыру 
барысында мемлекет тарапынан ұйымдастырылған әртүрлі 
жарыстарға қазақстандық малшылар да көптеп тартылды. 
Мысалы, 1942 жылы бұкілодақгық малшылар жарысынан 
қазақстандықтар бірінші орын алды. Сандык көрсеткіш 
бойынша 1942 жылдың соңында мал басы 1,5 млн. немесе
1942 жылдың басындағы көрсеткіштен 17%-артты. Мал басын 
өсіруден Қызьшорда, Караганды, Павлодар облыстары алда 
болды.

Соғыс жылдары колхозшыларға қарсы тоталитарлық 
тәртіп тарапынан көптеген шаралар жүзеге асырылады. 1941 
жылдан бастап өрбір колхоз-совхоздарда жергілікті саяси 
бөлімдер қурылып, олар ауыл шарушылық жоспарларынын 
орындалуын кддағалап, жоспарын орындай алмаған шаруаны 
жазалап отырды. Сонымен бірге 1942 жылдан бастап колхоз- 
совхоздарда 12-16 жас арасындағы жасөспірімдердің еңбегі
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зандастырылып, жұмыс жоспарын орындамаған жасөспірім 
қылмысты ретінде жазаланды. Осыған қарамастан халықтың 
патриоттық серпіні тоталитарлық жүйе тәртіптерінен жоғары 
тұрды.

Кдзақстандықгар соғыс жылдары майданға өз кдржысына 
алынған қару-жарақ, техника да жіберіп тұрды. Мысалы, 
Шымкент теміржол жүйесінің комсомолдары Москва түбіндегі 
майданға танк колоннасын жабдықгау үшін кдржы жинауды 
бастайды. Шымкент комсомолдарының бұл бастамасын бүкіл 
Кдзақстан қолдап, жиналған 11 650 мың сомға жасалған 45 танк
1942 жылдың қыркүйегіңде “Қазақстан комсомолы” деген 
жазумен Сталинград майданына жөнелтілді. Жүздеген 
оқушылар егіс алаңдарында жүмыс ісгеп, металл кэддықгарын 
жинап, “Қазақстан пионері” фондына 4 млн. сом ақша жинады. 
Бүл ақша “Кдзақстан пионері” атты коллонаны жабдыктауға 
жүмсалды. С.И.Киров атындагы Кдзак мемлекеттік университеті 
студенттерінің үйымдастыруымен жоғарғы оқу орындарының 
студенттері “Кеңестік студент” деген танк колоннасын 
жабдықгауға 600 мың сом ақша жинады. Танк колонналары 
мен үшақ бөлімдерін жасақгауға Республикада 480 млн. жуық 
ақша жиналып, Қорғаныс Комитетіне тапсырылды.

1943 жьшы Алматы қаласында С.Луганскиймен кездесу 
үйымдастырылып, бүл кездесуден кейін Алматы жастары 400 
мың акдіа жинап, батырға жаңа үшақ сыйлады. Сондай-ақ, 
соғыс жылдары жинаған қаржыға И.Павловкд, 
Н.Добровольскийге, Р.Бекетовке арнайы үшактар, Кеңес 
Одағының батыры Қ.Сыпатав атындагы су асты кдйыгы 
жасалынды. Республика тұрғындары өздерінің жеке жинағынан 
майдан қорына 4,7 млн. сом ақша беріп, 20-дан астам 
қүрамалар мен әскер бөлімдерін шефке алып жауынгерлерге 2 
млн. астам жылы киім, 1600 мың сомның сыйлыгын жөнелтті.

Сонымен қатар қазақстандыктар қоршауда калган 
қалаларга қамқорлық көмек көрсетті. Кдзақстан жаудан азат 
етілген Орал облысының 10 қаласын, 35 ауданын, Лениград 
облысының 12 қаласын, Калинин облысының аудандарын 
қалпына келтіруге көмектесті. Сол сияқгы Москва, Курск 
облыстары, Солтүстік Кавказ, Белоруссия, Украина жэне т.б. 
республика түрғыңдарына көмектесті. Кдзақстан 
комсомолдары қамқорлыққа алған Сталинградта трактор 
зауыты мен “Красный октябрь” зауытын қалпына келтіру
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жұмыстарына 1943 жылы 1439 кдзақстандық комсомол 
аттанды. Түрксіб теміржолшылары батыстағы темір жолдарды 
қалпына келтіру үшін 20000-нан астам мамандарды жіберді.

Жауды жеңуге республиканың зиялы қауым өкілдері де 
үлкен үлес қосты. Олардың қатары Кеңес Одағының батыс 
аудандарынан уақытша көшірілген ғылым мен өнер 
кдйраткерлері негізінде толықгырылды. Соғыс жылдары 
Кдзақстанга 20 ірі ғылым институттары көшіп келді. Олардың 
ішінде КСРО Ғылым Академиясының физиология институты, 
Украина Ғылым Академиясының физика-механика 
институты, Москва, Лениград, Киев институттары болды. 
Осы жылдары Кдзақстанда И.П.Вернадский, В.А.Обручев, 
И.И.Мещанинов, А.И. Бах, Л.С.Берг, А.Е. Фаворский, Б.Д. 
Греков, С.Н.Бернштейн жэне т.б. атақты ғалымдар жүмыс 
істеді.

Кдзақстанға Ресей, Украина, Белоруссиядан 100-ден аса 
жазушылар уақытша көшіп келді. Олардың ішінде А.Толстой, 
С.Маршак, С.Михалков, К.Паустовский, М.Зощенко, О.Форш, 
С.Сергеев-Ценский, Л.Квитко сиякты агақты жазушылар 
болды. Соғыс жылдары партизан-ақын Ж.Саинның топтамасы, 
К,.Аманжоловтың “Ақын өлімі туралы аңызы”, М.Әуезовтын 
“Абай жолы” эпопеясының бірінші кітабы, С.Мүқановтың 
“Өмір мектебі”, Ғ.Мүсіреповтың “Қазақ солдаты”, Ғ.Мүстафин- 
ның “Шығанақ” повесі, Ж.Жабаевтың “Ленинградтық 
өренімі” дүниеге келді.

Сонымен бірге Кдзақстанға 20-дан аса театрлар мен 
музыкалық мекемелер, өнер қайраткерлері көшірілді. 1941-
1945 жылдары Алматының біріккен орталық киностудиясында 
Кеңес киноматографиясының алтын қорына енген фильмдер 
түсірілді. Олар: “Секретарь райкома”, “Они защищает Родину”, 
^Воздушный извозчик”, “Два бойца”, “Фронт”, “Жди меня”, 
Парень из нашего городка” т.б. Соғыс жылдары Казақстанда 

500-ге тарта кино қызметкерлері мен әртістер еңбектенді. 
Мысалға, С.Эйзенштейн, Ф.Эрмлер, Г.Рошаль, Э.Тиссе, 
Н.Черкасов, Г.Александров, С.Васильев, И.Пырьев, Л.Орлова,
Н.Крючков, В,Марецкая жэне т.б. Орталық киностудия қыз- 
меткерлерімен бірігіп, М.Әуезов, Ғ.Мүсірепов, А.Тәжібаевтін 
кдтысуьшен “8-ші гвардиялық”, “Абай өлендері”, “Жауынгер 
үлы , Саған, майдан” фильмдері түсірілді.

Соғыс жылдары КСРО Ғылым Академиясының К^зақстан-
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дық бөлімінде астрономиялық обсерватория, тіл, өдебиет пен 
тарих, химия-металлургия, топырақгану мен ботаника, 
зоология және өлкетану институттары ашылды. 1945 ж. Қазақ 
Ғылым Академиясы ашылып, К,И.Сәтпаев бастаған Қазақстан- 
дық ғалымдар қара, түсті және жиі кездесетін металдарды, тау 
пайдалы казбаларын, су және гидроэнергетикалық ресурстарды 
соғыс қажетіне қолдану барысындағы ғылыми жүмыстарды 
жүргізді.

Соғыс жылдары Қазақстанға жоғарғы оқу орындары 
көшіріліп, көптеген орыс-қазақ, казақ-украина мектептері, 
балалар үйі мен интернаттар ашылды. Олардың ішінде — 
Москва авиация институты, Москва түсті металл жэне алтын 
институты, біріккен Украина мемлекеттік университет! болды. 
Сонымен бірге соғыс жылдары Алматы мемлекеттік шет 
тілдер институты, Шымкент технологиялық институты, Қазақ 
Мемлекетгік консерваториясы, Қазак Мемлекеттік қыздар 
педагогикалық институты ашылды.

Кеңес халқының Үлы Отан соғысындағы жеңісі адамзатты 
фашизм қаупінен күгқарды. Қазақ халқының да бұл жеңіске 
қоскдн үлесі зор. Соғыстың ауыртпалыгын көтеріп, бейбіт күнді 
сақгап, бостандықгы қорғаған қазақстандық батырлардың 
есімі әрқашан ел есінде.

Соғыстың алғашқы күндерінен бастап “Барлығы майдан 
үшін, барлығы жеңіс үшін” деген үранмен соғыска аттанған 
ерлердің орнын әйелдер, кариялар мен балалар алмастырды. 
Тыл еңбеккерлерінің де жауды жеңудегі рөлі жоғары. Олар 
соғыс күндерінің барлық ауыртпалықгарын қажырлылықпен 
көтеріп, патриотизм үлгісін танытты.



СОҒЫСТАН КЕЙІНП ЖЫЛДАРДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН 
(1946-1970 ЖЖ)

• Қогамдық-саяси және мәдени өмірдегі өзгерістер
• Халық шаруашылыгын дамытудагы сотсіз реформалар

1. Қоғамдық-саяси жөне мөдени өмірдегі өзгерістер

Қоғамдық-саяси жүйеде 20 жылдардың ортасында 
орныққан қатаң әкімшіл-әміршілдік жүйе 40—50 жылдары 
шарықгай түсті. Бул қоғамдық-саяси өмірдің барлық 
саласынан көрініс тапты. Адамның табиғи қүқығын шектеу, 
үлтгық мүддені ескермеу, мемлекетгік басқару жүйесіне ықпал 
жасау сияқгы олқылықгардың шегі болмады. Қоғамдық-саяси 
және мәдени өмір орталықтан басқарып отырған 
Коммунистік партияның қатаң бақылауына алынды. 
Сталиннің жеке басына табыну қоғамдық өмірде берік орын 
алды. Үкімет басшылары түрлі желеулермен зандылықгарды 
өрескел бүзып, мемлекеттік билікті теріс қолданып жатты. 
Оған өзгеше ойлайтын адамдарды қудалауға жаңа науқан 
ашкдн БКГІ (б) Орталық Комитетінің 1946 жылдың 14 
тамыздағы “Звезда” жэне “Ленинград” журналдары туралы 
қдулысы бүл қүбылыстың нақгы дәлелі бола алады. Қазақстан 
партия комитеттері өз жұмысын аталмыш қаулының аясында 
жүргізді.

 ̂ Москва мен Ленинградта “Лениградтық іс” , “Дөрігерлер 
ісі жүргізіліп жатқанда Қазақстанда талантты тарихшы 

Бекмахановтың ісі” ұйымдастырылды. Е.Бекмаханов соғыс 
жылдары А.П.Кучкин, А.М. Панкратова, Б.Д. Греков, Н.М. 
Дружинин және тағы басқа кеңес тарихшыларымен бірлесіп 
Кдзақ КСР тарихын даярлаған болатын. Кітап 1943 жылы 
баспадан жарық көрді. Алғашқыда еңбек жоғары бағаланға- 
нына қарамастан, көп үзамай сынға алынып, әсіресе, 
кітаптағы үдт-азаттық көтерілістерге берілген баға қызу айтыс 
тудырды. Е.Бекмахановтың 1947 жылы жарық көрген “Кэзақстан
XIX ғасырдың 20-40 жылдарында” деген көлемді еңбегі де 
сынға үшырады.

1950 жылы “Правда” газетіндегі “Қазақстан тарихының 
мәселелерін маркстік-лениндік түрғыдан жазу үшін” деген 
макдлада Е.Бекмаханов еңбегі айыпталды. 1951 жылы 10
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сәуірде Қазақстан Компартиясының Орталық Комитеті 
“Правда” газетіндегі макала бойынша қаулы қабылдап, 
“Бекмахановтың буржуазиялық-ұлтшылдық көзкарасын айып- 
тады”. Қаулыны жүзеге асыру барысында тарих ғылымдарының 
докторы Е.Бекмаханов Ғылым академиясындағы қызметінен 
босагылып, 1952 жылы 4-желтоқсанда 25 жылға сотталды.

Е.Бекмахановпен кдтар республиканың көрнекгі қоғамтану 
ғалымдары А.Жүбанов, Х.Жұмалиев, Б.Шалабаев, Б.Сүлейменов, 
Е. Смайлов, жазушы Ю. Домбровский осындай жалған 
айыптармен жазаланып, сондай-ақ Ә.Марғұлан, Ә.Әбішев, 
С.Бегалин секілді ғалымдар мен жазушылар саяси және 
буржуазиялық-үлтшылдық қателіктер жіберді деп айыпталды.

1948 жылы “космополитизммен”, яғни шетел мемлекетері- 
нің мәдениетіне коңіл бөлушілермен күрес науқаны басталды. 
Космополитизм науқаныңда кэзан төңкерісіне дейінгі кдзақ 
халқының мақганышы болып келген Шортанбай, Шөнгерей,
О.Қарашев феодалдық-реакцияшылдар деп танылып, ал 
кейінгі кеңес әдебиетшілері — Б.Кенжебаев, Т.Нүртазин, 
Ә.Қоңыратбаев, Е.Ысмайылов үлтшылдар ретінде кудаланды. 
FA-ның президенті Қ.Сәтбаев “Едіге батырға” алғысөз 
жазғаны үшін “үлтшыл” атанса, М.Әуэзов 1945 ж. жарық 
көрген “Абай өмірінің және творчествосының биографиялык 
очеркі” еңбегінде Абайды ‘‘феодалдық акындар Шортанбай, 
Мәшһүр Жүсіп Көпеев ортасында суреттегені үшін” 
кудаланады. Екі зиялыға да осындай орынсыз кінәлар 
тағылғаннан кейін, Москваға қоныс аударуға мәжбүр болды. 
“Космополиттер” қатарына белгілі шығыстанушы, академик
B.В.Бартольд та енгізілді. Оған “араб, иран, қытай 
мәдениеттерін жоғары көтерген” деген мағынадағы  ̂ кінө 
тағылды. Сонымен қатар 1946 жылы А.Маметованың “Абай 
Қүнанбаев” атты әдеби еңбегіне де космополиттік деген кәні 
тағылып, басылымнан алынды.

1952 жылы баспадан С.Мүкдновтың “Балуан Шолақ”,
C.Мүқанов алғысөз жазған Қ,Аманжолов пен Х.Бекхожиннің 
“Батырлық эпосы”, К,Сатыбалдиннің “Әлия”, М.Хакимованың 
“Мәншүк” еңбектері қайтып алынды.

Осылайша соғыстан кейінгі жылдарда пісіп-жетіліп келе 
жатқан қоғамда өзгеріс кджет деген ұғымды әкімшіл- 
әміршілдік жүйе түншықгырып тастады.

1953 жылы Сталин кдйтыс болғаннан кейін қуғын-сүргін
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наукдны біраз баяулады. Сталиннің өз кезінде жоспарлаған 
К^зақ КСР Ғалым Академиясының тарих, археология, 
этнография институтын, тіл және мәдениет институтын, 
Кеңестік жазушылар Одағын “үлтшылдардан” тазалау саясаты 
тоқгатылды. 1953 жылы мамыр айынан бастап социалист 
қоғамдағы қайшылықтар, жеке түлға мен халықгың тарихтағы 
рөлі, Сталиннің жеке басына табыну мәселелері төңірегінде 
алғашқы пікірлер айтыла бастады. Кезінде ОГПУ, НКВД-ні 
басқарып, әкімшіл-әміршіл жүйенің адамзатқа қарсы 
жасалған қылмыстарын заңдастырған Берия ату жазасына 
кесілді. “Үштіктер”, “Бестіктер”, “Ерекше кеңес” жойылып, 
ГУЛАГ МҚК-не берілді. Л.П.Берияның қылмыстық іс- 
әрекетін үзідці-кесілді тоқтату қоғамдық өмірді демократия- 
ландыру жолындағы маңызды кезең болды. Бірақ бүл - 
әкімшіл-әміршіл жүйенің күйреуі емес болатын.

Сотталған адамдар бүрынғыша лагерлерде отырды, ал адам 
құқығының аяққа басылуына Сталиннің езі сиякхы катысы 
болған көптеген саяси қайраткерлер жоғарғы екімет 
орындарында отыра берді. 1954 жылы Қазакстандағы тың 
және тыңайған жерлерді игерудің басталуы республикадағы 
қоғамдық өмірге үлкен әсерін тигізді. Тың жерлерді игеру 
наукдны барысында кадрлар өрескел түрде алмастырылды. Он 
жылдың ішінде Қазақстан Компартиясының Орталық 
Комитетінің бірінші хатшысы алты рет өзгертілді. Бірінші 
хатшы Ж.Шаяхметовтің орнына КСРО мәдениет министрі 
П.Понаморенко тағайындалды. Ал үкімет басындағы 
Н.Оңцасынов орнына Д.Қонаев келді. 1955-1957 жылдары 
Кдзақстан компартиясы Орталық Комитетінің екінші 
хатшысы қызметін атқарған Л.И.Брежнев П.Понаморенконың 
орнына көтерілді. Кейінгі басшылар: Н.И. Беляев (1957-1960), 
Д.А.Қонаев (1960-1962), И.Юсупов (1962-1964) болды. Бүл 
науқан барысында тағайындалған басшылардың көбі қазақ 
тарихын, ұлтгық табиғи ерекшеліктерін білмейтін. Сондықтан 
науқан нәтижесі экологиялық, демографиялық, рухани 
зардаптар алып келді.

1956 жылы 14 акранда Москвада КОКП-ның XX съезі 
өтіп, онда Сталиннің жеке басына табыну айыпталды. КОКП 
Орталық Комитетінің бірінші хатшысы Н.С.Хрущев бастаған 
коммунистер партиясы сталиндік диктат үстемдігін әшкерелеп, 
талдау жасауға тырысты. “Жеке басқа табынушылық жөне
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оның салдары” туралы мәселе 25 ақпанда съездің жабық 
мәжілісіңде көтеріліп, съезд өткен соң, жарты жьшдан кейін, 
30 маусымында “Жеке басқа табынушылықгың зардаптарын 
жою” жөнінде қаулы қабылданды. Н.С.Хрущевтің XX съездегі 
«Сталиннің жеке басына табынушылығын өшкерелеу” туралы 
баяндамасының толық мәтіні 33 жыл өткен соң ғана 1989 
жылы жарық көрді.

Тарихта “жылымық” деп аталып жүрген 1954-1964 
жылдары біршама басшылықгың ұжымдық принциптері 
енгізіліп, әміршіл-әкімшіл баскэру жүйесі босаңси бастады. 
Қоғамдағы кеңес және қоғамдық ұйымдардың рөлі біршама 
өсті. Қоғамдық өмірді демократияландыруға бағытталған бұл 
шаралар біршама ой еркіндігін туғызды. Нәтижесінде 
мыңдаған кінәсіз сотталған адамдар лагерлерден босатылып, 
партияның кейбір көрнекті қайраткерлері ақталды. 1930-1950 
жылдары істі болған зиялылардың істері кайта қаралып, 1953- 
1956 жылдары партия кдтарынан шығарылған 5456 адам, Үлы 
Отан соғысы жылдары жау басып алған территорияларда 
қалғандары үшін жазаланған 243 коммунист ақгалды. Сондай- 
ақ, 1954 жылы Е.Бекмаханов, Қ.Сәтбаев, М.Әуезов еліне 
оралды. К.Бекхожин, С.Мүкднов, С.Кенебаев партия кдгарына 
қайтадан алынды. Әйтсе де, Н.С.Хрушев пен оның 
төңірегіндегілердің Сталиндік тәртіпті сынға алуы үлкен ерлік 
болғанымен, олар әбден орныққан әміршіл-әкімшілдік жүйені 
толық жойған жоқ. Әлі де кінәсіз сотталған адамдар 
түрмелерде қалды. Ресейлік патша өкіметінің отарлау 
саясатын ақгау мақсатында, Кдзақстанның Ресейге өз еркімен 
қосылғандығы кеңінен насихатталып, қазақгардан бірыңғай 
коммунистік ұлт шығаруға бағыт алынды. Тарихи шындық 
ақгаңдақ кдлпында қалып, кеңестер жүргізген кднды қырғын 
біржақгы көрсетілді. А.Байтұрсынов, Ә.Бөкейханов, М.Жұмабаев, 
М.Дулатов, Ж.Аймауытов жэне т.б. алаш кдйраткерлерінің 
қызметіне саяси әділ баға берілген жоқ. Үлттық 
республикалардың егемендігі жокқа шығарылып, экономика 
салаларында жалпы бағытты белгілеу, кадрларды тағайындау 
және тағы басқа көптеген мәселелер орталықтағы шағын 
топтың қолында кэла берді. Кдйта құрулар соңына дейін 
жеткізілмеді. Сталиннің өлімінен кейін жасалған іс-әрекеттің 
жартыкештігінің салдарынан бір жағынан депортацияға 
үшыраған башқүрттар, қалмақгар, шешендер, ингуштар мен
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кдрашайлықгардың автономиясы қалпына келтірілсе, ал, 
екінші жағынан кырым татарлары, немістер, месхет 
түріктеріне өз автономиясын қайта қүруға әкімшіл-әміршілдік 
жүйе тиым салды.

Әкімшіл-әміршіл жуйені мойындаган қазақ зиялыларына 
біраз кешірімдер жасалғанымен тоталитарлық тәртіп зиялы- 
ларды бақылауын тоқтатпады. Мысалы, 1953-1954 жылдары 
М.Әуезовтің “Ақын аға”, К.Шаңғыбаевтың “Намыс” жөне 
т.б. еңбектері басылымнан алынып, жариялауға тиым 
салынды.

1956 жылы 19 желтоқсаныңда КОКП Орталық Комитеті 
жергілікті партия үйымдарына “Партия үйымдарының бүқара 
арасындағы саяси жұмысын күшейту және жау элементтердің 
антисоветтік бас көтеруіне тыйым салу жөнінде” арнаулы 
жабық хат жолдады. Сөйтіп, түтқындау науканының жаңа 
кезеңі басталды. Саяси тұрғыда басқаша ойлаушылар коғам- 
ның қайшыл ықгарын ашық айтқандары үшін қудаланды. Бір 
ғана мысал, 1956 жылы белгілі тарихшы Э.Н.Бурджалов “1917 
жылғы наурыз-сөуір айларындағы большевиктердің тактикасы” 
аты макдласы үшін қызметтен алынып, қудаланды. Ал, 1957 
жылдың 3 айында ғана “Советтік шындықгы бұрмалағаны 
үшін” жөне өткенді қайта қарағаны үшін 100-ден астам адам 
тұтқындалды. Мұндай келеңсіздіктер 60-шы жылдары да 
қоғам өмірінен орын алды. 1959-1960 жылдары 155 еңбектің 
жариялануына партия тарапынан тыйым салынды. 1960 жылы 
Қазақстан жазушылар одағы республика компартиясының 
төрағасына С.Торайғыровтың творчествосын қайта қарау 
туралы үсыныс жіберді. Екінші жіберілген хатта Шәкәрім 
творчествосын кдйта қарауға рүқсат сұрады. Бүган жауап 
ретінде республика компартиясы 1961 жылы Қазақстан 
жазушылар одағының қызметін қанағатсыз деп тауып, үлт 
мәселесін көтерушілермен күресті жандандырды. Осы 
жылдары, керісінше, орыс тілінің рөлін ұлтаралық тіл ретінде 
көтеру мәселесі өте маңызды болды.

Коммунистік идеологияны басшылыкка алған Н.С.Хрущев 
республиканың барлық өміріне тікелей араласты. Қазақстан- 
ның оңтүстік аудандары Өзбекстанға берілді. Тың олкесінде 6 
облыстың олкелік партия комитеті біріктіріліп, тікелей 
Мәскеуге бағындырылды. Ақмола — Целиноградқа, Батыс 
Кдзақстан -  Орал облысына айналды.
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Үлт саясатынцағы бүрмалаушылықтар халық арасында, 
әсіресе, зиялылар мен жастар арасында түрлі наразылықгар 
туғызды. Кеңестік жүйе оларды барынша жасырып, 
бүркемеледі. Осылайша, Теміртаудағы толку кезінде 
тәртіпсіздіктің салдары ретінде бағаланды. 1963 жылы 
Мәскеуде оқитын қазақ жастарының бір тобы Б.Тайжанов,
С.Акдтаев, М.Тәтімов, М.Әуезов бас болып “Жас түлпар” 
атты үйым қүрды. Мақсаты — қазақ жастарының үлттық 
санасын ояту. Мүндай үйымдар кейінірек Ленинградта, Киевте, 
Алматыда, Одессада, Ригада, Павлодарда, Кдрағандыда, 
Ақмолада, Семейде, Шымкентте және басқа жерлерде пайда 
болды.

Кдзақстанды орталықган басқару үлттық егемендікті 
толығымен шектеді. Әсіресе, экономиканың өскери сүраныскд 
сай бейімделуі қоғамға теріс ықпалын тигізді. 1949 жылы 29 
тамызда Семей, Павлодар жөне Кдрағанды облыстарында 
салынған ядролық сынақ полигоны орны толмас адам өмірі 
мен экологиялык және каржылық шығын әкелді. 1963 жылға 
дейін полигонда ашық ауада 113 жарылыс жасалса, 1964 
жылы жер астына көшіріліп, 1989 жылға дейін 343 сынак 
жасалды.

Н.С.Хрущев мемлекеттің “коммунизмге өтуіне байланысты” 
жаңа Конституцияның жобасын жасауды үсынғаннан кейін, 
1961 жылы Конституциялық комиссия қүрылады. Бүл 
комиссияның жобалары 1977 жылы КСРО Конституциясын 
жасауда пайдаланды.

Сол жылдардағы Конституциялық заңдарда жазылған 
демократия талаптары із жүзінде жүзеге аспады. ҚазКСР 
Жоғарғы Кеңесі КСРО Кеңесіне бағынды. Сонымен бірге 
Жогарғы Кеңес тек бір палатадан тұрды, яғни балама 
болмады. Конституцияда тәуелсіз деп көрсетілгенімен, қүқық 
қорғау, прокуратура органдары да орталықкд бағынды. Ал 
биліктің тармақгары: заң шығару, атқару, сот-тергеу, 
прокуратура Коммунистік партияға есеп беріп, бүйрық- 
жарлықгарын орындап отырған. Ешбір кеңестік заңца бүл 
процесс зандастырылмағанымен, іс жүзінде екімшіл-еміршіл 
жүйе билік қүрды. Депутаттарды сайлау науқандары да 
демократиядан мүлдем алшақ еді. КСРО Жоғарғы кеңесіне 20 
мың адамнан біреу, облыстық кеңеске 5 — 8 мың адамнан — 
біреу, аудандық кеңеске 1000 адамнан — 1 таңдау негізінде
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жүргізілді. Дауыс берушілер іс жүзінде депутаттарды көрмеді, 
білмеді. Дауыс беру тек сөз жүзінде жүргізідді. Депутаттарды 
халық таңдамады, жергілікті әкімшілік органдар “тағайын- 
дады”. Сайлаған депутатгар өз міндеттерін білмеді. Депутаттар 
орындауға тиісті мәселелерін атқару комитеттеріне өтініш 
ретінде беріп отырды.

Саяси қателікке толы Хрущев кызметінің соңы 1964 
жылдың қазан айында аяқталды. КОКП-ның Орталык. 
Комитетінің пленумында 1-хатшы кызметіне Л.И. Брежнев 
сайланса, ал Министрлер Кеңесінің төрағасы болып 
А.Н.Косыгин тағайындалды. Олардың ізін ала Кдзақстан КП 
OK 1- хатшысы болып Д.А. Қонаев сайланды.

Соғыстыц зардабы мәдениет саласыньщ дамуында да 
үлкен қиыншылық тудырды. Республиканың интеллигенция 
өкілдері, мәдениет қайраткерлерінің соғысқа алынуы, мәдени 
мекемелер, оку орындары мен мектептердің санынын азаюы 
елдің мәдени даму үрдісіне кедергі келдірді. Аталган кезенде 
дүниеге келген шығармаларда тек майданда ерлік көрсеткен 
жауынгерлер мен ауыл еңбеккерлерінің өмірі бейнеленді. 
Олардың кдтарына Ғ.Мүсіреповтің “Казак солдаты”, 
Ә.Нүрпейісовтың “Курляндия”, С.Мүқановтың “Сырдария”. 
Ғ.Мүстафиннің “Миллионер” еңбектерін жатқызуга болады. 
Сонымен қатар республика әдебиеті жазушылар Ә.Нүрпейісов- 
тың, Т.Ахтановтың, Б.Момышүлының, С.Мұқановтың, 
Ғ.Мүсіреповтің, ақындар Қ.Аманжоловтың, Х.Ерғалиевтін т.б. 
жаңа шығармаларымен байыды. М.Әуезовтің “Абай жолы” 
романы дүние жүзіне танылды. М.Төлебаевтың “Біржан мен 
Сара ’, Брусиловскийдің “Дуцарай”, КҚожамияровтың “Назугул” 
опералары Казақстанның музыкалық мәдениетінін алтын 
корына кірді.

1946 жылы Ғылым Академиясы ашылып, оның түнгыш 
президент! болып К,И.Сәтбаев сайланды. ҚазКСР Ғылым 
Академиясының толық мүшелері болып көрнекті галымдар ~ 
М.Әуезов, Ә.Бектүров, М.И.Горяев, А.К,Жүбанов, Н.Г.Кассин,
Н.Т.Сауранбаев, мүше-корреспонденттеріне Н.О.Базанова, 
Р.А. Барукаев, Ә.Х.Марғүлан, М.И.Усанович және т.б. 
сайланды. 50-шы жылдардың аягында Кдзақстан Ғылым 
Академиясының жүиесінде 50 ғылыми зерттеу институты 
жүмыс жасады. 1958 жылы Орталық Кдзакстан нын 
комплексті металлогендік әрі болжамдық картасын жасаганы
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және оның методикасын зерттегені үшін ғалымдар: И.И.Бек, 
Р.А.Борукаев, Г.Ц.Медоев, Д.Н.Казанин, Қ.И.Сөтпаев және 
баскдлары Лениндік сыйлыққа ие болды.

Ал жоғарғы оқу орындарының құрамына тоқталар болсақ, 
50-ші жылдары 13 институт: Семейде — малдәрігерлік-зоотех- 
никалық және медициналық, Қарағандыда — медициналық, 
политехникалық және педагогикалық, Атырауда, Қостанайда, 
Шымкентте және басқа жерлерде педагогикалық институттар 
ашылды.

Соғыстан кейінгі жылдарда мектепте білім беру ісі 
тоталитарлық тәртіптің ықпалынан шықпады. Партия, 
комсомол және пионер үйымдары, мүғалімдер жас үрпақтың 
санасы мен мінез-қүлқын қатаң бақылауда үстады. Оқу- 
тәрбие процестерін саясаттаңцырумен катар жалпы көрсеткішті 
кудалау, оку процестерін жасанды жүргізу, окушылардың 
оқуға немқүрайлы қарауы орын алды. Осының салдарынан 20 
жылдың ішінде (1950-1970) қазақ мектептерінің саны 3891- 
ден 2577-ге дейін азайды, ал сабақ орыс тілінде журетін орыс 
мектептерінің саны 1,5 мыңға көбейді. Кдзак тілі тек 
түрмыстық қолданыс дәрежесінде сақталса, орыс тілі негізгі 
мемлекеттік тіл ретінде қолданылды. Кітаптардың 95 % орыс 
тілінде басылды, теледидар хабарларының 70 % эфирде тек 
орыс тілінде жүргізілді.

Кеңестік тәртіптің бүл қылмысының нәтижесінде қазак, 
халқының үлттық мәдениетінің аясы жылдан жылға 
тарылып, тіпті үлттық территорияға қауіп төнген жағдайлар 
орын алды.

Сонымен, қаралған жылдары республикада интерна
ционализм түсінігі үстем идеологияға айналды. Үлттық мөсе- 
лелердің барлығы тек интернационалдық тәрбиені жақсарту 
арқылы шешіледі деген түсінік негізінде үлыдержавалык 
шовинизм жатты. Үлггық салт-санадан гөрі кеңестік салт- 
сана үстемдікке ие болып, көбірек дәріптелді.

