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Барлық құқықтары қорғалған
Басылымның мүлiктiк құқық-	
тары “Мектеп” баспасына тиесiлi

Алғы сӨз
Құрметтi балалар! Қолдарыңдағы жалпы бiлiм бере
тiн мектептiң 9-сыныбына арналған “Қазақстан тарихы”
оқулығында елiмiздiң 1900 жылдан бастап қазiргi ке
зеңге дейiнгi тарихы қамтылды.
Оқулық 3 бөлімнен тұрады. Онда ХХ ғасырдың бас
кезінен бүгінгі күнге дейінгі Қазақстанның саяси, эконо
микалық даму тарихы, қоғамдық-әлеуметтік өмірінде
болған түбегейлі өзгерістер жан-жақты сипатталған.
Сендер оқулық материалдарын жете меңгеру үшiн
параграф соңынд а сұрақтар мен тапсырм алар, сурет
тер, кестелер, еске түсiру материалдары, мысалдар, сан
дық мәлiметтер, қорытындылар мен қосымша деректер
берiлдi.
Оқулық материалдары қазақ жерiнде болған оқиғалар
ды және қарапайым халықтың тағдырын таразылай оты
рып, белгiлi бiр тарихи-оқиғалық тұтастығы бар кезеңдердi
хронологиялық ретпен баяндап бередi. Кеңестiк билiк
жылдарының қайшылықты оқиғалары, ХХ ғасырда қа
зақ елiне түскен тауқымет, халықтың қиын тағд ыры
тарихи құжаттарға сүйене отырып түсiндiрiледi. Соны
мен қатар оқулықта 1941—1945 жылд арда, соғыстан
кейiнгi онжылдықтарда Қазақстан өнеркәсiбiнде шикiзат
өндiрушi бағыттың қалыптасуы және оның себептерi ашы
лып көрсетiлген. Тоқырау кезеңiнiң экономикасы баян
далған тұстарда әскери өнеркәсiп кешенiнiң үстемдiгi және республика аумағында жол берiлген келеңсiздiктер ту
ралы сөз болады. Ауылшаруашылығы мәселелерiн шешу
арқылы әмiршiл-әкiмшiл басқару аппаратының алысты
көздеген демографиялық саясатының сыры ашылады.
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Саяси-әлеуметтiк мәселелердiң мәнi тарихи оқиғалар
дың ерекшелiктерiмен ұштастырыла баяндалады.
Оқулықта Қазақстанның тәуелсiздiк алғаннан кейiнгi
кезеңдегi тарихи оқиғалары кеңiнен сипатталған. Тәуел
сiздiк жағдайындағы саяси даму, экономикада қалып
тасқан ахуал, конституциялардың қабылдануы, Тәуелсiз
Қазақстанның халықаралық жағдайы, т.б. тақырыптарға
жеке параграфтар арналған.
Сонымен, қолд арыңдағы оқул ық сендердiң тарих
тағылымына терең бойлап, оның мәнiн әдiл салмақтау
ларыңа көмек берерiне сенiмiмiз зор.

I бөлiм. Ресей отарлық империясының
құрамындағы Қазақстан
I тарау. Қазақ халқының отаршылдыққа қарсы
ұлт-азаттық қозғалысы

§ 1. ХХ ғасырдың басындағы Қазақстан
Елдің әлеуметтік-экономикалық жағдайы. Демографиялық ахуал.
Қазақстан бірінші орыс революциясы жылдарында.

ХІХ ғасырдың екінші жартысынан Қазақстан толығымен
Ресей империясының отарына айналды. Осыған байла
нысты ХХ ғасыр басында қазақ өлкесі патшалық Ресей
экономикасының шикізат базасына, қымбат тауар өткізу
объектісіне және бүкілресейлік шаруашылық кешенінің
құрамдас бөлігіне айналдырылды.
Дүниежүзінің авангардтық мемлекеттерін капита
листік даму жолына түскен және тез дамып бара жатқан
елдер құрады. Капитализмге кейін қосылған Ресей даму
қарқыны жоғары, бірақ орта деңгейдегі қуатты мемлекеттер
арасында мығым орын алды. Тарих эшелонының соңын
Азияның, Африканың, Латын Америкасының баяу дамып
келе жатқан елдері түзді. Жоғары дамыған қоғамдар әл
сіздерге түрлі қысым көрсетіп отырды, олардың ішкі
істеріне араласты, еңбек және шикізат ресурстарын пайда
лануға тырысты. Ресей де өзінің қарамағындағы елдердің
ресурстарын арзан шикізат көзі, тауар өткізетін базар
ретінде пайдаланды.
Өнеркәсіптегі жағдай. ХХ ғасырдың басында Қазақ
стан жағдайы отарлау саясатының, езгінің күшеюімен,
ұлт мәселесінің ширығуымен сипатталады.
Ресей өзге Батыс елдерімен салыстырғанда мемле
кеттік құрылымы реакциялы, артта қалған ел болатын.
Сондықтан Ресейде ұлттық езгі күштірек болды. Ол аз
санды ұлттардың құқықтарының қорғалмауынан, ұлт
тық мәдениеттің қудалауға түсуінен, орыс буржуазиясы
мен патшалықтың қажетіне ыңғайлы болуын көздеп, эко
номиканы тұлд ырл ықтан шығармаудан көрініс тапты.
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Қазақстанға орыс және шетел капиталының енуі оны
орталық Ресейдің сауда-өнеркәсіп және монополистік
буржуазиясының шикізат қоры ретінде пайдалануға
мүмкіндік берді. Банк капиталы да бойлай енді. Сауданың
жәрмеңкелік және стац ионарлық түрлері кең етек алды.
Жәрмеңкелік сау-да бүкілресейлік маңыз алды.
Мысалы, Қоянды жәрмеңкесінің сауда айналымы 1869—1910 жылдар
арасында 500 мыңнан 5 млн рубльге дейін, демек, 10 есе өсті. 1900 жылы
Қазақстан мен Ресей арасындағы саудадан орыс көпестер 9 млн рубль,
арада 10 жыл өткенде 15,3 млн рубль түсім түсіріп тұрды.

ХХ ғасырдың басында шетел капиталының Қазақ
станға ағылуы күшейді. Ағылшын және француз өнеркә
сіпшілері “Спасск мыс кеніші акционерлік қоғамының”
иесіне айналды. 1913 жылы олар небәрі 14 мың рубльге
Қарсақпай сайын жалға алып, зауыт салуға кірісті. Бұл
қоғамдарға Спасск-Воскресенск кеніші және мыс балқыту
зауытымен қоса Успенск кеніші, Саран-Қарағанды тас
көмір кәсіпшіліктері тиесілі болды.
Өлкеде жалдамалы жұмысшылар табы қалыптаса бас
тады. Ол жылдары 197 тау-кен кәсіпорындарында 18 мың
жұмысшы істеді. Теміржол тораптарында 20 мыңға жуық
жұмысшылар мен қызметкерлер болды.
Алайда орасан мол табиғи байлығының, ауылшаруа
шылық шикізатының болуына қарамастан, Қазақстан
ның өнеркәсібі әлі әлсіз еді. Қазақстанда пайда болған
кәсіпорындар жұмысшы саны аз, ұсақ болды. 1913
жылы Қазақстан аумағындағы (Сырдария және Жетісу
облыстарын қоспағанда) кәсіпорындар Ресей империя
сындағы кәсіпорындардың 3,76%-ын құрады. Олардағы
жұмысшылардың үлесі 1,78% болды. Бұл кәсіпорындар
империяның ценздік өнеркәсібі өндіретін өнімдерінің
0,96%-ын ғана беріп тұрды.
Қоныстандыру саясаты және демографиялық ахуал.
Ұлт-азаттық қозғалыстардың алдын алу үшін патша
өкіметі Қазақстанға империяның еуропалық бөлігінен
казактарды, шаруаларды, шенеуніктерді көптеп көшіріп
әкелуге тырысты.
Отарлық әкімшілік аппараттың жұмысына тоқтала келіп, Ә.Бөкейханов
былай жазды: “Бұл жердегі орыс шенеуніктері білім цензі жағынан да, жергілікті
жағдайларды меңгеру жағынан да асып тұрған жоқ. Кәдімгі орыстандыру
саясатының белгілері — басыну, дөрекілік, жергілікті тұрғындардың
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қастерлейтіндерін елемеу далалық облыстарда ушығып бара жатыр, олар
жергілікті халықтың тілін де білмейді, сауаты кемшін аудармашылар арқылы
сөйлеседі”.

Қазақстанда төрт казак әскери бөлімдері болды.
Олард ың саны Орынбор өлкесінде 533 мың, Оралда
235 мың, Сібірде 164 мың, Жетісуда 59 мың адамды
құрады. Ғасырдың басында казак әскерлері 15,6 млн
га жерді иемденіп алып, оның бір бөлігін өздері игере
алмағандықтан қазақ шаруаларына жалға берді.
Жерді тартып алу қарқынды жүріп жатты. 1893—
1905 жылдарда өлке тұрғындарынан 4 млн десятина
жер алынды. 1906—1912 жылдар аралығында жер алу 17
млн десятинаны құрады. Бәрін қосқанда, 1917 жылы
қазақтардан 45 млн десятина жер тартып алынып, көшіп
келгендерге берілді.
Қоныс аудару орталығы патшаның Қазақстандағы
отарл ау саясатының құрамдас бөлігіне айналды. Бос
жатқан жерлер мен арзан нан іздегендер легі өлкеге то
лассыз ағыла берді. 1893 жылдан кейінгі кезеңде Сібір
теміржолы құрылысының аяқталуына байланысты Қа
зақстанға адамдардың ағылуы жаңа қарқын алды. “Қоныс
аударушылар” қорын құру мақсатын көздеген патш а
өкіметі бірнеше экспедициялар жасақтады, олар қазақ
тардың жер үлесі нормаларын жасады, “артық” деп ата
латын жерлерді іздеді. “Артық жерлердің” санатына
дәстүрлі көш маршруттары мен ең жақсы деген жерлер
еніп кетті.
Соның салдарынан 1905—1910 жылдары Петропавл уезінің 41 ауылында
(48,5 %) қазақтар жайылым мен шабындықты орыс казачествосы мен қоныс
аударғандардан жалға алатын болды.

Орыс шаруаларының шетке ағысы кең ауқым алды.
Егер он жыл ішінде (1895—1905) далалық облыстарға
294 296 жан қоныс аударса, ал келесі 1906—1910 жылда
ры олардың саны 770 000 адамға жетті.
1905—1916 жылдар аралығында Дала өлкесіндегі шаруалардың саны
427 мыңнан 1221 мың адамға дейін немесе 1,8 есе артып, өлке халқының
34%-ын құрады. 1913—1916 жылдары Ақмола, Семей, Жетісу облыс
тарында жүргізілген тексеру 184 мың шаруа қожалықтарының 20,5 мыңы
ештеңе егілмейтін жерлерде екенін, 19,5 мыңында сиыр болмағанын,
12,2 мыңында ешқандай түлік болмағанын көрсетті.
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Қоныс аудару саясаты әлеуметтік мәселелерді шешу
ге септігін тигізе алмады. Қазақстанға қоныс аударған
орыс шаруалары алғашқы жылдары көптеген қиындық
көрді. Олардың көбі орталыққа қарағанда билігі күштірек
кулактардың тепкісін тартты. Сонымен бірге, қоныс
аудару үдерісі Қазақстан тұрғындарының ұлттық құра
мын түбегейлі өзгеріске ұшыратты.
Осылай 1897 жылғы санақ бойынша Дала өлкесінде тұратын орыстар
20% болса, 1917 жылы 42%-ға дейін өсті. Осы уақыт ішінде қазақ ауылда
рының тұрғындары 17,6%-ға дейін өскенде, орыс шаруалары мен казактар
4,5 есе артқан.

Қазақстан бірінші орыс революциясы кезеңінде. Қа
зақс тандағы оқиғалардың дамуына Орталық Ресейде
болып жатқан оқиғалар маңыз аларлық ықпал етті. Ондай
ықпалды оқиғалардың бастысы 1905—1907 жылдары
болған революция еді. Бірінші орыс революциясының
барысында Қазақстан еңбекшілері саяси күреске тартыл
ды. 1905 жылдың жазында Семей, Ақмола, Торғай, Орал
облыстарында аграрлық толқулар көрініс берді. Баянауыл,
Павлодар уездерінің шаруалары қауымдық жерлерді
иеленіп алғандарға ашық қарсы шықты. Олар ірі феодал
дардың жерлерін қайта бөлуді талап етті. Патша әкімшілігі
бұл аудандарға жазалаушы отрядтар жіберді.
1905 жылы маусымда Семей әскери губернаторы Далалық генералгубернаторға былай баяндады: “Дала тынышсызданып кетті, қырғыздар
Ресейде болып жатқан оқиғалардың бәрін қадағалап отыр. Далаға көршілес
облыстардан, тіпті Бөкей Ордасынан адамдар келіп жатыр”.

