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КіріСпЕ

XVII—XIX ғасырларда Еуропада өнеркәсіп револю-
циясы басталды. Оған негіз болған капиталистік қатынас-
тар осы кезеңдерде Еуропа құрлығынан тыс аймақтарға да 
таралды. Сөйтіп, дәстүрлі бірыңғай ауыл шаруашылығы-
на негізделген қоғамдық қатынастар индустриялы қа-
тынастарға жол ашты. Соның нәтижесінде XIX ғасырдың 
соңы мен ХХ ғасырдың бірінші жартысында дүниежүзінде 
индустриялы қоғам орнықты. Бүгінде қоғамдық дамуы 
артта қалған елдер де осы арнаға бет бұрып, мешеуліктен 
біртіндеп арылу үстінде.

Қазіргі дүниежүзі тарихы өзіне ға на тән сипатымен 
ерекшеленеді. Оның негізін жұмысшы табының және со-
нымен тығыз байланысты социалистік ілімнің орнығуы, 
конституциялық тәртіп пен демократиялық дәстүрдің 
нығаюы, ұлттық сана-сезімнің қалыптасуы және ұлттық 
қозғалыстың өрістеуі қамтиды.

ХХ ғасыр бұрын-соңды болмаған тарихи оқиғаларға 
толы болды. Яғни, екі бірдей дүниежүзілік соғыс пен 
әртүрлі саяси бағыттағы революциялар осы ғасырдың 
үлесінде.

Қазіргі дүниежүзі тарихы Бірінші дүниежүзілік со-
ғыстан бастап күні бүгінге дейінгі оқиғаларды қамтиды. 
Бұл дәуірдің ең басты оқиғасы — ұлт-азаттық күрестің 
нәтижесінде көптеген елдердің егемендікке қолы жетіп, 
өркениетті елдердің қатарына қосылды. Сонымен қатар 
отарлық империялар күйреп, олардың орнына жүзден 
астам жаңа тәуелсіз мемлекеттер пайда болды.

Қазіргі дүниежүзі тарихы бұрын-соңды болмаған ғы-
лыми-техникалық прогреспен сипатталады. Адамзат 
ядро мен ғарыштың, генинженерия мен кибернетиканың 
құпияларын ашты. Сан алуан технологиялық жаңалық-
тар адамзаттың хал-ахуалын едәуір жеңілдетті. Қазіргі 
уақытта әлемде болып жатқан оқиғалардан күнбе-күн 
хабардар болуға әр адамның мүмкіндігі бар. Дүниежүзілік 
қақтығыстар мен соғыстар әлемнің бір тұтастығын дәлел-
деуде. Ал ғылыми-техникалық прогресс жетістіктері және 
шаруашылық, сауда, мәдени байланыс тар дүниежүзі 
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елдерін одан әрі біріктіре түсуде. Елдердің жақындығы 
және ғаламдық дамуы ғаламшар адамзаттың ортақ үйі де-
ген көзқарасты көтеріп, тату көршілікті, өзара түсіністікті 
талап етіп отыр.

Қазіргі кезде ядролық қару-жарақты игерген елдердің 
арасындағы бақталастық бүкіл адамзаттың өміріне қауіп 
төндіріп, үрей тудыруда. Екінші дүниежүзілік соғыстың 
зардабын шеккен халықтар үшінші дүниежүзілік соғысты 
болдырмауға тырысып бағуда. Барлық шиеленістерді, 
дау-таластарды бейбіт жолмен шешуді көздейтін Біріккен 
Ұлттар Ұйымы өткен ғасырдың орта шенінде құрылды.

ХХ ғасыр терең қайшылықтар мен соғыстарға толы 
болғанымен, адамзаттың бірлігін бұза алмады. Әлем ха-
лықтары біріге отырып ғарышты игеруде, бейбітшілікті 
қолдайтын ұйымдар құру арқылы соғыс қаупіне қарсы 
шығып, дүниежүзілік экологиялық мәселелерді шешуге 
талпынуда. Халықтарды одан әрі жақындастыру үшін 
әр адамның пікірін, көзқарасын, құқығын құрметтейтін 
демократия, жариялылық, азаматтық және қоғамдық 
қатынастар барынша дамуы қажет.

Оқулықтың негізгі әдіснамалық міндеті — әлемде 
орын алған оқиғалар мен құбы лыстарды тарихи тұрғыда 
қарастыру. ХХ ғасырда дәстүрлі қоғамды жаңғырту тео-
риясы, артта қалған елдерді батысеуропалық өркениетті 
елдер деңгейіне жеткізу ең өзекті мәселеге айналды. 
Сондай-ақ бұл оқулық Еуропа, Америка, Азия және 
Африка сияқты өркениетті аймақтар тари хының саяси, 
экономикалық, әлеуметтік, мәдени даму тарихымен та-
ныстырады.

XX ғасырдың басында саяси биліктің екі түрі — мо-
нархиялық және республикалық билік дамыды. Тарихта 
мо нархияның екі негізгі түрі — абсолюттік және конститу-
циялық формалары белгілі.

Абсолюттік монархия монархтың бүкіл билігінің, оның 
құзырының шексіздігін білдіреді.

Конституциялық монархияда мемлекет басшысының 
(монарх, король, император) билігі шектеулі. Мемлекет- 
тегі жоғары билік мұндай жағдайда екі субьектіге — мо-
нархқа және қандай да бір басқа сайланушы органға (пар-
ламентке, кеңеске) тиесілі болады.
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ХХ ғасырдың басында республика түріндегі демокра-
тиялық және саяси құрылымдар қалыптаса бастады.

ХIХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында бас-
қарудың республикалық формасы Америка Құрама Штат-
тарында, Францияда, Швейцарияда және Сан-Маринода 
қалыптасты.

Жалдамалы жұмысшылар жағдайы. ХХ ғасырдың 
басында буржуазия мен пролетариаттың индустриялы 
қоғамның негізгі әлеу меттік таптарына айналуы түбегейлі  
аяқталды.

Пролетариат қуатты әлеуметтік тапқа айналды. Өнер-
кәсіптік төңкеріс сауатты және білікті жұмысшылар-
дың қажеттігін айқындады. Жұмысшылар жекеменшігі 
болмағандықтан, өз еңбектерін сатудың есебінен күн 
көрді. Экономикалық жағдай ауыр болды. Өздерінің ма-
териалдық талаптарын жүзеге асыру үшін жұмысшылар 
кәсіподақтарға біріге бастады. Батыс Еуропа елдерінде 
және Америка Құрама Штаттарында жұмысшылардың 
экономикалық мүдделерін қорғаушы ұйымдар —кәсіп-
одақтар саяси партияларға қарағанда әлдеқайда ер-
терек пайда болды. Алғашқы кәсіподақтар Англияда 
құрылды. Бастапқыда олар өзара көмек көрсету қоғамы 
болатын. Кәсіподақтар өз мүшелерінің қаражаты есебі-
нен ақша қорын жасады. Жұмысшыларға ауырған кез-
де, жұмысынан шығып қалған уақытта, ереуіл кезінде 
жәрдемақымен көмек көрсетті.

Капиталистік қатынастардың дамуы жұмысшылар 
санының артуына және кәсіподақтар қозғалысының 
нығаюына алғышарт болды.

Цехтық кәсіподақтар бірте-бірте өндірістік ұйымдарға 
айналды. Ұлттық кәсіподақ орталықтары, жұмысшы-
лардың халықаралық федерациялары құрылды.

Жұмысшылардың өз мүдделері үшін күресі бұқаралық 
жұмысшы қозғалысын тудырды. Ол ХIХ ға сырдағы 
Еуропа өмірінің жаңа айқындаушы факторына айнал-
ды. Жұмысшылар теңсіздік пен қанаудың себептерін 
капиталистік жекеменшіктен көрді. Осыған байланысты 
барлық меншік иелерін жұмысшылар өздерінің тап жаула-
ры деп қабылдады. Олар еңбекшілердің татулығын, ортақ 
байлықты иеленген қоғамды армандады. Революциялық 
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социализм идеялары жұмысшы қозғалысының сипатты 
белгісіне ие болды.

ХIХ ғасырда пролетариаттың мүддесін көздейтін жаңа 
идеялар қалыптаса бастады. Марксизм осындай ілімдердің 
бірі болды. Оның негізгі ережелерін К. Маркс пен Ф. Эн-
гельс жасады.

Марксизмнің әлеуметтік теориясының негізін тарихи 
дамудың қозғаушы күші — таптар мен тап күресі теория-
сы құрады. Тарих сахнасынан қанаушы таптар өз еркімен 
кетпейді. Тек таптар күресі мен қаналушы бұқараның 
қақтығыстары нәтижесінде ғана капиталистік құрылысты 
жоюға болатын еді.

Социалистік революцияның нәтижесінде буржуазия-
ның мемлекеттік аппараты талқандалды да, жұмысшы 
таптың саяси үстемдігі орнады. Қанаушылардың қар-
сылығы басып-жаншылды, қанаудың негізі болып  табы-
латын жекеменшік жойылды. К. Маркс пен Ф. Энгельс 
саяси билік пен үстемдікті қолға алу үшін жұмысшы табы 
өз саяси партиясын құру керектігін атап көрсетті.

ХIХ—ХХ ғасырлар тоғысында марксизм боль ше-
визмнің тәжірибесі негізінде айтарлықтай жаңаланды. 
К. Маркс пен Ф. Энгельс Батыс Еуропа тәжі рибесін есепке 
ала отырып, социалистік революция бастапқыда экономи-
касы дамыған елдерде жеңеді деп түйіндеген еді. В. И. Ле-
нин революцияның артта қалған индустриалы-аграрлы 
елдерде, соның ішінде, Ресейде жеңуі мүмкін екендігі 
туралы қорытынды шығарды.

Милитаризм және қарудың жаңа түрлері. Ұлы дер- 
жавалардың қарсыластығы, олардың империялық шам-
дануы Еуропада милитаристік жағдайды күшейтті. 
Милитаризм әскери шығындарды және әскер санын арт-
тырып, соғыс техникаларының дамуына мүмкіндіктер 
ашты. 1881—1914 жылдары Еуропа әскерінің саны екі 
есеге артты. Болат қорытудың жаңа тәсілдері артил-
лериялық қаруларды, қуатты соғыс кемелерін, танкілерді, 
оқатарларды, оқпанды мылтықтарды өндіруде жол ашты. 
Соның нәтижесінде американдық Максим Х. Стивенс 
(1884 ж.) жасаған алғашқы оқатарлар пайда болды.
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Солдаттар мен әскери техникаларды тасымалдау қа-
жеттігі теміржол құрылысын қарқынды дамытты. Мили-
таризациялау “әскерде қызмет ету — әркімнің міндеті” де-
ген қоғамдық көзқарастан алыстап, “жастардың қасиетті 
борышы” деген пікірді қалып тастырды. Халық әскери 
киім киген адамға құрметпен қарады.

Пацифизм. Еуропа қоғамының бүкіл жіктері мили-
таристердің жақтастары болған жоқ. Ұлыбритания, АҚШ 
және басқа да елдерде соғысқа қарсы пацифистердің 
(лат. pacificus — татуластыру) қозғалысы қалыптасты. 
Пацифистер соғыс атаулыға түбегейлі қарсы шықты. 
ХIХ ғасырдың 80-жылдарының соңы мен 90-жылдары-
ның басында пацифистік қозғалыс кеңінен қанат жайды.

Ұлтшылдық. Нәсілшілдік. Ұлтшылдық ХХ ғасырдың 
саяси ағымына айналды. Ұлттық мемлекеттердің ор-
нығуы негізгі ұлттың маңызын арттырды. Ұлтшылдық 
өз ұлтының басқа ұлттан артықшылығын айқындады. 
Ұлыдержавалық ұлтшылдық саны аз ұлыстардың, аз
шылық ұлттардың мүдделеріне қысым жасауға барды. 
Еуропадағы ұлттық төзбеушіліктің бір түрі — антисеми-
тизм (еврейлерге дұшпандықпен қарау) еді. ХIХ—ХХ 
ғасырлар тоғысында антисемитизм қуатты саяси әдіске 
айналды. Бірқатар мемлекеттер еврейлердің қарапайым 
құқықтарын мойындаудан бас тартты.

ХIХ ғасырдың соңында Еуропа шегінен тыс еуропалық 
үстемдіктің нақты көрінісі ретіндегі империализм термині 
пайда болды. Империализм (лат. imperium — билік, бас-
қару) бөтен аумақты жаулап алу деген сөз.

Азия елдері. ХХ ғасырдың басында — Қытай, Осман 
империясы (Түркия), Иран, Ауғанстан капиталистік 
державалардың жартылай отарына айналды.

Жапония. 1867—1868 жылдары болған Мэйдзи төң-
керісі, 1870—1880 жылдардағы реформалар Жапонияда 
капитализмнің дамуына жол ашып, оның әлеуметтік 
және саяси өзгерісіне ықпал етті. Капиталистік негіздің 
қалыптасуы Жапония қоғамының жаңғыруына (модер-
низация) алып келді. Жапония батыс елдерінің мәде-
ниеті мен техникалық жетістіктерін өздерінің ұлттық 
ерекшеліктеріне бейімдеп, пайдалана білді.
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Елдегі капиталистік қатынастардың дамуы мен сырт-
қы саясаттағы экспансиялық өзгерістер Жапонияны 
ірі капиталистік елдердің қатарына қосты. Бұл беталыс 
Жа понияны Еуропа мен Америка мемлекеттерінің отар-
шылдық саясатынан сақтап қалды.

ХХ ғасырдың басында дүниежүзін бөлісу аяқталды. 
Сөйтіп, империализмнің отарлық жүйесі біржола қалып-
тасты. Бұл жүйенің құрамына егемендігінен толық 
айырылған отар  елдер және өздерінің дәстүрлі басқару 
құрылымдарын сөз жүзінде сақтағанымен, іс жүзінде 
қаржысы мен экономикасы жағынан империалистік мем-
лекеттерге тәуелді — жартылай отар елдер кірді. Жарты-
лай отар елдер қа тарына Қытай, Түркия, Иран, Ауғанстан 
сияқты бір топ елдер жатты.

ХIХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдың ба-
сында доминион отарларға Англия жұртшылығы көптеп 
қоныс аудара бастады. Доминион отарларының өзін-өзі 
басқаруға құқығы болды. Олардың қатарына Канада, Жаңа 
Зеландия, Аустралия және Оңтүстік Африка Одағы кірді.

Отарлық үстемдіктің тағы бір түрі протекторат болды. 
Протекторлық (лат. protector — қамқоршы) дегеніміз — 
басқарушы мемлекеттің бағынышты елге сыртқы саяса-
тын бақылау арқылы отаршылдық үстемдігін жүргізуі.

Капиталистік мемлекеттер өздерінің империалистік 
мүдделері түйіскен өңірлерде ықпал аймақтарын бөлуге 
тырысты.

Еуропалық үстемдіктің түпнегізі. Батыс Еуропа 
аумағындағы өркениетті елдерде жаңа буржуазиялық 
қатынастар пайда болды. Бұл қатынастар қарқынды 
қалыптасып, тұрақтала бастады. Капиталистік қаты-
настардың барысында жекеменшікті иелену құқығы 
мен жаңа техниканың қарқынды дамуына мүмкіндік 
туды. Мұндай құқық жеке адамның талаптануына, өз 
бетімен тіршілік жасауына ашық бастама болды. Өрке-
ниетті құрылымда еңбек жоғары бағаланып, әсіресе 
экономикалық мүдде ең биік, ең қасиетті екені мойын-
далды.

Ұлттық  сана-сезім мен  азаттық  қозғалыстарының 
өсуі. Ұлттық мәселе капитализммен бірге, буржуазиялық 
ұлттардың қалыптасу кезеңінде пайда болды.
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ХХ ғасырда ұлтшылдық Еуропадағы мемлекеттік 
құрылыстың басты элементіне айналды. Ұлтшылдық 
бірыңғай мемлекеттер аясындағы этностардың барлық 
бөліктерінің шоғырланған белгісі болды.

Азия мен Африканың көпшілік елдерінде ұлттық 
пролетариат ұлттық буржуазиядан бұрын шетелдік 
кәсіпорындарда қалыптаса бастады. Сондай-ақ отарларда 
ұлттық буржуазия әлсіз, бағынышты жағдайда болды.

ХХ ғасырдың басында Шығыс елдерінің халықтары 
империалистік езгіге қарсы күресте Батыс елдерінің про-
летариатымен одақтас ретінде бас көтерді.

Әскери одақтардың құрылуы. Германияның бірігуі 
нәтижесінде Герман империясының құрылуы (1871 ж.) 
осындай үдерістердің Италияда болу мүмкіндігін ай-
қындады. Еуропаның саяси картасы өзгерді. Бұлар бас-
қалардың байлықтарына көз тікті. Бұл жағдай әсіресе 
Еуропадағы халықаралық қатынастарды жаңғыртты.

Ресей мен Францияға қарсы күресу мақсатымен 
Герман мәмілегерлері Австро-Венгриямен одақ құрды 
(1879 ж.). Содан кейін Австро-Венгрия, Италия, Германия 
мемлекеттері Үштік одаққа (1882 ж.) бірігіп, жаңа соғыс 
блогының құрылуына жол ашты.

Франция Үштік одақтан сескеніп, өзін қолдайтын 
жақтастарды Ресей жағынан іздеді. Таяу және Қиыр 
Шығыстағы қайшылықтарды реттеп алғаннан кейін 
1893 жылы Франция-Ресей одағы құрылды.

1904 жылғы Марокко дағдарысы Франция мен Ұлыбри-
танияның жақындасуын тездетті.

Ағылшын-орыс келісімі және Үштік одақ пен Ан-
тантаның құрылуы. Халықаралық қайшылықтардың 
шиеленісуі Ағылшын-француз одағын нығайту мәселесін 
көтерді.

Германияның қауіпті қарсылас екендігін ескере оты-
рып, Ұлыбритания Ресеймен жақындасудың нәтижесінде 
1907 жылы 31 тамызда ағылшын-орыс келісіміне қол 
қойды.

Ағылшын-орыс келісімі Антанта одағының құры-
луымен аяқталды. Ұлыбританияның Франциямен және 
Ресеймен жасаған келісімі Германияға қарсы соғысты 
әзірлеудегі маңызды кезең болды.
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Бірінші Балқан соғысы. Осман империясының ыдыра-
уы одан әрі тереңдей түсті. ХХ ғасырдың басында Түркия 
екі соғысты басынан өткерді. 1911 жылы 29 қыркүйектегі 
Италия-Түркия соғысы Балқан түбегіндегі әлеуметтік 
және ұлттық қайшылықтарды одан әрі шиеленістірді. 
Ресей, Ұлыбритания және Франция елдерінің ара түсуімен 
Болгария, Сербия және Грекия мемлекеттерінің бірлескен 
одағы құрылып, көп жылдар бойы Түркияның үстемдігіне 
қараған Македонияны өзара бөлісуді көздеді. 

1912 жылы қазан айында Бірінші Балқан соғысы бас-
талды. Болгария армиясы түрік әскерін қиратып, Кон-
стантинопольге жақындады. 1912 жылы 28 қарашада 
Албания тәуелсіздігін жариялады. Түркия жеңілгенін 
мойындап, 1913 жылы 21 сәуірде уақытша келісімге, ал 
30 мамырда Лондон бітіміне қол қойды. Бұл келісім бо-
йынша Түркияның Еуропадағы иеліктері түгелімен Бол-
гария еліне берілетін болды. Түркияның иелігінде Стамбұл 
маңындағы аздаған жер сақталып қалды.

Екінші  Балқан  соғысы. Бірінші Балқан соғысы өңір-
дегі күштердің арасалмағын өзгертті.

Австро-Венгрия мен Германияға сүйенген Болгария 
1913 жылы 29 маусымда Сербия мен Грекияға соғыс жа-
риялады. Осылайша Екінші Балқан соғысы басталды.

Болгария бұл соғыста жеңіліс тауып, жерінен айырыл-
ды. Түркия әскерлері Адриа нополь қаласын басып алды. 
Мұндай жағдайда Ресей Болгарияны тәуелсіз мемлекет 
ретінде сақтап қалуға  тыры сып, Түркиямен бітімге келді.

1913 жылы 10 тамызда Бухарест қаласында Ресей-
Болгария арасында келісімшартқа қол қойылды. Сербия 
Македонияның бір бөлігін және Болгарияға тиісті Маке-
дония жерін алды. Оңтүстік Македония мен Фракияның 
бір бөлігін Грекия иеленді. Адрианополь қаласы Түркияға 
қайтарылды. Румыния Оңтүстік Добруджа жерін басып 
алды. Сөйтіп, Балқан түбегінің жартысы қайта бөл-
шектенді. Балқан түбегі елдерінің арасында алауыздық 
орнап, саяси тұрақсыздық қалыптасты. Сөйтіп, ол Еуро-
паның “жарылғыш қоймасына” айналды.
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Бірінші  бөлім.  Еуропа  жәнЕ  амЕрика  ЕлдЕрі  
(1914—1939 жж.)

§ 1. БіріНШі  ДҮНИЕЖҮЗіЛіК  СОҒЫС

Соғыстың шығу себептері мен мақсаты. Бірінші 
дүниежүзілік соғыс ірі капиталистік мемлекеттердің 
арасындағы қайшылықтардың шиеленісуінен туындады. 
ХХ ғасырдың басында ірі еуропалық елдердің арасындағы 
империалистік қайшылықтар бір-бірімен ымыраға келмес 
екі ірі әскери одақтың құрылуына алып келді. Германия, 
Австро-Венгрия және Италия одағына қарсы 1907 жылы 
Ұлыбритания, Франция және Ресей мемлекеттері Антан-
та одағын құрды.

Одан бұрынырақ 1882 жылы Германия,  Австро-Вен-
грия  және  Италия  елдері  арасында  Үштік  одақ  әскери 
бірлестігі  ұйымдасқан  болатын.

Бірінші дүниежүзілік соғыс Еуропа өркениетін дағ-
дарысқа ұшыратты. Iрі монополистік капитал топтарының 
арасындағы экономикалық қайшылықтар мемлекетара-
лық қайшылықтарды шиеленістіріп, соғыстың себепте- 
рін туындатты. Негізгі қайшылық Ұлыбритания мен 
Германия арасында болды. Бұл Франция — Германия, 
Германия — Ресей, Австро-Венгрия — Ресей арасындағы 
қайшы лықтардың да елеулі әсері еді.

Соғыстың себептері оның негізгі мақсаттарын ай-
қындады. Ұлыбритания мен Франция Германияның 
Африкадағы отарларын және Таяу Шығыстағы Осман 
империясының жерін басып алуды көздеді.

Орыс капитализмі Түркияға, Балқанға Германия ық-
палының күшеюіне жол  бергісі келмеді. Патшалы Ресей 
жеңе қалған жағдайда Стамбұлды, Қара теңіз бұғаздарын, 
Галиция өңірін және Неман өзенінің бойындағы жерді 
өзіне қаратып алуды мақсат етті.

Австро-Венгрия үкіметі Сербияны басып алып, бүкіл 
Балқан түбегінде және Адриат теңізінде өз үстемдігін 
орнатуға тырысты.

Германияның қалағаны дүниежүзін өзінің пайдасы-
на қайта бөлісу, Еуропа мен Таяу Шығыстың көптеген 
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бөлігін бағындырып алу болды. Сонымен қатар неміс 
капиталистері Балтық бойын, Қырым, Кавказ, Азов теңізі, 
Дон өңірлерін бағындыруды көздеді.

1914—1918 жылдардағы соғыс империалистік, бас-
қыншылық, екі жақтан да әділетсіз соғыс еді. Сербия 
тарапынан ғана бұл соғыс өзінің тәуелсіздігін қорғау жо-
лындағы ұлт-азаттық күрес болды.

1914 жылы 28 маусымда Австро-Венгрия тағының 
мұрагері, эрцгерцог Франц Фердинанд Сараево қаласында 
қаза тапты. Осыған орай Германия императорының соғыс-
қа итермелеуімен Австро-Венгрия 23 шілдеде Сербияға 
ультиматум жіберді. Оның жауабын күтпей осы жылы 
28 шілдеде Австро-Венгрия Сербияға соғыс жариялады. 
Ресей үкіметі дереу жұмылдыру жұмыстарын бастады. 
Орыс армиясындағы мұндай әрекетке жауап ретінде та-
мыз айының басында Германия Ресейге, Францияға қарсы 
соғыс ашты. Ал Ұлыбритания, Жапония Германияға қар-
сы соғыс жариялады. Сөйтіп, Бірінші дүниежүзілік соғыс 
басталып кетті.

1914—1916 жылдардағы соғыс қимылдары. 1914 жы-
лы 4 тамызда неміс әскерлері “Шлиффен жоспары” бо-
йынша Бельгия арқылы Францияның жеріне баса-көктеп 
кірді. Франция мен Ұлыбритания әскерлері немістердің 
басым күшіне төтеп бере алмай, шегінуге мәжбүр болды.

Неміс әскерлері Париж маңына жақындап келіп, 
40 шақырым қашықтықта тоқтады. Француз үкіметі Па-
рижден Бордо қаласына көшті.

Францияға көмек көрсету мақсатымен орыстың екі 
армиясы тамыздың ортасында Шығыс Пруссияға басып 
кірді. Шығыс Пруссияға Батыстан қосымша әскер кел-
геннен кейін немістер орыс әскерін қоршап алып, қатты 
соққы берді.

Бұл кезде Батыс майданда Марна өзенінің бойында 
қырғын шайқастар өтіп жатты. Марна шайқасы Бірінші 
дүниежүзілік соғыс жылдарындағы ең ірі шайқастардың 
бірі болды. Бұл шайқасқа екі жақтан 7 мыңнан астам 
зеңбірек қолданылып, 2 млн-нан астам жауынгер қатысты. 
9 қыркүйекте немістердің шабуылы әлсіреп, қарқыны 
бәсеңдей бастады. 1914 жылдың соңында Солтүстік те-
ңізден Швейцария шекарасына дейін созылған Батыс 
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майданы қалыптасты. Солдаттар бірнеше жүз шақырымға 
созылған орлар қазды. Бұған дейінгі соғыс маневрлі соғыс 
болатын. Iрі әскери күштер үнемі жылжып, ауысып отыр-
ды. Ендігі соғыс позициялық сипат алды.

Теңіздегі шайқастар барысында ағылшын теңіз флоты 
Германияның солтүстік жағалауын күзетке алып, неміс 
теңіз флотының еркін әрекет жасауына тежеу салды. Екі 
жақтың да сүңгуір қайықтарының әрекеті күшейе түсті. 
Соғыстың алғашқы кезеңінде Антанта одағының теңіздегі 
соғыс күштерінің басымдығы байқалды.

1914 жылғы шайқастар Антанта одағының артық-
шылығын айқындап берді. Германия әскерлері Марна 
алқабындағы шайқаста сәтсіздікке ұшыраса, Австро-
Венгрия әскерлері Галиция мен Сербиядағы ұрыстарда 
жеңіліп қалды. Кавказ майданындағы шайқастарда Ресей 
әскерлері түріктерді талқандап, кері шегіндірді. Сөйтіп, 
Германия империализмінің “қауырт соғыс” жоспары іске 
аспай, тығырыққа тірелді де, соғыс ұзаққа созылды.

Үштік одаққа жақтас Италия соғыстың барысында 
Антанта елдерімен жақындасып, 1915 жылы мамырда 
Австро-Венгрияға соғыс жариялады. Италияның Герма-
ния жауларының жағына шығуы Антантаны біршама 
күшейтті.

“Шлиффен жоспары” бойынша неміс әскерлерінің Бельгия мен 
Францияға қарсы әрекеті
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1915 жылы 22 сәуірде Германия Ипр қаласында алғаш 
рет химиялық қару қолданды. Бірақ ең басты соғыс 
қимылдары Шығыс майданда жүріп жатты. 2 мамыр-
да басталған немістер шабуылы 5 айға созылды. Орыс 
әскерлері Галицияны, Буковинаны, Польшаны, Литваны, 
Латвияның бір бөлігін тастап, шегінуге мәжбүр болды.

1915 жылғы көктем және жаз айларында Батыс майдан 
шептерінде ірі шайқастар болды. 1915 жылы ағылшын-
француз әскери тобының ең ірі соғыс  әрекеті Мәрмәр 
теңізі мен Дарданелл бұғазын басып алуға бағытталды. 
150 мың әскері оққа ұшқаннан  кейін  Антанта  жағы  
қайта  шабуыл ға шығуға шамасы келмей, соғыс әрекетін 
тоқтатты.

Германия армиясының Шығыс майдандағы жеңісте-
рінен кейін 1915 жылғы қазанда Болгария Антантаға 
қарсы соғыс жариялады. Сөйтіп, Германия, Австро-Вен-
грия, Түркия және Болгариядан тұратын Төрттік  одақ 
құрылды. 

1916 жылы соғыс қимылдары Батыс майданға  ауысты. 
Ақпан айында Германия армиясы Францияға қарсы — Вер-
ден қамалына шабуыл бастады. Бұл қанды шайқас тарихқа 
Верден қырғыны деген атпен енді. Жаудың қарсылығын 
жеңу үшін немістер оқ-дәріні аяған жоқ. Верден бекінісіне 
2 млн снаряд атқыланды. Селолар жермен-жексен болды. 
Жайқалған жасыл ағаштардың орнында қара күйік ағаш 
діңдері мен бұтақтар ғана қалды. 

Әлсіреген, шаршаған, зеңбірек гүрсілінен запы болған 
француз солдаттары Верден түбіне қарай шегіне берді. 
Зеңбірек гүрсілі Париж көшелерінде естіле бастады.

Верден түбіндегі ұрыс кезінде Франция Ресейден 
көмек сұрады. Генерал А. А. Брусилов бастаған орыс 
армиясы 450 шақырымға созылған майданда шабуылға 
шығып, Австро-Венгрия әскерін талқандап, Галиция мен 
Буковинаны қайтарып алды. Неміс әскері негізгі күшін 
Шығысқа жұмсап, Верден түбіндегі  шабуылын  бәсеңдету-
ге мәжбүр болды. Немістердің Верденге шабуылын  әлсіре-
ту үшін ағылшын-француз әскері Сомма өзенінің бойында 
шабуылға шықты. 1916 жылдың шілдесі мен қараша 
айларының аралығында жүрген Сомма шайқасы екі 
жақты да орасан шығынға ұшыратты. Сомма  шайқасында  
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ағылшындар  мен  француздар  тарихта  тұңғыш  рет  
танкілерді  қолданды.

1914—1916 жылдардағы соғыс қимылдарының бары-
сында Төрттік одақтың әлсіздігі байқалды. 1916 жылғы 
шайқастарда да Антанта одағының басымдығы анықтал-
ды. Жыл қорытындысы Германияның экономикасы мен 
соғыс күштерінің әлсірей бастағанын көрсетті. Бірақ соғыс 
қимылдары қатыгездікпен өрши берді.

Соғысушы елдерде әлеуметтікэкономикалық және  
саяси дағдарыстың пісіпжетілуі. Соғыстың тағдыры 
қанды майданға ғана емес, тылға да тәуелді болды. “Со-
ғыс ұзаққа созылмайды, тез арада бітеді” деген болжам 
ақталмады. Бейбіт кезде жиналған қару-жарақ пен 
азық-түлік қоры  тез сарқылды. 1915 жылдың басында  
державалардың барлығы да өз армияларын жабдықтауда 
қиыншылыққа тап болды. Экономиканы жаңартып, 
әскери өндіріс салаларын күшейту қажеттігі айқындалды.  
Барлық елдерде  қатаң тәртіп енгізіліп, өнімді, шикізат пен 
жұмыс күшін бөлуді мемлекет өз қолына алды. Жағдайды 
же ңілдету  үшін соғысушы елдерде жалпыға бірдей еңбек 
міндеткерлігі енгізілді. Мысалы, Германияда 17-ден 
70 жасқа дейінгі барлық ер адам еңбек етуге міндеттелді. 

1916 жыл. Генерал А. А. Брусилов басқарған орыс әскерлерінің 
шабуылға  шығуы
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Фабрикалар мен зауыттарда әйелдер мен жасөспірімдердің 
еңбегі кеңінен пайдаланылды. Әуелі Германияда, содан 
соң басқа елдерде азық-түлік және өнеркәсіп тауарларын 
шектеп беру тәртібі енгізілді. Бұлар халыққа арнаулы 
карточкалар бойынша ғана сатылды. Азық-түлік қорын 
үнемдеу мақсатында Германия үкіметі картоп пен дәнді 
дақылдарды үй жануарларына беруге тыйым салды. 
Жұмысшылардың отбасылары ашықты.

Шаруалардың да жағдайы нашарлады. Ер адамдардың 
көпшілігінің майданға алынуы жұмыс күшінен айырды. 
Мыңдаған адам майданнан қашып, босқындардың саны 
өсті.

АҚШтың 1917 жылғы соғысқа кірісуі. АҚШ капи-
талистері белгілі бір кезеңге дейін соғысқа кіріспей, кідіре 
тұруды дұрыс көрді. Соғыс кезінде олар орасан зор пайда 
тапты. Бірақ АҚШ үкіметі дүниежүзіне Германияның 
үстемдік орнатуын қаламады.

1917 жылдан бастап Германия соғысушы мемле-
кеттермен қатар, бейтарап елдердің сауда және жолау-
шы кемелерін суға батыратындығын хабарлады. АҚШ 
1917 жылғы 6 сәуірде осы мәлімдемеге қарсы Германияға 
соғыс жариялады. Келесі жылдың басында Батыс Еуропа 
майдандарында 2 млн-нан астам АҚШ солдаттары соғыс-
ты. АҚШ-тың соғысқа қосылуы Антанта блогын күшейтіп, 
жеңіс қай жақта болатынын біржолата айқындады.

Германия мен оның одақтастарының жеңілуі. Соғыс
тың аяқталуы. 1918 жылғы наурыз — шілде айларындағы 
неміс шабуылдары сәтсіз болды. 

АҚШ-тың әскери көмегіне сүйенген Англия мен Фран-
ция 1918 жылы тамыз айында Аррас маңында шабуылға 
шықты. Бір күннің ішінде Антанта әскерлері немістердің 
майдан шебін бұзып, 16 дивизиясын талқандап, ірі табыс-
қа жетті. Осы кезден бастап Антанта одағының жаппай 
шабуылы жалғасты. Неміс әскерлері шегінуге мәжбүр 
болды. 1918 жылдың қыркүйек айынан бастап Болгария — 
Түркия — Австро-Венгрия мемлекеттері уақытша бітімге 
қол қойып, жеңілгендіктерін мойындады. 1918 жылы 
11 қарашада Компьен орманында Германия мен Антанта 
мемлекеттері арасында уақытша бітімге қол қойылды. 
Соғыс қимылдары тоқтатылды. Бірінші дүниежүзілік 
соғыс аяқталды. 
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Соғыстың қорытындылары. Бірінші дүниежүзілік со-
ғыс ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы ең ірі оқиға бол-
ды. Ауқымы жағынан мұндай соғыс адамзат қоғамының 
өткен тарихында болмаған еді. Соғысқа 38 мемлекет 
қатысып, екі әскери одақтың әскер қатарына 74 млн адам 
шақырылды. 

Соғыс барысында жаңа әскери техника түрлері қол-
данылды. Танкілер, ұшақтар, дирижабль, радиобайланыс 
бөлімшелері өмірге келді. Орасан зор материалдық және 
адам шығындары болды. Соғыс тудырған революциялар 
дүмпуінен Романовтар, Габсбургтер, Гогенцоллерндер, 
Осман империялары қирады, отаршыл державалардың 
тірегі әлсірей бастады. Тарихи аренаға Кеңестік Ресей, 
Финляндия, Польша, Венгрия, Чехословакия, Югославия, 
Балтық жағалауы аймағындағы жаңадан құрылған жас  
мемлекеттер шықты.

Сұрақтар  мен  тапсырмалар

1. Бірінші дүниежүзілік соғыстың шығу себептері қандай? Соғыс 
қимылдарының барысын картадан көрсетіңдер.

2. Соғыс жылдарындағы ең ірі шайқастарды атаңдар. 
3. “Шлиффен жоспарын” немістер неге жүзеге асыра алмай қалды? Со

ғыс барысында Антанта одағы қай кезден бастап басымдылыққа ие 
болды?

§ 2. ВЕрСАЛь — ВАШИНГтОН ЖҮйЕСі

Бірінші дүниежүзілік соғыста жеңген мемлекеттер 
1919 жылдың 18 қаңтарында Парижде бітім  конферен-
циясын бастады. Франция астанасына соғысқа қатысушы 
мемлекеттердің өкілдері келді. Бітімшартын жасауға 
Германия мен жеңілген мемлекеттер, сондай-ақ Кеңестік 
Ресей қатыстырылмады.

Конференцияның негізгі мақсаты Германиямен бітім-
шартын дайындау болды. Конференцияға Францияның, 
Ұлыбританияның басшылары және АҚШ президенті 
жетекшілік етті.

Француз делегациясы өзінің негізгі қарсыласы — Гер-
манияны барынша әлсіретуді талап етті. Франция Саар 
көмір алабын және Рейннің сол жағалауындағы неміс 
жерін қосып алғысы келді.
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Ұлыбританияның алдына қойған мақсаты орындалды. 
Германия оның теңіздегі және дүниежүзілік саудадағы 
бақталасы болудан қалды. Алайда Германия отарларын 
және Таяу Шығыстағы түріктер иемденген мұнай байлы-
ғын бөлісуде Ұлыбритания мен Францияның арасында 
келіспеушілік байқалды. Ағылшын премьер-министрі 
Ллойд Джордж Германияны сақтап қалуды ұсынды. Ол 
Еуропада Франция күшейетін болса, оған қарсы Германия-
ны пайдалануды ойлады. 

Ұлттар Лигасын құру. Мандаттық жүйе. АҚШ пре-
зиденті В. Вильсонның халықаралық бейбітшілік ұйымын 
құру идеясы, онда АҚШ-тың басты рөл атқаруы ең қызу 
мәселелердің бірі болды. Ұлттар Лигасына халықтар 
арасындағы ынтымақтастықты дамыту, бейбітшілік 
пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету міндеті жүктелді. 
Халықаралық мәселелерді талқылау үшін жыл сайын 
Ұлттар  Лигасының  Ассамблеясы шақырылатын болды 
және ассамблеямен бірге дәл сондай өкілеттігі бар Кеңес 
құрылды. Кеңестің тұрақты мүшелері қатарында 5 мем-
лекет — АҚШ, Ұлыбритания, Франция, Италия және 
Жапония болды. Ұлттар Лигасы Жарғысында басқыншы 
мемлекеттерге ұжымдық шара қолдану әрекеті белгіленді.

Вильсонның талабымен Ұлттар Лигасы Жарғысына 
мандат ұғымы енгізілді. Ұлттар Лигасы атынан 1919 жыл-
ғы мамырда Ұлыбритания мен Франция герман отарлары 
мен Осман империясына қараған бірқатар елдерге қам-
қоршы ретінде мандат алды және Того мен Камерун жерін 
өзара бөлісті. Мариан, Каролин және Маршалл аралдарына, 
сондай-ақ Шаньдун түбегіне Жапония мандат алды.

Эльзас пен Лотарингия Францияға қайтарылды. Саар 
облысын басқару ісі 15 жылға Ұлттар Лигасына берілді. 
Кезінде Германия иеленіп алған Польша жері (Познань, 
Пруссия мен Померания аудандары) Польшаның өзіне 
қайтарылды. Бельгия, Дания, Литва елдері Германия 
қарамағындағы өз жерін қайтарып алып, аумақтарын 
кеңейтті.

Версаль бітімшарты Германиядан дүниежүзілік со-
ғысты ушықтырушы ел ретінде төлем өтеуін талап етті 
және оған әскери шектеулер қойды. Антанта елдерінің 
соғыс шығындарын өтеу үшін Германия репарациялық  
төлем (лат. reparatio — орнына келтіру) төлейтін болды.
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Германияға әскери флот, авиация, жаяу әскер ұстауға 
тыйым салынды. Армияның қызметі тек мемлекеттің ішкі 
тәртібін сақтауға ғана бағытталды.

Германия  делегациясы  1919 жылы  28  маусымда  Вер-
саль  шартына  қол  қойды. Бұл шарт неміс халқына үлкен 
ауыртпалық әкелді. 

Германияның одақтастарымен жасалған бітімшарттар 
Версаль шарты үлгісінде құрастырылды. 1919—1920 
жыл дары Австриямен, Венгриямен, Болгариямен және 
Түркиямен келісімшарттарға қол қойылды. Германияның 
одақтастарына әскери шектеу белгіленді. Олар да төлем 
төлеуге міндетті болды. Версаль жүйесі арқылы Франция 
Еуропадағы басым жағдайын, Ұлыбритания Таяу Шығыс- 
та және теңіздегі үстемдігін қамтамасыз етті. 

АҚШ делегациясы Париж конференциясында көздеген 
мақсаттарына толық жете алмады. АҚШ сенаты Версаль 
бітімшартын бекітуден бас тартты. Шаньдун түбегінің 
Жапонияға берілгеніне қарсылық білдіріп, Қытай да қол 
қоюға келіспеді.

Париж бітім конференциясынан кейін отарлы дер-
жавалардың Қиыр Шығыс пен Тынық мұхит алабындағы 
қайшылықтарын реттеу қажеттілігі туды.

1921—1922 жылдардағы Вашингтон конференциясы. 
Бірінші  дүниежүзілік  соғыс  жылдарында  Жапония  
Тынық мұхиттағы және Қиыр Шығыстағы үстемдігін 
нығайтып алды. Ол Қытаймен бірқатар келісімдер жасасу 
арқылы экономикалық жеңілдіктер алып,  Қиыр  Шығыс-
тан АҚШ пен Ұлыбританияны ығыстыруға талаптанды. 
Париждегі бітім конференциясында Жапония Шань-
дун түбегіне өзінің құқығын бекітіп, Тынық мұхиттағы 
Германияның бірқатар отарларын иеленіп алды. Осыған 
байланысты АҚШ-тың басқарушы топтары Қиыр Шығыс-
қа қатысты Париж шартының шешімдерін қайта қарап, 
теңіз қарулы күштері туралы мәселе талқылау қажет деп 
шешті.

Аталған мәселелерді қараған конференция Вашинг-
тонда 1921—1922 жылдары өтті. Оған АҚШ-пен бірге 
Ұлыбритания, Жапония, Франция, Италия, Бельгия, 
Португалия, Голландия, Қытай мемлекеттері қатысты. 
Кеңестік Ресей Тынық мұхиттағы ірі держава болғанымен, 
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бұл жолы да конференцияға шақырылмады. Конферен-
ция отырыстары үш негізгі келісімшартқа қол қоюымен 
аяқталды:

1. Төрт держава келісімі (Ұлыбритания, АҚШ, 
Франция, Италия) Тынық мұхит аумағындағы аралдар 
иеліктеріне қол сұқпауға халықаралық кепілдіктер берді.

2. Бес держава келісімі (Ұлыбритания, АҚШ, Фран-
ция, Жа пония, Италия) салмағы 35 мың т-дан артық 
әскери кемелер шығаруға тыйым салды, бұл АҚШ дипло-
матиясының үлкен жеңісі болды. АҚШ-тың теңіз күштері 
аса ірі кемелер иесі — Ұлыбританиямен теңестірілді.

3. Тоғыз  держава  келісімі бойынша Вашингтон конфе-
ренциясына қатысушы мемлекеттер Қытай аумағына қол 
сұқпауға, барлық елдер үшін Қытай аумағының есігі ашық 
болғандықтан, оның тәуелсіздігі мен егемендігін сыйлауға 
келісті. Шаньдун түбегі Қытайға қайтарылды.

Әділетсіз Версаль — Вашингтон жүйесі 1929—
1933 жылдардағы дүниежүзілік экономикалық дағ-
дарыстың қы сымына шыдай алмай, ыдырай бастады. 
Еуропа аймағында монополистік топтардың қолдауымен 
өкімет басына келген фашистік күштер дүниежүзін қайта 
бөлісуге бел байлады. Олардың қатарынан Германия, Ита-
лия және Жапония мемлекеттері бой көрсетті.

Сұрақтар  мен  тапсырмалар

1. Париж бітім конференциясында жеңген мемлекеттер қандай мақ сат 
көздеді?

2. Версаль — Вашингтон жүйесі құрастырған келісімшарттарға қол 
қойылғаннан кейін дүниежүзілік саяси картада қандай өзгерістер 
болды?

3. Мандат жүйесін құрудың мәні неде? Ұлттар Лигасы не үшін құрылды?

§ 3.  ҰЛЫБрИтАНИя

Бірінші дүниежүзілік соғыс қорытындысының 
Ұлыбританияға әсері. Ұлыбритания алдыңғы қатарлы 
державалардың бірі ретінде Бірінші дүниежүзілік со-
ғыстағы жеңісінің нәтижесінде өзінің көптеген саяси 
мақсаттарын жүзеге асыруға қол жеткізді. Германия 
Англиямен бақталас болудан қалды. Африкадағы не-
міс отарларының және Түркиядан тартып ал ған аумағы 
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есебінен Британия отарлық империясы кеңейді. Версаль 
келісімі бойынша Германия төлеуге міндеттенген төлемнің 
көп бөлігі Англияға берілді. Алайда Ұлыбританияның 
қаржылық-экономикалық жағдайы соғыстың салдары-
нан біршама әлсіреген болатын. Ол ұлттық байлығының 
үштен бір бөлігін жоғалтты. Өндіріс салалары 20%-ға 
қысқарды. Дегенмен 1914—1918 жылдары соғысқа қа-
жетті тауарлар өндіру, автокөлік, ұшақтар жасау, хи-
мия өндірісін дамыту жолға қойылып, металл қорыту 
қарқыны айтарлықтай артты. Ал көмір өндіру, кемелер 
жасау, керісінше қысқартылды. Өндірісті ұлғайтудағы 
арасалмақтық қайшылықтар Англия экономикасына көп 
кедергі жасап, оның өнімдері қымбат болғандықтан, саты-
лым деңгейі төмендеді. Экспортқа қарағанда, импорты екі 
есе өскендіктен Ұлыбритания шетелдерден қарыз алуға 
мәжбүр болды. Егер соғысқа дейін АҚШ Ұлыбританияға 
қарыздар болса, соғыстан кейін бұл державалар бір-
бірімен орын алмастырды. 1919 жылы Ұлыбритания 
АҚШ-қа 850 млн фунт стерлинг (4 млрд долл) берешек 
болды. Дүниежүзілік қаржы орталығы Лондондағы Сити 
қалашығынан Нью-Йорктің Уолл-стрит қалашығына 
қоныс аударды. АҚШ Ұлыбританияны сыртқы саудадан 
қысқан сайын екеуінің арасындағы бәсеке күрес күшейе 
түсті. Ұлыбританияға қарсылас болып Еуропада — Фран-
ция, Азияда Жапония саяси аренаға шықты.

Ағылшын үкіметінің ішкі және сыртқы саясаты. Соғыс 
біткен кезде билік басында Дэвид Ллойд Джордждың ли-
бералдар, консерваторлар және лейбористерден құралған 
коалициялық үкіметі тұрған еді. Коалицияның мақсаты 
соғыс жылдарында азаматтық бейбітшілікті сақтап тұру 
болды. Соғыс аяқталған соң бұл коалиция тарап кетті.

Ұлыбританияда көтерілістер, қақтығыстар болған 
жоқ. Бұл мемлекеттегі өзгерістер эволюциялық жолмен, 
біртіндеп, өркениетті түрде өтіп жатты. Дегенмен ел 
өмірінде жаңа сатылы бағыттар туғызатын оқиғалар да 
орын алды.

1918 жылы сайлау туралы жаңа заң қабылданып, дауыс 
берушілер саны 8 млн-нан 21 млн-ға дейін өсті. 21 жасқа 
толған ер адамдар мен 30 жасқа толған әйелдер сайлауға 
қатысуға және сайлануға құқылы болды. Соғыс тан аман 
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қайтқандарға жұмысқа орналасқанға дейін ақшалай кө-
мек беру мәселесі шешілді. Әскери өндіріс орындарының 
қысқартылуына байланысты жұмыссыз қалғандарға да 
қаржы бөлініп, мемлекеттің әлеуметтік деңгейі әжептәуір 
өсті. Ллойд Джордж үкіметі, сонымен қатар халық ағарту, 
тұрғын үй салу ісіне басты көңіл бөле бастады.

Сыртқы саясатта Ұлыбританияның беделін көтеруге 
ты рысқан Ллойд Джордж үкіметі Париж бейбіт конфе-
ренциясында батыл ұстанымдарды жақтады. 1917 жылы 
империялық  конференцияда оның отарлары: Канада, 
Аустралия, Жаңа Зеландия және Оңтүстік Африка Одағы 
автономиялы мемлекеттер мәртебесін иеленді. 1923 жы-
лы олар басқа елдермен дербес келісімдер жасауға қол 
жеткізді.

1918—1924 жылдарда қалыптасқан екіпартиялық 
жүйе күрделі өзгерістерге ұшырады. Либералдық пар-
тия екі топқа бөлінді де, сайлаушылар саны бірден ке-
міді. Ал лейбористер партиясының ықпалы күшейе 
түсті. Олар миллиондаған мүшелері бар тредюниондарға 
(жұмысшылардың жалпы кәсіподақ ұйымына) арқа 
сүйеді. Лейбористер партиясы парламенттегі басым күшке 
айналды.

1924 жылы қаңтар айында палатада көпшілік дауыс 
ала алмағандықтан, консерваторлар кабинеті биліктен 
кеткенін хабарлады. 23 қаңтарда лейбористердің жетекші-
сі Рамсей  Макдональд Ұлыбритания тарихында алғаш 
рет лейбористер үкіметін құрды. Бұл үкімет жұмыссыздар 
мен зейнеткерлердің жағдайын жақсартуда біршама 
жұмыс тар атқарды. Алайда лейбористер сайлау алдында 
халыққа берген — жұмыссыздықты жою, капиталға салық 
салу арқылы мемлекет қарызынан құтылу, шахталар мен 
электрстансыларды мемлекет меншігіне алу және т.б. 
уәделерін орындай алмады. Сондықтан мерзімінен бұрын 
болған сайлауда консерваторлар жеңіске жетті. 1924 жы- 
лы қазанда консерватор С. Болдуин қайтадан үкімет ба-
сына келді.

Ұлыбританияда басқарушы топтар парламенттік, 
өркениеттік бағытта әрекет етсе, отарларда ұлт-азаттық 
қозғалысты қарулы күшпен аяусыз басып-жаншуға ты-
рысты. 1919 жылдың ақпан айында Үндістанның Амрит-
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сар қаласында ағылшын әскерлері бейбіт митингіге 
қатысқандарға оқ жаудырды. Дегенмен Мохандас Ка-
рамчанд Ганди бастаған ұлт-азаттық күрестің өршуіне 
орай, Ұлыбритания 1919 жылы Үндістанда реформа-
ларды бастауға кірісті. 1919—1922 жылдары Египеттегі 
көтерілістер қатал жазаланғанымен, Ұлыбритания оның 
тәуел сіздігін мойындауға мәжбүр болды. Сондай-ақ оның 
Ауғанстан мен Иранның ішкі және сыртқы саясатына ара-
ласудан бас тартуына тура келді. Түркия халқы 1922 жылы 
грек әскерлерін талқандап, дербес мемлекет құрды. Кемал 
паша басқарған Түркия үкіметін Англия ресми түрде мо-
йындады.

Ағылшындардың ежелгі отары — Ирландияның ға- 
сырларға созылған күресі нәтижеге қол жеткізді. Ирлан- 
дық тар өздерінің тәуелсіздігі мен бостандығын жеңіп 
алды. 1919 жылы Дублин қаласында ұлттық парламент 
құрылып, Ирландияны республика деп жариялады. 
Үш жыл өткен соң, 1921 жылы желтоқсанда Англия 
26 графтықтан тұратын Ирландия тәуелсіз мемлекетін  
мойындады. Бірақ индустриясы дамыған 6 Солтүстік-
Шығыс графтық (Ольстер) Ұлыбританияның құрамында 
қалып қойды. Ирландияның сыртқы саясатын бақылауды, 
онда әскери-теңіз базасын және әскер ұстау құқығын Ан-
глия өзіне заңды түрде бекітіп алды.

Соғыстан кейінгі Ұлыбритания экономикасы. 1920 жыл-
дары британ экономикасы баяу түрде болса да қайтадан 
нығая бастады. Автокөлік, электротехника, химия секіл- 
ді алдыңғы қатарлы өндірістер қарқынды дамыды. Бірақ 
сауда, құрылыс, көмір өндірісі өркендеген жоқ.  Британ- 
дық капитал сыртқы экспансияны қалады. Шахта иелері-
нің алдында екі жол тұрды: бірі — жаңа техникаға капи-
тал құю арқылы көмір өндіруді жаңғырту, сөйтіп сыртқы 
саудада көмірдегі бәсекелестерін басып озу, екіншісі — 
шахтерлердің еңбекақысын төмендету. “Арзан жол” 
ретінде екінші жол таңдалды. Бірақ бұл жағдай 1926 жы-
лы елдегі жұмысшы табының жаппай ереуілін туғызды.

Консерваторлар үкіметі 1927 жылы жаппай ереуілге 
жол бермейтін заң шығарды. Осыдан кейін көп ұзамай 
1929 жылғы кезекті парламенттік сайлауда лейбористер 
партиясы жеңіске жетті. Сөйтіп, екінші лейбористер 
үкіметі құрылды.
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1929 жылы басталған дүниежүзілік экономикалық 
дағдарыс Ұлыбританияға тек 1932 жылдың көктемінде 
жетті. АҚШ, Германия және Франциямен салыстырғанда 
Ұлыбританияда өнеркәсіптік өндіріс аз қысқарды, өйткені 
оның экономикасы қалыптасу жылдарында гүлдене алған 
жоқ-ты. Дағдарыс бәрінен бұрын өнеркәсіптің көмір 
өндіру, болат құю, кеме құрылысы салаларында көрініс 
берді. 

Үкімет басына екінші рет келген Р. Макдональд 
1931 жылы тамызда “ұлттық” коалициялық үкімет құрды. 
Оның құрамына 5 лейборист министрмен бірге, консерва-
торлар мен либералдар  кірді. Олар ереуілшіл қозғалыстар-
ға қарсы саясат жүргізді. Бұл кезеңде жұмыссыздығы 
үшін берілетін жәрдемақы да көп қысқарып кеткен бола-
тын. Үкіметтің бұл әрекеті жұмысшылар қозғалысының 
өрлеуіне әкеліп соқты.

Үкіметті қайта жасақтау барысында 1937 жылы ка-
бинет басына Германияны жақтаушы Невилл Чемберлен 
келді. Англияның сыртқы саясатында консерваторлар 
партиясының бір топ қайраткерлерінің  ықпалы арта түсті. 
Олар немістің қаржы және өнеркәсіптік алпауыттары-
мен тығыз байланыста болды және Германиямен қарым-
қатынасты дамытуды қолдады.

Чемберлен үкіметі Гитлердің 1938 жылы наурыз 
айында Австрияны қосып алуына ешқандай қарсылық 
көрсетпеді. Консерваторлардың мюнхендік саясаты Екін-
ші дүниежүзілік соғыстың алғышарттарын күшейте түсті.

Сұрақтар  мен  тапсырмалар

1. Ұлыбритания  үшін  Бірінші  дүниежүзілік  соғыстың  қорытынды сы 
қандай болды?

2. Ллойд Джордж үкіметінің сыртқы саясатына талдау жасаңдар.   
3. Лейбористер партиясының күшеюі неден көрінді? Олардың үкімет 

басындағы тәжірибесін сипаттаңдар. 
4. Дүниежүзілік экономикалық дағдарыстың салдарын ашып көр

сетіңдер.
5. Англиядағы қандай партияның өкіметі немістердің сыртқы саясатын  

қолдады?
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§ 4. ФрАНцИя

Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Франция. Фран-
ция дүниежүзілік соғысты жеңіспен аяқтады. Германияны 
жеңгеннен соң, мемлекеттегі жағдай шовинистік сипатта 
болды. Франция Ұлыбританиямен бірге Батыс Еуропадағы 
жетекші елге айналып, 5 млн тұрғыны бар Эльзас пен 
Лотарингияны қайтарып алды. Франция отарларының 
қатарына бұрынғы неміс және түрік иеліктері: Африкада-
ғы Того мен Камерунның бір бөлігі, Таяу Шығыстағы Си-
рия мен Ливан қосылды. 1919 жылғы қараша айындағы 
сайлауда ұлтшылдық пиғылдар белең алып, оңшыл пар-
тиялар негізінде Ұлттық блок құрылды. Оған радикал 
республикашылдар және Францияның көппартиялық 
саяси жүйесіне тән басқа да топтар қосылды. Социалистік 
партия сыртта қалды. Ұлттық блок сайлау барысында көп 
дауысқа ие болды. Бұл Францияның оңшыл күштерінің ең 
жоғары жетістігі еді.

1920 жылы президент болып Александр  Мильеран 
сайланды. Тәжірибелі саясатшы Мильеран мемлекеттегі 
революциялық, жұмысшы қозғалыстарын басуға тырыс-
ты. Ол әлеуметтік реформа жүргізуге, жұмысшыларды 
өндірістегі өнімді бөлуге қатыстыруға уәде берді. Бірақ 
бұл уәделер орындалмай қалды. 

Жұмысшы қозғалысының басында социалистік партия 
тұрды. 1920 жылдың желтоқсанында Рур қаласында өткен 
социалистердің ұлттық съезінде делегаттардың жарты-
сынан астамы Коммунистік Интернационалды жақтап, 
Франция коммунистік партиясын құрды. Съездің екінші 
тобы социалистік партияда қалды. 

р. пуанкаренің саясатына халықтың наразылығы. 
1924 жылы мамырда парламент сайлауы өтті. Солшыл  
блок депутаттар палатасына маусым айында радикал-
дардың жетекшісі Эдуард Эррио басшылық етіп, солшыл 
блоктың үкіметі құрылды. Шаруа отбасынан шыққан, 
демократиялық көзқарастағы Э. Эррио 1922 жылы Ресейді 
аралап, “Жаңа Ресей” деген кітап жазды. Сөйтіп, КСРО-ны 
мойындаушылар жағында болып, кеңес-француз қарым-
қатынасын қолдады.

Солшыл блок үкіметі 1926 жылға дейін билік басында 
болды. Олар реформалаудың ілгерілеушілік бағдарлама-
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сын жариялағанымен, оңшыл күштердің қарсылығына 
байланысты және ақша жетімсіздігінің салдарынан оны 
іске асыра алмады. Солшыл блок сенімнен айырыла бас-
тады. 1926 жылғы сайлауда олар жеңіліс тапты, өкімет 
билігіне қайтадан “Ұлттық бірігу” атты жаңа блокқа енген 
оңшыл күштер келді. Үкіметті жаңа блоктың басшысы, 
Францияның бұрынғы президенті Р. Пуанкаре басқарды 
(1926—1928 жж.).

Франциядағы экономикалық дағдарыстың ерекше
ліктері. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін француз 
экономикасы бірқалыпты дамыды. Жеңіске жеткен дер-
жава ретінде Франция өзінің отар иеліктерін көбейтті. 
Эльзастың, Лотарингия және Саар облыстарының бай 
көмір мен темір кендері есебінен шикізат базасын кеңейтті. 
Германиядан төлемақының ауқымды  бөлігін  алып  отыр-
ды. 1928—1931 жылдары Франция банктерінің алтын  
қоры екі есе өсті.

Солай бола тұрса да, Франция өндірістік дағдарыстан 
құтыла алған жоқ. Өнеркәсіптік өндірістің жартысына 
жуығы қысқартылды, әсіресе тоқыма өнеркәсібі, қымбат 
бұйымдар өндірісі, шарап өндіру зиян шекті.

Француз үкіметі мемлекеттік бюджетті сақтап қалуға 
тырысты. Осы мақсатта салық саясаты қатаң қолға алы-
нып, экономика үнемділігі енгізілді.

Саяси режім азаматтардың сенімінен шықты. Фран-
цияның жоғары лауазым иелері арасында мемлекет ар-
қылы экономиканы реттеу идеясы қалыптасты. Мұндай 
нұсқауды жақтаушылар өздерін “дирижешілдер” (франц. 
diriger — басқару, жетекшілік ету) деп атады.

Францияның саяси өмірінде “күшті үкімет” құру, 
демократиялық еркіндікті шектеу мақсатымен консти-
туцияны қайта қарау туралы ұсыныстар айтыла бастады. 
Мысалы, бұрынғы премьер-министр А. Гардье ескі консер-
ватизм рухында парламент құқығын шектеуді, президент 
пен премьер-министр өкілеттігін кеңейтуді, мемлекеттік 
қызметкерлерге митингіге қатысуға, кәсіподаққа мүше 
болуға шектеу қоюды ұсынды.

Француз фашизмінің ерекшеліктері. 1899 жылы жазу-
шы-журналист Ш. Моррас негізін салған “Француз әрекет 
Лигасы” ашық диктатура орнатуды ұсынды. 1924 жылы 
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құрылған “Патриот жастар” лигасы күшті атқарушы 
үкімет құруды талап етті.

1927 жылы кәсіпкерлердің, газет иелерінің және  оң-
шыл парламент мүшелерінің қолдауына сүйенген  қызмет-
те жоқ полковник Казимир де ля Рок “Әскери крест” 
лигасын ұйымдастырды. 1934 жылы оның мүшелерінің 
саны 150 мыңға дейін жетті. Лиганың жекеменшік қарулы 
жасағы, жүйелік байланыстары болды.

Италия және неміс елшіліктері қаржыландырған бұл 
экстремистік және ұлттық лигалар өздерін Муссолини 
мен Гитлердің ісін тікелей жалғастырушылар санап, 
“коммунизмді құртуға”,  “сатқын  демократияны”,  “шірі-
ген парламентаризмді” жоюға шақырған фашистік  ұран-
дар көтерді. 

Буржуазиялық  революцияға  кештеу  келген  Ита-
лия  мен Германияға қарағанда, Франция мықты рес-
публикалық-демократиялық дәстүрі бар мемлекет бола-
тын. Сондықтан да Франциядағы фашистік ұйымдар 
бытыраңқы болды, олардың біртұтас бағдарламасы бол-
мады. 1934 жылы 6 ақпанда фашистер парламентті басып 
алуға әрекет жасады. Бұл әрекет полицияның күшімен 
ғана тоқтатылды.

Халықтық майданның қалыптасуы. 1934 жылы 12 ақ-
панда фашизмге қарсы наразылық ереуілдері басталды. 
Оған 1,5 млн адам қатысты. Бұл ереуілдер “Фашизм жо-
йылсын!” деген ұранмен өтті.

Алғаш рет ереуілдерге коммунистер, социалистер, 
кәсіподақ мүшелері, партияда жоқтар бірігіп қатысты. 
Антифашистік қозғалысқа радикалдар партиясы, де-
мократиялық ұйымдар, көптеген мәдениет қайраткерлері 
қосылды.

Коммунистер ақпан оқиғасынан кейін радикалдар мен 
социалистерге, ұсақ буржуазияға, орта буынға өздерінің 
теріс көзқарасын өзгертті. Олар социал-демократтарды 
“социал-фашизм” деп атаған сталиндік анықтамадан бас 
тартты. Социалистік партия да тактикалық ұрандарын 
ауыстыруға мәжбүр болды. Олар енді коммунистік пар-
тиямен бірлесіп, фашизмге қарсы күресуге шықты.

1934 жылы 27 шілдеде ФКП (Франция коммунистік  
партиясы) мен социалистік партия қимыл-бірлігі — 
Халықтық  майдан  құру  туралы пактіге қол қойды.  
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Екі партия фашистік ұйымдарға тосқауыл құруға, демо-
кратиялық еркіндікті қорғауға, фашистік лаңкестік-
ке және соғыс қаупіне қарсы шығуға, еңбекшілердің 
материалдық мүддесін қорғауға міндеттемелер алды.

1936 жылдың қаңтарында Халықтық майданның сай-
лау алдындағы бағдарламасы жарияланды. Бағдарлама 
экстремистік топтарды қарусыздандыруды  және  тарату-
ды, ұжымдық қауіпсіздік жүйелерін құруды,  мемлекет-
тік, әскери өнеркәсіпті мемлекет меншігіне алуды, фран-
цуз банктерінің іс-әрекетіне бақылау қоюды, 40 сағ-тық 
жұмыс аптасын енгізуді, демократиялық салық реформа-
сын өткізу және жұмысшыларға берілетін  жәрдемақыны 
ұлғайтуды, ақы төленетін демалыс күндерін енгізуді, 
кәсіпкерлерге мемлекеттік көмек көрсету шараларын  
және басқа әлеуметтік жағдайларды қарастырды.

1936 жылдың көктеміндегі парламент сайлауын-
да Халықтық майдан партиялары ірі жеңіске жетті. 
Республикалық дәстүрге сәйкес, ең ірі парламенттік 
фракция жетекшісі, социалист Леон Блюмге үкіметті 
құру міндеті жүктелді. Оның құрамына социалистер мен 
радикалдар кірді. Өкімет Халықтық майдан бағдарлама-
сын орындаған жағдайда коммунистер оны қолдайтынын 
мәлімдеді.

Халықтық майдан билігі кезінде кәсіпкерлер мен 
кәсіподақ өкілдері еңбекақыны орта есеппен 7—15%-
ға көбейтіп, төменгі еңбекақыны 2-3 есе арттыру ту-
ралы келісімге қол қойды. Кәсіпкерлер кәсіподақтың 
құқығын сыйлауға, ереуілге қатысушыларға қарсы шара 
қолданбауға міндеттелді.

1936 жылдың жазында парламент Халықтық майдан 
талаптарын өмірге енгізуге бағытталған жүзден астам заң 
қабылдады. Солардың арасында әскериленген фашистік 
ұйымдарды тарату туралы заң бар еді. Үкімет халықтың 
төлем қабілеттілігін арттыратын ұтымды заңдар ұсынды. 
Аса маңыздылары — әлеуметтік бағыттағы ұжымдық 
келісім туралы заңдар, 40 сағ-тық жұмыс аптасы тура-
лы, екі апталық төлемді демалыс туралы заңдар бол-
ды. Сонымен қатар Халықтық майдан бағдарламасы 
майдангерлердің зейнетақысын, қызметкерлердің ең-
бекақысын көтерді. Сондай-ақ жұмыссыздық үшін бері-
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летін жәрдемақыға салынатын салықты жойды, қоғамдық 
жұмыстар ұйымдастырды.

Орташалар мен шаруалардың жағдайын жақсарту үшін 
үкімет қарызды төлеу мерзімін ұзартты. Жеңілдікпен 
қарыз берді және шағын кәсіпкерлердің салығын азайтты, 
француз банкі мемлекеттік бақылауға көшті. Қаржылық 
олигархияға қарсы бағытталған заң аса ірі иеліктерге 
салықты өсірді, салық төлеуден құтылу үшін капиталды 
шетелге асырғандарға ықпалшара (санкция) енгізді. Әске-
ри авиазауыттарды мемлекет меншігіне алу экономикада-
ғы мемлекеттік сектордың негізін қалады. Францияның 
теміржолдары толығымен мемлекеттік бақылауға көшті.

Әлеуметтік саладағы жеңістерден үрейленген ірі бур-
жуазия қабылданған заңдарға қолынан келгенше қарсы-
лық көрсетті. 1937 жылы Л. Блюм кабинеті Халықтық 
майдан бағдарламаларын одан әрі жүзеге асыруды уа-
қытша тоқтататындығын жариялауға мәжбүр болды.

Испанияда бұрқ ете қалған фашистік бүліктің әсерімен 
басталған азаматтық соғыс салдарынан Францияда да жан-
жал тұтанды. Әуелгіде Испан Республикасына қару сату 
арқылы қолдау көрсетпек болып уәде берген Блюм үкіметі  
іле-шала  Англиямен  бірге  испан  ісіне  араласпау жөнінде 
келісімге қол қойды да, уәдесінен айнып шықты.

Испаниядағы азамат соғысына араласпайтындығын 
хабарлаған Халықтық майдан үкіметінің сыртқы сая-
саттағы бағыты түрлі айтыстар тудырды. 1937 жылы мау-
сым айында Блюм кабинеті өз еркімен жұмысын тоқтатты. 
Премьер-министр Чемберленмен, Гитлермен және Мус-
солинимен Мюнхендегі келісімге қол қойған радикал 
Даладье кабинетінің саясаты да қатал сынға  алын ды. 
Радикалдар партиясының Халықтық майданнан шығуы 
Халықтық майданның тарағандығын білдірді.