2. Халық шаруашылығын дамытудағы сөтсіз реформалар

Согыстан кейінгі жылдары Кеңестер Одағында 
экономикалық саясатты жаңартып, жаңа экономикалык даму 
жолына түсу мәселелері төңірегінде әртүрлі пікірлер айтылды.
1947 жылға дейін Сталин халық шаруашылығының даму
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бағытына байланысты дәйекті шешім қабылдамады. Бірақ, 
Үлы Отан соғысының аяқгалуымен Кеңестер Одағы мен 
Батыс мемлекеггері арасында орын алған алшақгық Сталин- 
нің соғыстың алдыңғы жылдары кзлыптасқан экономикалык, 
жүйені кдлауына эсер етті. Ендігі жерде кеңестік басшылар 
социалистік экономиканы нығайту негізі ретінде бірнеше 
бағыттарды белгіледі. Олар:

Ауыр өнеркәсіп, әскери өнеркәсіп комплексін дамыту;
Одақгық республикалар экономикасын орталықган баскдру;
Еңбеккерлердің еңбек етуге ынтасын арттырудын орнына 

мәжбүрлеу әдістерін қолдану.
Соғыстан кейінгі алғашқы 1946 жыл ауыл шаруашылығы 

үшін кңын жыл болды. Соғыстың ауыр зардаптары салдары- 
нан Молдавия, Украина, орта қаратопырақты аудандарда, 
Төменгі Поволжьеде жөне т.б. аудандарда аштық орын алды. 
Қазақстанда орта есеппен 1 га-дан 4 ц. астық алынып, астық 
салынбаған аудандардағы шығындар Қазақстан астыгы 
аркдсында толықгырылды. Осы жылғы жиналған астыкгың 56 
% мемлекетке тапсырылған.

Ауыл шаруашылығындағы қиыншылыкгардан арылу 
мақсатында 1946 жылдың желтоқсанында КСРО Министер- 
лер Кеңесі КСРО-ның шығыс аудандарында егін егетін жер 
көлемін ұлғайту жөнінде қаулы кабылдады. Осы қаулы 
негізінде егін егетін жер көлемін 10 млн. га көбейту көзделді-
1950 жылы 1946 жылмен салыстырғанда Кдзақстандағы егістік 
көлемі 1 млн. 173 ООО га. артады. Осы шаралардын нәтиже- 
сінен кейін Кдзақстанда жиналған астық көлемі біршама 
көтерілді. Бірақга егістік көлемі көбейгенімен егін егу сапасы 
төмен күиінде қала берді. Осының салдарынан 1953 жылы 
жоспарланған 8 млрд. пүт орнына 5,6 млрд. пұт кана астык 
жиналды.

Республиканьщ мал шаруашылығы да ауыр жағдайда болды.
1951 жылдың өзщде ірі кара саны 4,5 млн. (1928 жылы 6,5 млн 
болтан); жылқы 1,5 млн. (3,5 млн), түйе 127 мың (1 млн.) болды. 
Тез өсетін қой саны гана 1928 жылгы санына жақындады: 1951 
жылы 18036 мьщ кой болды (1928 жылы 18566 мьщ). Ауыл 
шаруашылығындағы кңын жағдайға кдрамастан, республикадан 
жаудан азат етілген республикаларға комек ретінде ақысыз 17,5 
мьщ ірі кара, 22 мың жылқы, 350 мьщ қой жэне арнайы 
жеңілдетілген бағамен 500 мың мал жіберілді.
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Ауыл шаруашылығы жұмысшыларының еңбек ақысы өте 
төмен болды. Өйткені, мемлекетгің ауыл шаруашылығы 
өнімдерін сатып алу бағасы өте төмен еді. Мысалы, астық 
бағасы өз құнының сегізден бір бөлігін ғана жапты. 1946 
жылы мемлекет 1 колхозға 143 ООО сом ақша жүмсаса, 1950 
жылы 170 000 сом ақша жүмсалған. Сондықган колхозшының 
айлық еңбекакысы 40 сом болды, немесе тек 60 % 
колхозшының бір күндік жұмысына 1 кг астық тиесілі болса, 
қалғанынікі бүдан да томен болған. Шаруаның колхоздан 
алған жалақысына күн коруі мүмкін болмағандыктан, оның 
негізгі күн көріс көзі - өзінің ауласындағы жер болды. Осыған 
байланысты республика ауыл шаруашылығы халықтың азық- 
түлікке, өндірістің шикізатқа сүранысын қанағаттандыра 
алмады. Республика ауыл шаруашылығын дағдарыстан 
шығарудың 2 жолы болды. Бірінші жолы - ендірістік 
қатынастарды қайта қарау, нақгырақ айткднда, осы уакытка 
дейінгі жүргізіліп келе жатқан бағыттан бас тарту, жерді жеке 
меншікке беру, нарықтық қатынасқа көшу, осы арқылы ауыл 
еңбеккерлерінің өз еңбегінің нәтижесіне ынтасын арттыру.

Екінші жолы - ауыл шаруашылығын дамытудың 
экстенсивті жолы, яғни осы уакытка дейінгі жүргізіліп келе 
жатқан бағытты сақгай отырып, оны жеделдету жолы.

1953-1964 жылдары КОКП ОК-нің бірінші хатшысы және 
Министрлер Кеңесінің торағасы Н.С.Хрущев түсында ауьиі 
шаруашылығының қатаң басшылығынан, орталық жоспар- 
лауды колхоздар мен совхоздардың тәуелсіздігімен үштастыруға 
бағытталған талпынушылық байқалды. Оның негізі 1953 
жылы КОКП ОК-нің кырқүйек Пленумының шешімдері 
болып табылады. Үлттық табыс ауылдық жерлердің 
пайдасына боліне бастады, салық саясаты өзгерді, ауыл 
шаруашылық әндірісін сатып алу және дайындау бағалары 
көтерілді. Сталиндік қатаң бақылаудан бас тарту көп үзамай- 
ақ өз нәтижесін бере бастады.

Бірақга бүл кезендегі аграрлық саясат түракты болмады.
1954 жылдан бастап тез арада ауыл шаруашылығынын тарихта 
болмаған дамуын кдмтамасыз ету үмітімен Казакстанға 
тікелей қатысты тың және тыңайған жерлерді игеру науканы 
басталды. Қазақстан басшылығы бүл бастаманы қолдай 
қоймады. Осыған байланысты, 1954 жылы 11 ақпанда өткен 
Кдзақстан КП ОК-нің Пленумында бірінші хатшы
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Ж.Шаяхметов, 2-ші хатшы Л.И.Афонов босатылып, олардың 
орнына орталықтан жіберілген Р.К.Понаморенко жэне 
Л.И.Брежнев сайланды. Жергілікті жердің қазақ басшылары 
сынға ұшырап, үш айдың ішінде тың өлкесіндегі алты 
облыстың 1-ші хатшылары ауыстырылды.

Бұрынгы Кеңестер Одағы, оның ішінде Қазакстанда тың 
және гыңайған жерлерді игеру наукзны 3 кезеңнен түрады: 1)
1954-1955 жж. 2) 1956-1958 жж. 3) 1959-1965 жж.

Тың игеру жылдарында негізінен солтүстік обылыстарда 
жүздеген совхоз орталыкхары салынды. Әміршілік-әкімшілік 
басшьглыққа совхоздар тиімді болғандықтан, тың игерудін, 
алғашқы жылында ғана 300 жаңа совхоз үйымдастырылса,
1955 жылдың соңына қарай олардың саны 631-re жетті. Ал 
1958 жылдың аклан айынан бастап колхоздар совхоздарға, 
МТС-тар жөндеу станцияларына айналдыра бастады.

Тың игерудің тек алғашқы кезеңінде республикаға өзге 
республикалардан 640 мын адам көшхріліп әкелініп, 
Қазақстанда 18 млн. га. тың жер, немесе бүрынғы Одактағы 
жыртылған жерлердің 60,6% игеріліп, республикадағы егістік 
көлемі 22,4 млн. гектарға жетті. Осының арқасында 1956 
жылы Қазақстан алғаш рет миллиард пүт астық алып, Ленин 
орденімен марапатталды. Қазақстанның әр азаматына 
өндірілетін астык 2 мың кг. жетті. Оның үстінде тың астығы 
сапалы болғандықтан негізінен экспортқа шығарыла бастады.

Орталық басшылық 1956 жылдың ақпан айында өткен 
КОКП-ның XX съезінде Қазақ КСР-нің алдына жаңа міндет
— астық өндіруді 5 есе арттыру міндетін қойды. Осыған сай 
60-шы жылдардың ортасына қарай Кдзақстанда жыртылған 
тың және тыңайған жер келемі 25 млн. гектарға жетті. Біракта 
тың игерудің алғашқы жылдарында қол жеткен табыс одан әрі 
үштасып кете алмады. Өйткені жаңадан игерілген тың жерлер 
60-шы жылдардың ортасына қарай вз мүмкіндіктерін сарки 
бастаған болатын, осының салдарынан әрбір гектардан 
жоспарланған 14-15 ц. астық орнына 1954-1958 жылдары 7,4 
ц. жиналса, 1961-1964 жылдары -  6,1 ц., ал 1964 жылы -  3,1 
ц. ғана астық алынды. Осы кезден бастап еліміз АКДП, 
Канада, Аргентина, Франциядан астық сатып алуға кіріседі.

Кдзіргі танда экономистер тың және тыңайған жерлерді 
игермей-ақ, астық өндіру кезіндегі астықты аудандардағы әр 
гектардан 1 ц. өсірсе, бұл тың игеру нөтижесімен теңескен
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болар еді, - деген пікірде. Онын үстіне тын игеру жылдарын- 
дағы қоныс аудару саясаты елдегі демографиялык жагдайды 
одан өрі күрделендіріп, бүрынғы Кеңестер Одаіынын 
Европалық бөлігі үшін де, Қазақстан үшін де тиімсіз сипатта 
болды. Өйткені сол кездін өзінде-ақ Одақтын европалык 
бөлігінде жылдан жылға селолык жерлерде түрғындар саны 
азайып, ал біздің республикамызда керісінше, өсіп отырған 
болатын. Осы ерекшеліктер ескерілмей. онсызда саны кеміГі 
отырған европалық аудандардан тек 1954-1962 жылдары ғана 
Кдзақстанға 2 млн. астам адам көшірілш әкелінді. Осынын 
нәтижесінде бір жағынан Ресейдің, Украинанын жоне т.б 
республикалардың бірқатар аудандарында мындаған ct-лолар 
бос қалды.

Екінші жағынан 20-30-шы жылдары жергілікті гүрғын- 
дарға қарсы бағытталған куғын-сүргін салдарынан күрт 
кеміген қазақ халқы, енді тыңгерлердің көптеп келуіне 
байланысты, 1959 жылы санак бойынша алатын үлесі 30%-ке 
дейін томендеп кетті.

Тың игеру жылдарында жаппай қоныс аудару науқаны 
рухани, ізеттілік саласына да үлкен зиян алып келді. Кдзақ 
тіліндегі мектептер саны 700-ге кеміп, қазақ іілінде 
шығарылатын әдебиеттердің, баспасоздің саны күрт темендегі 
кетті. 3 мыңнан астам елді мекеннің аты өзгертіліп, тарихи 
үлттық санаға шек қойылды.

Тарихга бүрын болып кермеген көлемді жерді жырту орны 
толмас экологиялық апаттарға, мал жайылымынъщ күрт 
кысқаруына алып келді. Тың игерудің алғашкы жылдарында 
жердің күнарлы бет қыртысы (гомусы) шан-боранға үшырап 
үшып кетуі салдарынан 18 млн. га астам жер эррозияға 
үшырады. Қалындығы 1 см. қара гонырақтьш (юмус) 
қалыптасуы үшін, кем дегенде 2-3 ғасыр уақыт керек еді. 
Жайылым азаюы салдарынан үсақ мал өсіру қарқыны 3 есе 
азайды, жылқы 1916 жылы 4 340 мың болса, 1961 жылы — 
U58 мыңка дейін, ал түйе 1928 жылғы санынан 8 есе кечіді.

Тың игеру барысында орын алып отырған кемшіліктердін 
біркатары КОКП ОК 1965 жылдың наурыз Пленумында 
ашылып, оларды жоюдын шаралары белгіленді. Ауыл іларуа- 
лышығының берік негізін жасау, жоспарлауды жаксарту. 
колхоздар мен совхоздарда шаруашылык есекті снпзу, 
еңбектің материалдық және моральдік кызыгушылығын



үштастыру мівдеттері қойыдцы. Егістіктің зоналык тиімді 
паидалану жүиесі, тың өндіруге бейімделден техникалар 
ңдірше бастады. 1966-1970 жылдары республика ауыл 

шаруашылығын дамытуға 5,5 млрд. сом қаржы бөлінді. 
сыньің, арқдсында 8-ші бесжылды?;та ауыл шаруашылық 
імі % өсіп, Қазақсган Кеңестер Одағының өзіндік ерекше 

уыл шаруашылық ауданына айналды. Оның үлесіне 
дақтағы ауыл шаруашылығы өнімінің 11% тиді. Мемлекеттік 

қорға республикадан өрбір 4-ші тонна жүн, 12-ші тонна ет 
және j-uii тонна астық түсті.
к'р и отырған кезеңдегі өнеркәсіптегі жағдайға

олсақ, соғыстан кейінгі жылдары Қазақстан 
К 'ао^МИКаСЫНЫН' Жағдайы аУЬф болды. Осыған қарамастан 
m^vJ^CTaH шикізат кез* ретінде қаралып, соғыстан зардап 
яілілотт  ̂ аУдандаРды кдлпына келтіру базаларының біріне 
н Ы' “ ың соғыстан кейінгі даму жоспары 1946 жылы 18 
“ lOdfi.UKn оғаРғы Кеңестің бірінші сессиясында бекітілген 
ягпир ът. жылдаРЬІ халық шаруашылығын кдлпына келтіру 
Dernvfinbt^H ӘР1 дамытУ заңымен” белгіленді. Бесжылдықга 
капжкт шаРУашьілығьін дамытуға 8,8  млрд. сом
көпсет*гіигт1нПо ®неркесіп өнімін соғысқа дейінгі 1940 жылш 
завош т.™  еСе асыру жоспаРланды. Қазақ металлургия
кұрьиысын ба^ ™  вздед1.аякгау- К* >агаш,ы
со„,Б: ™ ДЫҚГЫ МеР3імінен бүрын орындау жолында 
металлvnma кен,інеи кэнат жайып, әсіресе қара
казак метя п г и ^ аСЫ ^лкен табыстарға жетті. Теміртаудағы 
жүйесі а ^ « ^ РГ!іЯЛЫҚ заводында 2 мартен пеші, 3 прокат 
іске косылттм т  ^ ° СПЛав заводьінда өндірістің 3-ші кезегі 
мыпыш kcmKv, ҮСТ1 Металлургия саласыңда Өскемен қорғасын 
2 “  S S T *1 салынып> ол алғашкы мырыштьі бере 
көсіпшіліктепі ігятя ** КӨМір шахтасы, Қаратон жөне Мүнайлы
децгеймен салыстарга>ща“527 ’ “ Шфу с0| ыскі1 дейінгі 
1945 ж ьи „ е „ с а л Ыс ™ р™ щ ? 2%з ае^ тіЭ л <!с тР вНДВД

фабрикасы Ж я ^ .ӨСІП саласыВДа Петропавддағы тігін 
заводтары ’өз өнішеЫн ’ 5 ызь^ °Р дадағы> Павлодардағы тері 
түтыну тауап лап^  Г  бере бастадЫ- Осыған қарамастан 
алмады. 1950 жылғм аЛЫІ̂ ГЫҢ с¥Ранысын қанағаттандыра

мәлімет бойынша Қазақстанда түтыну



заттарын өндіретін 65 қана өнеркәсіп орны болды. 
Республикада мақга, түбіт, тері көп мөлшерде орталыкка 
жіберіліп, одан дайындалған дайын мақта өнімінің 0,196, түбіт 
өнімінің 1,4%, тері аяқ-киімнің 1,7% ғана пайдаланды. 
Өйткені кэржының басым бөлігі бұрынғысынша әскери- 
өнеркәсіп салаларына жүмсалды.

50-ші жылдардың екінші жартысынан кейінгі жылдардағы 
Қазақстанның индустриялық дамуының негізгі бағыттары
1956 жылы өткен КОКП-ның XX съезінде кдбылданған халык 
шаруашылығын дамытудың 6 -шы бесжылдық, 1959 жьілы XXI 
съезде қабылданған 1959-1965 жыддарға арналған жетіжылдық 
және 1966 ж. XXIII съезде қабылданған 8-ші бесжылдық 
жоспарлармен белгіленді. 60-шы жылдардың өзінде ғана 700- 
дей кәсіпорын қатарға қосылды. Оның ішінде Жезкдзған 
байыту комбинаты, Өскемен су-электр станциясы, Бүқгырма 
су-электр станциясының бірінші кезегі, Кдрағанды 2-жылу 
электр станциясы, Соколов- Сарыбай кен байыту комбинаты, 
Павлодар трактор зауыты, Алматы мақга-мата комбинаты, 
Жамбыл былғары аяқ-киім комбинаты және т.б. болды. 
“Қазақсельмаш” зауыты ауылшаруашылық машиналары 
бөлшектерін шығаруға мамандандырылып, егін шаруашылығы 
мен мал шаруашылығындағы жұмыстардың механизациялан- 
дырылуын қамтамасыз ететін жаңа машиналар мен жабдықгар 
шығара бастады.

Соғыс жылдары Қазақстанда соғыс түткындарын қабылдау 
үшін мынадай лагерлер құрылған болатын: Балхаш 
каласындағы № 37, Жезкдзғандағы №39, Қарағандыға жақын 
Спасск қаласындағы № 99. Бүл лагерлерде 1947 жылғы 
мәлімет бойынша 35375 неміс өскери түтқындары, 3615 
жапон тұтқындары болды. Бүл түтқындар Қарағанды, Саран, 
Теміртау, Майкұдық, Пришахтинск, Балхаш, Ақмола 
облысындағы өнеркөсіп орындарында да еңбектенді. 1945- 
1950 жылдары №99 лагерьдегі тұтқындар саны 118923 адамға 
көбейді. Лагерь «Қарағанды көмір”, «Шахтақұрылыс”, 
«Жилдорқүрылыс”, «Жилқүрылыс” және т.б. өнеркәсіп орын- 
Дарын ақысыз жүмыс күшімен кзмтамасыз етті. 1948 жылы 
халық шаруашылығында әскери түтқындар саны 1035339-ға 
жетті. Олар 16 халық комиссариаттары салаларында 
еңбектенді. Яғни, жинақ қоры ГУЛАГ жүйесіндегі 
түтқындардың ақысыз еңбегі есебінен толықтырылып отырды.
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Қазақстан территориясындағы әскери тұтқындар 1945 жылдан 
оастап біртіндеп еліне қайтарыла бастайды.

Кеңестік өнеркәсіп ауыр индустрия мен қорғаныс 
комплексінің басым дамуына негізделгендіктен, Қазакстанда 
да әскери өнеркәсіп комплекстері көптеп құрылды. Соньщ 
ішінде қазак жерінде орналасқан ядролык сынақ полигондары 
халықгың қасіретіне айналды. 1948 жылы КСРО Министрлер 

еңесшің кдулысымен Семей полигоны салынды. Осы 
полигонда 1949-1963-ші жылдар аралығында эуеде 113 
ядролық заряд сыналды. 1966 жылдан бастап Каспий 
6acTan^iafbI ^ ЗҒЬІР полигонында ядролық қару сынала

Сынақгар нәтижесінде Қазакстанның кең аумағына 
радиоактивті газдар тарады. Радиация зардаптары қазіргі танға 
деищ халыктың денсаулығына кері әсерін тигізуде. Ядролык 
сынақтар жүргізілген жылдары үкімет тарапынан халыкты 
радиациядан қорғау шаралары жүргізілмеді, керісінше, 
радиация тараған аумақга медициналық тексеруге тиым 
салынып, радиация зардаптары айтылмады. 
г  жылдың басында Байқоңыр ғарыш айлағы салынды.
pJv KypbUIbIC аУданы 6717 шаршы шақырым жерде орналасты.

еТа Ушк^нДагы жарылыстан 4,6 млн. га жерге жанармай 
ъгяйх.т?аП’ зиянды. жанармай ауа кабаттарын, жердегі су, 
ж л т л г ШӨПТерді уландыРды- Космодром көп мөлшерде су 

іВДықган, Сырдария өзенінің денгейі жылдан-жылға 
аоаЯ ТүСТі.

кяКяіг ™ Н болғаннан кейін Хрушев түсында «қырғи-
Te*ev өРШш’ жеңіл және тамақ өндіріс салаларына
ж ел е т і „„паЛЫНЫГІ’ шикізат пен отын өндірілетін салалар
жіғпяйт-т ркынмен Дамығандықтан, халықтың материалдык
жана оипіпТр1611 қалпында кяла берді. Республикада 200-дей жаңа өндіріс орындары салынды.
kvdk " ~ Н °рталыққа шикізат жіберу ушін темір жол 
UIv теміп J ® "  КЗРҚЬІНМ5Н Дамып, 1953 жылы Мойынты "  
Кдзакстан мен п °  л* пайдаланУға берілді. Сібір, Оңтустік 
жолы ашыллы Т  ”яны байланыстарған Павлодар темір 
игепүге бяйпян с  Кдзақстанның мүнайлы аудандарын 
Жетібай-Озен ЬАтЫ *^зақстанда Мақат-Ақтау, Актау-
Z  жол ІЫраУ-Ас^ ань, Бейнеу-Қоңырат секілді 

лері салынды. Халык шаруашылығын



дамытуда темір жол транспортымен бірге республикада 
автомобиль, қүбыр, эуе, су жолдары да негізгі рөл аткдрды. 
Алматыда, Крстанайда, Павлодарда, Ақгөбеде жаңа ірі 
автомобиль жөндеу зауыттары кайта құрылды. Республикада 
60-шы жылдары кубыр транспорты Маңғыстау түбегінің 
мүнай байлыгын игеруге байланысты Өзен-Жетібай-Шевченко, 
Өзен-Атырау-Куйбышев мұнай кұбырлары іске косылды. 
Транспорттағы бұл нәтижелерге кдрамастан Кдзақстанда сол 
уақытта жол катынасы мен қамтылудың жеткіліксіздігі 
байқалды.

Өнеркөсіптегі прогресс Кдзақстандағы индустрия 
саласында жұмысшы табының осуіне мүмкіндік жасады. 
Республикада 1940 жылдармен салыстырғанда 1970 жылы 3,4 
млн. жүмысшы болды, бүл жүмысшы табының 5 есеге 
көбейгендігін көрсетеді. Жүмысшы табы Ірі кәсіпорындарда 
коптеп шоғырланды. Мысалы, Қарағанды металлургия және 
Ащысай полиметалл комбинаттары жүмысшылардың к о іі  
шоғырланған ортасы болды. Біракта экономикалық реформа- 
лардың сәтсіздігі қоғамның әлеуметгік қүрамына және 
түрмыс жағдайына өз әсерін тигізді. Жергілікті үлт 
өкілдерінен маман жүмысшы кадрларын даярлауға қамқорлық 
жасалмағандықтан, 1957-1973 жылдар жүмысшылар арасында 
кдзақгардың алатын үлесі 17,4%-тен, 11,7%-ке дейін төмендеді. 
1970 жылдың басында қазақгар тек мүнай және газ саласында 
ғана басым болды.

Осыган қарамастан республикада машина жасау 
жеткіліксіз қарқынмен дамыды, өнеркәсіп өндірісінде оның 
үлес салмағы 1961 жылы - 10,4%, 1970 жылы — 10,6% дейін 
ғана өсті. Республиканың машина, күрал-жабдыктар 
женіндегі қүрамының 72% басқа республикалардан әкелу 
арқылы шешілді. Республика өндірісінің дамуы негізінен 
шаруашылық айналымға шикізаттың жаңа кездерін косу 
арқьілы қамтамасыз етіліп, өнеркәсіптің шығарушы және 
вндеуші салалары арасындағы алшактық терендей түсті.

60-шы жылдары халық шаруашылығын әміршіл- 
әкімшілдік, бюрократтық жолмен басшылық жасаудың тиімсіз 
екендігі сезіліп, елдің сол кездегі басшылығы оны қайта 
кзрауга талпыныс жасады. 1959 жылы түсті металлургияның 
Г?РДЫҚ кәсіпорындары Қазақстанның қарамағына берілді. 
К-ОКП ОК 1965 жылғы қырқүйек пленумында экономикадаі ы
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әкімшілдік айыпталып, өндіріс басшылығын салалық 
принцип бойынша үйымдастыру қзжет деп табылып, 
өндірістің салалары бойынша одақгық, республикалық және 
жаллыодақгық министрліктер қүру жөнінде шешім 
кдбылданады. Өндіріс орындарына біршама өзіндік еркіндік 
беріліп, жаңаша жоспарлау мен экономикалық ынталандыруға 
көше бастады.

Халық шаруашылык кеңестері жойылып, жаңадан 
қүрылған министрліктердің қызмет ауқымы кеңейді. Әр 
министрлік өз саласын қдржыландыру, басқару, шикізат пен 
жабдыкты бөлу, өнім сапасын қадағалау және т.б. күрделі 
міндеттерді аткдрды. Өндіріс орындарына да біршама еркіндік 
берілгендіктен, оларға өзін-өзі қаржыландыруға, 
жүмысшылардың сапалы еңбегіне төленетін еңбекак5>: 
көлемін көтеруге рүқсат берілді. Сонымен бірге ө н е р к ә с іп  
ынтасын артгыру үшін еңбекақы қорында өнеркәсіп кірісінін 
жартысы кдлдырылды. Бүл жағдай еңбек с а п а с ы н ,  өнім 
сапасын өсіруге, шикізатты үнемді пайдалануға жол ашты.

60-шы жылдардың соңына кдрай жаңа жоспарлау
жүйесіне 1467 өнеркәсіп немесе барлық өнеркөсіп орнынын 
80% көшті.

Бүл реформа нәтижесі жоғары болды. Сегізінші 
бесжылдықга (1966-1970 жылдар) халық шаруашылығы 
жоспарлы экономикаға кешкен кезден бері алғаш рет ең 
жоғарғы көрсеткішхе жетті.

Сегізінші бесжылдықга өндіріс күші жоғарғы кдрқынмен 
дамыды. Қазақстан Одақ бойынша көмір өндіруден, қорғасын 
қорытудан алға шықгы. Мүнай өндіру, химия өнеркәсібінін, 
маңызы артты. Кен орындары көптеп ашылып, жаңа 
енеркесіп аудандары ашылды.

Бесжылдықгың соңына қарай 4 4 5  ір і  ө н е р к ә с іп  о р ы н д а р ы  
цехтаР ашылып, зауыттар м е н  ф а б р и к а л а р  қ а й т а  

жаодықгалды. Кдзақстанда минералды түз, с и н т е т и к а л ы к  
каучук, химия өндірістері кеңейді. К ^ р а т а у  бассей н ін дегі 
фосфорит қоры, К С Р О - д а ғ ы  сары ф о с ф о р  мен т ы ң а й т к ы ш  
шығаратын ірі орталықкд айналды.

Соколов-Сарыбай тау-кен комбинатының өнімі Орал 
металлургия зауытының және т.б. өнеркәсіп о р ы н д а р ы н ы н  

көзше айналды. Қарағанды металл зауытының Одак 
ша маңызы өсті. Ол жоғарғы сапалы шойын, мыс
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өндірді. Республика хром өндіруден бірінші орынға, темір 
және марганец өнімдерін өңдіруден үшінші орынға көтерілді. 
Машина жасау өнімін өндіру 1,6 рет, соның ішінде ауыл 
шаруашылығы машиналарын өндіру 2 есе артты. Қазақстанда 
машина жөне машина жабдықгарының 300 жаңа түрі 
шығарылды. Республикадағы трактор жасау саласының негізі 
болған Павлодар трактор зауыты іске қосылды.

Жеңіл өнеркәсіп салалары да біршама дамыды. Қазақстан 
жеңіл өнеркәсібі 1970 жылы Одақ бойынша ендірілген 
барлық өнімнің 16%-ін берді.

60-шы жылдардағы ауыл шаруашылығының жағдайы 
нашар болды. Бұл жылдары ауыл шаруашылығы өзінің өсу 
деңгейін тоқтатқан болатын. Себебі, жаңадан игерілген 
жерлер өз мүмкіндіктерін сарқыды, колхозшылар мен ауыл 
шаруашылығы еңбеккерлерінің материалдық жағдайы төмен 
болғандықтан еңбекке ынтасы болмады. Сонымен бірге ауыл 
шаруашылығы өз деңгейінде кэржыланбады, ауыл 
шаруашылығы өнімін сату багасы реттелінбеді. Жер оңдеу 
мәдениетін, топырақ қүнарлыгын көтеру, сумен қамтамасыз 
ету дұрыс жолға қойылмады. Мал бағу, егін салу барысында 
жергілікті жердің географиялық, климаттық ерекшеліктері 
мүлдем ескерілмеді.

Ауыл шаруашығы мәселесі партияның 1965 жылғы 
наурыз, 1966 жылғы мамыр пленумдарывда кдралғанымен, 
экономиканың бүл саласын дамыту барысында жүзеге 
асырылған шаралар сәтсіз аяқгалды.

КОКП ОК-нің бірінші хатшысы Л. И. Брежнев басқарған 
басшылық еткеннен сабақ алмады. Осының салдарынан ауыл 
шаруашылығына, өңдіріске кдтысты қаулы-қарарлар 
бүрынғысынша әкімшіл-әміршіл сипатта қала берді. 
Қабылданған каулылар іс жүзінде кеңес аткдру комитеттері 
мең шаруашылық үйымдарының атқаратын міндеттерін 
облыстық, аудандық жэне бастауыш партия үйымдарына 
жүктеп, өндіріс орындары, колхоздар мен совхоздарды өзіндік 
еркіндіктен айырды. Реформалар кредиттік-қаржылық 
жүйемен, материалдық-техникалық жабдықтаумен
байланыстырылмады. Осылардың салдарынан бір жағынан 
Қазақстанның экономикасының куаты арта түссе, екінші 
жағынан оның орталыққа тәуелділігі күшейе түсті.
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әм гр ШІЛ-ӘКІМШиі ЖҮЙЕНІҢ ТОҚЫРАУ 
ъ ™ 5 Й ^ Ғ НДАҒЬІ КЛЗАҚСТАННЫҢ ӘЛЕУМЕ ІТІК- 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ ДАМУЫ

Олеуметгік-экоіюмикалық дамудагы теріс қүбылыетар. 
Кргамдық-саяси омірдегі кслецсіз қүбылыстардьщ стек алуы. 
К,оғамдык.-экоіюмикаііық омірді қайта құруіа багыт.

1. Әлеуметтік-экономикалық дамудағы теріс күбылыстар

XX ғ. 70-жылдарының басында 60-шы жылдардьщ орта- 
сывда асталған экономикалық реформанын қоғамдык 

дірістің тиіадділігін арттыруға бағытталған бастапқы 
идеялары бұрмаланьш және көп ұзамай реформаны жүргізу
болатьп^ЫП' таРИХЬШЬІЗДағы тоқырау кезеңі басталған

Кя.,„ТОҚЫрау кезеңі дейтін 1971-1985 жылдар аралығында 
IV қстан экономикасы бұрынғысынша техникалық прогреске 

. карабайыр әдіспен дамыды. Бұл жылдары 
И! 3 ^ ШТ' өрке"детУге 40,8 млрд. сом немесе халык 
t с ^  ьілығына бөлінген барлық қаржының 32% жүмсалды.
мяишио 1Ш1НДе өнеРкәсіп өнімінің жалпы көлемі 2 есе. ал 
астяіи я * асаУ’ химия өнеркәсібі сияқты салаларда 3 еседен
шоғыттГы^1, ИСрГетикада электР қуатын өндіру одан әрі 
ньш r  °рталықтандырылды. 1975 жылы республика- 
э н е п г , ^ ЫҚ _КӘсіпоРьиадары дерлік бір орталыкган 
нейтпонғя н жа дьіК’Талды- Шевченко қаласында шапшан 
жүмыс ігтрпіеП\лДеЛГеН дүние жүзіндегі аса ірі атом реакторы 
өсудін жьтгтп ашина жасау жэне металл өқцеу саласындағы 

Б у л ^  ҚОРТЗШа жеттһ
арда л а  PJ ™ Tep ОНЬІНШЫ жэне он бірінші бесжылдыкт- 
S L p L h  іпТ«Н • Ж0ІС 1980 жьига дейі«  250-ге жуык 
жаңа салалаоы r! ^ IpiCI-ep мен цехтаР >ске қосылды, өндірістін
ньщ бфьщгай x Z t 60JW>I- Дегенмен осы * ™ рда КСР0'
кеткен Қазақстан ^  “ аруашьілығьі жүйесіне әбден кірігш
Республика өнеркәс°бЫінКаСЫ кдрқывды дами алған жоқ' 
министрліктің капама жаРтысына жуығы одақтык
республиканың шикізат төсүпгтЛДЫ' ° дак:гық ведомстволар
3°Р пайда тяптк, РесУРСТ£фын өздеріне тасып алып, аса 
инфракұрылымлы іраҚ’ олар Қазақстан бюджетіне 
230 мытуға каржы жұмсамады. Олар өз



қарауындағы кәсіпорынлар арқылы жылына 15 млрд. сом 
жалпы табыс алып отырса да, республикалық бюджетке бар 
болғаны 31 млн. сом немесе 1 проценттен аз қаржы аудардьт. 
Міне, осындай және тағы да баска себептерге байланысты 
онеркәсіп өнімінін кейбір түрлерін өндіру жөніндеіі 
жекелеген экономикалық көрсеткіштер бойынша жоспарлык 
тапсырмалар орындалмады. Өндірісті жоспарлауда 
кемшіліктер орын алды, жаңа өндірістік куаттар кешігіп іске 
қосылды. Еңбек тәртібін бүзушылыкка жол берілді, ғылым 
мен техниканың жетістіктері ондіріске жеткілікті дәрежсде тез 
енгізілмеді. Осының әсерінен, республика өндіріс орындары 
1981 ж. 760 млн. сом, 1982 ж. — 1,0 млрд., 1983 ж. — 1,3 млрд., 
1984 ж. -- 1,65 млрд. сомға жоспарлы өнімді бергеи жоқ. 
Сонымен бірге ондіріс тиімділігі мен өнім сапасын арттыруда, 
ғылыми-техникалық дамуда, қазіргі заманғы техника мен 
технологияны игеруде капиталистік мемлекеттерден кейін
қалу күшейе түсті.