1905 жылдың мамыр, маусым айларында Перовск
теміржолшылары, Жусалы, Қармақшы стансыларының,
Өскемен уезіндегі Вознесенск кенішінің жұмысшылары
толқыды. Маусым айында Орал теміржолшылары, типо
графия жұмысшылары бас көтерді, тамызда Перовск депо
сының жұмысшылары ереуілге шықты. Олар жұмыс күнін
қысқартуды, жалақыны көтеруді талап етті.
Өлкеде жұмысшылардың алғашқы кәсіпшілер одағы
құрылды. Стачкалық күрес қанат жайды және ұйым
дасқан түрде өтетін болды. Перовскіде, Қостанайда,
Ақт өбеде және басқа қалаларда социал-демократтар
ұйымдары пайда болды. Қазан саяси стачкасы кезінде жұ
мысшы-шаруа қозғалысы жандана түсіп, бүкілресейлік
стачканың құрамдас бөлігіне айналды. 17 қазанда Орал
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да демонстрация болып, Петропавлда теміржол жұмыс
шылары бас көтерді. Депоның 200 жұмысшысы қызыл ту
ұстап, революциялық әндер айтты. Оларға еңбекші бұқара,
оқушы жастар, жақын ауылдар мен деревнядан келгендер қосылды. 19 қазанда Перовскіде бұқаралық демонс
трация болып өтті.
Ең ірі ереуіл желтоқсанның басында Ақмола облысын
дағы Успенск кенішінде болды. Оған 332 ер адам және
2 әйел (олардың 265-і қазақ, 67-сі орыс) қатысты. Револю
циялық көңіл күйдегі жұмысшылар “Капиталға қарсы
орыс-қырғыз (қазақ) одағын” құрды. Одақ құру ынтасын
П.Н.Топорнин, А.Байшағыров, И.Қасқабаев, С.Невзоров
және басқалар көтерді. 1905 жылы 6 желтоқсанда жа
салған петицияда, негізінен, экономикалық талаптар:
еңбекақыны көтеру, азықтың бағасын түсіру, тұрмыс жағ
дайын жақсарту, т.б. қойылды.
Ереуілге Қарағанды таскөмір кенішінің жұмысшы
лары қосылды. Олар 10 желтоқсаннан бастап жұмысты
тоқтатты. Жүргізілген келіссөздердің нәтижесінде бас
қарма петицияның кейбір пункттерін қабылдауға мәжбүр
болды.
Мемлекеттік Думаның депутаттары және олардың
қызметі. 1905 жылғы 6 тамыз Манифесі бойынша қазақ
тарға Ресей Мемлекеттік Думасына депутаттар сайлау
құқығы берілген болатын. I Мемлекеттік Думаның құра
мына қазақ облыстарынан А.Қалменов, А.Бірімжанов,
Ә.Бөкейханов сайланды. 1907 жылы ақпанда жұмысын
бастаған II Думаға Б.Қаратаев, М.Тынышбаев, Б.Құлма
нов, Т.Нұрекенов депутат болып сайланды.
Қазақ депутаттары Мемлекеттік Думаның мінбесін жер
мәселесін шешуге қатысты империялық саясатқа ықпал
етуге пайдаланды. Олар жаңа аграрлық реформа жасауды,
қоныс аударушылар туралы саясатты қайта қарауды ұсын
ды. 1907 жылы 16 мамырдағы Думаның отырысында Б.Қа
ратаев баяндама жасап, қоныс аударудың қазақтардың
шаруашылығына кері әсерін жайып салды. Мемлекеттік
Думаның мінбесінен қазақ депутаты: “Жерсіз қалған ша
руалардың мүдделерін қанағаттандыруды көздеп, жеке
иелік орнатып алған жерлерді конфискациялауды қол
дайтын ресейліктердің кез келген оппозициялық күш
терін қазақтар қолдайды” деп мәлімдеді.
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Қазақ депутаттарының мұндай ұсыныстарынан кейін
1907 жылғы 3 маусымда сайлау туралы заңға өзгеріс ен
гізілді. Ол өзгерістер бойынша бұдан былай Орталық Азия
мен Сібір халықтары арасынан Думаға депутат сайлан
байтын болды.
1. Қазақстан экономикасының шикізаттық бағыты неден көрініс
береді?
2. Патша өкіметінің қоныс аудару саясатының және Қазақстанда
ХХ ғасырдың алғашқы онжылдықтарында қалыптасқан де-
мографиялық ахуалдың мәні неде?
3. 1905—1907 жылдары Ресейде болған революцияның бұқаралық
санаға әсерін қалай бағалауға болады: құптарлық па, әлде құп-
талмай ма?
4. Бірінші дүниежүзілік соғыстың басталуын, барысын, аяқта-
луын еске түсіріңдер. (9-сыныпқа арналған Дүниежүзі тарихы).
Ресей қай әскери блок жағында, кімге қарсы соғысты?

§ 2. Ұлт-азаттық қозғалысының өрлеуі және оның
бағыттары
Ғасырдың басындағы жалпытүркілік және мұсылман қозға
лыстары, олардың қайраткерлері. Қазақстан дүниежүзілік соғыс
жылдарында.

Ұлттық қозғалыстағы көпбағыттылық. Қазақстандағы
ұлт-азаттық қозғалыстары бірнеше бағытта жүрді. Дәс
түрлі бас көтерулер мен ұйымдасулардан басқа жал
пытүркілік (пантюркистік) және жалпымұсылмандық
(панисламистік) бағыттарда топтасулар ұшыраса бастады.
Түркішілдік (пантюркизм) — түркітектес халықтар
тұратын мемлекеттерде кең таралған, негізінде, олардың
этностық, мәдени, тілдік белгілеріне қарай саяси ұйым
дасуын діттейтін мәдени-саяси ағым. Жалпытүркілік
идеология ХІХ ғасырдың екінші жартысында қалыптас
ты және ол географиялық “Тұран” ұғымымен байланысты
(пантуранизм) болды.
Тұран деп Ираннан Сібірге, Кавказдан Саян тауларына дейінгі ұланғайыр өлкені атайды. Бұл түркітілді халықтардың — Орал-Алтай тіл тобына
жататын этностардың тегі жайлаған жерлер деп саналады.

Ресейлік қоғамдық қайраткер, ағартушы, публицист
Исмаил Гаспралы (Измайл бек Гаспринский) 1883
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жылы түрік және орыс тілдерінде “Тәржіман” газетін
шығарды. Онда Ресейдің түркі және славян халықтарын
біріктіру және бұқараны ағарту идеясын көтерді.
Бұл идея Қырым, Еділ-Орал, Қазақстан, Орта Азия
және Әзірбайжан түркілері, кейбір орыс зиялылары
және дін өкілдері тарапынан қолдау тапты.
И. Гаспралы барлық түркі тілдерін бірізділікке түсірумен де айналысты. Ол
түрік тілін қарапайымдандыру және араб-парсы сөздерінен тазарту идеясын
көтерді. Кемал Ататүрік қолдаған бұл идея қазіргі түрік әдеби тілінің негізін
қалауға мұрындық болды.

Түркі халықтарын біріктіру жолындағы келесі қадам
1902 жылы жасалды. Бұл жылдан бастап Каирде “Түрік”
журналы шыға бастады. Қазаннан шыққан татар Жүсіп
Ақшора (Ю.Акчурин) 1904 жылы “Och Tarzi Seyaset” (“Үш
түрлі саясат”) атты мақаласында жалпытүркілік идеяны
ғылыми-теориялық тұрғыдан негіздеп берді.
Қазақстанда жалпытүркілік идеяға өте жақын тұрған
қоғамдық, саяси қайраткер, публицист, Түркістан авто
номиясының жетекшілерінің бірі Мұстафа Шоқай
(1890—1941) болды. Ол “Біртұтас Түркістан” мемлекетін
құру үшін күресті. Алғашында патша билігі, кейін боль
шевиктер “Алаш” партиясы мен “Алашорда” үкіметін
құрушылар мен саяси аренада оларды қолдағандардың
бәрін пантүркішілдер қатарына қосып, өшпенділік көз
қарас танытты.
Алғашқы мұсылман ұйымдары. Ұлттық сананың
оянуы негізінде түркітілді халықтардың ұйымдасу үде
рісі белең алды. 1905—1906 жылдары Ресей мұсылман
қайраткерлері бас қосып, үш съезд өткізді. “Мұсылман
партиясы қоғамы” құрылды. Мемлекеттік Думаның құра
мында мұсылмандардың парламенттік фракциясы болды.
Қазақстандағы ұлттық қозғалыстың исламдық ба
ғыты Орта Азиядағы мұсылман ұйымдарының, Оңтүстік
Қазақстандағы діншілдер мен ұлтшыл зиялылардың
топтасуларынан көрініс берді. 1902 жылдан бастап үкі
метке қарсы исламдық рухтағы прокламациялар тарала
бастады. Жалпытүркілік модернистік бағыт түрік-мұ
сылман бірлігі идеясына негізделді және зиялылар мен
жас қазақ буржуазиясы тарапынан қолдау тапты.
Саяси және діни қайраткер Абдурашид Ибрагимов
Петербургте “Үлфат” газетін шығарды. Оған Қырымнан
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И.Гаспринский, Әзірбайжаннан Топчибаев, Татарстан
нан Ю.Акчурин, Қазақстаннан С.Жантөрин үн қосып,
бүкілресейлік мұсылмандар съезін өткізді. 1905 жылы
Төменгі Новгородта олар жариясыз “Иттифак әл-Мүс
лимин” (“Мұсылмандар одағы”) ұйымын құрды. Одақ 1906
жылдың қаңтарында ІІ съезін, тамызда ІІІ съезін өткізді.
Оларға Қазақстаннан бір топ діни қайраткерлер қатысты.
С.Жантөрин мен Ш.Қосшығұл ұйымның жетекші ор
ганының құрамына кірді. Ұйым Одақтың орталық органы
Бакуде болады деп шешті. Ұлттық ұйымдар Орынбор,
Астрахан, Орал, Ташкент, Семей, Верный қалаларына
жайғасатын болды.
Бірінші орыс революциясының жеңілісінен кейін
елде реакция орнады. Ол жұмысшы мен шаруаның құқық
тарын таптаудан көрініс тапты.
Дүниежүзілік соғыс тауқыметі. ХХ ғасырдың алғаш
қы онжылдықтарында капиталистік елдер арасындағы
қатынастар шиеленісіп кетті. Алпауыт мемлекеттер бөлі
ніп қойылған отарларды қайта қарау шараларын жасады.
Оларға жаңа шикізат көздері мен сату рыногы керек
болды. Бақталас екі саяси-әскери одақтар — Үштік одақ
(Германия, Австро-Венгрия және Италия) бір жағынан,
екінші жағынан Антанта (Франция, Ұлыбритания және
Ресей) араларындағы қақтығыс ақыры дүниежүзілік со
ғысқа алып келді. Оған 38 мемлекет қатысты.
“Қазақ” газетінде Ә.Бөкейхановтың “Тағы соғыс” деген мақаласы
басылды. Онда автор соғыстың әділетсіз екенін, күшті мемлекеттер тарапынан
зорлық саясаты жүргізіліп отырғанын дәлелдеді. Ол: “Бұл соғыстан жалпы
жұртқа пайда жоқ, Нарлар алысар, ал шаруасын бұзып, қанын төгетін сорлы
халық болар. ХХ ғасырда Еуропа патшалықтарының қылған ісі кімнің алдында
ақталмақ?” деп жазды.

Патшалық Ресей қатысқан дүниежүзілік империалис
тік соғыс еңбекші бұқара үшін ауыр тиді. Кедейдің иығы
на тағы бір тауқымет — соғыс салығы түсті. Патша билігі — соғыс қажеттігі деп, ат, түйе және өзге түліктер, тасы
мал құралдарын жинады. Әскерге адам алынған отбасы
ларына көмек деген желеумен жергілікті тұрғындар үшін
еңбек міндеттілігі енгізілді. Соғыс жылдары еңбекші ха
лықтың басына түскен тауқыметтер ерекше ауыр болды.
Алайда соғыс тауқыметі Қазақстан еңбекшілерінің жұ
мысшы және шаруа қозғалысына жаңа импульс әкелді.
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1915 жылы мамырда Екібастұз кәсіпшілігінің, Спасск
мыс кенішінің, Орынбор—Ташкент теміржолының жұ
мысшылары көтерілді. Тұтыну тауарларының, азықтың
қымбаттауы, тауар тапшылығы өте өткір көрініс бере
бастады.
1917 жылдың қаңтарында 1914 жылдың мамырындағымен салыс
тырғанда Верныйда ұнның бағасы 218%-ға, ет 225%-ға қымбаттады. Қалалар
мен деревняларда солдат әйелдерінің наразылығы күшейді.

Патшалық Ресейде революциялық дағдарыстың
туынд ап келе жатқанының бір көрінісі ретінде бүкіл
Орта Азия мен Қазақстанды қамтыған 1916 жылғы
ұлт-азаттық көтерілісі отаршылық пен соғысқа қарсы
бағытт алған еді.
1. Ұлттық қозғалыстағы көпбағыттылық дегенді қалай түсінесің
дер?
2. Түркішілдік және мұсылман қозғалыстары арасындағы өзара
байланыс пен айырмашылықтарды көрсетіңдер.
3. Ресейдегі алғашқы мұсылман ұйымдары және оның Қазақ
стандағы бөлімшелерін атаңдар.
4. Бірінші дүниежүзілік соғыс қазақ еңбекшілеріне қандай
ауыртпалықтар әкелді?

§ 3. Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт-азаттық
қозғалыстың басталуы және сипаты
Бiрiншi дүниежүзiлiк соғыс жылдарындағы Қазақстан. 1916 жылғы қозғалыстың басталуы, себептерi. Қазақ саясаткерлерiнiң пат
ша жарлығына қатысты көзқарастары. Қозғалыстың сипаты және
қозғаушы күштерi.

Көтерiлiстiң себептерi және басталуы. Қазақ даласы
ның болмысы ХХ ғасырдың басында күрделене түстi.
Ресей Азиялық Шығысты отарлауды жедел қарқынмен
жүргiздi. 1907—1912 жылдардың өзiнде Қазақстанға
Ресейден 2 млн 400 мың адам әкелiп қоныстандырылды.
Қазақтар шұрайлы жерiнен айырылды. Сонау Столыпин
реформасының бас кезiнде-ақ “Санкт-Петербургские
ведомости” газетi: “Егер мемлекет мүддесi қырғыздарды
құрбан етудi талап етсе, әрине, бұған қарсы шығудың
керегi жоқ…” деп жазған болатын.
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Патша өкіметінің жазалау шаралары сал
дарынан Жетісу облысында, патша әкімшілігінің
өз есептеулері бойынша, халық санының кемуі
1917 жылдың басына қарай (Батыс Қытайға ауып
кеткендерді қосқанда) 30‰€%, ал көтеріліс болған
аудандардағы қырғыз шаруашылықтарының
кемуі, көшпенділердің тәркілеуге ұсынылған жер
алқабын айтпағанда, барлық шаруашылықтардың
75%
€ -ы болған (Т.Рысқұловтың “Шығысты азат ету
күресінің тарихынан” деген мақаласынан).

Өлкенi талауға салу Бiрiншi дү
ниеж үзiлiк соғыс жылд арында бұ
рынғысын ан да жеделдете жүргi
Ахмет
зiл iп, ауқ ымд ы сипат алды. Қазақ
Байтұрсынұлы
даласынан арзан бағамен орасан көп
мөлшерде мал сатып алынды. Патша армиясы үшiн киiз
үй мен бұйымдар жиналды. Салық мөлшерi өсiп, соғыс
салығы енгiзiлдi, мемлекеттiк заемдер таратылды, баж
салығын төлеу мiндеттелдi, жергiлiктi халық соғысқа ар
налған жүктердi (негiзiнен, азық-түлiктi) темiржол стан
сысына тасып жеткiзуге мәжбүр болды.
Бiрiншi дүниежүзiлiк соғыс қарсаңындағы Ресейдiң саяси-әлеуметтiк
жағдайы қандай болды? (Дүниежүзi тарихы. 9-сынып.)