Халықтық майданның жеңісін баянды ету жүзеге 
аспағанымен, оның тарихи маңызы ерекше болды: бұл 
қозғалыс Францияда фашизмнің таралу қаупіне тос-
қауыл бола тұра, бейбіт жолмен маңызды әлеуметтік-
экономикалық өзгерістер енгізуді іске асырды. Халықтық 
майдан жылдарында басталған мемлекеттік реттеушілік 
тәжірибесі Францияда үрдіске айналды. Реформа саясаты 
елдің экономикалық күйреуден шығуына көмектесті. Iшкі 



30

мәселелер бір арнаға тоғысқанымен, халықаралық жағдай 
шиеленісе түсті. Еуропада жаңа дүниежүзілік соғыс қаупі 
туды.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін мемлекеттің ішкі өмірінің қан дай 
саяси ерекшеліктері болды? 

2. 1919—1920 жылдардағы мемлекеттегі әлеуметтік шиеленістің се бебі 
неде?

3. Француз көппартиялық жүйесінің ерекшелігін атаңдар. 
4. Экономикалық тоқырау Францияның әлеуметтікэкономикалық және 

саяси өміріне қалай әсер етті? 
5. Француз фашизмінің герман немесе италиялық фашизмнен айыр

машылығы қандай? Не себептен мемлекеттік төңкеріс жасау әре кеті 
сәтсіз аяқталды? 

6. Халықтық майдан деген не? Оның әлеуметтік және саяси құрамын 
анықтап, тарихи тәжірибесін түсіндіріңдер. 

§ 5. ГЕрМАНИя

Веймар республикасы. 1919 жылдың жазында Веймар 
қаласында өткен Құрылтай жиналысында қабылданған 
конституция мен бітімге қол қойылуы Веймар Республи-
касы кезеңінің басталуы болды. Конституция буржуазия-
лық-демократиялық құқық пен еркіндікті, жалпыға 
бірдей сайлау құқығын жариялады. Президент жалпы 
дауыс беру арқылы 7 жылға сайланатын болды. Бірінші 
президент болып социал-демократ Фридрих Эберт сай-
ланды. Заңның 48-бабы президентке төтенше заңдар 
шығару құқығын берген еді. Төтенше заңдар парламенттің 
қатысуынсыз қабылданатын болды.

Германияның бірінші конституциясы демократиялық 
құрылымды бекітуге, жаңа саяси жүйені қалыптастыруға 
ықпал етті. Республикалық құрылысты нығайту шие-
леніскен саяси күрес жағдайында өтті. Мемлекетте  соғыс-
қа дейінгі тәртіпті қолдаушы қуатты оңшыл күштер Вер-
саль шартына қарсы тұрды. Бұл оңшыл топтардың әрекеті 
апат  саясаты деген атақ алды. Олар мемлекеттегі таптық 
және басқа да қайшылықтардың өршуіне ықпал етті. Ал 
саяси партиялардың басқа топтары, Германия социал-
демократиялық партиясы және Орталық партия  ұйымда-
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ры Версаль  бітімшартын  орындауды  жақтаушылар 
деп аталды. 1919 жылы 28 маусымдағы Париж конферен-
циясы кезінде Антанта елдері мен Германия Версаль да 
бітімшартқа қол қойған еді.

1920 жылғы наурыз айының ортасында монархияшыл 
В. Капптың және генерал Э. Людендорфтың басқаруымен 
әскери төңкеріс дайындалды. Алайда Германияның 12 млн 
жұмысшыларының жалпы ереуілі контрреволюциялық 
төңкеріске жол бермеді. 

1922 жылдың соңында үкіметті буржуазиялық партия 
топтарының бастығы В. Куно басқарды. Ол ұлтшылдық 
үгітті күшейтіп, Германияға міндеттелген соғыс шығынын 
төлеуден бас тартты. Оған жауап ретінде Рур облысы-
на француз-бельгия әскері басып кірді. 1923 жылдың 
тамызындағы неміс пролетариатының жалпы ереуілі 
В. Куно кабинетін қызметтен кетуге мәжбүр етті.

Ел ішінде аштық негізінде толқу бүліктері жиіледі. Тю-
рингияда және Саксонияда коммунистер мен солшыл  со-
циал-демократтар басқарған жұмысшы үкіметі құрылды. 
1923 жылы қазанда Гамбургте коммунист Э. Тельманның 
басшылығымен көтеріліс ұйымдастырылды. Бұл қоз-
ғалыстарды өкімет тез арада аяусыз басып тастады. Елдегі 
аш-жалаңаштық фашистік топтардың белсенділігін арт-
тырды. 1923 жылы 8 қарашада Мюнхенде Адольф Гитлер 
бастаған бір топ фашистер өз ұрандарымен көшеге шықты. 

1924 жылдан бастап Германиядағы жағдай тұрақтала 
бастады. Тұрақтандырудың экономикалық негізі “Дауэс 
жоспарына” тірелді. Бұл жоспар бойынша Германияға 
АҚШ-тың қарыз беруіне жол ашылып, Германияның  
төлем төлеу шарты жеңілдетілді.

Екпінді дамудың нәтижесінде өнеркәсіптік өндірістің 
өнімі соғысқа дейінгі деңгейінен асып түсті. Германияның 
батыс шекарасы халықаралық кепілдік алды. Алайда Вей-
мар Республикасының саяси дамуы бірқалыпты болмады. 
Әртүрлі саяси коалициялардың бірлігі нашарлай берді.

Саяси тұрақсыздық 1923 жылы жабылған фашистік 
ұйымдардың белсенділігін тудырды. Адольф Гитлер 
түрмеден босатылып, фашистік партия жаппай саяси 
және әскери ұйымдар құру әрекетін ашық түрде жүргізді. 
Бірқатар фашистік жетекшілер 1925 жылы құрылған 
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Ұлттық-социалистік  неміс  жұмысшы  партиясы атынан 
1928 жылы рейхстагқа сайланды.

Германиядағы ұлттықсоциализм. Гитлердің өкімет 
басына келуі. Нью-Йорк биржасындағы күйреу Германия- 
ға да өз әсерін тигізді. Үш жыл ішіндегі дағдарыста өндіріс-
тің құлдырауы 1929 жылдың деңгейімен салыстырғанда 
58%-ға жетті. Жұмыссыздардың саны 4,5 млн-нан ас ты. 
Олардың 20%-ы ғана аздаған жәрдемақы алатын еді. 
Дағдарыс мыңдаған фермерлер мен қолөнершілерге ауыр 
тиді.

Жеңіске жеткен мемлекеттермен салыстырғанда, гер-
ман буржуазиясының дағдарысты тоқтатуға мүмкіндігі 
шектеулі еді. Iшкі нарық әлсіз болды. Ал отарлардан айы-
рылу Германияның қолын байлады. 1931 жылға дейін ол 
соғыс шығынын төлеп келді. Өнеркәсіп иелері шығынға 
батты. Герман өнеркәсібінің империялық одағы Веймар 
Республикасының әлеуметтік саясатына наразылық 
білдіріп, тұрақты мықты үкімет құруды талап етті. Веймар 
Республикасының ондай талапты орындауға мүмкіншілігі 
болмады.

1930 жылы көктемде билік басында тұрған “үлкен         
коалиция” таратылды.

Веймар үкіметінің күйреуі жаңа саяси партиялардың 
өрлеуін тудырды. Осындай жағдайда ұлтшылдар өзде-
рінің Ұлттық-социалистік неміс жұмысшы партиясы-
ның негізін нығайтуға мүмкіндік алды. Оның басында 
А. Гитлер тұрды. Гитлер және оның сыбайластары ұлт-
шылдық идеяны маңызды құрал ретінде пайдаланды. 
“Жау бейнесін жасау”, оны күшпен жою фашистердің 
идеялық-жарнамалық науқанының маңызды белгісі бол-
ды. Ұлтшылдар мемлекеттегі әлеуметтік-экономикалық 
мәселелерді шешуге болатынын, ал ол үшін “ішкі жаулар-
ды” — коммунистерді, демократтарды, еврейлерді, сыған-
дарды жою қажеттігін қайталаумен болды. Фашистер 
жұмысшыларға жұмыс беруге, жалақыны әділ төлеуге, 
арзан несие беруге, жұмыс орнын көбейтуге, зейнетақымен 
қамтамасыз етуге, өсімқорлар мен алыпсатарларды жоюға 
уәде берді.

Бұрынғы буржуазиялық партияларға қарағанда Ұлт-
тық-социалистік неміс жұмысшы партиясы көсемдік 
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салтты қолдап, көсеміне шексіз бағынушылық қағидасын 
уағыздады. Ұлттық-социалистік неміс жұмысшы пар-
тиясының үгітшілік қызметі мамандандырылған әскери 
жасақтармен толықтырылды. 1930 жылдар басында 
Ұлттық-социалистік неміс жұмысшы партиясының 
ұйымдары ірі неміс кәсіпкерлері мен банкирлерден мол 
қаржылай қолдау алып отырды. Ұлтшылдардың Герма-
нияда диктатура орнату, Версаль бітімін жоққа шығару, 
отарларды қайтарып алу, елде “күшті үкімет құру” және 
т.б. ұрандары ұсақ буржуазияның талабына сай келді.

Біртұтас антифашистік майдан құруға күш жетпеді. 
Генерал Шлейхер басқарған үкіметтің бұқаралық негізі 
және парламенттік қолдауы болмады. Бұқаралық қозға-
лыс  Ұлттық-социалистік неміс жұмысшы партиясының 
ықпалында болды. Шексіз билікке ұмтылған бұл саяси 
топтар Германияда тоталитарлық тәртіптің орнауына 
жол ашты. 1933 жылы 30 қаңтарда президент Гинденбург 
А. Гитлерге үкіметті құруды тапсырып, оны рейхсканцлер 
етіп тағайындады.

Үкімет құрамына бірқатар буржуазиялық партиялар 
өкілдері кірді. Рейхстаг құрамына өзгерістер енгізу үшін 
мерзімінен бұрын парламент сайлауы белгіленді. Солшыл 
күштердің беделін кеміту үшін гитлершілдер рейхстагқа 
өрт қойып, оны коммунистердің лаңкестік әрекеті деп 
жала жапты.

Сөйтсе де 1933 жылғы наурыз айындағы парламент 
сайлауы Гитлер партиясына басшылықты қамтамасыз 
ете алмады. Енді ұлтшылдар конституцияны бұзып, 
ГКП мандатын жоққа шығарды. Гинденбург рейхстаг 
арқылы Гитлер кабинетіне төтенше өкілеттік беру ту-
ралы заң шығарды. Бұл заң бойынша үкімет парламент 
бақылауынан шығарылды және қалаған заңды актілерді 
қабылдау құқығына ие болды. Гитлер бұдан былай Герма-
нияда сайлау болмайтынын жариялады. Заңның 48-бабы 
бойынша Веймар Республикасының барлық негізі, демо-
кратия, конституция, өкімет органдары, саяси партиялар, 
сайлау жүйесі жойылды.

1933 жылдың сәуірінде гитлершілдердің саяси құ-
пия полициясы — гестапо құрылды. Оның міндеті ре-
жімнің қарсыластарын жою болды. Гестапо және СС 
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(Schutstaffeln — сақшы жасақтар) тек Германияның өзінде 
ғана емес, сондай-ақ одан тысқары аймақтарда да гитлер-
лік топтардың лаңкестік қаруы болды.

Мемлекеттегі барлық саяси партиялар таратылды неме-
се жойылды. Ұлттық-социалистік неміс жұмысшы партия-
сы “немістің мемлекеттік идеясын алып жүруші” жалғыз 
партия деп жарияланды және лаңкестік қағида барлық 
мемлекеттік аппаратқа таратылды. Баспасөзге бақылау 
қойылды. Жергілікті өкімет органдары тоталитарлық 
диктатураның атқарушы құралына айналды.

Президенттің, канцлердің және жетекші партия бас-
шысының міндетін бір қолға біріктіру шешімі 1934 жылғы 
тамызда президент Гинденбургтің өлімінен соң іске асты. 
Гитлер шексіз диктаторлық билік иесі, өмірлік фюрер және 
рейхсканцлер атанды.

Германия тоталитаризмінің экономикалық жүйесі. 
Германиядағы мемлекеттік билік түрінің ауысуы эконо-
миканы мемлекеттік жүйелеу бағытымен қабаттас жүріп 
жатты. Германияда, Америкадағы сияқты, Кейнстің 
дағдарысқа қарсы әдістері қолданылды. Алайда гер-
ман экономикасының стратегиялық мақсаттары мен 
экономикаға тоталитарлық күштердің әсер етуінің нақты 
формалары АҚШ-қа қарағанда өзгеше болды. Елдің 
экономикалық күш-қуаты тоталитарлық мемлекеттің 
және корпорация басындағылардың қолында болды: 
олар Германияны біртұтас әскери лагерьге айналдыруға 
тырысты, сөйтіп, соғысқа дайындалуға кірісті. Экономи-
каны милитаризациялау Германияның экономикалық 
дағдарыстан шығуының басты ерекшелігі болды.

1933—1935 жылдары мемлекеттік реттеу тетігінің 
құқықтық негізін құрайтын бірқатар заңдар қабыл-
данды. Мемлекеттің экономикалық өмірін неміс ша-
руашылығының Бас кеңесі басқаратын болды. Оның 
құрамына аса ірі 18 корпорация мен банк жетекшілері 
кірді. Өндірісте “фермерлік” жүйе таратылды. Өндіріс 
иелерінің мемлекеттік билік өкілеттігі болды. Олардың 
шешіміне бағынбау ұлттық тәртіпке сатқындық актісі 
ретінде қаралды.

Ұлтшылдар алдыңғы қатарлы неміс корпорациялары-
ның күшін нығайтумен қатар экономиканың мемлекеттік 
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секторын арийландыру дамытылды, ол еврей ұлтының 
жекеменшігін тәркілеу арқылы жүргізілді.

Ауылшаруашылық өндірісін реттеумен “Азық-түліктік 
теңқұқылы топтар” атты меншікті құрылым айналыс-
ты. Ол ауылшаруашылықтағы барлық ұйымдарды өзіне 
қаратты. Ауылшаруашылық өнімдерін жүйелеп қана 
қоймай, оны алғашқы өңдеуден өткізді. Фашистер жерсіз 
шаруаларды Германия Шығыстағы “өмірлік кеңістікті” 
жаулап алғанда, жер береміз деп сендірді.

Германия шаруашылығын қажетті жұмысшы күшімен 
қамтамасыз ету мақсатында таратылған кәсіподақ орнына 
Неміс  еңбек  майданы  құрылды.

1934 жылғы “Ұлттық еңбекті ұйымдастыру туралы” 
Заң 18 бен 25 аралығындағы жастар үшін екіжылдық 
еңбек міндеттілігін енгізді. Жұмыс күні 10—14 сағ-қа 
ұзартылды. Еңбек нарығына мемлекеттік тұрғыдан әсер 
етудің бұл шаралары жұмыссыздықты жоюға және әскери 
өндірістің қарқынды өсуіне жәрдемдесті.

Германияның соғысқа дайындығын аяқтау мақсатында 
ұлттық басшылық төртжылдық жоспар дайындады. Бұл 
жоспардың басты бағыты — күшті әскери-техникалық 
машиналар жасау, сондай-ақ әскери өндіріс қажеттілігін 
жан-жақты қамтамасыз ету үшін жергілікті шикізат ба-
засын жасау болды. 

Фашистік Германияның сыртқы саясаты. 30-жылдары 
дүниежүзілік соғысты өршітуге айрықша қадамдар жасал-
ды. 30-жылдардың бірінші жартысында Германия Версаль 
келісімінің қарулануды шектеу туралы баптарын бұза 
бастады. Жапония 1931 жылы осындай бағдармен Қиыр 
Шығыста Манчьжурияны басып алды. Соғыстың басты 
екі ошағы кеңейе түсті, ал оларды ұйымдастырушы — 
Германия, Жапония, Италия мемлекеттері бір-бірімен 
жақындаса бастады. 1936 жылдан бастап Германия Еуропа 
мемлекеттеріне қарсы тікелей жаңа басқыншылық жолға 
түсті. Германия мен КСРО 1939 жылы тамызда құпия 
келісімге қол қойды. 

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Веймар Республикасы кезіндегі Германия қалай дамыған? 
2. Мемлекеттің экономикалық және саяси орнығуы неліктен қиындық

пен өтіп, ұзаққа созылды?
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3. 1930 жылдардағы Герман экономикасындағы дағдарыстың ерекше
ліктері және оның салдары қандай? Елдегi саяси күштердің арасал
мағын ашып көрсетіңдер.

4. Неліктен демократиялық күштер фашистердің билікке келуіне тойта
рыс бере алмады?

5. Фашистік Германияның сыртқы саясатын айқындап беріңдер. Неге 
Сталин тобы Германиямен жақындасуға барды?

§ 6. ИтАЛИя

Соғыстың зардабы. Италия Бірінші дүниежүзілік 
соғыстан ауыр қиыншылықтармен шықты. Алғашқыда 
Үштік одаққа кіріп, 1915 жылы Антанта жағына шығып 
соғысқан Италия жеңіске жеткендер қатарында болды. 
Италия өзіне берілуге тиісті аймақтың тек азғана бөлігін 
(Солтүстіктегі Трентино облысын және Оңтүстік Тироль, 
Адриат жа ғалауындағы Истрия шығанағын Триестпен 
бірге) иемдене алды. Италия “жеңгендердің ішіндегі 
жеңіліске ұшыраған” елдің жағдайында болды. Соғыс 
жылдары қатты шығынданған (алтынмен 65 млрд лир) 
Италияның шетелдерге қарызы тым көбейіп кетті. 

Соғыс шырғалаңы құнсыздануды өсірді, жұмыссыздық 
етек жайып, соғыстан қайтқан солдаттар жұмысқа орна-
ласа алмады. Мемлекетте революциялық бүліншіліктер 
шыға бастады, әлеуметтік-саяси дағдарыс туындады. 
Мемлекеттік жүйе елдің алдында тұрған қиын мәсе-
лелерді жөнге келтіре алмады. Мемлекет пен халықты 
байланыстырудың тетігі болмады.

Саяси партиялар мен қозғалыстар. Соғысқа дейінгі 
Италияның саяси өмірінің ерекшелігі — белгілі бағдар-
ламалы бұқаралық саяси партиялары мен дамыған  нақты 
ұйымдық құрылымы болмады. Италия парламентіндегі 
буржуазиялық саяси ағымдар әртүрлі топтардан (либе-
ралдар, республикашылдар, радикалдар және т.б.) тұрды. 
Олар өздері сайланған аудандармен байланысы  нашарла-
ған соң басшылық маңына топтасты. Осы топтардың  ішін-
де Италияның Социалистік партиясы нағыз  саяси партия 
болды. 1919 жылы Ватиканның қолдауымен католиктік 
топтарды жақтаушы тұңғыш буржуазиялық Халықтық 
партия құрылды.

Түрлі қозғалыстар мен ұйымдардың ішінде фашистік 
топ алғашында онша көзге түспеді. Кедейленген ұсақ 
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және орта буржуазия есебінен, ұсақ буржуазия арасынан 
шыққан байырғы майдангерлер есебінен саны толыққан 
фашистік қозғалыс бірте-бірте ұлғая берді.

Италия либералдық мемлекетінің әлсіздігі, демо-
кратиялық оппозиция күшінің бөлшектенуі Италия 
фашизмінің үкімет басына келуін жеңілдетті.

Италияның фашистік ұйымдары 1919 жылдың көк-
темінен құрыла бастады.

1920—1921 жылдардағы Италиядағы соғыстан кейінгі 
экономикалық дағдарыс жағдайында фашистік қозғалыс 
кең қанат жайып, бүліншілік әрекеттерін жиі көрсетті.

Фашизм терминін Бірінші дүниежүзілік соғыстан 
кейін қарулы фашистік топтар наразыларға қарсы күресте 
қолданды. 1919 жылы наурызда Милан қаласында бірінші 
жалпыұлттық фа шистік жиын өтті. Онда Фашистік  
әскери  отрядтар  одағы құрылды. Фашистер одақтары — 
кез келген қылмысқа даяр тұратын бұзақылар мен қыл-
мыскерлерден, азғындаған элементтерден құралды. 
Буржуазия мен помещик топтарының өкілдері күшті 
билік керек дегенді сылтау етіп, фашистік топтарды 
ашықтан-ашық қолдады. Фашистік топтарды, ал кейін 
фашистік партияны құрумен Бенито Муссолини айна-
лысты. Ол жалаң сөздермен қала мен қыстақтардан ұсақ 
буржуа зияны, жұмысшылардың артта қалған топтарын 
өз қатарына тарта білді.

Фашистер “Жер шаруаларға берілсін!”, “Сұрқия бур- 
жуазия мен ұлттық қанаушылар жойылсын!” деген ұран-
дар көтерді.

1920—1921 жылдардағы Италияның соғыстан кейінгі 
экономикалық және саяси дағдарыс жағдайын  пайдалан-
ған фашистік қозғалыс лаңкестік әрекетке көшіп, тез 
қарқын ала бастады. Жұмысшы ұйымдарының мекен-
жайын өртеу, солшыл партияшылдар мен кәсіподақ 
белсенділерін өлтіру, өкіметтің жергілікті органдарын қу-
далау күшейе түсті. Муссолини өнеркәсіп иелері  мен  жер 
иесі ақсүйектер жағынан күшті қолдау тапты. Либералдық 
буржуазияның орта бөлігі және оның Джо литти секілді 
басшылары фашистерді революциялық күштерге қарсы 
айдап салудан тартынбады.
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Фашистер үкімет басында. 1922 жылы қазанда фа-
шистер съезі үкіметтен бірқатар министрлік портфельдер 
берілуін талап етті. Ватиканның бейтарап қалуына сүйене 
отырып, ірі капитал жағынан қолдау тапқан, сондай-ақ 
III Виктор-Эммануил корольдың отбасы  жылы қарсы ал-
ған Муссолини 1922 жылғы 28 қазанда фашистік топтарды 
Римге қарсы жорыққа бастады. Үкімет өз еркімен кетуге 
мәжбүр болды. Король фашистерге қарсы әскер жіберуден 
бас тартып, Муссолиниге жаңа үкімет құруды жүктеді 
және фашистерге жаңа кабинеттен 4 портфель беруге 
келісім берді. Үкіметке, сондай-ақ Халық партиясы мен 
либералдар өкілдері де кірді. 

“Маттеоттидің күйреуі”. 1923 жылы Халық партия-
сының жетекшісі Джакомо Маттеотти фашистерді сынап, 
сайлаудағы заңсыздық әрекеттерін әшкерелеген болатын. 
Оны Муссолинидің бұйрығымен лаңкестер өлтірді.

Үкімет фашистер партиясының, оңшыл экстремистер-
дің қолында қалды. Муссолинидің үкімет басына келуі 
елде фашистік диктатура орнатудың бастамасы болды. 
Сөйтіп, буржуазиялық демократия орнына тоталитарлық 
диктатура келді.

Фашистік лаңкестіктің ашық диктатураға өтуі. 1924—
1926 жылдары конституциялық монархия лаңкестік 
диктатураға ұласты. 1926 жылдың қараша айында бар лық 
азаматтық және саяси бостандықтар жойылды, халық 
қарапайым азаматтық құқығынан айырылды. Ұйымдарды 
және оппозициядағы партия газеттерін фашизмнің екінші 
толқыны шарпып өтті. 1926 жылдың қарашасында бірне-
ше төтенше заңдар қабылданды. Оппозициялық партиялар 
таратылып, антифашистік баспасөзге тыйым салынды. 
Антифашистер жер аударылды. Король мен оның отбасы-
на, Муссолини өміріне қатер төндірушілерге өлім жазасын 
кесу енгізілді.

Мемлекеттік аппарат фашистік партиямен бір меха-
низмге айналды. Италия фашистері “Барлығы мемлекет 
үшін, мемлекеттен тыс еш нәрсе жоқ” деген қағиданы ой-
лап тапты. 1927 жылы фашистік диктатураның маңызды 
жазалаушы органы — Ерекше  трибунал  және  құпия  
саяси  полиция  құрылды.
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Фашизм идеологтері Италияда ерекше “корпоративті” 
мемлекет құрылады деп мәлімдеді. Онда түрлі өндіргіш 
таптар мен капиталистердің мүдделері үйлеседі деп 
уағыздады. 1927 жылдың көктемінде фашистік корпо-
ративтіктің негізгі қағидасы жарияланған “Еңбек хар-
тиясы” қабылданды.

1929 жылы Италия мемлекеті мен католиктік шіркеу 
арасындағы ескі тартыстар реттелді. Келісім бойынша, 
Италия Ватикан мемлекетінің егемендігін мойындады. 
Сөйтіп, фашистік режім шіркеуден идеологиялық қолдау 
тапты.

Фашистік Италияның сыртқы саясаты өзінің озбыр лық 
бағытымен ерекшеленді.

Италия Африка шеңберіндегі отарларды өзгерту 
талаптарын ашықтан-ашық білдіре бастады. Жерорта 
теңізін Италияның ішкі “көліне” ай налдыруды көздеді. 
Германияның ашық қолдауын, Франция мен Англияның 
жасырын қолдауын ескеріп, Италия 1935 жылы қазанда 
соғыс қимылдарын бастады. Эфиопияның Ұлттар Ли-
гасына шағымдануы еш нәтиже бермеді. Басқыншылар 
елді ойрандап, қанға батырды. Эфиопия Италия отарына 
айналды. Одан соң Германиямен біріге отырып, Испанияға 
қарулы интервенция жүргізді.

Италия мен Германия арасындағы алғашқы қатынастар 
түсінбеушілік, жауластық сипатта болды. Өйткені екеуі-
нің де Австрияға, Дунай бассейніне, Балқанға қатысты 
өз мүдделері бар еді. Бірақ Муссолини Гитлердің серігіне 
айналып, немістердің Австрияны, Чехословакияны, Поль-
шаны басып алуын қолдады. Ал өзі Албанияны жаулап 
алумен (1939 ж., сәуір) шектелді. Кейін Италия Екінші 
дүниежүзілік соғыста Германия жағында болды.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Бірінші дүниежүзілік соғыстың Италияға әкелген зардаптары 
қандай?

2. Соғыстан кейінгі саяси күштерге сипаттама беріңдер. Италия да 
буржуазиялық партиялардың кеш қалыптасқанын немен түсінді руге 
болады?

3. 1920 жылдардың басында фашистік топтар мен партиялардың 
белсенділігі не себептен арта түсті? Фашизмнің өкімет басына келу 
себебін түсіндіріңдер.
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§ 7. КЕҢЕС  ОДАҒЫ

1918—1920 жылдардағы азамат соғысы. Большевик-
тердің Уақытша үкіметті құлатып, Құрылтай жиналы-
сын күшпен таратуы және саяси-әлеуметтік шаралары 
дворяндарды, буржуазияны, зиялыларды, дінбасыларын, 
офицерлік топтарды, ауқатты шаруаларды Кеңес үкіметі-
не қарсы қойды.

Жер қорын және помещиктер иеліктерін жаппай 
тәркілеу бұл топтардың қарсылығын тудырды. Буржуа-
зия топтары тәркіленген фабрика-зауыттарын қайтарып 
алуды аңсады. Тауарлы-ақшалай қатынастарды жойып, 
азық-түлік және өндіріс тауарларын тікелей мемлекет- 
тің бақылауымен бөлісу орта және ұсақ буржуазия топта- 
рының жағдайын қиындатты. Биліктен айырылған тап-
тардың жекеменшік мүлкі мен ерекше жеңілдік құқық- 
тарынан айырылуы азамат соғысының қосымша себептері 
есебінде болды. Бірпартиялық саяси жүйені және проле-
тариат үстемдігін орнатуға (шынында, РК(б)П Орталық 
Комитетінің үстемдігін) ел ішіндегі ұсақ со циалистік пар- 
тиялар қатысса, демократиялық қоғамдық ұйымдар боль-
шевиктерден алыстатылды.

“Әскери коммунизм” саясаты. Кеңес үкіметінің 
1918 жылдың жазынан бастап 1921 жылдың басына 
дейінгі ішкі саясаты “әскери коммунизм” деп аталатын 
төтенше шараларды жүзеге асыру дәуірі болды. Аталған 
саясаттың алғышарттары өндірісті мемлекет қарамағы-
на өткізу және бір орталықтан басқаратын мемлекет-
тік аппаратқа, азық-түлікке бақылау орнатумен қатар, 
ауылдарды әскери-саяси қысымға алу тәжірибесімен 
анықталды.

“Әскери  коммунизм” саясаты экономикалық және сая-
си-әлеуметтік салаларды қамтитын кешенді іс-шаралар-
дан тұрды. Аталғандардың ішінде ең бастысы өндірістік 
құралдарды мемлекетке өткізу, орталықтандырылған 
басқаруды енгізу, еңбек өнімдерін теңгермешілік негізде 
бөлісу және большевиктер партиясының үстемдігін бекіту 
болды.

1918 жылдың 28 маусымында Кеңес үкіметі барлық 
ірі және орташа кәсіпорындарды мемлекет меншігіне 
алу туралы Декрет қабылдады. Келесі жылдарда ұсақ 
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кәсіпорындар мемлекетке өтіп, ел ішіндегі өндіріс сала-
сындағы жекеменшік кәсіпорындар  жойылды. Соны-
мен қатар өте қатаң салалық басқару түрлері енгізілді. 
1918 жылдың көктемінде сыртқы сауда саласында да 
мемлекеттік монополия тәртібі енгізілді.

Мемлекеттің азық-түлік үстемдігін барынша кеңейту 
үшін азық-түлік салығы азық-түлік салғыртымен ауысты-
рылды. Ол бойынша шаруалардың күнкөрісінен артылған 
азық-түлік қоры әскерлер мен өндіріс жұмысшыларын 
қамтамасыз ету үшін ешбір өтеусіз алынды. Азық-түлік 
салғырты ірі, орта және ұсақ кәсіпорындарды жаппай 
мемлекеттендіріп, сауда-саттыққа, нарыққа тыйым 
салып, ақша айналымын тоқтатып, жұмысшылардың 
еңбекақысын нан, ет, май, картоп түрінде төлеумен бірге 
жүргізілді. Күшпен алынған өнімдер үшін шаруаларға 
түбіртек қағаз және құнсызданған ақша берілді. Үкімет 
бекіткен азық-түлік бағасы базардағы нарықтық бағадан 
40 есе төмен болды. Шаруалардың қарсылығын басу үшін 
ауылдарға қаруланған жұмысшы жасақтары жіберіліп, 
ауыл тұрғындарының азық-түлік қорлары еріксіз түрде 
тартып алынды. “Әскери коммунизм” саясаты тауарлы-
ақшалы қатынастардың жаппай жойылуына әкелді. 
Өндірістік және азық-түлік тауарлар жалақы түрінде 
тепе-тең бөлінді. Мұндай жағдай қоғамдық топтар ара-
сында жалған әлеуметтік теңдіктік пікірді тудырды. 
Бұл саясаттың дәрменсіздігі “қара нарық” ошақтарын 
көбейтіп, қоғамдағы алыпсатарлықтың етек алуына жол 
ашты.

1918 жылдан бастап бұрынғы қанаушы таптар өкілдері 
еңбектік міндет тәртібіне тартылды, ал 1920 жылы жаппай 
еңбекке араласу міндеті енгізілді.

Еңбекшілерді еркінен тыс жинау үшін еңбек армия-
лары құрылып, олардың басым бөлігі көлікті жөндеуге, 
құрылыс жұмыстарына жұмылдырылды. Жалақының на-
туралды түрі басым болғандықтан қаладағы тұрғын үйлер, 
байланыс, көлік, пошта және телеграф қызмет көрсету 
салалары ақысыз қызмет көрсетті.

“Әскери коммунизм” саясаты кезеңінде саяси салада 
РК(б)П-ның шексіз үстемдігі орнатылды. Ресей больше-
виктік партиясы таза саяси ұйым ережесінен шегініп, 
партия аппараты біртіндеп мемлекеттік ұйымдар ға айнал-
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ды. Бір партияның үстемдігін мойындамаған басқа саяси 
топтар — кадеттер, меньшевиктер, эсерлер — іс-әрекетіне 
тыйым салынды. Кейбір көрнекті қоғам қайраткерлері 
шетел ауып кетсе, басқалары қуғын-сүргінге ұшырады.

Кеңестік атқару ұйымдары большевиктер партиясы-
ның нұсқауын мүлтіксіз орындап отырды. Партияның 
бақылауындағы кәсіподақ ұйымдары да тәуелсіздігінен 
айырылды. Олар жұмысшылардың мүддесін қорғаудан 
қалды. Пролетариат өз мемлекетіне қарсы шыға алмайды 
деген нанымды жақтап, жұмысшылар ереуілдеріне тыйым 
салынды. Сөз және баспасөз бостан дығы жөніндегі ереже-
лер орындалмады. Большевиктік емес баспасөз органдары 
түгел жабылды.

“Әскери коммунизм” саясаты Ресейді экономикалық 
күйреуден құтқара алмады. Бірақ орталықтың қатаң бас-
қару жүйесі арқасында барлық қорларды шоғырландырып 
большевиктер үкіметі азамат соғысы жағдайында саяси 
билікті сақтап қалды. “Азамат соғысы жылдарындағы 
революцияға қарсы шыққан басшыларды тұтқындау” 
(1917 ж., қараша) және “Қызыл террор” заңдарына сүйе-
ніп большевиктер үкіметі өзінің саяси дұшпандарын 
зорлықпен жоюға мүмкіндік алды. Сондықтан меньшевик-
тер, оңшыл және солшыл эсерлер, анархистік топтар жаңа 
үкіметпен келісе алмай, азамат соғысы жылдарында Кеңес 
үкіметінің қарсыластары қатарына қосылды.

Iшкі және сыртқы саясат. Ресей тарихында Кеңес 
үкіметі қарапайым адамдар үшін бостандықпен қатар 
аталатын ұғым болды. Шала білімі бар жұмысшылар 
мен  шала сауатты шаруаларда коммунистік сана-сезім 
бірден үйлесе қоймады. Кеңес үкіметі бейбіт еңбек ету 
жолына көшті. Елдің жағдайы қиын болды. Ресей әлемдік 
экономикалық қатынастар жүйесінен шығып қалды.

Азамат соғысы жылдарында саяси биліктің сипаты 
едәуір өзгеріске ұшырады. Мемлекеттік және партиялық 
билік органдары қосылып, төрешілдік ықпалы барынша 
өскені байқалды.

Бүлінген, ашыққан, сарқылған ел жол салынбаған 
социалистік құрылысты іске асырудың қарсаңында 
тұрды. Әлемдік социалистік революция іске аспай, Ре-
сей саяси оқшаулануға ұшырады. Ұлттық шекараның 
қауіпсіздігін ойлап Кеңес басшылары көршілес елдермен 
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байланыс жасау әрекетіне кірісті. 1920 жылы бұрынғы 
Ресей империясының құрамында болған Эстония, Литва, 
Латвия, Финляндия мемлекеттерімен жақындасып, Иран, 
Түркия, Ауғанстанмен достық қатынастар орнықтырды. 
1921 жылдың ақпанында осы елдермен жасалған келіс-
сөздер негізінде Ресей олардың патша үкіметі кезіндегі 
қарыздарын кешіріп, ерекше артықшылық құқығынан бас 
тартты. Кеңес үкіметі Моңғолия елімен достық қатынастар 
орнатып, Германия, Италия, Норвегия елдерімен сауда-
саттық келісімдеріне қол қойды.

Азамат соғысының аяқталуы халық шаруашылығын 
қалпына келтіруге жол ашты. Дәл осы кезеңде Ресейде 
жаппай электрлендіру бағдарламасы жарияланды.

Жаңа экономикалық саясат. Азамат соғысы және 
“әскери коммунизм” саясаты елдің жағдайын қатты на-
шарлатты. Шаруалар ауыр азық-түлік салғыртымен 
келіспеді. Өйткені шаруалардың артық азық-түлік қоры 
өтеусіз күшпен алынды. Аштық пен мұқтаждықтан 
қажыған жұмысшылар арасында да наразылық байқал-
ды. Украинада, Тамбов облысында, Еділ бойында, Сібірде 
антикеңестік көтерілістер ұйымдастырды.

Саяси дағдарыстың көрінісі 1921 жылғы Кронштадт 
көтерілісінен байқалды. Ел ішіндегі шаруалар қобал-
жулары Кронштадтағы матростарға әсерін тигізді. Бір кез-
де Кронштадт бекінісінің теңізшілері Қазан төң керісінің 
тірегі болған топтардың қатарында болған еді. Кеңес 
үкіметі бұл қозғалысты аяусыз басып, жазалады.

Шешуші экономикалық өзгерістер РК(б)П-ның 
Х съезінде (1921 ж., наурыз) айқындалды. Съезд “әскери 
коммунизм” саясатынан бас тартып, жаңа экономикалық 
саясатқа (ЖЭС) көшуге, салғыртты салықпен ауыстыруға 
шешім қабылдады. Салықтың мөлшері  салғыртқа  қара-
ғанда екі есе аз болды. ЖЭС ауыл-селолардың қалалармен 
байланысын нығайтуға жол ашты. Шаруалар артық 
өнімдерін қалаға апарып сатып, тұрмыс жағдайын түзеу-
ге, қауымнан тыс жеке шаруашылық құруға, жерді өз 
қалауынша пайдалануға, жалдамалы жұмыс күшін тар-
туға, жерін жалға беруге мүмкіншілік алды. Тұтыну, 
өндірістік және қарыз беру кооперативтерін ұйымдасты-
руға еркіндік берілді. Қала тұрғындары да өндірістік және 
сауда-саттық кәсіпорындарын ашуға құқық алды. “Әскери 
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коммунизм” кезіндегі ақы төлеудегі теңгермешілік және 
жаппай еңбек міндеттілігі жойылды. Жалақы жұмыс 
иесінің шеберлігі мен өндірген өнім үлесіне қарай төлене-
тін болды. Халық шаруашылығын басқарудағы тым қатал 
орталықтандыру әрекеті едәуір жұмсарды. Жалақыны 
табиғи өнім түрінде бөлу тоқтатылып, жаппай ақша 
түріне көшірілді. Жаңа экономикалық саясат нарықтық 
қатынастарды дамытып, өндіріс пен сауданы дамытып, 
бүлінген шаруашылықты қалпына келтіруге көмегін 
тигізді. Жаңа экономикалық саясат барысында Кеңес 
үкіметі мынадай міндеттерді іске асыруға бел байлады:

— қала мен ауыл арасындағы экономикалық байла-
ныстарды реттеу;

— электрлендіру негізінде өндірісті дамыту;
— барынша есепті шаруашылыққа көшу, еңбектің 

нәтижелі болуына әр адамның мүдделігін арттыру;
— мемлекеттік жоспарлау және басқару ісін жетіл- 

діру;
— бюрократизм және әміршіл-әкімшіл жүйемен 

күресу;
— барлық салаларда азаматтың мәдениет деңгейін 

көтеру.
Бірақ мемлекет экономиканың басты салаларын 

мықтап бақылап жекеменшік иеліктің еркін дамуына 
мүмкіндік бермеді. 1923—1928 жылдары ЖЭС әміршіл-
әкімшіл жүйенің қыспағына оралып, дағдарысқа ұшы-
рады. Оның орнына коммунистік партия жолдаған жаппай 
ұжымдастыру, қарқынды индустрияландыру саясаты іске 
асырылды.

КСрОның құрылуы.  1922  жылы  30  желтоқсанда  
Мәскеуде  өткен  Кеңестердің  Бүкілодақтық  съезі  Кеңес  
Социалистік  Республикалар  Одағы  құрылғанын  жа-
риялады. В. И. Лениннің талабы бойынша КСРО елдері 
өзара теңқұқылы мемлекеттердің федерациялық одағы 
деп мойындалды. Бастапқы кезде КСРО-ның құрамына 
РКФСР, Украина, Белоруссия және Закавказье Федера-
циясы біріккен еді. Оның құрамына одақтас республика 
ретінде Өзбек және Түрікмен, Тәжік, 1936 жылы Қазақ 
және Қырғыз республикалары қосылып, КСРО көпұлтты 
елдердің федерациялық бірлігіне айналды.  1924 жылы 
КСРО-ның  Конституциясы  бекітілді.
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КСрОдағы индустрияландыру саясаты. 1925 жылы 
желтоқсанда БК(б)П-ның ХIV съезі  елді  индустрияланды-
ру бағытын жариялады. Индустрияландыру өндіріс құрал-
жабдықтарын жасайтын, халық тұтынатын тауарлар ды 
шығаратын зауыт, фабрикаларды салуды қолға алуды та-
лап етті. Кеңес үкіметі 1926—1928 жылдарда ескі зауыттар 
мен фабрикаларды жөндеуге және жаңа кәсіпорындарды 
салуға арналған қаржыны 3 есе көбейтті. Оның көбін жаңа 
әскери өндіріске жұмсады. Индустрияландыру бағыты 
бірінші және екінші бесжылдық жоспарлардың іске асы-
рылуымен қабаттасып, ауыр индустрия кәсіпорындары-
ның жаңа түрлерін салуға жоспарланған қаржының 
84%-ы  ғана игерілді.

Қысқа мерзім ішінде машина жасау, қорғаныс өнер-
кәсібі, сол кезеңге сай химия өндірісі жаңадан құрылды. 
Магнитка, Кузбасс, Днепр СЭС-і, Уралмаш, Хибин ком-
бинаты, Мәскеу мен Горькийдегі автомобиль, авиация 
зауыттары, Түрксіб теміржолы мен Үлкен Ферғана ка-
налы, Қарағанды көмір алабы, Ембі мұнай кәсіпшілігі, 
Қарсақпай мыс қорыту комбинаты, Шымкент қорғасын 
зауыты іске қосылды. Индустрияландыру Қазақстанның 
тез дамуына игі әсерін тигізді.

Алайда индустрияландыру қатаң тәртіппен жүргізілді. 
Шаруалар тоналды. Миллиондаған адамдар жазықсыз ай-
далып, ірі құрылыстарда құлдар қатарында жапа шекті. 
1929 жылы қала тұрғындарына азық-түлік тек арнайы 
талонмен таратылды.

1930 жылдардың соңында Кеңес Одағы өнеркәсіп 
өнімін шығару жөнінен Еуропада бірінші орынға және 
дүниежүзінде екінші орынға шығып, индустриялы-аграр-
лы елге айналды. Жұмыссыздық жойылды, қалалар мен 
селолардың тұрмыс-тіршілік бейнесі өзгерді.

Ауыл шаруашылығын ұжымдастыру. БК(б)П-ның 
ХV съезі ауыл шаруашылығын ұжымдастыру міндетін 
алға қойды. 1920 жылдардың екінші жартысында жаңа 
экономикалық саясат негізінде қалыптасқан бағыт 
түбірінен өзгерді. Индустрияландыруға қажетті қаражат-
қорды жинауды шаруалар қауымы есебінен жүргізу 
көзделді. Шаруаларды жаппай ұжымдастыру науқаны 
басталды. Ол Сталиннің 1929 жылғы 7 қарашадағы “Прав-
да” газетінде “Ұлы бетбұрыс” деп аталатын мақаласының 
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шығуымен басталды. 1928 жылы ұжымдастыру қарқынын 
тездету үшін МТС-тер ұйымдастырылды. Ресей аумағы 
бірнеше аймаққа бөлініп, әр аймақтардағы шаруалар-
ды ұжымдастырудың мерзімі бекітілді. Шаруаларды 
ұжымдастыру кезінде ауыл-селоларда бай-кулактарды тап 
ретінде жою шаралары іске асырылды. Ұжымшар құру 
қағидаларын өрескел бұзу жаппай сипат алды. Халықтың 
тұрмысы нашарлап, қайыршылану көбейді. Мұның өзі 
шаруалар бұқарасының наразылығын тудырды. Көптеген 
аймақтарда болған шаруа көтерілістері 700 мың адамды 
қамтыды.

Жаппай ұжымдастыру кезеңінде жаңадан серпін ал- 
ған әміршіл-әкімшіл басқару жүйесі КСРО-ның бүкіл 
қоғамдық-саяси өміріне әсерін тигізіп, 1932—1933 жыл-
дарда елді ашаршылыққа ұшыратты. Украинада, Едiл 
бойында, Қазақстанда сансыз адам қырылды. Қазақ ұлты 
2,5 млн-нан астам адам шығынын шекті. МТС-тер құра-
мында ұйымдастырылған бөлімшелер ауылдағы таптық 
жат элементтерді жойып, шаруаларды ұжымшарларға 
толық тарту жұмысын аяқтады. 1937 жылы шаруалардың 
93%-ы ұжымшар қатарында болды.

Елдің қоғамдықсаяси өмірі. тоталитарлық жүйе және 
жекебасқа табыну. 1920 жылдардың екінші жартысынан 
бастап И. В. Сталиннің басқаруымен қалыптасқан әмір-
шіл-әкімшіл басқару жүйесі өркениетті елдердің басқару 
құрылымынан өзгеше болды. Бұл жүйе адам бостандығын 
аяққа басу, оның құқығын елемеу, еңбекшілерді өндіріс 
құралдарынан ажырату, оларды саясат пен мемлекетті 
басқарудан шеттету сияқты құбылыстармен ерекшеленді. 
КСРО-да И. В. Сталиннің жекебасына табыну белең алды. 
Партия органдары қоғам өмірінің барлық салаларына таза 
әкімшілік бұйрық арқылы араласып отырды. Партия мен 
кеңес органдары мемлекеттік аппаратта біріге бастады. 
1936  жылы  5  желтоқсанда  Кеңестердің  Жалпыодақ-
тық VI төтенше съезі жаңа Конституция қабылдап, Кеңес-
тер Одағы жұмысшылар  мен шаруалардың социалистік 
мемлекеті  деп  жарияланды.  Одаққа  11  республика  
бірікті.

Тоталитарлық жүйенің үстемдік ету жылдарында сая-
си өмір мен мәдениеттің өрлеу және құлдырау көріністері 
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қатар байқалды. Мәдени революцияның табыстарымен 
қатар, қоғамның барлық салаларында қуғын-сүргін етек 
алып, көрнекті ғалымдар, жазушылар, өнер адамдары 
жазықсыз жазаланды немесе елден қуылды.

1937—1938 жылдары елде жаппай қуғын-сүргін белең 
алды. Партия, үкімет басшылары бір кезде өздерін сына-
ған партия және мемлекет қайраткерлеріне халық жауы 
деген кінә тағып, жазалауға бұйырды. Iле-шала бүкіл елде, 
республикаларда белгілі зиялыларға “ұлтшылдардың, 
байлардың, феодалдардың тұқымдары”, “герман-жапон 
тыңшылары” деген және т.б. айыптар тағылған қуғын-
сүргін науқаны басталды.

Қазақстанда Алашорда үкіметін қолдағандар ескіні 
жақтаушылар  тобына  жатқызылып,  беделді  ғалымдар,  
жазушылар,  саяси  қайраткерлер,  тіпті  қарапайым  адам-
дар жазықсыз жазаға ұшырады. Олардың саны  100 мың-
нан асып түскен. Тоталитарлық жүйенің қылмыстарын 
іске асырған Iшкі істер Халық Комиссариаты (НКВД) және 
Мемлекеттік Қауіпсіздік Комитеті (КГБ) болды.

1930 жылы лагерьлерді басқаратын ОГПУ құрылып, 
кейін ол ГУЛАГ ОГПУ атала бастады. Қазақстанда 
1930 жылдардың басында лагерьлер жүйесі қалыптасты. 
“Қарлаг”, “Степлаг”, “АЛЖИР” деген атпен белгілі болған 
лагерьлер осы ГУЛАГ жүйесінің бөлімшелері болып та-
былды. 1934 жылы КСРО-да НКВД-ның еңбекпен түзету 
лагерьлері жүйесін басқаратын 56 бөлімшені біріктіре 
жұмыс істеді. Тұтқындар аса ауыр жағдайларда ұсталды. 
Кеңестік биліктің қуғын-сүргін саясаты 1937—1938 жыл-
дары өзінің шарықтау шегіне жетті.

1917—1934 жылдары 32 саяси бюро мүшелері болған  
32 адамның 75%-ы қуғынға ұшырады. Қызыл Армияның 
ең жоғары шенді қолбасшылары қатарынан 5 маршал,  
3 армия генералы, 401 полковник жөнсіз кінәланып, 
жауапқа тартылды. ГУЛАГ термині НКВД түрмелері мен  
лагерьлерінің, жалпы тоталитарлық жүйенің тұтас бір 
синониміне айналды.

20—30-жылдары КСРО-ның сыртқы саясатында кере-
ғарлық үрдістер байқалды. Бұл Германия мен Жапония 
елдеріне қатысты қарым-қатынастарда айқын көрінді. 
Бейбітшілікті қолдап, озбырлыққа және фашизмге қар-
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сы күрес жүргізе отырып, КСРО 1921—1933 жылдар 
аралығында Германиямен жасырын келіссөздер жүргі-
зіп келді. Ал 1939 жылы А. Гитлермен келісімшарт жа-
састы. 1930 жылы Жапонияның МХР мойындағанына 
жауап ретінде Маньчжоу-Го үкіметін ресми түрде таны-
ды. 1939 жылдың соңында Польша мен Финляндияға 
басқыншылық жасады.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Азамат соғысы қарсаңындағы Ресейдегі жағдайды сипаттаңдар. Аза
мат соғысы және “әскери коммунизм” саясатының шығу себеп терін 
атаңдар. 

2. Жаңа экономикалық саясаттың мәні неде?
3. КСРО қай кезде құрылды және оның құрамына қандай мемлекеттер 

кірді?
4. Елді индустрияландырудың маңыздылығын әңгімелеңдер. КСРО

дағы ауыл шаруашылығын ұйымдастыру қажеттілігі неден туын
дады?

5. Жекебасқа табыну және қуғынсүргіннің болуы қандай жағдайға 
байланысты болды?

6. КСРОдағы әміршіләкімшіл жүйе қалай дамыды және зардаптары 
қандай болды?

§ 8. АМЕрИКА  ҚҰрАМА  ШтАттАрЫ

Бірінші дүниежүзілік соғыстың АҚШқа тигізген 
әсері. АҚШ экономикасы мен американдық монополиялар 
Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде қатты күшейіп, байи 
түсті. Өйткені бұл ел аумағының соғыс қимылдарынан 
шалғайда болуына байланысты жойқын қиратылудан  
аман  қалған-ды.

Әскери тапсырыстарды орындау арқылы Америка 
монополиялары ұшан-теңіз табысқа ие болды. АҚШ-тың 
өндірісі тез ұлғайды. 1920 жылы бұл елде дүниежүзінде 
өндірілетін таскөмірдің жартысына жуығы, шойын мен 
болаттың 35%-ы, мұнайдың 23%-ы, автомобильдердің 
85%-ы шығарылып жатты. Бұрын АҚШ қарызданған 
елдер қатарында болса, енді қарыз беруші мемлекетке 
айналды. Еуропа елдері соғыстан АҚШ-қа көптеген мил-
лиард долларға қарыздар болып шықты.
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Экономикасы күшейген АҚШ халықаралық сахнада-
ғы оқиғаларға белсене араласатын болды. 1918 жылғы 
8 қаңтардағы конгреске ұсынған 14 баптан тұратын 
жол дауында президент Вудро Вильсон соғыстан ке-
йінгі дүниежүзі елдерінің болашағына байланысты бағ-
дарламасын жариялады.

Бағдарлама баптары бейбіт шарттар жасасудың және 
Еуропа елдерінің демократиялық бағытпен дамуының 
негіздерін қалады. Алайда Париж конференциясының 
нәтижесі АҚШ-тың жетекші елге айналу позициясын 
толық қанағаттандырмады. АҚШ жоспарына қарсы 
тұрарлық күштері әлі де жеткілікті Ұлыбритания мен 
Франция Еуропа деңгейінде де, Ұлттар Лигасында да 
жетекшілік рөлін сақтап қалды.

Сыртқы саясаттағы мұндай сәтсіздікті оппозициядағы 
республикалық партия жетекшілері пайдаланып, ендігі 
жерде Еуропа істеріне АҚШ-тың араласпауын, Еуропа 
елдерінің АҚШ-пен одақтаспауын қолдайтынын алға тарт-
ты. Олардың оқшаулану саясатына орай, АҚШ конгресі 
Версаль шартын бекітпей тастады, оған қоса АҚШ Ұлттар 
Лигасының мүшелігінен бас тартты. Бірақ АҚШ ең күшті, 
ең бай мемлекет ретінде дүниежүзі елдерінің дамуына 
шешуші ықпал етумен болды. АҚШ ұсынған “Дауэс жос-
пары”, “Юнг жоспары” Еуропа елдерін, әсіресе Германия-
ны қалпына келтіруде үлкен үлес қосты. Қиыр Шығыста 
Жапониямен бақталас болған АҚШ Қытай мәселесіне 
көңіл бөліп, ондағы Гоминьдан тобына қолдау жасады. 
Латын Америкасы елдеріне байланысты саясат күшейе 
түсіп, Америка империализмінің үстемдігі ұлғайды.

1920 жылы  сайлауда  демократиялық  партия  жеңіліс  
тауып,  билікке  республикашылдар  келді.  Президент  бо-
лып Огайо штатының сенаторы Уоррен Гардинг, 1924 жы-
лы ол қайтыс болған соң президент болып Масса чусетс  
штатының губернаторлығынан вице-президенттікке 
көтерілген Калвин Кулидж сайланды. Жаңа үкімет “Аме-
рика бизнеспен айналысады” деген ұранды алға тартты.

1922—1929 жылдардағы АҚШтың ішкі және сыртқы 
саясаты.  Басқа  елдерге  қарағанда  Америка  капитализмі  
тез жетілу үстінде болды. 1924 жылы өндіріс кәсіпорын-
дары шығаратын өнім Ұлыбритания, Франция, Герма-
ния, Жапония қосылып өндіретін өнімнен асып түсіп, 
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дүниежүзі капиталистері өндіретін өнімнің 44%-ына тең 
болды. Машина, ұшақ, электротехника, химия салалары 
маңызды орын алды. Америка монополиялары басқа да 
салаларда үстемдік жүргізді. 1929 жылы корпорациялар 
қолына елдегі өндірістің жартысынан көбі жинақталды, ал 
онда елдегі жұмысшылардың 90%-ы істеді және барлық 
өнеркәсіп өнімінің 92%-ы шығарылды.

1928 жылы сайлауда республикалық партия өкілі Гер-
берт Гувер президент болып сайланып, ол Америка азамат-
тарына керемет жақсы өмір орнайтындығы жөнінде уәде 
берді. Бірақ жағдай тез арада күрт өзгеріп, АҚШ бұрын-
соңды болып көрмеген дағдарысқа ұшырады.

Өзінің сыртқы саясатында АҚШ үкіметі оңашалану 
бағытын ұстанып, Еуропа мәселелерімен және сол ай-
мақтардағы елдермен әскери-саяси одақтарға қосылмауға 
бел байлады. Әйтсе де, көптеген халықаралық мәселелер 
бойынша АҚШ-тың басымдылығы байқалды.

1929—1933 жылдардағы АҚШтағы экономикалық 
дағдарыстың ерекшелігі. Экономикалық дағдарыстың 
күшті болғаны сонша, дағдарыс бүкіл экономиканы 
күйретіп, АҚШ-ты 1913 жылғы деңгейге шегіндіріп тас-
тады. 1932 жылы өнеркәсіптік өндіріс көлемі 1919 жылға 
қарағанда 50%-ға қысқарды. 13 млн адам жұмысынан 
айырылды. АҚШ-та бұл кезең ұлы дағдарыс жылдары 
деп аталды.

Дағдарыс мемлекеттің бүкіл қаржы жүйесін қамтыды. 
1933 жылдың наурыз айында акцияның жалпы құны 
4,5 есе төмендеді. 4 жыл ішінде 5,5 мың банк жұмыстарын 
тоқтатты, бұл АҚШ-тың барлық банктерінің бестен бір 
бөлігі еді. Миллиондаған ұсақ салымшылар ақшаларынан 
айырылып, кедейленіп қалды. 

Әлеуметтік жағдай қатты ушықты. Жұмыссыздық 
бойынша сақтандыру жүйесі, әлеуметтік көмек ұйымдары 
дегендер мемлекетте атымен жоқ еді. Қатал  дарашылдық 
идеологиясы бойынша әркім өз тағдырына өзі жауапты 
деген пікір алға тартылды. Адам тағдыры үшін мемле-
кет тарапынан жауапкершілік болған жоқ. Мемлекеттің 
әлеуметтік көмегі американизмнің негізін бұзады деп 
есептелінді.

Дағдарыс пен оның бүкіләлемдік ауқымы төтенше, 
көлемді шаралар қабылдауды талап етті. Мемлекетте 
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қайыршылық халге жеткен бұқара халық қана емес, саяси 
жүйенің құлауынан қауіптенген ірі америкалық бизнес те 
бір шара қолдануды талап ете бастады.

1932 жылғы сайлау науқаны осындай жағдайда бас-
талды.

президент Ф. рузвельттің “Жаңа бағыты”. 1932 жылғы 
қарашадағы президент сайлауында Герберт Гуверге 
демократиялық партияның өкілі Франклин Делано Руз-
вельт (1932—1945 жж.) бәсекелес болды.

Рузвельт сайлау науқаны барысындағы бір сөзінде:  
“Мен америкалықтарға жаңа бағыт беремін” дегенді айт- 
ты. Осы жаңа бағыт деген сөз ұранға айналды. 1933 жыл-
дың наурыз-маусым айларында алғашқы жүз күн деп 
аталатын кезеңде жаңа президент конгрестің өзі ұсынған 
біртұтас заңдар пакетін қабылдауына қол жеткізді.

Наурыз айында конгрестің бірінші сессиясы өз жұ-
мысын бастады. Үш ай бойы конгресс көптеген заңдар 
қабылдады. Олардың мәні Америка үшін, капиталистік 
әлем үшін экономиканы мемлекеттік реттеуден көрініс 
тапты. Барлық шаралар төтенше, ерекше сипатта болды.

“Жаңа бағыттың” теориялық базасына Джон М. Кейнс-
тің экономикалық ілімі алынды. Бұл ілім бойынша, 
өндірістің бірқалыпты дамуын қамтамасыз ету үшін 
экономиканың мемлекет тарапынан белсенді реттелуі 
қажет. Ф. Рузвельттің “Жаңа бағытының” негізгі мін-
деті — мемлекеттің өнім өндіру үрдісіне тікелей араласуы-
мен елді дағдарыстан шығару болатын. Жаңа әкімшілік 
жұмысшылар мен фермерлердің әлеуметтік-саяси құқық-
тарын ұлғайтуға кірісті. Ф. Рузвельттің “Жаңа бағыты” 
арқылы экономиканы мемлекеттік реттеу АҚШ өмірінің 
тұрақты факторына айналды.

Президенттің алғашқы шаралары — банктер жүйесі мен 
жұмыссыздарға көмек ұйымын тәртіпке келтіру, штат-
тық, федералдық ауқымда көмек көрсететін мемлекеттік 
ұйымдар құру болды. Осы мақсат үшін Төтенше федерал-
дық ұйым құрылды, көмек сұраушыларға 500 млн дол-
лар бөлінді. Кейде күш қолданатын шаралар енгізу де 
ұсынылды. Соған орай “Ұлттық өнеркәсіпті қалпына 
келтіру туралы” Заң (ҰӨҚК) өмірге келді. Заң үш бөлімнен 
тұрады: бірінші бөлім әділ  бәсеке кодекстерін енгізуді 
қарастырды. Әртүрлі өндіріс салаларының кәсіпкерлері 
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жиылып, оларды теңестіретін өнім өндіру шартын қа-
растырды. Бұл бәсекені күштеп шектеу болатын.

Мұндай кодекстер АҚШ өнеркәсібінің 95%-ын қам-
тыды. Өндіріс көлемі мен тұтыну нарығының арасалмағы 
өнеркәсіп дағдарысынан шығудың басты тірегі болды.

“Ұлттық өнеркәсіпті қалпына келтіру” Заңының 
екінші бөлімі кәсіпкерлер мен жұмысшылар арасындағы 
қатынасты реттеді. Заңның бір бабы кәсіподақты мо-
йындауды, жұмысшылардың келіссөз жүргізу құқығын, 
кәсіпкерлерге жалдану және еңбек шарттары туралы 
ұжымдық келісімге тұруды қарастырды. Бұл АҚШ-та 
өндірістік кәсіподақ құруға үлкен күш берді. 

1935 жылы ҰӨҚК заңының баптары негізінде еңбек 
қатынастары туралы акт қабылданды. Ол ұжымдық 
келіссөз тәжірибесінің қағидаларын АҚШ-тың ұлттық 
саясаты ретінде мойындады. Сондай-ақ жұмысшылар мен 
кәсіпкерлер мүдделерін реттеу тетігі болып табылды.

Дағдарысқа қарсы шаралардың үшінші бөлімі қоғам-
дық жұмысқа және мемлекеттік өнеркәсіп, әскери және 
басқа обьектілер құрылысына ірі қаржы қарастырды.

Келесі маңызды заң актісі ауыл шаруашылығын рет-
ке келтіру заңы болды. Ол заң фермер қожалықтарына 
материалдық көмек беруді, ферма өнімдерін сатып алуды, 
сөйтіп ауылшаруашылық өнімі мен өнеркәсіп өнімдерінің 
баға айырмашылығын кемітуді ойластырды.

1936 жылғы президент сайлауы науқанында Руз-
вельт ке жергілікті қуатты күштер қарсы шықты. Олар 
мемлекеттік реттеуден ығыры шыққан ірі бизнесмендер, 
көптеген газеттер, республикалық партия жағындағылар 
және Одақтық Лигаға біріккен басқа да оңшыл саяси топ-
тар болды. Дегенмен Ф. Рузвельтке халықтық майданнан 
құралған көпшілік сайлаушылар қолдау көрсетті.

Осы кезде АҚШ-та екіпартиялық жүйе біраз жаңа-
ланды. Саяси өмірде бұқара халықты өзіне тарту әр пар-
тияның аса маңызды мақсатының бірі ретінде қаралды. 
Мемлекеттің беделі өсіп, мәртебесі биіктеді.

“Жаңа бағыттың” әлеуметтік реформалары. 1930 жыл-
дары бірқатар маңызды әлеуметтік реформалар қа-
былданды: еңбек қатынастары туралы заң, әлеуметтік 
қорғау туралы заң, жалдау шарттарының әділеттілігі ту-
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ралы заң. Бұлар балалар еңбегіне тыйым салатын, еңбекке 
аз төлемақы төлеуге, жұмысшылар мен қызметшілер үшін 
жұмыс аптасын барынша ұзартуға тыйым салатын заңдар 
болды.

1938 жылғы дағдарыс үкіметті жаңа мемлекеттік 
құрылыс пен қоғамдық жұмыс үшін бірнеше милли-
ард доллар бөлуге мәжбүр етті. Ауыл шаруашылығын 
көтерудің маңызды шарасы өнім беретін жерді қай-
та қалпына келтіру бағдарламасы болды. Бұл әсіресе 
1930 жылғы құрғақшылық пен шаңды бораннан кейін 
ерекше қолға алынды. АҚШ-та жұмыссыздық бойынша 
сақтандырумен бірге, зейнетақымен қамтамасыз ету ту-
ралы заң қабылданды.

АҚШтың дүниежүзілік рөлі. панамериканизм 
және оқшаулану саясаты. АҚШ-тың сыртқы саясатына 
1929—1933 жылдары болған дүниежүзілік экономикалық 
дағдарыс қатты әсер етті. Жағдай АҚШ-ты экономикалық 
және саяси оқшаулануға итермеледі. Бұл 1935 жылғы 
бейтараптық туралы заңнан басталды. Ол заң бойын-
ша, еуропалық саяси одақтарға қатыспау және соғысып 
жатқан мемлекеттерге экономикалық немесе әскери көмек 
көрсетпеу белгіленді. Сондықтан АҚШ-тың сыртқы саяса-
ты оқшау сипатта болды.

АҚШ-тың сыртқы саясаттағы өзекті бағыты Ла-
тын Америкасына бағытталды. Рузвельт континент 
мемлекеттерімен қарым-қатынаста бетбұрыс жасады. 
“Iзгі көрші” аталатын жаңа саясаттың бұрынғы бағыттан 
айырмашылығы Латын Америкасы мемлекеттерінің 
ішкі ісіне араласпау қағидасы бойынша және өзара 
келісім негізінде сауда жасау, техникалық көмек беру 
негізінде құрылды. Бұл саясаттағы жаңа бағыт АҚШ-тың 
американдық жүйедегі басқарушылық жағдайын бекіте 
түсті.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. АҚШ экономикасының тұрақтануына қандай жағдайлар себеп болды?
2. Техникалық прогрестің мекені бола тұра, не себепті АҚШ дүниежүзі

лік экономикалық дағдарыстың орталығына айналды? 
3. Г. Гувер мен Ф. Рузвельт экономикалық дағдарыстан шығу үшін қан

дай шараларды жүзеге асыруды ұсынды?
4. Ф. Рузвельттің “Жаңа бағыт” саясатының мәні неде?
5. Отар мен доминион арасында қандай айырмашылық бар?
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Екінші  бөлім.  1918—1945  жылдардағы 
аЗиЯ  жәнЕ  аФрика  ЕлдЕрі

§ 9. ЖАпОНИя

Бірінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі Жапония. 
ХХ ғасырдың басында Жапония дамыған ірі капиталис-
тік елге айналып, басқыншылық саясат жүргізді. Елді 
билеушілер тобында әскерилердің ықпалы күшейіп, 
экономиканың дамуы соғыс талаптарына бағытталды. 
Сыртқы саясатта Жапония Англиямен жақындасып, оның 
ықпалында болды. Ең алдымен, ол Қытайды бағындыруды 
көздеді. Жапония 1914 жылғы тамызда Германияға соғыс 
жариялап, Тынық мұхит пен Қытайдағы неміс иеліктерін 
басып алды. Келесі жылы Қытайға 21 талап ұсынып, 
оның әскери, саяси, қаржы салаларына үстемдік жүргізе 
бастады.

Соғыс жылдары отарларды қанау арқылы жапон 
бур жуазиясы одан әрі байи түсті. Елде әскери жағдай 
енгізіліп, қалың бұқараның тұрмысы айтарлықтай нашар-
лады. 1917—1918 жылдары нан жетіспей, азық-түліктің 
бағасы жоғарылай берді.

1918 жылдың тамыз және қыркүйек айларында Жа-
понияның 36 префектурасында ашыққан тұрғындардың 
қозғалысы басталды. Жапон тарихында бұл қозғалыс-
ты “күріш бүліншілігі” деп атайды. Ашыққан халық 
кө шелерге шығып, күріш сататын дүкендерді, күріш 
қамбаларын, күріш сататын саудагерлердің үйлерін 
қиратып, ойран салды. Ызаланған халық өсімқорлар-
дың, ірі кәсіпкерлердің күріш қорларын бөліске салды. 
Көтерілісшілердің ұйымдастыру комитеттері күріштің 
және басқа тағамдардың қымбатшылығын әшкерелеп, 
олардың бағасын арзандату талабын қойды.

“Күріш бүліншілігі” Жапониядағы 144 қаланы қам-
тыды. Әсіресе Осака қаласындағы халық толқулары өзінің 
жойқындығымен ерекшеленді. Осы қаланың Нискуоно 
ауданында жиылған 20 мың көтерілісші өзіне қарсы 
шыққан полиция тобын таспен атқылап, машиналарын 
өртеп жіберді. Бір күннің ішінде Осака қаласындағы 
көтерілісшілер 250-ден астам қамбаны қиратты.
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“Күріш бүліншілігі” Жапония халқының стихия-
лық түрде өткен наразылығын байқатып, саналы қоз-
ғалыстардың өршуіне жол ашты. 

Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі елдің жағдайы. 
Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Жапония қатты 
күшейді. Оның өндірісі, әсіресе әскери техника, металл 
өндіру, машина жасау, химия салалары өсе түсті. Қиыр 
Шығыс пен Тынық мұхит аймағындағы беделі нығайды. 
Версаль конференциясында Жапония бұрын Германияға 
қараған Қытайдың Шаньдун түбегін, Тынық мұхиттағы 
Каролин, Маршалл, Мариан аралдарын өзіне бекітіп ал-
ды. Ресейдің құрамындағы Приморье, Солтүстік Сахалин 
жерлері 1922—1925 жылдары Жапония қарамағында бол-
ды. Тайваньдағы, Кореядағы отарлау саясаты қылыштың 
күшімен жүргізілді.

АҚШ пен Қытай бұған көнгісі келмеді. 1921—1922 
жылдары Вашингтон конференциясында Жапония біраз 
шегініс жасауға мәжбүр болып, Шаньдуннан бас тартты. 
Оның әскери-теңіз флоты шектелді. 