Бүл жылдарда жалпы онім көрсеткішін осіру ауыр 
өнеркәсіпте негізгі мақсатқа айналды. Күрделі қурылыста да 
жүмысты атқарудың үзақ мерзімге созылуы салдарынан 
үлттық байлықтың едәуір бөлігі істен шығып қалып жатты. 
Қымбаткд гүсетін, жоғары ғылыми-техникалық корсеткіш- 
терге жетуді кдмтамасыз етпейтін ондіріс орындары с;ілынды. 
Бірақ, осыған қарамастан республиканың басшылығы партия- 
ның кезекті съездерінде ірі өнеркесіп орнының, шахтанын, 
мүнай кәсіпшілігінің, комбинаттардың, зауыттардың кдтарға 
қосылғаны туралы зор жігерленген рухта есеп беріп от ырды. 
Еңбекті, материал мен ақшаны коп жүмсаған кәсіпорыи жөне 
оның басшыларының көрсеткіші жоғары бага.іанды. 
Республика ілгерілеу қарқынынан айырыла бастады, 
шаруашылықгың барлық саласында іркіліс кг>бейіп. 
Қиыншылықтар үсті-үстіне жинақгалып, шиеленісс түсті, 
шешілмеген проблемалар кобейді. IX бесжшідықга 
жоспардың күрт төмендетілгеніне кдрамастан оі(еркәсіл 
көлемі 12,6%-ке орындалмады. Оныншы бесжылдық - 2. р 
ке, ал он бірінші — 3,6% орындалған жоқ. Сонын салдарынан 
каралып отырған жылдарда үлттық табыстың өсу карқыны 
баяулап, 80-ші жылдардың бас кезінде эк0 іі°микси!ь 
тоқьірауға жақындатқан деңгейге дейін күлдырады. Ь и  ' 
рестіублика үлттық табысын 60-70%-ке өсіру міндегі кои
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ол іс жүзінде 36%-ке ғана орындалды. Республиканың 
көптеген шаруашылық қызметкерлері ұлттық байлықты 
молайту қамьін ойламай, қайта белгілі бір салаға материал 
мен еңбекті, жұмыс уақытын көбірек жұмсап, оны 
қымоатырақ бағаға еткізуге өуестенді. Осының салдарынан 
өнімнщ жалпы саны” өскенімен, бірақ тауарлар жетіспеді. 
Кдзақстан дамыған басқа елдерге қарағанда өнімнің бір 
өлшеміне шикізатты, энергияны, басқа да куаггарды едәуір 
көп жүмсады. Мәселен, АҚШ пен Жапония өнімнің бір 
өлшеміне бізге қарағанда шикізат пен энергияны 30-40% кем 
паидаланды. Қазақстанның бай табиғи және еңбек куаттары 
асшы кадрларды дандайсытып жіберді. Елдің экономикасы- 

ның ондаған жылдар бойы экстенсивті жолмен дамығаны 
көоінесе осы себептен еді.

Өндірісті көлемі жағынан басымырақ өсіру идеяларында 
тәр иеленген республика басшылығы үсті-үстіне жаңа 
шығындар жұмсау әдісімен әрекет жасады, отын, энергетика 
салаларын үлғайтты, өндіріске табиғи ресурстарды ж е д ед ц ете  
тартты. Мысалы, Маңғыстауда өндіретін мүнайдың және 
онымен қосылып шығатын газдың тек қана 8- 10% ғана 
паидаланылды. Аса ірі көсіпорындар салу арқылы шикізат 

аларьін дамытуға бағыт үстау ғылыми прогресс арқылы
х Г Г “ДеИТШ ӨНДІрісті тежеДІ> өңдеу, қайталап өвдеу, жаңа 
тауарлар шығару салалары баяу дамыды.

ВДірістің теңестірілмеуі, әкімшілік арқылы басқарылуы 
ЖЬІЛДЬ1Қ’ т°к,сандық жөне айлық тапсырмаларды 

^ я ™ і ОТЬфУ үЙреншікті іске айналды. 1981-1985 жылдары
министрліктер мен ведомстволардың 

кты(іыгтРЫ 300-ден астам рет өзгертілген. Күрделі 
күоытіыгта^Да пеген объектілер саны өсті, жоспарлы 
сал РДың орнына жоспардан тыс көптеген қүрылыстар
салу koRpй !?іСЬІ7пЖазу’ ҚҰРьиыс материалдарын талан-таражға 
лікті пями™ -^ьілдарда қүрылыста бригадалық-мердігер- 
шылаплын УнгіҚозғалысы басталды. Оның негізінде жүмыс- 
еңбекакы ТА! 6 РесУРстаРДы пайдалануда тәртіп орнату, 

Z  T Q ТеңгеРмешілі^  жою, неғұрлым көбірек 
мердігеолікті го?ЛЫН̂ ЗҒЫ Үмтьиіысы жатқан еді. Бригадалык 
іс жүзінде мептгр*^311*46- ^олдады және насихаттады, ал 

т  Ртк ӨД1С КӨПТеген арвдлы жокка
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Бүл кезде Кдзақсганда экономиканы дамытуда интенсиьті 
жолға көшу және ғылыми-техникалық прогресті өрістетуге 
бағыт алывды. Қызықты идеялар мен үсыныстар аз болғлн 
жоқ, жаңашылдар мен өнертапкыштардың саны көбейді, тек 
1981-1985 жылдары жаңашыл ұсыныстар берген авторлардың 
саны 818,8 мың адамға жетті. Алайда, олар өндіріске ғылыми- 
техникалық прогрестің жетістіктерін енгізу практикасында аз 
ықпал жасады. Көптеген кәсіпорындарда өндірістін бүкіл 
процесі емес, тек жеке учаскелері ғана автоматтандырылды 
немесе комплексті механикаландырылды. 80-ші жылдардың 
орта кезінде өнеркәсіптегі жүмысшылардын үштен бірі, 
қүрылыста жартысынан астамы ауыр қол еңбегін атқарды, 
олардың творчестволық белсенділігі томен болды. Кәсіпорын- 
дарда социалистік жарысты үйымдастыру жасанды сипат 
алды. Ресми мәлімет бойынша бүл жылдары жарыскд 
жүмысшылардың 90% қагысқанымен, мүның өндірістің өсу 
каркьшына, еңбек өнімділігіне, өнімнің сапасын жақсартуга. 
ондірісті жетілдіруге ықпалы болған жоқ. Өндірісте 
немкүрайлылық, салақгық, ынта-жігерсіздік тағы басқа да 
келеңсіз көріністер үйреншікті әдетке айналды.

Тоқьірау кезеңін қамтыған үш бесжылдық аралығында 
ауыл шаруашылығын 1965 жылдан басталған реформалау ярі 
жалғастырылды. Аграрлык, салаға қаржыны көптеп бөлу, 
селоның әлеуметтік проблемаларын шешу, шаруашылық 
есепті енгізу, ауыл шаруашылық онімдерінің сатып алу 
бағасын арттыру шаралары белгіленді. Осы бағытта тек 1971-
1978 жж. ауъш шаруашылық саласына 58,2 млрд. сом бөлінді. 
Мүның нәтижесінде 1985 жылға дейін негізгі егін шаруа- 
шылығы жүмыстары — жер жырту, түкым себу, дәнді 
дакылдарды жинау, мал шаруашылығы саласындагы жүмыстар 
75-90% техникаландырылды. Алайда, ауыл шаруашылығы 
проблемаларын тек күрделі қаржыны көбейту аркылы шешу 
жолы тиісті нәтиже бермеді. Аграрлық секторда аса маңызды 
орын алатын жердің құнарлылығын арттыру, электрлендіру, 
ауыл шаруашылығы онімдерін сақгайтын және өндейтін 
кәсіпорындар жеткілікті дәрежеде салынбады. Сондай-ақ село 
сңбекксрлерінің әлеуметтік-экономикалық проблемалары 
шешшмей кдлды, сөйтіп бүл салада күткен бетбүрыс болмады, 
нәтижесінде ауьиі шаруашылық өнімдерін ондіру түраксыз 
оолды. Епстіктің шығымдылығы азайды, мал шаруашылық 
німдерін өндіру төмендеді.
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Бүл кезде ауыл шаруашылығы секторының құрамывда 
едәуір ұйымдық өзгерістер енгізіліп, колхоздардың есебінен 
совхоздардың саны көбейді. 1960 жылы республикада 879 
совхоз бен 1355 колхоз болса, 1985 жылы колхоздар есебінен 
совхоздар саны 2140-кд өсіп, 388 колхоз қалды. Сөйтіп, 
меншіктің кооперативтік-колхоздық түрінің үлес салмағы 
едәуір төмендеді. Бірақ, осыған қарамастан колхоздық 
менпііктің одан әрі жетілуін байқауға болады. 1971-1985 
жылдары совхоздардың өнімі көбеймей бір орында түрып 
қалса, колхоздарда ол орта есеппен 200 мың сомға дейін өсті.

Мал шаруашылығының жем-шөп базасы нығайтылды, 
жем-шөптік дақылдар егілетін алқаптар үлғайтылды. Дегенмен 
мүның барлығы тек экстенсивтік шаруашылық негізінде іске 
асырылды. Атап айтқанда, жемшөптік дақылдар егілетін 
алкэптар сегізінші бесжылдыктағы 6678,4 мың гектардың 
Г ? на ^  бесжылдыкгга 8824,6 мың гектарға дейін жеткізілді.

жылы жоспарланған 50 млн. қойдың орнына тек қана 35 
млн. қой болды. Оған шопанның ауыр еңбегіне немкүрайлы 
кэрау, малды күтіп бағудағы қазақтың еңбек дәстұрін елемеу, 
халықгың ғасырлар бойы қалыптасқан, сыннан өткен 
технологиясының жоғалып кетуі үлкен әсерін тигізді.

ір аитып кететін жағдай, бүл жылдары мал шаруашылы- 
с өнеРкәсшт*к негізге көшіру басталды. Сондай-ақ ет және 
үт ендфетш кешендер мен мал семіртетін алаңдар салынды, 

fiinirp.1*1 • ӨС1Р.1П’ семФтетін мамандаңдырылған шаруашылык 
кХнажындаР өсіретін фермалар қүрылды. Жалпы 

бритой- a МЫҢ *&Ра малДы жедел өсірігі, семіртетін төрт 
< « w . '  „ облысы бойынша 10 мың басқа арналған
есептелген “ж ’пГ*0 Кдз^қстан облысында 5 мың басқа 
апналған “П п ^ “ ОВСКИІІ > ° Р ал облысында 5 мың басқа 
баска япняпи В̂ тт газетіі атындағы, Ақмола облысында 3 мың 
облысынпя Н р ' кешенДері жүмыс істеді. Караганды
K e S ™ *  Ш°ШКД ӨСІрІП бордақылайтын “ВоТынский” 
баПоі қо‘ь№  1976 жылдың басына кэрай 575 мьщ
өнеркәсіптіиг нр ’■ МЬІҢ шошка’ 1.7 миллионнан астам қой өнеркәсштік непзде күгіп бағылды.

ж а ғ д Х а р ° С̂ л ^ ^ а РДбасат̂  шаруашылығында келеңсіз
нөтижесінде мал саны я2  аурулары көбеиш,
өндіпү жйнінрн ып кетп. Азық-түліктік астык

дақга алдыңғы орындардың біріне шықкдн



республика жыл сайын жемге арнап басқа жерлерден 
миллиондаған тонна астық сатып алып отырды. Мүнда ауыл 
шаруашылығы өнімдерін өндеу, сақгау, халыққа сату ісі 
бетімен жіберілді. Көліктің, элеваторлардың, қоймалардың 
жетіспеушілігінен, жолдың нашарлығынан жыл сайын 
жиналып алынған өнімнің 20%-тен 40%-ке дейінгісі ысырап 
болды. Ауыл тұрғындарының еңбегі тиісінше бағаланбай, олар 
қалаларға, баска жақгарға көшіп кетуге мәжбүр болды.

Аграрлық сектор саласында енгізілген жаңа сатып алу 
бағасы көбінше өнімнің өзіндік құнын акгамады. Зиянмен 
жүмыс істейтін шаруашылықтардың саны артты. Егер 1970 
жылы ондай шаруашылықгардың үлес саны совхоздардың 
26%-ін, колхоздардың 4%-ін кдмтыса, 1985 жылы совхоздар- 
дың 53% , колхоздардың 49% зиянмен жүмыс істеді. Ауыл, 
село еңбекшілеріне еңбекақы төлеуде теңгермешілік күшейді, 
адамдар көбінесе ақшаны жүмыстың нәтижесі үшін емес, 
жүмыскд шыққаны үшін алды. Еңбекге ақы төлеу оның 
енімділігінің өсуінен басып озды.

Республиканың жеріілікті жерлеріндегі ауыл шаруашылығы 
өндірісін үтымды үйымдастыру, оның тиімділігін арттыру 
бағытындағы кейбір ізденістер басшы органдар тарапынан 
қоддау таппады. 80-ші жылдардың басында жүргізілген сансыз 
көп кдйта күрулар, эксперименттер, бағаның, интеграция мен 
мамандандырудың жаңа түрлерін жөне т.б. енгізу ауыл 
шаруашылығының берекесін кетірді. Одан болдырған ауыл 
шаруашылығы қатаң әкімшілік бақылауға алынып, аяғында 
келіп дағдарысқа үшырады. Істің жағдайын жаңа шешімдер 
кабылдау жолымен өзгертуге тырысу елеулі нәтиже бермеді.

XX ғ. 70 және 80 жж. бірінші жартысында Кдзақстанда 
халықгың әлеуметтік жағдайын көтеруде бірсыпыра істер 
атқарылды, жүмысшылар мен қызметшілердің орташа айлық 
табысы едөуір өсті. 70-жылдардың І-ші жартысында халық 
шаруашылығының өндірістік салаларында жаңа еңбек ақы 
белгіленді, ең төменгі жалақы 70 сомға жеткізілді. 
Колхозшылардың кепілді еңбек ақысы көбейді, халықтың 
твмен айлық алатындары орташа айлық алатындар дәрежесіне 
көтершді. Осы жылдары халықты қоғамдық түтыну қоры 
есебінен қамтамасыз ету біраз жақсарды. Оның едәуір бөлігі 
жөрдем, зейнетақы жене стипендия төлеуге, тегін білім алуға, 
денсаулық сақтауға, мәдени жөне түрмыстық қызмет
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корсетуге жүмсалды. 1971 жылы колхозшылар үшін де жүмыс 
шылар мен қызметкерлерге белгшенгендей зейнетакы елплеу 
тәртібі енгізілді. 1972-1974 жж. соғыс және еңбек мүгедек- 
теріне айлық орташа зейнетақы 33%-ке көбейтілді, ал ж' 
Отан соғысының мүгедектеріне қ о с ы м ш а  жеңіддіктер енпзілді.

Алайда, бүл шаралардың халыкгың түрмыс дәрежесін көтеруге 
ыклалы аз тиді. Ойткені мемлекеттің және кәсіпорындарды 
бағаны көтеруі, тауарлар сапасының нашарлауы, тапшылыкгын 
өсуі, еңбек ақы төлеудегі тенгермешілік және т.б. халыкгы 
түрмыс жағдайының төмевдеуіне өкеп соқгырды. Оған ак 1̂̂ 1 
қүнсыздануы эсер етті, тек 1970-1986 жж. күнсыздану с 

өсті. Әлеуметтік саладағы ең өткір проблеманың бірі TVP^ 
үй проблемасы болды. Халық санының өсуіне баиланы 
түрғын үймен қамтамасыз ету мәселесі аяғына де 
шешілмеді, оған үй салуға бөлінген қаржының азаюы 
болды, түрғын үй қүрылысының жоспары орындалмады. > 
11-ші бесжылдықта ғана республикада 1,2 млн. шаршы ме р 
түргын үй пайдалануға берілмеді, мектеп, аурухана, ал 
бақшасын салу жоспары орындалмады. .

Сөйтіп, тоқырау кезіндегі келеңсіз процестер әлеуие 
саланы мықгап шарпыды. Әлеуметтік-мәдени саланы дамыту 
кдржы бөлудің “калдьіқгық принциптері” крлыптасты, яғни 
салаға таза өндірістік мақсатгардан артылған кдржы ғана бөли ^

Қорыта келгенде, 70-80-жылдары республика экономик 
сында түтастай Одақтың халық ш а р у а ш ы л ы ғ ы н а  тә 
үйлесімсіздіктердің бәрі көріне бастады. Бүл е ң  ал д ы м е  
баскэрудың әміршіл-әкімшілд ік әдістерінің әбден о р н ы ғу ь  
еді. Экономикалық ынталандыруды жоқкд шығара отыры , 
қалыптасқан жүйе экономиканы экстенсивтік даму жольінд 
үзақ ұстап кзлды. Мемлекеттік меншіктің іс жүзінде 
ведомстволық меншікке айналдырылуы өндіріс кызметкер 
лерін күрал-жабдыктарынан алыстатуға алып келді. Еңбекакы 
төлеу жүйесі еңбектің нәтижесімен б а й л а н ы с т ы р ы л м а д ы . 
Кәсіпорындардың е ш қ а н д а й  дербестігі болған жоқ. Халык 
шаруашылығы иесіздіктен, жаңа техника мен технологияны 
нашар енгізуден үлкен зиян шегіп жатты. Экономикалык 
ведомстволар түріндегі орталықгың әміріне бағыну р е с п у б л и -  
кадағы жағдайды одан ері қиындата түсті. 80-ші жылдардын 
ортасында республика экономикасы дағдарыс ж а ғ д а й ы н а  
үшырады.
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2. Қоғамдық-саяси өмірдегі келеңсіз қүбылыстардын 
етек алуы

XX ғ. 70-80-жылдары республиканын қогамдык-саяси өмі- 
рінде де күрделі жағдай қалыптасты. КОКП-ның әлеуметтік- 
экономикалық саясаттағы қателері ұлттық кдтынастарға да 
әсерін тигізбей қойған жоқ. Брежневтік басшылык бүл 
салаларды мүлтіксіз әрі ешқандай проблема жоқ деп санады. 
Үлт мәселесін шешудегі табыстарды асыра бағалау 
кемелденген социализм концепциясынан туындады. Нақ осы 
кезеңде үлт мәселесіндегі проблемалар шешілуінен гөрі 
шапшаңырақ қордаланды.

1922 ж. федералдық мемлекет ретінде қүрылған КСРО іс 
жүзінде унитарлык мемлекетке айналып кетті. Онын күрз- 
мындағы Одақгас республикалардың қуқыктары шектеліп. 
нақты егемендігі жок автономия ретінде дамыды, Үлпардың 
өзін өзі билеуі іс жүзінде үмыт болды. КСРО-дан еркіп шығу 
қүқы болғанымен бірде-бір халық оны пайдалана алмады. Бүл 
жерде пакты өмір шындығы есепке алынбады. саяси 
демократиянын бүрмаланғандығы салдарынан бүлайша ерік 
білдірудіц өзі мүмкін емес еді.

Үлттық проблеманың бәрін тек интернационалдық тирбиені 
жақсарту арқылы ғана шешуге болады деп пайымдалды. Бүл 
бағыттағы тәрбие нақты өмірден алшақ жүргізілді, 
интернационализм идеяларын насихаттаумен шектелді. Осі.і 
мағынада алғанда интернационалдық тәрбие улттык 
саясаттың орнына жүрді немесе бүтіндей оны ауыстырды.

Түрі үлггық мәдениет, оқу мен тәрбие іс жүзінде аударма 
болды. 70-80 жж. үлттық салт-санадан гөрі кеңестік салт-сана 
кобірек дәріптелді. Қоғамдық-саяси өмірде европоиситризм 
басым еді. КСРО халықтары мен үлттарының дамуындағы 
орыс мәдениетінің ролін асыра бағалау етек алды. Біздің 
тарихымыздың бөліп алуға болмайтын бөлігі болып 
табылатьш көшпелілік өркениеті мен шығыс мәденлетінің 
бүкіл қабаты жауып тасталды, адамдардың тарихи санасын 
жою процесі жүрді. 1917 ж. Кдзан төңкерісіне дейінгінін бәрін 
үмытуға табандылықпен мәжбүр етілді. Мүның керісііше 
К-еңес доуірінің тарихы барынша дәріптелді. Ресми органдар 
мен насихат қазақ халқының және Одактын баска 
халықтарының нағыз тарихы тек 1917 жылдан басталаты деп 
жүртты сендірді.
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Шүғыл интернационалдандыру, үлттық мүдделерді есепке 
алмаи бюрократтық және күштеп кудалау әдістерімен біртүгас 
совет халқының қалыптасуын шапшаңдатуға тырысу ұлт 
саясатында өрескел ағаттықгар мен елеулі қателіктер жіберуге 
әкеліп соктырды. Ал шынайы интернационализм “өз” үлтың- 
ның да және баскд үлттардың да үлттық мүдделерін түсініп, 
моиындамайынша мүмкін емес еді. Үлтшылдық ең алдымен 
үлттық мүдделерді кемсітуден пайда болады.

Кдзақстанда тіл саясатында да кемсітушілік орын алды. 
ирыс тхлін республикада кдзақгардьщ 60%-і меңгерсе, кдзак 
тілш орыстардың 1%-нен де азы меңгерді. Қазақ тілі тек 
түрмыстық саламен шектеліп, іс жүргізуде, мемлекеггік, 
дипломатиялық, әскери өмірде, жоғары мектептерде қолда- 
нылмады. Кітаптың 95% орыс тілінде басылды, теледидар 
хабарларының 70% эфирге орыс тілінде шыкгы. Бүрынғы 
(-■ „-дағы империялық тіл саясаты ең алдымен орыс тілін 

ілмеитін адамдардың әлеметтік өсу мүмкіндікгерін шүғыл 
тарылта беру мақсатын көздеді.

Үлт саясатындағы бүрмалаулар, саяси ахуалдың қаталдан- 
рылуы, ерюн ой-пікір айтуға өкіметтің төзбеушілігі, әсіресе 

зияльілар арасында наразылық туғызды. Ол түрліхие көрінді.
шы5аРмаШылык- және ғылыми интеллигенция 

Нда. республиканы орыстандыру саясаты айыптадцы, 
тілінщ жағдайына, республиканың егемендік қүқының 

жоқгығына алаңдаушылық білдірілді.
RarKiwT!Z f IbIK' Me'^ieKeTriK ^Рыяым қызметшің 70-80-жж. 
ліктін юг,- ӨЗеКТ1 1 бұрынғыша үлтшылдықка, жершіл-
каосы ™ ”1Сг 5 1Не ^ ?не патРиархалдық құрылысты дәріптеуге 
Өміп m U ' геіие рйлаудың барлық түрі қудаланды.
догм я пяпмиа TVPFaH жүиенің идесшогиясы мен жаттанды 
шыгапмяпяпктСаИ *еішеген өз көзкдрастарын әдебиет пен өнер 
лаүга vmwranf4 \л 6ЛегеН интеллигенцияның өкіддері куда- 
талантгы кітябы салы’ ақьш О.Сүлейменовтың “АзиЯ” деген 
оппоненттері (Ошюшет * * 2 ^  ¥шь^ цы‘ О Сүлейменовтың 
сертацияга таддау жаст еңбекке> баяңдамаға, дис-
адам) “М опп!!; ’ „аға ^РУші жэне кдрсы пікір айтушы

ПИРДИЯ" “Звезда" жэне басИ
мен максатьша ^ ™ 1* e ,M lm ”w“ s  6ағьггы
шығарма жвне „рьіска кдрсь^п а ^ ь ш ^ Г ^  ПаН™ РН,СТ,К 
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Кеңестік билік ғалымдар арасындағы 
бостандығына барынша тиым салып отырды. “ с ’ 
жылы философия институтының авторлар үжымы Даярлаған 
“Дәстүрлі қазақ өнерінін дүниетанымы” деген “ тапт 
шығаруға тиым салды. Антрополог  ̂ см гұ 
“Қазақстанның этностық геногеографиясы деген кіта0 
идеялық түрғыдан зиянды деп табылды. тор 
методологиялық кдте жіберген, ру-тайпалық факторларды 
бүгінгі заманмен байланысты біржақты баяндаған деген аиьш 
тагылған. Кейінірек бүл айыптын, бәрі алынып тасталды.

1979 жылы жазда Ақмолада болған окиға үлтгық 
кдтынастардағы үлғая түскен қарама-кдйшылықгардың 
көрінісі еді. Ол үлттық қатынасты түпкілікті халықтың 
мүдделерін есепке алмай орталықтын әміршілдік әдіспен 
ретгеуінің мезгілі өткенін көрсетті. Қазақстанда 1979 жылы 
меміс автономиясын қүру әрекеті және оған кдзақ 
түрғындарының кдрсы шығуы республиканың саяси 
тарихындағы маңызды оқиғалардың бірі. Казакстанда неміс 
автономиялы облысын күру туралы шешім 1979 жылы 
көктемде КОКП Орталық Комитеті Саяси Бюросының 
мәжілісінде республиканың үкіметі мен Жоғарғы Кеңесінің 
келісімінсіз қабылданды. Кдзақстан Компартиясы Орталық 
Комитетінің сол кездегі бірінші хатшысы Д.А.К,онаевтың 
куәлік етуіне кдрағанда, казақ жерінің кдқ ортасынан неміс 
автономиялық облысын ашу туралы шешім қабыддауға КСРО 
Мемдекетгік кауіпсіздік комитетінің төрағасы Ю.Андропов 
мұрындық болған көрінеді. Бүл автономиялы облысқа 
Ақмола, Павлодар, Караганды және Көкшетау облыстарының 
бірсыпыра аудандары беріліп, Ерейментау каласы оның 
орталығы жасалмақ болып белгіленді.

Автономиялы облыс қүру туралы мәлімет республикаға тез 
тарап, кдзақ халқының заңды кдрсылыгын туғызды. 
Маусымның 16 күні таңертең негізінен облыс орталығындағы 
жоғары оку орындары мен техникумдарының студентгері 
катарындағы қазақ жастары кзланың орталық алаңына 
жиналды. Жастар қазақ жэне орыс тілінде “ Қазакстан 
бөлінбейді!”, “Неміс автономиясы болмасын!” және басқа 
Үраидар жазылған транспоранттар алып шықты. Митинг 

решьдің неміс автономиясын күру туралы шешімін 
аиыптаған үндеу кабылдады.
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19 маусымда Ақмолада тағы бір демонстрация болды. Оны
аудандардан келген соғыс және еңбек ардагерлері бастады.
Оған 2 мыңнан 4 мыңға дейін адам қатысты. Д ем о н стр ац и яға
қатысушылар облыс басшыларына автономияны қуруға қарсы
ундеу тапсырды. Ақмоладан кейін шағын митингілер мен
демонстрациялар Атбасарда, Ерейментауда, Көкшетауда өтті.
КОКП Орталык Комитеті Саяси Бюросының бүл шешіміне
республикада түратын немістердің өздері ле қарсы болды.
Олар “Кдзақстаннан шаңырақ сүрағанымыз жоқ, кеңес
немістерінің ту тікпек жері Еділ бойы, автономия алсак, °
бастағы "ата” қоныстан ірге кетереміз”, - деп о т ы р ы п  алды.
Бүл жерде еске салып кететін жағдай: бүрын Волга бойында,
нақтырақ айтсак Ресейдің Волгоград және Саратов
облыстарының аумағында неміс автономиялық облысы бар
болатын. Ол 1941 жылы Гитлерлік Германия әскерлері КСРО-
га басып кіргеннен кейін Кенес үкіметінін шешімімен
таратылып, онын мындаған азаматгары Кдзақстан жеріне жер
аударылған еді. Республика халқының наразылығынып
иәтижесінде орталық өз шешімін өзгертуге мәжбүр болды.
Сөйтіп, Қазақстан жерінде неміс автономиялық облысын күру
жөніндегі шешім іс к е  аспай қалды. Б ү л  бой к ө р с е т у л е р д е н
соң жазалау науканы шектеліп жүргізілді (бүл тоқырау заманы
үшін болмаған оқиға) жөне тіпті әкімшілік істері бойынша да
сот процесі жүрген жоқ. Алайда республиканың басшылығы
және Мешіекеттік кауіпсіздік комитеті демонстрация туралы
хабардың кең тарап кетпеуі үшін барлык күш-жігерін
жүмсады. Баспасөз беттерінде бүл окцғалар туралы ештене 
жазылған жоқ.

Осы жылдарда индустриялық дамудың, кәсіпорындардын 
көптеп салынуының нәтижесінде қоршаған ортаға орасан зор 
зиян келтірілді. Сырдария және Әмудария өзендерініН 
суларын мақга егісіне көптеп бөлуден Арал теңізі тартылып, 
оньщ суы азайды. Арал теңізі атырабына өндіргіш күштерд' 
орналастыруда жіберілген стратегиялық кдгеліктер, жер және 
су қорын есепсіз пайдалану, мақта мен күріш дакылдарын 
осіруге басымдық беру салдарынан теңіз түбі 27 мың шаршы 
шақырымға дейінгі аумақта қүрғап, жалаңаш калды. Текіз 
суының түздылығы 3 еседен астам өсіп, Арал өзінін балык 
онеркәсібіпен түтастай айырылды. Оның үстіне қүрғап кзлған 
теңіз түбінен түз бен шаңның көтерілуі күшейе түсіп, Ара;1



аймашнын климаты күрт 
орта тепе-теңдігінің бұзылуы илыкгын
денсаулығына қатер төндірдь ^  80%-і әр түрлі
шетінеуі көбейді. Аймак түргьтнд Р апат іс жүзінде
сыркдттарға шалдықты. Бүл эколог caKJan калу туралы 
үлгащ генетикалык өсіп-өнуі
мәселе көтеруге мөжбүр е^  еИТ̂ 3̂ ар меКендейтін аудан. 
республиканың баиырғы халқы - кдзақг р алды.

Осындай ауыр жагдай Семей « « » *  ™  Г е н ^ с а  
Семей жөне баскд полигондарда барл халыкгын 
ядролық карулар жарылды. Бұл жарылыст рд н 
денсаулығына жене ^ м а д ь . .

U S J Г І Г и г о н д а  с ы н а к ^ с а л .н  
жылдары кемінде 500 мын, Семей өндрі түрғьі . Р ық 
радиацияның сәулесіне үшырады әсфес ардан
сипаттағы аурулар көп шыкты. 1975-іУо.э **■ » *}у R _ 
өлгендер тек Семей облысының өзінде ғана есе ’ . 
туу азайғаны, жынданып ауруы және өзін-өзі өлтіру 
байқалды. Семей полигонынан баскд ӘР -jo
Республика территориясында 27 жерде куаты әртүрлі 
ядролық жарылыс жасалды. Бүндай жарылыстар, әсір , 
Атырау облысында көбірек болды, мүнда жаппай кур 
жоятын кдрудың 17-сі сыналған. Сегіз ядролык заряд р 
өңіріндегі полигондарда, калғандары Ақтөбе, Ақмола, 
Оңтүстік Кдзақстан облыстарында жарылған. Бактериологи 
лық кдрулар сынау полигоны Арал теңізіндегі Барсакелмес 
аралында жүргізілді. „ г .

70-80-ші жылдары мөдениет саласын нығаитуда біраз 
жүмыстар істелді. Селолық жерлерде 6 мыңнан астам клу тар 
мең мәдениет сарайлары қызмет көрсетгі. Оларда 12 мыңнан 
астам көркемөнерпаздар үжымы істеді. Ауыл-село 
түрғындарының түрмысына теледидар, радио, баспасөз, кино 
бүрынғыдан көбірек ене бастады. Кдзақстанның село 
зиялыларының мәдени дәрежесі сан және сапа жағынан 
едөуір өсумен сипатгалды. Орта есеппен бір колхоз бен 
совхозға 70-ші жылдардың басында 45 жоғары және арнайы 
орта білімі бар маманнан келді.

1970 жылға қарсы теледидар республиканың барлық 
облыстарына дерлік енді. Кдзақстанда теледидардың 15
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енгізілген бір зерттеудің экономикалық тиімділігі 1980 
жылмен салыстырғанда екі есе темендеді. Республиканың 
бірде-бір ғылыми мекемесі елде құрылған ғылыми-өндірістік 
комплекстердің кұрамына кіре алмады. Сөйтіп, экономика- 
дағы тежеу мен тоқырау күбылыстары қоғам өмірінің мәдени 
салаларына да, ғылымның дамуына да салқынын тигізбей 
қоймады. Мәдени салалардың мәселелерін жете бағаламау, 
олардың дамуына қаржыны “қалдықты” принцип бойынша 
бөлу республика мәдениетінің кең көлемде дамуына өзінің 
теріс өсерін тигізді.