Қазақ даласынан азық-түлiк, мыңдаған жылқы мен
түйе майданға жiб ерiлдi. Әскерге алынғандардың от
бас ыларына көмек көрсетудi желеу етiп, қаз ақтарды
кулактар шар уаш ылықт арына, кәсiпо рынд арға жұ
мысқа тартты. 1916 жылы патша әкiмшiлiгi ресейлiк
отаршылдар үшiн жаңадан жер тартып алуды ойластыр
ды. А.Байтұрсынұлы сонау 1913 жылдың өзiнде: “Қазақ
ұлтының өмiр сүруiнiң өзi проблемаға айн алды”, — деп
жазған едi.
Көтерiлiстiң негiзгi себебi ұлттық және әлеуметтiк
езгiнiң халықтың кегiн қайнататын деңгейге жетуiнен
болды. Отаршылдыққа, туған елдiң талануына, кiндiк
қаны тамған жерден айырылуға шыдамаған хал ық
бұқарасы патша үкiметiне қарсы жаппай күреске
шықты. Қазақтан қара жұмысқа жiгiт алу көтерiлiске се
беп болған негiзгi фактор едi.
1916 жылғы 25 маусымдағы патша Жарлығы бойын
ша қара жұмысқа 19-дан 43 жасқа дейiнгi еңбекке жа
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рамды барлық ер адамдар алынуға тиiс болатын. Сол
арқылы патша үкiметi көптеген орыс солдаттары мен жұ
мысшыларын неғұрлым көнбiс және арзан жұмыс күшi
ретiнде “реквизицияланған бұратаналармен” ауыстырып,
оларды қорғаныс құрылыстары мен басқа да тыл жұ
мыстарынан босатқысы келдi. Түркiстан мен Дала өл
кесiнен 500 мыңнан астам жiгiт алу көзделдi. Бұл жағдай
қазақ даласында үлкен қобалжу туғызды. М.Дулатұлы
айтқандай: “Жұрт сеңдей соғылды, түнде ұйқыдан, күндiз
күлкiден айырылды”.
1916 жылғы 23 тамызда генерал-губернатор А.Куро
паткиннiң құпия бұйрығымен қара жұмысқа шақырудан
босатылғандар болыстық, ауылдық басқармал ардың
лауазымды адамдары; жергiлiктi бұратаналардан шық
қан төменгi полициялық шендiлер; имамдар, молдалар
мен мүдәрiстер; ұсақ несие мекемелерiндегi есепшiлер;
үкiмет мекемелерiндегi жоғары лауазымды жергiлiктi
бұратаналар; дворян және ата-бабаларынан, сондай-ақ
жекебасы құрметтi азамат құқықтарын пайдаланатын
жергiлiктi ұлт өкiлдерi болды.
Патша өкiметi айла қолданып, қоғамның болмашы бiр
бөлiгiн — жергiлiктi әкiмшiлiктi, байлар мен мұсылман
дiнбасыларының бiрқатарын жалпыұлттық қозғалыстан
бөлшектеп, майданның қара жұмысынан босатты. Олар
жергiлiктi әкiмшiлiктiң тыл жұмыстарына адамдар алуы
на көмектестi. Сол көмегi үшiн олардың жақын туыстары
да қара жұмыстан босатылып отырды. Бұл кедейлердiң
ызасын келтiрдi.
Мәселен, Қостанай уезi, Меңдiқара болысының кедей-шаруалары былай
деп жазған: “Кедейлердiң ауру балалары жұмысқа жарамды деп танылды, ал бай
балалары денi сау және тепсе темiр үзетiн болса да, әскери алқалардың төрағасы
мен мүшелерiне көп пара бергендiктен, үйлерiне қайтарылды”.

Патша жарлығына жауап ретiнде орасан ауқымды
өңiрдiң — Қазақстан мен Түркiстанның халқы стихиялы
түрде бiр мезгiлде көтерiлiске шықты. Жер-жерде көте
рiлiсшiлердіңжасақтары құрылып, олар қара жұмысқа
шақырылушы жастардың тiзiмiн тартып алып, жойып
жiбердi, байлардың ауылдарына шабуыл жасады, борыш
қорлық және салық тiлхаттарын жойды, жердi сату басқар
маларын, болыстардың ауылдарын талқандады. Көтерiлiсшiлердiң патша әскерiмен қақтығыстары жиiлей түстi.
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Көтерiлiске шыққан халық,
бiрiншi кезекте, отарлауға дейiнгi
дәстүрлi мемлекеттiк басқару
жүйелер iн қалпына келтiрдi. Кей
жерде дала дәстүрi бойынша ақсүйек
өкiлдерiнен хан сайланып жатты.
Ырғыз, Торғай уездерiнде дала ақсүйектерiнiң
9 өкiлi хан көтерiлдi. Ақмола облысының Ерексай
және Әйелдi болыстарында хан және 4 қазы
сайланды. Шерубай-Нұра болысында Нұрлан
Қияшев, Қарашақ болысында Оспан Шоңов хан
болып жарияланды. Верный уезiнiң Жайымтал
Мiржақып Дулатұлы болысының ханы болып Бекболат Әшекеев
сайланды. Болыстық басқару жүйесi жойылып,
ел бегi — әкiм, сот алқасы — жасақшы, қазына билеушi — қазынашы,
көтерiлiсшiлер армиясының қолбасшысы сардарбек тағайындалды.

Көтерiлiске шыққан халық күш бiрiктiру қажет екенiн
түсiндi. Верный уезiнiң көтерiлiсшiлерi Наманған және
Таластың жоғары ағысындағы Әулиеата уездерiнiң көте
рiлiсшiлерiмен байланыс орнатты. Көтерiлiске шыққан
жергілікті қазақтар ұйғырлармен, қырғыздармен және
дүнгендермен күш бiрiктiрiп, қимыл жасады.
Қазақ демократтарының саяси көзқарастары. Жергi
лiктi патша әкiмшiлiгiнiң анықтамасы бойынша, қазақ
даласында бiреуi жұмысшылар бергiсi келмейтiн, екiн
шiсi бұйрықты орындауға келiсетiн екi партия құрылды.
Байлар мен ауыл старшындары патша Жарлығын жақтап
шықты.
Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынұлы, М.Дулатұлы бастаған
қазақтың либерал-демократиялық зиялы қауымы басқа
бағыт ұстанды. Олар қазақтарды Ресей мемлекетiнiң бо
дандары, Отанның перзентi деп санады. Ахмет Байтұр
сынұлы: “Қазақ секiлдi iргелi жұрт өзгелер қатарында
соғыс майд анында қару-жарақ асынып, мемлекеттi
қорғауға лайық едi, қатарда жоқ қара жұмысқа байлануын
кемшiлiк санаймыз”, — деп жазды. Әлихан Бөкейханов,
Ахмет Байтұрсынұлы, Мiржақып Дулатұлы өздерi қол
қойған үндеуде екi баламаны алға тартты: “Бiрi — барса,
алынған жiгiттер қазаға, бейнетке аз ұшырайды, екiншi
сi — бармай қарсылық қылса, елге зор бүлiншiлiк келедi…”
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Қазақ зиялылары өкiметке қазақ
тарды тыл жұмыстарына шақыруды
уақытша кейiнге қалд ыруды, оны
тиiстi дайындық жұмыстарынан соң
жүзеге асыруды ұсынды. Бұл орайда
олар соғыс жеңiспен бiткен жағдайда
өз халқының тағдырын жеңiлдетуден
және ұлттық автон ом ия құрудан
үмiттендi. Олар қарусыз халық үкi
меттiң жазалау шараларының құр
баны болады деп қауiптендi. “Тың
даңыздар, қан төкпеңiздер, қарсы
Тұрар Рысқұлов
ласпаңыздар”, — деп жазды олар,
1916 жылғы қазандағы үндеухатында. Қазақ халқының
либералд ы-демократ иялық ойшыл өкiлд ерi отаршыл
империямен парасатты ымыраластық тәсiлiн жүргiзудi,
халықтың амандығын және оның этностық тұтастығын
сақтау идеясын бiрiншi орында ұстады. Тарих осы бағыт
тың дұрыс болғанын дәлелдедi.
Ұлт-азаттық қозғалысқа револ юц ияшыл-демокра
тияшыл зиялылардың Т.Рысқұлов, Т.Бокин, Ә.Майкө
тов, С.Сейфуллин, С.Меңдешев, Ә.Жангелдин, Б.Алманов
сияқты өкiлдерi де қатысты. Күрес барысында әлеумет
тiк жанжалдарды шешуде әртүрлi топтардың белгiлi бiр
көзқарастары сынақтан өттi.
Қозғалыстың сипаты, қозғаушы күштерi. 1916 жыл
ғы қозғалыс бүкiл Қазақстанды, Орта Азияны, Сiбiр
мен Кавказдың бiр бөлiгiн қамтыды. Ол стихиялы түрде
басталды және әлеуметтiк құрамы жағынан бiртектi
болған жоқ. Оған көмiр кенiштерiнiң, мұнай кәсiпшi
лiктерiнiң, Ертiс кемешiлiгiнiң, Омбы, Орынбор — Таш
кент темiржолының қазақ жұм ысш ылары қатысты.
Олардың ауыл және шаруа қожалықтарымен байланысы
қозғалысқа стихиялы шаруалар қозғалысы сипатын бер
дi. Қозғалыстың басты күшi тұтастай халық бұқарасы
болатын.
Қозғалыстың ауқымды әлеуметтiк негiзi бар едi.
Жалпыұлттық бiрiгу және ұлттық тәуелсiздiк идеясы
қазақ шаруалары мен жұмысшыларының түрлi топ
17

тарын, қалыптасып келе жатқан ұлттық буржуазия мен
даланың дәстүрлi ақсүйектерiн, ұлт зиялыларын орыс
және шетел капиталына қарсы бiрiктiрдi. Тұтас ауылдар,
болыстар, уездер өздерiмен бiрге барлық мүлiктерi мен
малын алып, дала қойнауына тереңдедi, көтерiлiс шыққан
аудандарда оларға байлар да қосылуға мәжбүр болды.
Басқа бұратаналар — дүнген, ұйғыр, өзбек, қырғыздар да
көтерiлiсшiлердi жақтап шықты.

*



1. Қозғалыстың себептерiн талдап түсiндiрiңдер, қозғаушы күштерiн
атаңдар.
2. Тарихта 1916 жылғы қозғалыстың ұлт-азаттық қозғалыс аталуы
нелiктен?
3. 1916 жылғы қозғалыстың қазақтардың ХIХ ғасырдағы көтерiлiстерiнен айырмашылығы қандай?
4. Қазақ демократтарының ұстанымдарына құқықтық тұрғыдан
баға берiңдер. Көтерiлiсшiлер патша жарлығын орындаудан
қай негiзде бас тартты? Осы тарихи оқиғаның басты қайшылығына назар аударыңдар.

§ 4. Ұлт-азаттық қозғалыстың барысы
Жетiсудағы ұлт-азаттық қозғалыстың барысы және басшылары.
Торғайдағы қозғалыс. Амангелдi Иманов. Қозғалыстың басылуы.
Ұлт-азаттық қозғалыстың жеңiлу себептерi, қорытындылары және
тарихи маңызы.

Қозғалыстың Жетiсудағы орталығы. 1916 жылғы
ұлт-азаттық қозғалыстың iрi орталықтарының бiрi Жетiсу
болды. Орасан зор өңiрдi түгелдей халықтық қозғалыстың
жалыны шарпыды.
Қазақ және қырғыз еңбекшiлерiнiң қимылдары патша
әкiмшiлiгiн мазасыздандырмай қоймады. 1916 жылғы 20
шiлдеде Түркiстан өлкесiнiң генерал-губернаторы болып
тағайындалған генерал А.Куропаткин қандай амалды
болса да қолданудан тайынбай, көтерiлiсш iл ердi ба
ғындыруға, лаң салушыларға қарсы күресу үшiн байырғы
халықтың рулық немесе тайпалық араздығын пайдала
нуға нұсқау бердi.
Өз кезегiнде Жетiсудың генерал-губернаторы М. А. Фольбаум жергiлiктi казактардан жазалау отрядтарын ұйым
дастыру үшiн казак станицаларына асығыс түрде вин
товкалар мен патрондар жiбердi. Орыс кулактары қару
18

ландырылды. Жазалау отрядтарының жанынан облыс
тың уездiк қалаларында әскери-дала соттары құрылды.
Азғана уақыт iшiнде қозғалыс Шу өзенi мен Ыстықкөлге жапсарлас
жатқан аумақты қамтыды. Көтерiлiсшiлер телеграф желiлерiн қиратып, пошта
стансыларына, болыс ауылдарына, жазалаушы отрядтарға шабуыл жасады.
10 мыңнан астам қырғыз-қазақ көтерiлiсшiлерi Тоқмақты қоршады. Жаркент
уезiнде көтерiлiсшiлер Таврия, Владислав, Мещеры, Краснояр, Новокиев
қоныстарын басып алды. Ұзынағашқа жақын тауларда Жайымтал болысының
көтерiлiсшiлерi мен подполковник Базилевичтiң жазалау отрядының
арасында күшi тең емес шайқастар болды.

Отаршылар бұратаналарға қарсы күрестiң сыннан
өткен тәсiлдерiн шебер пайдаланды. Патша әкiмшiлiгi
ұлтаралық қақтығыстар туғызу үшiн арандату шара
ларын қолданды. Жазалау отрядтарының басшыларына:
“Қырғыздардың топтасып бас қосуын бүлiк деп санап,
ондайларды жаныштаңдар, толқудың алғашқы нышаны
байқалғанда-ақ екiншi дәрежелi басшыларын болса да
тұтқынға алып, дала сотына берiңдер де, дереу дарға асың
дар” деген нұсқау берiлдi.
Қарқара өңiрi патша режiмiмен күреске бел байлағандардың iрi ошағы
болды. 1916 жылғы тамызда 5 мыңнан астам көтерiлiсшi жазалау отрядын
талқандап, Қарқара жәрмеңкесiн басып алды.
Лепсi уезiнде жазалау отрядтары мен Жетiсу көтерiлiсшiлерiнiң қарулы
қақтығысы болды. Мерке, Әулиеата көтерiлiсшiлерi Мойынқұмда табан
тiрескен шайқас жүргiздi.

Көтерiлiске шыққан халықтың қалауымен көтерi
лiсш iл ердi Бекболат Әшекеев, Тоқаш Бокин (Верный
уезi), Жәмеңке Мәмбетов, Ұзақ Саурықов (Қарқара), т.б.
басқарды.
Түркiстан өлкесiнде 347 адам атылды, 168 адам жер аударылды. Сотсыз
атылғандарда есеп болмады. Жетiсуда көтерiлiс жасаған ауылдардың
238 мыңнан астам халқы Қытайға ауып кетуге мәжбүр болды.