1924—1932 жылдары елді Сэйюкай, Минсэйто, Какку-
син, Курабу  сияқты  саяси  партиялар  басқарып келді. 
Төменгі палатаның беделі өсіп, жоғары палатаны қалып-
тастыруда императордың ықпалы төмендеді. 1925 жылы 
заң бойынша сайлауға қатысушылар саны көбейіп, бұл 
халықтың 16%-ын құрады.

Өкімет жұмысшылар және кедей шаруалар қозғалысын 
1923 жылғы қарашадағы жойқын жер сілкінісіне байла-
нысты шараларды пайдалана отырып, басып тастады.

1920 жылдардың екінші жартысында Жапония би-
леушілері озбырлық саяси бағыт ұстанды. Ең алдымен, 
олар Қытайды әлсіретіп, оны тұтас өзіне қаратып, содан 
кейін басқа елдерді бағындыруды көздеді (Танака жоспа-
ры). Ол үшін әскери күшін, теңіз флотын ұлғайтуға кірісті.

1929—1933 жылдары дүниежүзілік экономикалық 
дағдарыс жылдары Жапония да біраз қиыншылықты  бас-
тан кешірді. Қытайдағы ішкі тартыстар мен бытыраңқы-
лық жапон империалистерінің басқыншылық әрекетіне 
жеңілдік туғызды. Жапония 1932 жылы Қытайдың 
Солтүстік-Шығыс өлкелерінде Маньчжоу-го қуыршақ 
мемлекетін құрып, оны өз қамқорлығына алды. Бұл жер-
де жапон қарулы күштері шоғырланып, шекаралас КСРО 
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және Моңғол Халық Республикасына қауіп төндірді. 
Жапонияның осындай үстем саясат жүргізуіне басқа 
елдердің Қытайдағы қимылдары да көмектесті. Чан  Кай-
ши үкіметіне қарсы болып келген Мәскеу 1927 жылы 
Шығыс Қытай теміржолын Жапонияға сатып жіберді.

1920—1930 жылдар аралығындағы экономикалық 
дағдарыс өрістеп көптеген кәсіпорындар жабылып, 
жұмыссыздық жаппай белең алды. Шаруалардың жағ-
дайы нашарлады. Елде саяси күрес күшейе түсті. Ол 
жұмысшылар мен қала тұрғындарының ереуілдерімен 
ғана тынбады. Ұлтшылдыққа, озбырлыққа құныққан орта 
топтар, әсіресе төменгі сатыдағы әскери топтар сыртқы 
және ішкі саясатты күшейту, керек болса, фашистік тәртіп 
орнату талаптарын көтерді. Төменгі шендегі офицерлер 
ереуілдері мен бүліктері өкіметті алаңдатпай қоймады. 
1936 жылы осындай қақтығыста премьер-министр Сайто 
қаза тапты. Жаңа үкімет жаппай қарулану, Жапония мен 
Маньчжурияны қорғау жоспарын бекіту, үкімет мүшеле-
рін қорғау және т.б. шараларды қолға алды. Бұлар  Жаңа  
экономикалық  құрылым және Жаңа  саяси  құрылым деп 
аталған бағдарламалардың  негізін қалады.

Жапонияның Қытайдағы табыстары көп елдерге 
ұнамады. Бұл Ұлттар Лигасында әшкереленді. Сондықтан 
Жапония 1933 жылы ол ұйымнан шығып кетті.

Жоғарыда аталған бағдарламаны 1937 жылы үкіметті 
басқарған князь Каноэ іске асыруға бел байлады. Сая-
си партиялар жабылып, демократтар қамауға алынды. 
Сөйтіп, ұлттық бірлікке жету ойластырылды. Таққа 
көмектесу қауымдастығының мақсаты жаңадан таққа 
отырған императорды мадақтау, оған табыну болды.

Озбырлық саясат ұстаған Жапония Германия мен 
Италияға жақындасты. Каноэ үкіметі 1937 жылғы 7 шіл-
деде Қытайға қарсы үлкен соғыс ашып, оның ішкі аудан-
дарын жаулап алды. 1939 жылы жапон әскерлері Моң-
ғолияға шабуыл жасады. Бірақ Біріккен  Моңғол-Ке ңес 
қарулы күштерінен қатты соққыға ұшырап, кейін шегіну- 
ге мәжбүр болды.

1940 жылы Франция мен Голландия Германиядан 
жеңіліп қалғанда, жапон үкіметі Үндіқытай (Вьетнам, 
Лаос, Камбоджа) мен Индонезия аралын, Малайзия 
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мен Сингапурды өзіне қаратуға кірісті. 1940 жылғы 
27 қыркүйекте Жапония, Германия, Италия Үштік одақ 
аталған әскери бірлестігін құрды. 1941 жылы сәуір айында 
Жапония мен КСРО бес жылдық бейтараптық шартқа қол 
қойды.

Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі Жапония. Әлемді 
жойқын соғысқа итермелегендердің бірі болған жапон 
милитаристері тоқтаусыз шабуылдап, Оңтүстік-Шығыс 
Азия мен Қиыр Шығыс халықтарын қан қақсатты. Бірне-
ше Қытай қалалары, соның ішінде, Тяньцзин, Нанкин, 
Шанхай, Ухань және т.б. қиратылып, бейбіт тұрғындар 
қырғынға ұшырады. Елде шовинистік ұрандар көтеріліп, 
“жапондықтар тәңірдің нұрына бөленген ерекше халық”, 
“Жапония  бастаған  азиялық  гүлдену  ғасыры  басталды”  
деген ресми үгіт жүргізілді.

КСРО-мен бейтараптық шарт жасасып алған соң оның 
негізгі озбырлық бағыты Оңтүстік-Шығыс Азияға ауысты. 
Қытайды басып-жаншып, ең дамыған аудандарын жаулап 
алып, оның байлығын өзіне тасыды. Үндіқытай елдері де 
тоналды.

Тынық мұхит пен Азия аймағының негізгі қарсыласы 
АҚШ болғандықтан, оған қарсы соғысқа дайындық 
жасырын түрде жүргізілді. АҚШ басшылары да күдік 
тумас үшін Жапония 1940—1941 жылдары онымен 
бірнеше келіссөздер жүргізді. Екі ел сауда қатынастарын 
сақтап келді. 1941 жылы 7 желтоқсанда АҚШ-тың бүкіл 
Тынық мұхиттағы әскери-теңіз күштері шоғырланған 
Гавайядағы Перл-Харбор базасына тұтқиылдан жапон 
крейсерлері мен ұшақ таситын кемелері шабуыл жасап, 
жеңіске жетті. Содан соң көпке дейін бұл аймақта жапон 
үстемдігі орнады. Бірақ 1942 жылдың ортасына дейін 
Тынық мұхитта үстемдік құрған жапондар 1943 жылы 
теңіз шайқастарында біріккен американ-ағылшын күш-
терінен жеңіле бастады. Филиппинді қайтарып алған 
АҚШ ұшақтары жапон аралдарын бомбалауға кірісті. 
1944—1945 жылдары жапон қалалары мен кенттері қатты 
қиратылса да, оның саяси-әскери билеушілері соғысудан 
бас тартпады. 1945 жылы 6 және 9 тамызда АҚШ  алғашқы  
атом бомбаларын  Жапонияның  екі қаласы — Хиросима 
мен Нагасакиге тастап, аталған қалаларды өртеп жіберді.
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Әскері Азияның әр жерінде шашылып, өзі өрт астында 
қалған Жапонияға КСРО үкіметі Ялта—Потсдам келісімі- 
не сәйкес 9 тамызда соғыс жариялады. Кеңес Қарулы 
Күштері Квантун армиясына соққы беріп, Қытайдың 
солтүстік-шығыс ауданы мен Солтүстік Кореяны босатты. 
Оған қоса Оңтүстік Сахалинді, Куриль аралдарын басып 
алды.

Бүкіл әлемді жаулап, билеп-төстеуді армандаған жапон 
саясатшылары мен генералдары 1945 жылы 2 қыркүйек-
те  тізе бүгуге еріксіз көнді. Шетел әскерлері ел тарихын-
да бірінші рет жапон жеріне аяқ басып, ел егемендігінен 
айырылды.

Көптеген бейбіт елдерге қырғын әкелген жапон мили-
таризмі күйреп, халық бостандыққа  жетті. Отарлық 
бұғауындағы Тайвань, Корея, Қытай жері азаттық алды.

Осылайша, Қиыр Шығыстағы соғыс ошағы талқан-
далды.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Жапонияның Бірінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі ішкі және сырт қы 
саясатын сипаттаңдар.

2. Жапон билеушілері Қытайға қандай талап қойды? 
3. Екі соғыс аралығында Жапония қандай кезеңдерден өтті?
4. Жапон милитаризмінің жоспарларын айтып беріңдер.
5. Тынық мұхиттағы соғыстың барысы және оның нәтижесі қандай? 

Картадан көрсетіңдер.
6. Жапония неліктен жеңіліске ұшырады деп ойлайсыңдар?

§ 10. тҮрКИя

түрік халқының ұлтазаттық күресінің басталуы. 
Түркия халқының ұлт-азаттық күресі алғышарттарының 
пісіп-жетілуі Бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы 
шаруашылық күйзелісімен тығыз байланысты.

Соғыста жеңілген Түркия жеріне Антанта тобының әс-
кері енгізіліп, маңызды аймақтарды басып алды. Англия, 
Франция, Италия және Грекия әскерлері басып алған 
аймақтарында жергілікті халыққа зорлық-зомбылық 
көрсетті. Англия мен Францияның соғыс кемелері Босфор 
және Дарданелл бұғаздарын, Батыс Анадолы аймақтарын 
басып алды.
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А н т а н т а  б а с қ ы н ш ы л а р ы н ы ң 
зор лық-зомбылығы, Ресейдегі ре-
волюциялық өзгерістер Түркия 
халқының наразылығын күшейте 
түсіп, елдің тәуелсіздігі үшін күреске 
жұмылдырды. Ұлт-азаттық күрес тү-
рік халқы біртұтас топтасқан аймақ — 
Анадолы түбегінде басталды.

Құқық қорғау ұйымдарын құру. 
1918—1923 жылдар дағы ұлт-азаттық 
қозғалыстың басшылығында Құқық 
қорғау ұйымдары атты буржуазия-
лық-патриоттық қоғамдар болды. Осы 
аттас ұйымдар Түркияның көптеген 
аудандарында құрылды. Бытыраңқы ұйымдардың басын 
қосып, жалпыұлттық ұйым құру жұмысын 1919 жылы 
мамырда Анадолыға келген генерал Мұстафа Кемал паша 
өз қолы на алды.

Мұстафа Кемал паша 1881 жылы Салоника қаласында Али Риза
бей деген ұсақ қызметшінің отбасында дүниеге келеді. 1894 жылдан 
бастап  жас Кемал әскери мамандыққа бейімделе бастады. Әскери 
лицейді және академияны үздік бағамен аяқтайды. 24 жасында Бас  
штабтың  капитаны деген шенге жетіп, Сирия гарнизонында оған 
әскери қызмет жүктеледі. 1905 жылы “Жас түріктер” ұйымымен 
жақындасып, Сирия тобындағы жас офицерлерді бірік тіріп, “Ватан” 
саяси үйірмесін құрады.

1911—1913 жылдары М. Кемал Африкадағы және Балқан 
түбегіндегі соғыстарға қатысқан. 1916 жылы Кавказ майданын
да генерал шені мен паша деген лауазым алды. Ол отаршылдарға 
қарсы азаттық күрестің туын көтерген Шығыстағы алғашқы саяси 
қайраткерлердің бірі болды. 1918—1923 жылдардағы Түркиядағы  
ұлтазаттық күрес оның есімімен кемалдық   революция деп аталды.

М. Кемалдың тікелей қатысуымен 1919 жылы та-
мызда және қыркүйекте Құқық қорғау ұйымдарының 
жалпытүркиялық конгрестері өткізілді. Сивас қаласында 
өткен конгресте 13 адамнан құрылған уәкілетті өкілдік 
комитет сайланды. Оның төрағалық қызметі М. Кемалға  
жүктелді.

Сұлтан үкіметі шетел әскерлерінің көмегімен азаттық 
қозғалысын басуға кіріскенде, М. Кемал бастаған өкілдік 

Мұстафа Кемал
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комитет жаңа парламент шақыру қажеттігін жариялап, 
бұқара халықты азаттық күреске жұмылдырды.

1920 жылы Анкара қаласында Ұлы халық жиылысы 
(жаңа парламент) шақырылып, Түркияның тәуелсіздігі 
мен тұтастығы жарияланды. Ұлы жиылыс елдегі жалғыз 
ғана заңды  орган деп жарияланды. Мұстафа Кемал 
бастаған жаңа үкімет құрылды.

1921—1922 жылдардағы ресей — түркия келісімдері. 
М. Кемал үкіметі 1920 жылғы мамырда Мәскеуге өкіл-
дер жіберіп, келіссөзге кірісті. 1921 жылы 16 наурызда 
Кеңес — Түркия  достық  және  өзара  көмек  туралы 
келісімге  қол  қойылды.

Келісімге сәйкес, Кеңестік Ресей үкіметі революция-
шыл Анкара тобына тегін 10 млн  сом дық алтын, қару-
жарақ, оқ-дәрі жеткізетін болды. 

Сакария шайқасы. 1921 жылы наурызда Түркия ар-
миясы  Иненю  атты  ауылдың  маңайында  гректің  басқын-
шы армиясын шегіндіріп, бірінші жеңіске ие болды.

Азаттық жолындағы күрестің шешуші шайқасы 
1921 жылы 23  тамыз — 13 қыркүйек күндері Сакария 
өзенінің бойында өтті.

1922 жылғы сәтті шабуылдардың барысында гректер-
ден Анадолы түбегі толық тазартылды. Италия мен Фран-
ция әскерлері де елден шығарылды. 1922 жылы қарашада 
Түркияның Ұлы халық жиналысы сұлтан билігін жою 
туралы заң қабылдады, ақырғы сұлтан V Мехмед елден 
қуылды.

Түркия халқының ұлы жеңісі халықаралық конфе-
ренцияда бекітілді. 1924 жылы 24 шілде күні Лозанна 
қаласында өткен халықаралық конференция Түркия мен 
7 шет мемлекеттің (Англия, Франция, Италия, Грекия, 
Румыния, Югославия, Жапония) арасындағы бітімді 
бекітті. Лозанна келісімі Түркияның аумақтық бүтіндігі 
мен мемлекеттік тәуелсіздігін мойындады.

Кемал үкіметінің реформалары. Азаттық күресте же- 
ңіп шыққан Түркия буржуазиясы өз билігін тұрақтанды-
ру ды қолға алды.

1923 жылдың сәуір айында Республикалық халықтық 
партия құрылды. Партияның төрағасы М.Кемал паша 
парламенттік сайлауда жеңіп шығып, бұл партия үкіметті 
басқарушы күшке айналды.
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1923  жылы  29  қазанда  Түркия  Республикасы  жария-
ланды.  Рес публиканың  бірінші  президенті  бо лып  М. Ке-
мал  паша  сайланды. Сакария жеңісінен кейін М. Кемалға 
маршал шені мен қазы атағы берілді. 1923 жылы 13 қазан-
да мемлекеттің астанасы Анкараға көшірілді. 1924 жылы 
3 наурызда халифат жойылып, халиф әулеті  елден  
қуылды.

1924 жылы 20 сәуірде Түркия мә жілісі жаңа Кон-
ституциясын жария лады. Конституция демократиялық 
тәртіпті бекітті. Азаматтардың же кебасының еркіндігі, 
жекеменшік қауіпсіздігі, сөз, ой-пікір, баспасөз, жиналыс 
және ұждан бостандығы қорғалады деп жарияланды.

1920—1930 жылдардағы Кемал үкіметінің реформала-
ры елдің мәдени және тұрмыс жағдайына үлкен өзгерістер 
енгізді. Діни мектептер жабылып, азаматтық мектептер 
ашылды, шариғаттық сот орнына азаматтық сот органда- 
ры енгізілді. 1926 жылы азаматтық заң жинағы қабыл-
данды. Бұл заң негізінде көп әйел алуға, бір адамның 
(ерінің) қалауы бойынша ажырасуға тыйым салынды. 
Азаматтық некелесу тәртібі, әйелдердің еркектермен 
теңқұқықтығы жарияланды.

1925 жылы еуропалық киім кию, араб әліпбиінен ла-
тын алфавитіне көшу жүргізілді. Түрік әйелдеріне сайлау 
құқығы беріліп, оларға мәдени, қоғамдық, саяси өмірге 
қатысуға жағдай жасалды. 1934 жылы мәжіліс фами-
лия енгізу заңын жариялады. Сол жылы 24 қарашада 
Түркияның Ұлы халық жиналысы М. Кемалға Ататүрік 
(түріктердің атасы) деген фамилия берді.

Экономикалық салада Кемал үкіметі этатизм (мемле-
кет) саясатын жақтады. Экономика дамуы мемлекет қам-
қорлығына алынып, мемлекет қаржыларының кө мегімен 
өнеркәсіп орындары, теміржол және тасжолдар, порттар 
салынды. 1925 жылғы заң негізінде ашар салығы жо-
йылып, түрік шаруалары біркелкі ақша салығын тө лей-
тін болды. Бұл заң ауылдағы ескі феодалдық әдеттер дің 
сақталуына тежеу болып, түрік шаруаларының тауар-
ақша қатынастарына көшуіне жеңілдік туғызды.

30жылдардағы түркия республикасының халық
аралық беделінің тұрақтануы. 1930 жылдарда Түркия 
Республикасының экономикалық жағдайының тұрақ-
тануына байланысты оның халықаралық жағдайы да 
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жақсара түсті. Түркия мен КСРО арасындағы экономика-
лық қатынастардың дамуы арқасында, КСРО берген 8 млн 
доллар несиеге Кайсери және Назилли қалаларында кеңес 
мамандарының көмегімен ірі тоқыма кәсіпорындары са-
лынды. 1932 жылы Түркия Республикасы Ұлттар Лига-
сына қабылданды. 1936 жылы Түркия Республикасының 
өтініші бойынша Швейцарияның Монтре қаласында 
халықаралық конференция шақырылды. Босфор мен Дар-
данелл бұғаздарын бақылайтын халықаралық комиссия 
таратылып, бұғаздар Түркия Республикасының толық 
иелігіне қайтарылды. Түркия өз қалауы бойынша бұғаздар 
жағалауына әскери бекіністер салып, қарулануға еркіндік 
алды.

1930 жылдардың соңында Түркия Республикасы 
Балқан түбегіндегі елдермен, Иран, Англия, Франция 
және Германиямен саяси-экономикалық қатынастарын 
жақсартып, өзінің халықаралық беделін күшейтті.

Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы түркия. 
1939 жылы қыркүйек айында Мәскеуге келген Түрік деле-
гациясы екі ел арасындағы өзара көмек  келісіміне дайын 
екенін білдірді. Гитлерлік Германиямен жақындасқан 
сталиндік үкімет Түркия ұсынысын қабылдамады.

Түркия Республикасының ұлттық мақтанышы — Айя-София храмы
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1941 жылы 18 маусымда Түркия мен Германия арасын-
да достық және өзара жауласпау шартына қол қойылды. 
1941 жылы 25 маусымда Түркия үкіметі бейтараптық 
саясатты жақтайтынын жариялады.

1943 жылы Исмет Иненю Каир қаласында Рузвельтпен 
және Черчилльмен кездесіп, Англия — АҚШ одағымен 
жақындасудың жолын ашты.

1945 жылы 23 ақпанда Түркия Германияға соғыс жа-
риялап, антигитлерлік одақ жағына ауысқанын білдірді. 
1945 жылы 19 наурызда КСРО үкіметі 1925 жылғы Кеңес-
Түрік бейтараптық келісімін жойғанын мәлімдеді. Кеңес 
үкіметінің бұл әрекеті көп жылдар бойы қалыптасқан 
Кеңес-Түрік достық қатынастарының бұзы луына себеп 
болды.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. 1918—1923 жылдардағы Түркия халқының ұлтазаттық күресінің 
себептерін атаңдар.

2. Мұстафа Кемалдың әскери қызметінің өсу жолдарын ашып көр
сетіңдер.

3. Кемалдық революцияның барысын сипаттаңдар.
4. 1920—1930 жылдардағы Кемал үкіметінің реформаларына сипатта

ма беріңдер.
5. Кемал Ататүрікті прогресшіл саяси қайраткер деуге бола ма?

§ 11. ҚЫтАй.  МОҢҒОЛИя

Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Қытай. Бірінші 
дүниежүзілік соғыстың соңына таман Қытайдың саяси 
бытыраңқылығы барынша ұлғайды. Пекиндегі орталық 
үкімет әлсіз болды. 1916 жылы президент Юань Шикай 
қайтыс болғаннан кейін провинциялардағы бүкіл билік 
губернатор-милитаристердің қолына тиді. 1917 жылы 
Қытай үкіметі Антанта блогын жақтап, Германия тобына 
соғыс жариялады. Бірақ Париждегі бітім туралы конфе-
ренцияда Қытайдың мүддесі ескерілмеді.

Дүниежүзі халықтарының азаттық қозғалысы, көр-
шілес Ресейдегі революция, империалистік елдердің 
әділетсіз шешімдері Қытайда 1919 жылы болған 4 ма-
мыр қозғалысына себеп болды. Ол Пекин университеті 
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студенттерінің ереуілдерінен басталды. Студент жас-
тар Париж конференциясының әділетсіз шешімдеріне 
қарсы шығып, “Отандастар, көтеріліңдер!” деген ұран 
тастады. Жалпыұлттық сипатқа ие болған қозғалысқа 
жұмысшылар, қолөнершілер, саудагерлер, өнеркәсіп 
буржуазиясының өкілдері, зиялы қауым мен қаланың 
кедей тұрғындары қатысты. Көптеген қалаларда жапон 
тауарларына бойкот жарияланды.

“4 мамыр  қозғалысы” Қытайдағы ең күшті антиимпе-
риалистік қозғалыс болды. Онымен санасуға мәжбүр бол-
ған Париждегі Қытай үкіметінің ресми өкілдері Версаль 
бітіміне қол қоюдан бас тартты. 

Қытай коммунистік партиясының құрылуы. 1920 жыл-
дардың басында Қытайда Пекин, Шанхай, Чанша  сияқты  
ірі қалаларда бірнеше коммунистік үйірме пайда болды. 
Ең ірі марксшіл үйірменің бірін Пекин университетінде 
профессор Ли  Дачжао (1888—1927 жж.) ұйымдастырды. 
Ол 1919 жылғы “4 мамыр қоз ғалысын” ұйымдастырушы-
лар қатарындағы беделді қайраткер еді. Коммунистік Ин-
тернационал өкілдерінің көмегімен 1921 жылғы шілдеде 
Шанхайда Қытай коммунистік партиясының бірінші съезі 
шақырылып, пар тияның жарғысы қабылданды.

1920—1922 жылдардағы саяси күрес. 1920 жылдың 
жазында Солтүстік Қытайдағы әскери-милитаристік топ-
тар арасында саяси билік үшін өзара күрес бастады. Дәл 
осы кезеңде Оңтүстік Қытай аймақтарындағы саяси топ-
тар Кантонға жиналып, Сунь Ятсен үкімет басшылығына 
шақырылды. Пекиннен қашқан парламент мүшелері де 
Кантонға жиналды. 1921 жылғы сәуірде олар Сунь Ятсен-
ді Қытай Республикасының президенті деп жариялады. 
Осы қа лада жаңа үкімет құрылды.

Солтүстіктегі әскери топтар мен шетел державалары 
Сунь Ятсен басқарған үкіметті мойындамады. Ол Кеңес 
үкіметімен саяси байланыс орнатты.

Революцияшыл Қытай армиясына офицер мамандар 
даярлау үшін Вампу аралында арнайы әскери мектеп 
ашылып, КСРО-дан келген әскери мамандар сабақ беруге 
кірісті. Оны қаржыландыру міндетін КСРО өз мойнына 
алды.

Осы кезеңде Гоминьдан партиясы мен Қытай ком мунисте-
рі нің арасында жа қындасу байқала бастады.
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1925—1927 жылдардағы Ұлттық 
революция. 1925 жыл ғы 30 мамыр-
да Шанхайдағы жұмысшылар мен 
сту денттердің антиимпериалистік 
ереуіліне ағылшын поли цейлері 
оқ атып, бірнеше адам өлтірілді, 
көптеген адам жараланды. Бұл жа-
залау наразылықтың жаппай саяси 
ереуілге айна луына түрткі болды. “30 
мамыр қозғалысы” бүкілқытай лық 
революцияға ұласты.

1925 жылғы 1 маусымда Кантон 
революциялық үкі меті өзін Қытай 
Республикасының  Ұлттық үкіметі 
деп жариялады. Шетел басқыншыларына және Қытайдың 
феодалдық-милитаристік күштеріне қарсы қытай бұқа-
расы көтерілді. Революциялық қозғалыс жалпыхалық- 
тық, антиимпериалистік сипат алды.

Гоминьдан мен коммунистер біртұтас майданға бірік-
кеннен кейін Сунь Ятсен үкіметі орналасқан Гуандун 
провинциясы Қытай революциясының тұңғыш базасына 
айналды. Мұнда Ұлттық-революциялық армия жасақтала 
бастады. Бұл кезде Гоминьдан антиимпериалистік күштер 
блогының бұқаралық ұлттық партиясына айнала бастады. 
Революциялық үкімет шеңберін кеңейту үшін Солтүстік 
Қытайдағы милитаристер күшін талқандау қажет болды. 
Осы міндетті орындау үшін Ұлттық-революциялық армия 
1926 жылы шілдеде Солтүстік жорығын бастады. Оның 
жоспарын жасауда және жүзеге асыруда кеңестік әскери 
мамандар үлкен рөл атқарды. 

1926—1927 жылдары Ұлттық-революциялық армия 
үлкен жеңістерге жетті. Тоғыз айдың ішінде 7 ірі провин-
ция, Ухань және Нанкин сияқты ірі қалалар, 150 млн-нан 
астам тұрғыны бар аумақтар Ұлттық үкімет билігін мо-
йындады.

1925 жылдың наурыз айында Сунь Ятсен қайтыс 
болғаннан кейін ұлттық майдан құрамындағы коммунис-
тер  мен  Гоминьдан  арасында  билік  үшін  тартыс  өршіді.  
Гоминьдан басшылығына келген ұлттық буржуазия-
ның  өкілі генерал Ч а н  К а й ш и  (1887—1975 жж.) 

Сунь Ятсен
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революциялық қозғалысты тежеп, төңкеріске әзірлене 
бастады.

1927 жылы наурыз айында Чан Кайшидің жақтастары 
Шанхайда, Нанкинде, шілдеде Ухань қаласында төңкеріс 
жасап, коммунистерді қудалай бастады. Біртұтас анти-
империалистік майдан ыдырады.

Гоминьдан мен коммунистердің арасындағы қарулы 
күрестің басталуы. Осыдан кейін коммунистік партия 
қарулы күрес жолына көшуге мәжбүр болды. Коминтерн-
нің көмегімен Мәскеуде өткен Қытай компартиясының 
VI съезінде өзгерген  жағдайдағы  күрестің  жаңа  такти-
касы  бекітілді. Оның негізгі міндеттері:

1) империализмге қарсы, ұлттық тәуелсіздік және елді 
біріктіру жолында күресу;

2) помещиктік жер иеленуді және феодалдық бұғаулар-
ды жою;

3) реакцияшыл Гоминьдан үкіметін құлату және 
кеңестер түрінде жұмысшылар мен шаруалардың рево-
люциялық-демократиялық үкіметін орнату болды.

Бүкіл партиялық жұмыстың орталығы қаладан селоға 
ауыса  бастады.  Бұл  аудандарда  Жұмысшы-шаруа  кеңес-
тері және Қызыл армия бөлімдері құрылды.

Алыстағы аудандарда Гоминьдан үкіметінің билігі 
онша берік емес еді. 1927—1937 жылдардың аралығында 
Оңтүстік және Орталық Қытайда 15 шақты кеңестік 
аудан және 300 мыңға жуық сарбазы бар Қызыл Армия 
бөлімшелері құрылды. Әскер қолбасшылығына Чжу 
Дэ (1886 —1976 жж.), ал комиссары болып Мао Цзэдун 
(1893—1976 жж.) тағайындалды. 1931 жылы қарашада 
Орталық жұмысшы-шаруа үкіметі құрылды. Оның төр-
ағасы болып  М а о  Ц з э д у н  сайланды.

Кеңестік аудандарда помещик жері шаруаларға бөлініп 
берілді. Кәсіпорындарда 8 сағ-тық жұмыс күні, жалақысы 
төленетін демалыс беру тәртібі енгізілді. Ер адамдар мен 
әйелдердің құқығы теңестірілді. Еңбекшілерді оқыту үшін 
мыңдаған мектеп пен үйірме ашылды. Бұл аймақтағы 
өкімет саяси-әскери диктатура тәртібіне сүйенді. Гоминь-
дан үкіметі қайткенде де Қытайдағы революция ошақта-
рын жоюды көздеді. Сондықтан кеңес аудандарының өмірі  
күреске толы болды.
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1934 жылы Гоминьдан үкіметі кеңес аудандарына 
қарсы ең күшті бесінші жазалау жорығын ұйымдастырып, 
ауыр соққы берді. Қызыл Армия бөлімшелері солтүстік-
батыс провинцияларға шегінуге мәжбүр болды. Олар 
12 мың шақырымдай шегініп, Шэньси-Ганьсу-Нинся 
провинцияларының түйіскен жерінде  жаңа  революция-
лық орталық ұйымдастырды.

1937—1945 жылдардағы Қытай халқының Жапония 
басқыншылығына қарсы күресі. 1931 жылы қыркүйекте 
жапон әскерлері Қытайдың солтүстік-шығыс провинция-
ларын (Маньчжурияны) басып алуға кірісті. Қытай елінің 
тәуелсіздігіне зор қауіп төнді.

Жаңа жағдайда Қытай халқының басты жауы жапон 
империализмі екендігі атап көрсетілді. Коминтерн “Аза-
мат соғысын тоқтатып, барлық күшті аса қауіпті жауға 
қарсы біріктіру керек” деп үгіттеді.

1937 жылы Жапония бүкіл Қытайды басып алуға 
бағытталған жаппай шабуылын бастап, едәуір табысқа қол 
жеткізді. Қытай коммунистік партиясы (ҚКП) біртұтас 
ұлттық майдан үшін Гоминьданмен бірігуге әзір екендігін 
мәлімдеді. Халықтың қысымымен Гоминьдан ҚКП-мен 
біртұтас майдан құруға келісуге мәжбүр болды.

Қытай коммунистері біртұтас майдан мүддесі үшін 
өзінің саяси-әлеуметтік қағидаларының кейбір бағытта-
рын өзгертуге әзір екенін білдірді. Олар:

1. Азаматтық соғысты тоқтатып, орталық үкіметті 
қолдау.

2. Кеңестік аудандарды Қытай Республикасының 
айрықша ауданы деп атап, оны орталық үкіметке бағын-
дыру. Қызыл Армияны Ұлттық-революциялық армия 
деп өзгертіп, Нанкиндегі орталық әскери комитетке 
бағындыру.

3. Айрықша аудан аумағында жалпыға бірдей сайлау 
құқығына негізделген демократиялық тәртіп орнату.

4. Помещик жерін тәркілеуді тоқтатып,  біртұтас  ұлт-
тық майданның бағдарламасын жүзеге асыру.

Қытай халқына осы бір кезеңде Кеңес Одағы достық 
көмек көрсетті. 1937 жылы тамызда КСРО мен Қытай ара-
сында өзара достық және ынтымақтастық туралы  шартқа 
қол қойылды. КСРО Қытайға 250 млн доллар мөлшерінде 
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несие ашты. Қытайға танкілер, зеңбіректер, ұшақтар, 
жанармай, оқ-дәрі, пулеметтер  беріп отырды. Қытай 
(Гоминьдан) үкіметінің өтінішіне сәйкес, КСРО Қытайға 
әскери кеңесшілер, әскери мамандар жіберді. Сарыөзек — 
Ланьчжоу тасжолы, Алматы — Ланьчжоу әуежолы іске 
қосылып, Қытай еліне қыруар жүктер жеткізіліп тұрды. 
Қытайдағы әуе шайқастарында 250-дей ерікті кеңес 
ұшқыштары қаза тапты. Елдің көптеген аудандарын Жа-
пония басып алды.

1918—1940 жылдардағы Моңғолияның саясиэко 
номикалық даму жолда ры. 1918 жылға дейін Моңғо-
лия Азияның ең артта қалған елдерінің бірі еді. Халқы 
көшпелі мал шаруашылығымен айналысты. Жер және 
орасан көп мал билеуші діни феодалдардың (будда монас-
тырьларының) меншігінде болды. Жайылымдық жері 
жоқ шаруалар (араттар) ауыр езгіде өмір сүрді. Өнеркәсіп 
дамудың ең төменгі сатысында еді. Лама діні моңғол 
қоғамында шексіз үстемдік етті. 1918 жылы моңғол хал- 
қының жалпы саны 647 мыңды ғана құрады. 120 мыңнан 
астам жігіт үй лен беуге, балалы болмауға ант беретін 
ламалар болды. Сауда қатынастары баспа-бас айырбас 
деңгейінде жүр гізілді.

Саяси құрылымы жағы нан Моңғолия Қытайдың авто-
номиялық бөлшегі болып, патша билігіне бағынды. Моңғо-
лия билеушісін боғдыхан деп атады.

Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі өзгерістер 
Моңғолияға да әсерін тигіз ді. Моңғолияда орыс боль- 
шевиктері мен Коминтерн нің қолдауы негізінде Сухэ-
Батор 1921 жылы наурызда Моңғол Халық партиясын 
ұйымдастырды. Солтүстік Моңғолия аймақтарында 
Уақытша Халық үкіметі және революциялық армия 
бөлімшелері құрылды.

Елдің Уақытша үкіметі Кеңестік Ресейден әскери 
көмек сұрады. Моңғолияға Ресей Қызыл Армия бөлімдері 
енгізіліп, 1921 жылы 8 шілдеде Урга қаласы азат етілді.

КСРО-ның көмегімен құрылған Халық үкіметі боғ-
дыхан билігін қалдырып, діни мәселелермен ғана шұғыл-
дануға көндірді. Сөйтіп, 1921—1924 жылдарда Моңғолия 
шектеулі монархия түріндегі мемлекеттер қатарында 
болды.
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1921 жылы Ресейдің 
тікелей қатысуымен өткен 
төң керісті Моңғолияда  
Халық  революциясы  деп 
жариялады. 

1924 жылы ақырғы боғ-
дыхан дүниеден қайтты. 
Осы жылдың қараша айын- 
да конституция  қабыл-
данып, Моңғол Халық Рес-
публикасы құрылғаны жа-
рияланды.

1924 жылы кеңес өкі-
метінің белсене араласуы-
мен Х.Чойбалсан билік ба- 
сына келді. Чойбалсан Ко-
минтернің және И.Ста лин нің тікелей көмегімен 1926—28 
жылдары қуғын-сүргін саясатын жүргізді. Нәтижесінде 
1922—49 жылдары 71 мың адам саяси қу ғын-сүргіннің 
құрбаны болды. Саяси қуғын-сүргіннен Моңғолиядағы 
қазақтар да жапа шекті. Чойбалсан үкіметті басқарған 
жылдары оның жекебасына табынушылық басталды.

1924—1940 жылдардағы экономикалық реформалар. 
ХХ ғасырдың 1920—1940 жылдарында Моңғол елі КСРО 
мемлекетінің саяси ықпалымен Коминтерн мен сталиндік 
үлгідегі социалистік құрылыс моделін іске асыруға кі-
рісті. КСРО мамандарының және Коминтерн өкілдерінің 
көмегімен реформалар іске асырылды. Олардың қатарын- 
да жаңа әкімшілік құрылыс, жергілікті басқару орган-
дарын жаңарту әрекеттерімен қатар, ақша және әскери 
реформалар, бірыңғай салық енгізу туралы заң қабыл- 
данды.

1929 жылғы қаңтарда ірі феодалдық топтардың мал-
мүлкін тәркілеу туралы заң қабылдады.

Сөйтіп, елдегі әлеуметтік-экономикалық қатынастар-
дың пісіп-жетілуімен санаспай, саяси-әкімшілік басқару 
әдістерін қолданып, жаңа құбылыстарды жеделдету, 
қамшылау әрекеттеріне жол берілді.

Сухэ-Батор ескерткiшi
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1934 жылы монастырьлар жабылды, ламалар таратыл-
ды, олардың 70%-ынан астамы қамауға алынып, атылды. 
1940 жылы моңғол алфавиті кириллицаға көшірілді. Елде 
жаппай ұжымшарлар мен кеңшарлар құру шаралары 
басталды. 

Кеңестік Ресей дипломатиялық қатынасты орнатқан 
елдің алғашқыларының бірі Моңғолия болды. 1931 жылы 
Жапонияның Маньчжурияны жаулап алуы, онын кеңес-
маньчжур және моңғол-маньчжур шекараларындағы 
арандатушылық әрекеттеріне қарсы кеңес-моңғол келісім-
дері жасалды. 1934 жылы Кеңес үкіметімен өзара көмек 
жөнінде келісім жасалды. 1940 жылы наурызда Моңғолия 
халықтық-революциялық партиясының Х съезінде жаңа 
конституцияның жобасы мақұлданды.

Моңғолия революциясының жалпы демократиялық 
кезеңі аяқталды. “Моңғолия қоғамы социалистік құры-
лыстың негізін салуға бет бұрды” деген теориялық қағида 
жарияланды. Германиямен болған соғыс жылдарында 
моңғол халқы КСРО-ға шамасы келгенше көмектесіп  
келді.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. 1919 жылғы “4 мамыр қозғалысының“ себептері қандай? 
2. КСРОның Қытай революциясына көрсеткен көмегі мен қыз ме тін 

қарастырыңдар.
3. Сунь Ятсен бағдарламасының мазмұны қандай?
4. Кеңестік қозғалыстарды баяндап беріңдер.
5. 1921 жылғы араттар революциясына сипаттама беріңдер.

§ 12. ИрАН.  АУҒАНСтАН

Бірінші дүниежүзілік соғыстың соңындағы Иранның 
жағдайы. Иран мемлекетінің бейтараптық саясатты 
жақтағанына қарамастан, оның жері қарама-қарсы екі 
соғыс одағына кірген мемлекеттердің бақталас ошағына 
айналды. 1914 жылы түрік әскерлері Иран, Әзірбайжан 
аудандарына басып кіріп, Хой, Урмия, Тебриз қалала-
рын иеленді. 1915 жылы орыс әскерлері қарсы шабуыл-
ға шығып, түріктерді Әзірбайжаннан қуып шықты. 
1915 жылғы Англия және Ресей құпия шартына сәйкес, 
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Иран екі ықпалды аймаққа бөлінді. 1917 жылдың басын-
да Иран аумағын үш елдің басқыншылары бөлісіп, басып 
алды. Оңтүстігінде — ағылшындар, батысында — немістер, 
ал солтүстігінде орыс әскерлері орналасты.

Соғыс жылдарында Иран экономикасы әбден құлды-
рады. Халық арасында жұқпалы аурулар тарады, аштық 
жайлады.

Ұлтазаттық қозғалыстың дамуы. Шетел басқын-
шыларына қарсы халықтың азаттық қозғалысы басталды. 
Солтүстік Ирандағы қозғалыстың басында демократтық 
саяси көзқарасты жақтайтын Көшек хан тұрды. Оның 
төңірегіне  жиылған  партизан  жасақтарын  жыңғылдық-
тар (жыңғыл — орман) деп атады.

Ирандағы неміс және түрік әскерлерімен күресеміз 
деген сылтаумен ағылшын әскері 1918 жылдың басын-
да Иранның солтүстік-батыс аймақтарына басып кірді. 
1919 жылы 9 тамызда Ағылшын-Иран шартына қол 
қойылып, Иран елі ағылшындардың “қамқорлығына” 
алынды. Әділетсіз шарт халықтың наразылығын туды-
рып, ирандық Әзірбайжанда, Гилянда, Хорасанда азаттық 
күрестің ошақтары пайда болды. Осы кезде Ресейде  жеңі-
ліс тапқан ақ гвардияшыл әскерлерді өкшелей  қуып  кел-
ген Қызыл Армия бөлімдері Иранның Энзел портына келіп 
жетеді. Бұларды Каспий теңізі флотилиясының бастығы 
Ф.Раскольников пен большевиктер партиясы Кавказ бю-
росы орталық комитетінің төрағасы Серго Орджоникидзе 
бастап келген болатын. Көшек хан олардан қару-жарақ 
көмегін сұрайды.

Иран елі социалистік революцияның Шығыстағы тірегі 
болады деп үміттенген Ресей өкілдері Көшек ханға көмек 
беруге келіседі. Ақ гвардияшыл топтар және ағылшын 
әскерлері қалдырып кеткен оқ-дәрі, барлық қару-жарақ 
қоры Көшек ханға беріледі. Көшек хан Кеңес үкіметі 
Ирандағы ұлт-азаттық күреске шын ниетімен көмектеседі 
деп сенді. Коммунистік Интернационалдың дүниежүзілік 
пролетарлық революция жеңеді деген үмітін барынша 
қолдаған Кеңес үкіметі Иранда социалистік  революция-
ның жаңа ошағын ұйымдастыруға асықты. Бұл үшін 
Кеңестік Әзірбайжан мен Түркістандағы мұсылмандық 
топтардан Иран коммунистік партиясы мен Иран Қызыл 
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Армия бөлімдері ұйымдастырылып, Каспий теңізі арқылы 
жедел Иранға жеткізілді.

1920 жылы 5 маусымда Гилян  Республикасы жария-
ланды. Оның төрағалық қызметіне Көшек хан шақы-
рылды.

1921 жылы 4 тамызда Гилян Кеңес республикасы жа-
рияланды. Бірақ бұл үкіметті жасанды Иран коммунистері 
мен жасанды Парсы Қызыл Армиясы қорғай алмады. 
Гилян аймағына шах әскері жақындағанда-ақ Кеңес 
үкіметінің басшылары бас сауғалап, Ресей жеріне қашып 
кетті. Шах әскері Гиляндағы революция ошағын басып, 
Иран жерінде жасанды Кеңес үкіметін құру әрекеті іске 
аспай қалды.

Иранның 1921—1945 жылдардағы саясиэкономика
лық даму жолдары. 1918—1922 жылдардағы азаттық 
қоз ға лысын басқаннан кейін, Иран помещиктері мен 
буржуазиялық топтары өз саяси үстемдігін нығайту үшін 
1925 жылы Каджар шах әулетін биліктен тайдырып, 
саяси билікті жаңа шахқа алып берді. Полковник Реза 
хан Пехлеви деген есім алып, жаңа шах әулетінің билігін 
бастады. Реза шах үкіметі ел ішіндегі тәртіпті қатайтып, 
сыртқы саясатында гитлерлік Германиямен жақындасуды 
жөн  көрді.

Үлкен соғыстың қарсаңындағы Германияның Таяу 
Шығыстағы саясаты КСРО мен Англияға ұнамады. 
Экономикалық саясатта Реза шах үкіметі ел ішіндегі 
ұсақ және орта капиталистік кәсіпорындарға қамқорлық 
жасай отырып, мемлекеттік кәсіпорындардың дамуына 
да көмегін тигізді. Германия капиталының көмегімен  
бірне ше ірі кәсіпорын салынбақшы болды. Теміржолдар 
мен тасжол тораптарын салуға көңіл бөлінді. Ағылшын-
Иран мұнай компаниясының арқасында мұнай өндіру 
кәсіпорындары шетел капиталының күшімен дамыды. 
Иран мен компания арасындағы жаңа концессиялық 
келісім негізінде, компания Иран қоймаларынан сатылған 
әрбір тонна жанармай үшін Иран үкіметіне пайда кірісін 
төлейтін болды.

Соғыс жағдайында Ирандағы неміс агенттерінің құпия 
әрекеттері тым асқынып кетті. 1941 жылы 12 шілдеде 
Англия мен КСРО арасында “Германияға қарсы соғыста 
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бірігіп әрекет жасау” туралы шартқа қол қойылды. КСРО 
басшылары шах үкіметіне нота жолдап, екі-үш рет Иран 
жеріндегі неміс агенттерінің әрекетіне тыйым салын-
сын деген ескерту жасады. Иран үкіметі бұған құлақ аса 
қоймады.

1941 жылы 25 тамызда  Иранның  солтүстік  аудандары-
на КСРО әскер бөлімдері, ал оңтүстік аймақтарына 
ағылшын тобы енгізілді. Бұл оқиға Иран тарихында “шах-
ривар оқиғасы” (шахривар — жыл аты) деп анықталады. 
Сөйтіп, КСРО мен ағылшын әскерлері Иран аумағын басып 
алды. Реза шах патша тағынан бас тартып, саяси  қызмет-
тен кетуге мәжбүр болды. Иран тағына оның 22 жастағы 
ұлы Мұхаммед  Реза  Пехлеви отырды. 1943 жы лы 
9 қыркүйекте Иран Германияға соғыс жариялады.

1918—1945 жылдардағы Ауғанстан. Ауғанстан хал-
қының азаттық күресі ағылшын империалистерінің 
дұшпандық әрекетіне қарамастан пісіп-жетілу үстінде 
болды. 1919 жылы 21 ақпанда үкімет басына “Жас 
ауғандықтар” ұйымының өкілі — жас әмір Аманулла хан 
келіп, Ауғанстанның тәуелсіздігін жариялады. 27 ақпанда 
Кеңес үкіметі Ауғанстанның тәуелсіздігін мойындады.

1921 жылы құлдықты жою туралы заң жарияланды. 
1923 жылы Жаңа Конституция қабылданып, осы Ата 
заң негізінде буржуазиялық мазмұндағы жаңалықтар 
іске  асырыла бастады. Заңға сәйкес — үй-жайға, жеке-
меншікке, үй мүлкіне мемлекеттік кепілдік тәртібі 
енгізілді, азаматтардың заң алдындағы жалпыға бірдей 
теңдік құқығы жарияланды. Жерге жекеменшіктік құқық 
жарияланып, оны еркін түрде сатуға және сатып алуға 
ерік берілді, ескі салықтардың түрлері жойылып, ақшалай 
салық енгізілді, кәсіпорындарды салуға жеңілдік жария-
ланды.

Армияны жаңарту жұмыстары да қолға алынды. Ескі 
тайпалық жасақтар таратылып, тұрақты армия бөлімдері 
құрылды. Армияға тиісті шығындар мемлекеттің мойнына 
жүктелді. Әйелдердің паранжыларын шешуі, қалың мал 
беру салтын, ескі атақтар мен шендерді жою, хандар мен 
бектердің билігін шектеу заңдары да жарияланды.

1929 жылы қазанда  Нәдір ханды (1929—1973 жж.) 
Ауғанстанның  патшасы  деп  жариялады.  Нәдір  әулеті 
орталық үкімет үстемдігін тұрақтанды руға тырысты.
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Нәдір әулеті КСРО мен Ауғанстан арасындағы достық, 
көршілік қатынастарды жалғастыра түсті. 1931 жылы 
24 маусымда екі елдің арасында бейтараптық және өзара 
жауласпау келісіміне қол қойылды.

Нәдір хан кезінде (1929—1933 жж.) помещиктер, 
діндарлар, ірі капитал иелерінің жағдайлары нығайды. 
1932 жылы ұлттық қордың орталықтануы мен жинақ-
талуында үлкен рөл атқарған Ауған банкі құрылды. 
1933 жылы Нәдір шах өлтірілді. Орнына Мұхаммед Зәкір-
Шах келді. 30-жылдары ұлттық капиталдық жиынтықта-
лу үдерісі жалғасып, ол сауда-өнеркәсіптік орталықтар ел 
астанасында ғана емес, шеткері елді мекендерді құрды. 
1934 жылы Ауғанстан Ұлттар Лигасына мүше болды.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. 1918—1922 жылдардағы Иран жеріндегі ұлтазаттық қозғалыстың 
ошақтарына талдау жасаңдар.

2. Кеңестік Ресейдің Гилян өңірінде социалистік республика ұйым
дастыру әрекеті дұрыс па, әлде бұрыс па? Дәлелдер келтіріп, өз 
пікірлеріңді білдіріңдер.

3. “Шахривар оқиғасының” дамуына не себеп болды?
4. Соғыс жылдарында шах үкіметі қай одақты жақтады және не себепті 

жақтады?
5. Аманулла хан үкімет басына қандай жағдайда келді?
6. Ауғанстан конституциясы қай жылы қабылданды?

§ 13. ҮНДіСтАН

Азияның оңтүстігіндегі Үндістан мен басқа да бірқатар 
елдер ағылшындардың отары болатын. ХХ ғасырдың ба-
сында Үндістанда ұлт-азаттық қозғалыс жандана түсті. 
1885 жылы құрылған Үнді ұлттық конгресс (ҮҰК) 
партиясы, негізінен, реформалар үшін күресіп келген. 
Бірақ Бірінші дүниежүзілік соғыс қарсаңында оның 
басшылығында Б. Г. Т и л а к  (1856—1920 жж.) бастаған 
солшыл топ күшейіп, с в а р а д ж  (өзін-өзі билеу) тілек-
терін алға тартты. Ел арасында сварадж және с в а д е ш и 
(өзіндік өнім шығару) қозғалыстарына халық бұқарасы 
кеңінен қатыса бастады. Соғыс алдында Мұсылман Лигасы 
(МЛ) өмірге  келіп,  мұсылман  қауымын  азаттық  күреске  
тар туға кірісті. Ұлғайып бара жатқан қарсыласудан 
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шошынған ағылшындар отансүйгіштерге қарсы әрекет 
жасай бастады.

Бірінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі елдің жағдайы. 
Соғыс басталысымен Ұлыбритания Үндістанды соғыс 
мүддесіне аяусыз пайдаланды. Мыңдаған үнді азаматта-
ры майдан шебіне жіберілді, олардың көбі қара жұмыс 
атқарды.

Елдің қазба байлығы мен азық-түлігі метрополияға 
үздіксіз тасылды. Алым-салық мөлшері ұлғайды. Оны 
мезгілінде төлей алмағандарды жазалау күшейді. 1915—
1916 жылдары дәстүр бойынша анадан қызына берілуге 
тиісті алтын сақиналар, жүзік-сырғаларды жинап алу 
науқаны жүргізілді. Көз жасына жуылып жиналған алтын 
Англия қазынасына айналды.

Ауыр салық халықты қатты әлсіретті. Күйзеліске 
ұшыраған шаруалар жерін тастап, қалаға қарай шұбыру-
мен болды. Қалада жұмыс таппай, үйсіз, қайыршылық 
халде өмір сүріп жатты. Бенгалия, Бихар, т.б. аймақтарда 
жаппай ашаршылықтан миллиондаған шаруа қырылып 
қалды. 

Қала тұрғындары да қиыншылық көрді. Жұмыс 
уақыты 12—14 сағ-қа дейін ұзартылды. Неше түрлі са- 
лықтар мен айыптар еңсе көтертпеді. Азық-түлік және 
өндіріс заттарының бағалары дүркін-дүркін өсіп, жа-
лақы төмендей берді. Жұмысшының тапқан табысы от-
басын қамтамасыз етуге жетпеді. Қала мен ауылдағы 
кәсіпкерлердің де тұрмысы нашарлады, өйткені олар 
шығаратын заттар өте арзан бағаланып, табыстары кеміді.

Осындай қиындықтарға қарамастан, жергілікті өн-
діріс соғыс кезінде біраз алға басты. Ағылшын капи-
талының қысымына төтеп берген үнді кәсіпкерлері мен 
саудагерлерінің қолындағы қаржы мен өндіріс орындары 
ұлғайды. Қалыптаса бастаған үнді буржуазиясы батылы-
рақ қимылдап, байи түсті. Бирла, Тата, т.б. кәсіпшілер 
топтары әсіресе жеңіл өндірісте (тамақ, мата тоқу, т.б.), 
сауда қызметінде және кейбір ауыр өндіріс орындарында 
(металл қорыту, таскөмір өндірісі, т.б.) нығайып алды.

Жалпы, Үндістан экономикасында ағылшын капиталы 
үстемдік жүргізіп отырды. Шетел капиталы банктерді, 
өндірістің негізгі салаларын, сыртқы және ішкі сауданы, 
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байланыс жүйелерін, көлікті, қаланы, елді мекендерді 
билеп алған-ды. Отаршыл өкімет, ең алдымен, ағылшын 
кәсіпкерлерін қолдап, соларға керекті заңдар қабылдады. 
Соғыс басталысымен ереуілдерге жол бермеу, саяси 
ұйымдарды бақылауға алу шаралары арқылы  ағылшын-
дар саяси билігін одан әрі күшейте түсті.

Ұлтазаттық қозғалысының басталуы. Ағылшындар-
дың озбырлығы мен тұрмыстың ауырлығы ел арасында 
наразылық  тудырды.  1916 жылы  қала  тұрғындары  мен  
шаруалар қолдаған ұлт-азаттық күрес әр аймақта орын 
алды. Алдында хал-ахуалды жақсарту тілектері басымы-
рақ болғанмен, кейінірек үнділіктерді билік жүйелеріне 
тарту, елге өзін-өзі билеу құқығын беру, қаржыны, кеденді 
бақылауға жол беру, т.б. саяси талаптар қойыла баста-
ды. Салық төлемеу, әкімшіліктерге бағынбау, ереуілдер 
мен шеруге қатысу сияқты қарсылық әрекеттер Бомбей, 
Калькутта, Карачи қалаларында, Бенгалияда, Пенджабта, 
Гуджаратта өрши түсті.

1916 жылы ҮҰК мен МЛ Лакхнау қаласында өз съез-
дерін шақырып, көпшіліктің тілектеріне сәйкес шешімдер 
қабылдады.

1916 жылы елге М. К. Ганди (1869—1948) оралып, бұл жағдай  
ұлтазаттық  қозғалысын  өрістете  түсті. М. Ганди Оңтүстік Африка 
Одағындағы отаршылдардың нәсілшілдік тәртібіне қарсы қозғалысқа 
қатысып, халық арасында беделді қайраткерге айналған. Ганди 
Үндістан мен Англия дәстүрлеріне сүйеніп ұлтазаттық күрестің бұ
рын болмаған жаңа түрін қолданды. Ол күш қолданбай қарсыласуды 
таңдады. Сатьяграха — ақиқаттағы батыл дық тәсілін ол халық 
бұқарасы қолданатын негізгі қаруға айналдырды.

Көп дінді, касталар жүйесі берік орныққан көпұлтты 
Үндістан қоғамына Гандидің ілімі өте қолайлы болды. 
Азаматтық төзбеушілік, бойсұнбаушылық қозғалысы, 
яғни күш қолданбай қарсыласу ілімі мен тәжірибесі 
Үндістан жерінде құлаш жайып, кейін әлемге әйгілі бол-
ды. Отаршылдарға қарсы бағытталған қозғалыс соғыс 
аяқталысымен одан әрі өрши түсті.

Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Үндістан. 
Бірінші дүниежүзілік соғыстың зардабы отар халықтар-
дың ашу-ызасын тудырып, ұлт-азаттық қозғалыс көптеген 
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елдерді қамтығаны белгілі. Ресей империясындағы 
оқиғалар да өз ықпалын тигізді. 

1917—1923 жылдары революциялық күрес бүкіл 
Үндістанға таралды. Ол күрестің негізгі қозғаушы күші 
шаруалар болды. Қала тұрғындары да, үнді ұлттық буржу-
азиясы мен жұмысшылар да қосылды. Ереуілдер мен ше-
рулерге халық бұқарасы жаппай қатысып,  тәуелсіздік ке 
ұмтылысын білдірді. М. К. Ганди бастаған бүкілхалықтық 
антиимпериалистік майдан қалыптасып, ағылшын отар-
шылары тыныштықтан айырылды.

1917 жылдың соңы — 1918 жылы ағылшындар екіжүз-
ді саясат қолданды. Монтегю — Челмсфорд реформалары 
жергілікті және орталық өкімет қызметіне үнділіктерді 
қатыстыра бастады. Провинциялардағы заң қабылдаушы 
жиналыстардың ұсақ-түйек мәселелерді қарастыру 
құқықтары кеңейтілді. Орталық өкімет органдарында 
жергілікті ұлт өкілдерінің саны біраз ұлғайтылды. Бірақ 
билік губернаторлар мен генерал-губернатордың қолында 
қалды. Сонымен бірге Роулетт заңы қабылданып, 
полицияға өкіметке қарсы шыққандарды табан астын-
да жазалау, сабау, абақтыға отырғызу, шетке айдау, оқ 
ату құқығын берді. Ереуілдерді тоқтату үшін армияны 
пайдаланды. Феодалдық және компрадорлық буржуазия 
көсемдері, сондай-ақ кейбір ҮҰК мен МЛ жетекшілері 
реформаға қанағаттанып, ағылшындармен жақындасуды 
жақтады. Бірақ көпшілік күресін тоқтатпады. 

1919 жылы 6 сәуірде Гандидің шақыруымен Мадрас, 
Канпур, Ахмадабад, Бомбей (қазіргі Мумбай), т. б. қалалар 
мен өлкелерде хартал (жаппай ереуіл) ұйымдастырылды. 
Ол күні бірде-бір мекеме, оқу орны, дүкен, көлік, дәріхана 
жұмыс істемей, өмір тоқтап қалғандай болды. Бұл ағыл-
шындарды қатты алаңдататын күрес түрі еді. Отаршыл-
дар халық арасында үрей туғызу мақсатымен 13 сәуірде  
Амритсар қаласында бейбіт митингіге қатысқандарды 
атқылап, 1 мыңдай адам оққа ұшты, 2 мыңға жуығы 
жарақаттанды. Бұл қантөгіс бүкіл елді дүр сілкіндірді. 
Ереуілдер толқыны отаршылдар үстемдігін шайқалтты. 
Гандидің ықпалы ғана қарулы қимылдарға жол бергіз бей, 
қозғалысты бейбіт арнада ұстап тұруға мүмкін болды. ҮҰК 
заң шығару жиналысына сайланудан бас тартты.
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Келесі жылы 1 тамызда екі саяси партия бірігіп, елде 
жаппай бағынбаушылық қозғалысы өткізілді. ҮҰК қата-
ры 10 млн адамға жетіп, МЛ да күшейді. Мұсылмандар 
арасында сол кезде халифатшылар  қозғалысы өрістеді. 
Оған Батыс елдерінің Түркияға қарсы жасаған әрекеттері 
себеп болды, өйткені Түркия сұлтаны бүкіл мұсылмандар 
үшін халиф болып есептелетін-ді. Халифатшылар жал-
пы антиимпериалистік бағыт ұстағандықтан, Үндістан 
мұсылмандары ағылшындарға қарсы тұрды.

1922 жылы Үндістанның Чаури-Чаура атты қыстағын-
да шаруалар өздеріне оқ атқан полиция қызметкерлерін 
кеңсесімен қоса өртеп жіберді. Ганди: “Бұдан былай 
мұндай күш жұмсау қимылына қолдау болмайды”, — 
деп азаматтық бойсұнбаушылық қозғалысын тоқтатуды 
ұйғарды. Бұл кезде азық-түлік жағдайы да біршама 
жөнделе түскен еді. Сондықтан ұлт-азаттық қозғалыс 
біртіндеп бәсеңдей бастады.

Оның келесі өршуі дүниежүзілік экономикалық дағ- 
дарыс жылдарында байқалды (1928—1933 жж.). Дағ-
дарыстың ауыртпалығы үнді халқын қатты күйзелтті. 
Өндіріс орындары қысқартылып, жұмыссыздық ұлғай-
ды. Үндістандық шикізат тауарлары өтпей, шаруалар 
алым-салықтарын төлей алмады. Ұсақ кәсіпкерлердің 
күнкөрісі күрт төмендеп кетті. Үнді ұлттық буржуазиясы 
да қиын жағдайға тап болды. Ганди қоғамдағы саяси-
әлеуметтік қайшылықтар пісіп-жетілген сәтте екінші рет 
азаматтық бойсұнбаушылық қозғалысына шақырды. Ол 
1930 жылғы көктемде басталып, бұл жолы қозғалыстың 
ұйымдастырылу деңгейі жоғары болды. Тәуелсіздікке  
жету мәселесі, елде жаңа конституция қабылдау туралы 
талап батыл қойылды.

Қарапайым тұрғындарды қарсыласуға қатыстыру үшін 
Ганди “Тұз жорығын” бастады. Ағылшындар жергілікті 
тұрғындарға тұз қайнатуға, болмаса тұз өндірісімен 
шұғылдануға тыйым салып, оны тек өздері ғана сатып, 
пайда түсіретін. Тұз монополиясы шетелдіктердің әділет-
сіз үстемдігінің бір көрінісі еді. Енді соған қарсы қозғалыс 
қаладан кенттерге жалғасып жатты. Ганди Гуджараттағы 
шеруді өзі басқарып, мыңдаған қыстақтарды аралап өтіп, 
Арабия теңізінің жағалауында теңіз суынан тұз өндіруге 
кірісті. Ағылшындар қаншама тырысқанымен, бұл 
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қозғалысты басуға шамалары келмеді. Олар  М. Ганди,  
Дж. Неру, В. Патель, Р. Прасад және басқаларын абақтыға 
жапты. Сол жылы 60 мыңнан астам адам қамауға алынған 
еді.

Жаңа конституция жобасын дайындауға кіріскен 
болып, онда әлеуметтік-діни бөліністері бойынша дауыс 
беруді енгізуді ұсынды. Бұл ҮҰК пен МЛ арасына от са-
луы еді. 1930 жылы МЛ жеке мұсылман мемлекетін құру 
туралы пікір туғыза бастауы да осыдан. Оған қоса кесапат-
тылар кастасындағылар бөлек тізіммен дауыс беру туралы 
ұсыныстар жасады. Ол үнділіктер арасындағы әлеуметтік 
қайшылықты жандандырып, күрескерлердің бірлігін 
әлсіретті.

1931 жылғы 5 наурызда ҮҰК мен ағылшын өкіметі 
келісімге келіп, азаматтық бойсұнбаушылық қозғалысы 
тоқтатылды, ел келешегі туралы келіссөздерге қатыстыру 
үшін абақтыдан Ганди тобы босатылды. Бірнеше рет 
екі жақтың келіссөздері нәтижесіз аяқталды. Англия 
1935 жылы Үндістанды басқару туралы актіні — Британ-
дық Үндістан конституциясын зорлықпен енгізді. Оны 
алдымен МЛ және төменгі сатыдағы жұрт өкілдері мо-
йындады, кейін ҮҰК де көнді. 1937 жылы біраз жеңілдік  
бер ген конституция негізінде сайлау жүріп, 8 провинция 
(барлығы — 11) мен орталық заң қабылдаушы жиналыс-
та ҮҰК басым орынға ие болды. Бұл тәуелсіздікке жету 
жолындағы кезекті жеңіс саяси партияларға ел билеу 
тәжірибесін алуға мүмкіндік берді. Ал толық тәуелсіздік 
үшін күрес жалғаса түсті. Оның барысына Екінші дүние-
жүзілік соғыс жаңа өзгерістер енгізді.

Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі Үндістан. 
1930 жылдардың соңында ең күшті елдер жанталаса  жаңа 
соғысқа дайындалып жатқанда, Ұлыбритания Үндістанға 
үлкен үміт артты. ҮҰК мен МЛ фашистік тәртіпті ашық 
әшкерелегенімен, Лондоннан Үндістанның тәуелсіздігі 
мәселесін түпкілікті реттеуді талап етті. Англия оған 
көнбеді. Соғыс өрті басталып, ҮҰК жетекшілері тағы да 
тұтқындалып, түрмеге жабылды. МЛ Англияны жақтады. 
1925 жылы құрылып, астыртын қызмет атқарып келген 
Үнді коммунистік партиясы (ҮКП) сол кездегі Коминтерн 
мен КСРО-ның үлгісімен Германияны қолдады. Өйткені 
1939 жылы тамызда Берлин мен Мәскеу дүниежүзін бөлісу 
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туралы құпия шарт жасасып, оны Коминтерн өзіне мүше 
партияларымен бірге қолдаған еді.

Соғыс жылдары үнді халқы көп қиындық көрді. Салық 
көлемі ұлғайып, азық-түлік жетіспей, ел ашаршылықтан 
бірнеше миллион азаматтарынан айырылды. 1,5 млн-нан 
астам үнділіктер ағылшын әскеріне тартылды. Бұл жолы 
да үнді буржуазиясы біраз жетіле түсті.

1941 жылы Германия КСРО-ға шабуыл жасағанда, ҮКП 
Германияны айыптады. 1942 жылы ағылшындар оларға 
ашық қызмет атқаруға рұқсат берді. ҮҰК жетекшілері 
қамаудан тек 1944 жылдың көктемінде босатылды. Олар 
тәуелсіздік туралы талаптарынан бас тартпай, күреске 
қатысып отырды. Ал МЛ 1940 жылы елді екі мемле-
кетке бөлу туралы шешім қабылдап, оны жүзеге асыру 
жолындағы күреске бел байлады.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1.  Үндістанның 1920—1940 жылдардағы ұлтазаттық қозғалысына 
сипат тама беріңдер. Қандай саяси партиялар өмір сүрді, олардың 
бағдар ламасы  қандай?

2. М. К. Ганди саясатына қандай баға берер едіңдер? Оның “Менің өмі
рім” (Алматы, 1989) деген кітабын оқып шығыңдар.

3. Ағылшындардың әрекеттерін қалай бағалауға болады? Олардың сая 
саты елге не әкелді?

4. Дағдарыс жылдарында Үндістанның саясиәлеуметтік құрылы сын да 
қандай ерекшеліктер болды?

§ 14. АЗИя МЕН АФрИКАДАҒЫ АрАБ ЕЛДЕрі

Батыс мемлекеттерінің саясаты және Азиядағы 
араб елдерін бөлшектеу. Араб халықтары Еуропа мем-
лекеттерінің отарлауына қарсы күресумен болды. Сондай-
ақ олар түрік үстемдігінен де құтылуға тырысты. Батыс 
елдері түріктер мен арабтардың арасына от жағып, екі 
халықты өшіктіруге күш салды. 1915 жылы Англия Хид-
жаздың бұрынғы билеушісі және қасиетті Мекке мен 
Мединені басқарған Хусейн шерифпен астыртын келісімге 
келіп, Түркияға қарсы бірлесіп соғыс бастады.

Хусейнге ол көмегі үшін келешекте Біріккен Араб 
мемлекетінің билігін беруге уәде етті. Iс жүзінде Англия 
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мен Франция 1916 жылғы мамыр айындағы Сайкс-Пико 
келісімі бойынша араб жерін өзара бөлісуді көздеді. 
Ресей бұл келісімді қолдай отырып, өзіне Стамбұл мен 
бұғаздарды және Қара теңіздің оңтүстік аймағын қаратып 
алуды ойластырды.

1920 жылғы сәуірде Сан-Ремо келісіміне сәйкес, Фран-
ция Сирия мен Ливанға, Англия Палестина мен Иракқа өз 
протектораттығын (қамқоршылық) ор натты.

Ұлтазаттық күрестің өршуі. Батыс мемлекеттерінің 
отарлық саясаты барлық араб елдерінде ашу-ыза тудырды. 
Алданған арабтар наразылық білдіре бастады. 1919 жылы 
Сирия, Ливан, Палестина өкілдерінің қатысуымен 
бір мемлекет құру жоспары дайындалды. Бірақ оған 
Франция жол бермеді. Сирия біртұтас бөлек мемлекет 
болуды жақтап, халық бұқарасы 1919 жылы Латакия 
ауданында көтеріліске шықты. Көтеріліс қыза түскен 
кезде ағылшындар астыртын қолдау көрсетіп отырған 
Фейсал өзін Сирия  мәлігімін деп жариялады. Бірақ Фран-
ция әскерлері Дамаск қаласын алып, Фейсалды елден 
ығыстырды (1920 ж.). Ел ішіндегі толқулар мен қарулы 
шайқастар тоқтамай, жалғаса түсті. Сол кезде елде бірнеше 
саяси партиялар құрылды: “Араб тәуелсіздігі”, “Араб 
бірлігі”, “Халықтық партия”, “Коммунистік пар тиясы”.