Сонымен, тоқырау өмірдің барлық салаларында: қоғамдық- 
саяси өмірде, идеологияда, мәдениетте, адамдар арасындағы 
қарым-кдтынаста жэне т.б. орын алды. Брежневтің жеке 
басына табыну етек алған жағдайда, әсіресе, 70-ші 
жылдардың аяғы мен 80-ші жылдардың бас кезінде бұл 
жағдай барған сайын өрши түсті.

3. Қоғамдық-экономикалық өмірді қайта кұруға бағыт

XX ғ. 80-жылдарының орта шенінде кеңестік қоғамда 
түбегейлі өзгеріс кджетгігі айқын сезілген еді. Кейбір үкімет 
басшылары да терең өзгерістер керек екенін түсіне бастады.
1985 жылы наурыз айында КОКП Орталық Комитетінің 
пленумында Бас хатшы болып М.С. Горбачев сайланды. Сол 
жылдың сәуір айында ол өзінің “Қайта күру” бағытын 
айқындады. Бірақ бұл шешім тек сөз жүзінде қалды. Іс 
жүзінде ол кеңес қоғамын ыдыратуды тездетті. Оны 
Кдзақстанның партия, Кеңес органдары қызметінен байкауға 
болады.

Кдзақстанда Одақгың барлық жерлеріндегі сияқгы тоқырау 
жылдарында басқару ісінде жағымпаздық, паракорлық, 
рушылдық, жершілдік сияқгы көптеген келеңсіз кұбылыстар 
кеңінен орын алды. Бұл жылдары ұлт саясатында, әлеуметтік- 
экономикалық жэне кадр мөселелерінде көптеген ауытқушы- 
лыққа жол берщді. Жалпы барлық кеңес қоғамы үшін бұл 
кезде қоғамдық ойдың мәні өзгеріп, сөз бен істің арасында 
алшақгық, қайшылық кең өріс алды. Кадр мәселелерін шешу 
партия комитеттерінің тек бірінші басшыларының айтуымен, 
солардың тандауымен жүретін болды. Оларды іріктеуде тек 
туыстық, жерлестік, бастыққа берілгендік жағдайлар маңызды
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рөл атқарды. Бүл Коммунистік партияның, соның ішінде 
Қазақстан Компартиясының да барлық деңгейінде көрініс 
тапты. Көптеген басшы партия қызметкерлері мен партия 
комитеттері ескіше қызмет етті. Осыдан келіп, аса маңызды 
мәселелерді шешуде принципсіздік, түрақсыздық, қоғамдағы 
жағымсыз жағдайларды жасыруға, аздаған жақсы істерді 
ерекше мадақтап, жоғары кетеруге, болып жатқан істердің 
барлығын тек жақсы жағынан көрсетуге тырысты. Міне, 
осымен байланысты 1986 жылғы ақпан айында болып өткен 
Кдзақстан Компартиясы ХҮІ съезінде жасаған баяндама- 
сында, ол кезде республика Министрлер Кеңесінің төрағасы 
болып істеген Н.Э.Назарбаев жэне съезде шығып сөйлеген 
басқа да делегаттар мұндай келеңсіз жағдайларды өткір сынға 
алды. Олар көптеген күрделі және маңызды мәселелерді 
партия комитетгерінің уақгылы шешпейтінш, олардың қызметі 
ауқымынан тыс қалатынын, проблемалық мәселелерді 
шешуге ескіше қараудың кеңінен орын алып отырғанын 
ешқандай бүкпесіз айтып берді.

Кдзақстанның жоғарғы органдарына орталықтан басшы 
кадрлар жіберу кеңінен орын алды. Оларды қызметке 
жібергенде жергілікті жердің пікірі, республиканың тарихи 
жағдайы, оның салт-дөстүрі есепке алынбады. Мүндай жагдай
1986 жылғы 16 желтоқсан күні Қазақстан Компартиясы 
Орталық Комитетінің бірінші хатшысы Д.А.Қонаевты 
орнынан алған кезде айрықша кезге түсті. Пленум мәжілісі 
небары 18 минутқа созылды. Осы уақыт ішінде Қазакстан 
Компартиясының 1-ші хатшысы Д.А.Қонаев кызметінен 
алынып, оның орнына Мәскеу жіберген Г.В. Колбин 
сайланды. Мүның өзі қайта құру мен демократиядан үлкен 
үміт күтіп отырған республика халқының, соның ішінде кдзақ 
жастарының наразылығын туғызды. Пленум өткеннен кейін 
екінші күні Орталық партия комитеті үйі алдындағы алаңға 
өздерінің Пленум шешімімен келіспейтіндігін білдіру ушін 
жүмысшы жэне студент жастар, оқушылар, т.б. жиналды. 
Олардың қолдарында үстаған үрандарының арасында “Әр 
халықгың өз үлттық көсемі болу керек” деген үран бар еді. 
Мүндай көсемнің К^зақстанда түратын орыс халқы 
өкілдерінен де мүмкін екендігі айтылды. Ааанда болып 
жатқан жағдай, республика басшыларының, соның ішінде 
Г.В. Колбиннің ойында қазақ жастарының арасында елдегі
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социалистік қүрылысқа қарсы астыртын әрекет, ұлтшыл ұйым 
бар деген пайымдау мен арам пиғылды туғызды. Бірақ ондай 
ұйымның бар-жоқтығы кейін қанша тексерсе де аныктал- 
мады. Аланда жиналған халық пен милиция және әскерлер 
арасында қақгығысулар болды. Ереуілге қатысушылар таспен, 
таяқпен каруланып жазалаушыларға қарсылық көрсетті. 
Мұздай суға тоғыту үшін алаңға әкелінген бірнеше өрт 
сөндіргіш машиналарды жастар өртеп жіберді. Қақтығысудың 
барысында Е. Сыпатаев жэне С. Савицкий деген азаматтар 
кдза тапты. Үкімет органдары алаңға шығушыларға қарсы күш 
қолдана бастады. Алматыға басқа жерлерден арнайы әскери 
бөлімдер әкелінді.

1987 жылғы шілдеде КОКП Орталық Комитеті “Қазақ 
республикалық партия ұйымдарының еңбекшілерге интерна- 
ционаддық және патриоттық тәрбие беру жұмысы туралы” 
арнайы қаулы қабылдады. Онда 1986 жылғы желтоқсандағы 
оқиға Қазақстандағы үлтшылдықгың көрінісі деп бағаланды. 
Бірақ кейіннен бүл шешім қате деп табылды. Өйткені казак 
халқы ешуақытга үлтшыл болып көрген емес еді. Мәселені 
Кдзақ КСР Жоғарғы Кеңесі жанынан арнайы күрылған 
Мүхтар Шаханов бастаған комиссия тексерді. Оның 
барысында, қазіргі кезеңнің талабымен кзрағанда, алғаш рет 
демократия жөне жариялылық жағдайындағы халыкгың 
еркіндік үшін көтерген талабы мен ескі партиялық ойлау 
арасындағы қақгығыстың болғандығы ашып көрсетілді.

Кдзақ жастарының 1986 жылғы желтоқсандағы бас 
көтеруінің түрі ұлттық болғанымен мазмүны үлтшылдық емес 
еді. Ол басқа халықтарға, соның ішінде орыс халқына қарсы 
бағытталмаған болатын. Бүл ереуіл саяси сипаттағы бейбіт 
демонстрация еді, мемлекеттік күрылысты күлатуға шақырган 
жоқгы. Бірақ республиканың және орталыкгың партиялық- 
бюрократиялық күрылымы тарапынан ол экстремистік 
(Экстремист — шектен шықкдн көзкдрасты жақтаушы) 
пиғылдағьі үлтшыл жастар тобының бүлігі деп бағаланды. 
Өмір сүріп түрған жүйе оны “Қазақ үлтшылдығы” деп 
айьштауға дейін барды.

Желтоқсан окңғасы бойынша тергеу барысында 99 адам 
сотталды, 264 адам жоғары оку орындарынан, 758 адам 
комсомолдан шығарылды. 1164 комсомол мүшесіне, 210 
партия мүшесіне әртүрлі жаза берілді, 52 адам КОКП
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кдтарынан шығарылды. Ішкі істер министрлігінен 1200 адам, 
Денсаулық сақгау және Көлік министрліктерінен 309 адам 
жұмыстан босатылды, жоғары оку орындарының 12 ректоры 
қызметінен алынды.

Жергілікті кадрларды қуғыиға салған Г.В.Колбин Орталық 
партия Комитеті бюро мүшелерінің пікірімен санаспады, 
олардың талаптарын кабылдамады, мәселелерді көп жағдайда 
өз еркімен шешті. 1989 жылы наурыз айында Г.В. Колбин 
Халықгық бақылау комитетінің төрағасы болып тағайындалып, 
Мәскеуге кетті. Онын орнына сол жылғы шідцеде Қазақстан 
Компартиясы Орталық Комитетінің 1-ші хатшысы болып 
Н.Э.Назарбаев сайланды.

Бір ерекше айтып кететін жағдай, қайта қүру жағдайында 
бұқаралық хабарлама органдары елдегі, соның ішінде 
Қазақстанда болып жаткдн жағдайларды, өзгерістерді ешқан- 
дай бүкпесіз ашық жариялап отырды. Әсіресе, республикада 
орын алған әлеуметтік және үлттық қайшылықтар жөнінде 
жан-жақгы айтылды. Соның арқасында халықтың азаматтық 
және үлттық сана-сезімі едәуір өсті. Қоғамда орын алған 
жүмыссыздық, балалар өлімі, халықтың мәдени-түрмыстық, 
үй-жай жөнінде әлеуметтік зерттеулер жүргізіліп, оның 
қорытындылары ашык жарияланып отырды. Мүның өзі 
бұқара халықгың саяси-әлеуметтік белсенділігін күшейтуге 
кемектесті. Қайта қүру барысында қазақ халқы өзінің тарихы, 
үлтгық қайта даму, ана тілі, мемлекеттік егемендік алу 
жөнінде талаптарын қоя бастады, бүл мәселелер жаңа 
қырынан көрініс тапты.

Біздің қоғамымызда демократиялық қатынастардың одан 
әрі терендеп өрістеуі кеңестердің қызметінен айкын көріне 
бастады. “Барлық өкімет Кеңестерге берілсін!” деген үран 
жанданды. Бұл мәселені бастапқы кезде кеңестерге партия 
басшылығын күшейту арқылы шешу үшін күш салынды, бірақ 
одан ештеме шықпады. Өйткені компартияның қызметінде 
елеулі кемшіліктер мен токыраушылық орын алды.

Алайда, осыған қарамастан, 1987 жылғы шілде айында 
алғаш рет Қазақстанда жергілікті кеңестерге халык 
депутаттарын сайлау округтер бойынша көп мандатты негізде 
іске асырылды. Республиканың 19 ауданында көп мандатты 
округтік сайлау барысында депутатгыққа кандидат болып 2270 
адам үсынылды. Оның 1701-і депутат болып сайланып,
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қалғандары резерв ретінде кдлдырылды. 185 ауылдық және 
селолық кеңестерге 6291 депутат сайланды, ал 1928 адам 
резервке кіргізілді. Жаңа сайлау жүйесі бойынша Шығыс 
Қазакстан облысы еңбеккерлері арасында КСРО Ғылым 
Академиясы әлеуметтану институтының зерттеуі жүргізілді. 
Сайлаушылардың басым көпшілігі бұл жаңа тәртіпті 
мақұлдады. Өйткені көптеген еңбек ұжымдары депутаттыққа 
кандидат етіп өздерінің қалаулыларын ұсынуға қолдары жетті, 
ал кандидаттар бұқара халықпен кездесу барысында өздерінің 
бағдарламаларын анықгауға, онымен еңбекшілерді жан-жақгы 
таныстыруға мүмкіндік алды.

1988 жылғы шідде-тамыз айларында өткен Бүкілодақгық
XIX партия конференциясында Кеңес қоғамының саяси 
жүйесіне реформа жүргізу қажеттігі атап көрсетілді. Онда ең 
басты мәселе — халық депутаттары Кеңестерінің толыкқанды 
өкіметін барлық жерлерде қайтадан қалпына келтіру көзделді. 
Конференцияның шешімдеріне сәйкес қысқа уақыт ішінде ең 
жоғарғы мемлекет органдарын қайта қүру жоспарланды. Ол
1988 жылғы 1 желтоқсанда қабьшданған “КСРО Конститу- 
циясына қосымша өзгерістер енгізу туралы” және “КСРО 
халық депутаттарын сайлау” жөніндегі зандарда өзінің 
шынайы көрінісін тапты.

1987 жылы өткен жергілікті Кеңестерді сайлау тәжірибесі 
елдегі демократияның жаңа жағдайда дамуына үлкен жол 
ашты. Атап айткднда, КСРО халық депутаттарын сайлау 
мемлекеттік және қоғамдық өмірде жүріп жатқан 
демократияның толық айғағы болды. Елдегі жүріп жаткан 
саяси реформаның екінші кезеңі — республикаларды, 
өлкелерді, облыстарды, кдлаларды, аудандар мен округгерді 
баскдрудың жаңа жүйесін қүру еді. Ондағы негізгі мақсат — 
бүкдра халық өкілдері органдарының рөлін тек орталықта 
ғана емес, сондай-ақ жергілікті жерлерде де көтеру болатын. 
Оны тәжірибе жүзшде іске асыру үшін партия комитеттерің 
бірінші хатшылары халық депутаттары Кеңесінің төраға- 
ларына үсыньщцы. Бірақ мүндай өзгеріс барлық жерлерде 
бірдей міңдетті еместігі айтылды. Міне, осының нәтижесінде
1990 жылғы жергілікті кеңестер сайлауының қорытындысы 
бойынша Қазақстанда 9 қалалық және аудандық Кеңестерге 
кандидаттар бөлек-бөлек сайланды.

Жаңа тәртіпке сәйкес 1990 жылғы наурызда Қазақ КСР
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Жоғарғы Кеңесіне сайлау ұйымшылдықпен өтгі. Онда 
Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің 1-ші хатшысы
Н.Э. Назарбаев Кдзақ КСР Жоғарғы Кеңесінің төрағасы 
болып сайланды. Осыдан көп кешікпей-ак, орталықгағы 
сияқты біздің республикамызда да президенттік қызмет 
енгізілді. Сөйтіп, 1990 жылғы 24 сәуірде Кдзақ КСР Жоғарғы 
Кеңесі Н.Ә. Назарбаевты республиканың тұңғыш президенті 
етіп сайлады. Н.Ә.Назарбаевтың президент болып сайлануы 
республикада саяси-экономикалық мәселелерді шешуде жаңа 
идеялардың өрістеуіне ықпалын тигізді. Оның бастамасымен 
Қазақстанда елді басқару ісіне көптеген жаңалықгар, халық 
шаруашылығын басқарудың барлық сатыларыңда сапалы 
жаңа өзгерістер енгізілді.

Президенттің Семей полигонында ядролық сынакқа тиым 
салуы, Үлы Отан соғысына кдтыскдндар мен оларға теңес- 
тірілген азаматтарға әлеуметтік көмек көрсету шаралары 
туралы жарлықгары Қазақстанда демократиялық кдйта 
кұрулар жүргізудің өзіндік бір белесі еді.

Қоғамды демократияландыруда халық депутаттары 
Кеңесінің заң шығару қызметі маңызды рөл аткдрды. Бұл 
салада он екінші шақырылған Кдзақ КСР Жоғарғы Кеңесі 
(1990 ж. сәуір) жетекші орын алды. 1990-1991 жж. кдбылдан- 
ған республика заңдарында әрбір адамның бостандықгары 
мен адамгершілік кдсиеттерін көрсетуіне кджетті жағдайларды 
кдмтамасыз етуге зор көңіл бөлінді. Кдлыптаскдн жағдайдың 
талаптарына сай республика заңдарын жаңарту құқықтық 
мемлекет құру жолындағы елеулі кддам болды. Зандар 
Қазақстанның саяси жөне экономикалық егемендігін іс 
жүзінде нығайтуға, демократия жолына бүкіл саналы күштерді 
топтастыруға бағытталды. Олар азаматтардың қүкыктарын 
едәуір кеңейтіп, республиканы мекендейтін барлық ұлттар 
екілдерінің талап-тілегіне жауап беретін еді. Республика 
парламентінің қазақ тіліне мемлекеггік тіл дәрежесін берген 
“Қазақ КСР-нің тіл туралы заңын” 1989 ж. қыркүиекте 
қабылдауы маңызы зор оқиға болды.

Толғағы жеткен мөселелерді өзі шешуге республиканың 
қүқылы болуы Кдзақстанның өткен кезеңінде жіберілген 
ағатгықгарын түзетуге мүмкіндік туғызды. 1988 жылы 
Кдзақстан Компартиясы Орталық Комитетінің кэулысымен 
30-40-жылдары жөне 50-жылдардың бас кезінде сотгалған
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және жазаға үшыраған халқымыздың даңқты өкілдерінің есімі 
халқына қайтарылды. Әсіресе Шәкәрім Құдайбердіүлының, 
Ахмет Байтүрсыновтың, Мағжан Жүмабаевтың, Жүсіпбек 
Аймауытовтың, Міржақып Дулатовтың шығармашылық 
мүраларының ақгалуы жүртшылық арасында зор қолдауға ие 
болды. Сөйтіп, казақ халқының аталған бес арысы 1988 жылы 
ресми ақгалды.

Елде жүзеге асырылып жатқан демократиялық өзгерістер 
бүқара халық арасында әртүрлі көзқарастардың, түрлі 
қоғамдық пікірлердің ашық айтылуына және бірқатар саяси 
партиялар қүрылып, олардың еркін жұмыс істеуіне жағдай 
жасалды. Мысалы, 1990 жылы Қазақстан социал-демократия- 
лық партиясы қүрылды. Бүл партияның алдына койған басты 
мақсаты — республикалық парламент сайлауына қатынасып, 
оның қүрамына өздерінің өкілдерін депутат етіп өткізу еді. 
Сондай-ақ, партия қоғамдағы жеке меншікті мойындады 
және өзінің қызметінде кәсіпкерлікті қолдап отыруды көздеді.

1990 жылы Қазақстанда “Азат” азаматтық қозғалысы 
кэлыптасты. Оньщ басты мақсаты - Кдзақстанның мемлекеттік 
тәуелсіздігін, заң алдында барлық азаматтардың тең қүқықгы- 
лығын, өлеуметгік әділеттілікті қорғау болды. Одан баскд 
республикада “Алаш”, “Желтоқсан”, т.б. саяси қозғалыстар 
пайда болды. Мүның өзі Қазақстанда көппартиялық жүйенің 
кзлыптаса бастағанын көрсетті.

1991 жылы тамыз айында Мәскеуде мемлекеттік төңкеріс 
жасау өрекеті болды. Оған КОКП Орталық Комитетінің 
кейбір жетекшілері қатысты. Мүның өзі партияның, оның 
басшы органдарының беделін түсірді. Бүл жағдай Қазақстан 
Компартиясының жүмысына теріс әсерін тигізді. Сөйтіп, 1991 
жылғы қыркүйек айында өткен республика Компартиясының 
төтенше съезінде оның қызметі тоқгатылды. Өзін Компартия- 
ның ісін жалғастырушымыз деп санайтын Кдзақстан 
социалистік партиясы күрылды. Оның қүрамында сол кезде 
50-60 мың мүшесі болды. 1992 жылы наурызда Кдзақстан 
социалистік партиясының кезекті съезі өтті. Съезд республи- 
кадағы саяси, әлеуметтік-экономикалық жағдай және 
партияның таяудағы міндеттері, партияның бағдарламасы мен 
жарғысына өзгерістер мен толықгырулар енгізу сияқты 
мәселелерді талқылады.

1991 жылы кдзанда жетекшілері О.Сүлейменов пен
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М Шаханов болған Қазақстап Халық Конгресі партиясы 
кұрыдцы. Сондай-ақ, бірқатар коммунистер бұрынғы 
Қазақстап Коммунистік партиясының қызметін кдйтадан 
қалпына келтіруте әрекет жасады.

Барлық саяси партиялар мен қоғамдық қозғалыстардың 
алдында тек демократиялық жолмен, Конституция талабына 
сай қызмет ету мақсаты қойылды. Олар парламенттік 
партияларға айналу, сайлаушылардың көп дауысына ие болу 
үшін күрес жүргізді. Бұл саяси партиялар мен қоғамдық 
қозғалыстар тек қүқықгық жағдайда өзара түсінісу, келісу 
арқылы байланыс жасап отыруға тырысты.

Қайта қүру жағдайында Қазақстанның қоғамдық үйым- 
дарында да сапалық жаңа өзгерістер іске асты. 1991 жылы 
қазан айыңда Кдзақстан комсомолының кезектен тыс XVIII 
съезі болып өтті. Съезд делегаттары республика комсомолын 
Кдзақстанның жастар одағына ауыстыру жөнінде шешім 
қабылдады. Оның алдында республика жастарының қүқық- 
тары мен мүдделерін қорғау міндеті қойылды.

Осы кезде кәсіподақтың жергілікті, әсіресе, бастауыш 
үйымдарының рөлін көтеруге ерекше мөн берілді. Олар 
өздерінің мүшелерінен жиналған қаржыларды үйым қажетіне 
жүмсауға толық ерік алды. Кдзақстан Орталық кәсіподақ 
комитеті және облыстық кәсіподақ комитеттері салалы 
кәсіподақ Кеңестері болып кдйтадан қүрылды. Соңғы 
жылдардағы кәсіподақ үйымдарының негізгі қол жеткен 
табысы -  ол әр түрлі саяси және мемлекеттік үйымдардан 
тәуелсіздік алды. Бүқара халықгың мүддесін қорғауда олар 
көптеген елеуметтік-экономикалық мәселелерді мемлекеттік 
және шаруашылық органдарымен тең дәрежеде келісе отырып 
шеше алатын жағдайға қолдарын жеткізді.

Сондай-ақ бүл жылдары әйелдер кеңесіне балама үйымдар 
әдетген тыс төменнен пайда болды. Солдат аналарының 
комитеті, Кдзақстан мүсылман әйелдерінің лигасы, көп 
балалы аналар, жанүялар одағы, “Айша”, “Ақ отау” және 
Іскер өйелдер қауымдастығы қүрылды. Сөйтіп, республикада 
1991 жылы барлығы 120-дан астам дербес қоғамдық негізде 
бірлестіктер жүмыс істеді.

Бүл жоғарыда аталған фактілердің барлығы XX ғ. 80-ші 
жылдардың 2-ші жартысында қоғамды кдйта қүру барысында 
Кдзақстанның қоғамдық-саяси өмірінде демократиялық 
қатынастардың кең өріс ала бастағанын көрсетеді.
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Кдйта құру жылдары Кдзакстанның экономикалық 
дамуында дағдарыстық құбылыстар одан әрі терендей түсті. 
Экономикада көптеген кәсіпорындардың шығынын табысы 
мол кәсіпорындардың арқасында ұстап түру орын алды. 
Жұмыстың бағасы өнімнің саны мен сапасына емес, оған 
жүмсалған кзржымен есептелді.

Республиканың өндірістік құрылымы шикізат өнімдерін 
өндіру саласымен сипатталды. Өндеу саласы өте төмен, әлсіз, 
ғылыми негізделмеген болды. Сондықган да Қазақстанда 
оның үлесі ете аз мөлшерде еді. Қазақстан өз шикізаттары- 
ның ең негізгі бөлігін толық өндеу үшін сырткд шығарып, 
дайын күйіндегі өндіріс қүрал-жабдықгарын қымбат бағаға 
сатып алуға мәжбұр болды.

Жеңіл өнеркәсіп өнімдерін өндіру жағынан Қазақстан әр 
адамға шаққанда одақгық деңгейге қарағанда төменгі орында 
болды. Халық түтынатын тауарлардың 44% сырттан өкеліңді. 
Республикадан сыртқа 70% шикізат, 12% жартылай өнімдер 
шығып жапы.

Жоғары сапалы түсті металдың өзінің 3% ғана дайын 
затгарға айналып, қалған 97% республикадан шығарылып 
жатгы. Мұндай жағдай өндірісті тығырыққа әкеп тіреп, 
республиканы шикізат өнімдерінің бағасының төмендігінен 
көп қарыздар етті. Кдзақстан өндірісінің 93% одаққа, тек 7% 
ғана жергілікті жерге бағынышты болды. Сондықган да 
республикалық бюджетке қаржы өте аз мөлшерде бөлінді.

Кдзақстан экономикасының артта қалуы және ондағы 
кемшілікгер туралы 1986 жылдан бастап ашық айтыла 
бастады. 12-бесжылдықга (1986-1990 жж.) республика эконо- 
микасын қайта күру мүмкіндіктері іздестірідці, жаңа идеяларды 
іске асырудың жолдары кдрастырылды. Мүның өзі бесжыл- 
дықга ұлттық табыстың өсуінде, өлеуметтік ахуалды 
жақсартуда, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруде кейбір 
табыстарға қол жеткізді.

Дегенмен қоғамдық өндіріс көлемі қойылып отырған 
талаптардың деңгейінен көп төмен жатгы. Оның негізгі себебі 
баскдрудың әкімшіл-әміршіл жүйесінің икемсіздігіне 
байланысты еді. Ең бастысы өндірістің тиімділігін арттыруда 
экономикалық тетіктер жете пайдаланылмады, оның толып 
жатқан резервтері іске қосылмады. 1990 жылдың орта шеніңде 
онімнің осу карқынының бүрынғы жылдармен салыстырғанда
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мықгап құлдырағаны байкдлды. Дағдарыс экономиканың 
барлық салаларын қамтыды. Ол саяси-әлеуметтік жағдайға 
теріс әсерін тигізе бастады. Көмір алкдптарындағы кеншілер- 
дің, металлургтердің тұрмыс дәрежесі мейлінше төмендеді. 
Осыған орай, олар өздерінің наразылығын ашық білдіре 
бастады. Кеншілер үжымдарының еріктілігін, шығарылған 
көмірдің кейбір бөлігін өздерінің қалауынша сатып, қажетті 
тауарларға айырбастап алып отыруға мүмкіндік берілуін талап 
етті.

Экономикалық дағдарыс республиканың өнеркәсіп 
өндірісінің көптеген салаларын кдмтыды. Оларға қажетгі 
жабдықтар жетіспеді. Әсіресе, халық түтынатын тауарларды 
ендіру нашар жағдайда бодды. Қажетті материалдардың 
жеткіліксіздігінен күрделі күрылыстың кдрқыны баяулап, 
жоспарлар орындалмады.

Осындай күрделі жағдайда Республика экономикасын 
нарықгық қарым-қатынас аясына шығару мақсатымен 1991 
жылдың ақпан айында Жоғарғы экономикалық кеңес 
қүрылды. Оның құрамына енген белгілі экономист 
Г.Явлинский, АКДІ-тан келген доктор Бэнг тағы басқа ірі 
экономист мамандар республика экономикасына нарыктық 
кдтынастарды енгізудің мүмкіндіктерін іске қосу мәселесімен 
шүғылданды.

Кдзақстанда мемлекеттік меншікпен катар жеке меншіктің 
жаңа формалары — акционерлік қоғамдар, жалдық және 
кооперативтік көсіпорындар, фермерлік шаруашылықтар, 
біріккен кәсіпорындар, түрлі кауымдастыкгар мен бірлестік- 
тер қалыптаса бастады. 1991 жылдың ортасында республикада 
35 біріккен кәсіпорындар, 16 сыртқы экономикалық кдуым- 
дастықгар, халықаралық коммерциялық банк жүмыс істеді.

Дегенмен әртүрлі себептерге байланысты бірінші кезекте 
Кеңес Одағы республикаларының бір-бірімен біте кдйнасып, 
бірігіп-кірігіп кеткен шаруашылық қарым-катынасының 
бүзылуьша байланысты Кэзақстанда экономикалық қиындыктар 
күшейді. 1991 жылдың қорытындысында қоғамдық өнім 
шығару соның алдындағы жылмен салыстырғанда 7,2%-ке, 
үлттық табыс 10%-ке, еңбек өнімділігі 5,4%-ке төмендеді. 
Түтыну-сауда саласындағы жағдай шиеленісе түсті. Жеке 
сауда тауар айналымының ерекше қысқаруы “көлеңкелі” 
экономиканың кеңінен өрістеуіне, халықгың түрмыс
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дорежесінің одан әрі төмендеуіне алып келді. Елде ақшаның 
қүны түсіп кетті. Қүны жоқ қағаз акшаның көлемі 1991 жылы
1990 жылмен салыстырғанда 4,5 есе өсіп 8,7 миллиард сомға 
жетті, оның 3 миллиарды 1991 жылдың соңғы екі айында шы- 
ғарылды. Республиканың мемлекеттік қарызы 7,8 миллиард 
сомға дейін өсті. 1991 жылы Қазақстандағы барлық 
кәсіпорындар мен ұжымдардың 11%-і шаруашылық жылын 
шығынмен аяқтады. Халық тұтынатын тауарлар азайды.

Өнеркәсіп тауарларына бағаның айтарлықтай қымбаттауы 
аграрлық сектордың жағдайын едәуір қиындатып жіберді. 
Соның салдарынан, егер 1991 жылы ауыл шаруашылык 
өнімдерін сатып алу бағасы 1,5-3 есеге дейін ессе, ауыл 
шаруашылығына қажетті механизм мен машиналарды сатып 
алу бағасы одан бірнеше есе асып түсті. Оньщ үстіне ауыл 
шаруашылық өнімдерін өндіру біраз төмеңдеді. Оған 1991 
жылғы болған куацшылықтың үлкен зардабы тиді. Нәти- 
жесіңде жоспарланған астықгың тең жартысы ғана алынды, 
мал шаруашылығын жеммен кдмтамасыз ету 60-65%-тен аскдн 
жоқ. Соның салдарынан республикада ет, сүт, жүмырткз 
сатып алу деңгейі төмендеді. Бірқатар облыстарда малдын 
саны азайды. 1991 жылы 1990 жылмен салыстырғанда ауыл 
шаруашылык өнімі 8%-ке, еңбек өнімділігі 11%-ке төмендеді. 
Мемлекетке небәрі 3,2 миллион тонна астық сатылып, бүл 
барлық жиналған астықгың тек 27%-ін гана қүрады. Колхоздар 
мен совхоздардың кдржы жағдайы нашарлап, экономикалык 
тиімсіз шаруашылықгардың саны 5 есеге дейін өсті.

Халық шаруашылығына жүмсалған қаржының барлык 
көлемі 1990 жылмен салыстырғанда 7%-ке азайды. Іске 
қосылуға тиісті 57 халық шаруашылығы объектілерінің тек 30- 
ы ғана бітіп, оның есесіне аяқталмаған қүрылыстар саны 1,4 
есеге көбейді. Оған жүмсалмай қалған каржы 1991 жылдын 
аяғында 17 миллиард сомға жетті. Транспорт бойынша 1990 
жылмен салыстырғанда жолаушыларды тасу 8%-ке қыскдрды. 
Шет елдерге бүрынғысынша шикізат, жартылай өнделген 
материалдарды шығару басым болды. Оның 60% қара және 
түсті металлургия өнеркәсіп өнімдерін қүрады. Есесіне 
республика баскд жерлерден бұрынғыша машина жасау 
° кәс^^Ііе Қажетгі жабдықгардың 250-ден астам түрлерін, 
13% көлемінде халық түтынатын тауарларды, сондай-ақ тамак 
онеркәсібіне керекті материалдар мен шикізатты алдырды.

XX ғ. 80 жьіддары Қазақстанда үлттық табыс кісі басына
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шаққанда Одақтық деңгейден 12% кейін кддды. Сондай-ақ 
республикада үй қүрылысы, мектеп, балалар бақшасы және 
баскд да мәдени-әлеуметтік құрылыстар салуда да ілгерілеу 
болған жоқ. Мысалы, 80-жылдары Одақ бойынша 10 мың 
адамға жыл сайын 75 пәтер салынса, Қазақстанда тек — 69, 
Одақга әрбір 10 мың адамға 404 дәрігерден келсе, мұнда тек 
352 дәрігерден келді. 1987 жылы мектеп жасына дейінгі 
баланы балалар мекемелерімен қамту 53% ғана болды. 
Экологиялық жағдай төтенше түрде күйзеліске түсті. Табиғи 
ресурстарды пайдаланудағы ведомствалық мүдде қоршаған 
ортаны қорғау шараларының жүзеге асуына кедергі жасады. 
Соның нәтижесінде көптеген территория, су мен ауа 
бассейндері ластанды. Қэзақстанның біркатар аймақгары 
экологиялық зардап шегіуші аудандарға айналды. Табиғи 
ортаны қорғау жүмысының жеткіліксіздігінен көптеген 
қалаларда ауаның ластануы өте жоғары деңгейге жетті. 
Әсіресе, Қызылорда, Ақгөбе, Семей облыстарында экология- 
лық өте ауыр жағдай қалыптасты. Арал аймағында көптеген 
аурулар тарап, балалар өлімі өсті. Осыған орай республикада 
қоғамдық қозғалыс күшейіп, Арал, Балхаш мәселелері жөнінде 
қоғамдық Комитет қүрылды. “Невада-Семей” ядролық каруға 
қарсы күрес күшейіп, Семей полигонының жабылуына қол 
жетті. Бүл қозғалыстар тек ядролық полигондарды жою үшін 
ғана емес, сонымен қатар экологиялық жағдайды жақсарту 
бағытында жүргізілді.