Верныйдан Қытаймен шекараға дейiнгi аралықта
ауылдар мен қыстақтар қираған үйiндiлерге айналды.
Қалған бөлiгi — осы орасан үлкен аймақтағы қазақтар
құнарсыз таулы аудандарға немесе Балқаш маңайында-
ғы шөл далаға қуылды.
Торғайдағы көтерiлiс орталығы. 1916 жылғы қозға
лыст ың ең iрi оқиғаларының бiрi Торғай облысында
орын алды. Мұнда қазақ шаруаларының күресi мейлiнше
19

табанды болып, ұзаққа созылды. Жергiлiктi ауылдықболыстық әкiмшiлiк басқарудан аластатылып, билiк
көтерiлiсшiлердiң қолына көштi. Торғай уезiндегi қып
шақ руының көтерiлiске шыққан қазақтары Орта жүздiң
ықпалды биi Нияздың немересi, аса беделдi Әбдiғафар
Жанбосыновты өздерiнiң ханы етiп сайлады. Атақты
Иман батырдың немересi Амангелдiнi сардарбегi етiп
тағайындады.
Торғайдағы қозғалыс ошағы билiктiң бiр орталықта
болуымен, көтерiлiсшiлер қозғалысын басқарудың
тәртiпке келтiрiлген жүйесiмен көзге түстi. Әскери iс
мәселелерiне Әскери кеңес баса назар аударып отырды.
1916 жылғы қыркүйекте Торғай уезiнде Амангелдi
Иманов көтерiлiсшiлердiң үлкен жасағын құрып, қару
жасаушыларды ұйымдастырды және көтерiлiсшiлердi
әскери өнерге өзi үйреттi. Олардың жалпы саны 20 мың
ға дейiн жеткен. Көтерiлiсшiлер қатарын Ырғызд ан,
Қостанайдан, Ақтөбеден, Байқоңыр және Шоқпаркөл
кенiштерiнен, Орынбор — Ташкент темiржолынан кел
ген жұмысшылар толықтырды.
Көтерiлiс сардарбегi А.Иманов ұрыс жүргiзудiң өзiндiк тактикасын
қолданды: мергендерден ерекше жасақтар құрып, оларды шағыл құмдардың
арасына орналастырды; жазалау отрядтарына тез қимылдайтын атты әскер
жiберiп отырды. Жазалаушылар Торғай көтерiлiсшiлерiнiң әскери сап
құратынын, колоннамен лек-лек болып жүрiп, бiрден лап қоятынын, тынығу
кезiнде тосқауыл қойып, 25 шақырымнан астам жерге шолғыншы жiберiп
отыратынын байқап бiлдi.

Қазан айының соңында Амангелдi Иманов бастаған 15
мың көтерiлiсшi Торғай қаласын қоршады. Көтерiлiстi
талқандау үшiн патша үкiметi генерал Лаврентьев бас
қарған тоғыз мың адамдық жазалаушы экспедициялық
корпус жiбердi. Торғайға беттеген жолында жазалаушы
отряд қазақ ауылдарын шапты. Торғайды ала алмайтын
болғандықтан көтерiлiсшiлер қоршауды тоқтатып, Бат
паққара жазығы мен Аққұм құмының маңына iрге теуiп, партизандық күрес әдiсiне көштi.
Амангелдiнiң серiгi, атақты мерген Кейкi батыр жасағы жiгiттерiнiң
құйындай ұйтқып жасаған шабуылдары жазалаушылардың зәресiн
ұшырды. Амангелдi Иманов сарбаздары жазалаушы отрядтарына Татыр,
Шошқалы қопа, Күйiк қопа, Доғал-Yрпек түбiндегi шайқастарда, Торғайды
қоршаған кезде табан тiрей қарсылық көрсеттi.
20

Доғал-Yрпек түбiндегi ұрыс жеңiлiспен аяқталды.
Шегiне отырып ұрыс жүргiзген 40 сарбазды жазалаушы
лар қоршап алды. Сарбаздар соңғы оғы қалғанша атысып,
тiрi қалғандары кешке қарай қолына найза алып, қоянқолтық айқасқа түстi. Көтерiлiстiң аяусыз жанышталғанына қарамастан, көп жерде бой көрсету бұдан кейiн де
бiраз уақытқа жалғасты.
Патша өкiметi көтерiлiсшiлерден аяусыз кек алды.
3000-ға жуық адам жазаланды. Жүздеген ауылдар өртелiп, көптеген бейкүнә адамдар атылды. Алайда тарихтың
өзi тәрк еткен отаршылдық жүйенi жазалау экспедицияла
ры да, әскери-дала соттары да, атып-асу да құтқарып қала
алмады. Бұл езiлген қазақ халқының Ресей халықтары
азаттық күресiнiң жалпы тасқынына бiржола қосылғаны
едi.
Қозғалыстың қорытындылары, жеңiлу себептерi
және тарихи маңызы. 1916 жылғы ұлт-азаттық қозға
лыс отаршылдыққа қарсы сипатта болды. Ол Шығысты
қамтыған революциялық дағдарыстың маңызды эле
менттерiнiң бiрi едi. Қазақтардың атақонысына Ресей
мұжықтарын қоныстандыру арқылы жүргiзiлген отар
лау саясаты қарқын алған сайын көптеген орыс-украин
қоныстары мен казак станицалары пайда болған аймақ
тардағы көтерiлiс орыстарға қарсы сипат алды.
Жетiсу өңiрiнде қоныстанушылардың 94 елдi мекенi көтерiлiсшiлердiң
шабуылына ұшырады. Ұлтаралық қақтығыстардың салдарынан орыстар
мен украиндерден 2,5 мыңнан астам адам өлдi және жараланды. Патшалық
генералитет пен отаршыл әкiмшiлiк айдап салған шенеунiктер, қоныстанушы
шаруалар, казактар жазалау жасақтарына қосылып, қазақ ауылдары мен
қырғыз ауылдарын ойрандауға қатысты.
Осындай жағдайда IV Мемлекеттiк Думаның мiнберiнен А.Ф.Керенский
жазалаушыларды әшкерелеп, патша үкiметiн және Түркiстан мен Дала
өлкесiнiң отаршыл әкiмшiлiгiн сынға алды. Қостанай социал-демократиялық
ұйымдарын құрушылардың бiрi, публицист С. Ужгин “Қарабалықтағы
оқиғалар туралы сөз” деген үнқағазын шығарды.

Орыс шаруаларының бiр бөлiгi көтерiлiсшiлерге жанашырлықпен қарады, көтерiлiске қатысқандарды жасы
рып қалды, оларға көмектестi.
Торғайда Никита Кротов көтерiлiсшiлердi соғыс өнерiне үйретiп, өзi
жазалаушыларға қарсы шайқастардың бiрiнде қаза тапты. Қозғалыстың
Қарқара ошағын ұйымдастырушылардың бiрi Е.Е.Курев болды. Кәсiпкердiң
қызы Софья Вербицкая көтерiлiсшiлер жағында шайқасты.
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Ұлт-азаттық қозғалысты басып-жаныштау барысын
да патша өкiметi өзiнiң дала стратегиясын жүзеге асырды.
Түркiстан өлкесi генерал-губернаторының айтуы бойынша,
оның мәнi Қазақстан мен Қырғызстанның отарлауға
мейлiнше қолайлы аудандарын “тазалау” болатын. 1916
жылы Қазақстан жерiндегi қазақтардың саны жарты
миллионға жуық кемiдi.
Көтерiлiстiң жеңiлiс табуының басты себептерi оның
бытыраңқылығынан, ұйымшылдықтың жеткiлiксiздiгi
нен, арақатынастың тұрақты болмауынан едi. Шын мә
нiнде, өте қарапайым қарулармен қаруланған халықпен
сол кездегi техниканың жетiстiктерiн пайдаланған импе
рияның тұрақты армиясы соғысты. Патша шенеунiктерi
қоныстандыру қозғалысын жеделдете жүргiзiлiп жатқан
өңiрлерде орыс, украин шаруалары, дүнген, ұйғыр, өзбек
диқандары арасындағы қайшылықтарды пайдалана бiлдi.
Ұлттық-демократиялық зиялылар қатарында да бiрлiк
болмады. Кейбiр бай-феодалдар, хандар көтерiлiсшiлердiң
мүдделерiн ескермедi. Патша үкiметi көтерiлiс басшы
ларын шұғыл жазалап отырды. Жетiсудағы қозғалыс
басшыларының бiрi Бекболат Әшекеев Боралдай асуында
жұрт алдында дарға асылды. Қарқарадағы көтерiлiс же
текшiлерiнiң бiрi Жәмеңке Мәмбетов абақтыға қамалып,
басқа да 12 басшымен бiрге азаптап өлтiрiлдi.
Көтерiлiс қазақ халқының ұлттық сана-сезiмiнiң өскен
дiгiн көрсеттi. Мыңдаған көтерiлiсшiлер патша билiгiне
қарсы қарулы күрес мектебiнен өттi. Отаршылдық езгiде
олар ұлттық мүдделерiнiң ортақтығын тұңғыш рет ұғын
ды, белсендi саяси қызметке құлшынып, өзiн Ресей би
лiгiнiң отаршылдық экспансиясына қарсы күрес жүргiзе
алатын күш деп сезiндi.
Халықтық қозғалыс барысында өкiмет құрылымы,
қарулы күштер, басқару аппараты құрылды. Ауқымды
лығы мен қатысушыларды қамтуы және зардаптары жа
ғынан алғанда, ол империя құрамындағы отаршылдық
құлдықтың бүкiл кезеңiндегi азаттық күресiнiң шырқау
шыңы болды. Ол туралы Әлихан Бөкейханов былай деп
жазды: “Қазақ-қырғыз осы көтерiлiсте көп адамын өлтi
рiп, шаруасын күйзелтсе де, келешекке қандай ел екенiн
бiлд iрдi… Алыспаған, жұлыспаған бостандық атына
мiнбейдi, бұғаудан босамайды, ерi құлдықтан, әйелi күң
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дiктен шықпайды, малына да, басына да ие болмайды”.
Шын мәнiнде, 1916 жыл ХХ ғасырдың соңында қазақ
халқының қолы жеткен саяси тәуелсiздiгi мен ұлттық
мемлекеттiгi үшiн күрестiң бiр белесi болып тарихта өз
орнын алды.

*

1. Ұлт-азаттық қозғалыстың Жетiсу және Торғай орталықтарында болған оқиғаларын салыстыра отырып, сипаттама берiңдер.
2. Патша отаршылдарының көтерiлiсшiлерге қарсы күрес тәсiлдерi мен жазалау шараларына баға берiңдер.
3. 1916 жылғы қозғалыстың маңызы туралы өз ойларыңды ортаға салыңдар.
4. Тақырыпқа қорытынды жасап, дәптерлерiңе жазыңдар. Көте
рiлiсшiлер мен алаш қайраткерлерінің патша жарлығын орын
дауға қатысты пікірлерінің үйлеспейтiнiне назар аударыңдар.
Осы мәселенi талқылаңдар.
5. Картадан көтеріліс аумақтарын көрсетіңдер.

II тарау. Қазақстан 1917 жылы болған Ақпан
революциясы мен Қазан төңкерісі
аралығында

§ 5. Буржуазиялық-демократиялық
Ақпан революциясы тұсындағы Қазақстан
Ресейдегi буржуазиялық-демократиялық Ақпан революциясы
ның жеңiсi. Ұлт саясатындағы өзгерiстер. Тыл жұмысындағылардың
оралуы. Революцияның елдегi саяси жағдайға ықпалы, саяси партия
лар. Ә.Бөкейханов және басқа да ұлт зиялылары. Мұсылман қозға
лыстары. Ақпан революциясының прогресшiл маңызы.

Ақпан революциясының Қазақстанға әсерi. 1917
жылғы ақпанда Ресейде буржуазиялық-демократиялық
революция болып, монархия құлатылды. Петроградтағы
оқиғалар туралы хабарды Қазақстан халқы, ұлттық-де
мократиялық қозғалыстың басшылары қуанышпен қар
сы алды. Қазақтар патша билiгiнiң құлатылуын құптап, оны
өздерiнiң ғасырлар бойы жүргiзген күресiнiң нәтижесi,
1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалысында алға тартқан мақ
саттарының қанағаттандырылуы деп таныды.
Майдан штабы жанындағы Қырғыз бөлiмiнiң басшысы Ә.Бөкейханов
Минскiден былай деп сәлем жолдады: “Ресей халықтары үшiн Туысқандық,
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Теңдiк және Бостандық күнi туды. Жаңа үкiметтi қолдау үшiн қазақтардың
бiрiгуi керек. Жаңа тәртiптi нығайту үшiн басқа халықтармен туысқандық
байланыстарды күшейту қажет. Құрылтай жиналысы сайлауына әзiрлену
керек. Бiрлiк пен әдiлдiк жолында күресiңдер!..”

Ұлт-азаттық қозғалыстың басшылары демократияның,
бостандық пен теңдiктiң орнатылуына байланысты ұлт
тық автономия құратын, жалпыұлттық мәселелердi ше
шетiн сәт туды деп санады. Қазақ зиялыларының басым
көпшiлiгi осындай көзқараста болды.
1917 жылғы наурыз, сәуiр айларында әр жерде жұ
мысшы және солдат депутаттарының Кеңестерi құрылды.
Жекелеген қалаларда (Оралда, Верныйда, Ақмолада,
Семейде, Әулиеатада) қырғыз (қазақ) ұлттық комитеттерi
пайда болды. Кеңестермен бiрге Уақытша үкiмет органда
ры жұмыс iстедi. Орталық Ресейдегi сияқты Қазақстанда
да қос өкiмет орнады.
Ресейде капитализм дамуының кенже қалып, соның
салдарынан буржуазияның қуатты экономикалық және
саяси күш болып қалыптаспағанын ескерген Уақытша
үкiмет реформашыл жолмен капитализмдi дамытуға бет
алу қажет деп санады. Алайда монархияның қойнауынан
шығып, көп жағынан буржуазия мен помещиктердiң
саяси және экономикалық мүдделерiн бiлдiрген Уақытша
үкiмет Ресейдi қайта өрлетудiң нысаналы бағдарламасын
ұсына алмады. Ол империялық ұлт саясатын қайта қа
рауға қадам жасады. 1917 жылғы 20 наурызда ол Ресей
азаматтарының белгiлi бiр дiн ұстануына немесе қай ұлт
қа жататындығына байланысты құқықтарын шектеудi
жойды. Уақытша үкiметтiң бұл шешiмi осынау ұланғайыр өңiрде ұлттық келiсiм орнатуға бағытталған едi.
1917 жылғы Ресейдегi буржуазиялық-демократиялық Ақпан
революциясы, оның басталуы, барысы, қорытындылары туралы
оқығандарыңды еске түсiрiңдер. (Дүниежүзi тарихы. 9-сынып.)