1925 жылы Сирия мен Ливанда халық көтерілістері 
үздіксіз болып тұрды. Ол кезде Франция қарулы күшін 
Мароккодағы ұлт-азаттық көтерілісті басуға жұмсаған. 
Келесі жылы негізгі әскери бөлімшелерін Сирияға ат-
тандырып, осы аймақты тұншықтыруға кірісті. Англия-
ның қарамағындағы жерде тыныштық орнай қоймады. 
Египеттегі толқулар мен көтерілістер Палестина мен 
Иракта қолдау тауып, 1919—1922 жылдары жағдай қат-
ты шиеленісті. Англия өкіметі оларды күшпен басып 
отырды. Сонымен бірге олар араб көсемдері және саяси 
қайраткерлерімен ауыз жаласу әдісін де пайдаланды. 
Соның нәтижесінде 1923 жылы мамырда Иордан өзенінің 
шығысындағы  өңір де Трансиордания  әмірлігін  құру 
туралы шешімді бекітіп, оның басына Хусейннің  ұлы  Аб-
долланы қойды. 

Палестинаның қалған бөлігіне ағылшындар тікелей 
билік жүргізді.
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Ирак соғыс кезінде ағылшындар жағына өтті. Ел 
тұрғындары 1918 жылы көтеріліске шығып, тәуелсіздікті 
талап етті. “Ислам өркендеу қоғамы”, “Тәуелсіздік қал-
қаны” атты ұйымдар пайда болды.

Протекторат шешімі шыққанда бүкіл Ирак қозғалып, 
жаз айларында көтеріліске қатыспаған аудан қалмады. 
Ағылшындар 150 мың әскер төгіп, 1920 жылдың күзінде 
көптеген қала, кенттерді басып, Ирак өкілдерімен ке-
ліссөз бастап, мандатты  мойындаған мәліктік құруға  
уағдаласты. Оның тағына Фейсал әмірді отырғызды. 
Сөйтіп, Хусейн балалары Трансиордания мен Ирак тағын 
иеленді.

Арабия түбегіндегі саяси жағдай өте күрделі дамыды. 
Оның жағалауындағы әмірліктер — Аден, Хадрамаут, 
Мас кат, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт ағылшындарға 
тәуелді болды. Қалған бөлікте 5 мемлекет — Хиджаз, 
Неджд, Джебел-Шаммар, Асир, Йемен орналасты. Йемен 
мен Неджд өзара қырқысумен болды. Йеменнің басында 
Яхья имам тұрды. Неджд  билеушісі Абд әл-Азиз ибн Сауд  
1920 жылдары Хусейнді жеңіп, Хиджаз, Мекке, Мединені 
өзіне қаратты. 1927 жылы ол мәлік атанып, Сауд Ара-
биясын басқарды.

Азиядағы араб елдерінің 1920 жылдардың соңы — 
1930 жылдардың басындағы дамуы. Франция билігіндегі 
Ливан мен Сирияда жағдай біраз тұрақтанғандай болып, 
өндіріс орындары мен ауыл шаруашылығы дами түсті.

1930 жылы жаңа конституция дайындалып, мандат 
тәртібі сақталған Сирия Республикасы өмірге келді.  
Трансиорданиямен шарт жасасып (1928 ж.), Англия 
оның әскери күштерін, сыртқы саясатын, қаржы жүйесін 
бақылап отырды.

Палестина арабтарының наразылығы осы кезде қатты 
өршіп, тоқтаусыз ереуілдер ағылшындардың мазасын 
алды.

Ирак халқы мандат жүйесін жоюға талаптанған күресін 
жалғастыра берді. 1927 жылғы желтоқсанның 14-і Ирак 
пен Англия бес жылдан соң мандаттық тәртіптен бас тарту 
туралы келісімге келді. 1930 жылы үкімет басына Н. Саид  
отырды. Ол Англиямен 25 жылдық күші бар жаңа шарт 
жасасып, Ирак елі өз тәуелсіздігін жариялады. Шарт бап-
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тары Англияға Ирак жолдары мен байланыс құралдарын 
еркін пайдалануға құқық берді.

Кейбір ұлтшыл топтар Германиямен жақындасу жолда-
рын іздестірді. Сондықтан Англия Иракты өз ықпалынан 
шығармауға барлық күш-қуатын аямай жұмсады.

Сауд  Арабиясы  мен  Йеменде  монархиялық  тәртіп  
нығая түсті.

Африкадағы араб елдерінде ұлтазаттық күрестің 
өрістеуі. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде-ақ араб 
халықтарының отаршылдарға қарсы қозғалыстары бас-
талды. Соның бірі Египетте, екіншісі Мароккода өтті.

Марокконың таулы аудандары Батыс елдеріне ба-
ғынбай жүрген. Соғыс бітісімен испан үкіметі 60 мың 
әскер жинап, оларды өзіне қаратпақ болды. Риф таула-
рын мекендеген тайпалар испандарға қарсы көтерілді. 
Мұхаммед ибн Абд әл-Керим бастаған жасақ 1921 жылы 
испандықтардың 20 мың әскерін ойсырата жеңді. Бұдан 
кейін Риф  Республикасы құрылып, Абд әл-Керим оның 
президенті болды.

Бұған дейін Франция  Испаниямен  бақталас  болып, 
арабтарға қару-жарақ сатып келсе, 1924 жылы бұл екі ел 
бірігіп, 300 мың әскер күшімен Мароккодағы  ұлт-азат-
тық  қозғалысты  тұншықтырды.

Алжир мен Тунис зиялылары тәуелсіздік мәселесін 
көтеріп, Париж конференциясына тілектерін жеткізген 
болатын. Франция оған көнбеді. Кейін біраз жеңілдіктер 
енгізуге келісіп, ауқатты тұрғындарды жергілікті сайлауға 
қатыстыруға және барлық дауыс берушілердің 13%-ын 
қамтуға құқық берді.

1925 жылы Франциядағы алжирліктер арасында Ах-
мед Мессали қажының басқаруымен “Солтүстік Африка 
жұлдызы” одағы құрылды.

Тунисте Социалистік федерация құрылды және “Дұс- 
түр партиясы” (араб. дұстүр — конституция) өмірге келді. 
Олар астыртын қызмет атқарды.

Ұлт-азаттық қозғалыстың негізгі оқиғалары Египетте 
жүріп жатты. Буржуазиялық қайраткерлер Париж кон-
ференциясына үміт артып, Египетке толық тәуелсіздік 
береді деп сенген еді. Бірақ ағылшындар уәдесін орындау-
ды ұмытты. Буржуазиялық топтар  әл-Уафд әл-Мысри 
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(Египет өкілдігі) партиясын құрып, қозғалысты басқарды,  
оның жетекшісі Саад  З а ғ л ұ л  (1860—1927 жж.) болған.

1918 жылғы 8 наурызда Зағлұл бір топ серіктерімен 
тұтқындалып, Мальта аралына айдалғанда, Египетте жап-
пай ереуілдер басталған.

Англия Уафд жетекшілерімен келісімге келіп, қарулы 
көтерілісті тоқтату туралы үндеу жариялауға мәжбүр бол-
ды. Зағлұл және басқалары елге қайтарылды. 

Халық қаһарынан сескенген Англия 1922 жылы ақпан
да Египеттің тәуелсіздігін мойындап, протектораттық тан 
бас тартты. Сұлтан Фуад мәлік атағын иеленді. 1923 жылы 
жаңа конституция бекітіліп, Египет конституциялық 
монархияға айналды.

Бірінші сайлауда Уафд партиясы жеңіске жетіп, Зағлұл 
үкімет басына келді. Ол елден ағылшын армиясын кетіру 
және Суданмен бірігу туралы келіссөздер жүргізе бастады.

Зағлұл үкіметі басқыншылармен келісе алмай, билік-
тен кетті. Египет парламенті таратылып, Суданнан Египет 
армиясы шығарылды.

Ел жартылай тәуелді жағдайда қала берді.
Судан ағылшындардың мақта өсіретін, шикізат өнім-

дерін беретін отарына айналды.
Африкадағы араб елдерінің 20жылдардың соңы мен 

30жылдардағы дамуы. Дүниежүзілік экономикалық 
дағдарыс жылдарында араб елдері қатты күйзеліске 
ұшырады. Ауылшаруашылық өнімдері өтпей, өндіріс 
күрт қысқарды. Алжир астығының бағасы 30—60%-ға 
төмендеді. Мароккода темір кені мен фосфорит шығару 
2—5 есе азайды. Тунисте ауылшаруашылық өнімдері ар-
зандады. Темір кенін өндіру 4 есеге жуық кеміді. Египет 
пен Судан мақтасы тау-тау болып шіріп жатты.

Батыс елдері наразылыққа жол бермеу шараларын 
қарастырды. Мароккода 1930 жылы мамырда Франция 
“Бербер заңын” жариялап, бербер тайпаларының сот 
билігін тікелей француз әскери мекемелеріне жүктеді. 
1934 жылы Марокко  ұлттық комитеті құрылды. Бұл 
елдегі бірінші саяси партия еді. Ол тәуелділікті шектеу 
және парламент пен біртұтас үкімет құруды көздеді. Отар-
лаушылар оның қызметіне тыйым салды.

Алжирде азаттық қозғалысы едәуір жанданып, 
1930 жылдардың басында Реформашылар одағы пайда 
болды, Солтүстік Африка жұлдызы қайта құрылды.
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тунис 1933 жылға дейін созылған шаруашылық 
дағдарысына ұшырап, жұмыссыздық, қуаңшылық сал-
дарынан ашаршылық жайлап, елде адам шығыны орын 
алды. Дұстүр партиясы арасында жікшілдік ұлғайып, 
1934 жылы “Жаңа дұстүр” тобы құрылды. Оның жетек-
ші сі адвокат Хабиб  Бургиба халық бұқарасына сүйеніп 
ұлт-азаттық күресті дамыту бағдарламасын ұсынды.

Ливияны толық бағындыру саясатын орындау үшін 
Италия үкіметі 1930 жылдардың ортасында барлық күшін 
пайдаланды. Жағалаудағы ең құнарлы жердің 230 мың 
га-на еуропалықтар қоныстандырылды. Жерсіз қалған 
феллахтар қалаларға шұбырды.

Англия Египетте қоныстанған Мұхаммед  Ыдырыс  
Сенуссимен тіл табысуға тырысты. Ол Ыдырысқа қараған 
14 мыңдық Ливия легионын жабдықтап, кейін Италия мен 
Германияға қарсы пайдаланды.

Египетте 1929 жылы Уафд үкіметі қызметтен кетіп, 
Халық партиясының жетекшісі Исмаил Сидки билікке 
шақырылды. 1934 жылы азық-түлік бағасы өсуіне байла-
нысты қалаларда жаппай ереуілдер басталды. Сарай тобы 
мен ағылшындар бұрынғы конституцияны қайтадан  күші-
не енгізуге мәжбүр болды.

1936 жылғы сайлауда Уафд жеңіске жетіп, үкімет ба-
сына Наххас паша келді. Ол Англиямен 20 жылдық шарт 
жасасып, басқыншылық тәртіпті жойғызды, бірақ ірі 
қалаларда ағылшын қарулы күштері орналасу құқығына 
ие болды. 1940—1942 жылдары Италия—Германия жағы 
бірнеше рет шабуыл ұйымдастырып, Египетті басып алмақ 
болды, бірақ әл-Аламейн маңындағы шайқаста Роммель 
бастаған герман әскерлері талқандалып, сәтсіздікке ұшы-
рады. Марокко, Алжир жеріне АҚШ әскерлері келіп, 
Италияға қарсы шабуыл ұйымдастырды. Мағриб арабтары 
фашистерге қарсы ұрыстарға қатысып, жеңіске жетті. 

Египет Германияға қарсы соғыс жариялауға 1945 жыл-
ғы ақпанда ғана келісті. Сөйтіп, БҰҰ құруға қатысты. 
1945 жылы мамыр айында француз отаршылары алжир 
халқының ұлт-азаттық қозғалысын әскери күштерді пай-
даланып басып тастады. Соғыс аяқталар кезде араб елдері 
бірігу мәселесін қайта көтеріп, Араб  елдерінің  Лигасын  
құрды.
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Африкадағы Бірінші дүниежүзілік соғыстың салдары 
мен жалпы жағдайы. Африка Батыс Еуропа елдерінің кон-
гломератына айналды. Батыс және тропиктік аймақтарда, 
Мадагаскар мен Үнді мұхитындағы аралдарда Франция 
қожалық етті. Оның иелігінде Солтүстік Африканың 
арабтар жайлаған Марокко, Алжир, Тунис елдері бол-
ды. Ұлыбритания шығыс, оңтүстік, батыс аймақтардағы 
елдерді бағындырды.

Шығысында, батысында, оңтүстік-батысында Герма-
ния табан тіреп тұрды. Оның үстемдігі Танганьика, Уган-
да, Руанда, Бурунди, Того, Камерун, Намибия елдерінде 
орнады. Португалия Мозамбик, Ангола, Гвинея-Бисау, 
Жасыл мүйіс аралдарын иемденді. Бельгия отаршылдары 
Конгоны басып алса, Италия қазіргі Сомали, Эритреяны 
қолында ұстады. Испания да құр қалмай, Батыс Сахара  
мен Марокконың бір бөлігін иеленген еді. Оңтүстік ау-
дандарда Англияға бағынышты Оңтүстік Африка Одағы 
құрылды.

Бірінші дүниежүзілік соғыста жеңілген Германия ның 
отарлары Англияға, Францияға, Бельгияға өтіп кетті, 
ал германдық Оңтүстік-Батыс Африка (қазіргі Намибия) 
Оңтүстік Африка Одағына тәуелді  болды. Сөйтіп, бірне-
ше  Еуропа  мемлекеті  бүкіл  құрлықты  бөлісіп,  халқын 
қанады. Күшпен, зорлықпен орнатылған империалистік 
отаршылдық тәртіп зардабына қарсы Африка халықтары 
дүркін-дүркін көтеріліске шығып отырды.

Батыс елдері отарларында әртүрлі билік жүйесін енгіз-
ді. Француздар өздерінің тікелей әкімшілік биліктерін 
орнатса, ағылшындар жергілікті көсемдерді жақын тар-
тып, соларға сүйену әдісін жиі пайдаланды. Бұл тәртіп 
негізінде заң шығарушы кеңестер құрылып, оған ауқатты 
отбасылар қатысты.

Әлеуметтікэкономикалық дамуы. 1920—1930 жылда-
ры Африка елдерінде шетелдіктер үстемдігі нығая түсті. 
Аймақтағы барлық елдердің экономикасы біржақты бо-
лып, дәнді дақылдардың бір ғана түрін өсіруге бағытталды. 
Алтын жағалауда (қазіргі Гана) какао өндіріліп, Сенегал 
мен Гамбия — жержаңғақ, экваторлық Африка елдері 
мақта шығарды. Ал тау-кен өнеркәсібі үшін бұл елдер тек 
шикізат Сьерра-Леоне — темір кенін, Конго — темір кені, 
мыс және т. б. шығарумен айналысты.
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Отар елдегі жұмысшылар жалақысы өте төмен бол-
ғандықтан, өндірілген тауарлардың да құны арзан еді. Ал 
оны сатушылар пайданы көп табатын. Африкалық ша-
руалар, тіпті құлдар қатарында еуропалықтардың план-
тацияларында еңбектенетін.

Жерсіз шаруалар, салық төлей алмайтындардың 
көбі басыбайлы ретінде плантациялық жұмысшылар 
қатарында болды. Тұрмыстың нашарлығынан, қара 
жұмыстың ауыртпалығынан адам шығыны шектен асты. 
Сонымен бірге кедейленген шаруалар тау-кен қазба жұ-
мыстарына қарай шұбыратын. Шахталар мен ке ніш 
жұмысшыларының өмірі адам айтқысыз қиын еді.

Саяси жағдай және ұлтазаттық қозғалыс. Көптеген 
елдерде империалистер мен отаршылдарға қарсы қозғалыс 
қалыптасты. Олардың басында бұрын феодалдық көсемдер 
тұрса, жаңа кезеңде саяси партиялар мен қоғамдық 
ұйымдар құрылып, азаттықты қолдаушылар қатарына 
жұмысшылар мен буржуазиялық топтар қосылды. Бұл 
шамалы болса да экономикалық-әлеуметтік жағдайы алда 
келе жатқан елдерде байқалды (Нигерия, Алтын жағалау, 
Сьерра-Леоне, Кения, Оңтүстік Африка Одағы).

30-жылдардың басында Конгода, Ганада, Нигерияда, 
Анголада, Оңтүстік Родезияда, Танганьикада, Маврита-
нияда наразылық басталды. Қалалар мен селолық аудан-
дарда, кеніштер мен шахталарда ірі ереуілдер, толқулар, 
көтерілістер болып, отаршылдар оларды аяусыз басып 
отырды.

30-жылдардың ортасында Италияның фашистік  үкіме-
ті Эфиопияны жаулауға кірісті. Жергілікті халық оған 
қарсы қаһармандықпен күресті, бірақ қаруы мықты Ита-
лия әскерлері елдің көп жерін басып алды.

Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде бірнеше мил-
лион африкалық Еуропа елдерінің армиясы қатарына 
шақырылып, қара жұмысқа салынды. Африка тау-кен 
байлығын пайдаланған еуропалықтар құрлықта өндіріс 
орындарын салды, кеніштер ашты. Бұл істерден АҚШ та 
тыс қалмады.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Ұлыбританияның, Францияның, Ресейдің Бірінші дүниежүзілік соғыс 
кезін дегі араб әлеміндегі саяси мақсаттарын түсіндіріңдер және ман
дат жүйе сінің мәнін ашыңдар.
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2. 1920 жылдардағы араб ұлтазаттық қозғалысы туралы әңгімелеп бе
ріңдер. Қандай араб елдері өзінің тәуелсіздігін жариялай алды?

3. Африкадағы араб елдерін картадан көрсетіңдер. Араб елдеріндегі 
ұлтазаттық күреске сипаттама беріңдер. 

4. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында Африкадағы араб елде рінде 
қандай соғыс қимылдары орын алды?

5. Саяси картаны пайдаланып, Еуропа елдерінің Африкадағы отаршыл
дық жүйелерін еске түсіріңдер. Африкадағы өзгерістер неге байла
нысты болды?

§ 15. ЕКіНШі  ДҮНИЕЖҮЗіЛіК  СОҒЫС

Германияның польшаға шабуылы. 1939 жылдың 
1 қыркүйегінде фашистік Германия әскері Польшаға баса-
көктеп кірді. Польшаға шабуыл жоспары 1939 жылдың 
11 сәуірінде дайындалған болатын.

Немістің 57 дивизиясына қарсы 33 поляк дивизиясы 
ерлікпен шайқасты. Жылжымалы топ бөлімшелеріне 
сүйенген Гитлер әскері майданды бірнеше жерден бұзып, 
Польша әскерін бөлшектеп, екі апта ішінде талқандады.

КСрО саясаты. Кеңес Одағы 1939 жылғы 29  тамыздағы  
КСРО-Германия келісімінің құпия бағыты бойынша 
1939 жылдың 17 қыркүйегінде кеңес әскерін Польшаға 
енгізіп, Польша құрамындағы Батыс Украина мен Батыс 
Белоруссия жерін өзіне қосып алды.

Кеңес Одағы Фин үкіметінен шекарасын Ленинградтан 
шегіндіруді өтінді. Финляндия бұл талапты орындау-
дан бас тартты. 1939 жылы 30 қарашада кеңес әскері 
Финляндияға қарсы соғыс әрекетін бастады. Ұлттар Лига-
сы КСРО әрекетін басқыншылық деп бағалап, оны өзінің 
құрамынан шығарып тастады.

Кеңес-Фин соғысы 1940 жылы 12 наурызда бітім-
шартына қол қоюмен аяқталып, Финляндия шекарасы 
Ленинград қаласынан едәуір алыстатылды, ол елдің 1/4 
аумағы КСРО-ға өтті.

“Оғаш соғыс”. Батыста француздар мен ағылшындар-
дың 115 дивизиясы қимылсыз қарап тұрды. Франция мен 
Англияның басқарушы топтары қорғаныс тәсілін пайдалы 
деп есептеді. Ағылшын-француз флотының теңіздегі билігі 
және күшті бекітілген Мажино бекінісі немістердің ша-
буылына тойтарыс береді деп пайымдады.
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1940 жылдың көктемінде неміс әскерлері Батыс 
майданда шабуылға шықты. 9 сәуірде Дания мен Нор-
вегияны басып алды. 10 мамырда Германия Францияға 
шабуылын бастап, Бельгия мен Голландияға басып 
кірді. 14 мамырда Голландия, 28 мамырда Бельгия тізе 
бүкті. Францияның солтүстік жағалауындағы Дюнкерк 
маңайындағы ағылшын-француз әскерлерінің 400 мыңдай 
тобы қоршауға алынып, қиратылды.

1940 жылы 10 маусымда Франция басшылары Париж- 
ден Бордо қаласына көшті. Дәл сол күні Францияға қар-
сы Италия соғыс ашты. 16 маусымда Франция премьер-
министрі қызметіне маршал Анри Петен отырды. 
1940 жылы 22 маусымда Компьен орманында — Германия 
мен Франция, кейін Италия мен Франция татуластық 
келісіміне қол қойды. Франция соғыс әрекеттерін тоқ-
татты. Татуластық шарты бойынша — Францияның 
үштен екі бөлігі, Парижді қоса, Германияға берілді. Пе-
тен өкіметінің резиденциясы оңтүстік аймақтағы Виши 
қалашығында болды. 

Әскери министрдің бұрынғы орынбасары генерал 
Шарль де Голль Англияда жүріп Азат Франция патриот-
тық қозғалысын басқарды.

Германия мен Италияның Англияға қарсы соғыс 
әрекеттері. 1940 жылдың жазында Гитлер Англия жеңілді 
деп есептеп, оны келісімшартқа шақырды. Алайда Англия 
өкіметі бұл ұсынысты қабылдамады. Ағылшындар тез 
қарқынмен жаяу әскерлерін құрды. Ұлыбританияға оның 
доминиондары көмектесті.

Америка Құрама Штаттары бейтараптық сақтап, Гер-
манияның Еуропадағы жаулаушылық әрекеттеріне жол 
берді. Рузвельт өкіметі ірі әскери құрылыс бағдарламасын 
жүзеге асыруға және қарулы күштерін көбейтуге кірісті. 
Соғысқа қатынаспай-ақ АҚШ Англияға үсті-үстіне әскери-
экономикалық көмек көрсетті. 1941 жылы наурызда  АҚШ 
конгресі лендлиз  (несие беру) туралы  заң  қабылдады.

Бұдан соң Англия Америкадан тегін қару-жарақ, киім, 
азық-түлік ала бастады. Ағылшын ғалымдары мен АҚШ 
мамандары бірлесе отырып, ядролық қару шығаруды қол-
ға алды.

Үштік пактіге көп уақыт өтпей Германияға тәуелді 
жаңа одақтастар — Румыния, Венгрия, Болгария, Испания 
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және Финляндия қосылды. Батыс Еуропадағы үш мемле-
кет қана — Швеция, Швейцария және (Эйре) Ирландия — 
толық бейтараптықты сақтады.

1940 жылдан бастап соғыс қимылдары Шығыс және 
Солтүстік Африка аумағындағы елдерді қамтыды. Ита-
лия соғыс әрекеттерін Египетте орналасқан ағылшын 
әскерлеріне қарсы бұрды. 1940 жылы КСРО Шығыс 
Балтық жағалауындағы Эстония, Литва, Латвияны өзіне 
бағындырды. 1941 жылы сәуірде неміс әскерлері Грекия 
мен Югославияны жаулап алды.

Фашистік жаңа тәртіп. Қарсыласу қозғалысы. 
1941 жылдың жазына қарай Германия мен Италия 
Еуропаның 12 мемлекетін басып алып, Еуропа кеңістігінде 
өз билігін орнатты.

Басып алынған елдерде жаңа тәртіп деп аталатын 
фашистік режім орнатылды: демократиялық еркіндіктер 
жойылды, кәсіподақтар мен саяси партиялар таратылды. 
Олардың экономикасы жеңуші елдердің қызметіне жегіл ді.

Көптеген елдерде жаңа тәртіпке қарсы патриоттық 
және антифашистік қозғалыс көтерілді. Қарсылық 
қозғалысына саяси және діни көзқарастары әрқилы аза-
маттар мен ұйымдар қатысты. Басқыншыларға қарсы 
күресті эмиграциядағы өкімет басшыларымен қатар 
патриоттық топтар да қолдады. 1941 жылдың жазында 
Англияда Чехияның, Польшаның, Бельгияның, Гол-
ландияның, Данияның, Люксембургтің, Грекияның, 
Югославияның, Латвияның, Литваның, Эстонияның 
эмигранттық өкіметтері болды. 

Кеңес Одағындағы Ұлы Отан соғысы. 1940 жылғы 
18 желтоқсанда Гитлер “Барбаросса” жоспарына қол 
қойды. Гитлершілдер КСРО-ға қарсы “Қауырт соғыс” 
(блицкриг) ашып, ол 8—10 апта ішінде, қыс түскенге де йін 
аяқтауға тиіс деп жоспарлады.

1941 жылдың 22 маусымында таңға жуық фашист 
әскерлері КСРО аумағына соғыс жарияламастан баса-
көктеп кірді. Германия жағында соғысқа Румыния, 
Венгрия, Финляндия, Италия, Словакия және Хорватия 
әскерлері қатысты. Испания өкіметі кеңес-герман май-
данына еріктілерден құралған дивизия жіберді. Кеңес 
Одағына қарсы 190 дивизия, оның ішінде, 153 неміс диви-
зиясы, жалпы Герман қарулы күштерінің 80%-ы қатысты. 
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Шығыс майданы Екінші дүниежүзілік соғыстың шешуші 
майданына айналды.

Германияның шабуылы Кеңес Одағына өте ауыр тиді. 
КСРО-ның батыс шекаралық аймақтарында 170 диви зия 
шоғырланған еді. Соғыс қарсаңында 40 мыңнан астам 
командир мен саяси қызметкерді қуғын-сүргінге ұшыра- 
ту Қызыл армияның басшылық құрамын қатты әлсірет-
кен-ді.

1941 жылдың күзінде неміс әскерлері Балтық жа-
ғалауын, Молдавияны, Украинаны, Белоруссияны басып 
алып, Ленинградты қоршады, Мәскеуге жақындады.  
Бірақ герман армиясының Мәскеу түбінде тоқтатылуы 
(1941 жылғы желтоқсан) Гитлердің “Қауырт соғыс” жос-
парын іске асырмады.

Кеңес Одағы жауға күшті қарсылық көрсетті. Қазақ 
халқының да жеңіс күнін жақындату үшін қосқан үлесі  
зор болды. Біздің республикадан майданға 1,7 млн аза-
мат шақырылған. Мәскеу түбіндегі шайқастарда генерал  
И. Панфилов басқарған 316-дивизия қимылдары атақты 
28 жауынгер дің 50 танкіге тойтарыс беруі, жас офицер 
Б. Момышұлы бастаған батальон ерлігі әлемге жайылды. 
Қазақтың үш бірдей ару қыздары: Әлия Молдағұлова, 
Мәншүк Мәмето ва Кеңес Одағының батыры, ал Хиуаз Дос-
панова Халық қаһарманы деген атаққа ие болды. Рейхстаг-
қа бірінші бо лып Қызыл ту тіккен қазақ Р. Қошқарбаев еді.

Соғыс жылдары Қазақстанға Кеңес Одағының батыс 
аудандарынан көптеген өнеркәсіптік өндірістер көшірілді. 
Ауыр машина жасау зауыттары, сондай-ақ тоқыма, мақта 
мата, аяқкиім фабрикалары Қазақстан жерінде өнім беріп, 
майдан қажетін өтеуге кірісті. 

1942 жылдың жазында неміс әскерлері Шығыс май-
данындағы шабуылын жаңғыртты. Олар Курск және 
Харьков түбінде кеңес қорғанысын бұзып, Сталин-
град пен Кавказ өңіріне жақындады. Осы аймақтағы 
қанды шайқастардың барысында немістердің үздіксіз 
шабуылдауға шамасы жетпеді.

Жапонияның тынық мұхиттағы және Шығыс Азия
дағы шабуылдары. Еуропа майдандарында шайқастар 
өрши түсіп, Жапонияның премьер-министрі генерал Тод-
зио АҚШ пен Англияға қарсы соғыс әрекетін тездетуге 
тырысты. Ол Оңтүстік-Шығыс Азия мен Тынық мұхиттың 
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шексіз кеңістігінде операция жүргізуді Жапония теңіз 
флотына жүктеді. 1941 жылы 7 желтоқсанда 10 күндік жа-
сырын сапар шеккен Жапония кемелері тұтқиылдан Пёрл-
Харборға шабуылдады. АҚШ-тың көптеген кемелері суға 
батты, порт құрылыстары қиратылды. Пёрл-Харбордағы 
жеңіліс Америкаға қатты батты. Содан Тынық мұхит 
соғысы басталды.

Жапонияға қарсы соғысты Ұлыбритания және оның 
доминиондары, Голландия және Латын Америкасының 
бірқатар мемлекеті қолдады.

Антифашистік коалиция. Біріккен Ұлттар Декла
рациясы. Германия мен оның одақтастарының КСРО-
ға шабуылы, Жапонияның АҚШ пен Ұлыбританияға 
шабуылы фашистік басқыншыларға қарсы күресуші 
бірқатар мемлекеті бірігуге мәжбүр етті. 1941 жылы 
тамызда Ф. Рузвельт және У. Черчилль “Атлант хартия-
сын” жариялады. Онда олар соғыстағы өздерінің ресми 
мақсатын анықтады. Бұл құжат антигитлерлік коали-
ция ның бағдарламалық деректерінің негізі болды. 
“Атлант хартиясы” демократиялық елдердің аумақтық 
тұтастығын, бірлігін, өздеріне тиісті басқару жүйесін, 
жаппай қауіпсіздіктің сенімді жүйесін бекіту қағидасын 
қолдайтынын айқындады. Оны Кеңес Одағы да жақтады. 
Сөйтіп, бірте-бірте антифашистік коалиция қалыптаса 
бастады. Оған үш ірі держава — Ұлыбритания, АҚШ және 
КСРО басқа да көптеген мемлекеттер қосылды.

1941 жылы 11 желтоқсанда Германия мен Италия  
АҚШ-қа қарсы соғыс жариялады. Соғыс шеңберінің 
кеңеюі және фашистік қатердің өсе түсуі антифашистік 
коалицияның нығаюын талап етті. 1942 жылы 1 қаңтарда 
26 ел Атлант хартиясының принциптері мен мақсатына 
қосыла отырып, Біріккен Ұлттар Декларациясына қол 
қойды.

Антигитлершілдер коалициясының басты міндеті 
Еуропада екінші майдан ашып, соғысты аяқтау мерзімін 
қысқарту болды.

Соғыс барысындағы өзгеріс. Сталинград түбіндегі 
1942 жылдың күзі мен қысындағы шайқастың және кеңес 
армияларының шабуылы нәтижесінде 100-ден астам неміс 
дивизиясы талқандалды. Германияның одақтастары да 
ауыр шығынға ұшырады. Сталинград түбіндегі жеңіс және 



93

1943 жылғы жаздағы Курск түбіндегі шайқас соғыстың 
түбірлі өзгерістерін айқындады.

1942 жылғы 23 қазанда генерал Монтгомери бастаған 
8-ағылшын армиясы әл-Аламейн ауданында Роммель 
бастаған Германия-Италия әскерінің тас-талқанын шы-
ғарды. 1942 жылы 8 қарашада Солтүстік Африканың 
Марокко және Алжир жағалауына АҚШ-тың десанттары 
түсіріліп, Италия-Германия әскери топтарын тізе бүгуге 
мәжбүр етті. 1943 жылы 10 шілдеде одақтастар десант 
түсіру арқылы Оңтүстік Италияны тез басып алды. 

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. 1939—1941 жылдардағы Германия, Италия, Жапония соғыс күш те
рiнiң сәттi әрекеттерiнiң себебiн ашыңдар.

2. Антигитлерлiк одақ қай жылы құрылды?
3. Қырымдағы халықаралық конференция қандай мәселелерге 

ерекше көңiл бөлдi?
4. Бұл соғыста КСРО қандай рөл атқарды?
5. БҰҰ құрылуы жөнiнде реферат дайындаңдар.
6. Қазақ халқы Ұлы Отан соғысына қандай үлес қосты.

У. Черчилль,  Ф. Рузвельт,  И. Сталин. Тегеран, 1943 ж.
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Үшінші  бөлім.  XX  ғаСырдыҢ  Екінші 
жартыСындағы Еуропа  мЕн  амЕрика  ЕлдЕрі

§ 16. ҰЛЫБрИтАНИя

Ұлыбританияның соғыстан кейінгі жағдайы. Ұлы-
британия антигитлерлік коалицияның бір мүшесі ретінде 
Екінші дүниежүзілік соғыста жеңіске жетті, бірақ бұл елдің 
материалдық шығыны айтарлықтай көп болды. Ұлыбри-
тания экономикасы соғыстан дағдарыс жағдайында шық-
ты.

Соғыс жылдарында Ұлыбритания ұлттық табысының 
25%-ынан айырылды. Онымен қоса ол өзінің бірқатар 
сыртқы қаржы активтерін жоғалтып, АҚШ-қа және өзінің 
доминиондарына қарыздар болды. Соғыс қажетіне алтын 
қорының едәуір бөлігін және шетелдердегі салымдардың 
1/4 бөлігін жұмсады. Елдің мемлекеттік қарызы өсті. 
Соғыс жылдарында Ұлыбританияның коммерциялық 
экспорты қысқарып, сауда флотындағы кемелер саны да 
азайды. 

Британия доминиондары өздерінің экономикалық 
және саяси тәуелсіздікке икемді екенін дәлелдеп берді. 
Отарлардағы ұлт-азаттық қозғалыстар етек жайып, өрши 
түсті.

Соғыс жылдарында У. Черчилль үкіметінің қолдауына 
сүйенген консерваторлар, лейбористер мен либералдар 
коалициясы ұлттар мен ұлыстардың бірлігін нығайтып, 
басын біріктіруде маңызды рөл атқарды.

Лейбористер партиясының билікке келуі және Эттли 
үкіметінің саясаты. Лейбористік партия 1945 жылғы 
сайлау науқанына тыңғылықты дайындалып, көңілге 
қонымды жобаларын ұсынды. Партияның бұл жобасы 
британ экономикасы мен әлеуметтік салаларын жаңартып, 
“ауқатты мемлекет” негізін құрастырамыз” деген қағидаға 
сүйенді. Бұл үшін экономиканың бірқатар салаларын мем-
лекет қолына көшіру арқылы қоғамның барлық мүшесінің 
жағдайын жақсартып, тұрақты молшылыққа қол жеткі-
зуге болады деген ұмтылыс пайда болды. Лейбористер 
өздерінің “Ұлыбритания социалистік ынтымақтастығын” 
құруға ұмтылған партия екендігі туралы мәлімдеді.
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1945 жылғы 5 шілдеде өткен сайлау қорытындысы лей- 
бористердің Қауымдық палата шеңберінде ірі жеңіске жет-
кенін көрсетіп берді. К. Эттли бастаған лейбористік өкімет 
алдында аса ірі саяси, экономикалық және қаржы мәселелері 
тұрды. 1945 жылы тамызда Құрама Штаттар Ұлыбританияға 
лендлиз арқылы қаражат төлеуді тоқтатты. Лейбористер 
өкіметі АҚШ пен Канададан қарыз сұрауға мәжбүр болып, 
1945 жылғы желтоқсанда және 1946 жылғы наурызда 
5-6 млрд доллар мөлшерінде қарыз алды.

Азық-түлік тауарлары және тұрмыстық заттар кар- 
точкалық негізде сатылды. Бұл қыспақтан шығу үшін 
лейбористер үкіметі жоспарлы экономиканы кеңей тіп, 
мемлекеттің тікелей әлеуметтік қамқорлығын орна-
туға мәжбүр болды. Бұл үшін көмір, болат және газ 
өнеркәсіптері, электр қуаты және автокөлік салалары 
мемлекет қолына көшті. Ағылшын банкі де мемлекет 
қарамағына алынды. 

Лейбористер бірқатар әлеуметтік реформалар жүргізді. 
Олар 1927 жылы қабылданған жұмысшыларға қарсы 
заңның күшін жойды. Кәсіподақ құқығын қалпына 
келтірді. 1945—1948 жылдары әлеуметтік қамсыздандыру 
және денсаулық сақтау салаларына жаңа жүйе енгізілді. 
Жұмыссыздыққа, жұмыс қабілетін жоғалтқанда, өнді-
рістік жарақат алғанда төленетін жәрдемақы, сондай-ақ 
қартайғанда және жесір қалғандарға зейнетақы төлеу 
мөлшері қарастырылды. 1948 жылы денсаулық сақтау 
саласының ұлттық жүйесі құрылып, тегін дәрігерлік  
көмек көрсету ісі қолға алына бастады. 

1948 жылы Британия экономикасы соғысқа дейінгі 
деңгейіне жетіп, елдің әлеуметтік жағдайы тұрақталды. 
Бірақ мемлекеттің шаруашылық жағдайына тікелей ара-
ласуы жекеменшік секторына тиісті қаржы мөлшерін 
едәуір қысқартты. Мемлекеттің қаржыландыру  ісі  күн-
нен-күнге әлсірей түсті. 1950 жылы Эттли кабинеті “Мар-
шалл жоспарынан” бас тартуға мәжбүр болды.

Өзінің сыртқы саясатында Эттли кабинеті 1946 жылғы 
5 наурыздағы У. Черчилльдің Фултон қаласындағы сө-
зін қостап, “қырғиқабақ соғыс” тартысына жол ашты. 
Англияның АҚШ-пен “ерекше қатынастар” және атлан-



96

тикалық ынтымақтастық принципімен жақындасуы жос-
парланды. 1946 жылы Британияда атом бомбасын жасау 
туралы шешім қабылданды. 1948 жылы Британия Батыс 
одақ бірлігіне, 1949 жылы Еуропа Кеңесінің мүшелігіне 
қабылданды.

1949 жылы Ұлыбритания мен АҚШ үкіметі Солтүстік 
Атлант блогын (НАТО) құрушылардың алдыңғы тобында 
болды. Ұлыбритания өз отарлары — Үндістанға, Бирмаға 
және Цейлонға тәуелсіздік беруге барды.

Консерваторлар билігі кезінде (1951—1964 жж.). 
1951 жылы өткен сайлауда консерваторлар партиясы 
жеңіске жетті. У. Черчилль қайтадан өкімет басына 
келді. Консерваторлар лейбористер құрған әлеуметтік 
құрылымды өзгертпеді. Оған қоса, олар мемлекеттік әл-
ахуалды жақсарту идеясын қабылдады.

Экономиканың дамуы барысында консерваторлар шо-
йын өндіру өнеркәсібі мен автокөлік жолдары саласын 
мемлекет меншігіне алды, импорттың қысқаруына байла-
нысты азық-түлік бағасы өсті. 1950 жылдардың ортасына 
қарай Ұлыбританияның экономикалық жағдайы біршама 
жақсарды. Өнеркәсіптің ілгерілеуі энергетика, авиа-авто-
мотор, машина жасау, атом, химия, әскери және т.б. жаңа 
салаларда айқын байқалды.

Бірақ консерваторлар кабинеті экономиканың бір-
қалыпты, тұрақты даму жолын ұстай алмады, экономи-
каның өрлеу көрсеткіштерінің баяу дамығанын байқатты. 

Консерваторлар кабинетінің ең өзекті міндеттерінің 
бірі — Британия Ұлттар достастығы тобындағы байланыс-
тарды барынша сақтап, Ұлыбританияның ықпалын 
бұрынғы дай іске асыру болды. Ұлыбритания 1952 жы-
лы “Еуропаның көмір және болат бірлігі” ұйымының 
құрылғанын қолдап, Еуропадағы ықпалдастық талпыныс-
ты және елді НАТО блогына енгізуді барынша жақтады.

У. Черчилль қызметтен кеткен соң консерваторлық 
кабинеттің басшылығына А. Иден (1955—1957 жж.) келді. 
Жаңа премьер-министр бұрынғы кабинеттің саясатын 
жалғастырып, кабинет құрамындағы орта буынның соңы-
на қосылды.

Халықаралық қатынаста консерваторлар партиясы 
АҚШ-тың сыртқы саясат бағытын қолдады. Ұлыбритания 
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Оңтүстік-Шығыс Азия елдері ұйымына, Бағдад пактісіне 
мүше болып кірді. 1956 жылғы қазан — қараша айларында 
Ұлыбритания Франция мен Израильге қосылып, Египетке 
қарсы соғыс ұйымдастырды.

1956 жылғы Суэц каналы аймағындағы тартыстың 
сәтсіздігі А. Иден кабинетінің қызметтен кетуіне себеп 
болды. Жаңа үкіметті консерватор Г. Макмиллан (1957—
1963 жж.) басқарды. Г. Макмиллан жетекшілігі кезінде 
мемлекеттік саясатты жаңарту әрекеті байқалды. 

Британ отарлау жүйесінің күйреуі. 50-жылдарда 
отарлық империяның ыдырауы туралы болжам шын-
дыққа айналды. Мұндай жағдайда Британияның беделін 
сақтау үшін Г. Макмиллан көпнәсілдік ассоциа ция де-
ген идеологиялық бағытқа жол ашты. Байсалды және 
либералдық даму саясаты негізінде ол Шығыс және 
Орталық Африкадағы Ұлыбританияның отаршылдық 
үстемдігінен бас тартып, билікті жергілікті қара түсті 
халықтар өкілдеріне қайтару ниетін білдірді.

60-жылдардың басында барлық Британия отарлары 
тәуелсіздік алды. Ал 70-жылдардың басында Британ 
империясынан бар болғаны Гонконг, Гибралтар, Белиз 
аралда ры сияқты қалдықтары ғана қалды. Британия импе-
риясы Ұлттар  Достастығы деп жаңаланды. Ол тәуелсіз, 
егеменді елдердің ерікті қауымдастығы ретінде қаралды. 

Ұлыбритания 60—70жылдарда. 1964 жылы кезек-
ті парламент сайлауындағы күшті тартыс кезінде лей-
бористердің жолы болып, “Лейбористер және ғылыми 
революция” деген өздерінің бағдарламаларын қабылдады. 
Лейбористердің Г. Вильсон өкіметі (1964—1970 жж.) 
бірінші ұлттың бесжылдық экономикалық жоспарын 
қабылдады. Үкімет  өкімет-бизнес-кәсіподақтың бір лес-
кен әрекетін қамтамасыз етуге тырысты. Ниет туралы  
Декларация бағаның және еңбекақының өсуін белгілі 
мөлшерде шектеуді ұсынды. Қара металлургияны мемле-
кет қарамағына алды. Әлеуметтік саясаттың даму бағытын 
жылдамдатуға тырысты: зейнетақы көлемі өсірілді, жал-
дау ақысы жөніндегі жаңа заңның жобасы дайындалды, 
халыққа қолайсыз болған дәрігерлік рецепт қағаздарына 
салынатын салық түрі жойылды, кең түрде муниципалдық 
тұрғын үйлер салу әрекеті іске асырылды. 
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Сол кезде Солтүстік Ирландиядағы католиктер мен про-
тестант топтардың арасындағы қақтығыстар жиілей түсті.

Сыртқы саясатта Г. Вильсон елдің жалпы нарыққа ара-
ласуы туралы мәселе қойды.

Франция 1973 жылға дейін оған қарсылық білдірді.
70жылдардағы “жаңа консерватизм”. 1970 жылы 

парламент сайлауында консерваторлар жеңіске жетті. 
Жаңа үкіметті Э.Хит басқарды (1970—1974 жж.). Оның 
экономикалық саясаты өндірістің дамуын үдетумен си-
патталды. Бұл саясат жұмыссыздар санын өсірді және 
құнсызданумен күрестің құралы ретінде кәсіподақ 
ұйымдарына қарсы заңдар қабылдауға мәжбүр етті.

1973 жылғы 1 қаңтарда Ұлыбритания Еуропалық  
экономи калық  қоғамдастықтың  мүшесі болды.

Консерваторлар өкіметі меншіктік секторды, өндірісті 
құнсыздану арқылы өсіру саясатын нығайтуға тырысты. 
Мемлекет өндірістің бір бөлігін жекеменшік капиталға 
сатты. 1974 жылы мерзімінен бұрын болған парламент 
сайлауында басым дауыспен лейбористер тағы да жеңіске 
жетті.

Лейбористердің өкімет басына қайтадан келуі (1974—
1979 жж.). Премьер-министр Г. Вильсон баға  мен  кіріс  сая-
саты деп аталатын басқа жоспар түрін қабылдауға мәжбүр 
болды. Вильсон—Каллагэн үкіметтері саясатының басты 
өзегі әлеуметтік келісімшарт, басқаша айтқанда, кәсіподақ 
пен үкіметтің келісімі болды. Ол бойынша кәсіподақтар 
еңбекақыны көтеру талаптарын жылына 5%-дан асырмай-
ды, ал үкімет бағаны ұстай отырып, еңбекшілер мүддесіне 
сәйкес реформалар жүргізеді.

Лейбористер Өнеркәсіптік қа тынастар  туралы 
заңды және мемлекеттегі төтенше жағдайларды жойды. 
Жұмыссыздық үшін төлем және зейнетақы біршама 
көбейтілді, пәтерақының өсуі бір жылға тоқтатылды.

1970 жылдары Ольстер, Шотландия, Уэльс мәселелері 
қиын жағдайда болды. Солтүстік Ирландиядағы жағдай 
шиеленісе түсті. Лейбористердің сыртқы саясатында ең 
маңызды  орында  ЕЭО  мен  АҚШ  қатынастары  тұрды. 
Ұлыбритания Оңтүстік  Африка  Республика сы және Ро-
дезиямен ымыраға келу саясатын қолдады.
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М. тэтчер мен Дж. Мейджор дәуірі. 1979—1981 жыл-
дары экономикалық дағдарыстың циклдік сипаты ша-
руашылықтың барлық салаларын қамтыды. Өнім беруші 
өнеркәсіп те жапа шекті. Жұмыссыздар қатары өсе берді.

1979 жылы сайлауда консерваторлар партиясы жеңіп, 
билікке Маргарет Тэтчер бастаған үкімет (1979—1990 жж.) 
келді.

Неоконсервативтік нұсқасы қолға алынып “толық 
еңбекпен қамтамасыз ету”, “ауқатты мемлекет” және бюд-
жет тапшылығы ұмытылды. Экономика мен әлеуметтік 
салалардағы жаңа саясат “тэтчеризм” деген атқа ие бол-
ды. Алдымен қатаң монетаристік  саясат бас талды. Ол 
айналымдағы ақша мөлшерін шектеді, шы ғынды азайтты. 
Бұл құнсыздануды шектеді, бірақ жұмыссыздықты тежей 
алмады.

Мемлекет қызметіне байланысты саясат өзгеше болды: 
мемлекеттік реттеуді шектеу, баға мен еңбекақыға  шек-
теу  қоюдан  бас  тарту,  нарықтық  механизмді  күшейту,  
белсен ді іскерлікке жол ашу, одан кейін мемлекеттік 
секторларды кең көлемде жекешелендіру. Ақыр соңында, 
Тэтчер үкіметі қаржы жинауға жағдай жасау үшін жаңа 
салық саясатын жүргізу жолына түсті.

Осы саясат негізінде Ұлыбритания өндіріс дамуын-
да секіріс жасады, ал еңбек өнімділігінің өсуі бойынша 
барлық дамыған капиталистік елдерді басып озды.

Миллиондаған  азамат тар фирмалар мен өнеркәсіптер-
дің акция иелеріне айналды. Олардың саны 7%-дан 25%-
ға өсті. Жекеменшіктік қатынастарды нығайту үшін 
муниципалитеттер мен шігіндегі тұрғын үй қорын сат-
ты. Жекеменшік секторды, нарықтық механизмді және 
қаржы-салымы саясатын белсенді жүргізу арқасында 
2,5 млн жұмыс орны пайда болды.

Дегенмен М. Тэтчер кезеңінде жаңа мәселелер туын-
дады. Сондықтан ол консерваторлар партиясы бас шы-
лығынан кетіп, 1990 жылы қарашада Британия жаңа 
премьер-министр — Джон  Мэйджорды (1990—1997 жж.) 
мойындады.

Дж. Мейджор өкіметі шағын бизнесті қолдау саяса-
тын жалғастырды. 1992 жылы “Шағын бизнестің Хар-
тиясы” негізінде шағын кәсіп иелеріне қарыз беру және 
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салықтарды жеңілдету шаралары белгіленді. Электр 
қуатын өндіру, кеніштер мен теміржол салаларын жеке-
шелендіру жүргізілді. 

Консерваторлар өкіметі кезеңінде мемлекеттің эко-
номикалық деңгейі жақсы көтерілді, құнсыздану мен 
жұмыссыздық қысқарды, өнеркәсіп салалары жаңар-
тылды, еңбек өнімділігі артып, кәсіп иелерінің рухы қайта 
жандана бастады.

Неоконсерваторлардың сыртқы саясаты. Тэтчер  
үкіме ті АҚШ-тың Батыс Еуропа аймақтарында орта 
қашықтыққа ұшатын ядролық зымыран қаруын орна-
ластыру жоспарын қолдап, Ұлыбритания жерінде де 
осындай 160 зымыран болуын мақұлдады және АҚШ-тың 
“ғарыштық соғыс” бағдарламасын жақтады. 1982 жылы 
Фолкленд аралы үшін болған ағылшын-аргентиналық 
тартыста жеңіске жетті.

Гонконг мәселесі бойынша Қытай Халық Республика-
сымен ымыраға келді (1997 ж.).

Мэйджор өкіметі кезінде Ұлыбритания Батыс елдері 
қатарында Қазақстанның тәуелсіздігін мойындады және 
оның халықаралық құрылымға кіруіне қолдау көрсеткен 
елдің бірі болды.

Энтони  Блэрдің  “жаңа  лейборизмі”.  1997  жылғы  
ма мыр айында парламент сайлауында Э.Блэр бастаған 
лейбористер партиясы кабинет құрды.

ХХ ғасырдың соңы мен XXI ғасырдың басында ағыл-
шын экономикасы жақсы қарқынмен даму жолына түсті. 
Жиырма жылға созылған жаңа реформа кезінде қазіргі 
салалық құрылымдар жоғары қарқынмен дамып,  ағыл-
шын өнімдерінің бәсекелестік деңгейі мықты екенін 
дәлелдей түсті. Өндірілетін өнеркәсіп өнімдерін көбейту 
жолындағы қызмет көрсету жұмысы алғашқы орынға 
шықты. Ауыл шаруашылығы саласы да жақсы дамып, 
халықтың азық-түлікке деген сұранысы қамтамасыз етіл-
ді. Британия экономикасы шетел қаржы салымдарының 
келуіне кең мүмкіндік ашты.

Ольстер мәселесін реттеуде 1998 жылы АҚШ-тың 
делдалдығы негізінде Ұлыбритания және Ирландия 
үшжақты бейбіт бітім жасалды.

2001 жылғы парламент сайлауында лейбористер екінші 
рет жеңіске жетіп, билігін жалғастырды. Э. Блэр үкіметі 
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АҚШ-тың Югославия, Ауғанстан, Судан, Ирак елдеріне 
қарсы әрекеттерін ашық түрде жақтау саясатын ұстады.

Ұлыбритания — Еуропалық Одақты құру және НАТО-
ның Шығыс өңірлерге қарай кеңею саясатын да жақ-
таушылардың бірі.

2007 жылы Э. Блэр үкімет басынан кетіп, орны-
на  Г. Браун келді. Оның үкіметі де бұрынғы саясатты 
жалғастыра түсті.

Кезекті сайлауда консерваторлар жеңіп, үкіметті  
Д. Кэмерон құрастырды. 2008 жылы күзде басталған 
қаржы-экономикалық дағдарыс елді айтарлықтай күй-
зеліске түсірді. ЖІӨ өсімі төмендеп, өндіріс орындары 
қысқартылды,  жұмыссыздық күшейді. 2011 жылы жазда 
Лондонда және т.б. қалаларда ереуілдер басталып, оған 
кедей тұрғындары қатысты. Жастар арасындағы “Ситиді 
басып ал” қозғалысы күш алды. Ұлыбритания еуро айма-
ғы на қатыспай, өз ақшасын сақтауда.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Консервативтік партия мен оның жетекшісі У.Черчилль 1945 жылы 
сайлауда неліктен жеңіліске ұшырады? 

2. Үкімет басына лейбористердің келу себептерін айтып беріңдер. 
3. “Ауқатты мемлекет” теориясы деген не? 
4. М. Тэтчер үкіметі экономикалық саясатының негізгі бағыттарын көр

сетіңдер. “Тэтчеризм” деген не?
5. “Ольстер күйзелісі” тақырыбына баяндама дайындап, ұлттық және 

конфессиялық қақтығыстардың себептері туралы сұхбат ұйымдас
тырыңдар. 

6. Ұлттық Ынтымақтастық және Біріккен Еуропа, АҚШ елдеріне сәй кес 
Ұлыбритания сыртқы саясатының ерекшеліктерін анықтаңдар.

§ 17. ФрАНцИя

Франция соғыстан кейінгі конституциялық өзгерістер-
ге сай тарихи үш кезеңге бөлінеді: 1944—1946 жылдар 
арасы — Уақытша үкімет тәртібі; 1946—1958 жылдардағы 
Төртінші Республика кезеңі және 1958 жылдан қазірге 
дейінгі Бесінші Республика кезеңі.

Францияның соғыстан кейінгі жағдайы және уақытша 
тәртіп. Екінші дүниежүзілік соғыс Францияның қоғам-
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дық-экономикалық жүйесін қатты өзгертті. 1875 жылдан 
бастап қалыптасқан Үшінші Республика тәртібі жойылды. 
Францияның өндірістік күштерінің 10%-ы қиратылды. 
Өндіріс өнімдерін өндіру деңгейі төмендеді. Соғыстың 
салдарынан Францияның отаршылдық империясының 
ыдырауы күшейе түсті.

Соғыс кезіндегі қарсыласу қозғалысы Францияның 
соғыстан кейінгі саяси-партиялық жүйесінің қалыпта-
суы на және жаңа конституция сипатына орасан зор әсер 
етті. Уақытша үкімет құрамына қарсыласу қозғалысына 
қатысқан негізгі саяси партияларға Франция Коммунистік 
партиясы, Социалистік партия, Халықтық-республика- 
лық қозғалыс партиясы, Республикалық азаттық партия- 
сы өкілдері кірді. Уақытша үкіметті 1944 жылдың 30 та-
мызынан бастап “Азат Франция” қозғалысының жетекші- 
сі генерал Шарль де Голль басқарды.

Бұл жылдары маңызды әлеуметтік-экономикалық 
реформалар жүргізілді: өнеркәсіптің кейбір салалары, 
көлік, газ және электрмен қамтамасыз ету орындары, шах-
талар және т.б. мемлекет меншігіне алынды, сақтандыру, 
әлеуметтік қауіпсіздендіру, еңбек заңдылықтары, ақылы 
демалыс енгізілді. Құрылтай жиналысы жаңа конститу-
ция қабылдады.

Кәсіподақ ұйымдарының жұмысы қайта жанданды. 
Жалпы еңбек конфедерациясы, ең ірі кәсіподақ ұйым-
дарының басында болды. Көмір кеніштері, атақты “Рено” 
автомобиль зауыты және басқа да ірі өндіріс орындары 
мемлекет меншігіне өтті.

Францияның ішкі саяси өмірінде мемлекеттік құрылыс 
ең өзекті мәселе ретінде қаралды.

Құрылтай жиналысы құрамындағы қайшылықтардың 
одан әрі шиеленісе түсуі 1946 жылдың 20 қаңтарында 
де Голльдің қызметтен кетуіне себепкер болды. Үкімет 
басына социалист Ф. Гуэн, ал 1946 жылдың маусымын-
да Халықтық-республикалық қозғалыстың жетекшісі 
Ж. Бидо тағайындалды. 1946 жылдың қазан айында  бол-
ған референдумда жаңа Конституция бекітілді.

төртінші  республика  (1946—1958 жж.).  Экономика
лық өрлеу. Жаңа Конституция негізінде Франция  Пар-
ламенттік  республика болып жарияланды.
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Мемлекеттік билік, негізінен, Парламентке тиесілі 
болып, ол Ұлттық жиналыс және Сенат палаталарынан 
тұрды. Мемлекет басшысы — Президент екі палатаның 
бірлескен отырысында 7 жылдық мерзімге сайланатын 
болды.

1946 жылғы қарашада Л. Блюм бастаған социалистер 
бірпартиялы кабинет құрды.

1947 жылдың мамыр айында үкімет үш партия өкіл-
дерінен құралды. Осы кезден бастап Төртінші Республика 
тәртібі құлағанға дейін үкімет бірнеше партиялардың 
коалициясы негізінде құрылды. Төртінші Республика  
тұсын да 15 кабинет ауысты.

Дүниежүзіндегі қалыптасқан жағдай, сондай-ақ эко-
номиканы қалпына келтіру қажеттілігі капитал қорының 
көп бөлігін өнеркәсіпке жіберуді қажет етті. Бұл елдің 
өнеркәсіптік даму ырғағын жеделдетті. 1948 жылы Фран-
ция өнеркәсібінің көлемі соғысқа дейінгі деңгейінен асты. 
Ауыл шаруашылығы бұл деңгейден 1950 жылы өтті.

1948 жылдың жазында Франция “Маршалл жоспары-
на” қосылып, АҚШ-пен бірқатар экономикалық, саяси 
және әскери келісімдер жасалды. Франция НАТО-ның 
құрамына кірді, Батыс Германияны қарусыздандыру жос-
парын қолдады, АҚШ-тың әскери базаларына өз аумағын 
берді.

1950 жылдары әлеуметтік жанжалдар өрши түсті. 
Жұмысшы қозғалыстары нәтижесінде ұжымдық келісім 
туралы заң қабылданды, еңбекақы көбейтілді, кепілденген 
еңбекақы минимумы енгізілді.

1951 жылғы сәуірде алты мемлекет (Франция, Ита-
лия, Бельгия, Голландия, Люксембург, ГФР) Көмір  мен 
болаттың  еуропалық  бірлестігін  құру шартына келісті. 

Франция өзінің отарлық империясын сақтап қалуға 
тырысты. Вьетнамдағы соғыста жеңіліс тапқан француз 
отаршылдары 1954 жылы Алжир халқына қарсы соғыс 
бастады. 1956 жылы социалистердің жетекшісі Ги Молле 
үкіметі Марокко мен Туниске тәуелсіздік беруге мәжбүр 
болды. Ол Суэц соғысында жеңіліс тапты. Француз ар-
миясы Алжирдегі ұлт-азаттық қозғалысты баса алмады. 
1958 жылы мамырда Алжирде реакцияшыл офицерлер 
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бүлігі бұрқ ете түсті. Бүлікшілер Францияда күшті өкімет 
орнатуды талап етті.

Үрейленген қаржы олигархиялық топтары таптық 
мүддені қорғау үшін генерал Шарль де Голльге назар ау-
дарды. Олар атқарушы билігі бар жаңа саяси тәртіп орнату 
соның ғана қолынан  келеді деп есептеді.

1958 жылы маусымда Ұлттық мәжіліс де Голльді үкі-
мет басшысы етіп бекітті. Оның төтенше өкілеттер мен 
жаңа Конституция жасауына келісім берілді. Бұл оқиға-
лар Франциядағы Төртінші Республика дәуірін аяқтады.

Бесінші республика және Шарль де Голльдің (1958—
1969 жж.) жеке билік тәртібі. Аса кең өкілеттік алған 
де Голль барлық күшті атқарушы өкіметті нығайтуға 
шоғырландырды. 1958 жылы конституция президенттің 
құқығын кеңейтті.

Жаңа Конституция бойынша Бесінші Республиканың  
басын  құраған  де  Голль  өте  кең  өкілетке  ие  болды:  ол  
елба сы, қарулы күштердің қолбасшысы болды, премьер-
министрді және басқа да жоғарғы қызмет адамдарын 
тағайындады, ұлттық жиналысты мерзімінен бұрын 
таратуға, ал төтенше жағдайда елдегі өкімет билігін бүтін-
дей өз қолына алатын болды. Президент сайлау тәртібіне 
өзгерістер енгізді. Енді президент жалпыхалықтық дауыс 
беру арқылы сайланды. Референдум арқылы бірқатар 
маңызды мәселелерді жалпыхалықтық дауыспен шешті. 

1960 жылы Францияның 14 отарына тәуелсіздік 
берілді. 1962 жылы Эвиан қаласында Алжирге тәуелсіздік 
беру туралы келісімге қол қойылды.

Сыртқы саясаттағы маңызды шаралар Францияның 
НАТО әскери ұйымынан шығуы, мемлекет аумағын аме-
рикалық базалардан тазарту болды.

Де Голль Вьетнамдағы АҚШ-тың озбырлығын айыпта-
ды. КСРО-мен қатынастың жақсаруы Шығыс пен Батыс 
арасындағы шиеленістерді бәсеңдету туралы маңызды 
Декларация қабылдаудан көрініс тапты. Сонымен қатар 
Франция өзінің ядролық-зымырандық бригадасын құрды.

Жаңғырту ісі жекеменшік кәсіпкерлер алдына ұшақ 
құрылысын, атом энергетикасын, ғарыштық техноло-
гияны және зымыран құрылысын мемлекеттік өндіріспен 
бірге ауқымды жаңарту міндеттерін қойды.
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Жылдам ұшатын “Конкорд” аэробусын, “Ариан” зы-
мыранын, жүйрік пойыздар жасауға кірісті, сондай-ақ 
АҚШ пен Жапония деңгейінде ұшақ, ғарыштық және 
электронды есептеу техникалары, байланыс құралдары 
өндірісін дамытты.

Ауыл шаруашылығында да маңызды өзгерістер бол-
ды. Францияда бұрынғы аз жерлі шаруашылықтардан 
тауарлы фермерлік өндірістер құрылды, кооперативтер 
қозғалысы күшейді, мемлекет тарапынан ауыл шаруа-
шылығына біршама көмек көрсетілді.

“Қызыл мамыр” (1968 ж.) дағдарысы және де Голльдің 
қызметтен кетуі. Де Голль режімінің едәуір жетістіктеріне 
қарамастан 1960 жылдарда Францияның ішкі жағдайы 
түзеле қоймады. 1967 жылы парламент сайлауында сол-
шыл топтағылардың іс-әрекеті оңға баса бастады. Олар “го-
шистер” (франц. gauchisme — солшыл) деген атқа ие болды. 
Экономиканы жаңғырту және оның айтарлықтай жедел 
дамуы, өзінің теріс салдарын да байқатты. 1968 жылдың 
мамыр—маусым айларында елдегі саяси дағдарыс қар-
сыласушы топтардың қақтығысына әкелді. Оқиғаның 
басталуына жоғары білім жүйесін демократияландыру 
идеясын көтерген студенттер қозғалысы себеп болды. 
Олар елдің қоғамдық құрылысында түбірлі өзгерістер 
жүргізуді талап етті. 3 мамырда ереуілге шыққан сту-
денттер Сорбонн университеті ғимаратын басып алды. 
Полиция студенттер ді аяусыз ұрып-соқты. Жүздеген мың 
париждіктер де  Голль тәртібіне қарсы шерулерге қатысты. 
10 млн жұмысшы өздерінің талаптарын көтеріп ереуілге 
шықты.

Бұл де Голль үшін күтпеген және ауыр соққы болды. 
Франциядағы оқиғалар халықаралық қолдауға ие болды. 
Көптеген еуропалық елдерде және АҚШ-та студенттердің 
ереуілдері болып өтті. 1969 жылдың 27 сәуірінде де Голль-
дің ұсынысы бойынша Францияны жаңа аймақтық  бөлу  
туралы және сенат реформасына сәйкес  заңдастырылған  
референдум өткізілді.

Референдумның нәтижесі де Голльдің үмітін ақтай ал-
мады. Халықтың 52,4%-ы оған қарсы шықты. 1969 жылы 
сәуірде генерал де Голль президенттік қызметтен кетуге 
мәжбүр болды.



106

70жылдардағы Франция. партиялықсаяси күштер
дің қайтадан топтасуы. Сол жылдың маусым айындағы 
сайлауда Жорж Помпиду (1969—1974 жж.) президент 
болып сайланды. Ол өзінің бағытын “Сабақтастық және 
сұхбат”деп атады. Оның бірінші бөлігі де Голльдің саяса-
тын жалғастыру дегенді білдірсе, екінші сі оппозициямен 
жақындасуды көздеді. Үкіметті тәуелсіз республикашыл-
дар лидері Валери Жискар д’ Эстен басқарды. Сұхбат сая-
саты еуропалық құрылыс қатынасы мен еуропалықтарға 
жол беруді ұсынды. Франция Англияның жалпы нарыққа 
кіруіне ризалық білдірді. Әлеуметтік-экономикалық стра-
тегия неолиберализмге, нарықтық қатынасты қалпына 
келтіруге көшті. 

Бұрынғы көпсалалы экономика құрылымын дамыту 
саясатынан бірнеше күшті корпорацияларды дүниежүзі-
лік рынокқа шығару саясатына бетбұрыс жасалды. 
1973 жылғы наурыздағы сайлауда голльдіктер 4 млн да-
уыс жоғалтты. Голлизм дағдарысы айқын байқалды. Бұл 
жағдай 1974 жылы президент Ж.Помпидудің күтпеген 
өлімімен аяқталды. В. Жискар д’ Эстенді жеті жыл 
мерзімге Францияның президенті етіп сайлады. Премьер-
министр болып басқа саяси партияның (Республиканы 
қолдау бірлестігі) жетекшісі Жак Ширак тағайындалды.

Президент В. Жискар д’ Эстен мемлекет басында болған 
уақытта дүниежүзілік экономикалық және құрылымдық 
дағдарыстар басталды (1974—1975 жж., 1980—1982 жж.), 
ғылыми-техникалық революцияның жаңа кезеңі дамы-
ды (өндірістің компьютерлендірілуі, гендік инженерия, 
биотехнология), халықаралық бәсе келестік және жаңа 
әлеуметтік мәселелер шиеленісе бастады.

“Голлизм” дәуірінен кейінгі Франция. Жаңа бастама-
ларды талап ететін әлемдік тарихтың жаңа ғасыры ашыл-
ды. В. Жискар д’ Эстен елдің саяси өміріндегі либералдық 
ағымды көрсетті. Оның идеясы революциясыз, реформа 
арқылы алдыңғы қатарлы либералдық қоғам орнату бол-
ды. Ең аз еңбекақыны көбейту әрекеті жүргізілді, сайлау 
құқығы 20 жастан 18 жасқа төмендетілді және бірнеше 
басқа да жаңалықтар енгізілді. Президент экономика-
ны дамытудың нарықтық механизмін күшейтуді және 
халықаралық саудада табыс қа жету күресін жақтады. 
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Экономика құрылымын қайта құру міндеттері осыны та-
лап етті.

Социалистік және коммунистік партиялардың біріккен 
бағдарламасы елдің әлеуметтік-экономикалық мәселесін 
шешуде басқа жол ұсынды. 1981 жылғы сайлауда солшыл 
социалист Ф. Миттеран (1981—1995 жж.) президент 
болып сайланды әрі Ұлттық мәжілісте солшылдар басым 
көпшілікті өзіне қаратып алды. 1947 жылдан кейін алғаш 
рет социалистер коммунистерге коалициялы үкіметке 
қатысуға ұсыныс жасады. Үкіметті социалист П. Мо-
руа басқарды. Ол біріккен бағдарлама бойынша барлық 
банктерді және ірі өнеркәсіп орындарының бір бөлігін  
мемлекет  меншігінен  алу,  әлеуметтік  қаталдықты 
жұмсарту, әлеуметтік теңсіздікті азайту, еңбекпен толық 
қамтамасыз етуді мақсат етіп қойды. Төлемдік қабілетке 
сәйкес жалақының ең аз мөлшерін арттыру, отбасылық 
төлемақыны көтеру, мүгедек, қарт адамдарға қарыз беру, 
жалғызбасты аналарға жәрдемақыны көбейту мәселелері 
жүзеге асырылды. Еңбекпен қамтамасыз ету артты, 
ақылы демалыс мерзімі 5 аптаға ұзартылды. Алайда елде 
жұмыссыздық деңгейі жоғары болып қала берді.

1984 жылы Ұлттық жиналыс сайлауында оңшыл пар-
тиялар көпшілік дауысқа ие болды. Құрылған оңшылдар 
үкіметі қаржының жетіспеушілігін қысқарту мақсатымен 
қатал экономика тәртібін орнатты және жекешелендіруді 
жүргізе бастады.

Ф. Миттеран 1988 жылғы президент сайлауында тағы 
да жеңіске жетті. Солшыл президент пен оңшыл үкіметтің 
дағдарыссыз қызметі жалғасты.