1991 жылғы желтоқсанда “Қазақстан республикасы 
халқын әлеуметтік қолдау жөніндегі қосымша шаралар 
туралы” Президенттің Жарлыгына байланысты республика 
үкіметі бірнеше шешім қабылдады. Зейнетақы, жөрдем акціа, 
стипендия, т.б. әлеуметтік толемдердің ең аз мөлшері 
көбейтілді. Қазақстанда 1991 жылы зейнетақының ең төменгі 
мәлшері жөне балаларға мемлекет тарапынан қосымша төлем 
төлеу екі есе өсті, көтерілген бағаның орнын толтыру үшін 
қосымша 3 млрд. сом ақша бөлінді. Әрине, бүл қаржы күн 
санап қымбаттап бара жатқан халыктың түрмыс қажетін 
қанағаттандыра алмады. Сол кездегі мейлінше күрделі де, 
ауыр кезеңде таяу арада саяси-экономикалық және әлеуметгік 
жағдайдың түзеліп кетуіне ол кезде жүрттың сенімі азайды.

Сонымен, Кеңес үкіметінін өлеуметтік-экономикалық 
саладағы жағдайды жақсартуға үмтылуы кездеген нәтиже
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әкелмеді. 1985-1991 жылдардағы тиімсіз реформалар жағ- 
дайындағы экономикадағы келеңсіз өзгерістер, шаруашылық 
дамудың карқынының төмендеуі өмір сүріп түрған жүйені 
толық дағдарысқа ұшыратты.

Қорыта келгенде, XX ғасырдың 70-ші - 80-ші жылдары 
қоғамдық-саяси өмірдегі және әлеуметтік-экономикалық 
дамудағы теріс қүбылыстар одан әрі өсіп, қоғамдағы 
қайшылықгар мейлінше шиеленісе тұсті. Сол кездегі күшпен 
ұстап турған кеңестік тоталитарлық жүйенің қүлдырауы 
жағдайында баскдша болуы мұмкін де емес еді. 1985 жылдан 
басгалған қоғамдық-экономикалық өмірді қайта қүру, 
горбачевтік социализмді “жаңарту” әрекеттері ешқандай оң 
нәтиже бермеді, КСРО-ны төніп келе жатқан терең 
дағдарыстан күткдра алмады және қүткдра да алмайтын еді. 
Керісінше, кеңестік әміршіл-өкімшіл жүйе тоқырауға 
үшырап, қоғамның барлық салаларын камтыған дағдарыс 
одан әрі тереңдеп, ең соңында КСРО-ның ыдырап кетуімен 
аяқгалды.



ТӘУЕЛСІЗ ҚДЗАҚСТАН

• Кеңестер Одагының ыдырауы жөне Кдзақстанның мемлекеттік тәуел- 
сіздік алуы.

• Кдзакетанның нарыктық кдтынаскд кешуінің негізгі кезеңдері. Жаңа 
экономикальіқ саясатты кдлыптастырудағы қиыншылықгар мен 
кдйшылықгар.

• Кдзақстан Республикасының өлеуметтік-экономикалық жөне мәдени 
дамуьг.

• Кдзақстан - влемдік кдуымдастыюа.

1. Кеңестер Одағының ыдырауы жөне Қазақстанның
мемлекеттік төуелсіздік алуы

КСРО-ның қүлауының басты себептерінін бірі -  
экономикалық дамуда артта қалушылық. Атап айтқанда, Одақ 
экономикасының технологиялық жағынан артга кдлуы, 
сондай-ақ оның өндірісі шығарған тауарлардың бүкіл әлемде 
бәсекеге тусу кдбілетінің төмендігі еді. Сонымен қатар, 
соғыстан кейінгі жылдары КСРО АҚШ-пен әскери бәсекеге 
түсіп жөне капиталистік едцермен өскери-стратегиялық тепе- 
теңдікті сақгау үшін қорғаныс ісіне аса көп қаржы шығарды. 
1950-1990 жылдар арасындағы 40 жылда әскери шығын 20 
триллион долларға жеткен. Мұндай зор шығындар 
экономиканы орасан зор зардаптарға үшыратты.

Кеңестер Одағының қүлауының саяси себептері туралы 
айтқанда, ондағы саяси-идеологиялық бірлік пен біртүтас- 
тықтың 80-ші жылдардың аяғында болмағандығын атап 
көрсеткен жөн. Бүл кезде бүрынгы Кеңес Одағы елдерінде үлт 
толкулары күшейді. Сумгаиттегі, Таулы Кдрабахтағы, Вильнюс- 
тегі, Ферғанадағы оқиғалар үлттық мөселелерді шешудің 
ешқандай бағыт-бағдары жоқгығын айқындады. Кеңес 
басшылары үлт мәселесінің байыбына терең түсінбеді, 
үлтаралық қатынастар мен оны шешудің жолдарын нақгы 
көрсетіп бере алмады. Ақыр соңында үлтаралық кдйшылықгар 
тартыскд, ал тартыс қантөгіске әкеп тіреді. Бүған мысал 
ретінде Қазақстанда болған 1986 жылғы Желтоқсан оқиғасын 
айтуға болады.

Сондықган бірқатар үлт республикалары Одаюган бөлініп 
шығу, өздерінің егемеңці мемлекет болуы жөніндегі 
талаптарын қойды. Міне, осының нөтижесінде 1988 жылдың 
қараша — 1989 жылдың мамыр айлары аралығында Балтық
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жағалауындағы Эстония, Литва, Латвия республикалары 
өздерінің егемендігі туралы алғашқы қүжаттарын қабылдады. 
Сөйтіп, олар КСРО кұрамынан шығып, жеке тәуелсіз 
мемлекетке айналды. Осыдан кейін, көп кешікпей-ақ, яғни 
1989-1990 жылдары егемендік туралы Декларацияны КСРО- 
ның баска республикалары да қабылдады. Сөйтіп, 74 жыл 
бойы өмір сурген Кеңестік социалистік республикалар Одағы 
ыдырады.

Елдегі мемлекеттік окімет билігі жүйесі мен 
экономиканың шұғыл күйреуі жағдайында 1990 ж. 25 казанда 
республика Жоғарғы Кеңесі Кдзақ КСР-нің мемлекеттік 
егемендігі туралы Декларация қабылдады. Егемендік алу 
Кдзақстанда жалпы демократиялык процестердің барысын 
шапшандатты, мүның өзі елдегі болып жатқан оқигалармен 
тығыз байланысты еді. 1991 жылдың ортасынан-ақ Қазакстан 
басқа республикалармен бірге іс жүзінде орталыққа 
оппозицияда болды. Кдзақстанның бастамасы бойынша 
Белоруссиямен, Украинамен, Ресеймен және басқа 
республикалармен бір-бірінің егемендігін, қалыптасқан 
шекараларды, орнатылып жатқан өзара пайдалы 
экономикалық байланыстарды мойындау туралы екі жақты 
келісімдер жасалды. 1990 жылы желтоқсанда торт республика
— Ресей, Украина, Белоруссия жэне Казақстан егеменді 
мемлекеттер одағын қүру туралы инициатива көтерді, 
Новоогарев келісімін талдап жасау жөніндегі бірлескен жүмыс 
басталды.

1991 ж. тамыздағы оқиға бүл жүмысты үзіп жіберді. Янаев, 
Павлов, Крючков, Пуго, Язов т.б. кдтынасқан мемлекеттік 
тоңкерістің болуымен және орталыктың ешкдндай ымыраға 
келмеуімен байланысты одақтас республикалардың жетекші- 
лері бүған дейін жүргізіп келген келіссөз талаптарынан бас 
тартты. Ол КСРО-ның күйреуін және бүрынғы одақтас 
республикалардың, оның ішінде Кдзақстанның егемепдік 
алуын шапшандатты. КОКП, оның бір белігі Қазақстан 
Компартиясы тарихи аренадан кетті.

1991 ж. 8 желтоқсанда Белорусь, РСФСР жэне Украина 
республикаларының басшылары Минск қаласында (Беловеж 
кездесуі) кездесіп, мәлімдеме қабылдады. Онда саяси одак 
түйыққа тірелді, сондықган республикалардың Одақган 
шығуы объективтік процесс және тәуелсіз жеке мемлекет күру
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шынайы факті болып отыр деп көрсетілді. Себебі, 
орталықтыц жүргізіп отырған тоғышар саясаты елді терең 
экономикалық жэне саяси дағдарысқа алып келді, халықтың 
тұрмыс деңгейі төмендеп кетті, қоғамда әлеуметтік шиеленіс, 
ұлттар мен халықтар арасындағы қдйшылықгар мен 
қақтығыстар күшейді деп атап өтілді. Мұның өзі бұрынғы 
Одаққа кірген мемлекеттердің, жаңа одағын — Тәуелсіз 
Мемлекеттер Достастығын (ТМД) кұруға жол ашты. Бұл 
құрылым бүрынғы Одақ бойынша осы кезге дейін алынған 
халықаралық міндеттердің орындалуына кепілдеме береді, 
ядролық қарудың таралуына жол бермейді және оған 
бірыңғай бақылау орнатуды қамтамасыз етеді, - деп атап 
көрсетілді.

Алайда, бұл шешім әуелгі кезде басқа республикалар 
тарапынан қарсы көзқарастар туғызды. Өйткені заң бойынша 
Одаққа кірген Қазақстан, Орта Азия, Закавказье 
республикаларының келісімінсіз бұл үш республика егемендік 
туралы күрделі мәселені жеке дара шешуге тиіс емес еді. 
Міне, осыған байланысты 1991 ж. 12 желтоқсанында Ашхабад 
қаласында Орта Азия республикалары мен Қазақстан 
басшыларының кездесуі болып өтті. Онда ТМД-ға тек барлық 
республикалардың тең қүқықтық негізінде құрылушылық 
жағдайын мойындағанда ғана қосылуға болатындығы ерекше 
атап көрсетілді.

1991 ж. 21 желтоқсанда Алматыда 11 республика өкілдері 
қатынаскан кездесу болды. Олар тең қүкыктык жағдайдагы 
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы құрылғандығы жөніндегі 
шартка қол қойды. Алматыда кдбылданған декларацияда 
Минскідегі айтылған жалпы принциптік мәселелердін 
барлығы мақұлданды. Жаңадан қүрылған Достастық мемлекет 
басшылары және үкімет басшыларының Кеңесі деген жетеюиі 
органдар қүрды. Онда жалпы бағыттағы көкейтесті саяси 
және әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешу көзделді. 
Достық Одаққа кірген мемлекет басшылары Біріккен Үлттар 
Үйымы алдында бүл тәуелсіз мемлекеттердің барлығын осы 
халықаралық үйымға толықкднды мүше етіп алу туралы 
өтініш жасады. Сонымен қатар бүрынғы КСРО-да жасалған 
ядролық кдруды жөне оған өскери басшылық жасауды бірігігі 
іске асырып отыру жөніндегі келісімге қол қойылды. Төуелсіз 
Мемлекеттер Достастығы осы кезге дейін Кеңестер Одағы қол 
қойып, халыкдралық дәрежедегі жасаған келісімдердің
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орындалуын өз мойындарына алады деп көрсетті. Сөйтіп,
1991 жылғы желтоқсандағы Алматы кдласында бас қоскдн 
төуелсіз елдер басшыларының келісімі КСРО-ның өмір сүруін 
тоқтатумен аяқгалды.

Міне, осындай күрделі жағдайда республикадағы жоғары 
аткдрушы және билік жүргізуші өкімет басшысы ретінде 
Кэзақ КСР-ның Президентіне жеткілікті өкілеттік беру 
кджеттігі пісіп жетілді. Мұндай өкілеттіктер республика 
парламенті 1991 ж. 20 қарашада кдбылдаған Қазақ КСР-ның 
“Кдзақ КСР-нда мемлекеттік өкімет билігі мен басқару 
қурьшымын жетілдіру және Қазақ КСР Конституциясына 
(Негізгі заңына) өзгерістер мен қосымшалар енгізу туралы” 
Заңы бойынша берілді.

1991 ж. 1 желтоқсанда Қазақстан тарихында түңғыш рет 
республика Президентін бүкілхалықгық сайлау өтгі. Халықгың 
демократиялық жолмен өз еркін білдіруі аркдсында
Н.Э.Назарбаев Президент болып сайланды. Республикада 
көптеген өзгерістер жасалды: прокуратура, мемлекеттік 
кдуіпсіздік, ішкі істер, өділет, сот органдары кдйта қүрылды; 
Қазақстанның мемлекетгік қорғаныс комитеті үйымдас- 
тьірылды; Президенттің одаққа бағынатын кәсіпорындар мен 
ұйымдарды Кдзақ КСР-і үкіметінің қарамағына беру туралы, 
республиканың сыртқы экономикалық қызметінің дербестігін 
қамтамасыз ету туралы, Қазақстанда алтын запасы мен алмас 
қорын жасау туралы жарлықгары шықгы. 1991 ж. 2 кдзанда 
кдзақ жерінде Байқоңыр ғарыш алаңы 40 жыл өмір сұргенде 
тұңғыш рет онан ғарышқа бірінші ғарышкер қазак 
Т.О.Әубәкіров үшты.

1991 ж. 10 желтоқсанда Кдзақ КСР-ы атауы Кдзақстан Рес- 
публикасы болып өзгертілді. 1991 ж. 16 желтоқсанда Кдзақстан 
Республикасы Жоғарғы Кеңесінің жетінші сессиясында 
парламент депутаттары “Кдзақстан Республикасының мемле- 
кеттік тәуелсіздігі туралы” Заң қабылдады. Заңның бірінші 
бабында Кдзақстан Республикасы тәуелсіз мемлекет деп 
жарияланды. Ол өзінің жеріне, үлттық табысына жоғары иелік 
ету қүқы бар, тәуелсіз сыртқы жөне ішкі саясатын жүргізеді, 
баскэ шет мемлекеттермен халықаралық құқыктык принцип- 
тері негізінде өзара байланыс жасайды деп көрсетілді.

Республиканың барлық үлттарының азаматтары Кдзак- 
станның біртутас халқын құрайды, олар республикадағы 
егемендіктің бірден-бір иесі және мемлекеттік биліктің кэйнар
260



көзі болып табылады. Республика азаматтары өздерінің үлтына, 
үстайтын дініне, қандай қоғамдық бірлестікке жататынына, 
тегіне, әлеуметтік және мүліктік жағдайына, шүғылданатын 
қызметіне, түрғылықгы орнына қарамастан бірдей қүқықтар 
иеленіп, бірдей міндеткерлікте болады делінген. Заңца 
Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігі мен территориялық 
түтастығын қорғау мақсатында өзінің Қарулы Күштерін 
күруға хақылы екендігі, республика азаматгарының әскери 
міндетін өтеу, оның тәртіптері мен талаптары жөнінде 
айтылған. Сөйтіп, 1991 жылғы 16 желтоқсан республиканың 
тәуелсіз күні ретінде бүкіл өлемге танылды.

Осыдан кейін Кдзақстан тәуелсіз, егемен мемлекет ретінде 
дами бастады. Еліміздің жаңа конституциясының жобасы 
дайындалды. Облыстардың, қалалардың жөне аудандардың 
басқару органдарына реформалар жүргізілді. Жаңадан әкімдер 
лауазымы енгізіліп, олардың алдына Президент пен Үкімет 
шешімдерін орындау, жергілікті жерлерде экономикалық, 
мәдени-әлеуметтік мәселелерін шешу міндеті қойылды. 
Әкімдерді тағайындау, оларды қызметінен босатуды Қазақстан 
Президенті мен жоғарғы әкімшілік органдары жүргізетін 
болып белгіленді. Ал бюджетті бекіту, оның орындалуын 
қадағалау, депутаггармен жүмыс жүргізу, түрақгы комиссия- 
лардың қызметіне басшылық ету, әртүрлі қоғамдық үйымдар- 
мен байланыс жасау Кеңестердің қарауына берілді.

Өзінің тәуелсіздігін алған Қазақстан Республикасын 
дүниежүзінің ондаған елі таныды. Біздің елді алғашқылардың 
бірі болып Түркия, сол сияқгы АКДІ, Германия, Франция, 
Үлыбритания және т.б. ірі-ірі мемлекеттер мойындады. 
Кдзақстан шет елдерде дигоюматиялық және консулдык 
өкілдіктер ашуға кірісті. Ал Алматьща шетелдік елшілік пен 
миссия, халықаралык және үлггық үйымдардың өкілдіктері 
жүмыс істей бастады. Республиканың егемендікке қол жеткен 
алғашқы кезінен бастап-ақ мемлекетаралық және 
үкіметаралық келісім-шарттарға қол қою жүзеге асырылды.

Тәуелсіз Кдзақстан Республикасының алдында үлкен 
келелі міндеттер түрды. Олар - елдің ішкі жағдайында Егемен 
Қазақстан мемлекетінің түтастығын нығайтып, нарықгық 
экономикаға көшу, көп үлтты елдің бірлігін сактауда барлық 
мүмкіндіктерді пайдалану. Ал, сыртқы саясаттағы басты 
міндетгер - К^зақстанның бүкіл дүниежүзі елдерімен
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байланыстарын одан әрі дамытып, алдыңғы катарлы 
оркениетті мемлекеттердің катарьша косылу, елдін қауіпсіз- 
дігін қорғау, әлемде бейбітшшкті сақтай отырып, ядролык. 
соғысіы болғызбау. Республика халқының ерік-жігері 
осындай аса маңызды міндеттерді жүзеге асыруға бағытталды.

Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін зайырлы, 
демократиялық, қүқықтык және әлемге ашық мемлекет 
қүруға кірісті. Елімізде саяси партиялардың және партиялық 
жүйенің орнығуына, күшті заң шығарушы органның, тәуелсіз 
баспасөз және автономиялық жергілікті басқарудың дамуына 
көп көңіл белінді. Қоғамды демократияландыру барысында 
жаңа саяси институттар — парламент, 1993-ші және 1995 
жылдардағы конституциялар қабылданды, тәуелсіз сот билігі 
қалыптасты. Кдзақстанда көппартиялық жүйе пайда болды. 
1999 ж. республикада 14 саяси партиялар мен 30-ға жуык 
саяси қоғамдық қозғалыстар, бірлестіктер құрылды. Ал 2003 
жылы саяси партиялардың саны 19-ға жетті. Жаңадан халык 
арасында танымал “Отан”, ‘‘Ақ жол” т.б. партиялар бой 
котерді. Саяси партиялардың көпшілігі Республика президен- 
тінің алған бағытын, оның жүргізіп отырған саясатын 
жақтайтындар болып саналады.

1995 жылғы желтоқсавда өткен бірінше коспалаталы 
парламент сайлауынан кейін Кдзақстанда коғамды демокра
тияландыру кадамдары одан әрі жалғасын тапты. Ашык 
баламалы сайлау, саяси күрес мәдениеті, көппартиялык 
жүйеге кең жол ашылды. Оның нақтылы дәлелі ретінде 
елімізде жүргізілген Президент, Парламент Сенаты, 
Парламент Мәжілісі депутаттарын сайлауды айтуға болады.

1999 жылгы 10 каңтарда болып еткен Кдзақстан Президенті 
сайлауына балама негізде 4 кандидат тіркелді. Олар: 
Коммуниста партия өкші С.Ә.Әбділдин, Сенат депутаты 
Ә.Ғ.Ғаббасов, Мемлекеттік Кеден комитетінін төрағасы 
Ғ.Е.Кдсымов және К^зақстан Республикасының Президенті 
Н.Э. Назарбаев. Кдзақстан Президентін сайлауға барлык 
сайлаушьшардың 87,05 проценті қатысты. Дауыс беру 
қорытындысында Н.Ә.Назарбаев жеңіске жетіп, кдйтадан 
Қазақстан Республикасы Президент! болып сайланды. Оған 
дауыс беруге катысқан барлық сайлаушылардың 79,79 
проценті өз дауыстарын берді.

Кдзақстандағы болып жатқан демократиялык өзгерістер
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1995 жылы қабылданған Ата Заңында өзінің басты көрінісш 
тапты. Еліміз егемендік алғаннан бері екі Конституция 
кдбылданды. Оның біріншісі — 1993 ж. каңтарында өмірге 
келді. Бірақ оның елеулі жетіспеушілігі мен кемшілігі бар еді. 
Бірініііі Конституцияны жасауда асығыстыққа жол берілді. 
Нақтылаи айтсақ, ел ішінде болып жатқан саяси-экономи- 
калық және өлеуметтік процестерді бірден ой елелнен откізу, 
мемлекетіміздің мүмкіндіктерін ғылыми түрғыдан накты 
айқындау елі мүмкін болмады. Осындай себептерге 
байланысты жаңа Конституция қабылдау қажеттіп туындады.
1995 жылы 30 тамызда бүкіл халықтық дауыс беру арқылы 
референдумда еліміздің жаңа Конституциясы қабылдащіы.

Жаңа Конституцияға, оның алдыңғысымен саіыстыр- 
ганды, көптеген озгеріс ғылыми кдғидалар енгізілді Егер 
бүрынғы Ата Зац 4 болім, 21 тарау, 131 баптан түрған болса, 
кейінгісі көлемі жағынан едәуір қысқарып, 9 бөлімнен, 98 
баптан түрады. Онда еліміздің экономикалык күш-куаіы мен 
мүмкіндіктері ғылыми түрғыдан тиянакгалып. халықтың 
олеуметтік топтарына тиісті кепілдікті күкыктар Ьеретін 
көкейкесті мәселелерді шешу ескерілдх. Жаңа Ат.і Зан 
күқықгық мемлекет қүруға бағдарланған. Конститупияиын 
кіріспесііще: “Қазақстан Республикасы озін демократиялық, 
зайырлы, қүқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде 
орнықгырады: оның ен қымбат казынасы — адам және 
адамның емірі, қүқықтары мен бостандыктары”,- делінген. 
Мемлекеттік билік заң шығарушы, атқарушы жоье сот 
биліктеріне болшеді. Конституция бойынша Қлз.ікстан 
Президенітік республика болып табылады. Президент елдіц 
ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттарын белгілейтін 
мемлекет басшысы, ең жоғарғы лауазымды адам болып 
есептеледі.

Конституцияда Парламенттіц орны мен аткаратын кі>ізмеи 
айқьін белгіленген. Ол зандар шығарып, қабылдайтын орган. 
Парламент — Сенат және Мәжіліс палаталарынан түрады. 
Бұған дейін Парламентге мүндай екі палата деген үғым боған 
емес. Жаңа Конституцияда екі палагалы иарламенттщ 
ерекшеліктері де жан-жақты көрсетілген. Жоғары мемлскеттік 
органдар жүйесіндегі үкіметтің тиісті орны, соі билігініц, 
прокуратураның қызметтері де айқындалған. Бүрынпл Ата 
Занда көрсетілген, бірақ жете тиянақталмаған көптеген
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маңызды мәселелердің түйіні кейінгі Конституцияда жаңаша 
шешілген. Оны, әсіресе, жер, тіл, азаматтық, негізгі құқықгар 
мен бостандық сипаты туралы, қос палаталы парламент 
құрылымы жөне Президент айып тағу арқылы қызметтен 
кетіру мәселесі жөніндегі баптар мен тармақгардан айқын 
көруге болады.

Атамекен жеріміздің тәуелсіз ел екендігін, құдіретін, бай- 
лығьш, бірлігін, мақсат-мүратын білдіретін кдстерлі реміздерді 
күрмет тұту, сыйлау, асқақгата дәріптеу қазақстандық әрбір 
азаматтың ең қымбатты борышы. Рәміз дегеніміз белгілі бір 
нәрсені өз қалпынан өзге, жанама сипаттап көрсетуден 
туатын сыр-таңба, эстетикалық категория, шартты белгі. 
Елтаңба, Ту, Әнүран - әрбір тәуелсіз мемлекеттің ажырамас 
бөлігі. 1992 ж. 4 маусым Қдзақстан тарихында мемлекеттік 
рәміздердің дұниеге келген ерекше мәртебелі күн.

Қазақстан Республикасы туының авторы — Ш.Ниязбеков. 
Т удың біртүстілігі Қазақстан халқының бірлігін білдірсе, 
көгілдір түс геральдика тіліңде адалдықгы, кіршіксіз тазалық 
пен пөктіктің нышаны, күн -  энергия көзі, байлықгың 
нышаны. Тудагы бүркіт бейнесі мемлекеттік билікті, кеңцікті 
білдіреді, еркіндіктің, тәуелсіздіктің, боашакқа деген 
талпыныстың нышаны. Төл туымызды даралап тұрған тағы 
бір белгі оньщ сабына таяу тік тартылған үлттық өрнекті 
жолақ. Онда “Қошқар мүйіз” деп аталатын қазақы өрнек 
салынган.

Төуелсіз Кдзақстанның жаңа Елтаңбасының авторлары ~ 
Ж.Мөлібеков пен Ш.Уәлиханов. Елтаңба мөңгі өмірдің 
белгісі, отбасы берекесін, бірлікті, байлықгы, бейбітшілікті 
меңзейді.

Кдзақстан Әнүраны әуеңінің авторлары — композиторлар 
М.Төлебаев, Е. Брусиловский, Л.Хамиди болса, мөтінінің 
авторлары — ақындар М.Әлімбаев, К,Мырзалиев, Т.Молдағалиев, 
Ж.Дәрібаева. Әнүранда халқымыздың еркіндікке куштар 
көңілі, тамыры терең болмысы, келешегіне бағышталған 
арманы көрініс тапқан. Әнүран патриоттық сезімнің белгісі. 
Әнүранның өуені 1992 ж. 4 маусымда, ал мәтіні 1992 ж. 11 
желтоқсанда бекітілді.

Астана — егеменді Кдзақстанның жаңа елордасы. 1997 
жылы Республика Президенті Н.Э. Назарбаев астананы 
Алматы кзласынан Акмола қаласына көшіру туралы тарихи
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шешім кдбылдады. Бүл тарихи шешімнің кдбылдануына 
қаланың өте ірі көліктік жолдардың тоғысында, еліміздің 
үгымды геосаяси орталығында орналасуы себепкер болып, ол 
көп жагдайда біздің жас мемлекетіміздің келешек кдрқынды 
дамуын айқындап берді. 1998 жылы жаңа елорданы Астана 
деп атау туралы шешім кдбылданды. Біз айрықша қыскд 
мерзімнің ішінде еліміздің дәл ортасында жаңа астанамызды 
түрғыздық. Астана қазақстандықгардың мақганышына 
айналды.

Қорыта келгеңде, біздің жаңа Конституциямыз, еліміздің 
рәміздері халқымыздың бірнеше ғасырлар бойы аңсаған 
шынайы егемендікке қол жеткізгендігінің нақты көрінісі 
болып табылады. Сондықган республикамыздыд әрбір 
азаматы Ата Заңымыздың мазмүнын жете біліп, оның 
талаптары мен қағидаларын мүлтіксіз сақгауға, мемлекеттік 
нышандарды қүрметтеуге міндетті.

Сөйтіп, біз тарихымызда түңғыш рет Шығыс Азия 
мемлекеттерінің тәжірибесін және өзіміздің көпүлтты өрі көп 
дінді қоғамымыздың ерекшелігін ескеріп, Батыс 
демократиясының қағидаттарына сай келетін тәуелсіз 
мемлекетімізді орнаттық.

2. Қазақстанның нарықгық қатынаскд көшуінің негізгі
кеэеңцері. Жаңа экономикалық саясатгы кдлыіггастырудағы
Қишшшлықгар мен қайшылықгар

Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін нарык^ық 
экономикаға көшу жолына түсті. Осы бағытта 1992 жылы 
кдңтарда бағаны ырықтандыруға, мемлекеттік меншікті оның 
иелігінен алып жекешелендіруге кірісті.

Қазақстанда нарықгық экономикаға көшудің алғашқы 
кезде үш кезеңі белгіленді. Бірінші кезең - 1991-1992 жылдар, 
екінші кезең - 1993-1995 жылдар аралығы болып, осы 
мерзімде жүргізілетін іс бағдарламасы Жоғарғы Кеңестің 
сессиясында макүлданып, Президенттің Жарлығымен бекіді. 
Ал үшінші кезең - 1996-1998 жылдарды қамтуға тиіс болды. 
Осыған байланысты көптеген жаңа зандар, реформаны жүзеге 
асыруға кажет баскд да қүжаттар кдбылданды. Нарықгық 
экономикаға көшу мөселелерімен айналысатын жаңа 
мемлекеттік басқару органдары қүрьілды. Олар: Мүлік
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жоніндегі, Монополияға кдрсы саясат жөніндегі комитетгер, 
Салық инспекциясы, Кеден және т.б. Сондай-ақ нарықгық 
экономикаға тән инфрақұрылымның кейбір түрлері: 
биржалар, коммерциялық банктер, сауда үйлері, жеке 
меншіктік кәсіпорындар мен шаруашылықтар, жеке меншік 
пен мемлекет меншігі аралас ірі корпорациялар, акционерлік 
қоғамдар, холдингтік компаниялар өмірге келді. Сөйтіп, 
нарықгық экономикаға қарай, меншіктің түрін өзгертуде, 
аралас экономика қүруда біршама жүмыстар атқарылды.

Алайда, нарықгық экономикаға көшуде бірсыпыра 
қателіктерге жол берілді. Біріншіден, реформаны бастауда 
мемлекеттің мақсаты да, мүдцелері де, оларға жетер жолы да, 
әдіс-тәсілдері де толық анықгалмады. Екіншіден, барлык 
елдерге бірдей сай келетін экономикалық реформаның моделі 
болмайды. Әр елдің өзіне тән, оның үлттық бітіміне, 
тарихына, достүріне, нақтылы саяси, әлеуметтік, экономика- 
льщ қалыптаскан жағдайына сәйкес өз моделі, өз жолы болу 
керек. Оны өлемдік тәжірибе де көрсеткен. “Жапондық”, 
“Немістік” гағы басқадай әр елдің өз даму жолы болғаны 
белгілі. Кдзакстан көп елде жақсы нәтиже бермеген, 
Халыкдралық Валюталық Қоры үсынған “есеңгіретіп емдеу” 
деп аталатын жолына түсті, Ресейдің соңынан ерді.

Үшіншіден, экономикалық реформа бірінен кейін бірі 
және өзіндік ретімен жасалуы арқылы жүзеге асуға тиіс. Ал 
Қазақстанда кажетті заң жүйесі жасалып бітпей, жеке 
меншікке негізделген кәсіпорындардың үлесі өсіп, бәсеке 
ортасы қалыптаспай түрып, ең әуелі бағаны ырықгандырудан 
бастау кдте болды, өйткені бағаны ырықгандыру үкімет 
тарапынан мезгіл-мезгіл оны өсіріп отыру болып шықты.

Төртіншіден, қабылданған заңдар көп жағдайда жүзеге 
аспай калды, себебі ол зандардың жүзеге асатын механизмдері 
жасалмаған-ды.

Бесіншіден, инфляцияны ауыздықгамаса ешбір істе береке 
болмайтыны белгілі. Бірақ осыған карамастан мемлекеттегі 
қдржы, несие, ақща жүйесі ретке келмеді. Үлтгық банк ақша 
жүйесін, ақша айналымын, оның ішкі және сыртқы 
қозғалысын кдтаң бақьшауға алудың орнына, акша-несие 
ресурстарын бей-берекет жүмсап, аса жоғары процентпен 
сатып, пайда табумен өуестенді.

Алтыншыдан, қьимыс, жемқорлық, занды бүзушылык
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көбейді. Оған жаппай тәртіпсіздік, жауапкерсіздік қосылды. 
Міне, бұлар реформаны жүргізуде, экономиканы дамытула
өздерінің зиянын тигізді.

Жетіншіден, мемлекет басшылары экономикалык 
дағдарыс кезінде өмір сүріп, жұмыс істеп көрмегендіктен, 
оның ой-қырын, бүге-шігесін, одан шығу жолдарын білмеді. 
Экономикалык дағдарысты дүрыстап бағалай алмады. Елді 
дағдарыстан тез арада шығару саясаты жүргізілді, бірақ ол 
ешкзндай нәтиже бермеді.

Сондықган мемлекет дағдарыстан шығудың жолдарын 
қарастыра бастады. Оның ең бастысы — бағаны ырыктан- 
дыруды белгілі бір жүйеге келтіру еді. Кдзақстанда ырыкгандыру
1992 ж. мүнайдың, мүнайдан шығатын өнімдердің, баска да 
энергия көздерінің бағасы әлемдік бағаға дейін жоғарылауы 
керек деген үранмен жүргізілді. Осының нәтижесінде нр 
кәсіпкер, әр кәсіпорын ең жоғарғы таза пайда алғысы келді. 
Сөйтіп баға шарықгап өсті, елдің экономикасы бағанын 
шарықтап өсу кесірінен төмен түсіп кетті.