Уақытша үкiмет “бұратана жұмысшы жасақтарын”
отанына қайтару туралы шешiм қабылдады. Жергiлiктi
жерлерде демократиялық күштердi топтастыру үрдiсi
жүрiп жатты. Революциялық пиғылдағы жұмысшылар
Кеңес арқылы 8 сағ-тық жұмыс күнiн енгiзуге (Верный,
Семей, Екiбастұз), Кеңестердiң бағдарламасына помещик
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тердiң жерiн тәркiлеу туралы талаптарды қосуға күш
салды.
1917 жылғы Ақпан революциясы патша өкiметiнiң
геноцид саясатын тежедi, ұлт саясаты саласында өзiнiң
жалпыадамзаттық мұраттарды — бостандықты, халықтар
дың теңдiгiн қолдайтынын мәлiмдедi. Сөйте тұра, ол
шет аймақтардың халқына ұлттық-аймақтық өзiн-өзi
билеу құқығын беруден тартынды, отаршылдық басқару
органдарын жоймады. Ол аймақтарда ұлтаралық қатынас
тарды реттеу жөнiнде жалтақ қадамдар ғана жасап, орын
алып келген шиеленiстi сол арқылы ғана бәсеңд етудi
көздедi.
Тыл жұмысындағылардың қайтып келуi және олар
дың революциялық үдерiске ықпалы. Тыл жұмысшыла
рының орыс жұмысшыларымен, солдаттармен қарымқатынаста болуы олардың саяси санасының өсуiне зор
ықпал жасады. Тыл жұмысшылары ереуiлдерге шықты.
Барлық жерде тыл жұмысшыларының орыс солдаттары
мен одағы нығая түстi.
Тыл жұмысшыларының ахуалды тани бiлетiндерi туған өлкесiне түрлi
партия мүшесi болып оралды. Бұрынғы “реквизицияланған жұмысшылар”
1917 жылдың шiлдесiнде Верныйда “Қара жұмысшылар одағын” құрды.
Сергиопольде (Аягөздiң жанында) 800 майдангер солдатпен тыл жұмысына
алынған қазақтар “Солдаттардың орыс-мұсылман ұйымын” ұйымдастырды.
Тыл жұмыстарына Петропавлдан алынғандар қайтып келген соң, “Жас
арбакештер одағын” құрды.

Тыл жұмысшылары барлық жерде күрескерлердiң
алдыңғы сапында болып, өлкедегi азат етушi күштердiң
маңдайалды ұлттық отряды атынан өкiлдiк еттi. Тыл
жұмысшыларының аштық пен қорлық көрген, ашынған
бұқарасы Уақытша үкiметке қарсы оппозицияның әлеу
меттiк тiрегiне айналды.
Ақпан революциясынан кейiн құрылған саяси пар
тиялар мен ағымдар. Ұлттық демократияшыл зиялы
лар ұлт азаттығы идеясын таратушы, қазақ халқының
ұлтт ық санасын оятуш ы, отаршылд ыққа қарсы кү
реске дем берушi болды. Ол күрестi Ресейдiң либе
ралды-дем ократиял ық қозғал ысының көрнектi қай
раткерi, бұрын кадет партиясы Орталық Комитетiнiң
мүшесi болған Әлихан Бөкейханов басқарды. Көрнектi
ағартушылар мен демократтар, революциялық қозға
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лысқа белсене қат ысушы А.Бай
тұрсынұлы, М.Дулатұлы, Ә.Ермеков,
Ж.Досмұхамедов, Х.Досмұхамедов,
Ж.Ақбаев және басқа көптеген
адамдар оның пiкiрл ес серiктерiне
айналды. Қазақ халқ ын отарлық
езгiден азат ету, эвол юциялықконституциялық жолмен автоно
миялық ұлтт ық мемлекет құру
идеясы қозғалыстың негiзгi өзегiне
айналды. 1905 жылы бой көрсеткен
Алаш қозғалысы Ақпан революция
Әлихан Бөкейханов
сынан кейiн қайта жанданды. 1917
жылғ ы сәуiр, мамыр айларында
Алаш партиясының облыстық, iшiнара уезд iк съездерi
болып өттi. Онда маңызды мәселелер қаралды.
Қазақтардың 1917 жылғы сәуiр айында болған Жетiсу облыстық
съезi азықпен жабдықтау, жергiлiктi өзiн-өзi басқару, сот iсiн жүргiзу,
салық салу, бiлiм беру және ағарту мәселелерiн қарады. Аграрлық мәселе
де қызу талқыланды. Съезд “Облысқа сырттан әкелiп қоныстандыруға
жол бермеу қажет” деп тапты. Қазақтардың орыстармен өзара қарымқатынасын реттеу әдiстерi мен босқындарды Қытайдан қайтару мәселесi
арнайы қаралды.

Қазақтардың 1917 жылғы көктемдегi Семей облыстық
съезi Жалпықазақ съезiне Қазақстанның болашақ автоно
миясын құруды ұсынды.
1917 жылғы 21—26 шiлдеде Орынборда Жалпықазақ
съезi болып, оған Ақмола, Семей, Торғай, Орал, Жетiсу,
Сырдария, Ферғана облыстары мен Iшкi Бөкей ордасынан
делегаттар қатысты. Съезд мемлекеттiк басқару форма
сын, қазақ облыстары автономиясын, жер мәселесiн, ха
лықтық милиция ұйымдастыру, земство, халыққа бiлiм
беру, сот, рухани-дiни мәселелердi қарады.
Қазақтың демократияшыл жұртшылығын қазақ мем
лекеттiгi, демократиялық реформалар, ұлттың саяс и
өзiн-өзi билеуi үшiн қажеттi алғышарттар жасау мәсе
лелерi толғандырды. Съезд қазақтың Алаш саяси пар
тиясын құру туралы мәселені қарап, оның бағдарламасын
жасау қажет деп тапты. “Мемлекеттiк басқару формасы”
мәселесi бойынша Ресейде демократияшыл федерациялық26

парламенттiк республика, ал қазақ облыстары ұлттықаумақтық автономия алуға тиiс деген қарар қабылдады.
Съезд Қытайдағы 83 мың қазақ босқындары және 1916
жылғы оқиғаларға қатысып, Жетiсу казактары мен Уа
қытша үкiмет органдары тарапынан кемсiтушiлiк пен
қуғындауға ұшырағандар жөнiнде айта келiп, өлке ең
бекшiлерiн Жетiсудың ашыққан қазақтарына тез арада
және нақты көмек ұйымдастыруға шақырды.
Ақпан революциясынан кейiн Ресейдiң ұлт аймақ
тарында мұсылмандар қозғалысы жандана түстi. 1917
жылғы сәуiр айында Түркiстан, Башқұртстан, Татарстан,
Кавказ мұсылмандарының съездерi болып өттi. 1917 жыл
ғы мамырда мұсылмандардың Бүкiлресейлiк съезi болды.
“Соғысқа көзқарас” мәселесi бойынша съезд өзiнiң ұра
нын “Еуропа, Азия мен Африка халықтарының өзiн-өзi
билеуi негiзiнде аннексиясыз және контрибуциясыз бiтiм”
деп мәлiмдедi. Онда Ресейдiң мемлекеттiк құрылыс фор
масы мен әйелдер мәселесi қызу талқыланды.
250 молданың қарсылығына қарамастан, “Мұсылман әйелдерi саяси
құқықтары жағынан да, азаматтық құқықтары жағынан да еркектермен тең
болуға тиiс” деген қарар қабылданып, көпәйелалушылық пен қалыңмалға
қарсы шықты.
Сондай-ақ 8 сағ-тық жұмыс күнiн енгiзу, ана тiлiнде мiндеттi және тегiн
жалпыға бiрдей бастауыш бiлiм берудi енгiзу туралы айтылды.

Ресейдiң шет аймақтарының 30 млн халқына ықпа
лын жүргiзген мұсылман қозғалысының қаулап дамуы
бiрқатар ислам партияларының құрылуына алып келдi.
1917 жылғы қыркүйекте тұңғыш мұсылман партиясы —
Түркiстан федералистер партиясы құрылды.
Дiни сипатына қарамастан бұл саяси ағымдар Түр
кiстан мен Қазақстан жерiнде тұратын халықтардың
жалпыұлттық мүдделерiн де бiлдiрдi. Сол кездiң өзiндеақ Қазақстанның кейбiр қалалары мен ауылдарында құ
рылған жастар ұйымдары белсендi жұмыс жүргiздi.
1917 жылы Әулиеата мен Меркеде “Қазақ жастарының революцияшыл
одағы” құрылды. Ақмолада нақ сондай “Жас қазақ” ұйымы жұмыс iсте
дi. Кейiннен осы ұйымдардың кейбiр мүшелерi (С.Сейфуллин, Т.Рысқұ
лов) Қазақстанда Кеңес өкiметiн орнату жолынд а жанқиярлықпен
күрестi.
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1917 жылғы Ақпан революциясынан кейiн Қазақ
станның солтүстiк облыстарында кадеттер ұйымы жұмы
сын жандандыра түстi. Семейде олар “Свободная речь”
деген өз газетiн шығарып тұрды. Кадеттер бөлiнбес бiртұтас
Ресейдi, конституциялық монархияны қалыптастыру
саясатын жақтады. Кадет партиясы Орталық Комитетi
нiң мүшесi Ә.Бөкейханов мұндай бағдарламалық қағи
далармен келiспейтiнiн, өзiнiң бұл партиядан шығатынын
мәлiмдедi.
1917 жылдың көктемiнде эсер ұйымдары пайда
болды. “Жер оны өңдейтiндерге берiлсiн!”, “Жер — бүкiл
хал ықтың меншiгi!” деген ұрандары, Түркiстандағы
съезде патша өкiметiнiң отарлау саясатын айыптауы
оның уақытша табысқа жетуiн қамтамасыз еттi. 1917 жы
лы жазға қарай барлық Кеңестер (Черняев Кеңесiнен
басқасы) солардың қолында болды. Сонымен қоса Орал
да, Атырауда, Петропавлда, Павлодарда, Көкшетауда,
Семейде казак партиясының бөлiмшелерi жұмыс iстедi.
Сөйтiп, Ресейдегi сияқты, оның ұлттық аймағы — Қа
зақстанда да көппартиялы жүйе қалыптасты. Қазақстанда
ұлттық, дiни, таптық, сословиелiк негiзде пайда болған
әртүрлi партиялар мен топтар өзара келiсiмге келе алмай,
бiр-бiрiмен шиеленiскен айтыс жүргiздi. Сонымен бiрге
1916 жылғы қозғалыс, оның iзiнше болған 1917 жылғы
Ақпан революциясы Қазақстанның халық бұқарасын
дүр сiлкiндiрiп, тарихи үрдiстiң дамуын жеделдетуге се
бепшi болды.
1. Ақпан революциясының жеңiсiн қазақ зиялыларының
құптап қарсы алуының себебi неде?
2. Ақпан революциясынан кейiнгi кезеңдегi Қазақстандағы
саяси оқиғаларға сипаттама берiңдер.
3. Революциядан кейiнгi кезеңде қоғамдық ойдың өрiстеу се
бептерiне назар аударыңдар.
*
4. 1917 жылғы Ақпан революциясының мақсаттары мен мiндет-
		 терiн анықтаңдар, оларды 1991 жылғы тәуелсiз Қазақ мемлекетiнiң мақсаттарымен, мiндеттерiмен салыстырыңдар.

§ 6. Қазақстан 1917 жылғы Қазан төңкерiсi қарсаңында
Қазақстанда Қазан төңкерiсiнiң алдында қалыптасқан саяси
ахуал. Мұсылман үкiметтерiнiң құрылуы және олардың больше
виктермен қақтығысы.
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Қазақстанда революциялық қозғалыстардың өрлеуi.
Уақытша үкiметке бұрынғы империяның артынан тау
сылмас мәселелер мен шырғалаңы көп шиеленiстер қал
ды: таптық, әлеуметтiк, экономикалық, ұлттық, дiни
қайшылықтар етектен тартып жатты. Уақытша үкiметке
елдi титықтатқан, ұзаққа созылған империалистiк соғыс
тан шығаратын күш қажет болды. Уақытша үкiмет ұлт
мәселесiн, аграрлық мәселенi түбегейлi шешiп бере ал
мады. Елге ашаршылық қаупi төндi.
Қазақстан еңбекшiлерiнiң Уақытша үкiмет саясатына
наразылығы күн сайын күшейе түстi. Өндiрiс тоқырап,
егiс көлемi азайды. Жұттан мал көп қырылды. Ең қажет
тi тауарлардың әкелiнуi азайып, ауыл шаруашылығы
өнiмдерiнiң бағасы қымбаттады. Сырдария және Жетiсу
облыстарының тұтас аудандарын ашаршылық жайлады.
Осындай жағдайда Уақытша үкiметке қарсы қозғалыс
өрiстеп, етек жая түстi. Жұмысшы, солдат, шаруа депу
таттары Кеңестерiнiң ықпалы барған сайын артты.
Клерикалды-буржуазиялық топтардың ықпалы күштi
болған жекелеген аудандарда еңбекшiлер таптық ұста
ным бойынша Кеңестер құрды. Ташкентте мұсылман
жұмысшылары депутаттарының Кеңесi пайда болды.
Бiрқатар аудандарда қазақ депутаттарының Кеңестерi
құрылды. Бұқара санасының өсуiне қарай олар шаруа де
путаттарының Кеңестерiмен бiрiктi.
1917 жылғы маусымда шаруа және қазақ депутаттарының бiрiккен
Қостанай уездiк Кеңесi, Өскеменде шаруа, казак және қазақ депутаттары
ның уездiк Кеңесi құрылды. Нақ осындай кеңестер көптеген өзге уездерде
де пайда болды.

Мамыр айында Семей облысындағы Даубай кенiшiнiң
қазақ жұмысшылары ереуiл жасады. Олар жалақыны
көбейтiп, тұрмыстық жағдайларының жақсартылуын
талап еттi. Ереуiлшiлердiң талаптарын кенiш әкiмшiлiгi
қанағатт анд ырудан бас тартты. Бұған жауап ретiнде
жұмысшылар жұмысты тоқтатты. Риддерде де жұмыс
шылардың бой көрсетуi болды. Жұмысшы депутаттары
Кеңестерiнiң бастамасы бойынша Петропавлд ың, Се
мейдiң, Оралдың, Перовскiнiң кәсiпорындарында, кен
зауытында және мұнай өнеркәсiбi кәсiпорындарында
8 сағ-тық жұмыс күнi енгiзiлдi.
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Уақытша үкiметтен жер де, астық та ала алмаған Қа
зақстан еңбекшiлерi аграрлық мәселенi өз бетiмен шеше
бастады. Олар болыстар мен ауыл старшындарының
жерi мен малын күшпен тартып алды. Мәселен, Верный
уезiнiң жекелеген болыстарында қазақ кедейлерi болыс
тарды орнынан түсiрiп, байлардың көп малын айдап әкеттi.
Қарқаралы және Павлодар уездерiнде, Бөкей ордасы
мен басқа да жерлерде қазақ шаруаларының бой көрсе
тулерi болды. Қоныс аударып келгендер де жер мен астық
жол ындағы күреске көтерiлдi.
1917 жылы 29 тамызда Перовск Кеңесi кәсiподақ
тармен және солдаттармен бiрлескен мәжiлiс өткiзiп,
онда бүкiл өкiмет билiгiн кеңестерге беру туралы қарар
қабылдады.
Семейде Кеңес және гарнизон комитеттерiнiң бiрлескен мәжiлiсi бүкiл
өкiмет билiгi Кеңес қолына көшкенi туралы қарар қабылдады. Жұмысшы,
солдат және шаруа депутаттарының Черняев, Әулиеата Кеңестерi де
осындай көзқарас ұстанды. 1917 жылдың күзiне қарай революциялық
өрлеу қуатты серпiн алды.
Темiр, Қостанай, Петропавл уездерiнде, Бөкей даласында, Жетiсу,
Сырдария, Ақмола облыстарында шаруалардың жаппай бой көрсетулерi
болды. Перовскiде солдатқа алынғандардың әйелдерiнiң жаппай манифес
тациясы, Павлодарда, Петропавлда, Верныйда, Әулиеатада және басқа
қалаларда еңбекшi әйелдердiң бой көрсетулерi болып өттi.