Солшылдар ел басына ауыр жағдай түскен кезде би-
лік етуіне тура келді. Жаңа үкіметтің басты міндеті 
елді экономикалық дағдарыстан алып шығу болды.  
Ф. Миттеран экономика саласына мемлекеттің еркін 
араласу құқығына иелену саясатын ұстанды. Әлеуметтік 
бағдарламалар кеңейтіліп, еңбекақы мен нарық мем-
лекеттің бақылау шеңберіне енді. 

Үкімет басына оңшыл күштердің қайтып оралуы. 
1995 жылғы мамырда президент болып Париж қаласының 
мэрі Жак Ширак (1995—1999, 1999—2007 жж.) сайлан-
ды. Жұмыссыздық деңгейін төмендетуді жақтаған жаңа 



108

консерваторлық үкімет қос палатаның да қолдауына ие 
болды.

1997 жылы президент Ұлттық мәжілістің кезектен тыс 
сайлауын өткізді. Бірақ Ж. Ширактың ойы іске аспай, 
жеңісті солшыл күштер блогы (социалистер, коммунистер, 
“жасылдар”) алып кетті. Франция текетірестік кезеңіне 
қайта оралды, оңшыл президент тұсында солшыл үкімет 
құрылды. Президент Ж. Ширак ішкі саясат саласында 
жұмыссыздықты азайтуға, алым-салықты төмендетуге, 
білім жүйесін қайта қарауға және ерікті армия құруға 
қадамдар жасады. Сонымен қатар әлеуметтік көмек беру 
салаларын қысқартып, кең түрдегі жекешелендіру саяса-
тын қолдады.

2002 жылдың қаңтарында Еуропа Одағына мүше елдер-
де ортақ валюта “еуро” енгізілді.

Жаңа заманда Франция ең күшті дамыған елдердің 
қатарында болды. Жылдық ішкі өнім өндірудің көлемі 
жағы нан дүниежүзі бойынша төртінші орынды иемденді. 
Жан-жақты дамыған көпсалалы ауыл шаруашылығы 
халық тың 10%-ын жұмыспен қамтамасыз етті. Еуропа 
аумағында бидай, ет, сүт, май, ірімшік өндірушілердің 
алдыңғы сапында келеді. Ұшақтар мен зымырандардың 
түр-түрін жасау бағытында Еуропа Одағы шеңберінде 
ең бірінші орынға шыққан мемлекет. Кезіндегі прези-
дент Ж. Ширак үшін Еуропа Одағы шеңберіндегі саясат 
жағынан алғанда ең маңызды, ең қажетті міндеттердің 
бірі болды.

АҚШ президенті Дж. Буштың Ирак халқына жасаған 
озбырлық әрекеті Франция, Германия, Ресей Федерация-
сы сияқты елдер тарапынан қолдау тапқан жоқ. Таяу 
Шығыстағы Израиль мен Палестина арасындағы қантөгіс 
әрекеттерді тоқтату ниетімен АҚШ, Ресей, Франция, Гер-
мания басшылары “Жол картасы” атты жобаны жақтады.

Франция біршама қарсыластыққа қарамастан, 
1990 жылы Германияны біріктіруді қолдайтын “2 + 2” 
келісіміне қол қойды. Оның әскери күштері халықаралық 
коалицияның мүшесі ретінде 1991 жылы Парсы шы-
ғанағындағы соғысқа қатысты. 2004—2007 жылдар ара-
лығында Парижде және басқа да қалаларда ірі ереуілдер 
жиі орын алып тұрды. Бұл ереуілдерге шығушылардың 
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басым бөлігі иммигранттардан тұратын. Осы арқылы олар 
елдегі әлеуметтік саланың дұрыс жолға қойылмағанына 
наразылық білдіріп тұрды.

2007 жылы президенттік өкілеттігінің мерзімі аяқ-
талған соң Жак Ширак президенттіктен кетіп, оның ор-
нына Н. Саркози келді. Ол АҚШ-пен арадағы байланысты 
жақсартуға барынша күш салды. Н. Саркози 2008 жылы 
шілде айында Еуропа және Жерорта теңізі елдерінің 
48 мемлекетінің басын қосып, одақ құру келісіміне қол 
жеткізді.

Франция “Араб көктеміне” қуатты қолдау көрсетті. 
Ливиядағы М. Каддафиге қарсы шыққандарды қолдады. 
Германиямен бірге еуро аймағын қаржы дағдарысынан 
құтқаруға белсенді қатысуда. 2012 жылы көктемде прези-
дент сайлауында Н. Саркози жеңіліске ұшырап, ел басына 
социалист Франсуа Олланд келді.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Соғыстан кейін Франциядағы саяси күштердің жаңа арақатынас
тары қалай құрылды? 

2. Төртінші Республиканың табыстары мен сәтсіздіктері қандай болды?
3. Францияның соғыстан кейінгі тарихындағы Шарль де Голльдің рөлін 

қалай бағалайсыңдар? Жеке билік тәртібін қалай түсіндіре сіңдер? 
“Голлизм” дегеніміз не? 

4. 1968 жылғы студенттер қозғалысын әңгімелеңдер. 
5. 1970—1980 жылдарда партиялықсаяси күштердің топтасуы қалай 

және неліктен пайда болды?
6. Ж. Ширак билік еткен кездегі Францияның жағдайын әңгімелеңдер. 

Н. Саркози және Ф. Олландтың саясатын бағалаңдар.

§ 18. ГЕрМАНИя  ФЕДЕрАтИВтіК  рЕСпУБЛИКАСЫ

Жаулап алу саясаты. Ойсырай жеңілген Германия 
жерін одақтастардың әскерлері басып алды. Бастапқы 
кезеңде-ақ одақтастар, герман милитаризмі мен нацизмді 
жою, мемлекетті фашизм қалдықтарынан тазарту (дена-
цификациялау), ірі картелдерді, соғысқұмар күштерді 
күйрету және демократияландыру қажеттігін жақтады.

Потсдам конференциясының шешіміне сәйкес Герма-
нияны басқару үшін Бақылау кеңесі құрылды. Үш батыс 
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аймақты — АҚШ, Ұлыбритания және Францияның әскери 
әкімшілігі, ал шығыс аймағын  Кеңес әскери әкімшілігі 
биледі.

“Қырғиқабақ соғыстың” қалыптасуы әр аймақтағы 
одақтастардың Германияны басқару саясатында қай-
шылықтар тудырды.

1946 жылғы мамыр айында Парижде болған бес 
ұлы державаның Сыртқы істер министрлері Кеңесінің 
мәжілісінде Германиямен өзара бітім келісімін және бір-
лескен экономикалық жаңартулардың жобасын дайындау 
принциптері жөнінде одақтастар ешбір мәмілеге келе ал-
мады.

Алғашқы экономикалық жаңартулар. Бүлінген ша-
руашылық пен қаржы жүйесінің күйреуі Германияны 
дағдарысқа түсірді.

1945 жылдың соңында Кеңес Одағы басып алынған 
аймақтарда экономикалық реформаларды жүзеге асы-
ру қимылдары байқалды. Кәсіпорындар тәркіленіп, 
экономиканың мемлекеттік секторларының қарамағына 
өтті. Экономика саласы жоспарлық жүйеге сүйеніп дами 
бастады. Аграрлық реформа қолға алынды.

Батыс аймақтардағы экономикалық өзгерістер бас-
қаша жағдайда жүзеге асырылды. Басып алушылар ме-
таллургия топтарының ірі кәсіпорындарын тәркіледі. 
Біртіндеп батыстағы әкімшілік органдар кең түрде етек 
алған тәркілеу әрекеттерін доғарып, әскери-өндірістік 
объектілерді құнсыздандырудан бас тартты.

“Маршалл жоспарына” арналған қаржының жартысы-
нан көбі Батыс Германияға бөлінді.

1948 жылғы ақша реформасының нәтижесінде батыс 
аймақтардағы қолдағы көптеген бос ақшалар азайып, 
тұрақты ақша жүйесі құрылды. Бұл жағдай жекеменшік 
экономикалық қатынастарды жандандырды, өндірістік 
өнімнің өсуіне жағдай жасады. Сыртқы сауданың көлемі 
өсті. Шаруашылық қатынастарының дамуы екі аймақтағы 
экономикалық бөлшектенудің барысын  тереңдетіп, елдің 
екі ірі аймаққа бөлінуіне әкеліп соқты. 

Басып алынған аймақтардағы саяси өзгерістер. 
Экономикалық өзгерістермен қатар, саяси өзгерістерге де 
жол ашылды.
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Халықаралық Нюрнберг сотында нацистік және әске-
ри қылмыскерлер жауапқа тартылды. Сонымен қатар 
одақтастар неміс саяси өміріне қатысушы топтардың 
құрамын жаңалады.

Кеңес аймағында 1946 жылы Германия Коммунистік 
партиясы мен Социал-демократиялық партияның ра-
дикалдық тобы бірігіп, Біріккен Германия Cоциалистік 
партиясы деп аталды. Ол жетекші саяси күш ретінде 
қалыптасты. 

Батыс аймақтарда христиандық-демократиялық қоз-
ғалыс кең қанат жая бастады. 1945 жылы  Аденауэр Хрис-
тиандық-демократиялық одағы (ХДО) партиясын ұйым-
дастырады. Бұл партия барлық христиандар және барлық 
әлеуметтік топтар ұйымы деп танылды.

Соғысқа дейін К. Аденауэр (1876—1967 жж.) Кельн қаласының 
бургомистр қызметінде ерекше көзге түсті. 1933 жылы нацистер оны 
бұл қызметтен кетіреді, бірақ кейін қаланы азат еткен АҚШ әкімшілігі 
Аденауэрді қайтадан қызметке шақырады. Аденауэр ескі пруссия 
дәстүрін қолдамай, Германияның гүлденуін батыстық өркениет жо
лында ұйымдастыруды аңсады. Аденауэр ашықтанашық Батыс Гер
мания дербес мемлекетін құру пікірін қолдаған.

1946 жылы Баварияда Ф. Й. Штраус бастаған Хрис-
тиандық-әлеуметтік одақ (ХӘО) партиясы құрылып, 
Аденауэрдің саяси бағдарламасын жақтайтындығын 
мәлімдеді.

Германия мәселесі “қырғиқабақ соғыстың” туындауы-
на үлкен әсер тигізді.

1948 жылғы Берлин дағдарысы және Германияның 
ыдырауы. 1948 жылы ақпан—маусым айларында Лон-
дон конференциясында Кеңес Одағы өкілдерінің тікелей 
қатыспағанына қарамастан Германия мәселесі қаралды. 
Конференция Құрылтай жиылысын шақырып, жаңа 
Германия мемлекетінің конституциясын дайындау керек 
деген шешім қабылдады.

Сол кезеңде америкалық  әкімшілік  Германияның  ба-
тыс бөліктеріне “Маршалл жоспарын” кең таратты. Ақша 
реформасы жүргізілді. Бұған жауап ретінде Шығыс Гер-
мания аумағында шығыс маркасы енгізілді. 1948 жылғы 
24 мау сымынан бастап кеңес әскерлері Батыс Берлин 



112

бөлшегін қоршап, басқа батыс аймақтармен барлық 
қатынастарын үзді. Батыс Берлин тұрғындары қоршауда 
қалды, халықты азық-түлікпен қамтамасыз ету қиынға 
соқты. Сөйтіп, Берлин дағдарысы басталды.

Батыс Берлин тұрғындарының жағдайын жақсарту 
және азық-түлікпен қамтамасыз ету үшін АҚШ әкімшілігі 
әуежолын пайдаланды. 324 күн бойы АҚШ-тың ауыр 
ұшақтары азық-түлік және басқа керекті заттарды 
жеткізумен болды. Саяси саладағы маңызды құбылыс 
Германияның батыс аймақтары үшін конституция да-
йындайтын парламенттік кеңес құруды талап етті. 
Осы негізде 1949 жылғы 14 тамызда бундестаг сайлауы  
өткізілді. Мұнда жетекші рөлде ХДО болды. Жоғары 
палата — бундесрат — жергілікті өкілдерден құрылды. 
1949 жылы  7 қыркүйекте конституциясы бекітіліп,   
Германия  Федеративтік  Республикасы  (ГФР) құрылды.  
К. Аденауэр ГФР үкіметін басқарды.

Шығыс Германияда 1949 жылы 7 қазанда Герман 
Демократиялық Респуб ликасы (ГДР) құрылды. Сөйтіп, 
Германия жерінде әлеу меттік жүйесі екі түрлі қос мемле-
кет пайда болды.

Аденауэр кезеңі. Германдық “экономикалық ғажап” 
(1949—1963 жж.). ГФР әлеуметтік мәселелердегі мем-
лекеттің жауапкершілігін негіздейтін саясат ұстанды. Ол 
жаңа либерализм бағыты еді.

Жалпыұлттық маңызы бар өнеркәсіпті қаржыландыру 
үшін қаржы қорларын жинау керек болды. Нарықтық 
қатынастардың дамуына соғыстан кейінгі жылдарда ғы 
күшті корпорацияларды нығайту шаралары әсер етті. 
Екі онжылдықта елдің өнеркәсібі 8,5 есе өсті. ГФР-де ин-
дустрияны жаңғырту үрдісі басталды. Еңбекке қабілетті 
барлық тұрғындар жұмыспен қамтамасыз етілді, ереуілдер 
сиреді, тұрмыс деңгейі көтерілді.

“Германдық ғажаптың” алғышарттық негіздері бар  
болатын. Алдымен шаруашылықты қалпына келтіру және 
өндірісті жаңарту әрекеті ең жаңа техникалық негіздерге 
сүйенді. Жаңарту жүйесі өндіріс пен капиталды барынша 
шоғырландыру арқылы іске асты. Әскери шығындардың 
болмауы неміс халқы үшін едәуір жеңілдік әкелді. Сондай-
ақ Германияда отарларды басқаруға кететін  шығындар 
жоқ болды.
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60жылдардың ортасы мен 80жылдардың басындағы 
ГФрдің ішкі саяси дамуы. ГФР-дің Конституциясы 
мемлекеттің дамуының басты тірегі болды. Заң негізінде 
демократиялық-әлеуметтік және федеративтік мемлекет 
құрылып, азаматтардың негізгі демократиялық-заңдылық 
шеңберіндегі теңдігі, жеке адамның еркіндігі, әйел мен 
ер адамның теңдігі, саяси көзқарастың, жиналыстың, 
баспасөздің еркіндігі және т.б. құқығы жарияланды.

ГФР-дің мемлекеттік басқару әдісін канцлерлік рес-
публика деп атайды. 

ГФР-дің саяси жүйесінде бірнеше саяси партиялар 
басты рөл атқарады. Олардың қатарында  Христиандық-
демократиялық одағы (ХДО) және Германия социал-
демократиялық партиясы (ГСДП), сондай-ақ Еркін 
демократиялық партия (ЕДП) да болды.

1963 жылдың қазанында К.Аденауэр қызметтен 
кетті. Бірақ ХДО партиясы саяси билікті 6 жыл бойы 
өз ықпалында сақтады. 1963—1966 жылдары Л. Эр-
хард (ХДО), 1966—1969 жылдары К. Кизингер (ХДО) 
кабинеттері “Германдық ғажапты” сақтауға күш салды.

1969 жылы парламенттік сайлауда социал-демокра-
тиялық партияның өкілдері бас болып, өзінің жетекшісі 
Вилли  Брандты канцлер қызметіне сайлады  (1969—
1974 жж.).

В. Брандт үкіметі Польшамен, Чехословакиямен, КСРО 
және ГДР елдерімен қарым-қатынасын қалыпқа келтіру 
әрекетін қолдап, Германияны күштеп біріктіруден бас 
тартты. Оның бағдарламасында мемлекеттік реттеу және 
әлеуметтік бақылау маңызды орын алды.

Дегенмен 1970 жылдардағы дағдарыстар бұл жоспарды 
жүзеге асыруға кедергі болды. Өнім өндіру қарқыны 2%-ға 
дейін төмендеді. 1974 жылы В. Брандт қызметтен кетуге 
мәжбүр болды. 1974—1982 жылдары канцлер қызметін 
“темір канцлер” атанған социалистердің өкілі Гельмут 
Шмидт атқарды.

1974—1975 және 1980—1982 жылдарда әлемдік дағ-
дарыс көріністері экономикалық дамудың қарқынын 
төмендетті.

Неміс  неоконсерваторларының 80жылдардағы сая
саты. 1982 жылдың шілдесінде келесі жылғы бюджетті 
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талқылау барысында экономика министрінің портфеліне 
ие болып отырған ЕДП өкілі әлеуметтік салаларға бөлінген 
қаржы мөлшерін кемітуді ұсынды. Бірақ ГСДП өкілдері 
бұған қарсы шықты. Үкіметтің бірлігі жойылды. Кабинет 
қызметтен кетуге мәжбүр  болды. 1983 жылғы көктемде 
өткен сайлауда өкімет билігі ХДО/ХӘО тобына өтіп, оның 
жетекшісі Гельмут Коль 1990 жылдардың соңына дейін 
канцлер орнын ұстап келді.

Г. Коль (1983—1998 жж.) саясаткерлердің жаңа сана тына жатты.  
Ол христиандықдемократиялық қозғалыстың неоконсервативтік 
идеологиясын үйлестірді. Ол Людвиг Эрхард рухында реформа 
жүргізіп, мемлекеттің экономика салаларына терең түрде араласуы
на тежеу қойып, нарықтық шаруашылықтың барынша дамуына дем 
берді.

Ел экономикасы қарқынды дамыды. Әлеуметтік-эко-
номикалық саясатта жаңа үкімет салық мөлшерін  азайт-
ты, мемлекеттік шығындарды кемітті. Мемлекеттік 
бюджеттің тапшылығын қысқартты. Мемлекет кейбір 
салалардағы кәсіпорындарды жекешелендіріп, шағын 
электроника мен телекоммуникация салаларында жаңа 
технологиялар енгізді.

Біртіндеп жұмыссыздар саны да азайтылды. Г. Кольдің 
басқару кезеңі жаңа әлемдік экономикалық гүлдену 
дәуірімен үйлесті. Жаңа индустриалдық қоғам жағдайын-
да Германия экономикасы ғылыми-электрондық техника 
негізінде күрделі өзгерістер жасауға қол жеткізді.

Шығыс Германиядағы социализм құрылысының 
дағдарысы (ГДр). 1949 жылы қабылданған ГДР Консти-
туциясы Шығыс Германия өңірінде пролетариат дикта-
турасы негізіндегі мемлекетті құруды міндеттеді. Кон-
ституцияда демократиялық құқықтар мен азаматтардың 
бас бостандығы уағыздалған-ды. ГДР-де көппартиялық 
жүйе сақталды. Бірақ мұның басты ерекшелігі — барлық 
партиялар Германияның социалистік біртұтас партиясы 
(ГСБП) бастаған Ұлттық майданға бірікті.

16 млн халқы бар ел социализмнің кеңестік үлгісін 
бетке ұстап, әміршіл-әкімшіл басқару жүйесінің моде-
ліндей болып дамыды. Бірақ неміс халқы материалдық 
қорды есепсіз шашуға қарсы болды. Өнімді үнемдеу 
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тәртібі бекітілді. Азық-түлік карточкасы 1958 жылға 
дейін сақталды. Әлеуметтік қиыншылықтар стихиялы 
халықтық қозғалыстарды туғызды. Сталин өлгеннен кейін 
ГДР басшылары ескі қателіктерді жөндеп, жаңа бағытты 
қолдайтындықтары туралы уәде берді. Осы уәденің ізімен 
шаруалар мен қолөнершілер отбасыларының салық 
мөлшері кемітілді. Бірақ қалалардағы жұмысшылардың 
еңбек өнімділігін арттыру әрекеттері жұмысшылардың 
қарсылығын тудырды.

1953 жылдың 17 маусымында көптеген қалаларда 
жаппай толқулар болып өтті. Бұл көтерілістің себебі 
ГСБП-ның ел сенімінен шығуы, халықтың өміріндегі 
қиыншылықтар, кеңес әскерлерінің неміс жерінен 
шығармауына байланысты болды. Қозғалыстарды басу 
үшін кеңес әскерлерінің бөлімшелері қатыстырылды. 
Халықтың қарсылығы әртүрлі сипатта байқалды: Шы-
ғыстағы неміс халқының көпшілігі (Батысқа) ГФР-ге 
қаша бастады.

ГДР халқының батысқа ауа көшуін тоқтату үшін 
1961 жылдың 13-14 тамызында Берлин қабырғасы тұр-
ғызылды.

1980 жылдардың соңында ГДР-дегі жағдай нашарлай 
түсті. Экономиканың әр саласында келеңсіздіктер көбейіп, 
қаржы жетіспеушілігі жылдан-жылға  өсіп, мемлекеттің 
берешегі 20 млрд доллардан асты.

Митингілерде саяси реформалар талаптары алға қо-
йылды. Жаңа саяси және қоғамдық ұйымдар құрылды. 
Олар “Германия альянсы”, “Жаңа форум” деген атауларға 
ие болды. 1989 жылдың қазан айында ГДР-дің 40 жылдық 
мерекесін тойлағаннан кейін, ел ішінде ірі бұқаралық 
толқулар болып, олар полицияның күшімен таратылды. 
ГСБП-ның басшылығы ауысты. ГСБП Демократиялық  
социализм  партиясы болып жаңаланды. 9 қарашада 
Берлин қабырғасы қиратылды. Герман Демократиялық 
Республикасында “барқыт революциясы” жеңді.

Екі герман мемлекетін біріктіру процесі. ГДР Минис-
трлер Кеңесінің жаңа төрағасы Ханс Модров ГФР-мен 
жақындасу үшін Бірлестік келісімшартының жоспа-
рын жариялады. Екі Германия мемлекетінің арасында 
экономикалық, қаржылық және көлік-байланыс одағына 
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сүйенген конфедерация, ал келешекте Федерациялық 
бірлестік құрылуы ұсынған.  Мұны  Г. Коль де жақтады. 

Екі жақтың бірігуі стихиялық жағдай туғызып, ба-
қылаусыз сипатқа ие болды. ГДР аумағында мемлекеттік 
құрылыс пен саяси партиялардың ыдырауы жылдамдады, 
экономика саласында тоқырау белең ала бастады. Г. Коль 
ГДР-де сайлау өткізіп, содан кейін қаржы, экономикалық 
және әлеуметтік одақтар құруды жақтады.

Алдағы болатын алғашқы ерікті сайлау қарсаңында 
саяси күштердің бірігіп, нығаюы байқалды. 1990 жыл дың 
наурызында коммунистік емес аймақтық христиандық-
демократтардың оппозициялық тобы жеңіске жетті. 
Аймақтық ХДО Германияны біріктіру жоспарын ұсынды. 
Ол бойынша Шығыс Германия ГФР-дің құрамына еніп, 
ГДР жойылатын болды.

Бірігудің халықаралық-құқықтық шарты (ГДР, ГФР, 
КСРО, АҚШ, Франция, Ұлыбританияның қатысуымен) 
“2 + 4” формуласы бойынша іске асырылатын болды. 
Келіссөздер 1990 жылдың мамырында басталды.

1990 жылғы 3 қазандағы келісім бойынша ГДР-дің жері 
ГФР-дің құрамына өтті.

Бірқатар халықаралық сипаттағы құжаттар Гер-
манияның бірігу үрдісін аяқтады. Жеңіске жеткен төрт 
держава мен ГФР 1990 жылғы 12 қыркүйекте Мәскеуде 
Германияға қатысты мәселенің реттелуі туралы келісімге 
де қол қойды. Осы жолы КСРО мен Германия арасындағы 
қарым-қатынас, көршілестік, серіктестік туралы келісім 
жасалды. Бұл құжаттарда еуропалық шекараны бұзбау, 
Германияға жаппай қырып-жоятын қару иеленуге ты-
йым салу, бундесвер әскері санын белгілеу, КСРО Қарулы 
күштерін біріккен Германияның шығыс бөлігінен шығару 
шаралары қарастырылды. Германияға байланысты төрт 
жақты құқықтық және жауапкершілік қатынасты тоқтату 
тура лы құжат іске асты.

Біріккен Германияның саяси және әлеуметтікэко
номикалық дамуы. 1990 жылғы 2 желтоқсанда Гер-
манияның екі бөлігінде де алғашқы сайлау өтіп, ХДО 
бастаған бірлестік ойдағыдай жеңіске ие болды. Канц-
лер Г. Коль бірінші жалпы германдық үкіметті құрып, 
1998 жылға дейін басқару билігін өз қолында ұстады.
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1998 жылғы сайлауда ГСДП өкілдері бундестагта 298 
мандатқа ие болып, үкімет басына оның жетекшісі Герхард  
Шрёдер  (1998—2002,  2002—2006 жж.) келді. 

Біріккен Германияның әлеуметтік-экономикалық даму 
процесі оңайлықпен жалғаса қойған жоқ. 1990 жылы 
басталған Германияның экономикалық жаңару үрдісі, екі 
елді қосу әрекеті өзінің тиімді нәтижесін бере қоймады.

Қазіргі Германияның халықаралық жағдайы. Гер-
манияның бірігуі бұл елдің дүниежүзі халықтары ал-
дындағы мәртебесін жоғары дәрежеге көтерді  және  әлем-
дік саясаттағы салмағын өсіре түсті. 1991 жылы Германия 
Парсы шығанағындағы соғыстан бас тартты. Бірақ оған 
қолдау ретінде 17 млрд марка мөлшерінде қаржы бөлді.

Германия үкіметі АҚШ-тың Ирактағы соғысқұмарлық 
әрекеттерін сынға алып, қарсылық пікірін білдірді. Герма-
ния үкіметі Біріккен Ұлттар Ұйымын жаңартуды жақтап, 
Қауіпсіздік Кеңесінің мүшелігін кеңейтіп, оның құрамына 
өз өкілдерін қосуды талап етуде.

ГФР 1991 жылы 31 желтоқсанда Қазақстан Респуб-
ликасының тәуелсіздігін мойындап, дипломатиялық 
қатынас орнатты.

2005 жылы парламент сайлауы кезінде Христиандық-
демократиялық одақ Социал-демократиялық партиядан 
шағын ғана дауыспен алға шықты. ХДО-ның жетекшісі 
Ангела Меркель екі ірі партиялар өкілдері қатысқан 
коалициялық үкіметті басқаруға тағайындалды.

Қазіргі кезде ГФР еуро аймағындағы дағдарысты 
реттеуге батыл қатысуда. 2012 жылы мамырдағы кейбір 
жергілікті сайлауда билеуші христиан демократтарының 
беделі төменденгені байқалды.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Соғыста жеңіске жеткен мемлекеттердің жеңілген Германияны бас
қару принциптерінің негізін айырып айтыңдар.

2. Жаулап алынған аймақтардағы саяси өзгерістер қандай жағдайда 
өтті? Германияның ыдырау себептері қандай?

3. Әлеуметтік нарықтық шаруашылықты құрудың әдісі қандай болды? 
Германдық “экономикалық ғажаптың” алғышарттары қандай? 

4. В. Бранд кезіндегі ГФР саясатының даму ерекшелігі неге байланыс ты 
болды?

5. Германияны біріктірудің ішкі және сыртқы аспектілері қандай 
болды?
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§ 19. ИтАЛИя

Италияның соғыстан кейінгі жағдайы және рес
публиканың құрылуы. Соғыстан кейінгі кезеңдегі жағ-
дайдың қиыншылығы мемлекеттік дербестікті сақтап, 
республикалық құрылым тәртібін нығайтуға негізделді. 
Ал 1946 жылдың 2 маусымында  референдум  өтіп,  халық  
республикалық  құрылыс ты жақтады.

1945—1947 жылдары билік басында коалициялық 
үкімет болды. Коммунистік партия (1,5 млн мүшесі бар) 
және Социалистік партия (700 мың) басым болды. Бұл 
партиялар христиандық демократтармен бірігіп, Консти-
туцияны дайындауға өз үлестерін қосты. Жаңа Конститу-
ция 1948 жылдың 1 қаңтарында күшіне енді.

Бірінші республикалық парламент сайлауы 1948 жыл-
дың сәуір айында өтті. 48% дауысқа ие болған Христиан-
дық-демократиялық партиясы (ХДП) жеңіске жетті. 
ХДП жетекшісі де Гаспери төрт партия үкіметін құрды, 
оған христиандық демократтар, социал-демократтар, рес-
публикашылдар және либералдар кірді.

Италияның әлеуметтікэкономикалық даму ерек
шеліктері. 1950—1960 жылдары Италияның экономика-
лық даму қарқыны бірден жоғарылап, “италиялық 
ғажап” терминін тудырды. Ол екі онжылдықта да мыған 
капиталистік елдер ішінен өсу қарқыны бойынша бі-
рінші орын алды. Келесі он жыл ішінде Италия орта 
даму деңгейіндегі аграрлы-өнеркәсіптік елден өнеркәсібі 
жоғары деңгейде дамыған елге айналды. Италияның 
экономикалық жүйесінде ерекше үш басты модель қа-
лыптасты:

1) Солтүстік-Батыс  Италияда (Милан, Генуя, Турин 
қалалары төңірегінде) аса ірі өнеркәсіптік өндіріс алдыңғы 
қатарлы технологиямен (автокөлік, химия, компьютер, 
авиация және т.б.) жарақтандырылды.

2) Солтүстік-Шығыс  және  Орталық  Италияда (Тос-
кана, Эмилия-Романья, Венеция) ұсақ және орташа фир-
ма лар ежелгі италиялық өндіріс түрлерін (керамикалық 
тақта, киім, аяқкиім) дамытып, ұсақ қалалардың төңі-
регіне шоғырланды.
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3) Оңтүстік  Италия (Неапольдан Сицилияға дейін) 
артта қалған аймақ болды. Оның тұрғындарының көпшілі-
гі эмиграцияға кеткендер қатарында болды.

Италиядағы партиялықсаяси құрылымдардың да
муы. 1950 жылдардың басында Италияда саяси және 
партиялық жүйелердің бір-бірінен бөліну үрдісі басталды.

1960 жылдарда ХДП тобы солшыл орталықшылдар 
стратегиясы бағытына көшіп, партияның жетекшісі 
А. Фанфани социал-демократтар және республикашыл-
дармен бірігіп, жаңа үкімет құрамын құрды. Италия 
социалистік партиясы (ИСП) мен Коммунистік пар-
тиясының өкілдері араласқаннан кейін, бұл үкіметтер 
солшыл орталықшылдар деп аталды. 1963—1968 және 
1974—1976 жылдарда оның басына Италияның ең  ірі  сая-
си қайраткері Альдо Моро келді.

70-жылдар ортасынан жағдай өзгерді. 1976 жылғы 
сайлауда ХДП — 35%, Коммунистік партия 34% дауыс 
алды. Сөйтіп, компартияны бөліп тастау ниеті жүзеге 
аспады. Италияның жетекші саясатшылары үшін айқын 
болған нәрсе — не оңшыл  орталықшылдар саясаты, не 
солшыл орталықшылдар саясаты елді саяси тұрақтылық-
қа әкеле алмады. ХДП-ның көрнекті мүшесі  Альдо Моро 
үшінші жолды ұсынды, ол компартияны елді басқару ісіне 
қатысуға шақырды. Бұл кезде компартия тарихи ымыра-
ласу идеясын жақтайтын еді.

1977 жылғы маусымда компартия үкімет саясатын 
қолдайтын келісімге қол қойды. Үкіметті ХДП жетек-
шісі Дж. Андреотти басқарды. Оның құрамында ком-
мунистер болмады. Үкімет бағдарламасы дүниежүзілік 
экономикалық қиыншылықтармен күрес жүргізуді 
қарастырды. 

Саяси дағдарысты шешуге жасалған бұл қадам 
1978 жылы елдегі қызыл  бригада деп аталатын топтың 
қылмыстық әрекетінен үзіліп қалды. Олар ХДП-ның басты 
қайраткері Альдо Мороны өлтірді. Бұл өкіметтік дағдарыс 
кабинеттің құлап, компартия оппозицияға кетуімен 
аяқталды. Бұдан соң Италияның көп санды үкіметі 5 пар-
тиялық коалиция негізінде құрылды.
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ХХ ғасырдың соңы — ХХI ғасырдың басындағы 
Италияның саясаты. 1981 жылы үкімет құру құқығы 
рес публикашылдар жетекшісі Спадолинниге, кейін Социа-
листік партия жетекшісі  Б. Краксиге берілді. 1992 жыл ғы 
парламент сайлауы басты саяси партиялардың: ИКП, ИСП 
және ХДП-ның рөлі төмендегенін дәлелдеді.

Сол жылдың басында Италияда “Таза қол” атты 
кең көлемді қозғалыс дамыды. Ол өкіметтің ең жоғары 
сатысындағы және басты саяси партиялар басшыларының 
арасын жемқорлардан тазалауға арналды. “Таза қолдың” 
тергеу тізіміне 20 мыңнан астам адам ілінді.

Екі жыл ішінде 2 мыңнан астам адам тұтқындалды. 
Сотқа шақырғандар ішінде — бұрынғы  премьер-министр 
Дж. Андреотти, Б. Кракси, парламент және сенат депутат-
тары болды. 1994 жылы наурызда болған парламент сай-
лауы бұрынғы партиялық жүйенің толығымен күйрегенін 
дәлелдеді. ХДП үш саяси ағымға кетті. ИСП өзін-өзі та-
ратты. Компартия Солшыл  күштердің  демократиялық  
партиясына  (СКДП) айналды.

Сайлауға шебінде миллионер С. Берлускони басқарған 
“Алға, Италия!”, федералист  У. Босси  басқарған  “Солтүс-
тік Лига” және неофашистер мен ұлт шыл оңшыл күштер-
дің бірлігі — “Ұлттық альянс” топтары қатысты.

“Солтүстік Лига” мен неофашистік “Ұлттық альянс” 
коалициясы негізінде С.Берлускони үкіметі құрылды. 
1994 жылдың соңында салық ережесін бұрмалады деп кінә 
тағылғаннан кейін ол қызметінен кетуге мәжбүр болды.

53-есептегі жаңа Италия үкіметі партиясыз негізде 
құрылды. Оны тәуелсіз кандидат Ламберто  Дини басқар-
ды. Алайда бұл үкімет саяси дағдарысқа төтеп бере  алма-
ды. 1996 жылдың сәуір айында өткен парламенттің кезек-
тен тыс сайлауы солшыл күштерге жеңіс әкелді. “Зәйтүн 
ағашы” блогының жетекші күші СКДП болды. Бұл партия 
22%-дан артық дауыс алып, бірінші орынға шықты. Бірақ 
бұл деңгей үкімет құру үшін жеткіліксіз болды. Үкіметті 
солшыл орталықшыл (центрист) Р. Проди басқарды, 
бірнеше коммунистер министрлік қызметке бекітілді.

1996—2001 жылдар аралығындағы солшыл топтар 
үкіметі (Р. Проди және  М. Д. Алема бұрынғы комму-
нист) кезінде мемлекеттік меншікті жекешелендірудің 
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нәтижесінде қазынаға 60 млрд доллар көлемінде таза 
пайда түсірді. 1 млн-нан астам жұмыс орындары дайында-
лып, ел ішінде жұмыссыздық сиреді. Әскери реформаның 
арқасында жаппай міндетті әскери қызмет жойылып, 
келісімді әскери қызмет жүйесі тәртібі енгізілді. Италияда 
еуро валютасы енгізілді.

Аталған кезеңде бұрын айыпталған саяси қайраткер-
лердің (С. Берлускони, Дж. Андреотти) істері қайта 
қаралып, соттың шешімі негізінде ақталды. Олардың  сая-
си өмірге қайта араласуына жағдай жасалды.  2001 жыл-
дың мамыр айындағы Парламенттік сайлауда С. Берлуско-
ни бастаған саяси одақ үлкен жеңіске ие болды.

Кейінгі жылдары Италиядағы Министрлер кабинеті 
үш рет өзгерді. 2008 жылы үшінші рет үкімет басына 
С. Берлускони келді. Бұл жолы ол елдегі ең өзекті мәсе-
ле — әлеуметтік қайшылықтарды шешуге уәде берді.

Бірақ ол уәдесі орындалмады. Бірнеше рет бизнес ке 
және жекебасына қатысты мәселелер үшін ісі тергелген 
Берлускони 2011 жылдың соңында қызметтен кетуге 
мәжбүр болды. Италия қаржы дағдарысына келіп кірді.

Қазақстан Республикасының Италиямен қарым-қа-
тынастарының ерекше мәні бар. Италия Республикасы — 
егеменді Қазақстанның беделді сауда-экономикалық се-
ріктесі.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Италиядағы демократия мен республикалық тәртіпті қайта қал пына 
келтіруге қандай саяси күштер қатысты?

2. Италияның әлеуметтікэкономикалық дамуының ерекшеліктері қа
лай айқындалады? Италиядағы “экономикалық ғажаптың” себеп тері 
неде? 

3. Не себептен Италиядағы Орталықшылдар бағыты саяси тұрақ ты
лықтың негізі болып, көп жылдар бойы өмір сүрді? 

§ 2021. ОртАЛЫҚ  ЖӘНЕ  ОҢтҮСтіКШЫҒЫС  ЕУрОпА  
ЕЛДЕрі

Орталық және Оңтүстік-Шығыс Еуропа елдері (Поль-
ша, ГДР, Венгрия, Чехословакия, Югославия, Албания) 
соғыстан кейінгі кезеңде Шығыс Еуропа елдері аталды.
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Еуропаны фашизмнен азат ету демократиялық құры-
лысты бекітуге және антифашистік демократиялық өзге-
рістерге жол ашты. Кеңес армиясының неміс фа шистерін 
осы елдердің аумағында талқандауы Шығыс Еуропа 
елдерінің ішкі даму үрдісіне шешуші әсер етті. Олар Кеңес 
Одағының бақылауында қалды.

Экономика саласында бұл мемлекеттерде индустрия-
ландыруға бетбұрыс жасалды. Олардың Чехословакия мен 
ГДР-ден басқалары аграрлы ел санатына жататын. Индус-
трияландыру жеделдетілген сипат алды. Оның негізінде 
өнеркәсіп, қаржы салалары, сауда орындары мемлекет 
меншігіне алынды. Аграрлы реформа барысында жер қайта 
бөлініп, ұжымдастыруға ұласты.

Экономикалық стратегия индустрияландыруға сүйенді. 
Елдердің мүмкіндігі ескерілмей, ауыр өнеркәсіпті дамыту, 
ірі комбинаттар құру, қуатты электрстансыларын тұрғызу 
қолға алынды. Сондықтан қаржы мен бюджетке салмақ 
салып, әлеуметтік жүйенің білім беру, денсаулық сақтау, 
ғылымды дамыту мүмкіндіктерін қысқартты.

1970—1980 жылдары дүниежүзілік экономикалық 
дағдарыс кезеңінде және ғылыми-техникалық рево-
люцияның бастапқы кезінде индустрияландыру үлгісінің 
дәрменсіздігі байқалды. Зор материалдық, энергетикалық 
және еңбек шығындары, өндірістің экстенсивті түрі өзін-
өзі сарқыды. Ғылыми-техникалық революция (ҒТР) 
және оның негізінде өмірге келген шағын процессорлар, 
ком пьютерлер, басқару жүйелері, есептеу техникалары 
тез арада өндірістің материалдық-техникалық базасын 
жаңартуды талап етті. Шығыс Еуропа елдері консервативті 
әкімшілік жүйеде дамығандықтан, жаңа ғылыми-рево-
люциялық өзгерістерді қабылдай алмайтын халде қалды. 
Бұл социалистік лагерь шеңберіндегі және жеке елдердегі 
тоталитарлық социализм жүйесін дағдарысқа итермеледі.

Тоталитарлық социализм Еуропа өркениеті дамуының 
табиғи-тарихи үрдісіне қайшы келді. Польшадағы, ГДР-
дегі 1953 жылғы көтеріліс және басқа елдердегі ереуілдер, 
1956 жылғы венгр көтерілісі және 1968 жылғы Прага 
көктемі атты қозғалыс КСРО және басқа социалистік 
елдердің әскерлерімен басып-жаншылды.
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1989—1991 жылдардағы демократиялық қозғалыстар. 
Ғылыми-техникалық революцияның жаңа кезеңі со-
циалистік лагерьдің барлық елдеріндегі экономиканы 
қайта құруды талап етті. КСРО және Шығыс Еуропа 
елдері ҒТР-дің даму қарқынына қосыла алмады. Реформа 
мәселесі Венгриядағы көтерілістен кейін күн тәртібінен 
түспей келген болатын, бірақ оны жүргізудің барлық 
әрекеттері ескерілмей, тұйықталып қалды.

1970 жылдардың басында Польшада жұмысшылардың 
бірінші аса ірі көтерілісі болып өтті. 1981 жылы Поль-
шада соғыс жағдайы енгізілді. Басқа елдерде революция 
басқарушы партияның маңдайша жазуын алмастыру 
әрекетімен, реформа жариялаудан басталып, олардың сая-
си сахнадан кетуімен аяқталды. Өкімет жаңа партиялар 
қолына өтті. Мемлекеттік басқаруға жаңа жетекшілер: 
Чехословакияда драматург Вацлав Гавел, Польшада 
кәсіподақ қайраткері Лех Валенса, Болгарияда социолог 
Желе Желев келді. Румынияда Чаушескудің диктатурасы 
1989 жылы желтоқсандағы халық қозғалысы барысында 
құлатылды.

Шығыс Еуропаның бұрынғы социалистік лагеріндегі 
барлық елдерде көппартиялық жүйе енгізілді, әлеуметтік-
экономикалық құрылыс пен саяси жүйені өзгерту  жолын-
да терең реформалар жүзеге асырыла бастады.

Реформалар мынадай ба ғыттарда жүргізілді: нарықтың 
жоспарлы-реттеушілік рөлін және бағаны ырықтандыру-
ды қалпына келтіру, то лық мағыналы тауарлы-ақша 
қатынасын орнату, меншік формаларын өзгерту, жеке-
меншікті мойындау, бұйрыққа сүйенген әкімшілік жүйені 
жою, қысқарту.

Бұрынғы коммунистік партиялар саяси сахнадан ғайып 
болып кеткен жоқ. Билікті жоғалтқанмен реформашыл 
қанаттарына саяси күреске жаңа маңдайша жазуымен, 
бағдарламаларымен қатысуына мүмкіндік берді. Поль-
шада біріккен жұмысшы партиясы өзін тарататындығы 
туралы мәлімдеді, алайда социалистік партия қайтадан 
өріс алды. Болгарияда солшыл күштердің демократиялық 
партиясы құрылды және т.б. Солшыл саяси күштердің 
қайта құрылуының жалпы үрдісі социал-демократтық 
бағыттағы күштердің жаңа жетекшілеріне жол ашты.
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Осының салдарынан қоғамда әлеуметтік қайшылықтар 
күшейді және сонымен қатар әлеуметтік топтар мүд-
делерінің межелей бөлінуі байқалды. Қорыта айтқанда, 
саяси оппозицияның жеңісін анықтайтын форумдар та-
рап кетті. Наразы халық 1994 жылы сайлауда бірқатар 
мемлекеттерде өкімет басына социал-демократиялық 
партияны — бұрынғы коммунистерді әкелді. Алайда көп 
ұзамай саяси күштер өздерінің әлсіз екендігін көрсетті: 
реформа ны жалғастыру барысына тек кедергі келтірді. 
Сондықтан 1996—1997 жылдары Польшада, Болгария-
да, Венгрияда, Румынияда және бірқатар басқа елдер-
де социал-демократиялық топтар қайтадан жеңіліске 
ұшырап, өкімет басына жаңа саяси күштер келді.

Шығыс және Оңтүстік Шығыс Еуропа елдеріндегі 
саяси және экономикалық өзгерістердің ерекшелігі. 
1990 жылдардағы оңды-солды толқулар бұрынғы со-
циалистік лагерьдегі барлық мемлекеттердің бастан 
кешірген өтпелі кезеңін бейнеледі.

Экономиканы ырықтандыру, нарықтық қатынасқа өту 
салдарлары әртүрлі факторлардан көрінді.

Польша мен Венгрияда әлдеқайда ерте (1980 жыл-
дар) басталған реформалар ауыр жағдайды жеңілдетуге, 
тұрақтылыққа өтуді жеделдетуге мүмкіндіктер берді. 
Польшада 1995 жылы құнсыздану бірден төмендеді (20%-
ға дейін), мемлекет еуропалық деңгейге шықты. Сонымен 
қатар елде жұмыссыздық сақталып (15%), әлеуметтік 
шиеленіс шешілмеді. 1996 жылы Польшада президент 
сайлауында солшыл күштің өкілі жеңіске жетсе, ал парла- 
мент сайлауында (1997 ж., қазанда) оңшылдар басым 
болды.

Өкіметті социалистер басқарған Болгарияда реформаға 
бұғау салынды, әлеуметтік-экономикалық жағдай ауыр 
халге түсті. Елде ашаршылық етек алды, қаржы саласы аса 
қиын жағдайда болды (сыртқы қарыз 10 млрд доллардан 
асты). 1997 жылы президент болып оңшыл оппозицияның 
өкілі сайланып, кезектен тыс парламент сайлауы өткізілді.

Албанияның реформаға кешігіп келуі, саяси мәде-
ниеттің төмен деңгейі, демократияның жоқтығы, биліктік 
құрылымдағы алауыздық 1997 жылы елде терең саяси 
дағдарыс тудырды және көтеріліске ұласты. Тобыр өкіметі 
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мемлекеттік институттарды қиратты, елді бүлдірді, бұл 
оқиғалардың соңы азаматтық соғысқа жалғасып кету 
қаупін туғызды.

Польша мен Югославияда ауыл шаруашылығын коо-
перативтендіру кең қанат жая қоймаған, сондықтан да 
селодағы экономикалық қатынастар үлкен өзгеріске 
ұшырамады.

Чехияда, Словакияда және Венгрияда жерге жеке-
меншік қалғанымен, кооперативтің жаңа формалары 
пайда болды. Румынияда кооперативтер тарап кет ті, жер 
меншік иелеріне қайтарылды. Болгарияда же ке коопера-
тивтер сақтала отырып, жеке фермерлік шаруашылықтар 
қалыптасты. Алайда ахуал күрделі болды — ауыл шаруа-
шылығы мемлекетті құтқара алмады. Бұл аймақтың бар-
лық елдері үшін ортақ күрделі мәселе еді: капитал жоқ, 
жұмыс күші тапшы болды, жердің аздығынан өндірілетін 
өнімді толтырудың басқалай жолдары табылмады, не-
сие алу көзі және ауылшаруашылық құрал-жабдықтары 
жетіспеді, ауылдағы шағын және орта бизнес артта қалып 
қойды.

Бұл аймақта ұлттық және этникалық қақтығыстармен 
қатар ұлтшылдық көріністер де байқалды. Чехосло-
вакиядағы 1990 жылғы революциялық үрдістер ұлттық 
қақтығыстарға ауысты. Бұрынғы Югославия бірнеше 
мемлекетке бөлінді. Егеменді Словакия, Босния, Герце-
говина, Македония, Хорватия мемлекеттері құрылды. 
Югославияда Сербия мен Черногория қалды.  Босния-
да халықтың діни құрамы күрделі болды (католиктер, 
мұсылмандар, православтар). 1991—1992 жылдары өзара 
қақтығыстар басталды. Ол ұлттық алалаушылыққа және 
жаппай өлім-жітімге алып келді. Өзара араздық, өзара тар-
тыс тек бес жыл өткен соң БҰҰ, ЕО, НАТО және бірқатар 
еуропалық мемлекеттердің, ішін де Ресей де бар, араласуы-
мен аяқталды. 1999—2000 жылдары Косоводағы албандар 
тағдыры дүниежүзі назарын аударды. Осы мәселеге НАТО 
араласып, мұсылмандарды қудалау тоқтатылды.

Балқан түбегіндегі Сербия мен Хорватия арасындағы 
бақталас екі елдің сыртқы саясаттағы бағытымен ұштасты. 
Ерте кезден бастап Хорватия жағы Германияға бет бұрса, 
Сербия жағы ресейлік бағытты қолдап отырды. Аталған 
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текетірес жағдай діни (конфессиялық) қайшылықтармен 
де ушыға түсті. Сербтердің православиялық нанымына 
хорваттардың католиктік клерикалдық (лат. clericalis — 
шіркеу, шіркеулік) нанымы қарсы тұрды. 

Бұрын Югославия жеріндегі мұсылмандар діни қауым 
деп мойындалса, 1961 жылдан бастап Броз Титоның 
өкімі бойынша мұсылмандарға ұлттық мәртебе берілді. 
Бұл жағдай Босния және Герцеговина аймақтарындағы 
ислам топтарының қайта жандануына түрткі болды. Бұл 
аймақтағы тұрғындар діни нышанға сәйкес үш этникалық 
топқа бөлінеді: католиктер өздерін хорваттармыз 
(15%), православтар сербтерміз (31%), ал исламшылдар 
мұсылмандармыз (40%) деп бөлінеді.

Біртұтас мемлекеттің құрамындағы республикалар 
егемендік жолына түсті. Егемендік әрекеттерді жақтаған 
республикалардың алғашқы қатарында Словения мен 
Хорватия тұрды.

Хорватиядағы үкімет басшылығына генерал Ф. Туджман 
жетекшілік еткен Хорватия  демократиялық  Достасты-
ғы атты партия келді. Сербиядағы тәртіпті С. Милошевич 
бастаған ұйымдар бақылады. 1991 жылдың көктемінен 
бастап хорватиялық полиция топтары мен сербтердің 
қорғаныс жасақтарының арасындағы қақтығыстар жиі-
лей бастады. 1991 жылдың желтоқсанында Хорватия 
аумағындағы сербтер Серб Крайна атты тәуелсіз Республи-
касын жариялады. Хорватия мен Серб Крайна арасындағы 
әскери-соғыс әрекеттер кең көлемді шайқастарға ұласты. 
Бұл шайқастарға Югославия армиясының тұрақты бө-
лімшелері жиі қатысатын болды. Бұл жағдайда Батыс ел-
дер өкілдері Хорватия әрекеттерін барынша ақтап, кінәнің 
бәрін Сербия жағына жауып отырды. Сербия әрекеттері 
оқшаулана қала беретін жағдай қалыптасты.

1992 жылдың наурызында Босния және Герцеговина 
тәуелсіздігін жариялады. 1992 жылдың сәуірінде сербтер 
мен мұсылмандар арасындағы әскери қақтығыстар орын 
алды. Бітімгершілік әскери топтарының болғанын ескер-
мей, Босния және Герцеговина аумағына Югославияның 
басқа аймақтарындағы сербтер топтары келсе, Таяу 
Шығыстағы мұсылман елдерінен мыңдаған моджахеттер 
топтары ағылды. Босния мен Герцеговина аумағындағы 
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қақтығыстар үш түрлі сипатта: православтық-като лик-
тік-мұсылмандық қырғындар кең өріс алды. БҰҰ-ның 
Қауіпсіздік Кеңесі жағдайды ескеріп, Югославияға қарсы 
экономикалық жазалау шараларын енгізуді жоспарла-
ды. 1992 жылы Сербия мен Черногория елдері бірлесіп 
Одақтық Югославия Республикасын ұйымдастырған бо-
латын. АҚШ әкім шілігі БҰҰ-ның шешімін күш қолдану 
жолымен орындауды барынша жақтады. НАТО әскери әуе 
күштері серб әскерлері шоғырланған аудандарға оқ атып, 
Босниядан Сербия әскерін дереу шығаруды талап етті.

Шиеленіскен саяси жағдайды тұрақтандыруға АҚШ 
дипломатиясы да кірісті. 1995 жылдың қараша айын-
да Огайо штатындағы АҚШ әуе күштерінің Дейтон 
базасында Босния сербтерінің жетекшісі Ф. Туджман, 
Югославия Федерациясының басшысы С. Милошевич, 
Босния мұсылмандарының жетекшісі А. Изетбегович 
жанжалды реттеу шартына келісті. Дейтон келісімі 
негізінде Босния және Герцеговина екі ұлттық бөлшекке 
бөлінді: Мұсылмандық-Хорваттық Федерация және Сер-
бия Рес публикасына. Бейбітшілік келісімді іске асыра-
тын көпұлтты әскери күштер құрылды. Аталған әскери 
топтар НАТО басшылығына бағынып, Біріккен Ұлттар 
Ұйымының мандатына ие болды.

Балқан түбегіндегі жанжалдар Босния мен Герцеговина 
аумағындағы тартыспен аяқталмады. 1998 жылдан бастап 
Косово жеріндегі тартыстар қайтадан шиеленісе түсті.

Сербия полициясы мен Косовоны азат ету армия-
сы атты топтың арасындағы ушығып кеткен қарулы 
шайқастарды басу үшін Югославия үкіметінің әскери 
бөлімшелері Косово жеріне енгізілді. Мыңдаған Косово 
тұрғындары көршілес Албания мен Македония елдеріне 
ауып, босқынға айналды. Сербия жағы Косово ауданының 
автономиялық құқығын одан сайын кеңейтуге үзілді-
кесілді қарсы болды. Бұл жердегі албандық тұрғындар Фе-
дерациядан шы ғып жеке дербес мемлекет құруды аңсады. 
Халықаралық ұйымдар қатысқан келіссөздер нәтиже 
бермегеннен кейін АҚШ бастаған НАТО әскери тобы бұл 
мәселені күш қолдану арқылы шешуге кірісті. 1999 жылы 
наурыз—сәуір—мамыр айлары бойы Косово аумағы және 
Югославияның басқа да аудандарына үздіксіз бомба және 
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ракеталар тасталды. Косоводағы Сербия әскерлері толық 
шығарылып, Албания тұрғындары Косовоға жиілеп 
қайтып келе бастады. Ел ішіне бітімгерлік мақсатпен ха-
лықаралық әскери топтар енгізілді. 2008 жылдың ақпан 
айында дербес егеменді Косово мемлекеті жарияланды. 
Ресей Федерациясынан басқа, АҚШ және Батыс елдердің 
басшылары жаңадан құрылған тәуелсіз мемлекетті бірден 
мойындады.

Аталған соғыстарда бейбіт халықтың жапа шеккені 
үшін С. Милошевич және бірнеше Югославия басшылары 
халықаралық сотқа тартылды.

Еуропа Одағы елдері Шығыс Еуропа мемлекеттерін 
қауымдастық негізде мүшелікке қосуға жоспар құрды. 
Ең алдымен НАТО мен серіктес мемлекеттердің әскери-
соғыс күштерінің сыйысымдылығына ерекше көңіл 
аударылды. Осы жағдайды ескеріп 1994 жылы НАТО 
тобының қамқорлығымен “Бейбітшілік жолындағы 
серіктестік” атты бағдарлама жасалды. Орталық Еуропа 
елдері осы бағдарлама негізінде өз армияларының санын 
кемітіп, кеңестік қару-жарағын НАТО қару-жарағына 
алмастыруға, офицерлер құрамын НАТО әскері құжатта-
ры негізінде қайта дайындауға тиісті болды. Ал келешек-
те бұл елдерді Еуропалық Одақтың экономикалық және 
әлеуметтік құрылымына бейімдеу мәселелері қаралды.

1997 жылдың шілдесінде НАТО-ға кіруге бұрынғы 
Варшава Достастығының үш мемлекеті — Венгрия, Поль-
ша және Чехия шақырылды. Бұл елдер НАТО құрамына 
1999 жылы енгізілді. 2002 жылы Болгария, Румыния, 
Словакия, Словения шақырылды. Аталған 4 ел НАТО 
тобына 2003—2004 жылдары, ал Албания мен Хорватия 
2009 жылы сәуірде қабылданды.

НАТО құрамына енген Шығыс Еуропа елдері Еуропа 
Одағының мүшелігіне өтуге мүмкіншілік алды.

Кейінгі кезде АҚШ-тың зымырандарға қарсы қорғаныс 
жүйесін осы аймаққа орнату жоспары Ресейді қатты алаң-
датуда. Ал елдер ішіндегі қайшылықтар да жеткілікті. 
Румынияда, Словакияда, Болгарияда, Польшада және т. б.  
елдерде үкімет ауысуда. Днестр бойындағы жанжал, 
Украинадағы оқиғалар аймақтағы қауіпсіздікке өз әсерін 
тигізді.
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Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Шығыс Еуропа елдеріндегі әлеуметтікэкономикалық құрылысты 
сипаттаңдар. Оны Батыс Еуропа елдерімен салыстырыңдар.

2. Бұл елдердегі демократиялық революциялардың ерекшеліктері 
неде?

3. Шығыс Еуропа елдерінің дамуына басқа жолдар бар ма еді?
4. 1990 жылдардағы өзгерістерді сипаттап беріңдер.
5. Шығыс Еуропа елдерінің НАТОға қосылуына Ресейдің ұстанымы 

қалай?

§ 22.  КЕҢЕС  ОДАҒЫ.  рЕСЕй  ФЕДЕрАцИяСЫ

Соғыстан кейінгі жылдардағы Кеңес Одағы. Кеңес 
Одағының экономикасы соғыстан әлсіреп шықты. Соғыс 
жылдарында ол 25 млн-ға жуық адамынан айырыл-
ды. Өндірістегі жұмыс қолының жетіспеуін жеңілдету 
мақсатында КСРО үкіметі кеңес армиясы қатарынан 
8,5 млн адамды қысқартты.

КСРО экономикасы бейбіт жағдайда қайта құрыла 
бастады. Бұрынғы көптеген соғыс техникалары мен 
құралдарын шығаратын зауыттар бейбіт өмірдегі тұрмыс 
өнімдерін шығару үшін қайта құрылды.

Соғыстан кейін Кеңес Одағының шекаралық шеңбері 
өзгеріске ұшырады. Кеңестер Одағының құрамына — Оң-
түстік Сахалин және Курил аралдары Шығыс Пруссия  
жері қосылды. Пруссияның орталығы Кенигсберг — Ка-
лининград болып өзгертілді.

1944 жылдың қазан айында Тува Республикасы КСРО 
құрамына қабылданып, Ресей Федерациясының авто-
номиялық облысы деп мойындалды.

тоталитарлық тәртіптің күшеюі. Аздаған демокра-
тиялық өзгерістер тұрақтамады. Кеңес қоғамының одан  
әрі дамуына 50-жылдардың басында шырқау шегіне жет-
кен тоталитарлық социализм идеологиясы кері әсерін 
тигізді. Жаңаша ойлайтын адамдарды қудалаудың жаңа 
науқаны басталды. Көрнекті кино қайраткерлері, саз-
герлер (Прокофьев, Хачатурян, Мурадели) жөнсіз сынға 
ұшырап, қызметтерінен қуылды. Еврей тұрғындарының 
мәдени және қоғамдық ұйымдары, баспасөз органдары 
жабылды.
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Жаратылыстану ғылымдардың жаңа салалары — 
толқындық механика, кибернетика, генетика салалары 
жалған, шындыққа жанаспайды деп есептелді.

Бірақ бұған қарамастан, физика, химия, математика 
салаларында атақты ғалымдардың және басқалардың 
жетістіктері нәтижесінде АҚШ-тың атомдық монополия-
сы жойылып, ғарышты игеруде және авиация ұшақтарын 
жасауда кеңес елі алдыңғы шепке шықты.

Халық шаруашылығының жағдайы. Бұл кезде елдің 
ішкі құрылысында азын-аулақ демократиялық жеңілдік-
тер іске асты. Елдегі төтенше жағдай тәртібі жойылды, 
8 сағ-тық жұмыс күні, апта сайын және жыл сайын 
беріле тін ақылы демалыстар қалпына келтірілді. Барлық 
кеңестер сайлауы өткізіліп, олардың жиындары заңға 
сәйкес реттелді. 1947 жылы желтоқсанда карточка жүйесі 
мен еңбекшілерді азық-түлік және өнеркәсіп өнімдерімен 
өлшеулі қамтамасыз ету жойылды. Сол жылы ақша рефор-
масы жүзеге асырылды. Негізгі өнімдердің бағасы арзан-
дады. Соғыс мүгедектеріне, соғыста қаза болғандардың 
отбасына әлеуметтік көмек көрсетілді.

1952 жылдың қазан айында партияның XIX съезі  
болып өтті. 1953 жылы наурызда Сталин қайтыс болып, 
қыркүйек айында КОКП Орталық Комитетінің бірінші 
хатшысы болып Н. С. Хрущев сайланды.

Н. С. Хрущев. “Жылымықтың” басталуы. Ауыл шаруа-
шылығының маңызды мәселелерін шешу және дәнді 
дақылдар өнімін арттыру үшін елде тың және тыңайған 
жерді игеру басталды.

Еуропадағы социалистік елдердің өзара  қатынастары  
достық  және  ынтымақтастық  келісімдер  негізінде іске 
асырылды. 1949 жылдан бастап  социалистік  елдер дің 
шаруашылық қатынастары Экономикалық Өзара Кө мек 
кеңесі құрылды.

1955 жылы КСРО және басқа ірі державалар Австрия-
ның демократиялық тәуелсіздігі мен мәртебесін сақтау 
туралы келісімге қол қойды.

КОКпның ХХ съезі. 1956 жылы ақпан айында КОКП-
ның ХХ съезі өтті.

КОКП-ның ХХ съезі мынадай міндеттерді алға қойды: 
өнеркәсіп өнімін өндіруді арттыру, ауыл шаруашылығын 



131

одан әрі дамыту, өнеркәсіп салаларында 7 сағ-тық жұмыс 
мерзімін енгізу, зейнетақы реформасын іске асыру, тұрғын 
үйлер салу қарқы нын күшейту, өнеркәсіп өнімінің жан 
басына шаққандағы үлесі бойынша жетекші капиталистік 
елдерді басып озу.

ХХ съезд Сталиннің жекебас қа табынушылығын 
айып тап, оның зардаптарын жою, партия тұрмысының 
нормаларын қалпына келтіру, партиялық демократияны 
өрістетудің жолдарын сөз етті.

Н. С. Хрущев есепті баяндамасында Iшкі Iстер Халық 
Комиссариаты органдарының жалған құжаттар шығару 
ше берлігін, саяси тұтқындарды азаптау әдістерін, олар-
дың тізім бойынша атылуын және айыптау құжаттарын 
алдын ала дайындау сияқты зорлық-зомбылықтарын 
әшкереледі.

1957 жылы қуғын-сүргінге  ұшырағандарды ақтау  
істері жалғаса берді. Қалмақ, Шешен-Ингуш, Кабардин-
Балкар, Қарашай-Черкес АКСР-лері қалпына келтірілді. 
Бірақ Еділ бойындағы немістер, қырым татарлары, жер 
аударылған гректер, болгарлар және басқа халықтар ресми 
түрде ақталған жоқ.

Интеллигенцияға, ғалымдарға, баспасөзге біраз же-
ңілдік жасалды, демократиялық қадамдар орын алды, 
қуғын-сүргін тоқтатылғандай болды. Шетелдермен қа-
ты нас жөнделе түсті. Сол саясат “жы лымық” деп аталды.

60жылдардағы Кеңес Одағы. 50-жылдардың екінші 
жартысы мен 60-жылдардың басында ғарыш кеңістігін 
игеру, атом қуатын бейбіт мақсатта 
қолдану ісі қолға алына бастады. 
Химия өнеркәсібі күшті дамыды.

1961 жылғы 12 сәуірде кеңес 
азаматы Юрий Алексеевич Гага-
риннің ғарышқа тұңғыш рет ұшуы 
болды. Бұл кеңес ғылымы мен 
техникасының жарқын жеңісі деп 
қабылданды.

Ауыл шаруашылығы.  КСРО 
ауыл шаруашылығы дұрыстала 
түсті. Тың жер игерілді, соның 
нәтижесінде Қазақстан мемле-
кетке 1 млрд пұт астық өткізді. Ю.  А.  Гагарин
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Дегенмен ауыл шаруашылы ғына қажетті техника ауыл-
да әлі де төмен дәрежеде болды. Ауыл шаруашылығы 
шыққан шығындарын өтей алмайтын. Оның негізгі 
себептерін іздестіріп шара қол данудың орнына Хрущев  
біресе  жүге ріні барынша көп өсіруге, біресе егіншілікті 
химияландыруға итермеледі. Шаруаларға еркіндік беру 
мәселесі көпшілік талқысына салынбады.

Орталықтағы басшылар одақтас республикалардың 
ұлттық ерекшеліктерін есепке алмады.

Сталиндік әміршіл-әкімшіл басқару жүйесінің тамыры 
үзілмеді.

Қоғамның мәдени өмірі: даму бағыттары мен қай
шылықтары. 50-жылдардың соңы мен 60-жылдардың 
басында оң талпыныстармен қатар, қайшылықтары мол 
келеңсіз жағдайлар да байқалды.

Мектепті реформалауға көңіл бөлінді (1958 ж.). 
1962 жылы облыстық партия ұйымы — өнеркәсіптік және 
ауылшаруашылық болып екіге бөлінді.

Саяси қысымға қарамастан ел ішінде жоғары деңгей-
дегі көркем шығармалар да баспалардан басылып шығып 
жатты. Олар болған қуғын-сүргінді, тоталитарлық жүйе- 
нің әділетсіздігін әшкереледі. Мұндай еңбектердің 
қатарында А. Твардовскийдің “О дүниедегі Теркин”, 
Е. Евтушенко ның “Сталиннің мұрагерлері”, Э. Каза-
ковичтың “Жаулар”, Г. Николаеваның “Жол бойындағы 
шайқас” еңбектері болды. М. Әуезовтің “Абай жолы” ро-
ман-эпопеясы жарық көрді.

Елдегі саяси басшылықтың алмасуы. 1964 жылы 14 қа-
занда партия пленумы Н. С. Хрущевты елдегі ұжымдық 
басқарудың принциптерін бұзғаны және Қытаймен 
арадағы қатынасты ушықтырғаны үшін қызметтен бо-
сатты. КОКП ОК-нің Бас хатшысы болып Л. И. Брежнев 
сайланды.

Л. И. Брежневтің басқаруымен партиялық-мемлекеттік 
басшылық саяси және әлеуметтік-экономикалық салада 
жаңа бағытты іске асыруға тырысты. Реформалар ба-
сынан-ақ әміршіл-әкімшіл басқару әдісімен жүргізілді. 
Өнеркәсіпті басқаруда министрліктер қайта орнатылды.

60-жылдардың екінші жартысы мен 80-жылдардың ба-
сында кеңес халқының өмір сүру деңгейі, қоғамның өзгеру 
барысы қайшылықты сипатта болды.
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Адамдардың өмір сүру деңгейі көтерілді. Бірқатар 
еңбекшілердің айлық жалақысы өсті. Ұжымшар мүше-
лерінің кепілдік еңбекақылары көбейді, төменгі жалақы 
алатындар орта жалақы алатындар қатарына жетті. 
Ауылшаруашылық өнімі өспей, шетелдерден жыл са йын 
10—20 млн тонна астық сатып алу әдетке айналды. Тек 
мұнайдан түскен кіріс қана елдің жағдайын бірқалыпты 
сақтауға мүмкіндік берді.

Іс жүзінде шешімін таппаған ұлттық мәселелер жат-
ты. Кеңес Одағын құрайтын республикалардың өзін-өзі 
басқару еркі үнемі шектелумен болды.

Брежневтің басқару кезеңі қоғамның саяси,  әлеумет-
тік-экономикалық, рухани дамуына теріс ықпалын тигі-
зіп, әміршіл-әкімшіл басқару жүйесінің бақылаусыздық, 
дәрменсіздік нышанын байқатты.

1968 жылы “Прага көктемі” аталған Чехословакиядағы 
демократия үрдісін КСРО әскер күшімен таптау, Афри-
ка елдерінің ішкі істеріне араласу, Ауғанстанға кеңес 
әскерлерін енгізу (1979 ж., желтоқсан) КСРО-ның дүние-
жүзі алдындағы беделін түсірді. Мұндай шешімдер Бреж-
нев  бастаған бірнеше кеңес басшылары ның (Ю. Андропов, 
А. Громыко, Д. Устинов) ғана ұйға руымен қабылданды. 

Л. И. Брежнев 1982 жылы қайтыс болып, басшылыққа 
Ю. В. Андропов келді. Бірақ 1984 жылы ол дүние салып, 
елдің және партияның басшылығы К. Черненкоға тиді.

1985 жылы наурызда К.Черненконың қазасынан   кейін 
Кеңес Одағы Коммунистік партиясы Орталық Комитеті-
нің Бас хатшысы болып  М. С. Г о р б а ч е в  сайланды. 
80-жылдардың ортасында Кеңес Одағы экономикалық, 
әлеуметтік және саяси дағдарыстың алдында тұрды. 
Әміршіл-әкімшіл басқару жүйесі қазіргі дәуір шынды-
ғына жауап бере алмады. Қоғамның барлық жақтарын, 
оның экономикалық негізін, әлеуметтік өмірін, саяси 
құрылымын жаңарту қажеттілігі туды. Алайда жаңарту 
үрдістерінің тереңдігі, формалары, жолдары бірден айқын 
болған жоқ. Кеңес қоғамында көптеген реформалар бастал-
ды. Бұл қайта  құру деп аталды.