Бағаны ырықгандырудан кейінгі екінші атқарылған іс -  
жекешелендіру. Мемлекеттік меншікті жекешелендірусіз 
нарыққа накты көшу мүмкін емес еді. Бүл қадам нарык 
субъектілерін қүру түрғысынан ғана емес, сонымен бірге 
халықгың бойында меншік иесі психологиясын қалыптастыру 
тұрғысынан да маңызды. Сондықтан да республикада 
ауқымды жекешелендіру жүргізілді. Бүгінде оны өткізудің 4 
кезеңін даралап айтуға болады. Алғашқы үшеуі мемлекет 
иелігінен алу мен жекешелендірудің ерекшелігімен байла
нысты болса, төртінші кезең мемлекеттік меншікті басқаруды 
жетілдіруге екпін түсуімен сипатталады.

Біз шағын жекешелендіруден бастадық. Алғашқы кезеңнің 
барысында 1991-1992 жылдары 5000-ға жуық нысандар 
жекешелендірілді, олардың қатарында үжымдык меншікке 
берілген 470-тен астам кеңшар болды.

Екінші кезең “ Қазақстан Республикасында мемлекет 
иелігінен алу мен мемлекеттік меншікті жекешелендірудің 
1993-1995 жылдарға арналған Үлттық бағдарламасы” негізінде 
жүргізілді. Бүл кезеңнің аса маңызды қадамы мемлекеттік 
меншікті басқару мен жекешелендірудің біртүтас жүйесі 
болды. Сол кезде шағын жэне орта бизнесті дамытуға белгі 
берілді. Көтерме-сауда буынын қоса алғанда бүрынғы
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кеңестік сауда жүйесін өзгерту басталды. Қызмет көрсету 
саласында бөсекелестік орта пайда болды.

Үшінші кезең 1995 жылғы желтоқсанда заң күші бар 
“Жекешелендіру туралы” Жарлықпен басталып, 1999 жылға 
дейін жалғасты. Осы сәттен бастап ол тек ақша қаражатына 
жүзеге асырылды.

1999 жылдан кейін бірінші кезекке мемлекеттік мүлікті 
баскаруды жетілдіру мөселелері шықгы. Төртінші кезенде 
мемлекеттік меншікті басқару және онымен айналысу 
мәселелері бойынша мемлекеттік органдар арасындағы 
өкілеттіктерді бөлуге жаңа көзкарас қолданыла бастады. 
Республикалық мемлекеттік және коммуналдық мемлекеттік 
көсіпорындарды оңтайландыру басталды. Елдің 
экономикалық қауіпсіздігін анықтайтын экономиканың 
стратегиялық маңызды секторларына мемлекеттің ықпалы 
мен ондағы үлесі ұлттық компаниялар арқылы сақталды. 
Мұнай-газ секторында -  бұл “ҚазМұнайГаз”, энергетикада -  
“КЕГОК”, телекоммуникапияда — “Қазақтелеком”, темір 
жолда — “Кдзақстан темір жолы”.

Бірақ жекешелендіру барысында да кемшіліктер орын 
адды. Мемлекеттік меншікті жекешелендіру жарияланған екі 
кезеңінде де (1991-92 жж. және 1993-95 жж.) мүліктің 
көпшілік бөлігінің талан-таражға тұсуіне жол берілді. Бүл 
халық шаруашылығы үшін берекесіздік тудырып, экономи- 
каның терең дағдарыска үшырауының басты себебінің біріне 
айналды. Сондай-ақ, елдің экспортқа өнім шығаратын 
кәсіпорындары ескі әдетіне басып, өздерінің тауарларын 
эшелон-эшелонмен сыртқа жөнелте беруді ғана білді. Соның 
салдарынан республикадан 250 млрд. сомның өнімі сыртқа, 
негізінен алғанда Ресей Федерациясы мен ТМД еддеріне су 
тегін кеткен болып шықгы.

Сондықган, бүл жағдай үкімет пен барлық экономикалык 
институттарды, Статистика мен Қолдау Комитетін қатыстыра 
отырып, терең талдау жасауды талап етті. Осымен 
байланысты 1994 жылдың кдңтарында Президент 
экономикалық реформаны жүргізуді жандандыру женіндегі 
шаралар туралы қаулы кдбылдады. Онда дағдарысқа қарсы 
шаралар мен экономиканы түрақгандырудың 1994-1995 
жылдарға арналған бағдарламасы жасалды. Бағдарламада 
энергетикалық тәуелсіэдікті кдмтамасыз ету мәселесі
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қойылды, өндірістің кұлдырауы токтатылып, экономиканы 
түрақгаңцыру, инфляцияны ауыздыкгау қажет екені айтылды.
1993 ж. 15 қарашада мемлекеттің өз ақшасы — теңге енгізілді. 
Сөйтіп, біз экономикалық тәуелсіздіктін аса маңызды нышаны - 
ұлттық валютамыз теңгеге ие болдық. Бұл бізге 1994 жылы-ақ 
гиперинфляцияны бәсендетуге, ал 1995 жылы инфляция 
процесін ауыздықгауға мұмкіндік берді.

Реформаның барысында 1994 жылдын күзінен үкімет 
макроэкономикалық реттеуді меңгере бастады. Бағаның өсуі 
біраз тежеліп, инфляцияның өсу каркыны елеулі түрде 
төмендеді. Сол сияқгы үлттық банктің несиеге алатын пайызы 
да кзуырт азайды. Ақша-қаражат саласында да осындай 
түзеліс байкэдды. Өнеркәсіптің кей салаларында да оңға 
басушылық орын алды.

Жалпы дағдарыстан шығудың, реформаны жүргізудің 
пурменді құралының бірі — экономикалық орталық болу тиіс 
еді. Алайда, Министрлер кабинетінде реформаны ойластырып, 
алға бастыратын орталық болмады. Экономика министрлігі 
ондай орталық бола алмады. Нәтижесінде 1994-1995 жылдары 
дағдарысқа қарсы шаралар мен реформаны терендету 
бағдарламасы орындалмай қалды. Макроэкономикалық 
түрақгандыру жөне құнсыздануды тоқтатуға қол жетпеді, 
тиімді сыртқы сауда саясатын жасау да көңілдегідей болмай 
шықты, өлеуметтік саясат та халықгың басым көпшілігінің 
наразылығын өршіткені болмаса разы етпеді.

Өзінің бүкіл кемшіліктеріне қарамастан іс жүзщде 
аяқгалған жекешелендіру процесі нақты бәсекелестік үшін 
базалық жағдайларды күруға жеткізді. Кдзіргі кезде 
республика онеркәсіп өнімінің 85 процентке жуық көлемі 
жекеменшік секторда өндіріледі.

Нарықгық реформаға көшудегі жіберілген тағы бір қате — 
ол үкімет басшыларының елдің экономист ғалымдарына 
сенбеуі. Оның себебі бізде бүған дейін нарыктық экономика 
болмады, сондықтан біздің экономистер нарыккд көшудің 
жолдарын, тетіктерін білмейді деп есептелді. Сондықган 
нарықгық экономикаға көшу үшін кеңесші ретінде 
экономист-ғалымдар АКДІ-тан, Франциядан, Түркияцан, 
Ресейден т.б. жерлерден шақырыдды. Бірақ олар өз елінде 
маман болғанмен, біздің жағдайды, халыктың менталитетін, 
психологиялық ерекшеліктерін ескермеді, тіпті білмеді де.
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Олардың білетіні Батыстың дамыған, қалыптасқан нарықтык 
экономикасы еді. Оған коса ТМД елдерінде экономикалық 
дағдарыс капиталистік қоғамға тән классикалық артык өндіру 
дағдарысы емес, жетіспеушілік дағдарысы болатын. Екінші- 
ден, ол елдерде ертеден тауар өндірісі, тауарлық қатынастар 
толық кдлыптаскан. Ал бізде бүлар болған жоқ. Үшіншіден, 
ТМД елдеріңде социалистік экономикадан нарықтык 
экономикаға көшу тез қарқын алды. Сондықтан шетел эконо- 
мистерінің кеңесі тиісті нәтижесін бермей, аяқсыз кдлды.

Нарықтық қатынастарға көшу барысында бізде орын алған 
тағы бір үрдіс бар. Ол сонау Кдзан төңкерісінен кейінгі 
индустрияландыру, үжымдастыру наукдндары сияқты қоғам 
өміріндегі түбегейлі өзгерістерге революциялық сипат беру. 
Ал біздің халық бүл үрдіске үйренбеген және ол халықтып 
психологиясына келе бермеді. Әсіресе, ауыл шаруашылығын 
жекешелендіруде үкімет асығыстық жіберді. Дағдарыс 
жағдайында бой көтерген жеке фермерлер басқа халыкты 
асырамақ түгіл, езін-өзі әрең асырап отырды. Нәтижесінде 
1993-1995 жылдарға арналған бағдарламалардағы инфляцияны 
төмендету, өндірістін қүлдырауын тоқтату және өндірістің 
үлғаюы үшін жағдайлар жасау жоспарынан ешнөрсе 
шықпады. Сондықган мақсатты нүсқамалар түрінде 15 айға 
арналған қосымша бағдарлама қабылданды. Оның оң 
нәтижесі деп инфляцияның баялауын айтуға болады, бірақ 
өндірістің күлдырауын тоқтату мүмкін болмады. 1992 жылы 
өндірістің күлдырауы біршама түракты болған 1990 жылмен 
салыстырғанда 14,6%-ке, 1993 жылы -  28%-ке, 1994 жылы 
48%-ке, ал 1995 жылы — 45%-ке жетті.

Қазақстан үкіметі осыдан кейін 1996-1998 жылдарға 
арналған жаңа бағдарлама кдбылдады. Онда реформаның ен 
күрделі деген мәселелерін шешу маңызды орын алды. Алайда, 
бағдарламада көзделген жекешелендіруді аяқгау, бірыңғай 
холдингтік, шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау, ауыл 
шаруашылығында қосымша 30 мыңға жуық шаруа 
қожалықгары мен фермерлік щаруашылықгарды күру 
айтарлықгай нәтижелер берген жоқ.

Қоғам айқын мақсаттар мен оларға қол жеткізу жолдары 
баяндалған стратегиялык бағдарламалық күжатка мүктаж 
болатын. Олар “Кдзақстан — 2030” ел дамуының Стратегия- 
сында түжырымдалды.
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1997 жылдың қазан айында Президент Н.Э.Назарбаев 
республика халкына “Кдзакстан — 2030’ деген атпен жолдау 
қабылдап, онда еліміздегі дағдарыстан шығудың және жүріп 
жатқан реформаларды аяқтаудың, сондай-ак алдынғы кдтарлы 
мемлекеттердің қатарына қосылудың, немесе Кдзақстан 
барысын” қалыптастырудың жаңа бағдарламасын үсынды. 
Бағдарламада еліміздің саяси, әлеуметтік-экономикалык 
дамуының жақын арадағы және стратегиялық үзак мерпмдегі 
даму жолдары мен мүмкіндіктері жан-жакты көрсетілді Онда 
елдің ішкі бекем түстарын және сырткы саясаты ндагы 
мүмкіндіктерді барынша пайдалана отырыгі, мемлекеттщ 
дамуындағы үзақ мерзімді жеті басымдыкты іске асырү 
көзделген. Олар: 1) үлттық қауіпсіздікті сақтау; 2) ішкі саяси 
түрақгылық пен қоғамның топтасуын нығайту; 3) нарыктык 
қатынастар негізінде экономикалық өсу; 4) Кдзақстан а замат- 
тарының денсаулығы, білімі мен әл-ауқатын көтеру; 5) энер
гетика ресурстарын жете пайдалану; 6) инфрақүрылым. көлік 
және байланысты дамыту; 7) демократиялык кәсіби мемле- 
кетті қүру.

Тек осы аса маңызды шараларды іске асырғанда ғана 
Кдзақстан халқының өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі жоие әл- 
ауқатының артуы мүмкін екендігіне сенім білдірілді.

“Қазақстан -  2030” бағдарламасыныц талаптарына ораіі 
соңғы жылдары еліміздің егемендігі мен тәуелсіздігін нығаііту, 
өлемдік стандарттарға сай гүзілген заңнамалық-қүкықтық 
базаны жетілдіру жонінде орасан зор жүмыстар жүргізілді. 
Атап айтқанда, биліктің, сот және қүқық қорғау орган дары н 
қоса алғанда, оның барлық тармақтарының күрылымі.і мен 
қызметінің кдғидаттары едоуір жетілдірілді. Сошай-ак, 
демократия мен азаматтык коғам институттары даму жолына 
түсті.

Кдзақстан геосаяси кеңістікте әлемдік қоғамдастыкіыц 
тең құқылы мүшесі ретінде лайыкты орын алды. Қалыптасқан 
әріптестік саяси және экономикалық қатыиастар 
мемлекетімізді барлық дүние жүзі елдерімен байланысгыруға 
мүмківдік берді. Кдзақстан жетекші халықаралық үйымдарда, 
соның ішінде, БҮҮ-да белсенді жүмыс жүргізіп, антиядродық 
Қозғалыскд, жаппай қарусыздануға, бітімгершілік және 
терроризмге карсы күрес ісіне лайықты үлесін қосып келеді.

“Қазақстан — 2030” стратегиясында көрсетілг^ндеіі,



әсіресе, соңғы жылдары республикада тұракты экономикалық 
өрлеу, ендіріс ауқымының өсуі байқалып отыр. Тек 2000-2002 
жылдары жалпы ішкі өнімнің жиынтық өсімі 35,5 пайызды 
қүрады. Сауатты макроэкономикалық саясат еліміздін 
халықаралық беделін едәуір көтеруге жағдай жасады. 
К^зақстан бұл жылдары ТМД елдерінің арасында жан басына 
шаідаңда шетелдік инвестициялар тарту жөнінен көш 
бастады. Шетелдік инвесторларды, соның ішінде әлемдегі аса 
ірх компанияларды да тарту мынадай бірқатар маңызды 
міндеттерді шешіп берді:

Ауқымды инвестицияларды тарту жөніндегі, олардың 
калемі 1993 жылдан 2003 жылға дейінгі кезеңде 25,8 миллиард 
долларды қурады, жан басына шақкднда Қазақстан ТМД-да 
1-ші орынды алады.

Әлемдік деңгейдегі менеджмент қызметі кұлдырау жағдайында 
олған аса ірі кәсіпорындарды қыскд мерзімде қайта өркен- 

детуге мүмкіндік берді.
Әлемдік рынокқа шығу және өлемдік шаруашылык 

оаиланыскз белсенді кірігу қамтамасыз етілді. (Н.Назарбаев.
ңа кезең - жаңа экономика. — Егемен Кдзақстан, 16 

желтоқсан 2004).
рійп̂ СЫНЫҢ ■ Нәтижесінде республика экономикасының 

рлық дерлік салаларында, әсіресе, ауыл шаруашылығында, 
уда мен қызмет корсету саласында жеке меншік секторы 

, ола түсті- Нарықгық экономиканың жетекші бір
°Р“  _мемлекеугік емес сектор үлесін серпіңді үлғайту 

3 ьиіад1ы' Мысалы, статистика мәліметтері бойынша,
I жаРТЬІЖЬІЛДығына тіркелген 194,8 мың заңды 

ufanrrtT ^  ’ пп^шайы жеке меншік секторға келеді. Бүл 
ауыл ,і,ятү^ЫҢ өңдеу саласында бүл үлес -  98%-ті;
күрайды ШЫЛЫҒЬІ мен орман шаруашылығында 97,5%-ті

эк°номикалық процестердің нақгы кдтысушысы 
әле\шеттііг ^ 11601 п 0ТЫР- Оның мүмкін болатын барлық 
кенінеи , І ? МаЛаР Мен наРЬІҚТЫҚ кдтынас салаларына 
кдлыптастыгмы ° а* • айрықша нарықш қ мінез-күлық 
көрсетуге түрарлык, ШаШН кәсіпкеРлі™  дамУЪІ атап

тэуелс^*ел і! і̂чяі r бағДарламасын жүзеге асыру барысында 
тәуелсіз еліміздщ басты табыстары мен жетістһсгері -



мемлекеттің кдуіпсіздігін нығайту және экономикалық өрлеу 
болды. Бұл барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуіне, әл- 
ауқатының артуына кең өріс ашты. Кдзір біздің республикада 
нарықгық экономиканың іргесі қаланып кана қойған жоқ, 
сонымен қатар барлық қазақстандықтардың игілігі үшін ішкі 
ресурстары мол әлеуметтік-экономикалық дамудың нақгы 
нышандары қалыптасты. Оған дәлел ретінде әлемдегі ең 
күшті мемлекет — АКДІ-тың К^зақстанға нарықгық экономи- 
касы бар ел мәртебесін беру туралы шешімін ерекше атап 
көрсеткен жөн. Бүл АКДІ басшылығының, американдық 
іскер топтар мен сарапшылардың қазақстандық реформа- 
лардың жетістіктерін мойындауы болып табылады. Сөйтіп, 
Кдзақстанның ТМД елдері арасында осы мәртебені бірінші 
болып алуы кездейсоқгық емес. Бүл шешім Қазақстанға 
қатысты АҚШ және тағы басқа дамыған елдер тарпынан 
экономикалық шектеулер мен түзетулерді алып тастаудан 
өзінің көрінісін тапты. Ол болашақта республиканың нарық 
қатынасына көшкен ел ретінде Дүниежүзілік сауда үйымына 
кіруінің оңтайлы алғы шарты болып табылады.

Сонымен, қорыта келгенде, жер жүзіндегі қазіргі 182 
елдің 15 мемлекеті нарықгың қарқынды даму жолын игерген, 
156 ел — нарықгықдаму жолына түскен (соның бірі - Кдзақстан), 
тек 11 ел ғана - нарықгық қатынаска әлі кірмеген. Әлемдік 
экономиканың зандары мен талаптарына сай біз де елімізде 
нарыктық (кәсіпкерлік) қоғам қүрып жатырмыз. Сол себепті 
де Кдзақстан байлығының 80 пайыздан астамы жекешелен- 
дірілген, қазірдің өзінде республикамызда 500 мыңға жуық 
кәсіпкерлік субъектілер күрылған. Онда 2 млн.-нан астам 
адам жүмыска тартылған. Кәсіпкерлік — күнкөрісіміздің 
көзіне айналды. Дамыған елдердегідей “көсібің - нәсібің” 
Деген үстаныммен өмір сүруге көштік.

Экономикалық, өндірістік кдтынастар жүйесін түбегейлі 
өзгерту жөніндегі реформаның ең маңызды кезеңінің басты 
міндеттері шешілді. Экономиканы түпкілікті реформалауға 
бағыт үстап, біз қысқа мерзімнің ішінде нарықгық 
реформаларды жүргізе білдік, тиісті заңнамамызды жасауға 
қол жеткіздік. Біз ойдағыдай жұмыс істеп жатқан нарық 
экономикасын күрдық. Бүгінгі таңда Кдзақстанда нақгылы 
жүмыс істеп түрған нарықгық экономика бар.
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3. Қазақстан Республикасыньщ өлеуметтік-экономикалық 
жөне мөдени дамуы

Нарықгық экономикаға көшу бастапқыда өнеркәсіптің 
дамуьша жол ашпады. Халық шаруашылығының бұл саласын 
дамьггуда көптеген қиыншылықгар кездесті. Тәуелсіздіктің 
алғашқы жылдары өнеркәсіп салалары, әсіресе, ауыр 
индустрия, халықкд аса кажет жеңіл өнеркәсіп орындары 
біртіндеп тоқгай бастады. Кәсіпорындардың көпшілігі кажетті 
материадцық ресурстардың жоқгығынан немесе қаржының 
жетіслеуінен өз қуаттарын толық пайдалана алмады. Күрделі 
күрылыстың қысқаруы экономикаға кері эсер етті. 
Экономиканың тұракгануына қаржы-ақша жүйесінің терең 
дағдарысы кесірін тигізді. Өнеркәсіп орындарының жартысы
1992 жылы 1991 жылғы деңгеймен салыстырғанда өндірістің 
құлдырауына жол берді. Халық түтынатын тауарлар күрт 
азайып кетгі. Оны өндіру көлемі өнеркәсіп өндірісінің бүкіл 
көлемінің бестен бір бөлігін ғана қүрады, сөйтіп 1991 жылмен 
салыстырғанда 21,5%-ке кеміді. Республика бойынша мұнай 
мен көмір өңціру қысқарды. Металлургия өнеркәсібінде 
күрделі жағдай қалыптасты: шойын, болат, прокат күю 
азайды. Түсті металлдар өндірісі қысқарды. Құрылыс және 
ауыл шаруашылыіы техникаларын шығару едөуір кеміді.

Күрделі құрылысты қаржыландыру көлемі 40 пайыздан 
астам қысқарды, нәтижесінде 1992 ж. мемлекетгік тапсырыс 
бойынша іске қосылуға тиісті 32 өндірістік куаттар мен 
объектілердің тек 2-уі ғана іске қосылды.

Өнеркөсіптің, қүлдырауы 1993 және 1994 жылдары да 
тоіримады. 1993 жылы 1990 жылмен салыстырғанда өнеркәсіп 
өнімі 16,1%-ке азайды. Ал 1994 жылы 1992 жылмен салыстыр- 
ғанда өнеркөсіп өнімінің көлемі 39%-ке, халық тұтынатын 
тауарлар 41%-ке кеміді. Дегенмен 1995 жылы өнеркәсіп өнімі- 
нің төмендегеніне қарамастан, оның жекелеген салаларында
1994 жылмен салыстырғаңда біраз әсім байқалды.

1996 жылы республикадағы кәсіпорындарды реформалау 
жене жеке жобалар бойынша ірі объектілерді жекешелендіру 
жөнівдегі жұмыс қарқын алды. Бірақ осыған қарамастан 
өндірістің құлдырауы тоқгамады. Тек 1996 жылдың соңына 
кдрай өнеркесіптің кұлдырауы кейбір салаларда тоқгап, аздап 
өскендігі байкдлды.
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Өндірістің кұлдырауының басты себебі -  Одақ боиынша 
бұрынғы кдлыптаскдн шаруашылық қатынастардың үзілуі. 
Өнеркөсіптің артга қалуының тағы бір себебі -  оның шикізат 
өңдіруге бейімделген сыңаржақгылығында, даиын тауар 
өндіретін, әсіресе, машина жасау салаларының жоқтығында 
болды. Одан баскд мемлекет экономиканы баскдрудың тізпнш 
босатып алды, халық түтынатын тауарларды шығаруды өз 
бетімен жіберді, жаңа технология мен техниканы пайдалану, 
оны өндіріске енгізу ісі ақсап жатты.

Жоғарыда айтылған қиындықтар мен кемшіліктерді жою 
үшін 1999 жылдан бастап Қазақстан үкіметі елдің өнеркәсібін 
жандандыруда бірсыпыра шараларды іске асырды. Жеңш 
өнеркәсіпті дамыту бағдарламасы жасалып, химия өнеркөсі і 
мен машина жасау саласын дамыту бағдарламасы тиянақ- 
талды. Соның нәтижесінде 1999 жылы мүнай-газ өндіру, 
металлургия, химия, полиграфия және т о қ ь м а - т і п н  өнер- 
кәсіптерінде өнімнің өсуіне қол жеткізілді. Жыл соңында 
жалпы өнім өндіру 1%-ке, ал өндіріс көлемін арттыру 1,8%-ке 
өсті. Елдің алтын қоры 2 млрд. долларга жетті.

Міне, осындай мемлекеттік маңызды шараларды жүзеге 
асыру барысында 2000-2002 жылдары республикада түрақгы 
экономикалық өрлеу, өндіріс ауқымының өсуі байкдлды. Тек 
соңғы 3 жылда өнеркәсіп өндірісінің көлемі 42,9 пайызды 
құрады. Қазақстанның өнеркөсіп саласында мүнай-газ 
өндірісі елеулі орын алып, ол жалпы өнеркәсіп өнімінщ 
пайызын кдмтыды. Бүл жылдары тек газ-мүнай шығару 
салаларын дамытуға 9,5 млрд. доллар шетел инвестициясы 
тартылды. Кдзір де мүнай-газ секторы мемлекеттік бюджетп 
қалыптастырудың негізгі көздерхнің біріне айналып, 
республиканың жалпы ішкі өнімдерінің едәуір бөлігш 
кдмтиды.

Батыс Кдзақстан аймағында Теңіз бен Кдрашыганақ 
сияқгы мүнай-газ кен орындарын игеру жөніндегі ауқымды 
жобаларды іске асыру жүргізіліп жатыр. Каспий аймағында 
өнеркэсіптік мүнай өндіруді 2005 жылдан бастап қолға алу 
жоспарланған. Жамбыл облысы жеріндегі Амангелді газ 
өндіру орнын игеру жүмысы басталды. Каспий қүлықгык 
мүнай кұбырының бірінші кезегін іске қосу еліміздің экспорт 
жөніндегі мүмкіндігін арттыра түсті. Мүнайды өлемдік 
нарыкқа жеткізудің баламалы нүсқалары — Атырау-Баку-
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Жейһан, Қазақстан-Түркменстан-Иран, Батыс Қазақстан-
іуытаи бағыттарын да үлкен болашақ күтіп тұр.

Соңғы жылдары Ақтау теңіз портын, Достық-Алашанькоу
шекаралық өткелін және Достық-Ақтоғай теміржол учаскесін
қдита жаңалау жүмысы, Семейдегі Ертіс көпірі мен Ақсу-
Дегелең теміржол қүрылысы аяқталды. Алтынсарин-Хромтау
арасындағы теміржол қүрылысы аяқгалып, 2004 жылдың
оңына кдрай іске қосылды. Алматы-Астана автожолын
аңалау жүмысы 2003 жылы аяқгадды. Алматыдағы әуежай

Қалпына келтірілді. Жалпы 2002 жылы бүрынғы 2001 жылмен
алыстырғанда өнеркөсіп өнімінің жалпы көлемі 9,5 пайызға 

артты.
* ьиідаРДың басында ауыл шаруашылығы елеулі 

арысты бастан кешірді. Оның басты себебі — ауыл шаруа- 
мен өнеРкөсіп салалары өнімдерінің арасындағы 

v.Fn.Tr> алшақгык' еді’ Ауьш шаруашыльиъіның терең дағдарыскэ 
■ягяттп̂ “,ЬІНа РеспУ®лика- дағы колхоздар мен кеңшарларды 
■мгтяКх.7 ЖӨНС гТСЗ арада жекешелендіру науқанының улкен 
кпй ТИД1' Б¥Рын 600-ден астам астық өндіретін, 700-дей 
колхп Шару^ ыл І̂ғьмен шұғылданатын кеңшарлар мен 
жеі,рТ„,>ттР’ . "де^ қус фабрикасы бар еді. Республика халкы 
айыпклтмп ^  барысында өздерінің осы қолда барынан 
ленлі^прн КЗЛДЫ- Бағацағы былық, бейберекеттік, жекеше- 
берекесізаікаС̂ ^ ТЬІҚ П6Н наУкгшшьілДыҚ> кдржыландырудағы
күйоето ллаі асқаРУДың жоғарыдан төменге дейінгі жүйесін
тарлы кі а й н а д ^ у  КаМташсызсоқгырды iQtn I  -б- ауыл шаруашылығын күиретуге
жумыскепп̂ г»™ < кеңшарлардың басым көпшілігі

“ га ДеЙІН бере алмады. Ауыл
куаттарды қосу 2 ' ‘І ,в1я“ п,н' Үвдататьш салаларда жана
корларды алмастыру ӘВДІрІС,Се енгізУ> Н™ ЗПкетті. Агроөнепкәсіп жұмыстардың көлемі азаиып
баскд да кемшілііггр ншдеп жоғарыдағы айтылған және 
түбегейлі өзгертпей f w  Жой^ ай> салаға деген көзқарасты 
емес еді. ш РеФ°Рманың жүзеге асуы мүмкін

Қысқарды Ж ^ш ң16̂  азайып, егін егетін жер көлемі
жылдары аралығында 5?  пЯЙШарУаШЫЛЫҚ өнімі 1992' 1998
миллион тоннадан 12 қысқаРған> астық өндіру 30

иллион тоннага азайған. Аграрлык



сектордьщ басты бір саласы — мал шаруашылығы едәуір 
төмендеді. Малдың саны азайып кетті. Мал мен құстың кемуі 
негізінен осы салага деген көзқарастың нашарлауынан болды. 
Малға қажетті жем-шөп аз дайындалды. Жекешелендіру 
нәтижесінде жеке шаруаларға бөлініп берілген малдар 
сатылып кетті, немесе ауыл тұрғындарына керекті тауарларға 
ауыстырылды. Егер 1991 жылы 9,8 млн. бас ірі қара болса, 
2002 жылы 4,4 млн. бас қана кдлды, тиісінше кой мен ешкі 
35,7 млн. бастан, 10,4 млн. баска дейін, жылқы 1,6 млн. 
бастан 1,0 млн. басқа дейін азайып кетті.

2000 жылдан басталған ауыл шаруашылығындағы тың 
серпіліс мал шаруашылыгы саласының дамуынан да көрініс 
тапты. Мәселен, 2000-2002 жылдары ірі кара мал 8%-ке, қой 
басы 9%-ке, жылқы 1%-ке, құс өсіру 25%-ке артты. К^зір 
республикадағы мал басының 90%-тен астамы жеке шаруа 
қожалықгарының қолында жинақталған.

Қазақстан үкіметі соңғы жылдары ауыл шаруашылыгы 
өндірісін ұлғайтуға бағытталған шараларды іске асыруда. Ауыл 
шаруашылығына 1996 жылғы бюджеттен 4,3 миллиард тенге,
1997 жылы 5,3 млрд. теңге бөлінді. 1996 жылы Азия даму 
банкісі тарапынан Қазақстанға 100 миллион АҚШ доллары 
мөлшерінде несие бөлінді. Оныд 50 млн. доллары 1997 жылы 
ауыл шаруашылыгьша жүмсалды. Тек 1996 жылы 630 егін 
жэне 100 мақга жинайтын шетелдік комбайндар сатып алынды. 
Мемлекет тарапынан ауыл шаруашылығына бөлінетін кдржы 
жылдан-жылға көбейіп отырды. 1999 жылы оған 9 млрд. теңге 
бөлінсе, 2000 жылы агроөнеркәсіп саласына 11 млрд. теңге 
жүмсалды.

Ауылда шаруашылық жүргізудің жаңа формалары қалып- 
тасты. 2000 жылы республика колемінде 96198 ауыл шаруа
шылыгы құрылымы, оның ішінде 91471 шаруа қожалығы, 
1781 өндірістік кооператив, 2886 шаруашылық серікгестігі 
жөне 60 жеке меншік көсіпорын жұмыс істеді. Сөйтіп, 1999-
2001 жылдар аралыгында ауылда тиімді шаруашылық 
жүргізуге кдбілетті меншік иелері кдлыптаса бастады. 
Кдзақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаев өзінің 
“Жаңа кезең - жаңа экономика” атты лекциясында атап 
көрсеткендей “Рынокқа берік багдарланған фермерлер табы 
пайда болды”(Егемен Кдзақстан. 16 желтоқсан 2004 ж.). Ауыл 
шаруашылығында жүргізілген реформаның нөтижесінде
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өндіршген өнімдердің 99 пайызы жеке меншік қүрылымдары- 
ньщ үлесіне тиді. Мемлекет ауыл шаруашылығына салықгы 
азаитты. Ауыл шаруашылығы қүрылымдарының бұрынғы 
кдрыздарының барлығы жойьшды. Баска қарыздары 5-6 
жылға ары кдрай үзартылды.

Қазір ауылдық жерлерде 25 мыңнан астам занды түлға 
изнеспен айналысуға мүмкіндік алса, тек шаруа қожалық- 

тарының саны ғана 170 мыңнан асты. “Астық үшін айқас” 
кезеңдері үмытылды. Соңғы үш жылда Қазақстан миллиард 
пүттан астам дәнді дақылдар өндіруге қол жеткізіп келеді. 