Билiк үшiн күрескен саяси партиялар мен ағымдар
бұқараны өз жағына қаратып алу үшiн дағдарыстан шы
ғудың әр алуан бағдарламаларын ұсынып, топтаса түстi.
Монархиядан қалған күйзелген шаруашылық пен
төн iп келе жатқан ашаршылық, Уақытша үкiметтiң
халыққа нақты кепiлдiк бере алмауы, ұсақ буржуазия
шыл бұқара арасында анархиялық пиғылдардың өршуi
жалпы ұлттық дағдарыстың пiсiп-жетiлгенiн анықтап
бердi. Халық контрреволюцияшылар мен пролетариат
диктатурасының бiрiн таңдауға тиiс болды.
1917 жылғы Қазан төңкерiсi осындай жағдайда жү
зеге асырылды. Бейбiтшiлiк, жер, бостандық, ұлттың
өзiн-өзi билеуi сияқты жалпыадамзаттық мұраттарды
көтерудiң төңкерiс тағдыры үшiн зор маңызы болды. Жер
мен бiтiм туралы тарихи декреттердiң қабылдануы, мил
лиондаған адамдардың арманы мен тiлегiне сай келген
Кеңес өкiметiнiң Ұлт саясаты туралы бағдарламасының
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жариялануы революцияның бүкiл ел көлемiнде тез арада
жеңiске жетуiне зор ықпал еттi.
Большевиктердiң “Ресей мен Шығыстың барлық еңбекшi мұсылман
дарына!” деген үндеуiнде былай деп көрсетiлдi: “Ендiгi жерде Сiздердiң
дiни сенiмдерiңiз, Сiздердiң әдет-ғұрыптарыңыз, ұлттық және мәдени
мекемелерiңiз ерiктi және оларға қол сұғылмайтын болады. Өздерiңiздiң
өмiрлерiңiздi өз ерiктерiңiзбен, ешбiр бөгетсiз құра берiңiздер. Бұлай етуге
Сiздердiң толық құқықтарыңыз бар”.
Ресейдегi 1917 жылғы Қазан төңкерiсi, оның қорытындылары ту
рал ы оқығандарыңды естерiңе түсiрiңдер. (Дүниежүзi тарихы.
9-сынып.)

Ұлттық қозғалыстардың қанат жаюы. ХХ ғасырдың
алғашқы онжылдықтарындағы Қазақстандағы ұлттық
қозғалыстар бірсарынды болмады. Жетекшілік үшін
күреске бұрынғы билік өкілдері мен қалыптасып келе жат
қан зиялы қауым қатысты. Революция мен Азамат соғысы
жылдарында оның ядросын Петербургтің, Мәскеудің,
Варшаваның, Қазанның, Омбының, Орынбордың жоғары
оқу орындары мен училищелерін бітіріп келгендер құрады.
1917 жылдың көктемі мен жазында қазақ еңбекші
лерінің арасынан тыл жұмыскерлерін біріктіретін ұйымдар,
“қаражұмыскерлер” одағы және революциялық-демо
кратиялық жастар ұйымдары құрылды. Жұмысшы, солдат
және шаруа депутаттарының Кеңесіне жақын ұйымдар
пайда болды. Бұлар — “Верный қалалық мұсылман жұ
мысшыларының біріккен одағы”, Жаркенттегі “Жұмыс
шы одағы”, Қазақстанның оңтүстігінде құралған “Мұ
сылман еңбекшілерінің одақтары” (иттифактар). Кейі
нірек, 1917 жылы Мәскеуде “Мұсылмандар одағының”
V съезі ашылды. Онда “Ислам Кеңесі” (“Шура-и-ис
лам”) құрылды. Шураның жұмысына Қазақстаннан
Ж.Досмұхамедов, Ж.Ақбаев, К.Тоғысов, М.Шоқай жә
не басқа қайраткерлер қатысты. “Ислам Кеңесі” өзінің
алдына біртұтас “Үлкен Түркістан” мұсылман мемле
кетін құру мақсатын қойды.
Жастардың қоғамдық ұйымдары. Ақпан революция
сынан кейін Қазақстанның кейбір жерлерінде жастар
ұйымдары мен үйірмелері пайда болды. Олардың айнала
сына қазақтың демократиялық зиялы қауымы өкілдері,
оқитын жастар, ауыл мұғалімдері шоғырланды. Олардың
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саны 20-ға жуық болды: Омбыда
“Оқушы жастардың демократиялық
одағы”, Ақмолада “Жас қазақ”, Спасск
зауытында “Жас жүрек”, Петропавлда
“Талап”, Семейде “Жанар”, Меркеде
(Әулиеата уезінде) “Қазақ жастары
ның революциялық одағы”, т.б. Соңғы
ұйымды Т.Рысқұлов басқарды. Басын
да қазақ жастары ұйымдарының көбі
алдына мәдени-ағартушылық мін
деттер қойды. Кейін, революциялық
қозғалыстың өсу үдерісінде және
таптық жіктелу күшейгенде олар
Мұстафа Шоқай
таптық, әлеуметтік және саяси ма
ңыздағы міндеттерді шешуге таяп келді. Олардың кейбірі
большевизм туының астына кіріп, социализм жағына
шықты, енді біреулері “Алаш” партиясының соңынан еріп,
қазақтың ұлттық мемлекеттігін құру идеясын қуаттады.
Мұсылман үкiметтерiнiң құрылуы. 22 қарашада
Ферғана хандығының бұрынғы астанасы Қоқан қаласында
Бүкiлтүркiстандық төтенше IV съезд ашылды. Оны ашқан
М.Шоқай Ресей мен Түркiстандағы саяси жағдайды
сипаттай келiп: “Орталықта болып жатқан оқиғалар шет
аймақтарды өзiн-өзi қорғаудың және ұлы ұлттық төңке
рiстi құтқарудың жайын ойлауға мәжбүр етуде”, — деп
мәлiмдедi.
Съезд “Түркiстан — Ресей Фед ерациясының құра
мындағы аумақтық орналасуы жағынан автономиялық
республика” деп жариялады. Түркiстан автономиясының
нормаларын белгiлеу Құрылтай жиналысына тапсыры
лып, аз ұлттардың құқықтары барынша сақталатындығы
айтылды. Автономиялық Түркiстан үкiметiн басқаратын
Уақытша Кеңеске премьер-министр және Ішкi iстер ми
нистрi болып М.Тынышбаев сайланды. Кейiнiрек оны
М.Шоқай алмастырды. Жаңа мемл екеттiк құрылым
“Туркестони мухтариат” (Түркiстан автономиясы) деп
аталды. Автон омияда ислам мемлек еттiк дiн ретiнде
қабылданды. Съездiң Түркiстан халықтарына Yндеуiнде:
“…Қазiр бұғаудан азат болған Түркiстанға өз жерiнiң
қожайыны болып өз тарихын өзi жасайтын күн туып
отыр” делiндi.
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1917 жылғы қарашада Қоқанда мұсылмандардың орасан зор мани
фестациясы болды. Ташкентте Жәми мешiтiнде мыңдаған адам қатысқан
митинг өттi. Түркiстан Халық Комиссарлары Кеңесi орталыққа: “Қоқанда
кертартпа тап өкiлдерi Түркiстан өлкесiнiң автономиясын жариялады” деп
хабарлады.
1918 жылғы қаңтарда Ташкент Кеңесi мұсылман үкiметiн жоймақшы
болды. Қызыл жұмысшылар отрядтары, армян партиясы — “Дашнакцутюн
нiң” қарулы милиция отрядтары және Ташкент гарнизонының бөлiмi Қоқанға
қарсы аттандырылды. 5 ақпанда Қоқан қаласы шабуылмен алынды. Yш күн
қырғын салып, талап-тонағаннан кейiн қала өртелiп жiберiлдi.
1. Қазан төңкерiсi қарсаңындағы революциялық өрлеу үрдiсi
неден көрiнiс бередi?
2. Түркiстан және Қазақстан халықтарының ұлттық өзiн-өзi би
леуге ұмтылысы немен аяқталды?
3. Мұсылман үкiметтерi алдарына қандай мақсат қойды?
Бөлімге қорытынды
ХIХ ғасыр Қазақстан үшiн Ресей империясына тұтастай бодан болуы
мен ерекшеленедi. ХХ ғасырдың басында ол шикiзат өңдейтiн әрi сауда
рыногы болып танылған отарлы өлке санатында жалпыресейлiк шаруашы
лық кешенiнiң құрамды бөлiгiне айналды.
Қазақ халқы отаршылдық езгiге мойынсұнып отыра бермедi, үнемi
қарсы әрекеттер жасаумен болды. Азаматтық қарсыласудың жалпылама
сипат алу көрiнiсi патшаның 1916 жылғы маусым Жарлығына байланысты
туындады. Бұл қозғалыстың негiзгi себебi ұлттық және әлеуметтiк езгiнiң
халықтың кегiн қайнататын деңгейге жетуiнде едi. Қозғалыстың қозғаушы
күшi тұтастай халық бұқарасы болды.
Қазақ халқының 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалысы басылып тасталды.
Бiрақ ол тарихтан iзсiз кеткен жоқ: халық бұқарасының ұлттық санасын
оятты, отаршылдыққа қарсы күрес тәжiрибесiн молайтты, саяси аренаға
қазақ зиялыларының демократиялық бағыттағы күрескер тобының өсiп
шығуына тiкелей ықпал еттi.
1917 жылғы ақпанда Ресейде буржуазиялық-демократиялық револю
ция болып, монархия құлатылды. 1917 жылғы наурыз, сәуiр айларында әр
жерде жұмысшы және солдат, шаруа депутаттарының Кеңестерi құрылды.
Алайда реформа жолымен капитализмдi дамыту бағытын ұстанған Уақытша
үкiмет Ресейдi қайта өрлетудiң нысаналы бағдарламасын ұсына алмады.
Ұлттық демократияшыл зиялылардың ұлт азаттығы үшiн күресiн
Әлихан Бөкейханов басқарды. Ақпан революциясынан кейiн Алаш
қозғалысы қайта жанданды. Қазақтардың 1917 жылғы көктемдегi Семей
облыстық съезi Бүкiлқазақ съезiне Қазақстанның болашақ автономиясын
құруды ұсынды.
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1917 жылғы шiлдеде Орынборда өткен Бүкiлқазақ съезi мемлекеттiк
басқару формасын, жер мәселесiн, халықтық милиция ұйымдастыру,
земство, халыққа бiлiм беру, сот, рухани-дiни мәселелерiн қарады. Ақпан
революциясынан Қазан төңкерiсiне дейiнгi кезеңде қоғамдық демокра
тияландыру идеясы етек алып, Қазақстанда да көппартиялы жүйе қалып
тасты.
Ұлттық қозғалысқа қосымша көптеген қалаларда жастардың қоғам
дық ұйымдары пайда болды. Олардың жалпы саны 20-ға жақындады.
Бұл ұйымдарға негізінен студенттер мен оқушылар, ауыл мұғалімдері
кірді. Олар негізінен оқу-ағарту жұмыстарымен айналысты. Кейіннен оған
қатысушылардың бір бөлігі “Алаш” партиясын жақтаушыларға айналды, ал
қалғандары большевиктерге қосылды.
Мұсылман қозғалысы да жанданды. 1917 жылы 22 қарашада олар
Қоқан қаласында төтенше IV съездерін өткізді. Онда Түркістан автономиясы
құрылды.

II б өл i м . Кеңестік тоталитарлық жүйе
жағдайындағы Қазақстан
III тарау. Кеңестер Қазақстанда.
Азамат соғысы. 1920 жылдардың алғашқы
жартысындағы Қазақстан

§ 7-8. Революция кезінде және Кеңес билігінің алғашқы
жылдарындағы Қазақстандағы ұлттық қозғалыстар
Ұлттық қозғалыстардың қанат жаю себептері. “Алаш” партиясы
және оның саяси қызметі. “Үш жүз” партиясы. Қазақ баспасөзі.
Алашорда үкіметінің құрылуы.

“Алаш” партиясының құрылуы және оның саяси қыз
меті. “Алаш” партиясы мен Алашорда үкіметінің саяси
қайраткерлігі Кеңеске дейінгі кезеңдегі және Коммунис
тік биліктің алғашқы онжылдықтарындағы Қазақстан
ның саяси тарихынан ерекше орын алады.
1905 жылдың желтоқсанында Оралда өткен бес облыс
тың өкілдері бас қосқан съезде “Қазақ конституциялықдемократиялық партиясын” құру туралы шешім қабыл
данған болатын. Кейінірек осы базада “Алаш” партиясы
дүниеге келді. 1906 жылы Семейде өткен съезде ресейлік
кадеттердің “Народная свобода” партиясының бағдар
ламасы мақұлданып, қабылданды.
Алашордашылар мынадай талаптар қойды: заңды түр
де Қазақстанның жерін қазақтікі деп жариялау; қазақ
балалары үшін мектеп, медресе, университеттер ашу; ішкі
Ресейден қазақ өлкесіне адамдардың ағылуына шектеу
қою арқылы демографиялық ахуалды ретке келтіру; бар
лық азаматтардың, соның ішінде кедейлердің, құқықтары
мен теңдігін қамтамасыз ету; т.б. Партия жетекшілері
Батысқа бағдар ұстанатынын жариялады.
Ұлттық қозғалыстың жетекшілері ұлт-азаттық қоз
ғалысын конституциялық монархия үшін күрес және
либералды реформалар ағысына түсіруге тырысты.
Олар патша өкіметін, әсіресе оның аграрлық саясатын
сынады.
Мемлекеттік Думаның депутаты Б.Қаратаев қазақтың жерін тартып
алуға қарсы шықты. Ол былай деді: “Біздің мемлекетімізде шиеленіскен
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аграрлық мәселені шаруаларды далалық өлкеге — Орал, Торғай, Ақмола,
Семей облыстарына қоныс аударумен шешуге тырысуға болмайды”.