1987 жылы қаңтарда жариялылық туралы шешім 
қабылданды. Күнделікті бұқаралық ақпарат  құралдарын-
да айтыс-тартыс пікірлер күшейе түсті.
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Біртіндеп құқықтық мемлекет тің, азаматтық қо-
ғамның нормалары орныға түсті: азаматтардың, ерік-
ті одақтардың, қозғалыстардың, пар тиялардың заң 
шеңберінде бірігуіне рұқсат берілді.

1990 жылы шілдеде КОКП-ның ХХVII съезі тартысты 
жағдайда өтті. Съезд жабылар алдында Ресей елінің бас-
шысы Б. Ельцин өзінің партиядан шығатынын мәлімдеді. 

ХХVII съезден соң бір жыл ішінде КОКП қатарынан 
4 млн адам шықты.

1991 жылы 25 желтоқсанда М. Горбачев КСРО-ның 
Президенттік қызметінен және Жоғарғы әскери бас-
шылықтан кететіндігін жариялады. Сол күні кешке таман 
Кремльдің Үлкен Сарайының төбесіндегі діңгектен КСРО-
ның нышаны — қызыл жалау түсіріліп, тәуелсіз Ресейдің 
ақ-көк-қызыл түсті жалауы көтерілді. 26 желтоқсан күні 
бұрынғы Жоғарғы Кеңестің Республикалық палатасы — 
КСРО-ның әрекеті тоқтатылғаны жөнінде Декларация 
қабылдады.

КСрОның ыдырауы және тәуелсіз Мемлекеттер 
Достастығының құрылуы. КСРО-ның даму қарқынының 
бәсеңдеуі және алғашқы дағдарыстың белгілері 70-жыл-
дары айқындалып, 80-жылдары анық байқалды.

1985 жылдан басталған КСРО-дағы өзгерістер мем-
лекеттік құрылысқа да әсер етпей қоймады. КСРО кон-
ституция бойынша одақтас мемлекет бола тұрса да, шын 
мәнінде 15 одақтас республиканың бірде-бірі өзіндік билік 
жүргізе алмады. Сондықтан олар өз тәуелсіздігін талап 
етті. Бұл талап күн өткен сайын күшейе түсті.

Елдегі экономикалық ахуалдың нашарлауына байла-
нысты Орталықтың бұл ұмтылысты тоқтатуға шамасы 
жетпеді. 1989—1990 жыл дардағы сайлауда тәуелсіздікті 
жақтаушы республикалар КСРО құрамынан бөлініп 
шығуға бел байлады.

1990 жылдан бастап көптеген республикалар өздерінің 
тәуел сіздігін жариялап, егемендік мәртебесіне ие болды. 

1991 жылы 18 тамызда Фороста (Қырымда) дем-
алып жатқан М. С. Горбачевқа жоғары лауазымды мем-
лекеттік, әскери және партиялық құрылым басшыла-
ры келіп, үкіметті таратуды талап етті. Барлық КСРО 
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аумағында төтенше жағдай енгізі- 
ліп, Мәскеуде Төтенше жағдай жө-
ніндегі мемлекеттік комитет (ТЖМК) 
құ рылды, кеңес халқына арнайы ма-
нифест жарияланды.

Олар КСРО дамуын ескіше сақтау-
ды көздеген. Бір ден демократияға, 
жариялылыққа халықтардың бостан-
дығына қарсы заңдар шығарылды. 
Қайта құру үрдісіне жол бермеуге ты- 
рысқан топ сонау 1917 жылы Қазан 
төңкерісінен бастау алған әдісті пай-
даланбақ болып, өкіметті заңсыз 
қолға алуға ұмтылған. Бірақ халық бұқарасы оларды 
қолдамады.

19 тамыз күні таңертең Б. Ельцин ТЖМК әрекетін 
мемлекеттік төңкеріс деп бағалап, еңбекшілерді жаппай 
ереуілге, ал әскерлерді ТЖМК бұйрығын орындамауға 
шақырды.

20 тамыз күні Ресейдің көптеген қалаларында және 
басқа республикаларда бүлікке қарсы  митингілер, шеру-
лер болды. Ресей демократиялық күштері жеңіске жетті.

21 тамыз күні төңкерісті ұйымдастырушылар тұт-
қындалды. Заңдылық қалпына келтірілді.

Төңкеріс жеңілген соң КОКП қызметі тоқтатылып, 
Мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің қайта құрылатын-
дығы хабарланды.

1991 жылы 8 желтоқсанда ресей, Украина, Белорус
сия басшылары (Б. Ельцин, Л. Кравчук, С. Шушкевич) 
Беловеж келісіміне қол қойып, КСРО-ның таратылғанын, 
Тәуелсіз Мемлекеттер Одағы (ТМО) құрылғанын мәлім-
деді. ТМО құрамына бұрынғы КСРО құрамындағы ел-
дердің кіруіне есік ашық деп жарияланды.

1991 жылы 21 желтоқсанда Алматыда бұрынғы Кеңес 
Одағының құрамындағы тәуелсіз Әзірбайжан, Қазақстан, 
Ресей Федерациясы, Армения, Қырғызстан, Тәжікстан, 
Белоруссия, Молдова, Түрікменстан, Өзбекстан, Укра-
ина басшыларының кеңесінде Тәуелсіз мемлекеттер 
достастығын құру туралы келісімнің хаттамасына қол 
қойылды. ТМД құрылуымен бірге, КСРО өмір сүруін 

Б. Ельцин



136

тоқтатты. Алматы хаттамасы бойынша: ТМД мемлекеттік 
емес және ұлттардың үстінен бақылау орнату құқығы жоқ 
топтасу деп танылды.

ТМД елдерінің даму жолдары бірдей болмады. Бұрынғы 
біртұтас кеңес экономикасының ыдырауы салдарынан 
жан-жақты шаруашылық қатынастардың үзілуінен на-
рықтық реформалар бірқалыпты қарқын ала алмады.

ТМД елдері одақтастығының құрылуына және қалып-
тасуына Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. На-
зарбаев белсенді рөл атқарды. Еуразиялық одақ құруды 
ұсынды.

1996 жылғы 29 наурызда Мәскеуде — Белоруссия, 
Қырғызстан, Қазақстан, Ресей Федерациясы арасында 
Экономикалық және гуманитарлық салалардағы ықпал-
дастықты терең дету туралы келісімге қол қойылды.

2000 жылдың соңында Беларусь, Қазақстан, Қыр-
ғызстан, Ресей, Тәжікстан мемлекеттері Еуразиялық 
экономикалық қоғамдастық ұйымын құрды.

2000 жылдың соңында Б. Ельцин өз еркімен қызметтен 
бас тартты. Президент орнына Конституцияға сәйкес 
үкімет төрағасы В. Путин келді. Ел басшылығында болған 
8 жыл ішінде В. Путин бірқатар мәселелердің шешілуіне 
және ел арасындағы тәртіптің жолға қойылуына қол 
жеткізді. Оның тұсындағы мұнай-газ бағасының жоғары 
болуы ел экономикасына айтарлықтай көмектесті.

2008 жылы Ресей президенті болып Д. Медведев сай-
ланды. В. Путин үкіметті басқарды.

Ресей елі НАТО-ның шығысқа қарай ену саясатын  
ашық түрде қаламайтындығын  атап  көрсе тіп, Украи-
на мен Грузияның НАТО құрамына қабылдануына қар-
сылығын білдірді.

2010 жылы Ресей, Қазақстан, Беларусь Кеден Одағын 
құру туралы шарт жасасты, сонымен бірге басқа да 
ынтымақтасу шаралары қолға алынды.

Кейінгі жылдардағы әлемдік қаржы-экономикалық 
дағдарыс Ресейге де оңай тимеді. Елдің өндіріс саласы 
25%-ға төмендеді. Үкімет банкілерге және кәсіпорындарға 
жүздеген мил лиард рубль бөліп, жағдайды қалпына 
келтіре түсті.
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2011—2012 жылдардың ортасында даму қарқыны 
4—4,5%-ға өсті. Газ бен мұнай бағалары жоғары болғаны 
Ресейге шетел валютасы мен алтын қорын ұлғайтуға 
жәрдемдесті. Әскери күштеріне, полицияға, инновация 
жоспарларына қыруар қаржы бөлініп, олар реформалану-
да. 2012 жылы көктемде В. Путин қайта президент болып 
сайланды. Д. Медведев үкімет басына келді.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Кеңес халқы соғыстан кейін қандай қиыншылықтарға тап болды? 
Кеңес Одағының шекарасында қандай өзгерістер байқалды?

2. 1960—1980 жылдардағы саяси өмірдің ерекшеліктері туралы жә
не экономикалық, әлеуметтік және саяси дағдарыстар туралы әңгі
мелеңдер.

3. М. С. Горбачев бастаған жариялылық, қайта құру жайынан және 
тоталитарлық социализм жүйесінің күйреуі туралы әңгімелеңдер.

4. КСРОның ыдырауынан кейінгі ТМД елдерінің алдында қандай мін
деттер тұрды?

5. Егемендік Ресейдің дамуы қалай жүруде?

§ 23. АМЕрИКА ҚҰрАМА ШтАттАрЫ

трумэн әкімшілігі кезіндегі елдегі әлеуметтікэконо
микалық және саяси жағдай. АҚШ Екінші дүниежүзілік 
соғыстан капиталистік мемлекеттер арасында эконо-
микалық және әскери жағынан ең көп күш жинаған 
қуатты мемлекет сапында шықты. Оның жері де, халқы 
да соғыстың зардабын тарта қойған жоқ. Капиталистік 
елдердің өнеркәсіптік өндірісінің жартысынан көбі осын-
да шоғырланды. Соғыс жылдарында өнеркәсіп өнімдерін 
өндіру 2 есеге дейін өсті.  АҚШ қазынасында әлемдегі ал-
тын қорының 73%-ы сақталған.

АҚШ армиясы Германияда, Жапонияда, Италияда 
және  басқа  да  мемлекеттерде  орналасты.  Дүниежүзінің 
түрлі елдерінде АҚШ-тың 500-ден астам соғыс базалары 
жайғастырылды. Америка мұхиттар мен теңізді билеп-
төстеді. АҚШ атомдық қару шығаруда монополияға ие бол-
ды. 1945 жылы 12 сәуірде Ф. Рузвельттің қайтыс болуына 
байланысты АҚШ президенті орнын басқан Гарри Трумэн 
АҚШ дүниежүзілік жауапкершілікті мойнына алады деп 
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мәлімдеді. АҚШ дүниежүзілік саясаттың орталығына 
айналды.

Реконверсия деп аталатын бейбіт өмірге көшу ба-
ғыты мемлекеттік саясатта және ондаған миллион аме-
рикандықтардың өмірінде шұғыл бетбұрыс жасады. 
Миллиондаған  солдаттар өздерінің  отбасына оралды. 
1947 жылы 12 млн солдаттан армия қатарында 1 млн адам 
ғана қалды. Оларды орналастыру соғыс тан кейінгі қайта 
құрудың аса маңызды мәселелеріне айналды.

Iшкі саясатта Г. Трумэн бағыты өзінің қарама-қай-
шылығымен ерекшеленді. 1946 жылы конгресте респуб-
ликашылдар бағыты күшейе түсті. 1947 жылы 23 мау- 
сым да кәсіподақ қызметін шектеу және ереуілдер ұйым-
дастыруда кәсіподақтардың құқығын реттеу туралы  
Тафт-Хартли заңы қабылданды. Кәсіподақ мемлекет 
бақылауына алынды. Бұл АҚШ-тың саяси өміріндегі оң 
өзгерістердің жалпы көрінісі болатын.

Өндірісті қалпына келтірудің маңызды мәселелерінің 
бірі соғыс жылдарында салынған мемлекеттік зауыт-
тардың жай-күйі болды. Бес жыл соғыс кезінде мемле-
кет  өнеркәсіп өнімдерін шығарушы зауыт құрылысына 
17 млрд доллардан астам қаржы бөлді. 2 800-ден астам 
өндіріс орны салынды.

Олардың көбі біраз уақыттан соң ірі корпорацияларға 
берілді. Рокфеллерлер, Моргандар, Дюпон, “Бэнк оф Аме-
рика” және т. б. ірі корпорациялар мемлекеттің шаруашы-
лық өмірін қолдарында ұстады. Алайда соғыстан кейінгі 
жылдарда өнеркәсіптің ұсақ және орта секторлары да 
әжептәуір ұлғайды. Жекеменшік фирмалар саны 9 млн-
ға жетті.

1948 жылғы президент сайлауына Г. Трумэн әділетті 
бағыт бағдарламасымен шықты. Оның бірқатар тармақ-
тарын сайлауда жеңіске жеткен Трумэн әкімшілігі орын-
дады. 

Сыртқы саяси бағыт. Соғыс бітісімен екі ірі мемле-
кет — КСРO мен АҚШ арасындағы ынтымақтастық қаты-
настар бұзылып, қарсыласу бағыты өрши түсті. КСРО-
ға қарсы тұру, коммунизмді шектеу және ауыздықтау 
саясаты  АҚШ ұстанған сыртқы саяси бағыт болды. Екі 
елдің озбырлық қимылдары мен текетіреске баруы көпке 
созылған “қырғиқабақ соғысты” туғызды.
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АҚШ-тың жаңа бағыты “Трумэн доктринасында” 
(1947 ж., 12 наурыз), Маршалл жоспарында (1947 ж., 
5 мау сым) айқындалған. Америка елдерінің конферен-
циясы өзара қауіпсіздік шартын қабылдады (Рио-де Жа-
нейро пактісі), 1948 жылы көктем де Богота қаласында 
“Америка мемлекеттерінің ұйымы” құрылды. Латын 
Америкасы елдеріне техникалық-экономикалық көмек 
көрсету арқылы да АҚШ оларды өз ықпалында ұстап 
келді. 1949 жылы Солтүстік Атлантика Одағын (НАТО) 
құруда АҚШ белсенділік көрсетті. 

1950—1960 жылдардағы Америка. 1952 жылғы пре-
зидент сайлау науқанында Кореядағы соғыс мәселесіне 
ерекше көңіл аударылды. Республикалық партия өкілі 
генерал Д. Эйзенхауэр сайлауда жеңіске жетті.

1950 жылдарда халық бұқарасының жағдайы айтар-
лықтай жақсара түсті. 1954 жылғы 17 мамырда АҚШ-тың 
жоғарғы сотының мектептегі нәсілшілдік конституцияға 
сәйкес емес деген шешімі афроамерикандықтардың аза-
маттық құқықтарын қорғауға көмектесті.

1960 жылғы президент сайлауында демократтар 
Джон Кеннеди ұсынған жаңа дәуір бағытымен жеңіске 
жетті. Кеннеди әкімшілігі экономиканы тұрақтандырып, 
әлеуметтік шараларға көңіл бөлді.

Сыртқы саясатта да біраз өзгерістер орын алды. Да-
мып келе жатқан елдерге көмек көрсету ұлғайтылды. 
Латын Америкасы елдеріне жәрдемдесу жоспары — “Даму 
жолындағы одақ” құрылды. Кеннеди тікелей өзі қатысып, 
КСРО-ның Куба жеріне құпия жағдайда зымырандар ор-
наластыруы себебінен туған қауіпті дағдарысты реттеді 
(1962 ж., қазан). 1963 жылы Мәскеуде АҚШ, Англия, 
КСРО мемлекеттері ядролық қаруларды ауада, жерде және 
суда сынауды тоқтату туралы шартқа отырды.

1963 жылғы 22 қарашада АҚШ президенті Дж. Кен-
недиге қастандық жасалып, оның орнына вице-пре-
зидент Линдон Джонсон отырды (1963—1968 жж.). Ол 
өзіне дейінгі қайраткерлердің саясатын жалғастырды. 
АҚШ-та маңызды әлеуметтік реформалар жүргізілді. 
Кедейшілікпен күрес бағдарламасы негізінде табысы төмен 
отбасыларға көмек туралы заң қабылданды, арзан тұрғын 
үй құрылысы, білім жүйесін дамыту бағдарламасы жүзеге 
асырылды, қарт адамдар үшін медициналық сақтандыру 
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енгізілді, ал табысы төмен отбасылар дәрігерлік қызметте 
жеңілдіктер алды.

Алайда 1964 жылы басталған Вьетнамдағы соғыс-
тың өрши түсуі үкіметтің әлеуметтік бағдарламаларын 
орындауға бөлінген қаржының қысқаруына алып келді.

1960 жылдардағы наразылық қозғалыстары. 1960 жыл-
дарда нәсілдік қысымшылыққа қарсы қозғалыстар кең 
қанат жайды.

1968 жылы бұқараның кедей топтары Вашингтон-
ға жорыққа дайындалды. Бұл жорықты ұйымдастыру-
шылардың алдыңғы шебінде афроамерикандықтардың 
көпшілікке танылған жас діни қызметкер қара түсті 
халықтың өкілі Мартин Лютер Кинг болды. Нәсілшілдер  
1968 жылдың 4 сәуірі күні Мемфис қаласында оны атып 
өлтірді. Кингтің өліміне қарамастан, жоспарланған жорық 
іске асырылды. Вьетнамдағы соғысқа қарсы қозғалыс кең 
қанат жайды.

Бұл қозғалыстар нәтижесіз болған жоқ. Нәсілдік қы-
сымшылықты шектеу туралы заңдар қабылданды.

70жылдардағы Аме
рика. АҚШ барлық капи-
талистік әлемдегі елдер се-
кілді, экономикалық және 
әлеуметтік саясат алма-
суында, ғылыми-техни-
калық революцияның жаңа 
кезеңінде қанат жай ған 
дүниежүзілік экономи ка-
лық және құрылымдық 
дағдарыстардан туында-
ған ірі өзгерістерді бастан 
өткізді.

1968 жылғы сайлауда 
сәл ғана артық дауыспен 
республикашылдар жеңіс-
ке жетіп, Ричард Никсон 
президент болып сайланды.

1969—1970 жылдар-
да елде орын алған эконо-
микалық дағдарысты жою АҚШ президентінің жұмыс орны
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үшін Р. Никсон жаңа экономикалық саясат жариялады. 
Никсон өкіметі 5 жыл ішінде зейнетақы ны, жәрдемақыны 
бірнеше рет көбейтті, жұмыссыздыққа жәрдемақы ала-
тындар саны көбейді. 1970 жылдары жәрдемдесу жүйесі 
кең дамыды: кедейліктің ресми деңгейінен төмен кірісі 
бар отбасылардың мемлекеттен арнайы жәрдемақы алуға 
құқығы болды. Бұл төлемақы әлеуметтік сақтандыру 
жүйесін толықтырды. Бұдан басқа азық-түлік көмегін беру 
тәжірибесі орнықты. 1974 жылы ондай көмек алатындар 
саны 13 млн адамнан көп болды. 

Вьетнамдағы соғысты (1964—1973 жж.) жеңіске 
жетпей тоқтатуға мәжбүр болды. 1971—1972 жылда-
ры Никсон әкімшілігі Қытай Халық Республикасымен 
жақындасуға барып, екі ел арасындағы қатынастар жолға 
қойыла бастады.

70-жылдары Кеңес-Америка қатынастарында ма-
ңызды өзгерістер болды. Никсон Мәскеуге сапар жасап, 
халықаралық шиеленісті біраз бәсеңдетуге үлес қосты. 
КСРО мен АҚШ арасындағы зымырандық қорғаныс 
жүйесін шектеу туралы келісімге және стратегиялық 
шабуыл қаруын (ОСВ-1) шектеу саласындағы кейбір ша-
ралар туралы уақытша келісімге қол қойылды. Кейінірек,  
1979 жылы стратегиялық қаруларды (ОСВ-2) шектеу ту-
ралы келісім жасалды.

1974 жылы АҚШта үлкен саяси жанжал бұрқ ете түсті. Одан екі 
жыл бұрын президенттік сайлау науқаны кезінде демократтар штабы 
“Уотергейт” (Watergate — Су дарбазасы) қонақүйінде орналасқан. 
Сол жерге Никсонның сенімді адамдары жасырын түрде тыңдағыш 
құралдар қойып, қарсыластарының сырларын біліп отырған. Осы 
әрекет ашылып, Америка сенаты президентті айыптап, сенімсіздік 
(импичмент) білдіріп, соттауға дейін бармақ болған. Соған орай Ник
сон өз еркімен орнынан кетуге мәжбүр болды.

Орнын басқан Дж. Форд 1976 жылғы сайлауға қатыс-
пады. Президент болып демократиялық партия атынан 
ұсынған Дж. Картер сайланды. Оның саясатын көпшілік 
төмен бағалады.

рональд рейган әкімшілігінің ісәрекеті (1980—
1988 жж.). “рейганомика”. Республикашылдар партия-
сының жеңісі және президент болып бұрынғы Калифорния 
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штатының губернаторы Р.Рейганның сайлануы ішкі және 
сыртқы саясатта консерватизмге қарай бұрылыс көрсет-
ті. Рейган әкімшілігі бюджеттік шығынды қысқартуда 
қатал монетаристік саясат жүргізе бастады, сондай-ақ 
мемлекеттің экономика саласын бақылау құқығын қыс-
қартты, кәсіпкерлік істі және бағаны еркін жіберді. 
Салықтың ең жоғарғы деңгейі бірден төмендеді, ол қаржы 
жинау мүмкіндігін, қаржы салымын әжептәуір көтерді. 
1983 жылдан бастап Америка экономикасы дағдарыстан 
шықты, сөйтіп ғылыми жетістіктер мен жаңа техноло-
гияны енгізу арқылы жеделдете даму кезеңі басталды. 
Жұмыссыздар саны 10 млн-нан 7 млн-ға дейін азайды.

Президент Рейганның сыртқы саясатында екі кезең 
айқын көрінеді. 1980 жылдардың бірінші жартысында 
АҚШ-тың сыртқы саясатында текетірестік бағыттар 
басым болды. Әсіресе 1979 жылы кеңес әскерлері Ауған-
станға кіргізілген соң және 1981 жылы Польшаға әске-
ри жағдайдың енгізілуімен КСРО — АҚШ қатынасы 
шиеленісе түсті. Тек 1980 жылдардың екінші жарты-
сында келіссөздер арқылы қарама-қайшылық әрекеттері 
бәсеңдей бастады.

1987 жылы М. С. Горбачевтың АҚШ-қа келуіне орай 
Вашингтонда екі ел арасында орта және шағын қа шықтық-
тағы зымырандарды жою туралы келісімшартқа қол 
қойылды. 1988 жылғы президент сайлауында тағы да рес-
публикашылдар жеңіске жетті. Рейган саясатын Дж. Буш 
жалғастырды, ол Рейганның бұрынғы әкімшілігінде вице-
президент қызметінде болатын. 1991 жылы Мәскеуде екі 
мемлекеттің стратегиялық қару-жарағының үштен бір 
бөлігін қысқарту туралы келісімшартқа қол қойылды. Бұл 
стратегиялық бағыттағы қарулардың қысқартыла бастауы 
екі алып мемлекеттің арасындағы бетбұрысты көрсетті. 
Кеңес әскерінің Ауғанстаннан әкетілуі со циа листік 
елдердегі демократиялық революциялар, Германияның 
бірігуі, КСРО-ның ыдырауы жаңа геосая си жағдайларды 
тудырып, “қырғиқабақ соғыс” толық аяқталды.

Б. Клинтон мен кіші Дж. Буштың саясаты. 1992 жылғы 
кезекті сайлауда Демократиялық партияның кандидаты 
Билл Клинтон (1992—2000 жж.) жеңіске жетті.
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АҚШ-тың бүкіл халқына міндетті 
дәрігерлік сақтанды ру туралы заң 
жобасын жасауға уәде берілді. Клин-
тон екі мәрте президент болып сайла-
нып, әскери шығындарды қысқарт-
ты. Америка шаруашылығы одан әрі 
дамып, экспорт ұлғайтылды. Көптен 
бері кедергі жасап келген саудадағы 
шығын кәдімгідей азайтылды.

2000 жылғы күздегі президент 
сайлауында Республикалық партия 
өкілі — кіші Дж. Буш жеңіп шық-
ты. Кейін ол 2004 жылғы сайлауда 
қайта сайланды. Америка саясаты қалыптасқан жағдайды 
бұзып-жаруға, басқалармен санаспауға, өз жауластарын 
әрқашан бақылауда ұстауға ұмтылды. Әсіресе осы бағыт 
2001 жылғы 11 қыркүйектегі лаңкестердің АҚШ-қа қарсы 
жасаған шабуылынан кейін айқын көрініс тапты. БҰҰ-
ның қолдауымен АҚШ өз жақтастарымен Ауғанстандағы 
талибандар үкіметін құлатты. Буш әкімшілігі Солтүстік 
Корея, Ливия, Сирия, Иран, Мьянма, Оңтүстік Африка 
Республикалары сияқты елдерді қысымға алып, ядролық 
қару жасау жөніндегі жоспарларын тоқтатуын талап етті, 
оларды лаңкестік әрекетті қолдауда және адам құқығын 
бұзуда деп айыптап келді. АҚШ әр аймақта, соның ішінде, 
Орталық Азияда да, өзінің саяси-әскери жасақтарын 
күшейте түсті. Оның саясаты халықаралық лаңкестікке 
қарсы бағытталуда. 2003 жылы наурызда Иракқа қарсы 
соғыс ашып, С. Хусейн режімін жойды. Буш әкімшілігі 
АҚШ мүддесін қорғауда тайсалмай әскери күштерін 
жұмсап, дүниежүзінде Америка үстемдігін тұрақтандыру-
ға тырысты және ол нәтижесіз болмады.

2008 жылы қарашада өткен президенттік сайлауда 
демократиялық партияның өкілі, сенатор Барак Хусейн 
Обама жеңіп шықты. 2012 жылы сайлауда Б. Обама қайта 
сайланып, президенттік лауазымын сақтап қалды.

Әлемдік дағдарыс кең етек жайып, АҚШ экономи-
касының өсуіне де өз әсерін тигізді. 2011 жылы қазанда 
Обама әкімшілігі Ирактан әскерлерін әкете бастады, 
ал желтоқсан айында АҚШ әскерлерінің әскери іс-әре-

Барак Обама



кеттерінің ресми тоқтатқандығын жария етті. 2011 жылы 
мамырда Пәкстанда Усама Бен Ладен ұсталды. Америка 
мұсылман елдерімен бейбіт қатынас ұстауға уәде берді. 
Бірақ Иранға қысым көрсетілуде.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Соғыстан кейінгі АҚШтың дүниежүзіндегі саяси және экономи калық 
жағдайы қалай болды? 

2. Г. Трумэннің “әділ саясатының” мазмұнын ашып беріңдер.
3. 1950—1960 жылдардағы афроамерикандықтардың нәсілшілдікке 

қарсы күресін түсіндіріңдер.
4. Рейган мен Клинтон әкімшілігінің әлеуметтікэкономикалық сая сат

тағы табыстарына сипаттама жасаңдар.
5. Кіші Дж. Буштың сыртқы саясаттағы әрекеттерін қалай баға лай

сыңдар? Б. Обама туралы не білесіңдер?
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төртінші бөлім.  XX  ғаСырдыҢ  Екінші  
жартыСындағы — XXI ғаСырдыҢ БаСындағы 

аЗиЯ  жәнЕ  аФрика  ЕлдЕрі

§ 24. ЖАпОНИя

Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Жапонияның 
жағдайы. 1945 жылы 2 қыркүйекте Жапония тізе бүгу 
туралы актіге қол қойды. Потсдам  келісіміне орай елді 
Америка әскерлері басып алды. Барлық билік солардың 
қолына өтті, бірақ оның бағытын Жапонияға қарсы 
соғысқа қатысқан елдерден құрылған Одақтас Кеңес 
және Қиыр Шығыс Комиссиясы белгілеп отырды. Олар 
Жапонияның келешекте ешкімге қауіп төндіре алмайтын-
дай болуын көздеп, демократиялық және бейбіт жолмен 
дамуын қалады. Бұрынғы саяси партиялар таратылып, 
соғыс тудырған әскери қылмыскерлер халықаралық 
три буналмен жазаланды. Сахнаға демократиялық, ли-
бералдық, социалистік және т.б. жаңа партиялар келді. 
Либералдық  және  демократиялық  партиялар АҚШ-
тың даму жолы мен буржуазиялық бағытты ұстанды. 
1946 жылғы сайлауда осы екі партия басым дауысқа ие 
болып, үкімет құрды, ал социалистік және ашық қызмет 
атқаруға кіріскен коммунистік партиялар оппозиция 
қатарында болды.

Әскери қылмыскерлерді жазалау үшін құрылған 
Халықаралық әскери трибунал өз жұмысын екі жарым 
жылдан астам жүргізіп, 1948 жылы қарашада 28 адамға 
үкім шығарылды. Бұрынғы үкімет басында болған Тодзё, 
Хирото, генералдар Итатаки, Мацук, Муто, Донхара, Ки-
мура дарға асылды.

Бұқара халық соғыстан қатты зардап шекті. Азық-
түлік жетіспеді. Қираған өндіріс орындары тоқтап, 
миллиондаған адамдар жұмыссыз қалды. Ақша құны күрт 
төмендеді. 

Жапонияның экономикалық дамуы. 1945 жылы 
Жапонияның өндіріс орындары өзінің экономикалық даму 
қарқынын 1937 жылғы деңгейінің 30%-ы көлемінде ғана 
сақтай алды.
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1946—1949 жылдары аграрлық реформалар помещик-
терге 3 тё* жер қалдырды да, қалған жер сатылды. Соның 
нәтижесінде жерге ие болған шаруалардың саны екі есе 
өсіп, елде фермерлік шаруашылық дамыды.

АҚШ-тың қолдауы арқасында Жапония тез дами бас-
тады. Әрине, бұрыннан қалыптасқан өндіріс салалары, 
білікті жұмысшылар мен инженерлер, жапондықтардың 
еңбекке деген ынтасы, тәртіптілігі ел экономикасын 
дамытудың қайнар көзі болды. Бұған қосымша 1950—
1953 жылдары Кореядағы соғысқа тікелей қатысқан 
өндіріс салалары АҚШ-тың әскери тапсырысын орындау 
арқылы тез қарқын алды. Сол жылдардың өзінде-ақ ел 
экономикасы соғысқа дейінгі деңгейге көтеріліп, келесі 
жылдары орасан зор жетістіктерге жетті.

1950—1960 жылдардағы ғылыми-техникалық револю-
ция нәтижелерін жапондықтар өте ұқыпты пайдаланды. 
Басқа  елдерде  ашылған  не  жасалған  жаңалықтарды  шұ-
ғыл іске қосу, өте қажетті өнімдерді шығару, сапасына мән 
беру, шикізатты, электр қуатын, жұмыс уақытын үнемдеу 
және ұтымды пайдалану, кешегіні — бүгін, бүгінгіні ертең 
жаңарту, жұмысшылар мен қожайындар арақатынасын 
сенімділікке негіздеу және т.б. әдістер кеңінен қолда-
нылды. Жұмысшылар мен инженер-техниктерді оқытуға, 
сапалы жұмыс атқаруға жағдай жасауға мән берілді. Со-
нымен бірге жапон жұмысшыларының жалақысы басқа 
дамыған елдермен салыстырғанда айтарлықтай төмен бол-
ды. Тағы да айта кететін мәселе — үкімет өндіріс дамуына 
тікелей қатысып, концерндерге қаржы бөлді, жеңілдіктер 
жасады, шетел рыноктарында жапон өнімдерінің өтуі-
не жәрдем десті әлеуметтік қайшылықтарды реттеуге 
қатысты.

1997 жылы қаржы дағдарысы мен мұнай бағасының 
күрт өсуі елдің экономикасына айтарлықтай қиыншылық 
әкелді. Соған қарамастан Жапония алдыңғы шепте келеді.

Жапонияның саяси жағдайы. 1954 жылы либерал-
дар мен демократтар бірігіп либерал-демократиялық  
партия (ЛДП) құрды. 1993 жылдың ортасына дейін 
үкіметті осы партия  басқарып  келді. Одан басқа 4 пар-
тия — социалистік, коммунистік, демократиялық  со-

* 1 тё — 1 га-ға  шамалас
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циализм  және Комэйто (таза саясат партиясы) қызмет 
атқарды. 80-жылдардың соңында ЛДП арасынан бірнеше 
топтар құрылып, жаңа саяси партиялар (“Жаңа көкжиек”, 
“Жапон демократиялық партиясы”, т.б.) қалыптасты. 
1993 жылы көктемде болған парламент сайлауында ЛДП 
жеңгенімен, басты орын басқа партияларға тиді. Солар 
бірігіп, коалициялық үкімет құрды (Компартия оны 
қолдады, бірақ үкімет қатарына енбеді). Әуелі үкімет ба-
сында “Жаңа  көкжиек” партиясының өкілі М. Хосакава 
болды.

1996 жылдың қаңтарына дейін премьер-министр 
Т. Мурояма (СДП), содан соң  Р. Хасимото  (ЛДП) болды. 
Сол  жылы тамыздағы парламент сайлауында ЛДП 500 
орынның 207-сін жеңіп алып, өзі бастаған коалициялық 
үкімет құрды. Оған СДП, жаңа партия Сакигаке (баста-
ма) кірді. 1998 жылғы 31 желтоқсанда  премьер-министр  
болып  Дз. О б у т и  (ЛДП) сайланды. Обутидің орнын 
кейіннен Е. М о р и  басты (2000 ж., көктем). Социалистер 
(қазіргі СДП) қатты күйзеліске ұшырап, компартия әлсі-
рей бастады. Комэйто “Жаңа көкжиек” партиясын құрып, 
өзі тарап кетті. Сөйтіп, елдің саяси өмірінде айтарлықтай 
өзгерістер болды.

Е. Мори үкімет басында бір жылдан астам болған. 
ЛДП-ның ішкі тартыстары 2001 жылы сәуірде Дзъюнтиро 
Коидзуми жеңісімен аяқталып, ол үкіметті Комэйто және 
консервативті партияларымен құрастырды. 2003 жылы 
қарашадағы парламент сайлауында ЛДП қайтадан жеңіп 
шығып, Комэйтомен бірге коалиция үкіметін басқарды.

Ол билік еткен тұста саясаткерлер арасындағы 
жемқорлықты шектеп, билеуші партия қатарындағы 
сыбайластықты тыюға қол жеткізілді. 2005 жылы Пар-
ламент оның мүлкі 3 млрд долларға бағаланып отырған 
елдегі пошта желісін жекешелендіру идеясымен келіспеді.

Бұған қарсы дауыс бергендердің арасында ЛДП-дан 
40 депутат болған. Коидзуми осыдан кейін парламентті 
таратып, жаңа сайлау өткізді және одан жеңіске жетіп 
үкімет басына қайта келіп отырды.

2001—2006 жылдары елдің қарулы күштерін бітімгер-
лік операцияларға қатыстыру мақсатында өзге елдерге 
шығаруға мүмкіндік беретін бірқатар заңдар қабылданды. 
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2006 жылы қыркүйекте Коидзуми қызметтен кетіп, ор-
нына келген С.Абэ алғаш рет үкімет құрамында Қорғаныс 
министрлігін жасақтады. Бірақ премьерлік қызметте Абэ 
ұзақ отырмады. Келесі жылы жазда парламенттің жоғарғы 
палатасына үміткер ЛДП сайлауда жеңіліп, Абэнің орнына 
Ясуо Фукудо тағайындалды. Оның да билігі көпке созыл-
мады. Таластан соң Таро Асо алға шығып премьер болды.

Сол кезде ЛДП басшылықтары арақатынастарында 
жікшілдік ұлғайды. Жұрт ішінде олардың билікке тала-
суы, өкімет орны үшін саудаласуы, топтасып ел мәселесін 
өз пайдаларына қарай шешулері үлкен наразылық ту-
ғызды. Экономика қарқыны да баяулап, жылдық өсім 
2,5%-ға дейін қысқартылған. Демографиясы нашарлап 
кетті.

Сайлаушылар арасында жаңа саяси топтарға үміт арту 
ұлғайды. Соның көрінісі 2009 жылғы парламент сайла-
уында ашық байқалды. Көптеген дауысқа ие болып оппо-
зи цияда жүрген Демократиялық партия жеңіске жетті.  
Оның жетекшілігінде де тұрақсыздық орын алды. Юкио  
Хатояма бір жыл (2000—2009 жж.), Наото Кан бiр жыл 
өкiмет басында отырды. Ал 2011 жылы жазда бұл орынды 
ДП кезекті жетекшісі Ёсикихо Нода иеленді. Ол үкіметті 
бес айдан соң толық жаңартып, келесі жылы маусымда 
тағы өзгертті. 2012 жылдың соңында билікке ЛДП келіп, 
үкіметті С. Абэ басқарды.

Сыртқы саясаты. 1951 жылғы қыркүйекте Сан-Фран-
циско қаласында бітімге қол қойылған соң ғана, Жапония 
басқа елдермен қарым-қатынас жасауға ерікті болды.

АҚШ әкімшілігі Жапонияның премьер-министрі 
С. Ёсидомен қауіпсіздік шартына уағдаласып, амери-
ка әскерлерін, әскери базаларын жапон аралдарында 
орналастыруға мүмкіндік алды. Жапония жақын жерде 
жүріп жатқан Кореядағы қантөгіс соғысты сылтауратып, 
алдында  полиция  корпусы,  кейін  ұлттық  қауіпсіздік  
корпусы аталған әскери күштерін құрастыра бастады.

“Елді қайта милитаризациялау және АҚШ — Жапон 
шартындағы америка жауынгері  жапон  сотына  берілмей-
ді” деген сияқты тармақтар қоғам арасында наразылық 
тудырды. 1960 жылы Жапония мен  АҚШ  өзара ынтымақ-



149

тасу және қауіпсіздік кепілі туралы жаңа шартқа келіс-
ті. Енді қылмыс жасаған АҚШ жауынгері жапон сотына 
берілетін болды. Осы шарт әр 10 жылда жаңартылып, осы 
күнге дейін сақталып келеді.

1954 жылы үкімет басына демократиялық партия 
жетекшісі И. Хатояма келіп, КСРО-мен қатынастарды 
реттеуге ыңғай білдірді.  Н. С. Хрущев бастаған жаңа бас-
шылар да осындай пікірде болды. 1956 жылы 19 қазанда 
КСРО мен Жапония арасындағы араздықты тоқтату 
және  дипломатиялық  қатынастарды  қалпына  келтіру 
туралы  Декларацияға қол қойды. Алайда бітім туралы 
мәселе шешілмей қалды. Оған жер дауы кедергі жасап 
келеді.

Жапония мен Қытайдың арақатынасы 1972 жылы 
қыркүйекте реттеліп, 1978 жылы бітімге қол қойылды.

Сэнаку аралына қатысты жер дауы екі ел арасында 
қайшылық туғызуда.

Қазіргі Жапония жоғары дамыған елдердің алғы ше-
бінде. Ол 7 ірі және бай Батыс елдері құрған топта мүше; 
Азия-Тынықмұхит аймағындағы ықпал етуші үрдістерге 
дем беруші мемлекеттердің бірі.

Жапонияда 2011 жылы наурызда өте күшті жер сіл-
кінісі болды. Оның әсерінен туған теңіз толқында ры 
(цунами) Хонсю аралының солтүстік-шығыс ауданда-
рын талқандады. Жағалауға жақын жерде орналасқан 
Фукусима атом-электр стансысы қиратылып, радиация 
тұрғындарға, мұхит суына зиянын тигізді. 16 мыңнан 
астам адам қырылып, елдің ЖІӨ 2,5—3%-ға төмендеп 
кетті.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Басқыншылық кезіндегі Жапониядағы өзгерістер туралы әңгі ме
леңдер.

2. КСРО мен Жапония арасындағы бейбіт келісімшартқа дайындық 
қалай жүрді және КСРО 1951 жылы бұл келісімшартқа неге қол 
қоймады?

3. Жапонияның 1950—1960 және 1970—1990 жылдардағы сыртқы 
сая саты туралы әңгімелеңдер.

4. Елдің саясиэкономикалық жағдайын қарастырыңдар.
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§ 25.  тҮрКИя

Елдің соғыстан кейінгі экономикалық және сая
си дамуы. Соғыстан кейін Түркия елі жаңаланудың 
капиталистік түрін таңдап, этатизм саясатының негізін 
әлсіретіп, жекеменшіктік шаруашылықтың дамуына жол 
ашты. Дүниежүзіндегі, әсіресе Балқан түбегіндегі саяси 
өзгерістер оған едәуір ықпалын тигіз ді. Түркия бұқарасы 
қатаң әскери тәртіпті жұмсартып, демократиялық өзге-
рістер енгізілуін талап етті. Ауылдағы шаруалар жер 
мәселесінің шешімін таппағандығына наразылық білдірді.

1945 жылы 11 маусымда мәжіліс “Жер реформасы” 
жөнінде заң қабылдады. Шаруалар отбасы алған жердің 
құнын 20 жыл ішінде не мемлекетке, не жекеменшік 
иелеріне төлеуге тиісті болды. Реформа елдегі жері аз не 
мүлдем жоқ шаруалардың жағдайын жеңілдете алмады.

Жұмысшылар үшін 1947 жылы “Кәсіподақ ұйымдары 
туралы” Заң жарияланды.

Едәуір қалыптасқан ұлттық буржуазия талаптарын 
ескеріп, Түркия үкіметі 1946 жылдан бастап  көппартия-
лық саяси тәртіпті жақтайтынын білдірді. Сол жы лы қаң-
тарда бұрыннан келе жатқан Халықтық Республикалық 
партиядан бөлініп шыққан Түркияның  Демократиялық  
партиясы құрылды.

Демократиялық пар тияның басшылары: Джемал 
Б а я р  — республика  президенті,  Аднан  М е н д е р е с  пре-
мьер-министр болып сайланды. Олар саяси билік басында 
10 жыл (1950—1960 жж.) отырды.

1960—1990 жылдардағы түркия республикасының 
дамуы. Демократиялық партия үкіметі экономикалық 
саясатында жекеменшік кәсіпшіліктің шексіз дамуы-
на ерік беріп, шетел капиталының енуіне кедергі қой-
мады. Ел ішіндегі ұсақ және орта иеліктерге көптеген 
жеңілдіктер ашылып, мемлекеттік кәсіпорындардың 
дамуы қысқартылды.

1951—1954 жылдары жарияланған заңдар не гі зінде 
шетел капиталы барлық экономика сала ларына енгізіле-
тін болды. Шетел инвесторлары Түркияда тапқан барлық 
пайдасын еркін шығаруына құқық берілді.
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Жекеменшік өндіріс өні-
мінің үлесі 42%-дан 65%-ға 
асты. АҚШ сол кезде Түр-
кияға экономикалық не-
сие  түрінде 1 млрд доллар, 
ал әскери несие ретінде 
1,6 млрд доллар көмек бер-
ді. Ұлыбритания, Франция, 
Батыс Германия капиталда-
ры да елдің экономикасына 
қатыса бастады.

Демократиялық пар-
тия үкіметі сыртқы саясат 
сала сында Батыстың қол-
шоқпары болды. 1950 жы-
лы Корея түбегіндегі со- 
ғысқа бір әскери бригада-
сын қатыстырды. Түркия 
1952 жылы — НАТО блогы-
на, 1954 жылы Бағдад бло-
гына мүшелікке тіркелді. 
Әскери шығындардың мөлшері жылдан-жыл ға ұлғайды.

Демократиялық партия үкіметінің саясаты халыққа 
жақпады. Осы жағ дайда армия қатарында жас офицер-
лердің жасырын ұйымдары құрылды. 1960 жылы мамыр 
айын да Стамбұл, Анкара университеті студенттерінің 
ереуілдерін әскери күшпен басуға тура келді. Қай-
шыласқан жағдайда 1960 жылы 27 мамырда офицерлер 
әскери төңкеріс арқылы Демократиялық партия үкіметін 
саяси би ліктен тайдырды, басшыларын жазалады.

Бірақ қоғамдағы қай шылықтар бәсеңдемей, Түркия ар-
миясы саяси өмірге тікелей қатысуға мәжбүр болды. 1971, 
1980 жылдардағы әскери төңкерістердің  нәтиже сін де саяси 
жағдай жөнделіп, азаматтық үкіметтердің қызметіне жол 
ашылды.

1960—1970 жылдарда мемлекеттің тікелей араласуы-
мен бесжылдық жос парлар негізінде индустрияландыру 
саясаты іске асырылды. Энергетика, тау-кен, түсті ме-
талл, химия, мұнай өңдеу, автокөлік жасау өндірістік 
салаларының даму негіздері қаланды.

Стамбұлдағы Ғалат мұнарасы
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1970—1980 жылдар Түркия тари-
хындағы ең қиын кезеңдердің бірі 
болды.

Саяси өмірде тыныштық орнамай, 
1974—1980 жылдарда үкімет басында 
7 кабинет ауысты.

Премьер-министр Сүлейман Деми-
рел қиын кезеңде (1979 ж.) Т. Озалды 
үкіметтің кеңесшісі етіп тағайын-
дайды. 1983 жылы Т. Озал “Ана-От-
ан” партиясын ұйымдастырды. Осы 
партия сол жылғы парламенттік сай-
лауда жеңіп, үкімет басына келеді. 

Тұрғыт Озал 1983—1989 жылдары премьер-министр, 
1989—1993 жылдары президент қызметінде болып, 
Түркия Республикасының экономикасын жанданды-
ру шараларын жүзеге асырды. Ол “Түркия моделі” деп 
аталды. Т. Озал өз сая сатын “жа са, өндір, өзгеге сат” 
деген ұрандармен бастады. Ол, ең алдымен, кіші, орта 
мемлекет кәсіпорындарын, жеңіл өнеркәсіп  пен  мұнай  
өндірісіне маманданған  түрік экономикасының өзекті 
кәсіпорындарын жекешелендірді.

Ұлттық өндіріс бұйымдарының бәсекелестік деңгейін 
көтеру үшін импорт саласын жұмсартып, шетел тауарлары 
мен капиталдарының еркін енуіне кедергі жасамай,  Түр-
кия бұйымдарының экспорттық деңгейін арттыруға ты-
рысты. Түркия ақшасының айырбасталушылық деңгейін 
көтеру шаралары енгізілді. Сөйтіп, Түркия  Республика-
сы жабық экономикадан ашық экономикаға көшіп,  
нарықтың кең дамуына жағдай жасап, капиталистік 
қатынастардың дамуына жол ашты. Түркияның ұлттық 
монополистік капиталы шоғырланды.

Тұрғыт Озал ұлттық тарихта өзгерістердің атасы деп 
танылды. Ел экономикалық көр сеткіштері бойынша 
дүниежүзінде 21-орыннан 17-орынға көтерілді.

Әртүрлі өнеркәсіп салаларындағы өнім өндіру қарқыны 
жыл сайын 8—10% көлемінде артты. Электр қуаты, темір, 
шойын және болат өнімдері екі есе өсті. 1988 жылға дейін 
Түркия шаруашылығы даму қарқынын бәсеңдеткен жоқ. 

Сүлейман Демирел
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КСРО-ның ыдырауы Түркия нарығына мыңдаған ұсақ 
меншік иелері мен сатып  алушыларды  итермеледі. Ресей 
алыпсатарлары ғана Түркия экономикасына жыл сайын 
15 млрд доллар қаржы салып отырды. Бірақ Ресейдегі 
1998 жылғы дефолт және 1999 жылғы Азиядағы дағдарыс 
Түркия экономикасын кейін шегіндірді. Шетел инвес-
торлары жағдайдың осалдығын байқап, 1997 жылы 
Түркиядан 7 млрд доллардан астам қаржысын шығарып 
алды. Түркия басшылары халықаралық қорлардан көмек 
сұрауға мәжбүр болды.

Халықаралық валюта қоры 11 млрд долларға тең 
тұрақтандыру қарызын бөлді. ХХI ғасырдың басында 
Түркияның экономикасы біртіндеп жөнделе бастады. 

2000 жылғы парламенттік сайлауда Солшыл демо-
кратиялық партия өзінің басымдығын танытты. Осы 
партияның жетекшісі Бюлент Эджевит үкімет басшы-
лығына келді. 2000 жылы 5 мамырда Түркия Республи-
касының Ұлы Халық жиналысы Ахмет  Неджет  Сезерді 
президент етіп сайлады.

Бірақ Түркия парламентіндегі саяси партиялар ара-
сындағы түсінісушілік болмай, алауыздық өршіді.

Бұрынғы саяси партиялар өзара қырқысып, беделдері 
төмендеді. Біртіндеп қоғамда исламшыл партия етек 
жайып 1994 жылы оның жетекшісі Н. Эрбақан үкімет бас-
қаруға дейін көтерілген. Әскери басшылар оны биліктен 
кетіріп тастаған еді. Исламшылдар орта бағыттағы әділет 
және даму партиясын (ӘДП) құрып, 2002 жылы сайлауда 
өте зор жеңіске жетті. Бұл жолы Реджеп тайып Эрдоган 
басқарған үкімет орнықты. Содан бері тізгінді ӘПД ұстап 
келеді, ол 2007 және 2011 жылы сайлауларда да қоғамның 
қолдауын тапқан болатын.

Т. Эрдоган бастаған исламдық топтардың табыстары, 
біріншіден, “ӘПД” партиясы нарықтық, ашық эконо-
мика жолын жақтап, мемлекеттің шаруашылық сала-
сына тікелей араласуына шек қойып, Түркияның Еуро-
па Одағына қосылу саясатын барынша қолдады. Бұл 
мақсаттар “ӘПД” партиясын либералдандыру бағытында 
екенін дәлелдейді.

Екіншіден, Ататүріктің басшылығы кезінде зиялы 
қоғамның мықтылығын бекіту үшін армияның, билігі 
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күшейтіліп, саясаттағы діннің, діни мекемелердің, 
исламшылдардың ықпалы төмендетілген болатын. Бұл 
жағдайда ислам дәстүрі терең сақталған елде мұсылман-
дардың діни құқықтары есепке алынбайтын жағдайға 
жетті. Еуропа елдеріндегі мұсылмандық топтардың діни 
құқықтары Түркияға қарағанда әлдеқайда жұмсақтау 
көрінді.

Үшіншіден, Әділеттік және даму партиясының же-
текшілігі кезеңінде Түркия экономикасының едәуір жедел 
қарқынмен дамуы жұртшылыққа сенім беріп, партияның 
сайлаудағы жеңісіне қол жеткізді.

 Үш кезеңге созылған президент сайлауы барысында 
осы партияның өкілі Абдулла Гюль жеңіске жетіп, елбасы 
қызметіне тағайындалды (2007 ж.). Осының арқасында 
ең жоғарғы үш билік кілті — премьер-министр, прези-
дент және парламент төрағасы (спикері) — қызметтері бір 
партияның қатарынан (ӘПД) сайланды.

ХХI ғасырға Түркия Республикасы әлі күнге дейін 
түпкілікті негізде шешілмеген мәселелермен кірді. Соның 
бірі әрі күрделісі — күрд халқының мәселесі.

Анадолы түбегінің оңтүстікшығыс бөлігінде күрд тұрғындарының 
үлкен тобы мекендейді. Сан жағынан ірі ұлттық бірлестік бола отырып, 
күрд этносы ұлттық құқыққа жете алмай келеді. Кейбір мәліметтер 
негізінде күрд халқының жалпы саны 25 млннан астам көрінеді. Ал 
12—15 млны Түркия аумағында шоғырланған.

Күрд халқының ұлттық дербестілік талабы Түркия 
үкіметі жағынан қолдау таппай жүр. 1978 жылдан бас-
тап күрд халқының азаттық күресін Абдулла Оджалан 
баста ған Күрд жұмысшы партиясы басқарды. 1984 жылы 
аталған партия Орталық үкіметке соғыс жариялаған еді. 
Партияның қол астында 3,5 мыңнан астам қаруланған 
жауынгерлік жасағы болған. Олар Ирактың таулы ай-
мақтарында бекініп, Түркияның оңтүстік-шығыс аудан-
дарына жорық жасап, елдің тыныштығын бұзып отырды. 
Түркия, АҚШ, Еуропа Одағы елдерінің ресми үкімет ор-
гандары Күрд жұмысшы партиясы мен оның жасақтарын 
террорлық, лаңкестік ұйым деп айыптауда. 1999 жылы 
Түркияның арналуы жазалаушы топтары А.Оджаланды 
тұтқындап, абақтыға жапты.
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2007 жылы қазан—қараша айларында Түркия зең-
біректері солтүстік Иракқа оқ жаудырды, ал әуе күштері 
күрд жасақтарының шоғырланған тау-беткейлерін, ауыл-
дарды, қалашықтарды бомбаның астына алған. Күрд 
қозғалысы әлі шешімін таппай келеді. 

Кейінгі жылдары Р. Т. Эрдоган үкіметі нығая түсіп, 
Конституция жаңартылды. Әскери басшылар ықпалы сая-
си өмір де айтарлықтар шектеліп, парламент пен үкімет 
мәні жоғарылады.

түркия мен Қазақстан арасындағы қатынас. Тұрғыт 
Озал мен Түркия президенті Сүлейман Демирел кезінде 
Түркияның сыртқы саясаты жаңаланды. КСРО елінің  
ыдырауын Түркия жері зор қуанышпен қарсы алды. 
Қазақстан мен Түркия арасындағы саяси қатынастар 
бірден жоғары деңгейге көтерілді.

Түрік несиелері қазақ жеріне тартылып, экономиканы, 
құрылысты, оқу, білім жүйелерін дамыту салаларын-
да екі ел арасында байланыс орнаған. Сауда айналымы 
2011 жылы 3,9 млрд доллар ға жетті. 2012 жылы мамырда 
Р. Т. Эрдоган Астанаға іссапармен келді.

Түркия Шанхай Ынтымақтастық Ұйымына ақылдасу 
құқығымен қабылданды (2012 жыл, маусым).

Азиядағы өзара ықпалдасу және сенім шаралары ту-
ралы Кеңестің (СВМДА) төрағалық қызметі Түркияға 
жүктелген.

80 млн халқымен әлемде экономикасының дамуы 
жағынан он алтыншы орындағы Түркия елі аймақтық ірі 
мемлекет дәрежесін иеленіп отыр.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында Түркия Республикасы қан
дай саясатты жақтады?

2. Соғыстан кейінгі кезеңде Түркияда қандай жаңалықтар іске асы
рылды?

3. Т. Озалдың экономикалық саясатының мәні қандай?
4. Қалайша елде исламшыл партия көтеріліп, билікке жетті? Оның ішкі 

және сыртқы саясатын ашып беріңдер.
5. Түркия мен Қазақстан Республикасы арақатынастарын баяндаңдар.
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§ 26.  ИрАН.  АУҒАНСтАН

Әлемдегі ұлт-азаттық күрестің ықпалы Иранға жетіп, 
антиимпериалистік сана-сезімді оятты. КСРО және 
ағылшын әскери топтары елден шығарылғаннан кейін 
әзірбайжан, күрд, хорасан халық топтарының ұлттық 
автономиялық қозғалыстары байқалды. Сонымен қатар 
Иран қоғамындағы мұнай көздерін мемле кет меншігіне 
қайтару мәселесі көтерілді. 1951 жылы 29 сәуірде Ұлттық 
майдан басшысы Мұхаммед Мосадык (1879—1967 жж.) 
бастаған үкімет құрылды. 1951 жылы 20 наурызында 
Иран парламенті ұлттық мұнай кәсіпорындарын тәркілеу 
заңын қабылдап, ағылшын-иран мұнай компаниясының 
үстемдігін жоюды жоспарлады.

Батыс елдері ол қадамға қарсы шықты. 1953 жылы 
19 тамызда генерал Захеди бастаған әскери төңкерістің 
нәтижесінде М. Мосадык кабинеті биліктен тайдырылды.

1954 жылы АҚШ, Англия, Франция, Голландия ком-
паниялары халықаралық мұнай консорциумын ұйым-
дастырып, Иранның мұнай байлығынан көп табыс тауып 
отырды.

“Ақ революция” әрекеті, себептері, барысы және 
нәтижесі. 1953 жылғы әскери төңкерістің нәтижесінде ел 
батыспен жақындаса түсті. Иран Бағдад (СЕНТО) пактісіне 
қосылды. Тек қана иран армиясының бөлімшелерінде 
АҚШ-тың 4 600 әскери кеңесшісі жұмыс атқарды. Ел 
ішінде Батыс мәдениеті мен салт-дәстүріне еркіндік 
берілді. Иран басшылары шиеленісті жұмсарту үшін 
реформаға кірісті.

1962 жылы реформа басталды. Шах жаңалықтар ды 
“Ақ революция” деп сипаттады. 1962—1974 жылдары елде 
индустрияландыру, жер мәселесін реттеу, оқу-ағарту және 
денсаулық сақтау салаларын жаңарту істері қолға алынды. 
1963 жылы иран әйелдеріне сайлау құқығы берілді.

Ең маңызды жаңалықтар жер реформасында болды. 
Помещиктің артық жерін мемлекет сатып алып, жері жоқ, 
жері аз шаруалар отбасыларына сататын болды. Мемле-
кет помещиктерге алдын ала 70 млрд риал қаржы төлеп, 
осы соманы 15—20 жылдың шеңберінде шаруалардан 
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қайтарып алатын болды. Шамамен 3,2 млн шаруа отбасы 
жерге ие болды.

1979 жылы ақпанда Иран революциясы жеңіп, шах 
билігі жойылды. Иран  Ислам  Республикасы жария-
ланды. 1979 жылғы конституцияға сәйкес, елбасы — 
мұсылмандардың діни басшысы аятолла Хомейни болды. 
Ислам құқығының дәстүрлері қайта бекітілді, азамат-
тар мұсылман құқықтарын ұстануға тиісті болды. Ескі 
исламдық дәстүрлер қайта тіріліп, мемлекеттің саяси-
қоғамдық өміріне кеңінен әсер етті.

1980—1990 жылдардағы Иран.  Иран  шаруашылығын-
да исламдық экономика тәртібі тұрақтанды. Исламдық  
экономика жекеменшік шаруашылықты жақтап, мем-
лекеттің де қамқорлығына сүйенді. Елдегі ұсақ және ор-
таша кәсіпорындарды қолдау мен бесжылдық мемлекеттік 
жоспарларды орындау шаралары да қатарлас жүргізілді. 

80-жылдардың басында Ирак шекара мәселесін қоз-
ғап, оны соғыс арқылы шешпек болды. Иран-Ирак со ғысы 
8 жылға (1980—1988) созылды. Ол Иран экономикасының 
даму қарқынын тежеп, көптеген ауылдар мен қалалар 
қиратылды.

1987—1988 жылдары өндірістік кәсіп орындар өз 
қуатының 40%-ын, ал 1988—1989 жылдары 20%-ын ғана 
іске асырып отырды.

90-жылдардың барысында саяси билікте едәуір өз-
герістер байқалды. Хашеми Рафсанджанидің билік ету 
мерзімі аяқталып, 1997 жылы 5 тамызда президенттік 
қызметке Мохаммад  Хатами келді. Осы басшылардың 
кезінде тым қатаң исламдық тәртіп жұмсарып, діни 
емес қоғамдық ұйымдардың қызметіне рұқсат беріліп, 
шетел капиталын тартуға жағдай туғызылды. М.Хатами 
2001 жылы сайлауда тағы жеңіске жетті.

Елбасы Мохаммад Хатами елдегі қалыптасқан жағдай-
ды дұрыс ескеріп, экономиканың даму бағытын өзгерту 
әрекеттерін ұсынды. Сөйтіп, жаңа бағытқа түрткі болған 
1989—1993 жылдарға арналған бесжылдық жоспардың 
сәті түсті.

Миллиардтаған қор негізінде ірі шетел компанияла-
рының көмегімен жаңа технологиялық негіздегі фабри-
ка, зауыттарды салуға мүмкіндіктер туды. Еркін эко-
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номикалық аймақтарға мемлекеттік, жекеменшік және 
шетел капиталын келтіріп, нарықтық қатынастарды 
барынша жылдамдату мүмкіндігі ашылды.

Пайдасыз кәсіпорындарға демеу ретінде қаржы беру 
тоқтатылды.

М. Хатами сыртқы саясатта өркениеттер диалогін да-
мытуға шақырды. Осыған сәйкес 1999 жылдан бастап 
ирандықтардың Италияға, Францияға, Англияға, Ресей 
мен Қазақстанға ресми сапарлары жиілей түсті. Ол АҚШ 
және Израиль саясатын қатты әшкерелеп, атом өндірісін 
одан әрі дамытуға ерекше мән берді.

Елдің бірқалыпты ішкі даму барысы парламент сай-
лауы кезінде күтпеген жерден саяси шиеленіске тап болып 
күрт өзгерді.

Мұның себептері елдің саяси жүйесіндегі екі топтың 
арасындағы қайшылықтарға байланысты. Бір топтың 
өкілдері консерваторлар деп аталса, екінші тармақтағы 
өкілдерді реформаторлар деп мойындайды.

Консерваторлар жағы 1978 жылғы революция қалып-
тастырып кеткен саяси жүйені өзгертпеу, бұрынғы өз 
қалпында сақтауды жақтайды.

Реформаны жақтаушылар азаматтық қоғам институт-
тарына сүйеніп олардың сәтті құрылуын қамтамасыз етіп, 
түрлі реформаларды іске асыруды аңсайды.

2005 жылғы Иран президентін сайлау кезінде қоғамда-
ғы тынышсыздық айқын көрініс берді. Ел президенттігіне 
М. Ахмадинежад келді.

Оның кезінде Иранның Израильге ашық қарсы тұрып, 
Ирактағы, Ливандағы, Сириядағы және т.б. елдердегі 
шииттер ді және палестина арабтарының қолдауы күшейе 
түсті. Елдің ядролық бағдарламасы әскери бағытқа арнал-
ды, ол өте қауіпті іс деп Батыс жағы бағалаған еді. 2010—
2012 жылдары БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі Иранға қарсы қа- 
рар қабылдап, қаржы-экономикалық шаралар қолданып 
Иран Ислам республикасына қысым көрсетуде.

Қазақстан және Иран арасындағы қатынастар теңдік, 
татулық негізінде дамыды. 1992 жылы 28 қазанда Прези-
дент Н. Ә. Назарбаев осы елге ресми сапармен барып, екі 
елдің арасындағы ынтымақтастық қадамдарына жол 
ашты.
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АУҒАНСтАН. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі 
экономикалық және саяси даму ерекшеліктері. Соғыстан 
кейінгі жылдарда Ауғанстан экономикасына АҚШ және 
Батыс Германия капиталы ене бастады. Олар қаракөл 
терісін өңдеуге, жол және суландыру құрылыстарын салу-
ға көңіл аударды. Ауылда жердің көпшілігі феодалдық 
топтар мен ауқатты шаруалардың меншігіне шоғырланды. 
Елдің экономикалық жағдайының нашарлауы ішкі 
әлеуметтік қайшылықтарды күшейтті. Елдегі ұсақ және 
орташа өндіріс иелері және ауылдағы шаруалар қауымы 
оппозициялық топтар құрды. 1947 жылдан бастап жастар 
қозғалысы қалыптасты.

1950 жылы “Ватан” атты саяси топ құрылды. Оның 
құрамында ұсақ буржуазия және буржуазиялық зия-
лы қауым өкілдері көбірек орын алды. Оппозициялық 
топтардың қатарында “Нидан хальк”, “Ангар” атты 
ұйымдар да байқалды. Пашаның туысы Мұхаммед  Дауд 
басқарған “Ұлттық клуб” атты ұйым да оппозицияның 
қатарында болды.

1973 жылы 17 шілдеде армиялық топтардың анти-
монархиялық әрекеті іске асып, Нәдір әулеті биліктен 
қуылып, Ауғанстан Республикасы жарияланды. Респуб-
лика басшылығына М. Дауд бастаған топ келіп, демо-
кратиялық күштерді қыспаққа алып, қуғынға ұшыратты.

1978 жылғы Сәуір революциясы жеңген соң Револю-
циялық кеңес және Республика үкіметі құрылып, төраға 
қызметі Н. М. Т а р а к и г е  жүктелді. Жаңа үкіметтің 
реформалық іс-әрекеттері дамыған социалис тік елдердегі 
құрылысқа ұқсас болды. Бір партияның жеке үстемдігі, 
оппозицияға жол бермеу, исламның дәс түрлерімен санас-
пау, көпсалалы шаруашылық құрылыс экономикасын 
бірден социалистік тәсілге көшіру әрекеті, көрнекті діндер 
және буржуазиялық қайраткерлерді жазалау халық 
арасында наразылық туғызды. Жаңа өмірдің қалыпта-
суы барысында бас қарушы партия арасында алауыздық 
пайда болды, өзара тартыс басталды. Х. Амин тобы көп-
теген партия басшыларын қаралап, Б. Кармальды, А. Ка-
дырды, С. Кештмандты, И. Нұрды қызметтен тайдырды. 
1979 жылы ол Н. Таракиді өлтіріп, барлық билікті өз 
қолына алды.
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Басқарушы партияның жөнсіз әрекеттері халық ара-
сында қарсылық тудырды. Ел ішінде азамат соғысы өрті 
тұтанды.

1979 жылы желтоқсанда КСРО әскерлері Ауған жеріне 
енгізілді. Бұл заңсыз әрекет елдегі жағдайды одан әрі 
шиеленістірді. Аминді өлтіріп, билікті Бабрак Кармальға, 
ал кейіннен Мұхаммед Наджибуллаға беру жағдайды  
едәуір өзгертті. 1989 жылы 15 ақпанда Женева келісімі 
негізінде КСРО әскерлері Ауған жерінен түгелімен шы-
ғарылды.

ХХ ғасырдың соңы мен ХХі ғасыр басындағы 
Ауғанстан.  Ауғанстандағы соғыс әрекеттері тоқтамай, 
одан әрі жалғасты. Оппози цияның біріккен күштері 
Кабулдағы коммунистік үкі мет ке қарсы шабуылдарын 
үдете түсті. 1992 жылы 28 сәуірде М. Наджибулла үкіметі 
құлады.

Кабулда Б. Р а б б а н и  бастаған уақытша үкімет 
құрылды. 1992 жылдан бастап Ауғанстандағы азамат 
соғысы ұлтаралық шиеленіске айналды.

Солтүстік Ауғанстандағы Мазари-Шариф қаласында 
генерал А. Дустум бастаған “Ислам ұлттық қозғалысы” 
саяси ұйымы құрылып, осы өңірдегі өзбектердің ұлттық 
бірлігін қорғауды жоспарлады. 

Солтүстік-Шығыс Ауған жеріндегі әскери топтың ба-
сында Ахмад-шаһ Масуд тәжік тұрғындарын қорғамақ 
болды.

Дәл осы кезде Пәкстанның ықпалында болған жас 
ауған діншілдері — талибтердің қозғалысы тез күш алып, 
1996 жылы қыркүйекте Кабулды басып алып, сол қалада-
ғы БҰҰ кеңсесінде тығылып жүрген М.Наджибулланы 
тұтқындап, дарға асып өлтірді.

Талиб әскери күштері Б. Раббани үкіметінің әскерін 
солтүстік аймақтарға шегіндіріп, Тәжікстан — Өзбек-
стан — Түрікменстан  шекарасы  шебіне  жетіп,  Орта  Азия 
өңіріндегі  халықаралық  қатынастарды  шиеленістіре  
түсті.

Ауған жеріндегі өзара тартыстар көршілес ТМД ел де-
рінің тыныштығын кетірді.

Талибандар үкіметі ескі мұсылман тәртібін орнатып, 
елдің құтын қашырды, халықаралық лаңкестікті қолда-
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ды, “әл-Қайда” жетекшісі Усама бен-Ладенді қамқорлық- 
қа алды.

БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің шешіміне сүйенген АҚШ 
басшылары талибтерге қарсы жұмылған халықаралық 
бірлестік ұйымдастырып, талибтерді жазалау үшін 
АҚШ соғыс бастады. Олар талибтер тәртібін құлатып, 
2001 жылдың 21 желтоқсанында  үкімет басына Хамид 
Карзайды әкелді.

2004 жылдың басында Лойа Джирға (Жалпыхалықтық 
жиылыс) мәжілісі шақырылып, жаңа Конституциясы 
бекітілді. 2004 жылдың қа занында ауыспалы үкіметтің 
жетекшісі Хамид Карзай президент ретінде сайланды.

АҚШ үкіметі Ауғанстандағы соғыс әрекеттерін жалғас-
тыра отырып, НАТО-ның және 18 елдің әскери күштерін 
тарта білді. Халықтың басым көпшілігі шетел әскерлері-
нің ел аумағында болуын оккупациялық әрекет деп ұғып, 
ондай озбырлыққа қарсы күресуге қатысты.