еңес заманында астықгың осындай мөлшерін өндіру үшін 
үкіл одақ болып жұмыла кірісетін болса, қазір астықгы аз 

шығын жүмсап-ақ жинап кдмбаға қүйып алатын болдык.
9ПП'?УЬИ шаРУашылығын одан әрі дамытудың жаңа кезеңі 

жылдан басталды. Бүл 2005 жылға дейінгі уақытты 
я ТИ1° кезең агРаРлық өңцірістегі реформаны аяқгау,

п шаРУашьшык> жерлеріне жеке меншікті енгізу және 
әлеуме™ к бейнесін жаңғырту мәселелерімен 

саоақгастырма кдрастырылған. Үкімет 2002 жылдан бастап
жүргіз^бастмыЛЬ?/Ш?а ттысты Үлкен жүйелі жүмыстарды 
бярпіттт е жылы маусымда мемлекетгік-аграрлық

^ кабылданды. Ол алдағы 2003-2005 жыддарды
аталяпм ’ гҮЛ жылдар аУыдды қолдау, өркендету жылдары деп 
попбпрыап Өитш’ агРаРлық сектор мен ауыл адамдарының 
жъшлЯп̂  Ш КеШенді шешУ Үшін 2003-2005 жылдар Ауыл 
салалапмн °ЛЬШ жарияланды. 2002 жылы ауыл шаруашылығы 
млил трН№ҚОЛДа̂  мақсатында мемлекеттік бюджеттен 30 
шарүашьтлыг^т^арЖЫ бөлінді- 2003 жылдан бастап ауыл 
капжылянгікт және. оған байланысты салаларды бюджеттік

ӨСТІ‘ Мы^ ы ,  2003 жылы 40
секторды Да1?ы™  m ™ ’ °НЫҢ 30 миллиарды агРарлық 
мәселесіне ^  - • миллиарды ауылдың өлеуметтік
S a p ^ a  а С 1 , ‘Ш1ВДе> “ "‘W  сақгау, білім* бару 
Ал 2004 ^  аУь13 сУмен Қамтамасыз етуге жүмсалды.
бюджеттен -  50 ^ д ^ п п ? 1ЬШЫШН дамытУға мемлекеггік 
жоспарланған. жылы -  55 млрд. тенге балу

ж а^ыРк™Гк ак ө ^ ^ а,ап^М13ДЩ ауЫЛ шаРУашьілығына жан-
ішіВДе казіргі кезд^Г Деңгейін көтеру’ соныңепстік колемін сақгау, одан алынатын
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өнімді өсіру, малдың санын түрақгандыру ісін жүзеге асыру 
көзделген. Кдзір ауылдық жерлерде Қазақстан халгқының 43
проценті түрып жатыр.

Тәуелсіздік алған Қазақстанның көлік қатынасында темір 
жолдың маңызы ерекше зор. Қазіргі кезде Қазақстан темір 
жолының үлесіне көлік қатынасының барлық түрлері 
бойынша тасылатын жүктің төрттен үш бөлігі, жол жүретін 
адамдардың тең жарымы тиеді. Темір жолдарды техникалық 
жашнан қамтамасыз ету және жүк тасу жөніңде Қазақстан 
ТМД елдері арасында Ресей мен Украинадан кейінгі үшінші 
орынды алады. Міне, осымен байланысты темір жол көлігіне 
талаптар жыл сайын өсіп отыр және оның басты міндеттері 
Президент Н.Ә.Назарбаевтың “Кдзақстан-2030” стратегиялық
бағдарламасында көрініс тапқан.

Бүл мәселелерді шешуде темір жол қүрылымын жетілдіру 
ерекше орын алады. 1997 жылғы 31 кдңтарда Үкімет 
каулысымен Алматы, Тың жэне Батыс Кдзақстан темір жол 
бөлімдері біріктіріліп, республикалық мемлекеттік “Кдзақстан 
темір жолы” кәсіпорны күрылды. Ал 2002 жылы бүл кәсілорын 
Үкіметтің қаулысымен “ Қазақстан темір жолы үлттық 
компаниясы” жабық акционерлік қоғамына айналдырылды.

2002 жылы Кдзақстандағы темір жолдың үзындығы 13,6 
мың шақырымға жетті, оның бойындағы темір жол станция-
ларының саны 720 болды.

Тәуелсіздік алғаң алғашқы жылдардан бастап жаңа темір 
жолдар салу және темір жол станциялары мен желілерді 
кайтадан жаңартуға ерекше назар аударылуда, Соның ішінде 
халықаралық темір жол желілерін қүруға барынша көңіл 
бөлінуде. Халықаралық темір жол қатынасын дамытуда 
Достық станциясы маңызды рөл аткдрады. Өйткені ол Европа 
жөне Азия елдерінің арасындағы экономикалық байланыс- 
тарды жүзеге асыруда үлкен орын алады. 1991 жылы 
ҚЬфкүйекте Достық станциясы арқылы Кдзақстан мен Қытай 
арасында жүк тасу, ал 1992 жылы маусымда жолаушылар тасу 
жүзеге асырылды. 1994 жылдан бастап Достық-Алашанкоу 
станциялары арқылы халыкдралық жүк тасу жүргізіле 
бастады. Нәтижесінде Қазақстан мен К^ытай, Өзбекстан жөне 
Оңтүстік Корея сауда байланыстары Достық станциясы 
арқылы едәуір өсті. Тек 2002 жылдың өзінде жүк тасу 
жылмен салыстырғанда 10 есеге артып, 6 млн. тоннаға жетп.
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К^зақстан-2030” Бағдарламасының талаптарына сай 1998 
жылы мамыр айында алғаш рет егемен Қазақстанның 
тарихында Павлодар облысының Ақсу қаласы мен Шығыс 
Қазақстан облысындағы Конечная темір жол кұрылысы 
басталып, 2000 жылы 8 желтоқсанда аяқталды. Жолдын 
жалпы ұзындығы — 184 шақырым. Жолды салуға республика- 
ның әртүрлі аудандарынан 1500 жүмысшы қатынасты, 
қүрылыскд 6,5 млрд. тенге жұмсалды. Бүл жол елдің Солтүстік 
және Шығыс облыстарының арасындағы қатынасты 600 
шақырымға қысқартты. Павлодар облысының Ақсу жэне Май 
аудандары жеріндегі табиғи байлықгарды игеруге мүмкіндік

Егемен Қазақстан жеріндегі екінші маңызды темір жол 
қүрылысы Қостанай облысындағы Алтынсарин станциясы 
мен қгөбе облысының Хромтау қаласын байланыстыратын 
темір жол магистралы. Жолдың үзындығы 387 шақырым, 
қүрылыс жүмысы 2001 жылдың маусым айында басталып, 
жақыщщ ғана 2004 жылдың қараша айының соңында аякта- 
лып, паидалануға^ берілді. Бүл жол Кдзақстанның Солтүстік 
және Орталық аймақгары арасындағы жол катынасын 1,5 
мың шақырымға қысқартты және елді Ресейдің Кдрталы- 

рск темір жолына бағыныштьшықтан босатты. Бүл жолмен 
Кдзақстанныц Орталық және Солтүстік аудандарынан Батыс 

хром. РУДалары, астық, ал Актау, Новороссийск 
е десса теңіз порттары арқылы Украинаға қара металл, 

L Pr , CnJia\  сонДай-ақ Ақтау арқылы Республиканың 
ЯГЛ Т1К лыстаРьшан Иранға жыл сайын 5,5 мл. тонна 
астық жеткхзу көзделген.
пнI 60" / 6™ ™ Ң теміР жол катынасын одан өрі дамытуда 

а кажетп магистралдық учаскелерін электр жүйесіне 
бағыття маңызы ерекше зор. Соңғы 10-12 жыл ішінде бүл 
ж ж Т І ! СЫт Ра °Ң ІСТер атк^РЫлды. Мысалы, 1991-1994 

Р _ СН у станциялары арасындағы 600 шақырымдық
жылпян *Утиес*не Қосу жүмысы аяқгалды. Ал 1993
электп МСН Алматы арасындағы темір жолды
«iSmS 1™иХрым uTS?' 1996-1999 жьширыКүЯТыия шақырым Шу-Отар темір жолын электр
Отар-Үзынағаш^ а̂ Талды’ 2000 жылы үзындығы 90 шақырым р *зыиагаш учаскесі іске қосылды ал 2002 жыллын көктемінде Отап МрН л™., ды' ^  жылдынP мен Алматы арасындағы темір жол
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магистралын электр куатымен жұмыс істеуге көшіру біржолата 
аяқгалды. Осының нәтижесінде Қазақстанда электр қуатымен 
жүмыс істейтін темір жол магистралының ұзындығы 3,7 мың 
шақырымға жетті, немесе республикадағы барлық темір 
жолдың 27 пайызын қамтыды. Болашақта Алматы қаласы мен 
Достық станциясы арасындағы темір жолды злектр қуатына 
ауыстыру жоспарланған.

Тәуелсіз Қазақстанның алдына қойып отырған басты 
мақсаттарының бірі — адамдардың жақсы түрмысын іс 
жүзінде қамтамасыз ететін қоғам орнату. Осы орайда өрбір 
адамға көсіпкерлік еркіндік пен мүмкіндік туғызып, жоғары 
әлеуметтік мәртебеге жетуін қамтамасыз ету, зейнетақыны 
және жәрдемақыны арттыру бүгінгі күннің кджеттілігінен 
туьіндап отыр. Әлеуметтік саладағы басты міндеттер: үлттық 
байлықты көбейту, халықтың түрмыс-тіршілігі жөнінен дүние 
жүзіндегі озық дамыған елдермен арамыздағы аріта 
кдлушылық пен алшақтыкты азайту, яғни технологиялық 
дамудағы және түрмыс жағдайы деңгейіндегі айырмашылықты 
қысқарту.

Алайда, қоғамдық қатынастардың озгеруімен және 
нарықтық экономикаға көшумен байланысты халықтың 
түрмыс жағдайы төмендеп кетті. Еліміздің экономикасының 
Қүлдырауымен байланысты еңбекақы, зейнетақы, жөрдемақы 
бҮл жылдары тиісінші дәрежеде өспей, тауарларды 
ырыкдандыру деңгейінен ондаған есе артта қалып қойды. 
Халықты жүмыспен қамту проблемасы күрделенді. 1991 
жылдан бастап республикада жүмыссыздық басталды.

Әсіресе, ауылдық жерлерде кеңшарлардың таратылуына 
байланысты жүмыссыздық көбейді. Жастар жүмыс іздеп 
КДлаға шүбырды. Қалаға келгенде де олар қарық болған жоқ. 
Не баспана, не дайын жүмыс пен табыс жоқ, сенделіп жүріп, 
азын-аулақ саудамен, рэкетпен, үрлық-қарлықпен шүғылда- 
иып, мыңдаған қазақ жастары қылмыскерлер қатарын
толтырды.

Қазақстанның әлеуметтік саласындағы басты мөселелердің 
бірі — зейнетақымен қамтамасыз ету. Соңғы кезде елімізде 
зейнеткерлердің қатары едәуір өсіп, олардың саны 2002 жылы 
3 млн. адамға жетті. Үкімет зейнетақы мәселесі шешу үшін үш 
бағытга бірқатар жүмыс жүргізді. Бірінші — зейнетақының 
бүрынғы қарыздарын жабу, екіниіі ~ зейнетақыны уакытында
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төлеу, үшінші — зейнетақы жүйесін реформалау. Бұл ұш 
бағытта жүргізілген іс-шаралар бірсыпыра қайтарымын беріп, 
1999 жылдың зейнетақы қарызын төлеуде бірқатар шаралар 
іске асырылды. Әсіресе, 7-8 ай бойы зейнетақыларын ала- 
алмай келген ауыл тұрғындарына ерекше көңіл бөліңді. 
Зейнетақыны одан өрі арттыру багытында шаралар жүргізілді. 
Атап айткзнда, зейнетақының ең төменгі мөлшері 1998 жылы 
3 мың теңге болса, 2000-жылы 4 мың теңгеге жетті. 2000-2002 
жылдары зейнетақы төлемдерінің ең аз мөлшері үш мәрте 
артып, 23 пайызға өсті. 2003 жылдың басында Президенттің 
жарлығымен ең төменгі зейнетақы көлемі 5 мың теңгеге 
« й 1 жылдың кдңтарынан төменгі зейнетақы мөлшері 

теңгені, ал орташа зейнетақы мөлшері — 8335 теңгені 
қүрады.

Елімізде реформалау нөтижесінде аралас әрі ерікті 
жинақгаушы зейнетақы жүйесі күрылып, ол өзінің тиімділігін 
көрсетті. 1,5 миллионнан астам зейнеткер ынтымақгы негізде 
зеинетақы төлемдерімен қамтамасыз етілді. Зейнетакы 
индексациялаумен бірге 2003 жылы оны саралап өсіру жүзеге 
асырылды. Жеке жинақ принциптеріне негізделген 
^ ^ амасыз етУд[ң ғана түрі — жинақтаушы зейнетақы 
жүи сі оидағыдай дамытылуда. Қазіргі кезде бір мемлекетгік 
жөне жекеменшік жиняігтял7чгі_т —— ---------

9 -  ^  --------------

'10 паиызбен берілетін 
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тұрғын үй банкілерінің көмегімен мүмкіндігі гөмен 
отбасыларын түрғын үймен қамтамасыз ету бағдарламасы 
жарияланды және оны іске асыру үшін Үкімет қазір
қарқынды жүмыстар жүргізуде.

Крзақстан үкіметі кейінгі жылдары халықгың әл-аукатын 
жақсарту, соның ішінде еңбекшілер мен қызметкерлердің 
жалақысын арттыруға назар аударуда. Экономиканың 
көтерілуі әлеуметтік міндеттердің үлкен кешенін шешуге 
мүмкіндік берді. Тек 2002 жылы орташа айлық 54%-ке, 
немесе 1999 жылғы 9400 тенгеден 18 мың 500 тенгеге дейін 
көбейді, ең төменгі жалақы көлемі 5 мың тенгені құрады. Бүл 
жылдары үкімет, әсіресе, бюджеттегі мекемелер 
қызметкерлерінің жалақысын көтеруге көңіл бөлді. 2002 
жылы тек мүғалімдердің жалақысы 35%-тен астам көбейтілді. 
Бүл мүғалімдердің орташа айлық жалақысының мөлшерін
2000 жылғы 7 мың тенгеден 9300 теңгеге дейін үлғайтуға
мүмкіңдік берді.

Мемлекет халық алдындағы әлеуметтік міңдеттемелерін 
орындап келеді. Мемлекеттік бюджет есебінен зейнеткерлерді, 
мүгедекгерді, асыраушыларынан айырьілған жөне баска да 
санаттағы түрғындарды әлеуметтік жағынан кдмтамасыз ету 
жүзеге асырырылуда. Олардың барлығы 3,5 миллион (немесе 
барлық түрғыңдардың 23,6%) адамнан асады. 2004 жылы 1999 
жылмен салыстырғанда әлеуметтік кдмтамасыз ету 
шығыңдары 1,5 есе көбейді. Бүл қазақстандықгардың кірісін 
айтарлықтай арттырды, оған мынадай өсім индикаторлары 
дәлел болады. 1999-2004 жылдары ең төменгі жалакы көлемі
2.5 есе (2605 теңгеден 6600 теңгеге дейін); төменгі зейнетақы 
көлемі — 1,9 есе (3000-нан 5800 теңгеге дейін); орташа жалақы —
2 есе (11864-тен 26048 теңгеге дейін); орташа зейнетақы 
көлемі — 2 есе (4104-тен 8529 теңгеге дейін); күнкөріс шегі -~
1.5 есе (3394-тен 5394 теңгеге дейін); орташа мемлекетпк 
әлеуметтік жәрдемақы көлемі — 1,3 есе (3441-ден 4670 теңгеге 
дейін) өсті (Н.Назарбаев. Жаңа кезең - жаңа экономика. / /
Егемен Кдзақстан, 16.12.2004).

Халықтың денсаулығын сақгау және оның деңгейін көтеру 
мақсатында Президентгің жарлығымен 2002 жыл — денсау- 
лық жылы деп жарияланды. Денсаулық жылының аясында 
ауылдағы көптеген медициналық мекемелер жөңдеуден өтп. 
Денсаулық сақгау саласының 88 нысаны жаңадан сальшд



2002 жьищың тағы бір ерекшелігі жеке Денсаулык сактау 
министрлігі, Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау және 
Фармация комитеті құрылды. Жалпы, 2000-2002 жылдары 
денсаулық сақтау саласын республик алық бюджеттен 
кэржьыаидыру екі еседен астамға, жергілікті бюджеттен -  
эО%>-ке дерлік үлғайды.
9П п ^ ЗЗҚСТаН РеспУбликасы Президенті Н. Назарбаевтыц 

жылгы 18 ақпандағы Казахстан халкына Жолдауында 
( гемен Қазақстан, 2005 ж. 19 ақпан) атап көрсеткеніндей: 

үкіл дүниежүзілік банктің жіктемесі бойынша казіргі уакытта 
.ақстан кірісі орта деңгейдегі елдердің тобына кіреді. Егер 

өмір сапасыньщ негізгі көрсеткіштерін салыстыратын болсак, 
овда соңш 10 жьшда (1995-2005 жж.) қазакстандыктардьщ 
р аша ақшалай кірісі 5 есе; ал орта айлық жалақысы 6 есеге 
уьіқ, ең төменгі табыс мөлшері 25 есе,; зейнетакылардын 

аилық м°лшері 4,6 есе; жеке түлғалардың банктердегі 
МСН кісінің жасайтын салымынын көлемі 

кппь'итц6 жөне 37 есе өскенін кереміз. Экономикамыздын 
ДЫ ӨСуі мемлекеттік шығыстардын әлеуметтік 

еДӘуір, кеңе^тУге мүмкіндік берді, мүның өзі 
айғақтайдыМЫЗАЫҢ айтарлыктай бекемдік деңгейіне жеткенін

n v v a m ffTaHHbI11 тәуелсіздікке қол жетуімен қазақ халқының 
Хтлык-^я *Р1иде * аңа мәДени процестер кеңінен өріс алды. 
данғып “  ру’ іьшьш мен мәдениет өз дамуының 
дегі паптиялмНа шықвд' Олар бүрынғы Кеңес Одағы кезеңін- 
күтылды Қ идеология мен саяси кагидалардың қьіспағынан

ҚИЬІНШЬИЬІҚгаРьша кдрамастан Кдзакстанда 
™ a ^ o KV 1 КӨПТеГ6Н °Ң өзгеРістеР орын алды. Соңгы 
окмтудвд жаңа e S L c u S u i S "  Б станд?1ятаРы ^ а л д ы ,

S U S ?  a S ~ P - Г  Г е “ ^
окулықтап шыгя ’ жүмАыс істей бастады. Көптеген жана
S  “ е,от"геР «  бурын КСРО тарихы
талданып окьггылатын болдьь* халкыньщ 03 таРихы ™Рек

гылым “ “нистрлігінің мәлімет-
беретін мек“ п а д к20са„ыК,8о Г ’Г Да ^  ЖаЛПЫ 6Тсаны 8007 болған. Олардың 3545-1
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(44,2%) қазақ, 2356-сы (29,4%) орыс, 13-і үйғыр, 81-і ө.збек, 3 
тәжік, 1 украин мектебі. Соңғы жылдары республикада қазақ 
тілінде оқитын оқушылардың саны едәуір артып, 2003 жылы 
олар барлық мектеп окушыларының 54,4%-ін камтыған. 
Республика мектептерінде техникалык акпаратгық және 
телекоммуникациялық технологияларын енгізуде де он 
кадамдар өріс алды. 2001 жылы орта білім беру жүйесш 
ақпараттандырудың бірінші кезеңі негізінен аякталды, нәти- 
жесінде 58 оқушыға бір компьютерден келген. ‘Ишернет- 
мектепте'’ бағдарламасы аясында 1414 оку орны, онын ішінде 
868 ауыл мектебі ақпарат желісіне қосылған.

Еліміз егемендік алған жылдары жоғары жэне орта 
арнаулы білім беретін оку орындарында да бірсыпыра жаңа 
озгерістер орын алды. Реслубликаның жетекші оқу орындары 
- өл-Фараби атьнщағы Кдзақ үлттық университеті, Абай 
атындағы Алматы университеті, Қазак үлттык техникалык 
университеті жөне басқалар Кдзакстаннын тәуелсіз ішкі және 
сыртқы саясатын жүргізуге қабілетті маман кадрлар 
даярлайтын жаңа факулътеттер ашты. Түркістандағы Ахмет 
Иассауи агындағы халықаралык казак-түрік университеті, 
Сыртқы істер министрлігі жанынан Дипломатиялық Академия 
ашылып, жүмыс істеп жатыр. 1997 жылы республикада 
мемлекеттік 53 жоғары білім беретін жэне 40-тан астам жеке 
меншік жоғары оқу орындары жүмыс істеді. 2002 жылы 
мемлекеттік жоғары оку орындары 47-ге дейін азайды. оған 
керісінше мемлекеттік емес жоғары оқу орындарынын саны 
160-тан асты. 2003 жылы Кдзақстан Білім жоне ғылым 
министрлігінің шешімімен 43 мемлекеттік, 130 жеке жоғары
O KV О П Ы Н Л Я П Ь Т  кГЯГГГГЫПЬТЛПЬГ.

жоғары оқу орындарынан жыл сайын 
шетелдерге, соның ішінде АҚШ-кд, 
Францияға, Қытайға, Түркияға жөне т. 
жіберіледі. . ____ ^

Үлыбританияга, 
т.б. жерлерге окука

Кейінгі жылдары әдебиет пен үлттык
тілдін мөр»ебесін 
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көтеруде бірқатар шаралар іске асырылуда. 30-шы жылдары 
нәубетке, жазықсыз жазаға ұшыраған ғалымдарды, жазушы- 

мамаіщарды ақтау жүзеге асты. А.Байтұрсыновтың, 
М.Жүмабаевтың, М.Дулатовтың, Ш.Қүдайбердиевтің, 

■Ьөкеихановтьщ, Х.Досмүхамедовтың, Ж.Аймауытовтьщ және 
асқдлардың кітаптары жарық көрді. Іс жүргізуді казак, тіліне 

көшіру жөнінде жан-жақты шарад ар белгіленіп, олар жүзеге 
асырылуда. Барлық жоғары және арнаулы оку орындарында 
қазақ тшнде оқыту бөлімдері ашылды.

кономикалық қиындықгарға карамастан республикада 
мемлекеттік театрлардың бірде-бірі жабылған жоқ. Кдйта 
жаңадан Көкшетауда кэзақгың музыкалық драма театры, 

атыс Қазақстан облысында мөдениет институты, Мәдениет 
министрлігі жанынан күрделі мәдениет мәселелері бойынша 
шлыми орталық ашыдцы. Өнерде менеджменттің тиімді 
Ү ері емірге келді. Мысалы, Айман Мүсаходжаева 
w °^ИСТер академиясы" оркестрін үйымдастырып, бүкіл 
музыкшіық бшщ беруді кайта қүру жөнінде үтымды жүмыс 
*үр ді. оның нөтижесінде 1998 жылы Астана қаласыңда 
ЛГҢғы рет үлттық музыка Академиясы қүрылды. Жөния
жячуит^>° Ва̂ кМуЗЫКа,ІЫҚ мектептіҢ негізінде колледж, ал 
n r T ! t  Әбдіжәміл Нүрпейісов “ПЕН-клубын” ашты.
илеяггяпітиӘР1 ӨНСр саласынДага дарынды адамдардың өз
жаткянм ЖҮРПЗУ. тиімді де пайдалы нысандар тауып жатқанын көрсетеді.
мен м!!!!!!ИеТГ* Дамытуда жоғары кәсіби мәдениет кадрлары 
отьгоып **?ардьІҢ аткдРатын рөлі зор. Осы жағдайды ескере 
DecnvfinMvaJ16™ ^  саласына кджетті кадрларды дайындау ісі

S 2 J S S S 2 S 2 T 39 орташа арнайы SKy ор™ рыңда
Н.ЭЛ™а^баевтацеш ? а д ы РУХМИ ӨрЛеу!Не ПРезидеш деп жапияпятш,/  жылды -  Мәдениеггі қолдау жылы
мекемелерін д а м ы ^ Н ШҢЬІЗЫ болды- БҮЛ ™ bl мәдениет 
нығайт\та олаРДыЧ материалдық базасын
m S S  J k T Z I T ™  едәуір В Д с т а р  аткарылды. 727 
Астанада, П етропаш а^о^2" °лардык катарында
•масыңца VZj, ™  r a S o  ЖӘ™ Тн,кістаЯ
жылының maobiKTav ? р' МөДениетп қолдау
тойын тойлаумен с а б а қ £ с 15°° ЖЫЛДЫКқгас келді. Бүл үлкен тоиды дайындау



жөне өткізу барысында Күлтөбе, Отырар, Кржа Ахмет 
Иассауидің кесенесі, Әзірет Сүлтан мемлекеттік тарихи- 
мәдени қорығы т.б. нысавдар қайтадан жаңғыртылды. 2002 
жылы Тараз қаласының 2000 жылдығы ЮНЕСКО деңгейінде 
атап өтілді.

Кдзақстан тәуелсіздік алғаннан бері аз уақытгың ішінде 
үлтымыздың мэдениетін тек өз елімізде ғана емес, сонымен 
кдтар бүкіл әлемге таныта бастады. 1995 жылы ЮНЕСКО 
ауқымында үлы Абайдың 150 жыддығы, ал 1997 жылы Мүхтар 
Әуезовтың 100 жыддық мерейтойлары, 1996 жылы 1916 
жылғы улт-азаттық көтерілісінің 80 жылдығы, дарынды ақын, 
халықгар достығын хырлаушы Жамбыл Жабаевтың 150 
жылдық мерей тойын тойлау еліміздің тарихындағы жарқьш 
оқиға болды. Еліміздің Президенті жарлығымен 1997 жыл 
жалпыүлттық татулық жөне саяси қуғын-сүргін қүрбандарын 
еске алу жылы деп жарияланса, 1998 жыл — халық бірлігі мен 
ұлттық тарих жылы деп атап өтілді. Тарих жылы 23 ірі-ірі 
гылыми форумдардың өткізілуімен ерекшеленді. Соның 
ішінде Республика үлтгық ғыльш академиясы тарихында 
түңғыш рет АКДІ, Ресей, Қытай, Өзбекстан, Кыргызстан, 
Түркия, Жапония ғалымдарының қатысуымен отандық тарих 
проблемаларына арналған арнайы сессия өткізілді. Сондай- 
ақ, “Жібек жолы жөне Кдзақстан”, “А.Байтүрсынов - ғалым, 
ағартушы, қоғам қайраткері”, “Қазақстанмен шекаралас 
аумақгардың тас дәуірі” сияқгы халықаралық жөне көптеген 
республикалық ғылыми конференциялар жоғары деңгейде 
үйьшдастырылды. Республиканың барлық облыстарына, 
сондай-ақ, көрші елдердің шекаралас аудандарына ірі-ірі 24 
ғылыми экспедициялар аттандырылды. Сонымен кэтар 
Оңтүстік Қазақстан мен Жетісу өңірінде, Ордабасы тарихи- 
мәдени аймағында, Орталық Кдзақстан аумағында археоло-
гиялық зерттеулер жүргізілді. QQQ

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 1УУУ 
жыл - үрпақтар бірлігі мен сабақгастығы жылы деп жария- 
лаңды. Осымен байланысты еткен ғасырлардан жеткен 0Ра^з 
зор мөдени-тарихи мүраны сакгап, оны жинактап і®ле 
ұрпақтың игілігіне айналдыру міндеті қойылды . . . леп 
еліміздің аумағында 25 мыңнан астам тарихи-мәден 
бар, олардың 8 мыңнан астамы меилекеттіҢ ала ы 
алынып, 10-ы ЮНЕСКО-нын Букіл дүние жүзілік мүр 
сақгау орталығының жасалған тізіміне енпзілген.
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Қазақстан полиграфиялық баспаларынан тарихи-мөдени 
мураларды, әлем өдебиетінің ең үздік үлгілерін жарыкқа 

іғару жандана түсті. Соңғы жылдары “Қазақстан ұлттык 
энциклопедиясының” 6 томы, Н.Ә.Назарбаевтың “Ғасырлар 

ғысыңда , Сыцдарлы онжылдык” т.б. еңбектері, 10 томдык 
арихи және мәдени ескерткіштер” жинағы, Мүстафа 

шоади шығармаларының екі томдығы. Қытай мүрағатгары 
тарихына арналған бес кітап, бес томдық 

ічд акс ган тарихының үш томы жарық көрді. Кдзақ халқынын
Т0МДЫҚ ауь.13 әДебиетін, “Алаш мүрасы” атты көп томдық 

серияларын, Ә.Маргүлан еңбекгерінің 14 томдығын, М.Әуезов, 
Мусірепов, Ғ.Мүстафин тағы да басқа қазақ 

' . . „ f  классиктерінің көгі томдық серияларын басып 
шығару қолға алынды.

кезеі1де Республика мәдениетін дамыту үшін
жтр • мүмкщдіктерді барыиша пайдаланып, оған қолайлы
Н й Р г  ЖакСЭу ^ індет’ түр. Осыған байланысты Президент
чпи„гі.'>,?Р аев . Ішк‘ және сыртқы саясаттың 2004 жылға
дам ы тп ггг иепзп бағытгары” Жолдауында мәдениетгі
деген р1Гі,7,ч нактьі жолдарын “Мәдени-тарихи мүраны сақтау”
мінлеітеп v ІНДС ерекше атап көрсетеді. Онда мынадай нақты ндеггср қойылған:

халықтын; °расан мол мәдени мүрасын, сонын 
лепі мен ^лттық мәдениетін, фольклорын, дәстүр-

Екініггігг^н РЬШ Зерделсуд'ң біртұтас жүйесін жасау. 
мәдени-тапиүи ^ пгык  таРих үшін ерекше маңызы бар елеулі 
Қамтамасыз ету ^  сәУлет ескерткіштерін калпына келтіруді

г о ж ^ ™ ; Г г Г Г Қ, Г бИеТ ПСН жазудың санғасырлык
омірбаяндық дестелер жасау. Кеңеитшген көрквм, ғыльши, 

мәдениетКпене ә л е б и ^ КеТТІК ТІЛДе әлемдік ғьілыми ойдың,
н е г і з і ң д е  г у м а н и 'Копыткт I  толымды қорын жасау. 

оңала бастаған т ү ст а ^  ^ үньгң баРлығы елдің экономикасы 
мәселелеріне айпык-тя пен мөдениет, жалпы руханият
Міздін ке3 келгендігін, елі-
көрсетеді. дамумен байланысты екендігін
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алғашқы жылдардағы кездескен көптеген қиыпшылықтар мен 
кдйшылықтарға кдрамастан экономиканы дамытуда, әлеумеггік 
мәселелерді шешуде біршама жұмыстар атқарылды жөне 
елеулі табыстарға қол жетті. Соның нәтижесінде біздің еліміз 
ТМД мемлекеттерінің арасында өзінің әлеуметтік-экономи- 
калық дамуы жағынан алдыңғы қатарға шығып отыр. 
Кдзақстан бүгін әлемнің ең серпінді дамып келе жатқан 
елдерінің бірі саналады.

4. Қазақстан - өлемдік кдуымдастықга

Кдзақстан тәуелсіздік алғаннан кейін егемен мемлекет 
ретінде халыкдралық катынастар жасауға, белсенді сыртқы 
сыртқы саясат жүргізуге кірісті. Қазақстан өзінің сыртқы 
саясатында үш мөселеге ерекше назар аударды. Біріншіден, 
баскз елдермен, соның ішінде бұрынғы Одакқа кірген 
республикалармен, Азия, Тынық мұхит, Таяу Шығыс аймағы, 
Еуропа елдері және АКДІ-пен халықаралық байланысты 
өркендету. Екіншіден, шет едцермен тек дипломатиялық 
байланыс қана орнатып қоймай, сонымен қатар олармен 
мәдени-экономикалық байланысты күшейту, сол арқылы 
алдыңғы кдтарлы өркениетті елдердің қатарына крсылу. 
Үшіншіден, Кдзақстанньщ қауіпсіздігін сактау, дүниежүзілік 
соғысты, ядролық қаруды қолдануды болдырмау.

Міне, осы бағытта 1991 жылдан бастап сыртқы саясат пен 
халыкаралық кдтынастар саласында көптеген шаралар іске 
асырылды. Қазақстан өзінің барлық көршілерімен, негізп 
әріптес мемлекеттерімен байыпты және болжауға болатындай 
байсалды қарым-кдтынастар орнатты. Сыртқы саясатгың 
негізгі діңгегі — көпвекторлық жол, яғни көп бағыттылық. Ол 
~  еліміздің геосаяси жағынан орналасуына байланысты 
өмірдің өзі талап етіп отырған қалыпты жағдай. Өткен уақыт 
ішіңце Кдзақстан Республикасын дұние жузінің 180-нен астам 
мемлекеті таныды. Кдзақстан 120-дан астам елмен диплома- 
гаялық қатынастар орнатты. Шет еддерде 40-тан астам 
дипломатиялық және консулдық өкілдіктер ашьишы. 
Алматы мен Астанада 50-ден астам шетелдік елшілік пен 
миссия, халықаралық және үлтаралық ұйымдардың ондаған
өкілдігі жүмыс істейді. іпі

Қазақстан оэінің сыртқы саясатында ең жакын
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корціі мемлекеггер — солтүстікте Ресеймен, ал шығыста 
Қытаймен тығыз қарым-қатынас орнатуға ерекше назар 
аударып келеді. Кдзақстан мен Ресей арасында 1992 ж. 25 
мамырдағы Достық, ынтымақгастық және өзара көмек туралы 
шартқа қол қоюдың зор тарихи маңызы бар. Екі халықгың 
достығы мен ынтымақтастығын нығайтуда 1996 ж. 27-ші 
сәуірде Ресей Федерациясының Президенті Б. Ельцин мен 
Кдзақстан Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Алматыда кездесіп, 
Кдзақстан мен Ресей бірлескен Декларациясына кол 
қоюының маңызы өте зор болды. Онда Қазақстан мен 

есеиде жүргізіліп жатқан демократиялық қайта құрулар мен 
саяси-экономикалық реформалардың екі ел халықтарының 
олашағы үшін үлкен мәні бар екендігі атап көрсетілді.