“Алаш” саяси партия ретінде толыққанды 1917 жылы
шілдеде ұйымдасты. Оның I-съезі Орынборда өтті.
Партияның бағдарламасының жобасы “Қазақ” газетінде
жарияланды. Сол жылы қараша-желтоқсан айларында
өткен ІІ Жалпықырғыз съезінде Ә.Бөкейханов басқарған
“Алашорда” үкіметі құрылды. “Алаш” партиясы Қазақ
станның автономиялық мемлекетін жариялады.
Әлихан Бөкейханов қазақтар арасында ғана емес, орыс зиялыларының
арасында да белгілі қайраткер еді. Мемлекеттік Думаның депутаты болып
жүріп, ол кадет фракциясы қатарында болды. Ақпан революциясынан кейін
Уақытша үкіметтің Түркістан Комитетінің мүшелігіне, Торғай облысының
комиссарлығына тағайындалды. Ол социалистік революцияның жеңісін
танымады, Кеңес үкіметі қызметінің жасампаздығына сенбеді.

Ә.Бөкейханов зиялы қауымның маңызды бөлігін өз
жағына тарта білді. Олардың арасында жазушы, ағарту
шы, лингвист-ғалым А.Байтұрсынұлы, жазушы, ақын,
“Қазақ” газетін шығарушы, редактор М.Дулатұлы, көрнекті
ақын, өз халқының жарқын патриоты М.Жұмабаев, линг
вист-ғалым, жазушы, ақын Ж.Аймауытов болды. “Алаш”
партиясы мен оның жетекшілері Қазақстандағы ұлтазаттық қозғалысында прогресшіл рөл атқарды, артына
өшпес тарихи із қалдырды, бұқаралық санаға шындықтың,
ұлт егемендігі үшін күрестің мақсаттылығын ұялатты.
“Үш жүз” партиясы және оның саяси қызметі. “Үш
жүз” қазақ социалистік партиясы саяси аренаға 1917
жылдың соңында шықты. Омбыда құрылу съезі өтті. Онда
Орталық Комитет құрамы бекітілді, партияның төрағасы
болып Мұқан Айтпенов сайланды. Көлбай Тоғысов,
Ысқақ Қабенов, т.б. ОК құрамына кірді. Партияның ба
сылым органы — “Үш жүз” газеті Петропавлда 1917 жылдың
желтоқсанынан бастап шыға бастады.
Әлеуметтік құрамы жағынан “Үш жүз” “Алаштан”
өзгеше болды. Партия Омбының қала кедейлерін, шебер
лерді, жәмшіктерді, бақташыларды біріктірді. Олардың
арасында бұрын бақташылықпен айналысқан белгілі
балуан Қажымұқан да болды.
“Үш жүздің” бағдарламалық тезистері шашыраңқы
болды. Онда еңбекшілердің талаптарын ескеретін пункт
тер: қазақ шаруаларына жер беру, отырықшы өмір
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салтына ауысу, қазақ ауылдарында земск мекемелерін
құру, мектеп ашу, тұрғындар арасына білім тарату, т.б.
енгізілді. Бұған қоса “Үш жүз” заңдар жинағын құқық
пен шариғатты негізге ала отырып құруды ұсынды. Олар
дың ойынша, Құранның қатал пункттерін алып тастап,
оның некеге, отбасына, мұраға қатыстыларын қалдыру
керек. Партия соғысты бірден тоқтатуды талап етті.
Алаштың “контрреволюциялық автономиясын” сынады.
Оның орнына Ресейдің құрамында болатын түркітілдес
халықтардың біртұтас автономиясын — Түркістан Феде
рациясын құруды ұсынды.
К.Тоғысовтың партияның басшылығына келуімен “Үш
жүз” партиясының саяси бағдары өзгерді. Партия солға
бұрылыс жасады. Кеңес өкіметіне толық сенім білдірді,
жергілікті Кеңестерде бірігіп жұмыс істеуге дайындығын
көрсетті, сол мақсатпен оларға өзінің өкілдерін жіберді.
1918 жылдың алғашқы жартысында Кеңес билігі
платформасында мығым тұрған “Үш жүз” “Алашқа” қар
сы белсенді күрес жүргізді. Бұл екі қазақ партиясының
арасында ақпараттық соғыс басталды. Ұйымның өз ішіндегі
бүлдіруші әрекеттердің сол кезге тән ғайбатшылдықтың
салдарынан Қ.Тоғысов тұтқынға алынды. Сол жылдың
жазына қарай Батыс Сібірді контрреволюциялық күш
тердің жаулап алуымен байланысты партияның өзге
жетекшілері де тұтқындалды, айдалды, жойылды. Ол
партияның таралуына әкеліп соқтырды. Бұл партияның
қатарында Қазақстанның кейінгі даму жылдарында сая
си аренадан көрініп, қоғамдық қызметімен танылған
қайраткерлер Ә.Досов, Ж.Сәдуақасов, т.б. болды.
“Айқап” журналы мен “Қазақ” газеті. ХХ ғасырдың
алғашқы онжылдықтарындағы Қазақстанның рухани
өміріндегі маңызды оқиға “Айқап” журналы мен “Қазақ”
газетінің шығуы болып табылады.
“Айқап” журналы іс жүзінде 1911—1915 жылдар
аралығында үздіксіз шығып тұрды. Журналдың айна
ласына шаруалар демократиялық қозғалысының өкілдері
топтасты. Оны шығарушы және редакторы дарынды
журналист, жазушы, отанының жалынды патриоты
Мұхаметжан Сералин (1871—1929) болды. Ж.Сейдалин,
37

Б.Қаратаев, С.Торайғыров, С.Сейфуллин, Б.Майлин,
С.Дөнентаев журналмен ынтымақтастықта болды.
Алғашқы жалпыұлттық газет “Қазақ” 1913—1918
жылдары шығып тұрды. Газеттің бас редакторы және
шығарушысы А.Байтұрсынұлы болды. Ә.Бөкейханов пен
М.Дулатұлы газеттің шығуына тұрақты және белсенді
көмек көрсетіп тұрды. Қазақ зиялылары газетті ХХ ғасыр
дың екінші онжылдығындағы ұлт энциклопедиясы деп
таныды.
“Айқап” журналы мен “Қазақ” газетінің беттерінде сол
кездің ең өзекті мәселелері — қазақ халқының әлеуметтік
жағдайы, оның материалдық және рухани құндылықтары,
жер мәселесі, отырықшылыққа ауысу, патша үкіметінің
отарлау саясаты, білім, дін, тағы басқа мәселелер көтеріліп
тұрды. Ең өзекті мәселелердің бірі халықты ояту идеясы
болды. Осы бағытты ұстана отырып, халықтың саясиқұқықтық сауатын көтеру, саяси партиялар құру, баспасөз
және көркемөнер арқылы еркіндік идеясын таратумен
айналысты.
Осы мақсатпен М.Дулатұлы 1909 жылы өлеңдер
жинағын шығарды. Жинақ “Оян, қазақ!” деп аталды. Бұл
сөздер алашордашылардың ұранына айналды. Жалпыға
ортақ идея сіңірілген, халықтың санасын ояту мақсатына
бағындырылған, бұқараға өркениеттің материалдық және
рухани құндылықтарымен қауышу қажеттігін уағыздаған
“Алаш” партиясының қайраткерлері өздерінің қасиетті
армандарын қазақ халқының отарлыққа қарсылық пси
хологиясының толқынында онымен үндестіре жүзеге
асыруға тырысты. Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынұлы, М.Ду
латұлы және басқа “Қазақ” газетінің айналасына топтасқан
қайраткерлер ұлттың саяси теңдігі үшін күрес тұрғысын
берік ұстанды.
Алашорда үкiметiнiң құрылуы. 1917 жылдың желтоқ
санында Орынборда өткен Жалпықазақ съезi Түркiс
тан автоном иясының басшысы М.Шоқайдың баянда
масын тыңдап, “Қоқан оқиғасын ұлт-азаттық қозғалыс
тағы демократиялық мазмұнды мойындамау, басқаша
ойлағандарды қатаң жазалау, идеологиялық төзiмсiздiк,
пролетариат диктатурасының революцияшыл ұрандарына
елiгушiлiк” деп бағалады. Осыдан кейiн қазақ халқының
автономиясы туралы мәселе қаралды.
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Қазақ автономиясы жөнiнде съезд былай деп қаулы еттi:
1. Тегi бiр, мәдениетi, тарихы бiр және тiлi бiр қырғыз (қазақ) халқы басым
тұтас аймақ болып табылатын Бөкей Ордасы, Орал, Торғай, Ақмола,
Семей, Жетiсу, Сырдария облыстары мен Ферғана, Самарқан қырғыз
(қазақ) уездерiнiң, Каспий сырты облысы Әмудария бөлiмiнiң, Алтай
губерниясының қазақ аралас тұратын болыстарының аумақтық-ұлттық
автономиясы құрылсын.
2. Қазақ (қырғыз) облыстарының автономиясына Алаш атауы берiлсiн.
3. Жер бетiндегi барлық табиғи байлықтарымен, суымен, сондай-ақ жер
қойнауымен қоса автономиялы Алаш облыстарының аумағы Алаштың
мемлекеттiк меншiгi болып табылады.
4. Алаш автономиясының барлық мекемелерiнде барлық ұлттардан
пропорциялы түрде өкiлдер болуға тиiс…
5. Алаш облыстарын жалпы күйреу мен анархиядан құтқару мақсатында
25 мүшеден тұратын Алашорда Уақытша Халық Кеңесi құрылып, оның
10 орны қазақ-қырғыздар арасында тұратын орыс және басқа халықтарға
берiлсiн.
6. Алашорданың уақытша орналасатын қонысы болып Семей қаласы
таңдалып алынсын. Қазақ (қырғыз) халқында бүкiл атқарушы өкiмет
билiгiн Алашорда дереу өз қолына алуға тиiс.

Делегаттардың көпшiлiгi жуық арада автономия жа
риялауды жақтап дауыс бердi. Бүкiлқазақтық Алашорда
Кеңесiнiң мүшелерi арасынан балама негiзде Ә.Бөкей
ханов төраға болып сайланды. “Қазақ” газетiнде Алаш
партиясы бағдарламасының жобасы жарияланды.
Он бөлiмнен тұратын бұл құжатта партияның мем
лекеттiк құрылыс, қорғаныс, дiн, ғылым мен ағарту са
ласындағы, аграрлық мәселе және т.б. жөнiндегi кең
көлемдi бағдарламалары көрсетiлдi. Жобаның негiзгi
бағдарламалық қағидалары Бүкiлқазақ съезiнiң шешiм
дерiнен көрiнiс тапты. Сөйтiп, тарихтың бетбұрысты ке
зеңiнде Алаш партиясы сол кездiң нақты мүмкiндiктерiн
ескере отырып, қазақ халқы дамуының балама жолын
ұсынды.
Төңкерiстiң осы бiр тарихи қиын кезеңiнде билеушi
партияға айналған большевиктер Алашордамен тiл табысу
жолдарын қарастырмады. Әртүрлi саяси күштердiң билiк
жолындағы тайталасы басталды. Петроградта болған Қазан
төңкерiсi Қазақстан аумағында бұрын болмаған таптық
қақтығыстарға алып келдi. Бұған қарамастан Ресейдiң
халық бұқарасы, соның iшiнде қазақтар да, Бүкiлресейлiк
құрылтай жиналысына үлкен үмiт артты. 1917 жылдың
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қарашасы мен 1918 жылдың қаңтары аралығында өткен
сайлау қазақ еңбекшiлерiнiң басым көпшiлiгi Алаш пар
тиясының бағдарламалық талаптарын қолдайтынын көр
сеттi.
Жетiсу губерниясында Алаш партиясының блогы сайлаушылар
дауысының 57,5%-ын алды. Олар Семей уезiнде (85,6%), Торғай, Орал
губернияларында (75%) бұдан да жоғары жеңiске жеттi.

Сайлау нәтижесi көрсеткенiндей, Алаш партиясы өкi
мет билiгi жолындағы күресте большевиктерге елеулi
оппозиция болды. Большевиктiк экстремизм тайталастың
ең басынан бастап-ақ бұл партияның орны баррикаданың
басқа жағында болатынын анықтап бердi.
1. Қалай ойлайсыңдар, қазір “Оян, қазақ!” ұранының өзектілігі
жойылды ма?
2. Не себептен екі қазақ партиясы, халықтың қамын ойлайтынын
жариялап жүріп, бірі-біріне қарсы саяси күрес жүргізді?
3. М.Дулатұлы “Оян, қазақ!” деп ұран тастады. А.Байтұрсынұлы
кітаб ының атын “Маса” қойып, ұйқыдағы халқының құла
ғына ызыңдап, маза бермей оятуды көздеді. М.Сералин жур
налын “Ай, қап” деп, бейқамдығына өкінген адамның сөзімен
атады. Бұлардың түпкілікті ортақ идеясын қалай түсіндіруге
болады?
4. Алашордашылардың алдарына қойған мақсаттары мен нақты
әрекеттерiне сипаттама берiңдер.

§ 9. Қазақстанда Кеңес билiгiнiң орнауы
Большевиктер өкiметiнiң орнауы. Ұлт мәселелерiнiң көтерiлуi.
Большевиктердiң шектеусiз қимылдары. Кеңестердiң алғашқы ша
ралары.