2009 жылы президент сайлауы өтіп, Х. Карзай жеңіске 
жетті. 2010 жылы АҚШ бұл елге 30 мыңнан астам қосым-
ша әскерлер енгізуге барды.

Көпұлтты қарулы күштердің 2011 жылы Ауған жері- 
нен кетуі жоспарланған. Б. Обама мен Х. Карзай шартқа 
отырып, келешектегі қатынастарды жөнді ұстауға уағ-
даласты.

Қазақстан осы елмен ынтымақтастық қарым-қаты-
насты ұстап келеді. Гуманитарлық көмек көрсетіп, ауған 
жастарын оқуға алу, экономикасын дамытуға қатысу 
және т.б. шараларға бірнеше жылдар бойы мемлекеттік 
қолдау көрсетіліп отыр.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. АИМК мүлкін мемлекет меншігіне алу неге қажет болды деп ой лай
сыңдар?

2. “Ақ революция“ деген не?
3. Ислам революциясының себептерін ашып беріңдер.
4. Соғыстан кейінгі Ауғанстан еліндегі саяси қайшылықтардың сыры 

неде?
5. Ауғанстандағы КСРО әрекеттері халықаралық ережесіне сәйкес келе 

ме?
6. АҚШтың Ауғанстанға әскер жіберуін, елдегі жағдайды талдаңдар.
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§ 27. ҚЫтАй  ХАЛЫҚ  рЕСпУБЛИКАСЫ.  МОҢҒОЛИя

Халық революциясының жеңісі. Екінші дүниежүзілік 
соғыстың соңында Қытай аумағы екі ірі саяси топтың 
бақылауында болды. Солтүстік-Шығыс Қытай аймағында 
коммунистік партияның бақылауы орнаса, қалған бө лі-
гінде гоминьдан партиясының үстемдігі тұрақтанды.

Қытайды бейбіт жолмен біріктіру келіссөздері  сәтсіз 
болды. Ел ішіндегі өзара алауыздық 1946—1949 жылдар-
дағы азамат соғысына әкеліп соқтырды.

Қытай Халық республикасының құрылуы. 1949 жылы 
1 қазанда Пекинде Қытай Халық Республикасы (ҚХР) жа-
рияланды. КСРО үкіметі оны бірінші болып мойындады. 
Чан Кайши бастаған гоминьдан армиясының қалдықтары 
Тайвань аралына бекінді.

ҚХР 1949—1952 жылдары аграрлық реформа ойдағы-
дай іске асырылды. Нәтижесінде 300 млн шаруа 47 млн га 
жерге ие болды. Помещиктік жер иелену жойылды. 
Қытайдың ірі буржуазиясы мен шетел капиталистерінің 
кәсіпорындарын мемлекет меншігіне  алу мемлекеттік 
меншікті кеңейтіп, нығайтты. Бұл реформалар социалис-
тік құрылыстың алғышарттары  болды.

1950—1959 жылдарда КСРО Қытайға 256 ірі кәсіпорын 
салып берді және 20 мыңнан астам қытай инженерлерін 
даярлады, қаржылай және әскери көмек көрсетті.

1954 жылы Қытайдың Ұлы халық жиылысы жаңа 
конституция қабылдап, біртұтас республикалық негіздегі 
мемлекеттік құрылыс орнатты. Қытайдағы өзге ұсақ 
ұлттарға жартылай авто номиялық еріктілік жарияланды. 

Қытай Халық республикасы “үлкен секіріс” және 
“мәдени революция” кезеңінде (1958—1976 жж.). 
1958 жылы ҚКП басшылары бірінші бесжылдық жос-
пардың табыстарына сүйеніп “зор секіріс” бағытын 
жариялады. Елдің экономикалық мүмкіншіліктерімен 
санаспай, бесжылдық жоспарды екі жылда, 15 жылдық 
жоспарды  бес жылда орындап, тез арада коммунизмге  
өтпекші  болды.

Оның басты құралы ауылдағы “халық коммунасы” деп 
жариялады.

Коммунада жер қоры, үй-жай, көрпе-төсек, аяқ-табақ, 
үй жануарлары, кетпен-күрек қоғамдық меншікке айнал-



163

дырылып, өндірілген өнім шаруалар арасында тепе-тең 
бөлінді. Шаруалардың өмірі қатаң тәртіпке бағындырыл-
ды: сапқа тұрып жұмысқа бару, үш рет қоғамдық асхана-
дан тамақтану шаруалар отбасының әдетіне айналды. Ин-
дустрияландыруды жылдамдату үшін халықтың ақысыз 
еңбек күші арқылы жабайы технологияға сүйенген ұсақ 
кәсіпорындарды көбейту жоспарланды.

1960 жылдардың ортасында елде “мәдени революция” 
басталды. Қытай коммунистік партиясының белсенді 
мүшелерін “буржуазия ықпалына шалдықты” деп кінә-
лап, оларды жазалауға кірісті.

Қытай Халық республикасы реформалық және жаңа
ру жылдарында. 1976 жылы 9 қыркүйекте Мао Цзэ-
дун  қайтыс  болып, саяси билік үшін күрес шиеленісе  
түсті.  Мао Цзэдун Қытайды терең дағдарыс жағдайында 
қалдырды. Ресми мәліметтер бойынша, сол жылдарда 
Қытайда 100 млн-нан астам тұрғын ашыққандар қата-
рында болды. 

Мао Цзэдун дүниеден өткеннен кейін оны қолдаған 
бір топ жетекшілер жазаланды. Партия мен мемле-
кет басшылығында Дэн Сяопин (1904—1997) бастаған 
Қытайдың жаңалау тобы басымырақ дауысқа ие болды.

Кең түрдегі экономикалық реформаларды іске асыру 
шешімі ресми түрде 1978 жылы желтоқсан айында жа-
рияланды.

Экономикалық реформа ауылда басталды. Халық ком-
муналары таратылып, олардың орнын отбасы көтермесі 
басты. Олар жерді жалға алуға құқылы болды. Бастапқы 
кезеңде әр отбасының мемлекетке берешегі жылдық 
өнімінің 20%-ына тең болса, 1984 жылдан бастап 5%-дан 
аспады.

Шаруалар  өндірген өнімде рін алдын ала жасалған 
шарттар негізінде сатуға мүмкін дік алды.

Ауылдық-болыстық кәсіпорындар салынды. 1984 жыл-
дан бастап қытай қалаларында да кең түрдегі экономика-
лық реформалар іске асырылды. Өндіріс саласында 
мемлекеттік сектордың үстемдігін жоймай, ұсақ және 
орта кәсіпорындардың дамуына кең жол ашып, теңіз жаға-
лауындағы Қытай провинцияларына шетел капиталын 
еркін енгізу арқылы “ашық аймақтар” ашуды қамтамасыз 
ететін шараларға бет бұрылды.
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Қытай басшылары социализм идеясынан біржолата бас 
тартпай, қытай ерекшелігіне тән социализм құрылысын 
насихаттайды. 

1989 жылы көктемде Коммунистік партияның жоғарғы 
тобында Чжао Цзыян басқарған саяси реформаларды 
жақтайтын либералдар тобы құрылды. Қытай астанасында 
және басқа қалаларда Қытай Коммунистік партиясының 
үстемдігін жою, көппартиялық жүйені енгізу, әділетті 
құқықтық мемлекетті енгізу талаптарын жақтаған топтар 
көшелерге шықты. Үкімет әскерлері толқуларды басып, 
тыныштық орнатты. Чжао Цзыян партиялық қызметтен 
босатылып, Қытай Коммунистік партиясының бас хатшы-
сы қызметіне Цзян Цзэминь сайланды.

2002 жылы Қытай Коммунистік партиясы Орталық 
Комитетінің бас хатшысы қызметіне Ху Цзиньтао сайлана-
ды. Кейін ол ҚХР төрағасы және Орталық Әскери Кеңестің 
төраға сы болды. Содан бері әр 10 жылда басшылар өзгеру 
тәсілі орнығуда. 2012 жылы қарашада өткен XVIII съезде 
жаңа басшылар тағайындалды.

Қытай Халық Республикасының сыртқы саясатын-
да елеулі  өзгерістер байқалды. Қытай елінің әлемдік 
экономикаға пәрменді түрде араласуы оның әлемдік 
елдермен қарым-қатынастарының сапалы өзгеруіне 
мүмкіндік берді. 1971 жылы ҚХР Біріккен Ұлттар Ұйымы 
құрамындағы құқықтық орынға ие болды.

1978 жылы Жапониямен “Бейбітшілік және ын ты-
мақтастық келісіміне”, 1979 жылы АҚШ пен диплома-
тиялық қатынас орнату жөніндегі келісімге қол жетті. 
Бірнеше жыл шамасында Қытай мен КСРО арасындағы 
қатынастар араздық жағдайында болды. 1989 жылы 
М. С. Горбачевтың Қытайға ресми сапары қатынастарды 
жөнге келтірді. Кейін көршілес елдердің достық қаты-
настары ұлғайды.

Қазақстан — Қытай қатынастары тату көршілік, 
стратегиялық серіктестік негізінде дамуда. Екі елдің ара-
сындағы дипломатиялық қатынастар 1992 жылы 3 қаң-
тардан бастап орнады.

Қытай басшылары Шанхай ынтымақтастығы ұйымын 
құруға зор үлес қосты. Шекара мәселелерін реттеуде 
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Қытай, Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан елдері 
басшыларының кездесуі 1996 жылы 26 ақпанда Шанхайда 
өтті. Бұларға Өзбекстан қосылып, 2001 жылдың жазында 
Шанхай ынтымақтастығы ұйымы құрылды.

Оның шеңберінде Шекара маңындағы әскери-соғыс 
салаларындағы сенім ділікті нығайту (1996 ж.), Өзара 
кепілдік негізінде шекара маңайындағы әскер күштерін 
кеміту (1997 ж.), тағы басқа маңызды келісімдеріне қол 
жетті.

Қытайдың экономикалық жағдайы. 30 жылға созыл-
ған экономикалық жаңартулар Қытайды ірі табыстарға 
жеткізді. ҚХР экономикасы дамыған әлемдегі алып 
елдердің қатарына қосылды.

ЖІӨ бойынша Қытай 2011 жылы әлемдегі 2-орынды 
иеленді, оның шетелдер валюта қоры 3 трлн доллар-
дан асып алға шықты. Сыртқы сауда айналымы АҚШ 
деңгейіне жақындады. Жыл сайын 540—560 млн тонна 
астық жиналады.

тАйВАНь. 1945 жылы Тайвань Қытайға қайтарылды. 
1949 жылы Чан Кайши бастаған гоминьдан үкіметі 
Тайваньға шегініп, билігін орнатты.

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев пен
ҚХР басшысы  Ху  Цзинтао
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ҚХР Тайвань мәселесі дұрыс шешу жолдарын “Бір 
мемлекет — екі жүйе” қағидасына сәйкес негіздеуде. Осы 
саясат Қытайға ағылшындар мен португалдықтар иелен- 
ген Гонконг және Макаоны қайтаруға көмектесті.

1949—2000 жылдары үкіметті Гоминьдан партиясы 
басқарған. Одан соң демократиялық прогресшіл партия-
ның жетекшісі Чэнь Шуйбянь президенттік сайлауда екі 
рет (2000 және 2004 жылдары) жеңіске жетті.

2008 жылы 2 қаңтарда өткен парламент сайлауында 
оппозицияда болған гоминьдан партиясы жеңіп шықты. 
Келесі президенттік сайлауда гоминьданның жетекшісі Ма 
Иньцзю жеңіске жетті. Ол Тайвань мен ҚХР арасындағы 
сауда-экономикалық қатынастарды дамытуды қолдауда.

ГОНКОНГ (СяНГАН), Макао.  1984 жылы 19 желтоқ-
санда қытай-ағылшын мәлімде месі жарияланды. Соған 
байланысты ҚХР 1997 жы лы 1 шілдеде Гонконгке өз 
үстемдігін орнатты.

Одан соң Португалия иелік еткен Макао да ҚХР-ге 
қайтарылды.

ҚХР-дің Оңтүстік шекара шебінің көрінісі
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МОҢҒОЛИя. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін 
Моңғолия халық шаруашылығын дамыту шараларына 
кірісті. Моңғолия экономикасы 1948 жылдан бастап 
тұрақты бесжылдық жоспарлар дәстүріне көшті.

Моңғолияның ауыл шаруашылығын кооперативтен-
діру бірқалыпты болмай, көп жылдарға созылды.

1940 жылы кооперативтердің саны 91 болса, 1954 жы-
лы 183-тен асты.

Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін ауылды коопера-
циялаудың екінші кезеңі басталды. 50-жылдары  жаппай 
ұжымдастыру жүргізіліп, Ауыл  шаруашылығы  бірлестігі 
(АШБ) дәрежесіне көтерілді.

1960 жылы социалистік өндірістік қатынастар бү-
кіл экономикада жеңіске жетті деп жарияланды. Осы 
жылы жаңа конституция бекітілді. МХР артта қалған 
жағдайын жақсарта алмады. Дәл осы мезетте Х. Чойбал-
санмен Ю. Цеденбалдың мемлекетті басқару әрекеттері 
қайта қаралды.

Партия мен үкімет басында 32 жыл бойы билік құрған 
Ю. Цеденбал Моңғолияда социализмнің сталиндік мо-
делінің құлаш жаюына үлес қосты. Ел ішіндегі демо-
кратиялық құрылымдар мен бостандықтар қағаз бетінде 
сақталды.

ХХ ғасырдың 80-жылдары Моңғолия экономика-
сы тоқырап, күйзеліске ұшырады. 90-жылдары елдегі 
экономикалық дағдарыс шегіне жетті. Ауылдағы жағдай 
нашарлап, мал басы өспей қалды.

1988 жылдың соңында МХРП (коммунистер) қайта 
құру, жаңару қажеттігін жариялады. Ю. Цеденбал 
қызметінен кетуге мәжбүр болды. Жаңа басшы Ж. Бат-
мунх та елдегі қиыншылықты жеңілдетуге асықпады.

Шығыс Еуропадағы және КСРО-дағы өзгерістер Моң-
ғолиядағы оппозициялық топтардың қалыптасуына әсер 
етті.

1990 жылы мамыр айында заң қабылданып, Моңғолия-
да көппартиялық тәртіпке еркін жол ашылды. Жаңадан 
қалыптасқан жағдайды ескеріп, МХРП коалициялық 
үкімет құруға талпынды. Үкімет құрамына социал-де-
мократиялық, ұлттық прогресс және демо кратиялық 
партиялардың өкілдері енгізілді.
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1990 жылдың 4 қыркүйегінде Ұлы Хурал Моңғолияға 
президенттік басқаруды енгізіп, Моңғолияны президент-
тік республика тәртібіне көшірді. П. Очирбат тұңғыш пре-
зидент болып сайланды. 1992 жылы жаңа Конституция 
қабылданып, елдің аты Моңғолия деп аталды.

Моңғолияның қоғамдық нарықтық бағытқа бұрылуы 
көптеген қиыншылықтарға душар етті. 1991—1992 жыл-
дарда бұрынғы ауыл шаруашылығы кооперативтерінің 
255-і акционерлік қоғамдарға көшірілді. Барлық мал 
басы (31,3 млн) жекеменшік отбасыларына бөлінді. Мем-
лекеттік кәсіпорындардың 70%-дан астамы және ауыл 
шаруашылығы қоғамдары жекешелендірілді.

1996 жылғы парламенттік және президенттік сайлау 
науқаны оппозициялық топтардың жемісті табыстарымен 
айқындалды. Президент болып реформалық іс-әрекеттерді 
жақ таушылардың өкілі  Н. Багабанди  сайланды.

Жаңа басшылар нарықтың жаңа өзгерістерін кеңі-
нен енгізуге тырысты. Бірақ 90-жылдардың екінші жар-
тысындағы әртүрлі қиыншылықтар сол жаңалықтар ды 
ойдағыдай іске асыруға мүмкіндік бермеді. 50 мыңнан 
астам тұрғын жұмыссыздар қатарына қосылды. Моңғол 
халқының тұрмыс деңгейі 1991 жылмен салыстырғанда 
екі есе төмендеді. Моңғолиядағы әрбір үшінші жан басы-
ның жылдық кірісі 10 доллардан аспады.

Демократиялық коалициялық үкіметтің төртжылдық 
басқару әрекеті халықтың көңілін әбден суытып, нара-
зылық тудырды. 2000 жылғы сайлау Моңғолия Халық 
Революциялық партиясының салтанатты жеңісімен аяқ-
талды. Аталған партияның жетекшісі Намбарын Энхбаяр 
премьер-министр болып сайланып, үкімет басына келді.

Моңғол мемлекеті өзінің сыртқы саясатында ашық есік 
дәстүрін сақтау, Азия елдеріндегі саясатқа басымдылық 
мән беру, сыртқы саясатты идеологиялық шырмаудан 
босату және оны жүзеге асыру қағидаларын жақтады. 
Қытай мен Ресей арасындағы қатынастарда Моңғолия 
жағы тепе-теңдік әрекеттерді жақтайды. Моңғол және 
АҚШ қатынастары жөнге келді. Жапония, Оңтүстік Ко-
рея, Сингапур елдерімен екіжақты қарым-қатынастар 
орнатылды.
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Моңғол елі мен Қазақстан Республикасы арасындағы 
дипломатиялық қатынастар 1992 жылдың 22 қаңтарында 
орнады.

Достық және экономикалық қарым-қатынастар ор-
нату келісіміне қол  қойылды. 1992 жылғы Сауда және  
экономикалық қарым-қатынастар басталды. Моңғолия-
да тұратын қазақтардың атамекеніне қайту мәселесі де 
реттелді.

2009 жылы мамырда президент орнына Демократия-
лық партия жетекшісі Цахиагийн Элбегдорж келді.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. 1946—1949 жылдардағы азамат соғысы барысындағы Қытай ком
мунистерінің жеңіске жету себептері қандай?

2. “Зор секіріс” және “Мәдени революция” кезеңін сипаттаңдар.
3. Реформалар нәтижесіндегі елдің дамуын талдаңдар.
4. ҚХР мен Қазақстан Республикасы арасындағы қатынастарды сипат 

таңдар.
5. Моңғолияның қазіргі жағдайын ашып беріңдер.

§ 28. ҮНДIСтАН.  пӘКСтАН

Үндістанның тәуелсіздікке жетуі және республика 
болып жариялануы. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде 
ағылшындар Үндістан байлығын, азаматтарын өз мүд-
делері үшін барынша пайдаланды. 

Жағдайдың ушығып бара жатқанын сезген лейбо-
ристер (олар 1945 жылы шілдеде үкімет басына келген) 
1947 жылы Үндістанға тәуелсіздік беруге келісті. Ағыл-
шындар елден әскерін шығарар алдында елді екі мемле-
кетке (доминионға) бөлу ісін қарастырды. Бірі — Үнді  
Одағы (бір топ провинциялар және князьдықтар). Бұл елде 
халықтың көпшілігі үнділер, біраз мұсылмандар да бар. 
Екіншісі — Пәкстан. Оған мұсылмандары басым бірнеше 
провинциялар мен князьдықтар кірді, бірақ үнділер де 
жеткілікті болды.

Екі елдің тәуелсіздігі 14-15 тамыз күндері жария-
ланды. Бұл екі ғасыр бойы бодандықта өмір кешкен 
халықтар армандаған тарихи оқиға болды. Бірақ діни 
араздық күшейіп, бірінде — мұсылмандарды, екіншісінде 
үнділерді тонау, зорлау, жазықсыз адамдардың өмірін қию 
әрекеттері бас талды.
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Жаңа өмірге келген екі бауырлас ел арасында Каш-
мир және Жамму князьдығы үшін соғыс басталды. Ол 
1949 жылғы 1 қаңтарға дейін созылды.

Үндістанның экономикалық дамуы. Үндістанның 
екіге бөлінуі, екі елдің арасындағы жанжал шексіз 
ауыртпалық туғызды. Пәкстанға өткен аудандарда бұрын 
мақтаның 40%-ы, кендірдің (джут) 85%-ы, бидайдың 
40%-ы өндірілетін, бірақ өндіріс орындарының көбі Үнді 
Одағында орналасқан. Шикізаттың жетіспеуінен дағда-
рыс өрістеді. Үнділіктердің тұрмыс жағдайы ағылшын-
американдықтарға қарағанда орта есеппен 10—20 есе тө- 
мен болды.

1947—1950 жылдары ағылшындарға қарасты темір-
жолдар, порттар, әуе көліктерінің бір бөлігі, байланыс 
құралдары, ірі электрстансылары, әскери зауыттар, 
кейбір банктер үкімет қолына алынып, мемлекет секторы 
күшейе түсті. Кейін оның құрамына жаңа салынған ірі 
кәсіпорындар қосылды.

1950 жылы Үнді одағы Үндістан  Республикасы деп 
аталды. Үкіметті ұлт-азаттық күрес көшбасшыларының 
бірі Дж. Неру (1898—1964 жж.) басқарды.

Экономиканы  бесжылдық  жоспарлар  арқылы  дамы-
ту қолға алынды. Бірінші бесжылдықта (1950/51—
1955/56 жж.) үкімет аграрлық реформалар жүргізуді 
көздеді. Конституция бойынша мұндай іс-әрекет штат-
тар құқығына жатты, ал көптеген аймақтарда бұрынғы 
билеушілер мен помещиктер ұйымдары сақталды. Шаруа 
отбасылары осы уақыт ішінде шағын ғана жерді иеленді. 
Күнкөріс үшін помещик жерін үлкен бағаға жалдап алуға 
мәжбүр болды. Сонымен бірге тракторлар, механикалық 
құралдар, тыңайтқыш, тұқымның жаңа сұрыптары, 
электр қуаты барған сайын кеңінен пайдаланылды. Үкімет 
көмегімен ірі суқоймалары, тоғандар, құдықтар іске 
қосылды. Түрлі кооперативтер құрылды. Осы шаралар 
жасыл  революция деп аталды.

Екінші бесжылдықтан бастап ауыр индустрия салала-
рын дамытуға көңіл бөлінді. Оған шетелдер көмектесті. 
Бір КСРО-ның өзі 90-ға жуық өндіріс орындарын салысуға 
қатысты. Бхилай мен Бокаро металлургия комбинаттары, 
Ранчи, Дургапур қалаларындағы машина жасау зауыт-
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тары, мұнай өндірісі, электрстансылары және т.б. іске 
қосылды. Онда Қазақстанның да үлесі бар. 

Батыс елдері де қаржы бөліп, жабдықтандырып, ма-
мандар даярлауға қатысты. АҚШ, Ұлыбритания, Гер-
мания, Франция, Жапония, Аустралия, Канаданың 
жекеменшік капиталдары Үндістан экономикасында 
елеулі орын алып келеді.

Ел экономикасы көпсалалы шаруашылық құрылысты 
болғанымен, қазір аграрлы-индустриялы жағдайға кө те-
рілген Үндістанда ең жаңа өндіріс салалары пайда болды. 
Зымырандар, ғарыштық жасанды серіктер, компьютер-
лер, ұшақтар, тепловоздар, неше түрлі машиналар, электр 
жабдықтарын шығару соның айғағы. Атом қуатын да 
игеруде.

Үнді ұлттық монополистік топтары байыған үстіне 
байи түсті. Олардың алдыңғы қатарына Тата, Бирла, 
Далмия-Джайн, Муркерджи, М.Четтиор кіреді. Бұлар өз 
қызметтерін шетелдерде де жалғастырды. Халықтың тез 
өсуі (2000 жылы 1 млрд), жер аумағының жетіспеуі және 
жұмыссыздық қоғамды мазасыздандыруда. 

Елдің саяси жағдайы. Тәуелсіз Үндістанның саяси өмірі 
өте күрделі жағдайда дамуда. Өйткені бұл — көпұлтты, 
көп дәстүрлі, көпдінді ел. Ежелгі дәуірде қалыптасқан 
касталық жүйеге тыйым салынғанымен, оның тамыры 
үзілмеді. Елде өте көп саяси партиялар мен ұйымдар 
қызмет атқарды. 1977 жылға дейін  Үнді  Ұлттық  Конгре-
сі (ҮҰК) билік тізгінін ұстап келді. Оның беделін көтерген 
М. Ганди мен Дж. Неру еді. Неру қайтыс болған соң үкімет 
басында болған  Л. Шастри (1964—1966 жж.), Нерудің 
қызы Индира Ганди (1966—1984 жж.), немересі Раджив 
Ганди (1984—1989 жж.), Н. Рао (1991—1996 жж.) осы 
партияның қайраткерлері еді.

60-жылдардың соңында әлеуметтік-саяси дағдарыс 
асқынып, ҮҰК арасында жікшілдік ұлғайып, екіге 
бөлінуімен аяқталды. Батыс елдер үлгісін толық қол-
дануды, мемлекеттік капитализмге, әсіресе социалистік 
идеологияның кейбір жақтарын пайдалануына қарсы 
болғандар “Конгресс ұйымын” құрды. Оның жетекшісі 
М. Десаи еді.
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1977 жылы көктемде өткен сайлауда ҮҰК жеңіліс 
та уып, орталық үкімет оппозицияда болған “Джаната 
парти” (Халық партиясы) тобына өтті. М.Десаи бастаған 
жаңа үкімет 2 жыл ішінде халық тұрмысын жөнге сала 
алмады. Оны қолдаушылар өзара екіге бөлініп, үкімет 
құлады. 1980 жылы өткен кезектен тыс сайлауда ҮҰК 
жеңіске жетіп, И.Ганди қайта үкімет басына келді. Бірақ 
1984 жылы И.Ганди лаңкестер қолынан қаза тапты.

ҮҰК жетекшілігіне Индираның ұлы Раджив Ганди 
ұсынылды. Р. Ганди үкіметі кезінде “Неру бағытына” 
жаңалықтар енгізіліп, мемлекеттік сектордан гөрі жеке- 
меншік кәсіпшілікке, жекешелендіруге, ерікті нарық-
тық қатынастарға бетбұрыс басталды. Шетел капита-
лына қосымша жеңілдіктер беріліп, электрондық және 
экспортқа жарамды өнім шығаратын өндірістерді дамыту 
көзделді.

Келесі сайлауда оппозиция жеңіске жетіп жаңа үкімет 
құрды. Бірақ бұл үкіметтің елді билеуге шамасы келмей, 
өзара қайшылықтарға байланысты екі жылға жетпей 
құлады. 1991 жылы парламент сайлауын өткізу кезінде 
лаңкестер қолынан Раджив Ганди қаза болды. Осы қай-
ғы лы оқиғадан кейін ҮҰК-нің жаңа жетекшісі  Нара-
симха  Рао коалициялық үкімет құрды. Оған қарсы діни-
қауымдық Бхаратия*  Джаната  парти (БДП) 119-орынға 
ие болды.

1996—1999 жылдары үш үкімет (А. Б. Ваджпаи, Д. Гов-
да, И. К. Гуджарал) ауысты. 1998 жылы наурыздағы сай- 
лауда БДП көбірек дауыс алып, оның жетекшісі Атал Би-
хари Ваджпаи үкімет құрған еді.

Атал Бихари Ваджпаи үкіметі тұсында Үндістанның 
экономикасы жылдам дамып, орта есеппен 5—7%-ға 
өсті. Әйтсе де Үндістан халқының жағдайы айтарлықтай 
жөнделе қоймады. Билікті ұстап келген Үндістан халық 
партиясы әлеуметтік қайшылықты шеше алмады. Елде 
діни партиялар көбейді. Оның жетекшілері мұсылмандар-
ға ашық қарсы тұрған. Мұсылман қауым 140—180 млн-ға 
жеткен, олардың көбі кедейлер. ҮХП ұсынған “Жайна, 
Үндістан!” үндеуін 2004 жылы сәуір—мамыр айларында 
өткен сайлауда көпшілік қолда май тастады.

*  Бхарат — санскрит тіліндегі Ежелгі Үндістан атауы.
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Жеңіске ҮҰК жетіп, оның жетекшісі Соня Ганди 
(Радживтің жесірі) үкімет құру құқына ие болған еді, бірақ 
ол биліктен бас тартып, орнын серіктес Манмохан Сингх-
ке берді. М. Сингх коммунистер қатысқан коалициялық 
үкіметті басқарды.

2009 жылы сайлауда ҮҰК тағы да жеңіске жетіп, үкі-
мет билігіне ие болды. Бұл жолы М. Сингх коммунистерді 
үкімет қатарына қоспады.

2007 жылы шілде айында өткен президент сайлауын-
да Раджастхан штатының губернаторы Пратибха Патил 
жеңіске жетті. Ол Үндістанның 11-президенті Абдул Ка-
ламды ауыстырды.

Үндістан демократиялық жолдан таймай дамып келеді. 
Әлемдегі дағдарысқа қарамастан оның жалпы ішкі өнімі 
5—7%-ға өсті. Осы кезде экономика деңгейіне сәйкес ел 
алтыншы орынға көтерілді.

Үндістанның сыртқы саясаты. Үндістан — әлемдегі 
бейбітшілікті нығайтуға белсенді қатысқан елдердің 
бірі. Оның басшылары мен қоғамдық ұйымдары тәуелді 
халықтардың бостандыққа ұмтылуын қолдап келді.

1955 жылы Бандунг конференциясын ша қыруға, 
1961 жылы қосылмаушылық қозғалысының қалыптасуы-
на айтарлықтай үлес қосты.

1954 жылы Үндістанның премьер-министрі Дж. Не ру 
ҚХР премьері Чжоу Эньлай екеуі бейбіт қатар өмір сүрудің 
бес қағидасын айқындауы тарихи оқиға болып бағаланды. 
Өкінішке орай, сол қағидаларды олардың өздері 1959 және 
1962 жылдардағы шекара дауында сақтай алмады. Кейін 
ҚХР ядролық қару жасауды меңгеріп, әскери қуа тын 
күшейте берді. Осыдан қауіптенген Үндістан да өте құпия 
зерттеулер бастап, 1974 жылы бейбіт мақсатта бірінші рет, 
ал 1998 жылы мамыр айының басында екінші рет Похран 
сынақ алаңында әскери атом сынақтарын жүргізді.

Үндістан сыртқы саясатында КСРО-мен жақындасты. 
Үндістан — Қытай қатынастары жөнделе түсіп, кейінгі 

кезде сауда-экономикалық байланыстары кеңейді. Осы екі 
ел Ресеймен, Бразилиямен, Оңтүстік Африкамен топтасуға 
көңіл бөлуде (БРИКС). Сонымен қатар 2006 жылдан бері 
қарай Үндістан — АҚШ ықпалдасуы нығая түсті.

КСРО дәуірінде қалыптасқан Қазақстан — Үндістан 
байланыстары сыйластық, құрметтеу негізінде дамуда.
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пӘКСтАН. Пәкстанның тәуелсіздігі 1947 жылы 14 та-
мызда жарияланды. Ол арасындағы 1600 шақырым жер-
ге Үндістан сыналай кіріп жатқан екі бөліктен тұрады. 
Біріншісі — Батыс Пәкстан, оған Батыс Пенджаб, Синд, 
Солтүстік-Батыс шекаралық провинция және Белужстан 
кірді. Екіншісі — Шығыс Пәкстан (ШП), оның құрамына 
Шығыс Бенгалия мен Ассамның Синхет округі енді.

Саяси-таптық қатынастардың анықталмағаны, қо-
ғамдағы іріткілік, саяси сананың мешеулігі және т.б. 
себептер әскери басшылықтың билік етуіне жол ашты. 
Сондай жағдайда елді біріктіретін күш ислам діні болды. 
1947 жылдан кейін саяси тізгінді Мұсылман Лигасы ұстап 
отырды. Біртіндеп жаңа оппозициялық партиялар: Ава-
ми Лиг (Халық партиясы), Азат Пәкстан және т.б. өмірге 
келді. Бара-бара елдің дамуы туралы мәселеде Шығыс  
және  Батыс Пәкстан арасында қатты қайшылықтар туып, 
мемлекет бірлігіне қауіп төндіре бастады.

Сондай жағдайда 1958 жылы 8 қазанда елде бірінші 
әскери төңкеріс болып, ел басына генерал М. А й ю б х а н 
келді. Ол екі жылдан соң президент сайланып, барлық 
билікті өз қолына алды. Өндірісті дамытуға шаралар 
қолданып, жер реформасын жүргізіп, өкімет ел жағдайын 
біраз жөндегендей болды. Бірақ халық бұқарасының күйі 
өзгеріссіз қалды.

Өкімет орындары жалпыпәкстандық ұлтшылдық сая-
сатын жүргізгенімен, аймақтық ұлтшылдық та өрістей 
түсті. Соның арқасында 1954 жылы урду тілімен бірге 
бенгал тілі де ресми мемлекеттік тіл деп жарияланған еді.  
Бірақ ресми түрде урду тілі басымырақ болды. Халықтың 
7,2%-ы ғана урдуша сөйлегенімен, ол тілдің өкілдері 
үстемдік жүргізіп отырды. Демократия, автономия, теңдік 
үшін күрес басында Авами Лиг партиясы болды, оның 
жетекшісі шейх Мұджибур Рахман еді. Сыртқы істер 
министрі Зұлфиқар  Әли  Бхутто 1966 жылы қызметін 
тастап, Пәкстан халқының партиясын құрып, Айюбхан 
үкіметіне оппозицияға шықты.

Пәкстандағы жағдайды түзетуге шамасы жетпеген 
Айюбхан орнынан түсуге мәжбүр болып (1969 ж., нау-
рыз), билік генерал А. М. Я х ь я х а н  қолына өтті. Ол 
елде әскери жағдай орнатып, президент міндетін атқарды. 
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Парламент сайлауында жеңіске Авами Лиг жетіп, елдің 
үкіметін құруға құқылы еді. Бірақ Яхьяхан бастаған 
әскери бұзықтар М. Рахманды қамауға алып, дауыс беру 
қорытындысын жоққа шығарды. Бұл Шығыс Пәкстанда 
жаппай наразылық тудырып, халық күреске көтерілді. 

Әскер күштері бейбіт халыққа қырғидай тиісті. Шығыс 
Пәкстаннан Үндістанға 10 млн-нан астам адам кетіп 
босқынға ұшырады. Үндістан мен пәкстан арасында жаңа 
үшінші соғыс (біріншісі — 1947—1949 жж., екіншісі — 
1965 ж.) басталды.

Желтоқсан айында Яхьяхан әскері Даккада тізе бүкті,  
жаңа Бангладеш мемлекеті пайда болды. Ел басына ПХП 
жетекшісі З. А. Бхутто келіп, көкейкесті мәселелерді ше-
шу жолдарын қарастырды.

Пәкстан 1972 жылы жазда Үндістанмен Симла ке-
лісіміне қол қойып, арақатынастарын біраз реттеді. 
Британ достастығынан, сондай-ақ СЕАТО-дан шықты, 
Бангладешті мойындады.

Пәкстанда жаңа Конституция қабылданып (1973 ж., 
тамыз), ел Пәкстан Ислам Республикасы деп аталды 
және ислам — ресми мемлекеттік дін болып жарияланды. 
Федеративті парламенттік тәртіп бекітілді.

З. А. Бхутто саясатын қолдаушылар да, оны сынаушы-
лар да көп болды. 1977 жылы наурызда ел парламенттері-
не сайлау өтті. Саяси тартыс қыза түсті. Бұл жолы да 
төңкеріс арқасында билікке бас штаб бастығы генерал 
М. Зия ұл-Хақ келді. 1979 жылы сәуірде  З. А. Бхутто мем-
лекетке зиян келтірді деген айыппен дарға асылды. Елдегі 
жағдай өзгерді. Конституцияға, партияларға тыйым 
салынды, парламент тарады. Демо кратиялық құқықтар 
айтарлықтай шектелді. 

1988 жылы тамызда Зия ұл-Хақ қасындағы серіктері-
мен ұшақ апатынан қайтыс болды. Ел өмірінде жаңа 
кезең басталды. Саяси партиялар қатысқан парламенттік 
сай лауда (1988 ж., қараша) ПХП жеңіске жетіп, оның 
жетекшісі  З. А. Бхуттоның  қызы — Б е н а з и р  Б х у т т о 
үкімет басына келді. Ол екі мәрте үкімет басқарды.

1997 жылдың басындағы сайлауда МЛ көп дауысқа ие 
болып, Н. Ш а р и ф  үкімет құрады. 1999 жылы қазанда 
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елде келесі төртінші әскери үкімет орнығып, оны генерал 
П. М у ш а р р а ф   басқарды. 2007 жылдың соңында ол тағы 
да президент болып сайланды.

1990 жылдары Пәкстанда тұрақсыздық орын алды. 
Оның негізгі себептері — әлеуметтік қатынастардың 
шиеленісуі, халық бұқарасы тұрмысының нашарлығы 
болды. Халықтың 45%-ы өте кедейлер қатарына жатады.

П. Мушарраф ел ішіндегі саяси партиялардан да, 
экстремистік исламшыл топтардан да әр кездері қысым 
көріп келді. Ол президенттікке сайланғаннан кейін ел дің 
дамуына баса мән берді. 2007 жылы жазда сыртта жүр-
ген Б. Бхуттомен келіссөз жүргізіп, парламенттік және 
президенттік сайлау өткізу туралы уәделескен ол Б. Бхутто 
мен Н. Шарифке елге қайтуға рұқсат берді. Қазан айында 
өткен сайлауда Мушарраф жеңіске жетті. Ал елге келген 
Беназир Бхуттоға қастандық жасалып, 27 желтоқсанда 
қазаға ұшырады. 2008 жылдың ақпан айын да парла-
мент сайлауы өтіп, жеңіске ПХП жетіп, екінші орынға 
Н. Шарифтің жетекшілігіндегі МЛ шықты. Осы екі 
партия да провинциялардың қолдауына ие болды. Олар 
коалициялық үкімет құрып, Мушаррафты президенттік 
қызметтен түсірді. 2008 жылы президент орнын ПХП 
жетекшісі С. А. Зардари басты.

Кейінгі кезде Пәкстан президенттік республикадан 
парламенттік республика болып өзгерді. Ел ішіндегі  
лаңкестік жағдайлар орын алып күрделі сипатқа ие болды. 
Елдің өмі ріне көршілес Ауғанстандағы соғыс қимылдары 
өз әсерін тигізді.

Кашмир тартысы — елдің сыртқы саясатындағы ең 
шиеленісті мәселенің бірі. Оның шешімі Пәкстан мен 
Үндістан екеуінің қолында. 1998 жылы мамырда екі ел 
ядролық сынақтар жүргізіп, шын мәнінде ядролық қаруға 
ие екендіктерін танытты.

Пәкстан — Қазақстан  байланыстары әр салада да-
мып  келеді.  Дипломатиялық  қатынастар  орнатылғаны-
мен, сауда-саттық жағы әлі қанағаттандырмайды.

Бангладеш Халық республикасы. Бангладеш Халық 
Республикасы өмірге келісімен, Авами Лиг жетекшілік 
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ете бастады. М. Рахман 1972 жылы 10 қаңтарда Пәкстан 
абақтысынан босатылып, елге қайтты.

1972 жылы 6 желтоқсанда Конституция қабылданып, 
мемлекет құрылысы, азаматтар құқықтары, ел мақсаты 
анықталды. Парламенттік басқару тәртібі бекітілді. 
1973 жылы наурызда М. Рахман тағы да үкімет құрды. 
Саяси-әлеуметтік жағдай өте нашар халде болғандықтан 
оны бірден шешу мүмкін де емес еді.

1975 жылғы 15 тамызда әскери бүлікшілер М. Рахман 
отбасын қырғынға ұшыратты. Сол кезде шетте жүрген 
қызы ғана аман қалған.

Келесі жылы қарашада Зия ур-Р а х м а н  Әскери 
Қарулы Күштердің Бас қолбасшысы, кейін президент 
болып тағайындалды. Оның кезінде секуляризм* орнына 
исламға шексіз берілу қағидасы конституция бабына жа-
зылды.

80-жылдардың басында ел жаңа дағдарысты басынан 
кешірді. З. Рахман қаза тауып, үкімет басына жаңа пре-
зидент генерал Х. М. Э р ш а д  келді.

1990 жылдың соңында бірнеше жыл қатаң тәртіп 
орнатқан Х. М. Эршад жаппай ереуілдерден кейін орны-
нан түсуге мәжбүр болды. Кейін оны қамауға алып, сотқа 
тартты. Сайлауда жеңіске жеткен Бангладеш  Ұлттық  
партиясының жетекшісі Бегум Халеда Зия  Р а х м а н 
үкімет басына келіп, бес жыл билік жүргізді. 

1996 жылы маусымда болған сайлауда Авами Лиг  
жеңіске жетіп, үкіметті М. Рахманның қызы Халида 
У а ж и д   басқарды.

Екі көсем әйел билік басына бірінен кейін бірі келді. 
Халида Зия партиясы 2006 жылдың қазанындағы сай-
лауда басым дауысқа ие болып, үкімет құрастырды. Бірақ 
2007 жылы қаңтарда әскерлер төңкеріс ұйымдастырып, 
саяси партияларға тыйым салып, Уажидті де, Зияны да 
қамауға алды. Жемқорлыққа қатысы бар деп оларға кінә 
тағылды. 2008 жылы мамырда мыңдаған азаматтарды по-
лиция абақтыға жапты. Жыл соңында парламент сайлау 
нәтижесінде Х.Уажид үкімет басына келді.

* Секуляризм — діни саласы мемлекетке қатысы жоқ қоғам тәртібі.
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Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Тәуелді Үндістанда қандай саяси партиялар болды? Олардың бағ
дарламалары нені көздеді?

2. Үндістан Республикасының мемлекеттік құрылысы туралы не біле
сіңдер?

3. Елдің сыртқы саясатының негізгі мағынасы қандай?
4. Пәкстан дамуын қарастырып, әскерилердің орнын белгілеңдер.
5. Аймақтағы елдердің өзара қатынастарына көңіл бөліңдер.

§ 29. АЗИяДАҒЫ АрАБ  ЕЛДЕрI

Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде, одан кейінгі жыл-
дарда Азиядағы араб елдері біраз дами түсті. Негізгі өндіріс 
орындары, көлік, порт жабдықтары, банктер шетел капи-
талына тәуелді болғанымен, жергілікті кәсіпкерлердің де 
қимылдары жетіле берді. Жұмысшылар саны өсті, халық 
қалаларға шоғырланды.

Араб елдерінің шығысына Англия мен Франция билік 
жүргізді. Соғыс кезінде АҚШ-тың ықпалы ұлғая түсті. 
Америка компанияларын бұл аймақтағы шексіз мұнай-газ 
қорлары қызықтырды. Бұл стратегиялық маңызды аудан 
болғандықтан оны өзіне қаратуға әркім-ақ мүдделі болды.

Азаттық күрестің барысында алғашқы жеңісті тойла-
ған Сирия мен Ливан (1946 ж.) елдері араб әлеміндегі ең 
алғашқы республикалар болды. 

Ливандағы жағдай халықтың діни ұғымына қарай да-
мыды. Ел тұрғындары христиан-католиктер, марониттер 
(католиктер), мұсылман-сүнниттер, мұсылман-шииттер, 
мұсылман-друздар және т.б. болып бөлінді.  Христиандар  
басым кезде президент қызметі — марониттерге, премьер-
министр — сүнниттерге, парламент төрағасы қызметі ши-
иттерге тиесілі болды. 

Иракта 1947 жылы парламент сайлауы өтіп, монархия-
ны жақтаушы партиялар басым орын алды. Келесі жылы 
Англия-Ирак шартына қол қойылып, басып алу тәртібі 
аяқталды. Халық қозғалыстары үкіметті сескендіріп, 
шарт күшіне енбей қалды. Англияның қолшоқпарына 
айналған Фейсал әулеті мен оңшыл күштер көрші елдерді 
ұйымдастырып, Бағдад пактін құруға қатысты (1955 ж.). 
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Сауд Арабиясындағы жағдай мұнайға тікелей байла-
нысты болды. АҚШ-тың 5 мұнай компаниясының көме-
гімен Сауд Арабиясы ең ірі мұнай сатушы елге айналды. 
Түбектегі көптеген елдер (Оман, Аден, Кувейт, Бахрейн, 
Катар, Бiрiккен Араб Әмірліктері) тәуелді болып қала 
берді.

Иордания 1946 жылы наурыздағы Трансиордания 
тәуелсіз мәліктікке айналды. Оның ресми аты — Иордан  
Хашимит  мәліктігі. Тақта отырған Абдулла Англияның 
айтқанынан  шықпады. 1947 жылы жаңа Конституция 
қабылданып, мәліктің қолына барлық билік шоғырланды.

1945—1952 жылдары Египет халқының ағылшындар-
дың кетуін талап еткен ереуілдері мен толқулары  баста-
лып, 1946, 1951 жылдары Суэц каналы мен Дельта аудан-
дарында қарулы қақтығыстар болды.

Египет социалистік елдермен жақындаса бастады. 
1956 жылы жазда Египет Суэц каналын өзіне қаратты. 
Бұған Англия мен Франция келіспей, Израильмен бірігіп 
Египеттен Синай түбегін басып алды. КСРО басшылары 
Египетті қорғады. Асуан суқоймасын салуға жәрдем беріп, 
басқа араб елдеріне қолдау көрсету нәтижесінде КСРО-ның 
бұл аймақтағы беделі едәуір өсті.

палестина. Арабтардың өмірінде Палестина мәселесі 
маңызды орын алып келеді.

1947 жылы қарашада БҰҰ оны екіге бөлу туралы ше- 
шім қабылдады. 1948 жылы 15 мамырда Израиль ресми 
түрде жарияланды. Арабтар Израильге қарсы соғыс баста-
ды. Бірақ бұл соғыста арабтар жеңіліс тапты.

Азиядағы араб елдерінің 1950—1960 жылдардағы да
муы. Бүкіл араб әлемі Египетті арқа тұтты. 60-жылдары 
елде саяси-әлеуметтік реформалардың мемлекеттік секто-
ры күшейді. Халық бұқарасының саяси-қоғамдық өмірге 
қатысуы кеңейді. Жаңа кәсіпорындар құрылды. Жаңадан 
жерлер жыртылды. Египет капиталистік емес жолмен да-
муды көздеді. Ол кезде бұл бағытты көпшілік тиімді деп 
бағалаған болатын.

Сирия 1958 жылы ақпанда Египетпен бірігуге келісіп, 
Біріккен Араб Республикасы құрылды. Оның президенті 
Г. А. Насыр болды. Бірақ 1961 жылы күзде Сирия қарулы 
күштері толқып, өз елін бөлек шығарып алды. 
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1963 жылы 8 наурыздағы кезекті төңкерісте билік 
БААС-шылдарға (БААС — арабша — Араб социалис тік 
өркендеу партиясы) тиіп, олар жеке билік орнатты.

1958 жылы Таяу Шығыс кезекті дағдарысқа тап болды. 
Бұл жолы ол Ливан мен Ирактағы оқиғаларға байланысты 
еді. Ливан  “Эйзенхауэр  доктринасын”  қабылдап,  Батыс-
тың соңына ерді. Оған ұлтшыл және демократ топтар 
көнбеді. Президент Шамунға қарсы ереуілдер, шерулер 
ұлғайып, қарулы қақтығыстар басталды. Иорданияда да 
дәл сондай толқулар өрістей түсті. Соны басу үшін Ирак 
әскер жібермек болды.

Аймақтағы жағдай асқынып тұрғанда Ирак әскери 
күштері көтеріліп, Ирак Республикасы құрылды. Оны ге-
нерал А. К. Қасым басқарды. Бұл оқиғадан сескенген АҚШ 
Ливанға, Англия Иорданияға қарулы күштерін кіргізді.

Бірақ олар Иракқа басып кіруге батпады. Күзге таман 
АҚШ пен Англия әскерлерін Таяу Шығыстан алып кетті. 
Ливанда президенттік орынға Ф. Шехаб келді. 

А. К. Қасым билікті өз қолына алды. Ирактағы күрдтер-
ге қысым жасалды. Саяси тартыстардың аяғы 1963 жылы 
қарашадағы көтеріліске ұласып, билікке  А. С. Ариф келді. 

Арабия түбегінде ағылшындар билеген отарлар тәуел-
сіздік алып, Бахрейн, Катар, Кувейт, Біріккен Араб 
Әмірліктері құрылды.  Оңтүстік Йеменде социалистік 
бағыт ұстаған топтар 20 жылдай бір-бірімен араздасып, 
елдің берекесін кетірумен болды. 1990 жылы екі Йемен 
елдері бірігіп, ішкі жағдайы біраз тынышталды.

Сол кезде Палестина босқындары есін жинап, арала-
рынан бірнеше ұйымдар құрып, қарулы күреске шықты. 
Олар Батыс жағалауда, Газада, Ливанда, Сирияда, Иор-
данияда дайындық жүргізіп, еврей еліне қарсы шықты. 
Израиль басшылары күшке сүйеніп араб елдеріндегі 
лагерьлерді атқылады. Осыдан Таяу Шығыстағы жағдай 
ушығып, дүниежүзі елдерін алаңдатты.

1967 жылы көктемде Израиль Сирия мен Иорданияға 
бірнеше рет оқ жаудырып, сес көрсетті. Египет бауырлас 
елдерді жақтап шықты. Бұл жолы Г. А. Насыр жарты 
миллионға жуық жақсы қаруланған армиясына сеніп, 
батылырақ қимылдады. Израиль кемелерін Суэц каналы-
на жауып, Синай түбегіндегі шекарада орналасқан БҰҰ 
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Ирак.  2004 ж.
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қарулы күштерін қайтарды да, әскерлерін сол түбекке 
шоғырландырды. 

 1967 жылы маусымда Израиль шабуылға шығып, 
Египет аэродромдарын істен шығарып, танкілері Суэц 
каналына қарай беттеп 6 күн ішінде араб елдері бірінен 
соң бірі талқандалды. Египет, Сирия, Иордания әскерсіз 
қалды. 1 млн-нан астам арабтар тұратын 170 мың шаршы 
шақырым жер жау қолында кетті. Палестина босқындары 
екінші рет қашуға мәжбүр болды.

Сол кезде солшыл БААС-шылдар төңкеріс жасап, екі 
елде: Иракта (1968 ж.) және Сирияда (1970 ж.) билікке 
келді.

Иракта С. Хусейн 1979 жылы шілдеде билікті өз қолы-
на алды. Х. Асад (1971—2000 жж.) Сирияда билік құрды.

1972 жылы Ирак пен КСРО “Өзара достық пен ынты-
мақтастық туралы” шартқа отырып, Кеңес Одағынан 
32 млрд долларға қару-жарақ алды. Франциядан да қару 
сатып алынды. Ирак президенті Саддам Хусейн ядролық-
химиялық қару жасау бағдарламасын ашық жария етті. 
Бағдад түбіне шетел мамандарының қатысуымен ядролық 
орталық салынды, бірақ 1981 жылғы шілдеде Израиль 
ұшақтары оның күл-талқанын шығарды.

1970—1980 жылдардағы Азиядағы араб елдерінің 
жағдайы. Арабтардың өмірінде бұл жылдар өте күрделі 
кезең болып есептеледі. Израиль басып алған жерлерінен 
кетпеді, Палестина мәселесі реттеусіз қалды.

Египет президенті орнын басқан Әнуар Садат 1971 жы-
лы мамыр айында КСРО-мен достасу туралы шарт жа-
састы. КСРО-дан келген қаруды пайдаланып, Египет 
жауынгерлері 1973 жылы 6 қазанда Израильге шабуылға 
шықты. Израиль генералдары бұл жолы қатты қателесіп, 
көп шығынға ұшырады. Екі күндік шайқаста жаудың 
400 танкісі өртеніп, Синайдағы бірнеше қалалар азат 
етілді. Израиль премьер-министрі Голда Меир АҚШ-тан 
жедел көмек сұрауға мәжбүр болды. Сирия әскерлерін 
шегіндірген, Израиль барлық күш-қуатын Синайға жи-
нап, египеттіктердің қорғанысын бұзды да, Суэц — Каир 
тасжолына шықты. Египеттің жағдайы мүшкіл болып 
тұрған кезде АҚШ пен КСРО араласып, 24 қазанда соғыс 
аяқталды.
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Соғыс күндері Израильге көмектескен Батыс елдеріне 
мұнай сату тоқтатылды. Бұл қадам дүниежүзілік энерге-
тика дағдарысын туғызып, мұнай құны қатты өсті. Батыс 
мемлекеттері жанжалды реттеу ісіне қатысып, арабтармен 
санасуға бет бұрды. АҚШ-тың президенті Р. Никсон А. Са-
датпен келіссөзге барды.

Осы бағыт біртіндеп күшейді. Садат шетел капита-
лына жеңілдіктер жасап, инфитах — ашық  есік саяса-
тын қолдады. Ел жекеменшік кәсіпкерлікке, нарықтық 
экономикаға бет бұрды. КСРО-мен қатынас саябырлай 
түсті. 1977 жылы қарашада А. Садат Израильге сапар 
шегіп, онымен жақындасуға тырысты. Кейін АҚШ 
президенті Дж.Картердің қатысуымен Египет — Израиль 
келісімдеріне және бітімшартына (Кэмп-Дэвид процесі, 
1978—1979 жж.) қол қойылды. Сөйтіп, Египет өз жерін 
қайтарып алды. АҚШ-пен экономикалық жағынан ынты-
мақтасып, әскери көмек алып тұрды.

Египеттің бұл саясатын КСРО мен араб әлемі қабылда-
май, Садатты сатқын санап, Египетке бойкот жариялады. 
1981 жылы қазан соғысына арналған әскерилердің сал-
танатты шеруінде мінбеде отырған Садат атып өлтірілді.

Билікке келген Х. Мүбарак Израильмен, АҚШ-пен 
қатынастарды сақтай отырып, КСРО-мен және басқа араб 
елдерімен байланыстарын дамыта түсті. Сирия, Алжир, 
Сауд Арабиясы, Марокко және т.б. мемлекеттер Египетпен 
табысып, ел қайтадан араб әлемінің тірегіне айналды.

Ирак 1980 жылдың күзінде Иранға шабуыл жасап, екі 
ел 8 жыл соғысты. Осы озбыр лықтан екі елдің көптеген 
қалалары қиратылды, 1 млн-ға жуық адам қаза тапты. 
Қаржы шығыны 600—800 млрд долларға жет ті. Ақыры, 
1988 жылы тамызда екі жақ соғысты тоқтатуға келісіп, 
шекара бұрынғы қалпына  қайта келтірілді.

Ливанда 1975 жылы азамат соғысы басталып, оған 
Сирия өз әскерін жі берді. Соған қарамастан, қақтығыс 
өрши берді. 1981—1982 жылдары оған АҚШ пен Израиль 
араласып, Ливан мәселесі одан әрі шиеленісті.

2006 жылы жазда “Хизбаллаһ” (Аллаһ партиясы) 
жауынгерлеріне қарсы еврей мемлекеті соғыс ашып, 
оңтүстік аумағын басып алып, Бейрутқа оқ жаудырды. 
Бірақ “Хизбаллаһ” күштерін жоя алмаған Израиль кейін 
шегінді.
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90жылдардағы және XXI ғасыр басындағы араб 
елдерінің жағдайы. ХХ ғасырдың соңында араб елдерінің 
дамуында социалистік бағыт түбегейлі тоқтатылды. Ресей 
ықпалы бәсеңдеп, АҚШ-тың ықпалы жоғарылай түсті. 
Израиль — Иордания бітіміне қол қойылды. Палестина-
ны  азат  ету  ұйымы мен Израиль арасында келіссөздер 
басталып, алғашқы келісімдер жасалды (1993 ж.). Газа 
және Иорданның батыс жағалауына автономия беріліп, 
енді Палестина мемлекеті жарияланбақ болды. Бірақ сио-
нистік оңшыл күштер оған жол бермеуге тырысты. Олар 
палестиндіктермен келісімге келген Израиль премьер-
министрі И. Рабинді өлтірді.

ХХ ғасыр соңында Палестина автономиясы жария-
ланды. Оны “Фатх” ұйымының жетекшісі М. Арафат 
қайтыс болған соң М. Аббас басқарды. 2007 жылы пар-
ламент сайлауы өтіп, үкімет басына “Хамас” ұйымы 
келді. Ол Израильді мойындаудан бас тартты. Көп ұзамай 
“Хамас” пен “Фатх” арасында жанжал шығып, азамат 
соғысы басталды. Аяғында “Хамас” Газада, “Фатх” Иор-
дан өзенінің жағалауында билік орнатты. 2008 жылдың 
желтоқсанында Израиль Газаға қарсы шабуыл жасап, 
араб тар қатты шығындалды, бірақ “Хамас” ұйымы жо-
йылмады. Қазір Палестина мүшкіл жағдайда. Неше дүр- 
кін өткен халықаралық конференциялар оның тағды- 
рына қа тысты тиімді шешімге келе алмай отыр, өйткені 
Израиль 1967 жылғы шекараға қайтқысы жоқ.

2011 жылы Палестина тәуелсіздігін жариялау жоспары 
іске аспады.

1990 жылы 2 тамызда Ирак әскерлері Кувейтті ба-
сып алды. С.Хусейннің бұл озбырлығын Ливия, Иор-
дания, Палестинаны азат ету ұйымы, Йемен мемлекеті  
қолдағанымен, басқа арабтар қарсы болды. БҰҰ Қауіпсіз-
дік Кеңесі шешім шығарып, АҚШ бастаған Батыс елде-
рі Ирак қарулы күштерін талқандап, кері шегіндірді 
(1991 ж., қаңтар). Содан бастап Ирактың экономикасы 
құлдырап кетті.

Соғыс бітісімен халықаралық атом қуатына қатысты 
агенттіктің (МАГАТЭ) атынан Иракқа арнайы  тексеруші-
лер жіберілді. Олар БҰҰ-ның Қауіпсіздік Кеңесі қабылда-
ған шешімі бойынша Ирактың ядролық, химиялық және 
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бактериологиялық қарулар шығаратын өндіріс орындарын 
жоюға, кейін тіпті Ирак зымырандарын қысқартуға да 
құқылы болды. Ал С.Хусейн араб елдерінің бірқатар бөлігі 
мен Ресей көмегіне сүйенді.

2003 жылдың наурыз айында АҚШ пен Англия Ирак-
тың жасырып қойған жаппай қырып-жоятын қаруы бар, 
ол дүниежүзіне қауіп төндіруде деген сылтауымен Иракқа 
қарсы соғыс ашты. Оған Ресей, Қытай, Франция, Герма-
ния елдері наразы болды және БҰҰ-ның Қауіпсіздік Кеңесі 
де қолдай қоймады. Әйтсе де 1 мамырда АҚШ-тың әскері 
Бағдадқа дейін жетіп, БААС-шылдар тәртібі жойылды. Ал 
С. Хусейн қолға түсіп, сот үкімімен дарға асылды.

Елде 2004 жылдан бастап шетел әскерлеріне қарсы 
қозғалыстар жүріп жатты. 2004 жылы 28 мамырда Ирак 
уақытша үкіметі құрылып, билік солардың қолына беріл-
ді. Парламент сайланды. Бұдан былай елдегі жағдайды 
реттеуге БҰҰ да қатысуға келісім берді. 

Шииттер мен сүнниттер ара сында қарулы қақтығыстар 
жиіледі. АҚШ-қа қарсы әрекеттер де ұлғая түсті.

Бұл соғыс ел бірлігіне қатты нұқсан келтірді. Солтүс-
тіктен күрдтер автономиясы шықты. Батыс елдерінің 
әскерлері де шығынданды.

Африка араб елдерiндегi болған оқиғалар — “араб рево-
люциясы”, “араб көктемі” деген атаққа ие болып, басқа 
елдерге үлкен әсер тигізді. Толқулар мен көтерілістер 
Йеменде, Египетте, Бахреинде, Сирияда, Мароккода, 
Иорданияда өршіген. Х. Мүбарак биліктен қуылып, 
сотқа тартылды. Бахреиндегі билікті Сауд Арабиясы 
қорғап сақтап қалды, ал Йемендегі азаматтық соғыс 
2011 жылдың соңына дейін созылып, президент Али 
Салехтің кетуімен тоқтаған, бірақ ел ішіндегі қақтығыс-
тар әлі жалғасуда. Сириядағы Б. Асад басқарған үкімет 
Ресейдің Қытайдың, Иранның көмегіне сүйеніп бiр жыл 
бойы өз халқымен соғысуда. 2012 жыл дың наурызында 
БҰҰ мен араб мемлекеттері лигасының арнайы өкілі 
бо лып тағайындалған К. Аннан елдегі жағдайды бейбіт 
түрде реттейтіндей жоспар ұсынған. Оны екі жақ қабыл-
даған еді, бірақ қақтығыстар тыйыла қоймады. Көптеген 
елдер Сириямен дипломатиялық қатынастарын үзіп, көте-
рілісшілерді қолдауда.
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Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Соғыстан кейінгі кезеңдегі арабтардың ұлтазаттық күресінің бары
сымен танысып, негізгі оқиғаларды қайталаңдар.

2. Таяу Шығыс жанжалының шығуына не себеп болды? 
3. Араб елдері мен Израиль арасындағы соғыстардың барысы мен 

оларды реттеу жолдарын түсіндіріңдер. 
4. Ирактағы оқиғаларға баға беріңдер.
5. Қазіргі кездегі араб революцияларын баяндаңдар.

§ 30. ХХ ҒАСЫрДЫҢ ЕКіНШі ЖАртЫСЫ — ХХI ҒАСЫрДЫҢ 
БАС КЕЗіНДЕГі ХАЛЫҚАрАЛЫҚ ҚАтЫНАСтАр

Халықаралық сахнадағы өзгерістер және “қырғиқа 
бақ соғыстың” шығуы. Екінші дүниежүзілік соғыстан 
кейінгі халықаралық қатынастардың дамуы бірнеше 
негізгі жағдайларға байланысты болды. 

Бұрынғы ірі елдер арасынан екі алып мемлекет — АҚШ 
пен КСРО ерекше орынға көтеріліп, шешуші күшке айнал-
ды. Халықаралық сахнада шиеленістер барған сайын өрши 
түсіп, ядролық соғыс қаупін туғызды. Шиеленістердің 
шығу табиғаты әртүрлі болғанымен, негізгісі КСРО мен 
АҚШ арасындағы дүниежүзіне жеке-дара билік жүргізу 
жолындағы бақталастыққа байланысты еді. КСРО бас-
шылары социалистік құрылысты басқа елдерге күшпен 
таңып, өз ықпалын әлемге таратпақ болды. Ең алдымен 
бұл саясат кеңес құрамындағы Еуропа және Азия елдерін-
де жүргізілді. Олар социалистік лагерь деп аталды. Батыс 
елдері АҚШ-тың басшылығымен қарама-қарсы лагерь 
құрды. Екі топ арасындағы талас “қырғиқабақ соғыс” 
өртін тұтандырып, ол неше дүркін ашық қантөгіс соғысқа 
әкеліп тіреді.

Соғыстан кейінгі бейбітшілікті реттеу. Соғыс біткен 
кезде  БҰҰ құрылып, жеңілген елдермен бітімдер жасасуға 
мүмкіндік туды. 1946—1947 жылдары Германияның 
одақтастарымен бітім жасалды. Германияның шығыстағы 
жері Польша мен КСРО-ға берілді. Италия Африкадағы 
отарларынан бас тартты. 

Германия мен Жапония мәселелері үлкен дау туғызып, 
шиеленісе түсті. Германия төртке бөлініп, АҚШ, Англия, 
Франция, КСРО әскерлерінің қарамағына берілді. Ба-
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тыс елдері де, КСРО да Германияны бөлшектеп ұстауды 
көздеді. Сондықтан да 1949 жылы оның батыс жағында 
Германия Федеративтік Республикасы (ГФР), КСРО-ға 
қараған жағында Германия Демократиялық Республика- 
сы (ГДР) жарияланып, екі дербес мемлекет құрылды.

Жапониямен бітім жасасу оңайға түспеді. Ол бұрын 
жаулап алған аймақтарынан айырылды. Бітім мәселесіне 
Корея соғысы, Қытайдағы революция, т.б. оқиғалар 
да өз әсерін тигізді. Ақыры, 1951 жылы қыркүйекте 
Сан-Францискода бітімге қол қойылып, Жапонияның 
егемендігі қайтарылды. КСРО оған көнбей, бітім жасас-
пады.

Әлемдегі бейбітшілікті сақтау, қауіпсіздікті нығайту, 
озбырлыққа жол бермеу үшін 1945 жылдың 26 маусымын-
да Біріккен  Ұлттар  Ұйымы құрылды. Оған 51 мемлекет 
енді.

Бірақ соғыс аяқталмай жатып-ақ одақтас елдер арасын-
да сенімсіздік ұлғая түсті. Ол империалистік озбырлық 
саясаттың жемісі еді. Бір жағынан — АҚШ, бір жағынан 
КСРО өз мүдделері үшін, басқа елдердің тағдырын таптау-
ға даяр тұрды. Осындай саясатты іске асыру үшін қару-
жараққа, соғысқа дайындалуға қаражат аямай бөлінді. Екі 
жақ та ядролық қару-жарақты игеруге жанталаса кірісті. 
Бірінен-бірі озық қарулардың жаңа түрлері ойлап табыл-
ды. Әскери-өндіріс кешені біртіндеп ел өмірін бағындыра 
бастады.

Екі жақ та әскери-саяси одақтар құруға кірісті. АҚШ 
бастаған НАТО — 1949 жылы, КСРО бастаған Варша-
ва Шарты Ұйымы 1955 жылы құрылып, “қырғиқабақ 
соғыстың” негізгі орталықтарына айналды. Батыс елдері 
СЕАТО, СЕНТО, АНЗЮС сияқты топтарға әр аймақтағы 
елдерді тартса, өз кезегінде КСРО бір топ социалистік 
елдермен (Моңғолия, Қытай, Солтүстік Корея, Вьетнам, 
Куба, т. б.) әртүрлі шарттарға қол қойды.

Ұлтазаттық қозғалыс және халықаралық қатынас
тар. Соғыстан кейін отарлық жүйе біртіндеп ыдырап, 
бірталай елдер отар бұғауынан құтылып, тәуелсіз өмір 
сүре бастады.  Олардың көбі Батыс пен Шығыс топтары-
на қатыспай, бейбітшілікті, бостандықты құрметтейтін 
үшінші  дүние атты топ қалыптастырды. Сөйтіп, өздерін 
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дамытуға, соғысқа жол бермеуге, отарлық қанауда қалған 
халықтарды босатуға бағытталған саясат ұстады.

1950—1960 жылдардағы “қырғиқабақ соғыс”. Екі 
алып мемлекет арасындағы бақталастық Еуропаны қам-
тыды. Сондықтан бұл аймақта әскери күштер шоғырлан-
ды. Екінші дүниежүзілік соғыстың соңында, Черчилль 
мен Сталиннің құпия келісіміне орай, КСРО — Шығыс 
Еуропаны, АҚШ пен Англия Батыс Еуропаны өз ықпалын-
да ұстап келді. Бұл жағдай Ялта,  Потсдам  келісімдерін-
де бекітіліп, екі жақ қанша тартысқанымен, оны бұзуға 
бармады.

Қақтығыстар арасында Таяу  Шығыс  жанжалы ерек-
ше орын алды. Палестина жерінде еврейлер және арабтар 
тұратын екі мемлекет құру туралы БҰҰ-ның шешіміне 
(1947 ж.) арабтар көнбей, Израильге қарсы соғыс ашып, 
жеңілген Палестина арабтары босып кетті. Сөйтіп, осы 
күнге дейін реттелмеген Таяу Шығыс жанжалы туындады. 
Кейін оған неше түрлі мәселелер қабаттасып, мазмұны да, 
салмағы да өзгерді.

1957—1958 жылдары Батыс елдері, әсіресе АҚШ қарап 
жатпады. “Эйзенхауэр доктринасы”, Сирия төңірегіндегі 
шиеленістер, Алжирдегі Франция соғысы, 1958 жылы 
Ливандағы қақтығыстар, Ирактағы монархияны жойған 
революцияға қарсылық көрсету, Англия мен АҚШ-тың 
осы аймаққа әскер төгуі — осындай оқиғалар тізбектеліп, 
жанжал күрделене түсті. 

1967 жылғы маусымның басындағы Палестинаға бай-
ланысты 6 күндік соғыс бүкіл араб әлеміне ауыр тиді. 
Израиль 5 маусымда шабуылға шығып, алты күн ішінде 
Египет, Сирия, Иордания қарулы күштерін талқандап, 
170 мың шаршы шақырым жерді басып алды. Тағы да 
бір шиеленіс ошағы Оңтүстік-Шығыс Азияда шықты. Ол 
АҚШ-тың Вьетнамға қарсы соғысы болатын. 