есей мен Қазақстан арасында ынтьшактастықтын одан 
әрі дамуында 1998 ж. 6-шілдеде Мәскеуде қол қойылған 
мәңгшік достық пен ынтымақгастық туралы Декларация 
маңызды рөл аткярды. Оның негізінде екі мемлекет 
расындағы қаржылық езара келіспеушіліктерді реттеу және 
аиқоңыр космодромын бірлесіп пайдалану мәселелері 

шешілді.
ГІ„„ кдңтарында Қазақстан Елбасы Н.Ә.Назарбаев
игпігтт-ССеИ Президе™  В-Путиннің кездесуі болды. Онда екі 
берілді К̂ рьш-К^тынастьі °дан ері жетілдіре түсуге жете мән

и  ж- желтоқсанда Қазақстан Президент!
апяоы«иоР аевтың Мәскеуге ресми сапары барысында екі ел 
ТР , кзлыптасқан достық байланыстарды барынша 
ай^я^т. 6 КуШ салын™  баса айтылды. Сондай-ақ, 
г і н ™  жене халыкаралық көкейкесті проблемалар төңіре-
ТМД ЕурА ?э£Т ПТЫУР ЗІІ” аСЬІЛДЬІ- Ек і жақтьі Деңгейдегі,
катынярт^г, шеңберлеріндегі ынтымактастык карым-
лануыньт ЯоД- мак:гағысг елДер қауіпсіздігінің, интеграция- 

200"? ,„Ы оеПШ« ?ып табылатыны атап керсетілді.
Казакстанпярм р ес®вдег1 Кдзақстан жылы, 2004 жыл 
аталып өтті. 20< М “  ретінде мемлекетгік деңгейде 
айналымът 7 еіа мемлекет арасындағы тауар

ЖСТгі' езі 2003 

Ресеймен бірлескен и 00к^^І̂ )Ың * ^ |Ду Олла^ЬІНан «
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Тәуелсіздік жылдары оңтүстік-шығыстағы үлкен керші 
мемлекет - Қытай Халық Республикасымен тату көршілік 
және достық қатынастар орнатуда едәуір табыстарға қол 
жетті. 1990 ж. Қазақсгап мен Қытайдың темір жол арқылы 
өзара оайланысы іске асты, сөйтіп біздің республика Тынық 
мүхит жағалауына ең қьісқа жолмен шығу мүмкіндігіне ие 
олды. Қазақстан-Қытай қарым-қатынасының дамуы өге 
оғары қарқын ала бастады. Қазақстан Республикасы 
резидентінің Қытай Халық Республикасына 1992 ж. тамызда 
Рган алғашқы сапарынан бастап, барлық байланыс 
Лда̂ ЬІН ашУДың сәті түсті. Екі елдің арасында сауда соңіы 

втг Да̂  онДағап есе өсті. 1997 ж. 25 кыркуйекте Алматыда 
КДзақстан және Қытай делегациялары арасындаіъі 

жалССӨЗ РЬІСЬШда Батыс Кдзақстан мен Батыс Қытайды 
тапаҒаСТЫ̂ аТЫН ^ ай Қүбырына шығыстағы көршіміз 

р пынан 9,5 млрд. доллар жүмсалатыны жөніндегі шартқа
ньіғ ^°ИЫЛДЬІ' Мүның өзі саяси-экономикалык байланысты 

аитуға, шекара маңында тыныштық пен бейбіт өмірді 
сақтауға кепілдік берді.

1998-1999 жж. белсенді дипломатиялық әрекеттер арқылы 
^ьггаи мен Қазақстан арасында тағы да жаңа маңызды 
У даластықгарға қол жетті. Ең алдымен шекараны нақгылау
белІЗШеН̂ аЯК'ТаЛ,ІІЬІ' Қытаймен арадағы шекараны айқындап 

гілеу Кдзақстанның ұлттық қауіпсіздігіне қосымша кепіл- 
Діктер берілгенін білдірді.

Қазақстан Президентінің Қытай мемлекетіне 2002 ж. 
елтоқсан айында жасаған сапары екі ел арасындагы 
нтьімақгастықгың жаңа кезеңін айқындады. Екі мемлекет 
асщыларының кездесуі барысында 5 күжаткз қол қойылды. 
ньгң ең маңыздысы “ Кдзақстан Республикасы мен Қьгтай 
альіқ Республикасы арасындағы тату көршілік, достық және 

ьщтымақгастық туралы шарт” болып табылады. Сондай-ақ, 
ҮДан басқа екі ел деңгейінде халықаралық ланкестікпен, 

сепаратизммен жөне экстремизммен күресте ынтымақтастық 
жөніңде, екі мемлекет арасындағы қауіпті өскери өрекетп 
°лдырмау туралы және т.б. күжаттарга қол қойылды. Екі 

зрадағы сауда-экономикалық байланыстар ж ы ддан-ж ы лға  
аРтып, 2004 жылы оның көлемі 3 млрд. А К Д І доллары нан  
асты- Жалпы соңғы жылдары ҚХР басшыларымен өзара 
кездесу, келіссөздер жүргізу біздін елдің сыртқы саясаты 
түрақгы қүбылыскд айналды.
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Кдзакстанның сыртқы саясатында АҚШ-пен қарым- 
қатынасының маңызы өте зор. АКДІ Кдзақстан Республи- 
касын тәуелсіз мемлекет ретіңде таныған 1991 ж. 25 желтоқ- 
саннаң бастап, екі мемлекет арасында елші дәрежесіндегі 
толыққаңды дипломатиялық кцтынастар орнады. 1991 ж. 
желтоқсанында Мемлекеггік хатшы Дж. Бейкер Алматыға 
келіп, Н.Ә.Назарбаев және басқа да ресми адамдармен 
келіссөздер жүргізді. 1992 ж. көкек айында Қазақстанға 
Й Г  кауіпсіздік және кдрым-қатынастар жөніндегі 

^  Конгресі комиссиясының делегациясы кедді. Сол 
жьығы мамырда Қазақстан Республикасының Президенті 

Назарбаев Америка Құрама Штаттарына алғашқы 
сапармен барды. Осы сапардың барысыңца: “Сауда қатынастары 
жөніщегі келісім , “Кдржы салымдарын өзара қорғау жөніидегі 

арт ’ Кдзақстан Республикасы және АҚІГТ ұкіметтері 
арасындағы өзара түсіністік жөніндегі меморандум”, “Қос 

са І̂ЫК' салУДьі болдырмау жөніндегі конвенция келісімі 
туралы оірлескен мөлімдемелерге” қол қойылды. Сөйтіп, екі 
^  қаРым"кЗтынастардың шарттық-құқылық негіздері

кейінгі жьиіДаРЫ Кдзақстан мен АҚШ кдрым- 
K"p4a ^ CTapbI түрде дамып келеді. Қазіргі кезде АКДІ
Вят5 тан э^он°микасының аса ірі инвесторы болып отыр. 
ravirr^;™” К̂ зақстанға Орталық Азиядағы түрақгылық пен 
пет!нгк»ЗД1К ТХГЫРЫ’ өзінің осы аймақгағы басты серіктесі 
Ппрw  I999 ж' желтоқсан айында Қазақстан
жасап pj* азар аев АҚШ-қа тағы да бес күндік сапар 
мемш»’ 1 ел аРасыВДағы байланысқа жаңа жол ашты. Екі
б а с ы м п арасындағы келісім барысында XXI ғ. басындағы 
басыадық беретш басты бағытгары айқьшдалды.
жібепгрн4  ™ еКеТІМіЗДЩ тәУелсіЗДігіне он жыл толуына орай 
Кдзакстан *қтау хатында АКДІ Президенті Дж. Буш
сыздық пен жанжалт^т’ҚОҒаМДаСТЫК' ҮШІН аймаісгағы тҮРақ_ куатгальт ^  ? қаРсы шешуіш рөл атқаратынын
А К д К а  желтоқсаВДа Президент Н.Ә.Назарбаевтын
қатынастапы топа3™’?*:- арысында "Жаңа Қазақстан-Америка

Сонымен 7 » Л  рлескен мәлімдемеге қол қойылды.
Иран мемлекетгеЫм^3аҚСГаН-үШІН Түркия, Пәкістан, Үндістан,
Корея сияқгы жөне б Г с г а ? Ж а і ю ш м ,  Оңтустік 
мені өте зор. еддерімен ынтымақтастықтын да
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Кдзақстанға ортақ шекарасы, қалыптаскан шаруашылық, 
тарихи және мәдени-этникалық байланыстары бар Орта 
Азиядағы - Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түрікменстан 
мемлекетгерімен тығыз қарым-қатынас жасау өте маңызды. 
Осы бағытта 1994 жылы Орталық Азия экономикалық қауым- 
дастығы қүрылды. Оған Қазақстан, Өзбекстан, Кыргызстан 
кейіннен 1998 ж. 4-ші мемлекет Тәжікстан қосылды. Осы 
елдер арасындағы жасалған Шарткд сәйкес Мемлекетаралык. 
кеңес пен оның негізгі институттары — Премьер-министрлер 
кеңесі және олардың түрақты органы — Атқару комитеті 
күрылды. Ортақ экономикалык, кеңістік туралы шартка қол 
қойылғаннан кейінгі жылдар ішінде көп жақгы ынтымақтас- 
тықгың маңызды бағыттары, кекейкесті халықаралық күрделі 
мәселелер және республикалардың экономикалық интегра- 
цтсы  бойынша 200-ден астам күжатгар кэбылданды. Солардың 
ішіндегі ең маңыздысы — Орталық Азия экономикалық 
қауымдастығының 2005 жылғы дейінгі интеграциялык даму 
стратегиясы.

2002 жылдың ақпан айынан бастап Орталық Азия 
экономикалық қауымдастығы жаңа келісілген кужат негізінде 
Орталық Азия ынтымактастығы” болып қайта күрыдцы.

Кдзақстанның сыртқы саясатындағы басты кеңіл аударып 
отырған мөселелердің бірі — елдің шекаралык, кдуіпсіздігін 
сақгау. Бізбен солтүстікте бірнеше мың шақырым шекарала- 
сатын Ресеймен, оңтустік-шығыста Қытаймен шекараны 
түрақтандырып бекіту өте қажет іс еді. Шекара — мемлекетгік 
егемендіктің басты белгілерінің бірі. Сондықтан бұл маңызды 
саяси проблема Ресей мен Қазакстан үкіметтері арасыңдағы 
кездесулерде әлденеше рет әңгіме арқауы болды. Осының 
нөтижесінде екі ел арасында 1992 ж. 15 мамырда ұжымдык 
кдуіпсіздік туралы шарткд және 1999 ж. 28 наурызда Крзақстан 
мен Ресей арасындағы Әскери ынтымақгастық туралы шартқа 
қол қойылды. Бұл шартгар бойынша Кдзақстан мен Ресеи өрі 
Карай да аймақгық қауіпсіздікті бірлесіп нығайту және 
Қорғаныс саласындағы ьш ты м ақгасты қгы  дамыту, се 
сьхртқы саясат саласында әзара бірлесіп ерекет ету КӨЭА̂ ^ '  

Ресей мен Қазақстан арасындағы кдуіпсіздік жәие ртФ 
саясат мәселесі екі ел арасындағы 1998 жылы 
кабылданған “Мәңгі достық және одактастьіқ  тур 
декларацияда”, сондай-ақ, экономикалык ынтымакгастык
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уралы алдағы 10 жылға (1998-2007 жж.) арналған
ономикалық бағдарламада өзінің даму көрінісін тапты. Осы
ісімдер негізінде Қазакстан Ресей шекара белдеулерівде

делимитациялау шаралары жүргізіле бастады. Ал 2000 жылы
J ap-fia Мәскеуде өткен екі мемлекет басшыларынын

_  ®сУ1Нде баеты үщ бағыт туралы келісім жасалды. Біріншісі
р ■ К1 ел  саясатындағы қарым- қатынастын сабақгастығы.
— „тШ1С1 '  ка^шс*здік мәселесіндеп ынтымақтастық. Үшіншісі 

шекараны нақгылау мәселесі.
•̂ а гтт̂ гзак'сганны,і көрші мемлекеттермен шекарасының 
Р ’ ҮзыВДЫғы 15 мыңға жуық шақырымды құрайды.

ішінде Қазақстанның Қыргыз Республикасымен
Фепепігг^^ шекаРасы шамамен 1050 шақырым, Ресей 
мен _  ^ ^ м е н  — 7,5 мыңнан астам шақырым, Туркменстан- 
пе,.ріі_ и шақырым, Өзбекстанмен -  1660 шақырым. 
иг(11.е ..е1 ШеК? аНЫ делимитациялау мәселесі 1998 жылғы 6 
сол жкігтг 6Л ШЫЛарынын бірлескен малімдемесінен жөне 
леликіита,т,ЬІ желтоқсандагы мемлекеттік шекараны
аралығыадат37 баСТалДЫ‘ АяШ ЖШайна липли қүжаттарды өзірлеумен тыңғылыкты
нүктелепі к ^арапшылар шекаралық сызықгың барлык
n p w H r i  S  0РТЭҚ келісімге ««и*- Қазакстан
жьшғы 18 кәңтаолааРК яГ  ПвН Ро°еЙ президеиті В. Путин 2005 
туралы шаптта Қазақстан-Ресей мемлекеттік шекарасы
Е а У гаZ Z b m macькойды- Шын менінда- та?*“ и леп
айрывда ш в д ”  ° “  ***" ' йойынша екі ел үшін де 
нормаларға сәйкес ■ шекара мөселесі халыкдралық
“кадым замандардан ЕлбаСЫ атап өткендей’бірінші оет чямгт̂ г Қ'°Р ЫС елдері арасында шекара
ең үзьщ саналатьтАе Тартьілып отыр”. Әлемдегі жерүстілік 
Қүрайтьщ бүл ’ жалпы аралығы 7591 шақырымды 
мойындалып екі MPw„fPa Сьізықгары белгіленіп және 
сеніаді кепілі ретшде бағадавды МЫЗҒЪШас достыктьш

шекараны ^вдастыпу™ кейін Қытаймен арадағы
мүдделілік бүрын-сонпкт к Өзара түсіністік пен
жылдың сөуір айынлТкя? ЛМагаНг̂ Табыскд қол жеткізді. 1994 
КХР Премьер-министрі Л и резиденті Н.Назарбаев пен 
сызыгын заңдастырып б е л г і л ™ 6Л арасындағы шекара
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келісім-шартқа қол қойды. Жалпы ұзындығы 1718 шақырымға 
созылып жатқан желінің екі шағын учаскесінен (бүрынғы 
Талдықорған және Семей облыстарындағы) басқасы түгел заң 
жолымен бекітілді. Келесі кезектегі мәселелерді шешу үшін 
делимитациялық комиссия қүрылды. Жоғары дәрежелі 
кездесу кезінде шекара мәселелерін толық реттеуге кдтысты 
келіссөздерді одан әрі жалғастыру жөнінде уағдаластыккд қол 
жетті. Бүл бағытта 1996-1998 жж. үш арнайы келісім болды. 
Соның нәтижесінде 1999 ж. қарашада Цзянь-Цземинь мен 
Н.Назарбаев шекаралық мәселелердің толық үйлестірілуі 
туралы арнайы коммюникеге кол қойылды. Сөйтіп, 
Қытаймеп шекараны межелеу негізінен аяқталды.

Сонымен қатар, Қазақстан бүл жылдары өзінің жақын 
көршілері - Қырғызстанмен, Өзбекстанмен және Түркменстан- 
мен арадагы шекара мәселелерін іс жүзінде түпкілікті рсттеуге 
қол жеткізді.

Шекара мәселесін Азия елдерінде түрақты шешуде 
Шанхай ынтымақтасгык, үйымы (ШЫҮ) маныздьг рөт 
атқарады. 1996 жылғы сәуірде Шанхайдағы кездесу кезінде 
Ресей. Қытай, Қазақстан, Тәжікстан, Қырғызстан басшылары 
шекараларды бүзбау, олардың арасындағы бейтарап аймақгык 
Қашықгықгы 100 шақырымға дейін жеткізу келісіміне қол 
Қойылды. Кейін бүл келісімге Озбекстан қосылды.

Шанхай келісімі” негізінде алты ел басшыларыны11 жыл 
сайынғы кездесуі 1997 ж. Мәскеуде, 1998 ж. Алматыда, 1999 
ж- Бішкек, 2000 ж. Душанбе, 2001 ж. Алматыда больпі өггі. 
Онда аймақгық қауіпсіздік пен ынтымақгастықгы нығайту 
мәселелері жан-жақты талқыланып, осының нәтижесінде 
Декларациялар қабылданды. 2002 жылғы маусымда Шанхай 
ьінтымакхастық ұйымының кезекті саммиті Санкт-Петер ург 
каласында болып өтті. Оның жүмысында ШЫҮ қүр^ьімыі 
°рнықгыру іс жүзінде көрініс тапты. ШЫҮ-нын ,е Р 
тариаты Пекинде, ал Аймақгық терроризмге карсы күрьш-і  ̂  ̂
штабпәтері Бішкекте орналасатын болды. Бул кездесу * 
КҮжатка -  ШЫҮ Хартиясына, »Яма^ , , тЖ 0£.ИЗ™ ьк )^ ы  
Қүрылым жөніндегі Келісімге жөне ШЬІҰ ға 
мемлекетгер басшыларының Декларациясына кол к, т _

Кдзақстанның сырткы саясатьшдагьі с Дссамблея- 
бейбітшілік, соғысты болғызбау. 1992 ж. Б д-шяда озара 
сының 47 сессиясында Президент Н .Н а з а р б а е в  Азияаа у
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ынтымақ пен сенім шараларын орнықтыру туралы мәселе 
көтерді. Оған сәйкес 1993 ж. көктемде Алматьща осы мәселеге 

аиланысты шақырылған бірінші бас қосуға оннан аса 
мемлекеттен өкілдер келген болса, сол жылғы тамыз 
аиындағы кездесуге 17 елден сарапшылар тобы келді. 
ічдзақстан Хельсинки процесіне қосылып, Еуропадағы 
қаутсіздік пен ынтымақгастық жоніндегі үйымның 
жұмысына кдтыеты (1992 ж.) Ал 1996 ж. 31 қыркүйекте 
к^зақстан БҮҮ-ға мүше 129 елдің қатарында ядролық қаруды 
таратпау жөніндегі шартқа қол қойды.
. Яп , Г аҚСТаННЬІҢ СШҚ-І-ІІІарты мен ядролық каруды 

туралі!'1 шаРтҚа қосылуы әлемдік маңызы бар оқиға. 
.qAV ^  өзі елдің қауіпсіздігінің кепілдікггерін күшейтті. 1994-
РесейЖЖV yd™  ВДрОЛЫҚ даржавалар -  АҚШ, Үлыбритания, 
кі, ’ мен Франиия Кдзақстанға қауіпсіздіктің
б рлескен және жан-жақты кепілдіктерін берді.

саяси-әскери одақ - НАТО-мен ынтымақгас- 
vrinu аһ̂ ЬІ1Дьі орын береді. Бүл ынтымақгастық “Бейбітшілік 
KanvrtM9^!nTeCT1K ,бағдаРламасы аясында дамып, еліміздін, 

К я г . я ПерітУШШ кадРлаР даярлауға қызмет етеді. 
н ы н ^ а ? ТШ Республикасының тәуелсіздігі мен шекарасы- 
KvnvrtwU т тығьш қорғау үшін өзінің жеке Қарулы Күштерін 
2 2 , 2 *  <^ҢЫЗЫ бовды- 0ны іске асыру Елбасының 1992 ж. 
қүру туоалы” ^ 3аҚСТаН РеспУбликасыньщ Қарулы Күштерін 
2005 ^ “ арЛЫҒЫМеН басталДьі. 2000 ж. 10 ақпавда 1999- 
Kavinci^iif арналған жаңа әскери доктрина және үлттык 
армия еллін ̂ ЗТеГИЯСЬІ ^ бьВДанДЫ- Осы күжаттарға сәйкес 
көлемде капжм^* жалпы өнімінің бір пайызынан кем емес 
Қазақстан жрпім андырьілатыньі көзделді. Доктрина негізінде 
асырылып еллЫ Ә°£еРИ аумақгық ҚУРылымға көшіру жүзеге 
Шығыс, Батыс ж ә н ^ А ^  аимағын камгыған Оңтүстік, 
Сөйтіп, біздің елімізле Й !,™ —  өскеРи о*ФУГтері құрылды. 
мәселе болып қала S p e ^ утсіздікп камтамасыз ету ең басты

мүше болЖып ^ станньЩ Біріккен Үлттар Үйымына

бар оқига боллы реслпУблика Үщін орасан зор маңызы
Үйыладарға мүше боадп^п**1** еЛІМІЗГе баскд да халыкзралык 
Кдзақстан негізгі ляпи̂  руге жол ашылды. Атап айтқанда, 
Валюта қорына Үйымларына -  Халықаралык
^  қорына, Дүниежүзілік кдйта қүру жөне даму баІжіне,



Еуропа жэне Азия даму банкіне мүше болып енді. 1997 ж. 
басында Қазақстан 60-тан астам халыкдралық үйымдарға 
мүше болып қабылданды. Нәтижесінде Кдзақстанның шет 
елдерімен экономикалық байланыстары арта түсті, оған 
берілетін инвестициялық каржылардың көлемі артты. 
Мысалы, 1992-1995 жж. халықаралық қаржы институтынын 
Қдзақстанға бөлген қаржысының мөлшері 2 млрд. АКДІІ 
долларынан асып түсті. Тәуелсіздік алғалы бері 800-ге жуык. 
мемлекетаралық және үкіметаралық келісім-шарттарға қол 
қойылды.

Кдзақстанға тікелей инвестиция берушілердің тізімінін 
басында АҚЩ орналасқан, одан кейін Үлыбритания, Италия, 
Канада, Нидерланды, Германия, ал Азия аймағынан Қытай, 
Жапония, Индонезия және Оңтүстік Корея бар.

Казақстан АКДІ-пен экономикалық қарым-қатынасқа 
ерекше көңіл бөледі. Американдык, “Шеврон” компаниясы- 
мен Теңіз мүнай көздерін игеру жөніндегі ірі шартка қол 
қойылды. Қазіргі кезде АКДІ Кдзақстаннын ең маңызды 
экономикалық әріптестерінің бірі болып табылады. Біздін 
елімізде 350-ден астам Қазақстан-Американ бірлескен 
кәсіпорны жүмыс істейді, сондай-ақ 100-ден астам американ 
компанияларының өкілдіктері тіркелген.

Қазақстан экономикасының дамуында сыртқы сауданын 
маңызы зор. Егемендік алған жылдардан бері Казақстан дүние 
жүзінің 180-нен астам елімен сауда қатынасын орнатты. 
Осының нәтижесінде сыртқа шығаратын жөне сырттан бізге 
ЗДып келетін тауарлардың көлемі жылдан-жылға өсіп келеді.
2001 ж. Қазақстанның сыртқы сауда көлемі 14 млрд. 
Доллардан асты. Қазақстанның сауда айналымының шамамен 
62% ТМД елдерінің үлесіне, 24% Еуропа елдерінің (35 ел), 
13% Азия аймағы елдерінің үлесіне тиеді.

 ̂ Біз ашық сыртқы сауда саясатын дөйекті жүргізіп келеміз. 
Айталық, 2004 жылы сыртқы сауда айналымы көлемшің оң 
сальдосы (Сальдо -  белгілі бір уақыт кезеңіндегі ақшалаи 
түсімдер мен шығындар арасындағы айырма) 7 млрд. 
Доллардан асатын 33 млрд. АКДП долларына жетп. Ьүл ^ 
жьілмен салыстырғанда 3 еседен астам өсті ^еген ■ 

әуелсіздіктің алғашқы жылдарында негізінен ^  
аУҚьімымен шектелген біздің сыртқы сау^  таүаа 
географиясы да біршама тарамдала түсті. Қдзакс
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айналымының күрылымында 2004 жылы Еуропалық одақкз 
мүше елдер, Ресей, Швейцария мен Кьгтай алгашкы 
орындарға шыкты. Осылайша біз әлемдік экономиканын 
бөлінбес бөлігіне айналып, жаһандық бәсекелестік арнасына 
ендік (Кдзақстан экономикалық, өлеуметтік жене саяси жедел 
жаңару жолында. Кдзақстан Республикасы Президент! 
Н.Назарбаевтың Кдзақстан халқына Жолдауы. / /  Егемен 
Қазақстан, 19 ақпан 2005 ж.).

Қорыта келгенде, төуелсіз Қазақстан дүние жүзінін 
көптеген елдерімең тең деңгейде дипломатиялық жөне 
экономикалық қарым-қатынастар орнатты. Тәуелсіздік 
жылдары еліміздің сыртқы саясаттағы күш-жігерінін 
аркдсьшда орасан зор тарихи маңызы бар міндеттер 
орындалды. Қазақстан дүниежүзілік қдуымдастықга лайықгы 
өз орнын алды. Егер 1991 жылы әлемдік қоғамдастықгың іс 
жузінде К^зақстанға қандай да бір ықыласы аумай келсе, 
бүгінгі күні Қазақстаңды әбден танып, құрметтеп отыр- 
К^зақстан Орталық Азияның көшбасшысына, х ал ы қ ар ал ы к  
күрметті әріптеске, халықаралык лаңкестікке, есірткінін 
жайылуы мен ядролық қарудың таралуына қарсы белсене 
күресетін мемлекетке айналды.



Әдебиет іізім і
Окулықгар
Кдзақстан тарихы. Очерк. Алматы, 1994.
Қазақстан тарихы. 5-томдық. 3 т. Алматы, 2000.
Қазақ КСР тарихы. 5-томдық. 3-5 томдар.
Учебно-методический практикум по истории Казахстана 

для семинарских занятий: для студентов неисторических 
факультетов. Алматы, 2002.

Дерекгер
Алаш-Орда: сборник документов. Алматы, 1992.
Алма-Ата 1986. Декабрь. Книга-хроника. Ч. 1-3. Алматы, 1992.
Бочагов А. Алаш-Орда. В кн: Сафаров Г. Колониальная 

революция: опыт Туркестана. Алматы, 1996.
Гонимые голодом: Документы о судьбе тысяч казахов, 

бежавших в начале 30-х годов. Ч. 1-2. Алматы, 1995.
Иностранная военная интервенция и гражданская война в 

Средней Азии и Казахстане: Сб. документов. Т. 1. А., 1963. Т. 2. 
Алма-Ата, 1964.

История индустриализации Казахской ССР (1926-1941 гг.): 
Документы и материалы. Т. 1-2. Алма-Ата, 1967.

Казахстан в период Великой Отечественной войны 
Советского Союза 1941-1945 гг.: Сб. докум. и материалов. 
Алма-Ата, 1975.

Коллективизация сельского хозяйства Казахстана (1926 - 
июнь 1941 г.): Докум. и материалы. Алма-Ата, 1967.

Культурное строительство в Казахстане: Сб. докум. и 
материалов. Алма-Ата, 1965.

Кдзақ қалай аштықкд ұшырады? Алматы, 1991.
Кдзақстан Республикасының Конституциясы. Алматы, 1995.
Мартыненко Н. Алаш-Орда: Сб. документов. Алматы, 1992.
Назарбаев Н.Э. Қазақстан - 2030. Ел Президентінің 

Қазақстан халқына жолдауы. Алматы, 1997.
Назарбаев Н.Э. Қазақстанның егеменді мемлекет ретінде 

қалыптасуы мен дамуының стратегиясы. Алматы, 1992.
Назарбаев Н.Э. Жүз жылға татитын он жыл. Президент 

Н. Назарбаевтың Кдзақстан Республикасы төуелсіздігінің он 
жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі. / /  
Егемен Кдзақстан, 17 желтоқсан 2001 ж.

299



Назарбаев Н.Э. Жаңа кезең - жаңа экономика. / /  Егемен 
Кдоакстан, 16 желтоқсан 2004 ж.

Назарбаев Н.Ә. Қазақстан экономикалық, өлеуметтік және 
яси жедел жаңару жолында. Кдзақстан Республикасының 
резидент! Н.Назарбаевтың Кдзақстан халқына Жолдауы // 

Егемен К^зақстан, 19 ақпан 2005 ж.
к-аг,* ародно® Движение за освоение целинных земель в 
Казахстане: Сборник материалов. М., 1959.
м я ™ ШаЛ ., .ИСТОрия Казахстана: Сб. документов и
Алматы 1998 > Т * //Сост,: К.Каражанов, А.Такеиов).

}55^ ^ разование Казахской АССР. Сб. документов. Алма-Ата, 

Зертгеулер

Алма-АтаеВ1958 ^ азахстан в Великой Отечественной войне.

и с т ^ и Т к а ж т а в д ’х х  ° Ч6рКИ социально-экономическойазахстана. XX век. Алматы, 1997.
Истопи“ ° Ва Казахский автономизм и Россия,история движения Алаш. М., 1994.
Ала^ш МШ 4 Т Е Экономика Казахстана на пути к рынку. 

Алматы^^ім ^ 3аКстан таРихының "ақгавдақ" беттерінен.

■й^ ^ ^ ж ^ г т 99ІІМ 6 ов,га
Алматы, 1994 Кдзақстан XIX ғасырдың 20-40-жылдарында.

^ревич1? 1? ^  Советского государства. 1900-1991. М., 1992.
1992 тоталитаризм против интеллигенции. Алматы,

И с т о р и ^ а х с ^ Г ^  адебиетшде. Алматы, 1994. 
Алматы, 1991. белые пятна: Сборник статей.

Козыбаев М к  а к 
Казахстане: ттгелия ь,ГчвЫЛХОЖИН Ж.Б. Коллективизация в

КА сымбаГх к "„е„ ™  ^  19«
Козыбаев М.К. Алматы, 1993.
Қозыбаев М к, Актяыт,Г ~ арсенал Фронта. Алма-Ата, 1970.

30() ^аВД ақтар ақикдты. Алматы, 1992.



Қойгелдиев М., Омарбеков Т. Тарих тағылымы не деиді. 
Алматы, 1993.

Койгелдиев М. Алаш козғалысы. Алматы. 1995.
Қонаев Д. Ақикдттан аттауға болмайды. Алматы, ^-'4. 
Михайлов В. Хроника "великого" джута. Алма-Ата. 19оУ. 
Назарбаев Н.Э. Әділеттін, акжолы. Алматы, 1991 
Нурпешсов К. Алаш һәм Алаш-Орда. Алматы. 1995. 
Омарбеков Т. 20-30-жылдардағы Қазақстан кдсіреті. 

Алматы, 1997.
Омарбеков Т. XX ғасырдағы Қазақстан тарихының өзекп 

мәселелері. Алматы, 2001. q .
Осипов В.П. Всматриваясь в 20-30-е годы. Алматы.
О чем не говорили. Алматы ,1993. ,
Сулейменов Б.С., Басин В.Я. Восстание ’

Казахстағіе. Алма-Ата, 1977. qg8
Тынышпаев М. История казахского народа. Алматы, 
Шоқай Мұстафа. Түркістаннын килы тағдыры. і (маты, 

1992.



МАЗМҮНЫ

Патшалық Ресейдің Қазақстанды жаулап алуының 
басталуы....................................................................................... 3

Кдзақстанның мемлекеттік тәуелсіздігінен айырылуы......28

Үлт-азаттық жолындағы квтерілістер.................................... 45

XIX ғасырдьщ екінші жартысындағы Қазақстандағы 
өлеуметгік-экономикалық қатыиастар..........................

64

.84
XX ғасырдың басындағы Қазақстан................................

Кдзақсган Кдзан төңкерісі мен Азамат соғысы ^  
жылдарында (1917-1920 .. .........................................................

К^зақстан кеңестік әміршіл-окімшіл жүиенін, ^5  
кдлыптасу түсында (1920-1939 .. .............................................

Кдзақстан екінші дүниежүзілік жөне Үлы Отан ^  
соғысы жылдарында..................................................................

Соғыстан кейінгі жыдцардағы Кдзақстан «п 
(1946-1970 .. .................................................................................

Кеңестік әміршіл-әкімшіл жүйенің тоқырау 
жылдарындағы Кдзақстанның әлеуметтік- ^зо 
экономикалық және қоғамдық-саяси дамуы.......................

257Тәуелсіз .. ....................................................................................
299Әдебиет тізімі.............................................................................



Оку басылымы

Қаражан Куанышбек Сулейменулы 
Әбсеметова Жумакул 

Қозыбақова Фатима Ақынбайқызы 
Мекебаев Талгат Қумаргалиулы 
Саржанова Самал Сагиайқызы 
Смагулов Сабырхан Смагулулы 

Тшеубаев Шамек Баянулы

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖАҢА ЖЭНЕ
ҚАЗІРП ЗАМАН ТАРИХЫ ¥

Окульіқ 

ИБ №3331

Басылуга 08.11 2005 жылы к.ол цойылды. Пішімі 60x90 1/32. 
Колемі IX,875 б т. Офсстті кагаз. RISO басылыс. Тапсырыс №35X0. 

Таралымы 1000 дана. Багасы келісімді. Әл-Фараби атындагы 
Қазак. улттык, университетішн «Қазак. университет!» баспасы. 

050038, Алматы кал асы, ші-Фараби дакгылы, 71.
«Қазақ университет!» баспаханасында басылды.