Оңтүстік Вьетнамда 1960—1964 жылдары ұлт-азаттық 
көтеріліс үлкен табысқа жетіп, АҚШ-ты қолдаған күш-
тер жеңілуге айналды. 1964 жылы тамызда Тонкин 
шығанағында Солтүстік Вьетнам әскери катерлері мен 
АҚШ эсминецтері арасында жанжал шықты. Осыны сыл-
тау еткен Американың Л.Джонсон, содан кейін Р. Никсон 
үкіметтері Үндіқытайда 1973 жылға дейін ойран салды. 
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Вьетнамда бірнеше миллион адам қаза тауып, АҚШ  
68 мың жауынгерінен айырылды. 

Келесі жанжал Оңтүстік Азия аймағында пайда болды. 
Үндістан мен Пәкстан арасындағы Кашмир аймағы үшін 
болған талас екі елді қатты өшіктірді. 1947—1948 жыл-
дары соғыста Кашмирдің 1/3-і — Пәкстан, қалғаны 
Үндістан қолына өтті. 1965  және 1971 жылдары екі ел 
арасында тағы да соғыс болды. 1959, 1962 жылдары Қытай 
мен Үндістан арасында — Гималай тауларындағы шекара- 
да қарулы қақтығыстар болып өтті. 

1962 жылы Куба  дағдарысы өте қауіпті жағдайға жетті. 
АҚШ бұл елдегі революцияны басуға бел байлап, Кубаға 
бойкот жариялады, контрреволюциялық әрекеттерге 
қолдау көрсетті. Кубаны қорғауды сылтау еткен КСРО 
зымырандарын құпия түрде аралға орналастыра бастады. 
Ол анықталғанда, АҚШ екі елді қатты қысымға алып, 
1962 жылы қазанда соғыс шығып кету қаупі төнді. КСРО 
шегінуге мәжбүр болды. Қарымта ретінде АҚШ өз зымы-
рандарын Түркиядан алып кетіп, екі ел шиеленісі біраз 
бәсеңдегендей болды. 

1963 жылы тамызда ядролық сынауларды 3 салада 
тоқтату туралы шарт жасалды. Ал қаруларды қысқарту 
жөнінде келіссөздер көпке дейін нәтиже бермеді. 

Еуропадағы бейбітшілікті нығайту шаралары. Екі топ-
тың қолында жинақталған қару өздерін ғана емес, бүкіл 
өркениетті жойып жібере алатын жағдайға жеткенін анық 
ұғынған саясатшылар қандай да болсын шиеленістерді 
халықаралық сахнада келіссөз арқылы ғана реттеу тура-
лы ой-пікір айта бастады. Соған қарамастан, қара күшке 
сүйену, зорлық-зомбылыққа бару тоқтала қоймады. 
Соның бір мысалы, 1968 жылы КСРО сыбайластарымен 
Чехословакияға басып кіріп, ел басшылығын ауыстыр-
ды. Бірақ Еуропа елдері жағдайды дұрыс шешуді қалап, 
басқосуға даярлық білдірді. Финляндия үкіметі 1969 жылы 
мамырда бастама жасап, оны шақыру жұмысы алты жылға 
созылды. 1975 жылы 1 тамызда Хельсинкиде Еуропаның 
33 мемлекеті және АҚШ пен Канаданың қатысуымен 
Еуропадағы  қауіпсіздік және  ынтымақтасу  туралы  
Акт қабылданды. Ол соғыстан кейінгі қалыптасқан ше-
караларды өзгертпеу, қаруларды қысқарту, адам құқығын 
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құрметтеу және гуманитарлық байланыстарды дамыту 
ісіне баса мән беру бағытына үлкен сүйеу болды. Соның 
нәтижесінде Еуропада бейбіт жағдай нығайтыла түсті. Сол 
жылдары АҚШ пен КСРО-ның әскери қуаты теңелгендей 
болды.

1970—1980 жылдардағы халықаралық қатынастар
дың дамуы және аймақтық жанжалдардың өршуі. Еуропа 
үлгісінің басқа құрлықтарға тигізген әсері шамалы еді. 
Азия, Африка, Латын Америкасында жанжалдар ұлғая 
берді. АҚШ пен КСРО арақатынасы қайтадан нашарлады. 

Шығыс Еуропа елдеріне орта қашықтықтағы зымыран-
дарын орналастыру арқылы КСРО-ның Еуропа халықта-
рын үрейлендіру  әрекеті НАТО-ның қарсылығын туғыз- 
ды. Америка Еуропаға қанатты зымырандарын орна-
ластыруға кірісті. Олар КСРО қалаларына радар қабылдай 
алмайтын төмендікте 5—7 мин-та ұшып жетіп, қирата ала-
тын еді. Содан сескенген Мәскеу Вашингтонмен келісімге 
келіп, екі жақ та қаруды қысқартуға кірісті. Бірақ АҚШ 
пен КСРО шиеленісі мұнымен аяқталмады.

КСРО Африкадағы оқиғаларға килігіп, Сомали-Эфио-
пия соғысына араласты. Анголадағы азамат соғысына 
әскери кеңесшілерін жіберді. Таяу Шығыста Египетпен, 
Сириямен, Иракпен достасқан болып, оларға түрлі соғыс 
жабдықтарын, әскери техника және қару-жарақ сатты. 
Египетке мыңдаған кеңестік әскери кеңесшілер барды.  
1973 жылы қазанда Египет Израильге қарсы соғыс бастап, 
алғашқыда үлкен жеңіске жеткенімен, кейін сәтсіздікке 
ұшырады. Бауырлас елді жақтаған мұнайға бай араб елдері 
Батыс елдеріне мұнай сатпау туралы шешім қабылдады. 
Бұл дүниежүзілік энергетикалық дағдарыс туғызды. Со-
дан соң Египет те, АҚШ-та Таяу Шығыс жанжалын шешу 
мақсатында бейбіт жолдар іздестірді. 1977—1979 жылда-
ры Египет — Израиль — АҚШ Кэмп-Дэвид келісіміне қол 
қойып, жауласқан екі ел татуласты. Оны КСРО мен араб 
елдері мойындамады.

Израиль алған бетінен қайтпай, Палестина арабтары- 
ның тағдырын әділ шешуге көнбеді. Палестина күрескер-
лері 1970 жылы Иорданиядан Ливанға ауысты. Бұл елде 
1975 жылы азамат соғысы басталып, оған Сирия 30 мың 
әскер жіберді. 80-жылдардың басында Ливан оқиғалары 
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әлемді алаңдатты. Оңшыл күштерді сақтау үшін АҚШ пен 
Израиль 1982 жылы Ливанға әскер енгізіп, Палестинаны 
азат ету ұйымы (ПАЕҰ) бұл елден де кетуге мәжбүр бол-
ды. Содан бері Ливанның оңтүстік аудандары Тель-Авив 
бақылауында қалып, тек 2000 жылы қайтарылды.

1980 жылы күзде Ирак жетекшісі С. Хусейн Иранға 
шабуыл жасады. Оның мақсаты қарулы күштері әлсіре-
ген елден жер тартып алу еді. Соғыс 8 жылға созылып, екі 
елдің де халқын титықтатты.

Бұл соғыс аяқталысымен, Ирак өзіне көмектескен 
Кувейтке тиісіп, оны басып алды (1990 ж., тамыз). Бұл 
зұлымдыққа дүниежүзі елдері қарсы болды. БҰҰ Бас 
ассамблеясының қарарларын мойындаудан бас тартқан 
Иракты АҚШ бастаған көп елдер армиясы  Кувейт жері- 
нен күшпен шығарды (1991 ж., қаңтар). Батыс оны-
мен тынбай, ядролық, химиялық, бактериологиялық 
қару шығару мүмкіншілігін құрту мақсатымен Иракты 
бақылауға алды. 1998 жылдың соңында АҚШ “Шөл дала 
түлкісі” атты әскери операциясын жүзеге асырып, Иракқа 
тағы шабуыл жасады. Бойкот жарияланған ел халқы 
күйзеліске ұшырап, азап шекті. 

70-жылдары Камбоджа  мәселесі дүниежүзін алаңдат-
ты. Бұл елде бірнеше төңкерістер болып, 1975 жылы Қы- 
зыл кхмерлер (қытай үлгісіндегі коммунистер) билікке 
жетіп, өз халқының үштен бірін қырып тастады. Оған 
қарсы Вьетнам әскер жіберіп, Камбоджада азамат соғы-
сының өрті тұтанды. Бұл жанжал 90-жылдардың ортасын-
да көршілес елдердің қатысуымен реттелді.

80-жылдары Ауғанстандағы  оқиғалар халықаралық 
дағдарысты өте қатты өршітті. Бұл елде 1978 жылы сәуірде 
Халықтық-демократиялық партия төңкеріс жасап, билік-
ті жеңіп алды. Ол бірден социалистік құрылысқа көшіп, 
КСРО-ға арқа сүйеді. Бірақ халық оны қолдамай, елді 
көтерілістер жайлады. Келесі жылы төңкеріс жетекшілері 
Таракиді өлтіріп, елді Х.Амин басқарды. Оған сенімсіздік 
білдірген Кеңес Одағы арнайы қарулы жасақ жұмсау  
арқылы  Аминді  құлатып,  өздеріне  қолайлы Б.Кармальді 
билікке әкелді және оған көмек ретінде әскер жіберді. 

Халықаралық қатынастарға әсер еткен жанжалдар 
(Англия — Аргентина соғысы, Ливия — Чад, Марокко — 
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Алжир қақтығыстары, Оңтүстік Африкадағы Намибия 
мәселесі, т.б.) 1980—1990 жылдары шешімін тапты.

ядролық қаруды шектеу және қарусыздану мәселесі. 
“Қырғиқабақ соғыстың” аяқталуы. 70-жылдары қол 
қойылған ірі шарттар (ОСВ-I, зымырандарға қарсы қару-
ларды шектеу, т.б.) соғыс құралдарын біршама азайтуға 
және шектеуге қол жеткізді. 1980—1990 жылдары оған 
тағы бірнеше АҚШ—КСРО және т.б. халықаралық келі-
сімдер қосылды. 1987 жылғы қарашада Р. Рейган мен 
М. С. Горбачев шарт жасасып, орта және шағын қашық-
тықтағы зымырандарды жоюға кірісті. 1989 жылы Венада 
қол қойылған шартқа орай Еуропадағы қарапайым қару- 
лар қысқартылды.

КСРО тараған соң АҚШ пен Ресей стратегиялық қару-
ларды шектеу туралы келісімге қол қойды.

Қазір ядролық қаруларды қысқарту, таратпау, сы-
натпау, жою мәселесі бірінші орында тұр. 90-жыл-
дары ядролық сынақтарды тоқтату үшін халықтар 
арасындағы қозғалыс ұлғая түскен. Оған қазақ халқы да 
өз үлесін қосқаны белгілі. Өйткені 1949—1989 жылдары 
Қазақстанда 498 рет ядролық сынақ жарылысы болған 
(КСРО-да 715), оның 456-сы тек Семей полигонында 
өткен. 1991 жылы тамызда Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Назарбаев Семей полигонын жабу туралы 
үкім шығарды. Бұдан кейін Ресей, АҚШ, Англия, ал 
1996 жылы Франция және Қытай сынақтарын тоқтатты.

Ядролық қаруды таратпау туралы келісім 1986 жылы 
жасалды. Бірақ оған қосылмай жүрген Израиль, Үндістан, 
Пәкстан елдері ядролық қаруға ие болды.

Дүниежүзі елдерін үрейлендірген “қырғиқабақ со-
ғыс” 90-жылдардың басында аяқталды. Варшава тобы 
тара тылды, социалистік лагерь ыдырап кетті. КСРО 
1991 жылы тарап, ТМД құрылды. Бұрынғы екі полюстік 
әлемнің орнына АҚШ жетекшілік еткен бір ғана полюстік 
жағдай қалыптасты. Ресей қарапайым ірі мемлекет-
тер қатарында қалды. Экономикасы жедел дамып келе 
жатқан Қытай 1971—1972 жылдары АҚШ-пен, Жапо-
ниямен, 1980—1990 жылдары Ресеймен арақатынасын 
ретке келтіріп алды. Қазақстан Республикасымен де 
қалыпты қатынас жасауда.
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ХХI ғасырға ұмтылыс және халықаралық қаты
настардың дамуы. “Қырғиқабақ соғыс” аяқталып, КСРО 
сияқты империя ыдыраған кезде көпжылдық тыныштық 
заман орнайды деген үміт ақталмады. 90-жылдар мен 
ХХI ғасырдың бас кезінде аймақтық жанжалдардың 
көбеюі салдарынан миллиондаған адам қырғынға ұшы-
рады. Бұған ертеректе басталған Таяу Шығыс, Ауғанстан 
мәселелеріне Югославия, Кавказ, Орта Азия, Парсы 
шығанағы, т.б. қосылды. Африкадағы жағдай нашарла-
ды, өйткені онда Эфиопия-Эритрея соғысы, азаматтық 
соғыстар Анголада, Мозамбикте, Конгода, Либерияда, 
Суданда өрши түсті. 

Кавказ, Орта Азия, Днестр маңы аймақтары ірі қарулы 
қақтығыстар ошағына айналды. Сондай-ақ олардың 
қатарына Таулы Қарабақ үшін Әзірбайжан мен Армения 
араларындағы соғыс, Грузиядағы Абхазия, Оңтүстік 
Осетия және Аджария мәселесі, Молдавиядағы Шығыс 
Днестр маңы тартысы, т.б. жанжалдар  халықаралық 
жағдайды шиеленістіре түсті. Тәжікстандағы азаматтық 
соғыс маңайындағы елдерге қауіп төндірді. Өзбекстанда, 
Қырғызстанда исламшыл топтар жанданып, ескі тәртіпті 
орнатпақ болды. Ресей Шешенстанға қарсы соғыс ашып, 
оның тәуелсіздікке деген ұмтылысын тұншықтыруға 
әрекеттенді. Бірінші соғыс (1994—1996 жж.) Хасавюрт 
келісімімен аяқталып, Шешенстан өз тағдырын  рефе-
рендум арқылы шеше алатындай дәрежеге жетті. Бірақ 
1999 жылы Ш. Басаев пен Хаттаб (араб азаматы) Дағыстан-
ға жорық жасап, онда да исламшыл тәртіп орнатпақ болды. 
Осы кезде Ресей екінші рет соғыс ашып, шешен халқын оқ 
астына алды. Он мыңдаған адам құрбан болды.

2008 жылы Косовоның тәуелсіздік жариялауын Ре-
сей, Қытай, Үндістан қолдамады. Кавказ аймағындағы 
шиеленіс көп жылдар бойы басылмауда. Ресей мен Грузия, 
Ресей мен Украина қатынастары да сыр білдіріп отыр. Ал 
2008 жылы тамызда Ресей Грузияға қарсы соғыс бастап, 
оның аумағына әскерлер енгізді. Сол оқиғадан соң Абхазия 
мен Оңтүстік Осетия тәуелсіздіктерін жариялады, бірақ 
оны Ресейден тыс тек Латын Америкасындағы Венесуэла 
мен Никарагуа қолдады. НАТО-ның Шығыс Еуропа елде-
рін қосып ұлғаюы, АҚШ-тың Чехия мен Польша жерінде 
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радиолокациялық станция салу жоспары, Ресейдің қара-
пайым қаруларды қысқарту туралы шарттан шығуы, 
Солтүстік Кореяның, Иранның ядролық бағдарламала-
ры, әскери шығындардың ұлғая түсуі — халықаралық 
жағдайды шиеленістіріп тұр.

ХХI ғасырдағы кең өріс алып отырған басты қауіп 
халықаралық лаңкестік. ХIХ ғасырда лаңкестікті қару 
ретінде саяси күресте жиі қолданылған, ал ХХ ғасырда оны 
жеке топ емес, жекелеген мемлекеттер сыртқы елдердегі 
жауларын құрту үшін қолданатын болды. 

2001 жылғы 11 қыркүйекте АҚШ-қа жасалған лаң-
кестік әрекеттен соң БҰҰ мен аймақтық ұйымдар лаңкес-
терге қарсы бірігіп күрес жүргізуге келісті. АҚШ-тың 
лаңкестікке және жаппай қырып-жоятын қарулардың 
таратылуына қарсы тұру саясатын желеу етіп, басқа 
елдердің ішкі істеріне араласатындығы көптеген елдердің 
наразылығын тудырды. Айталық, Югославия президенті 
С. Милошевич Босния мен Герцеговина мұсылмандарын 
қырған кезде АҚШ бастаған НАТО оны әскери күшпен тізе 
бүктірді. Оған Ресей, Қытай қатты наразылық білдірді. 
2003 жылы АҚШ пен Англия Иракқа қарсы соғыс ашып, 
өз халқын зар қақсатқан С. Хусейнді биліктен кетірді. 
АҚШ-тың осы саясатына Франция мен Германия, Ресей 
мен Қытай қарсы болды. Ал келесі жылы осы мемлекет-
тер БҰҰ-ның Ирак мәселесіне қатысуын көздеп, АҚШ-қа 
қолдау көрсете бастады.

Қазір қуат мәселесі, қуаттық қауіпсіздік әлемді алаң-
датуда. Қуатсыз даму жоқ. Оның ең ұтымды қайнар көзі 
мұнай мен газ болғандықтан, солардың табиғи қорларын 
иеленуге, болмаса бақылауға әрбір ел құштар. Аса ірі мем-
лекеттер өздерінің ұлттық келешегін мұнайға бай аймақ 
Таяу және Орта Шығысты (кейінгі кезде оған Орталық 
Азияны да қосатын болды) өз ықпалында ұстаумен тікелей 
байланыстырып отыр. Ол үшін халықаралық қатынастар-
да түрлі әдіс-амалдар қолдануда — келісімдер, одақтасу, 
экономикалық, әскери көмек беру, күш қолдану, т.б.

Дамуы жеделдей түскен Қытай, Үндістан, Бразилия 
сияқты елдердің мұнай мен газға сұранысы артуы нан 
бірден “қара алтынның” бағасы көкке көтерілді. 70-жыл-
дардың басында шикі мұнайдың баррелі 2,9 доллар еді. 
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Египет-Израиль соғысы (1973 ж., қазан) және мұнай 
экспорттайтын араб елдерінің батыс елдеріне мұнайды 
сатпау туралы шешімдері әлемдік энергетикалық дағ-
дарысты  туғызып,  көптеген қиыншылық әкелді. Содан 
бастап мұнай бағасы 11,65 доллардан 40-қа дейін жеткен. 
80-жылдары ол көрсеткіш 13—34 доллар арасында болды.

Қазіргі заманда аймақтық және дүниежүзілік ық-
палдастық және жаһандану процесі үдей түсуде. Ол шаруа-
шылық, саяси-әлеуметтік салаларын байланыстырып, 
елдердің жақындасуын көздейді. Сонымен қатар көпұлтты 
мемлекеттер ыдырап, ұлттық мемлекеттер құрылуда. 
Осы екі заңды құбылыс ХХI ғасырда да өздеріне тән ха-
лықаралық қатынастар тудырмақ.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Халықаралық шиеленістердің себептері неге байланысты болды?
2. Еуропада қандай өзгерістер орын алды? 
3. Қаруларды қысқарту туралы қандай келісімдер жасалды?
4. “Қырғиқабақ соғыстың” аяқталуына қандай себептер көмектесті?
5. Қазіргі кездегі халықаралық қатынастарда қандай процестер 

байқалуда?
6. Жаһандану процесін қалай түсінесіңдер?

§ 31. ХХ ҒАСЫрДАҒЫ  ҒЫЛЫМ  МЕН  МӘДЕНИЕттіҢ, 
ӘДЕБИЕт  пЕН  ӨНЕрДіҢ  ДАМУЫ

Мәдениеттің дамуындағы қайшылықты үрдістер. 
Қазіргі заманғы тарихи дамудың барысы дүниенің мәдени 
және өркениетті қайта жаңаруына тікелей әсер етті.

ХХ ғасыр адамзат тарихындағы ең серпінді жүзжыл-
дыққа айналды: әлеуметтік толқулар мен дүрбелеңдер 
мемлекеттердің саяси құрылысын күрт өзгертіп, қоғамдық 
тәртіптер, адам санасы мен өмір салты, тұрмысы жаңарды.

Өз кезегінде ғылым мен мәдениеттегі, әдебиет пен 
өнердегі сан алуан процестер адам баласы зияткерлігінің 
толық ашылуына әкелді. Техниканың қарқынды да-
муы, алдыңғы қатарлы технологиялардың жасалуы, 
дүниежүзілік кеңістікті белсенді игеру және т.б. ғылым-
ның өндірістегі негізгі күшке айналуына жағдай жасады. 
Ғылыми үлгілердің өзара алмасу үдерістері өтіп, дүниеге 
жаңа көзқарас қалыптасты.
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ХХ ғасыр рационализм мен оғаштыққа толы уақыт бол-
ды, ол рухани және материалдық мәдениеттен ізсіз өткен 
емес. Бір жағынан, заманауи қоғамның негізінде адамзат-
қа деген сүйіспеншіліктің жоғары мұраттары, теңдік, 
бостандық демократия идеялары жатса, екінші жағынан, 
стандартталу мен бірегейлену үдерісі, материалдық 
тұрмыс дәрежесінің өсуі бұл құндылықтар бағасын арзан-
датып, рухани тоқырауға апарып соқтырады. Ғылыми-
техникалық прогреспен туындаған технократиялық 
саралау гуманитарлық саладан жоғары тұр, қоғамдық са-
надан гуманизм идеялары сырт қалуда. Мәдениет, ғылым, 
әдебиет пен өнер рөлінің артуын мақсат тұтқан қоғам үшін 
аталған факторлардың болуы, әлбетте, алаңдаушылық 
туғызады.

Өткен ғасырда аймақтық мәдениеттер қалыптасты: 
мәдениет дәстүрлі ұлттық үлгілер шеңберінен шығып 
кетті. Кірігу мен жаһанданудың әсерімен ол іс жүзінде 
барлық халықтар мен этностардың рухани құндылықта-
рын айрықша жинақтай отырып, интернационалдық 
мәдениетке айналды. Мәдениеттің даму үдерісі әдеттен тыс 
сан алуан, соған сәйкес мәдени бағыттар да түрлене түсті. 
Сондықтан да мәдениеттің дамуына, оның бағыттарына бір 
жақты баға беру қиын. Оның үстіне жаһандану үдерісінің 
күшеюі ХХ ғасырдың феномені — бұқаралық мәдениеттің 
пайда болуына әкелді.

Мәдениет дамуының негізгі кезеңдері. Мәдени даму-
дың саяси үдерістер мен ғылыми-техникалық прогреспен 
тығыз байланысты үш негізгі кезеңін бөліп көрсетуге 
болады.

Iс жүзінде өткен ғасырдың әрбір онжылдығына тән 
ерекшеліктер жинақтала келіп, мәдениеттің әртүрлі 
формаларындағы орнықты үрдістермен көрінді. Мәде-
ниетте, жүйедегі сияқты, бәрі бірімен бірі байланысты 
және бірін-бірі айқындайды.

Бірінші  кезең неғұрлым қарқынды және оқиғаларға 
толы болды. Ол ХIХ және ХХ ғасырлардың шегінде баста-
лып, екі онжылдыққа (1918—1919 жылдарға дейін) дерлік 
созылды. Әлеуметтік-саяси процестердің (соғыстар, рево-
люциялар) шиеленісті дамуы аясында нақты ғылымдар 
саласында және техникада жаңалықтар ашылып, көп-
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теген көркемдік формалар, стильдер, философиялық тұр-
ғырнамалар пайда болды. Осының нәтижесінде әлем нің 
жаңа бейнесі өмірге келді. Әдебиетте, (әсіресе поэзия-
да), кескіндемеде, сәулет өнерінде модернизм дамыды, 
режиссерлік театр пайда болды.

Екінші кезең (20-жылдар — 30-жылдардың соңы) 
әдебиетте авангардизмнің, ұлттық реализм мен нату-
рализмнің, кескіндемеде, музыкада авангард пен сюр-
реализмнің, сәулет өнерінде конструктивтілік пен ин-
тер националдық стильдің, эксперименттік театрдың, 
кино өндірісінің, өнеркәсіптік дизайнның дамуымен 
сипатталды. Әлеуметтік катаклизмдер, жаңалықтарды, 
техникалық прогресті ой елегінен өткізуден мәдениет пен 
ғылымда негізгі бағыттар мен ағымдар бөлініп шықты. 
Мәдениеттің жаңа тоталитарлық формасы (социализм мен 
фашизм) пайда болды.

Үшінші кезең соғыстан кейінгі 40-жылдар мен ХХ ға-
сырдың бүкіл екінші жартысын қамтиды. Бұл ке зеңде 
ортақ үрдіс — адамның ақыл-ойы мен техникалық прогрес-
ке деген сенім айқын көрінді. Десе де, адам мен қоғамның, 
адам мен табиғаттың бір-біріне қарсы тұру проблемасының 
өзара түсіністік табуы да назардан тыс қалмады. Әрбір 
келесі онжылдық мәдениетке қандай да бір ерекше жа-
ңалық қосып отырды.

60-жылдары жастар контрмәдениетін немесе жастар 
топтары мен ағымдарының (хиппи, панкалар және т.б.) 
антимәдениетін жасауға әрекеттенген “алпысшылдардың” 
феномені пайда болды. Олардың соғыссыз және зорлық-
зомбылық жоқ дүние құрудың идеалистік пиғылдары 
“алпысшылдардың” өздері ғана емес, сондай-ақ саясатшы-
лардың белгілі бір бөлігінің дүниетанымындағы көп 
нәрсені өзгертті.

70—80-жылдар — бұл ретро және әкелер мен балалар-
дың қатар өмір сүруі. Жалпыға ортақ компьютерлену 
мен компьютерлік кескіндеудің, виртуалды шындықтың 
пайда болуы, сондай-ақ басталған урбансыздану процесі 
постиндустриялық қоғамның көркем мәдениетке өтуін 
білдірді.

90-жылдар социализмнің дүниежүзілік жүйесінің 
дағдарысымен ғана емес, сондай-ақ жылдам қарқындап 
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келе жатқан жаһандану процестерімен де атап өтілді. 
Мәдениет дағдарысқа қарсылық көрсетуге тырысты: 
бұл кескіндемедегі сюрреализмнің шарықтау шегі, 
мүсін өнеріндегі кинетикалық өнер, сәулет өнеріндегі 
“интернационалдық” және “хайтек” стильдері, әдебиеттегі 
экзистенциализм. Бұл жылдары өнерде постмодер-
низм дүниеге келді. Сонымен бірге ұлттық және діни 
мәдениеттерді сақтау үшін күрес туының астында экстре-
мизм мен лаңкестіктің көрініс беруі де болып өтті.

Жаратылыстанудағы революция мен оның ықпалы
ның ғылымдарға, технология мен саясатқа ықпалы. 
Жара тылыстанудағы революция ғылыми, философиялық 
және дүниетанымдық маңызға ие болды. Атап айтқанда, 
ол — физикадағы  аса  ірі  жаңалықтар. Оның негізгісі атом 
және оның құрылысы болды. Қарапайым бөлшектердің 
(электронның, протонның, позитронның, нейтронның) бар 
екендігі, атомның бөлінбейтіндігі туралы түсінікті жоққа 
шығарды. Классикалық техника заңдарын абсолюттенді-
руге күмән келтірілді: массаның өзгермейтіндігі туралы 
заңның терістігі дәлелденіп, ықтималдылық теориясы 
жасалды. Жетекші физиктер макродүние мен микродүние 
даму заңдарының сапалық тепе-теңдігі туралы пікірлерді 
жойды. Француз физиктері Пьер Кюри мен Мария Скла-
довская-Кюри радиоактивтілік туралы ілімді жасады, 
пьезоэлектрлікті ашып, зерттеді. Альберт Эйнштейн 
ықтималдылық теориясын қалыптастырды (1905 ж.),  
Макс Планк кванттар мен кванттық сәулеленуді ашты 
(1908 ж.), Э. Резерфордтың атомның үлгісі (1911 ж.) 
негізінде Нильс Бор атом құрылысының кванттық тео-
риясын жасады (1913 ж.), Ферми-Дирактың кванттық ста-
тистикасы (1925 ж.) пайда болды. Осы және басқа да ашы-
лулар дүниенің механикалық бейнесі тұжырымдамасын 
айтарлықтай өзгертті.

Ферми ядролық және нейтрондық физиканы жасау-
шылардың бірі болды, ол бірінші ядролық реактор салып, 
онда тізбекті ядролық реакцияны (1942 ж.) бірінші бо-
лып жүзеге асырды. Нейтронды ашу атом құрылысының 
құпияларын ашуға әкелді және әлем атом қуатын игеруді 
бастады, атомдық бомба жасауға кірісті. Атомдық бомба-
ны АҚШ Екінші дүниежүзілік соғыстың соңында бірінші 
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болып сынап, оны Хиросима мен Нагасаки қалаларына 
тастады, соғыстан кейін Кеңестер Одағы Қазақстан жерін-
де сынақ өткізді.

Жаратылыстанудағы революция ғалымдардың ой-пі- 
кіріне де өзгеріс енгізді, жаңа ғылыми теориялар мен 
жаңа ғылымдар — генетиканың, микробиологияның, 
биохимияның, биофизиканың, геохимияның және т.б. 
пайда болуына жағдай жасады.

Химия ғылымдарының жасанды материалдар жасау 
саласындағы табыстарының зор маңызы болды, дәру-
мендер, гормондар және т.б. ашылды. Биологияның әсі- 
ресе генетика саласындағы жетістіктері де ғасыр жаңа-
лығына пара-пар саналды.

Бұрын емі жоқ деген көптеген ауруларды емдеу мүм- 
кіндігі пайда болды. 20-жылдар медицинадағы, пси-
хиатриядағы, әлеуметтік психологиядағы (З. Фрейд) 
табыстармен атап өтілді. Жер жөніндегі ғылымдарда (гео-
логия, геофизика), мұхиттануда, метеорология мен басқа 
да жаратылыстану ғылымдарында елеулі табыстарға қол 
жеткізілді.

XIX ғасырдың соңында басталған екінші өнеркәсіптік 
революция серпінді және жедел қарқынмен дамыды. 
ХХ ғасырда ғылымның өндіргіш күшке айналу үрдісі 
байқалды.

Конвейер мен жаппай өндірістің кең қолданылуы 
еңбекті стандарттау мен ұтымды етуге әкеп соқты. 
Алғашқы конвейерлер АҚШ-тағы Форд зауыттарында 
(1914 ж.) енгізілді. Бұрынғы ашылулар мен техникалық 
өнертабыстар: телефон, телеграф, кинематограф, фоно-
граф, радио, іштен жану қозғалтқышы, электр моторлары, 
алғашқы автокөліктер, ұшақтар және т.б. өнеркәсіптік 
өндіріс пен күнделікті өмірде кең қолданыла бастады. 
20—30-жылдардың өзінде-ақ ірі қалалардың көшелерінен 
алуан түрлі қоғамдық көлікті: трамвайларды, метроны, 
автокөліктерді, автобустарды көруге болатын. Азамат-
тық авиация тұрақты және көп ұзамай — халықаралық 
көлікке айналды. Сол кездің өзінде бірінші дыбысты кино, 
одан кейін түрлі түсті фильмдер пайда болды. Қаладағы 
үйлерге электр жарығы мен радио келді және біртіндеп 
ауылды жерлерге де тарала бастады. Түрлі газеттер мен 
журналдардың таралымы едәуір артты.
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Қоғамдық процестерді қорытындылау әлеуметтік 
және саяси өмірдегі түбегейлі өзгерістер және ғылыми-
техникалық прогрестің ықпалымен болып өтті. Басты 
идеялық ағымдар — либерализм, әлеуметтік реформизм, 
консерватизм, марксизм — өзінің түпкілікті ресімделуін 
саяси партиялар және қоғамдық қозғалыстардан тапты.

Әлеуметтік либерализм идеялары: жекебастың 
бостандығы, адам құқықтары, халықтық егемендік, 
жеке-даралық қағидаты, парламенттік демократия, 
құқықтық мемлекет көпшілік арасында кең танымал 
болды. Т. Гриннің, Ф. Науманның, В. Репкенің, В. Ой-
кеннің, Б. Кроченің, Л. Уордтың, Дж. Кроулидің, 
Ч. Бирдтің және басқаларының идеялары әлеуметтік  
реформизмнің әлеуметтік революцияға жол бермеу 
туралы идеяларымен сәйкес  келді. К. Каутский мен 
Р. Гильфердингтің ұйымдасқан капитализм деп аталатын 
теориясы буржуазиялық қоғамды реформалаудың, оны 
әлеуметтік және қақтығыссыз етудің мүмкін болатын 
жолдарын ұсынды.

ХХ ғасырдың екінші жартысы — бұл Еуропа мен 
Солтүстік Американың неғұрлым дамыған елдерінде 
постиндустриялық қоғамның дүниеге келуі. Оның ма-
териалдық мәдениетін сипаттайтын ерекшеліктерінің 
қатарында кез келген жерде ақпараттық технологияны 
пайдалануға мүмкіндік берген — ғылыми жетістіктері бар.

Ашылған жаңалықтарының ішінде — қуаттың ба-
ламалы көздерін (күн, жел, теңіз толқындары), жасан-
ды материалдарды пайдалану, өндіріс пен тұрмысты 
компьютерлендіру бар.

Бұл кезеңнің ғылымы мен техникасы бұрын-соңды 
болмаған табыстарға қол жеткізді: зымырандық қоз-
ғалтқыштар жасалып, ғарыш кеңістігін игеру бастал-
ды. ДНК молекуласы ашылып, дәрі-дәрмектердің жаңа  
түр лері жасалды. Гендік инженерия мен генетикалық 
құрылымы өзгертілген өсімдіктер азық-түлік өнімдерін 
шығару көлемін күрт арттыруға мүмкіндік берді.

Кері байланыс пен ақпараттар беру туралы ғылым — 
кибернетика пайда болды (Р. Винер), ал 1976 жылы ми-
ни-процессор жасалды. Бүкіләлемдік желі — интернеттің 
жаһандық ақпараттық торабын жасау алыс қашықтық-
тарға ақпараттар берудің жылдамдығын арттыруға 
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мүмкіндік берді. Алғашқы роботтар мен “адамсыз өндіріс” 
жасалды.

Рухани мәдениеттің дамуы философияда үстемдік 
ете тін әртүрлі бағыттар мен ағымдардың ықпалына түсті. 
Философия өз кезегінде ғасырдың бас кезіндегі ғылыми 
революция нәтижесінде қалыптасқан дүниетанымдық 
негіздерін қайта қарастырды. Жаңа позитивизмнің өкіл-
дері (Карнап, Рассел, Витгенштейн) жаратылыстануда ғы 
жаңа ашылулардың күшті ықпалына ұшырады. Олар  
үшін өздері “шынайы ойлау” деп есептеген математикалық 
логикаға, сондай-ақ нәтижелерін қашанда болсын тексеру-
ге болатын (сендіру қағидаты) “тәжірибелік ғылымдарға” 
деген ерекше қызығушылық тән. Білім беруде тілдік 
формаларға, таңбалық-нышандық құралдарға талдау 
жасауға үлкен рөл берілді.

АҚШ-тағы 20—40-жылдардағы рухани өмірге 
Дж. Дьюидің биологиялық-бихевиористік философиясы 
не ғұрлым күшті ықпал етті. Дьюи көңіл аударған нәрсе, 
бұл адам мен оның іс-тәжірибелік проблемалары болды.

Адамның іс-әрекеті (ағылш. behavіor — мінез-құлық) — 
бұл сыртқы орта әсеріне қайтарылған жауап пен жағдайға 
бейім делушілігінің жиынтығы.

Экзистенциализм алдыңғы қатарға адам болмысының 
абсолюттік бірегейлігін қойды және жаңа позитивизм-
нен бір ерекшелігі оны ұғымдар тілінде білдіруге жол 
бермеді (С. Кьеркегор). ХХ ғасырдың бүкіл өн бойын да 
экзистенциализм мәдениетте, өнерде, әдебиетте үстем-
дік етті. Шырғалаң, дағдарыстық, қоғамдық жағ дай-
лар проблемасын құрылыстың өзінен емес, адамның 
“адасушылықтарынан” іздестіру қажет (М. Хайдег-
гер), себебі адам “қайғылы” жаратылыс деп есептелді. 
(Ж.-П. Сартр).

ХХ ғасыр өнеріндегі жаңа бағыттар өз заманының 
құбылыстары мен көркемдік шығармашылықтың шын- 
дыққа деген түрлі көзқарасын өзінше білдірді. Әдебиет 
пен өнер бірнеше қатарлас бағыттарда, бірқатар ағым-
дарға бөліне отырып дамыды, бірақ олардың бәрі бір 
анықтамаға — модернизмге келіп сыяды.

Модернизм дәстүрлі реалистік ағымдардан қол үзуімен 
сипатталады. Модерн (жаңа, заманауи) — ХХ ғасырдағы 
мәдениеттің көркем шығармашылықтың классикалық 
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тәсілдерінен қол үзген эстетикалық стильдері мен әдіс-
тердің саналуандығы. Дәстүрлерге қарсы бүлік шығарған 
декаденс өнерінің барлық формалары мен барлық ағым-
дары модернистік деген атақ алды. Модернизммен  әуес-
тену кейіннен реализмнің аса көрнекті шеберлеріне 
айналған жазушыларда да, ақындарда да болды (И. Бехер, 
П. Неруда, Б. Брехт, Л. Арагон және т. б.).

Модернизм бірнеше кезеңде дамып, көптеген  ағымдар-
да көрінді. 60-жылдардан бастап модернизм постмодер-
низм сатысына енді. Модернистік ағымдардың аражігін 
ажырату оңай емес. Оның неғұрлым жарқын көріністерін: 
абстракционизм мен авангардизмді қарастырған орынды.

Абстракционизм — модернизмнің ерекше формасы, 
қоғамға қарсы шығу және дүниені қарапайым құралдар- 
мен бейнелейтін шынайы бейнені дәйекті қирату ретінде 
пайда болды. Абстракционизмнің негізін салушылар, 
негізінен, Германиядағы орыс суретшісі В. Кандинский 
(“Көпір тобы” мен “Көгілдір салтанатты”), голландтық 
П. Мондриан мен супрематизмді жасаушы К. Малевич 
болып есептеледі.

Сюрреализм кескіндемедегі абстракционизмінің фор-
масы ретінде қандай да бір басқа бағыттан гөрі дәуір 
трагизмін, төніп келе жатқан жаңа соғыс трагизмін 
айқын бейнеледі. Ең белгілі шығармалар қатарында 
П. Пикассоның “Герникасы” мен С. Далидің “Азамат 
соғысын алдын ала сезінуі” екені таңғаларлық емес. Аб-
стракционизм кейінірек АҚШ-та неғұрлым жан-жақты 
дамыды.

Абстракционизмді алмастыруға модернизмнің не ғұр-
лым радикалды түр өзгерісі авангардизм келді. Модер-
низмнің бұл бағытының жарқын көрінісі 60-жылдардың 
соңына тура келеді. Авангардизмде мистика мен песси-
мизмнен бастап өткір әлеуметтік сын және революциялық 
үндеулерге дейінгі әртүрлі идеологиялық үдерістер көрініс 
тапты.

Сол уақытта экспрессионизм дүниеге келді. Ол неміс 
натурализмінен пайда болып, Д. Джонс пен Ф. Кафканың 
шығармашылығында неғұрлым айқынырақ берілді, олар 
үшін өмір адамға дұшпан, сандырақтық бастама, адамға 
деген сенімсіздік, пессимизм. Экспрессионист-суретшілер 



203

аллегориялар мен метафораларды пайдаланды, олар үшін 
нақты формалардың маңызы болмады.

Реализм форма мен стиль ретінде ғасыр бойында да-
мыды, әлденеше рет түрөзгерістеріне ұшырады және өмір 
сүруін жалғастыруда.

Сыншыл реализм әдебиеті 20—30-жылдардағы рухани 
өмірдің жаңа күрделі процестерін зерттеді (Б. Шоу, Дж. 
Голсуорси), қатал буржуазиялық қоғамды, “америкалық 
трагедияны” (Т. Драйзер),  өткір  әлеуметтік  проблемалар-
ды (Э. Хемингуэй) көрсетті. Р. Роллан, А. Франс, Г. Ибсен, 
Дж. Лондон, Э. Синклер, А. Чехов және т.б. буржуазия- 
лық қоғам кеселдерін сынады, соғыс пен зорлық-зом-
былықты айыптады, жаңа мұраттар іздеді. Шындыққа 
неғұрлым тереңірек жету мақсатымен Б. Брехт, А. Жид, 
Ф. Мориак, У. Фолкнер, Т. Манн жаңа көркемдік тәсілдер 
пайдалана отырып, батыл эксперименттерге жол берді. 
Жазушылар Ж. Амаду, Г. Маркес өз шығармаларын 
әдебиеттегі жаңа реализм тұрғыларынан жазды.

Постмодернизм Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін 
адамзат болашағы үшін төніп тұрған үлкен қауіптің 
нәтижесінде пайда болды. Постмодернизм индустриялық 
қоғамның барлық әлсіз нүктелері мен постиндустриялық 
мәдениетке өту проблемаларын өз уақытында белгіледі. 

Әмбебап роботтар
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Бұған Нью-Йорктік мектеп (1945—1960 жж.) пен ондағы 
Дж. Поллоктың, М. Горькийдің, У. Кунингтің және т. б. 
абстрактілік экспрессионизмі жатады. Постмодернизмнің 
еуропалық мектебіне (1945—1960 жж.) П. Пикассо, 
М. Тапи, Ж. Матье, В. Лепсе, Р. Гуттузо, Ж. Дюбюфе және 
т. б.; сәулет өнеріне — Ле Корбузье, О. Нимейер, В. Бюпиус 
және т. б. жатады.

Жаңа постиндустриялық қоғамдағы ақпараттық ре-
волюция процесінде дүниеге келген мәдениет постмодер-
низм анықтамасына ие болды. 90-жылдардың бас кезіне 
таман постмодернизм Батыс елдері әлеуметтік мәдени 
өмірінің жаңа өміршең құбылыстарына орын беріп, әлсі-
рей бастады.

Бұқаралық мәдениет — ХХ ғасырдың бұқаралық өнді- 
ріс пен бұқаралық тұтынушылыққа байланысты туында- 
ған сипатты құбылыс. Ол өмірдің барлық салаларын 
қамтып, жастардың субмәдениетінен (рок-музыка) айқы-
нырақ орын алды. Бұқаралық ақпарат құралдары ның 
дамуымен жалпыға бірдей сауаттылық пен ақпарат тық 
технологиялар елеулі күшейе түсті.

Мәдениеттің бұқаралық және элиталық деп бөлінуі 
әрі өзара байланысы — ХХ ғасыр мәдениетінің басты 
ерекшеліктерінің бірі. Бұл мәдениетке келтірер бірден-
бір мысал, ол — джаз. Джаз — Нью-Орлеан қаласындағы 
қара түсті халықтың мәдениеті. Ол лашықтардан шы-
ғып дәмханаларға, шағын мейрамханаларға, киноға,  
эстрада ға, радиоға, теледидарға көшті, ең атақты де-
ген концерттік залдарға орын ауыстырды. Одан кейін 
Америкадан бүкіл дүниежүзіне таралып, Еуропада оны 
бағалаушылардың игілігіне айналды. Мұнымен бірге 
джаздың өзі де өзгерді. Егер ХХ ғасырдың бас кезінде 
джазды сауатсыз кезбе му зыканттар орындаса, бүгінгі күні 
оны консерваториялардың, өнер академияларының үздік 
бітірушілері орындайды. Луи Армстронгтің, Бигстің, Элла 
Фитцжеральдтардың есімдері бүкіл дүниежүзіне әйгілі 
болып, олардың шы ғармашылығы үлгіге айналды.

Элиталық мәдениет сияқты, бұқаралық мәдениет 
те халықтық мәдениетке халықтың орта және төменгі 
топтарының қажеттіліктері мен сұраныстарына сүйенді. 
Бұқаралық мәдениет бастапқыда саудаға, коммерцияға ар-
налды. Бұқаралық мәдениет — бұл өнеркәсіптік өндірістік 
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мәдениет. Бұл, бірінші кезекте — тауар, тек содан  кейін  
ғана — мәдениет. Ол тобырдың талғамын дамытпайды, 
белгілі бір таптаурындар, тәсілдер, тақырыптар, тех-
никаны жасап шығарып, оларды көпшілік көрерменге, 
оқырманға, тыңдаушыға еріксіз таңады. Мұның мысалы 
кино мен жарнама болып табылады.  Кино  20—50-жылда-
ры ең бұқаралық  ойын-сауыққа айналды.  60—90-жылда-
ры кино бұқаралық және фестивальдық киноға бөлінді.

Бұқаралық мәдениеттің халықаралық сипаты бар, 
ол Америка мен Еуропада, Азия мен Африкада, Латын 
Америкасы мен Аустралияда да ұқсас заңдар бойынша 
дамиды, бірақ 70-жылдарға дейін оның басымдыққа ие 
болған елі АҚШ болды. Және әлі де дүниежүзілік нарыққа 
бұқаралық мәдениет туындыларының көпшілік бөлігін де 
АҚШ шығарады.

60—70-жылдары АҚШ пен Еуропада интернационал-
дық стильден аударғанда жоғары технологиялар дегенді 
білдіретін “хайтек” стилі пайда болды, ол қоғамдық 
ғимараттар, спорттық және театр орталықтарын, көрме 
павильондарын (Париждегі Ж. Помпиду мәдени орталы-
ғы) салу үшін пайдаланылады.

ХХ ғасырдағы мәдениеттің түбегейлі бетбұрысы 
мүлдем жаңа бағыттар және ағымдармен қатар өсіп келе 
жатқан қарсы ағынның пайда болуынан: ескі бағыттар мен 
стильдердің жаңа классицизм, реализм, ретроның жаңа 
формаларында қайтадан жандануынан көрініс беруде. 
Олар суретшілер мен көрермендердің қазіргі ұрпағының 
қызығушылығынан тыс қалмайтынын дәлелдеуде.

Сұрақтар мен тапсырмалар 

1. ХХ ғасыр мәдениетіндегі негізгі қайшылықтарды атаңдар. Мәде ниет
тердің интеграциялану (кірігу) үдерісіне қандай факторлар айрықша 
ықпал етті?

2. Мәдениет дамуының қай кезеңдері сендерді айрықша қы зықты
рады? Ол кезең несімен ерекшеленеді? 

3. Жаратылыс пен нақты ғылымдарда ашылған жаңалықтардың рухани 
мәдениеттің дамуына әсері қандай болды? 

4. Өнердегі жаңа бағыттар, модернизм мен олардың өкілдері жөнінде 
әңгімелеңдер.

5. Бұқаралық мәдениет пен элитарлық мәдениет арасында қандай 
айырмашылықтар бар? Сендердің ойларыңша Қазақстанда қандай 
мәдениет басым дамуы керек. Мысалдар келтіріңдер.
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ХрОНОЛОГИяЛЫҚ  АНЫҚтАМА

1914—1918 жж. — Бірінші дүниежүзілік соғыс.

1917 ж. — Ресейдегі Ақпан революциясы мен Қазан 
төңкерісі.

1918 ж. — Брест — Литовск бейбіт шарты.

1918 ж. — Германия республикасын жариялау.

1918 ж. — М.Кемал бастаған түрік революциясы.

1919—1923 жж. — Ресейдегі азамат соғысы.

1918—1922 жж. — Англияның Ауғанстанға қарсы соғысы.

1919 ж. — Париждегі бейбіт конференция.

1919 ж. — Кеңестік Ресейдің Польшаға қарсы шабуылы.

1919 ж. — Қытайдағы “4 мамыр қозғалысы”.

1920 ж. — Тунисте “Дұстүр” партиясының құрылуы.

1920 ж. — Алғашқы жалпыүндістандық азаматтық ба-
ғынбаушылық қимылы.

1921—1922 жж. — Вашингтон конференциясы.

1922 жж. — Генуэ конференциясы.

1922 ж. — КСРО-ның құрылуы.

1922 ж. — Египеттің тәуелсіздігін мойындау.

1925—1927 жж. — Қытайдағы бірінші азамат соғысы.

1925 ж. — Иран басшылығына Пехлеви әулетінің келуі.

1927 ж. — Сауд Арабиясы корольдығының жариялануы.

1929—1933 жж. — Әлемдік экономикалық дағдарыс.

1929 ж. — КСРО-да жаппай ұжымдастырудың басталуы.

1930 ж. — Ирактың тәуелсіздігін мойындау.

1931 ж. — Жапон әскерлерінің Маньчжурияға енуі. Жа-
пония ның Ұлттар Лигасынан шығуы.

1933 ж. — Германияда фашистік диктатураның орнауы.

1934 ж. —  Ф.Рузвельттің “жаңа бағыт” реформасы.

1934 ж. — КСРО-ны Ұлттар Лигасына қабылдау.

1935 ж. — Италияның Эфиопияны жаулап алуы.

1936—1938 жж. — КСРО-дағы қуғын-сүргін.

1936 ж. — Антикоминтерн пактісі.

1937 ж. — Жапонияның Қытайдағы “үлкен соғысы”.

1938 ж. — Мюнхен келісімі.

1939 ж. — Өзара шабуылдаспау туралы КСРО — Герман 
пактісі мен құпия хаттамасы.

1939—1945 жж. — Екінші дүниежүзілік соғыс.

1939—1940 жж. — КСРО-Финляндия соғысы.
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1940 ж. — Үндістанда бөлек ұлттық Пәкстан мемлекетін 
құру жолындағы күрес туралы Мұсылман Ли-
гасы съезінің қарары.

1941 ж. — КСРО — Жапон бейтараптық туралы шарты.

1941 ж. — Германияның КСРО-ға шабуылы.

1941 ж. — Жапонияның АҚШ-қа қарсы шабуылы.

1942 ж. — Мидуэй жанындағы Жапон және АҚШ арасын-
дағы әскери-теңіз шайқасы.

1942—1943 жж. — Сталинград шайқасы.

1942 ж. — әл-Аламейн (Египет) шайқасы.

1943 ж. — Коминтернді тарату.

1943 ж. — Курск шайқасы.

1943 ж. — Тегеран конференциясы.

1944 ж. — Одақтастар әскерінің Солтүстік Францияға 
келуі.

1945 ж. — Қырым конференциясы.

1945 ж. — Потсдам конференциясы.

1946—1954 жж. — Франция-Үндіқытай соғысы.

1947 ж. — Үндістан және Пәкстан тәуелсіздігінің жария-
лануы.

1947 ж. — Трумэн доктринасы. “Маршалл жоспары”.

1948 ж. — Израиль мемлекетінің құрылуы. Алғашқы 
Араб-Израиль соғысы.

1949 ж. — Экономикалық Өзара Көмек Кеңесінің құрылуы.

1949 ж. — НАТО-ның құрылуы.

1949 ж. — Қытай Халық республикасының жариялануы.

1950 ж. — КСРО — ҚХР достық шарты.

1950—1953 жж. — Кореядағы соғыс.

1951 ж. — Жапониямен бейбіт келісім туралы Сан-Фран-
циско дағы шарт.

1952 ж. — Египет революциясы.

1954 ж. — Үндістан және Корея мәселесін қарастырған 
Женева кеңесі.

1954—1962 жж. — Алжир халқының ұлт-азаттық қозғалысы.

1955 ж. — Бандунг конференциясы.

1955 ж. — Бағдад пактісін құру.

1955 ж. — Варшава Шартына қол қою.

1956 ж. — Суэц дағдарысы. Египетке қарсы үшжақты 
басқыншылық.

1957 ж. — Еуропалық экономикалық бірлестік құру туралы 
Рим шарты.
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1958 ж. — Франциядағы бесінші Республика Конституция-
сын қабылдау.

1958 ж. — Ирак революциясы.

1961 ж. — Белградтағы қосылмаушылық конференциясы.

1962 ж. — Куба дағдарысы.

1963 ж. — Жерде, суда және ауада ядролық сынақтарды 
өткізбеу туралы Мәскеу шарты.

1965—1973 жж. — АҚШ-тың Вьетнамдағы соғысы.

1967 ж. — АСЕАН тобының құрылуы.

1967 ж. — Үшінші Араб-Израиль соғысы.

1968 ж. — Варшава Шартына қатысушы елдердің Чехо-
словакияға әскерлерін енгізуі.

1971 ж. — Үндістан-Пәкстан соғысы. Бангладеш мем-
лекетінің құрылуы.

1972 ж. — Стратегиялық қаруларды қысқарту туралы 
АҚШ-КСРО шарты (ОСВ-1).

1973 ж. — Төртінші Араб-Израиль соғысы.

1975 ж. — Хельсинкидегі қауіпсіздік пен ынтымақтастық 
жөніндегі Еуропа Кеңесінің Акті.

1976 ж. — Вьетнамның бірігуі.

1978 ж. — Ауғанстандағы төңкеріс.

1979 ж. — Ирандағы революция және Иран — Ислам рево-
люциясын жариялау.

1979—1989 жж. — Ауғанстанға КСРО қарулы күштерін енгізу.

1980—1988 жж. — Ирак-Иран соғысы.

1985—1987 жж. — КСРО-ғы жеделтету және қайта құру саясаты.

1986 ж. — Алматыдағы Желтоқсан оқиғасы.

1990 ж. — Қазақстанның мемлекеттік егемендігі туралы 
Декларация.

1991 ж. — Варшава Шартының қызметін тоқтату. Со-
циалистік лагерьдің ыдырауы.

1991 ж. — КСРО-ның ыдырауы. ТМД-ның құрылуы туралы 
Декларация.

1991 ж. — Еуропа Одағына қатысты елдердің бірегей одақ 
құруы туралы Маастрихт келісімдері.

1992 ж. — Еуропалық Одақтың (ЕО) құрылуы.

1994 ж. және 
2000 ж.

— Бірінші және екінші шешен соғыстары.

2001 ж. — Шанхай ынтымақтастық ұйымын құру туралы 
мәлімдеме.

2001 ж. — Ауғанстандағы Талибан үкіметін жою.
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2002 ж. — Алматыдағы ынтымақтастық және өзара сенім 
шаралары жөніндегі кеңестің бірінші саммиті.

2002 ж. — Еуропа Кеңесінің құрылуы.

2004 ж. — Үндістандағы сайлауда Үнді Ұлттық Конгресі 
жеңіске жетті.

2005 ж., 
қыркүйек

— Х.Мүбарак Египетте 5 рет президент болып сай-
ланды. 

2005 ж., қараша — Әзірбайжан: И. Әлиев президент болып сайлан-
ды.

2005 ж., 
желтоқсан

— Қазақстан: Н. Назарбаев президент болып сай-
ланды.

2006 ж., қаңтар — Палестина; парламент сайлауы. ХАМАС қоз-
ғалысы жеңді.

2006 ж., қаңтар — Конго Демократиялық Республикасы: 1960 жыл-
дан бері қарай бірінші президент сайлауы.

2006 ж., мамыр — Сирия әскери күштері Ливаннан шығарылды.

2006 ж., шілде — Санкт-Петербургте “G-8” саммиті.

2006 ж., шілде — Жапония: Дз.Коидзуми премьер қызметінен 
кетіп, орнын С.Абэ басты.

2006 ж., қазан — Пекинде 48 Африка елдері қатысқан Қытай—
Африка саммиті.

2007 ж., сәуір — Нигерия: Умару Йяр Адуа президент боп сай-
ланды.

2007 ж., мамыр — Франция: президенттікке Н. Саркози сайланды.

2007 ж., мамыр — Т.Блэр Ұлыбритания премьер-министрі орны нан 
кетіп, орнына Г.Браун сайланды.

2007 ж., тамыз — Бішкекте Шанхай Ынтымақтастық Ұйымына 
мүше елдер Достасу және Ынтымақтасу шартына 
қол қойды.

2007 ж., тамыз — А. Гюль — Түркия президенті болып парламент-
те сайланды.

2007 ж., тамыз — Жапония: үкімет басына Фукуда Ясуо келді.

2007 ж., тамыз — Сиднейде АТЭС саммиті.

2007 ж., қазан — Тегеранда Каспий жағалауындағы елдердің 
II саммиті.

2007 ж., қазан — Мадридтегі Еуропа қауіпсіздігі және ынты-
мақтастығы ұйымына қатысушы елдер Сырт-
қы істер министрлерінің отырысы. Қазақстан 
2010 жылы Ұйымды басқару туралы шешім 
қабылдады.

2007 ж., қазан — Пәкстан: П. Мушарраф ел президенті боп қайта 
сайланды.
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2007 ж., қазан — Қытай Компартиясының XVII съезі.

2008 ж., ақпан — Косово тәуелсіздігін жариялады.

2008 ж., ақпан — Пәкстан: парламент сайлауы: оппозициядағы 
Пәкстан халқының партиясы мен Мұсылман 
Лигасы (МЛ) жеңіске жетті. Үкіметті ПХП қол-
ға алды.

2008 ж., наурыз — Ресей: Д. Медведев президент боп сайланды.

2008 ж., наурыз — Тайвань: Гоминьдан өкілі Ма Ин-Цзю президент 
болып сайланды.

2008 ж., шілде — Каотай қаласында (Хоккайдо, Жапония) “G-
8” сам миті. Парижде ЕО және Жерорта теңізі 
алқабындағы елдер одақтасты.

2008 ж. — Ресей-Грузия соғысы, Абхазия және Оң түстік 
Осетия тәуел сіздігі жарияланды.

— Пекиндегі Олимпиада.

— П. Мушарраф  орнынан  түсіп,  Пәкстан  прези-
денті  болып Асаф Әли Зардари сайланды.

— Монғолияда парламент сайлауы, МХРП жеңісі, 
ел ішін дегі толқулар.

— АҚШ-та президент сайлауы, алғашқы қара нә-
сілді президент Барак Хусейн Обама.

2009 ж. — Бангладештегі парламент сайлауы, Авами Лиг 
партия сының жеңісі, үкімет басына Х. Уажид 
келді.

— Моңғолиядағы президент сайлауы, демокра тия-
лық пар тия жетекшісі Ц. Эльбегдорж жеңісі.

— Жапония парламентіне сайлау, жеңіске демо-
кра тиялық партия жетіп, үкіметті Ю. Хатояма 
басқарды.

— Цейлондағы сепаратистік Тоти Илама жеңіліске 
ұшырап, ел президенті боп Раджапакса сайланды.

— Қаржы-экономикалық дағдарыстан дамыған 
Еуропа, Америка, Азия елдерінің жағдайы күрт 
нашарлады.

2010 ж. — Құрамына Ресей, Беларусь, Қазақстан енген 
Ке дендік Одақ құрылды.

— Қырғызстандағы революция: президент Қ. Ба-
киев тің қашуы. Уақытша президент боп Роза 
Отунбаева тағайындалды.

— Түркиядағы парламент сайлауы. Р. Т. Ердоган 
бастаған үшінші үкімет.

— Англия парламент сайлауы. Консерваторлар 
жеңісі және Дэвид Кэмерон үкіметі құрылды.

— Астанадағы ЕҚЫҰ саммиты.
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2011 ж. — “Араб көктемі”: Араб елдеріндегі револю-
циялар. Тунис, Мысыр, Ливия, Йемен билеу-
шілері ұсталды. Иорданиядағы Бахрейндегі, 
Алжирдегі жаппай халық толқулары. Сирия-
дағы азаматтық соғыс.

— Қазақстан: кезектен тыс президент сайлауы. 
Н. Ә. Назар баевтың жеңісі.

— Жапониядағы өте зор жер сілкінісі және мұхит 
толқыны (цунами). Е. Нода бастаған жаңа үкімет.

— Оңтүстік Африка республикаға Бразилия, Ре-
сей, Үндістан Қытай тобына қосылып БРИКС 
тобы шықты (“С”— South  Africa).

— Мысырда Х. Мүбарак және туыстары мен жақ-
таушылары сотқа тартылды.

— Б. Обама Ирактағы АҚШ Қарулы күштерін шы-
ғару туралы шешімі.

— АҚШ арнайы әскери тобының қолынан Усама 
бен Ладен қаза тапты.

— Қырғызстанда президент сайлауы өтіп, жеңіске 
А. Атамбаев жетті.

— Қазақстан исламдық конференция Ұйымын бас- 
қаруға кірісіп, оның атауын Исламдық Ынты-
мақтастық Ұйымы деп өзгерді.

— АҚШ-та “Ситиді басып ал” қозғалысы баста лып, 
оны қолдау шылар Ұлыбританияда, Аустралия-
да, Германияда, Иранда, Италияда және т. б. ел-
дерде бас көтерді.

— Астанада түркітектес елдердің саммиті.

— Украинаның экс-премьері Ю. Тимошенко сот-
талды.

— Араб мемлекеттері Лигасы Сирияны өз қата-
рынан ығыс тыру туралы шешімі. Сирияға 
қарсы санкциялар.

— Солтүстік Йеменді 1978 ж., шілдеден, ал екі 
Йемен біріккен кезден бастап (1990 ж., мамыр) 
елді билеген Али Абдалла Салих қызметін тас-
тап, шетелге кетуге мәжбүр болды.

— Ресей Федерациясы Мемлекеттік Дума сайлауы.

— Қазақстан тәуелсіздігіне 20 жыл аталып өтті.

— Солтүстік Корея басшысы Ким Чен Ир қайтыс 
болды.

2012 ж. — Солтүстік Корея басшылығына 27 жасар Ким 
Чен Ун та ғайындалды.
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— БҰҰ ҚК және батыс елдерінің Иранға қарсы  
санкциялары.

— Ресей қалаларындағы наразылық шерулер.

— Ресейдегі президент сайлауы. В. В. Путин 3-рет 
президент орнын басты.

— Мьянмада парламенттің бір бөлігіне сайлау. 
Сай лауға қатысқан оппозициядағы демократия 
үшін Ұлттық Лига толық жеңіске жетіп, оның 
жетекшісі Лунг Сан Су Чжи парламент мүшесі 
болды.

— Ауғанстан — АҚШ “стратегиялық ынтымақ та-
су туралы” шарт жасасты.

— Судан және оңтүстік Судан арасындағы шекара 
жанжалы.

— Тунистегі, Мысырдағы, Алжирдегі парламент 
сайлаулары, исламшыл ұйымдардың жеңістері.

— Гвинея — Бисаудағы, Малидегі әскери төңке-
рістер.

— Президент Н. Ә. Назарбаевтың Германияға, Ма-
лайзияға сапары.

— Франциядағы президент сайлауы. Социалистік 
партия өкілі Франсуа Олланд жеңісі.

— Грекияда қайта парламент сайлауы.

— Сириядағы қантөгіс жағдайда бейбіт түрде рет-
теу туралы  К. Аннан жоспары.

— Солтүстік Кореяның жасанды серік ұшыруы 
сәт сіздікпен аяқталды.

— Түрiк премьер-министрi Р. Т. Эрдоган Астана-
да болып ҚР Президен ті Н. Ә. Назарбаевпен 
кездесті.

— Шанхайда ШЫҰ-ның саммиті.

қарашада — Қытай Коммунистік партиясының XVIII съезін-
де 59 жастағы Си Цзиньпин партияның Бас хат-
шысы болып сайланды.

— АҚШ-тағы президент сайлауында Барак Ху-
сейн Обама президенттік лауазымын сақтады.

— Жапонияда парламент сайлауы, ЛДП жеңісі.

— Оңтүстік Кореяда президенттік сайлау “Ұлы ел 
партиясының” өкілі Пак Хын Хё жеңісі.
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тЕрМИНОЛОГИяЛЫҚ СӨЗДіК

Авторитарлық (лат. auctoritas — өктемшілдік) — саяси билік; 
бір адамның немесе бір топтың қолында шоғырланған мемлекеттік 
құрылыс.

Агрессия (лат. aggressio — басқыншылық) — бір немесе бірнеше 
мемле кеттердің басқа мемлекеттің жерін басып алу, тәуел сіздігінен 
айыру немесе шектеу, оның қоғамдық құрылысын күштеп өзгерту 
ниетімен шабуыл жасау.

Альянс (франц. alliance — одақ) — мемлекеттер арасындағы одақ 
немесе қандай болса да бір ұйымдардың халықаралық бірлестігі.

Блокада (ағылш. blokade — бөліп тастау) — әскери күш арқылы не 
экономикалық шаралар түрінде белгілі бір аумақты сыртқы дүниеден 
бөліп тастауға арналған әрекеттер.

Геосаясат — саяси-географиялық білім арқылы күшті дамы ған 
елдердің әлемдік мүддесі мен сыртқы саясатын дәлелдеу тұжы-
рымдамасы.

Джентельмендік келісім — әдетте, ешқандай құжат жасалмай-ақ, 
ауызекі жасалған халықаралық келісім.

Интеграция (лат. integratio — ықпалдастық) — бірнеше  мемлекет-
тер дің ұлттық шаруашылықтарының бірігуі.

Коалиция (лат. coalitio — бірігу) — жалпы мақсатқа жету үшін 
мемлекеттер мен партиялардың, қоғамдық ұйымдардың бірлігі.

Контрибуция (лат. contributio — өтем) — жеңілген мемлекеттің 
жеңген елдің үкіметіне ақшалай, яки бағалы зат түрінде, беретін 
төлемі.

Конвенция (лат. conventio — еркін, ерікті) — халықаралық келісім.
Космополит (грек. kosmopolités — әлемдік адам) — өз отанынан қол 

үзген, отанына жат адам.
Либерализация (лат. liberalis — ырықтандыру) — мемлекеттік 

реттеудің қатаң бақылауынан босану.
Модернизация (франц. modern — жаңғырту) — артта қалған 

елдер дің алдыңғы қатардағы елдердің деңгейіне жетуге бағытталған 
мемлекеттік саясаты.

Локаут (ағылш. lock out — есікті жабу) — жұмысшыларды көптеп 
жұмыс тан шығару.

приватизация (лат. privatus — жекешелендіру) — мемлекеттік 
меншікті жекешелендіру үдерісі.

постиндустриализм — Батыс Еуропалық елдерден шыққан саяси-
әлеуметтік тұжырымдама. Қоғамның даму тарихын үш кезеңге бөледі: 



индустрияға дейінгі, индустриалдық, постиндустриалдық (инду-
стриядан кейінгі). Бұл аталған жаңа қоғамда даму негізі ғылымға 
тірелмекші. Қоғамда ғылымның теориялық және зерттеу мекемелері 
ерекше орын алмақшы.

путч (неміс. putsch — бүліншілік) — мемлекеттік төңкеріске 
ұмтылған шағын топтың әрекеті.

радикализм (лат. radix — түбірлі) — терең батыл шаралар қолдану 
әрекеті. Мәмілеге келмейтін саяси ұйымдар тобы.

реваншизм (франц. revanche — кекшілдік) — бұрын соғыста 
жеңілген елдердің кек қайтару мақсатымен жаңа соғысты дайындау 
идеология сы мен саясаты.

репарация (лат. reparatio — төлем) — жеңілген елдің жеңген мемле-
кетке соғыс зиянын (шығындарын) түгел, не болмаса, жартылай төлеуі.

тоталитаризм (лат. totalis — жаппай) — адамның жаппай саяси 
билікке, қоғамның жаппай мемлекет билігіне бағынуы. Тоталита-
ризм азамат тық қоғамның барлық жағын бір орталыққа бағындырып, 
мемлекеттік органдардың шырмауын барынша күшейту тәртібі.

Фашизм (итал. fascismo — буда, байлам, шоқ, біріктіру) — ашық- 
тан-ашық демократиялық бостандық пен прогрестік қоғамдық 
ұйымдардың әрекетін террорлық-диктаторлық әдіспен басып-жаншу 
саясаты.

Шовинизм (франц. chawinisme — француз солдатының аты, 
есімі) — ұлт шылдықтың шектен шыққан түрі. Бір ұлттың мүддесін 
басқа ұлт тардың мүддесінен жоғары қою.

Экология (грек. óikos — үй, отан; logos — ілім) — адам мен табиғат 
қатынасын зерттейтін ілім.

Элита (франц. élite — бекзат) — қоғамның, партияның, мемлекеттің 
таңдаулы топтары.
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16

. Офсеттік қағаз.
Қаріп түрі “Школьная”. Офсеттік басылыс.
Шартты баспа табағы 13,5+0,50 жапсырма.

Шартты бояулы беттаңбасы 31,0.
Есептік баспа табағы 10,65+0,537 жапсырма.

Таралымы  15 000  қос.  дана.  Тапсырыс  №

“Мектеп” баспасы, 050009, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 143үй.
Факс.: 8(727) 3943758, 3944230.
тел.: 8(727) 3944176, 3944234.

Еmaіl: mektep@maіl.ru
 Websіte: www.mektep.kz