Кеңес өкiметiнiң орнауы. Кеңес өкiметi Қазақстан
аумағында бiр кезеңде орнамады. Бұл көптеген объективтi
жағдайларға байланысты болды.
Барлық демократиялық ұйымдар мен жұмысшы,
шаруа және солдат, қазақ және мұсылман депутаттары
Кеңестерiнiң, социалистiк партиялардың, қала Думала
рының 1917 жылы 15—22 қарашада Ташкентте өткен
өлкелiк съезi Түркiстан өлкесiнде жаңа үкiмет — Түркiс
тан Халық Комиссарлары Кеңесi орнағанын атап көрсеттi.
Түркiстан Халық Комиссарлары Кеңесiнiң 14 адамдық
құрамы жарияланды. Алайда онда мұсылман халқының
бiрде-бiр өкiлi болған жоқ.
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1917 жылдың қазанынан 1918 жылғы наурыздың ба
сына дейiн Кеңес өкiметi байтақ Ресейге өз билiгiн ор
натып үлгердi. Қазақ даласында Кеңес билiгi алдымен
темiржол бойындағы қалаларда орнады. 1917 жылғы қа
занда жұмысшы, шаруа және солдат депутаттарының Пе
ровск (Қызылорда) Кеңесi өкiмет билiгiн өз қолына алды.
Сол жылы қарашада билiк Әулиеата, Черняев қалаларында
Кеңестiң қолына көштi. Орынборда атаман А. Дутов бас
қарған казактардың офицерлер корпусы, Ә. Бөкейханов
басқарған Алашорда үкiметi, эсерлер мен меньшевиктер
Кеңес өкiметiне қарсы бiрiктi.
1917 жылғы желтоқсанда Балтық теңiзшiлерi азықтүлiк отрядының қолдауымен Қостанайдың жұмысшы
лары мен солдаттары өкiмет билiгiн өз қолына алған бо
латын. 1918 жылғы қаңтарда болған Қостанай Кеңестер
съезi бүкiл уезде Кеңес өкiметiн орнату туралы шешiм
қабылдады. 1918 жылдың басында Ақтөбеде, Орынборда
және Торғай уездерiнде Кеңес өкiметi орнады.
Ақмола даласы мен Есiл бойындағы Атбасар, Қызыл
жар (Петропавл), Көкшетау қалаларында Кеңес өкiметi
орнауына Батыс Сiбiрдiң Уақытша Революциялық Ко
митетi ықпал жасады. Батыс Сiбiр Кеңестерiнiң III съезi
барлық жерде — Атбасар, Қызылжар және Көкшетауда
өкiмет билiгiнiң Кеңестер қолына көшкенi туралы қаулы
қабылдады. Ақмола ревкомы Уақытша үкiметтiң жер
гiлiктi органдары құлатылып, Кеңес өкiметi орнатыл
ғанын хабарлады. Қызыл гвардия отрядының қолдауымен
жұмысшы, шаруа және солдат депутаттарының Павло
дар Кеңесi де 1918 жылдың қаңтарында өкiмет билiгiн өз
қолына алды.
Өкiмет билiгi үшiн тайталасқа түскен күштердiң
арақатынасын ескере отырып, Семей большевиктерiне
көмекке Новониколаевскiден (Новосiбiр) өкiлдер келдi.
Ревкомның басшылығымен қызыл гвардия отрядтары
құрылып, Кеңеске қайта сайлау өткiзiлдi. 1918 жылғы
ақпанның 16-сынан 17-сiне қараған түнi Семейде өкiмет
билiгi жергiлiктi Кеңестiң қолына көштi, мұның өзi Өске
менде, Қарқаралыда, Зайсанда, Шығыс Қазақстанның
өзге елдi мекендерi мен ауылдарында Кеңес өкiметiнiң
орнатылуын қамтамасыз еттi.
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1918 жылғы қаңтарда Оралда Кеңес өкiметi күшпен
орнатылды. Казактардың офицерлер мен кулактардан
тұратын әлеуеттi тобы, Жымпитыдағы Алашорда үкi
метiнiң Батыс бөлiмшесi, Төменгi Едiлде жинақталған
күштердiң қалған бөлiгi большевиктерге қарсы шықты.
1918 жылғы наурыз айында қалада жұмысшы, шаруа
және солдат депутаттары Кеңестерiнiң облыстық съезi
болып, онда Орал облысында өкiмет билiгiнiң облыстық
Кеңес Атқару комитетiнiң қолына көшкенi, казактардың
әскери үкiметi мен Алашорда үкiметiнiң таратылғаны
туралы шешiм қабылданды. Алайда қарулы күштердiң
болмауынан Орал Кеңесi бұл шешiмдi орындай алмады.
Наурыздың 28-iнен 29-ына қараған түнi контрреволю
циялық күштер төңкерiс жасады. Атқару комитетiнiң
60-қа жуық мүшесi қамауға алынып, олардың көпшiлiгi
ақ гвардияшылардың қолынан қаза тапты. Кеңес өкi
метi Оралда Азамат соғысы жылдарында ғана бiржола
орнатылды. Астрахан губерниясының құрамында болған
Бөкей ордасында Кеңес өкiметi 1917 жылғы желтоқсанда
жарияланған болатын.
Жетiсуда таптық күштердiң тең еместiгiнен соғыс
жағдайы туындады. 1918 жылғы наурыздың 2-ciнен 3-iне
қараған түнде жұмысшылар, майдангер солдаттар және
екiншi Жетiсу казак полкiнiң революциялық пиғылдағы
жауынгерлерi көтерiлiс жасады. Көтерiлiсшiлер бекiнiстi,
қару қоймасын басып алды, банктi, поштаны, телеграфты
қолына қаратып, юнкерлер мен Алашорда милициясын
қарусызд андырды. Верныйда Кең ес өкiметi жеңiске
жеттi. 1918 жылғы наурыз айының iшiнде бүкiл Жетiсу
облысында Кеңес өкiметi толық орнады.
Большевиктердiң алғашқы шаралары. Қазақстанда
Кеңес өкiметiнiң орнауына байланысты бұрынғы бур
жуазиялық-помещиктiк мемлекеттiк аппаратты қирату
және жаңа өкiмет органдарын құру басталды. Уақытша
үкiметтiң жергiлiктi органдары, қоныстандыру басқарма
лары, болыстық земство басқармалары, болыстық және
ауылдық старшындар институты, билер соты таратылды.
Жер-жерде контрреволюциялық газеттер шығаруға тыйым
салынды. Ауылдық, қыстақтық шаруа кеңестерi, Халық
шаруашылығы кеңестерi, аудандық жер-су комитеттерi
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құрылды. Жазға салым барлық қазақ болыст арында
шаруа кеңестерi жұмыс iстедi.
Кеңестердiң атқару комитеттерi жанынан денсаулық
сақтау, әдiлет, қаржы, ағарту, жер және өнеркәсiп бө
лiмдерi ұйымдастырылды. Бұл шаралар Кеңес өкiметi
жауларының қарсылығын туғызды. Банктердiң, поштателеграф мекемелерiнiң шенеунiктерi оған бағынудан
бас тартып, жұмысты тоқтатты. Iрiткi салу және iшкi
контрреволюцияға қарсы күресу үшiн кеңес елiнiң барлық
аумақтарындағы сияқты Қазақстанда да Бүкiлресейлiк
төтенше комиссия (БТК) органдары құрылды. Контррево
люцияға iш тартқаны үшiн ғана бас бостанд ығынан
айырудың енгiзiлуi, жаппай лаңкестiк жасап, кепiлдердi
атып тастау, тап жауларын қамап оқшаулау, қызыл террор
орнату — осының бәрi революцияның түпкiлiктi мақ
саттарын шын мәнiнде бұрмалау болып шықты.
1918 жылғы наурыз, сәуiрде Орынборда Кеңестердiң
Торғай облыстық I съезi болды. Съезд Қызыл Армия
бөлiмдерiн құру және жергiлiктi өкiмет органдары туралы
шешiм қабылдады. Жер және азық мәселелерi қаралды.
Қазақ депутаттары Кеңестерiнiң Ақмола уездiк съезi
1918 жылғы наурызда (С.Сейфуллин, А.Асылбеков және
басқ алар) Алашорда автономиясын терiске шығарған
қарар қабылдады. Торғай облыстық Кеңестер съезiнiң
қаулысымен Алашорданың Орынборда шығарылып тұрған
орталық органы — “Қазақ” газетi жабылды.
Ұлт мәселелерiнiң қойылуы. 1918 жылғы сәуiрде
Ташкентт е Түркiстан өлкесi Кеңестерiнiң Төтенше
V съезi өттi. Съезд РКФСР-дiң ажырағысыз бөлiгi ретiнде
Түркiстан автономиялы Кеңестiк Социалистiк Республи
касын жариялады. Кеңестiк Шығыстағы тұңғыш кеңес
тiк ұлттық мемлекеттiң құрамына Сырдария және Жетi
су облыстары да ендi.
Ұлтаралық қайшылықтар мен араздықтарды жою ба
ғытында бiрқатар шұғыл шаралар белгiлендi. Жергiлiктi
Кеңестер жанынан қазақ және орыс халықтарының ара
сындағы өзара қатынастарды реттеу жөнiндегi комитет
тер құрылды.
Қазақ, ұйғыр және орыс еңбекшiлерi арасындағы қатынастарды жақ
сартуға ұлт iстерi жөнiндегi облыстық комиссардың орынбасары А.Розы
бақиев зор үлес қосты. Қазақ еңбекшiлерi Кеңес үкiметiнiң ұлт мәселесi
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жөнiндегi шешiмдерiн мақұлдап, жергiлiктi Кеңестердiң жұмысына белсене
қатыса бастады.

Большевиктер партиясы мен Кеңес үкiметi Қазақ
АКСР-iн құруға әзiрлiкке кiрiстi. Бұл үшiн Ұлт iстерi жөнiн
дегi Халық комиссариаты жанынан Қазақ бөлiмi құрылып,
Құрылтай съезiн шақыруға дайындала бастаған болатын.
Алайда Қазақ АКСР-iн құру жөнiндегi жұмыстар интер
венция және Азамат соғысының басталуына байланысты
тоқтап қалды.
Әлеуметтiк-экономикалық мәс елелердiң шешiлуi.
Кеңес өкiм етi Қазақстанда iрi өнеркәсiптi, банкт ердi
және тасымал iсiн тез арада мемлекет қарамағына алды.
1918 жылдың көктемiнде Екiбастұз, Қарағанды, Рид
дер кенiштерiн, Ембi кәсiпшiлiктерiн, Спасск мыс бал
қыту зауытын, темiрж олдарды, Ерт iс пен Арал кеме
қатынасын, балық, тұз кәсiпшiлiктерiн, банктер мен қа
зынашыларды, Зингер компаниясының кәсiпорындарын,
былғ ары зау ыттарын, диiрм ендердi, баспах ан аларды
мемлекет қарамағына алу туралы декреттер шығарылды.
Кәсiпорындарда 8 сағ-тық, шахталар мен кенiштерде 6 сағтық жұмыс күнi енгiзiлдi. Орал-Ембi мұнайлы ауданын
қайта түлетуге алғашқы қадамдар жасалды.
Кедей шаруаларға бұрын казактардың, капиталистер
мен патша шенеунiктерiнiң қарамағында болып келген
3,5 млн десятина жер қайтарылды.
Әскери коммунизм саясатына сүйенген большевиктер
“жоғарыдан” коммуналар мен ауылдарды көбейтудi жүзеге
асырып, осы арқылы орта шаруаларды
социализмге сүйреп енгiзбек болды.

Абдолла
Розыбақиев
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Ел шиеленiскен азық-түлік дағдарысын бас
тан кешiрдi. Мемлекетте азық-түлік диктатурасы
орнатылды. Жер алғанмен, шаруалардың өз
еңбег iн iң нәтижесiне еркiн билiк ету құқығы
болмады. Сiбiрге, Ақмола, Семей облыстары мен
Қостанай уезiне жұмысшылардан жасақталған
азық-түлiк отрядтары жiберiлдi. 1918 жылдың
қаңтар — наурыз айларында олар Петроградқа,
басқа да орталық аудандарға 6 млн пұтқа жуық
астық, соның iшiнде, Түркiстан Республикасының
ашыққан халқына 200 вагон астық жiбердi.

Экономикалық саясат саласында табанды iзденiстер
жүргiзiлiп жатты. Онда ақшасыз тауар айырбасы жетекшi
орын алды. 1918 жылдың көктемiнде Семей, Ақмола
облыстарында көтерме-бөлшек сауда жойылып, оның
мiндеттерi Азық-түлiк комитетiне берiлдi. Ол халық ко
миссариатының есептеу-бөлу органы кооперация түрiнде
болды.
Капиталға қызыл гвардиялық шабуыл кезеңiнде қа
наушыларды байлығынан айыру, жекеменшiктi жою
бағыты басым болды. Халық шаруашылығының негi
зiнде теңестiре бөлу ұстанымын қабылдаған “әскерикоммунистiк” құрылғы пайда болды. Қоғам байлығының
басты негiзi еңбек туралы ұғымды көмескiлеген социа
лизм туралы аңғал, тұрпайы түсiнiк кедей тобырдың са
насына сiңе бастады. Ресейдiң пролетарлық орталықтары
жасаған экспериментке Қазақстан еңбекшiлерi зор ысырап
және құрбандық жасай отырып, iлесуге мәжбүр болды.
Төңкерiстiң сол кезеңiнде халықтық стихияның жалына
жармасқан жаңа өкiмет өзiн-өзi орнықтыру үрдiсiн асығыс
жүргiздi. Жаңа дүние орнатудың әмбебап әдiсi ретiнде
“қанаушыларды экспроприац иялау” психологиясы,
зорлық саясаты жеңiп шықты.
Ол кезде Ресейде социализмнiң қоғамдық-әлеуметтiк
алғышарттары туралы түсiнiк айқын емес едi. Дүние
жүзiлiк революцияға үмiт арту ақталмады. Осындай
жағдайда Кеңестiк саяси жүйе iшкi қорларды барынша
жұмылдыру мақсатымен күшке сүйенiп, өкiмет билiгiн
мейлiнше шоғырландыруға жанталаса кiрiстi. Проле
тариат диктатурасы, революциялық күштеу, мемлекеттiң
жаңа үлгiсi арқылы социализм орнату туралы бұрмаланған
түсiнiктер орнықты.
1. Қазан төңкерiсiнiң маңызын қалай түсiнесiңдер?
2. Қазақстанның түрлi аймақтарында Кеңес өкiметi орнауының
ерекшелiктерiн анықтаңдар.
3. Большевиктер қандай әлеуметтiк-экономикалық мәселелердi
алғашқы кезекте шешу қажет деп есептедi?
4. Ресейдегi социалистiк революцияның демократия орнына диктатура орнатуы, қызыл гвардиялық шабуыл жасауының себептерi неде?
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§ 10-11. Қазақстан шетелдiк интервенция және Азамат
соғысы жылдарында (1918 — 1920 жж.)
Қазақстандағы Азамат соғысы және шетелдiк интервенция. Со
ғыс қимылдарының барысы және нәтижелерi. Соғыс жылдарындағы
ел экономикасы. Азамат соғысының қорытындылары.

Қазақстан аумағындағы соғыс қимылдары. Азамат
соғысы — мемлекет iшiнде билiк үшiн сол ел азаматта
рының өзара соғысы. Большевиктiк билеушiлер өздерiнiң
демократияға қарсы саясатымен жағдайды шиеленiстi
рiп жiбердi. “Ақтар” деп аталған күштер бiрiгiп больше
виктерге қарсы Азамат соғысын бастады.
Ақ легионерлер 1918 жылы мамырдың соңында Петро
павлды, маусымда Көкшетауды, Ақмоланы, Омбыны,
Павлодарды, Семейдi, Қостанайды басып алды. Атаман
А.Дутов 1918 жылғы маусымда Орынборды алып, Қа
зақстанды Орталық Ресеймен байланыстыратын темiр
жолды кесiп тастады. Ақ гвардиялық “Сiбiр үкiметiн”
ресми түрде таныған Алашорда үкiметi атаман А.Дутов
пен бiрiгiп Кеңес өкiметiне қарсы шықты. Орта Азия мен
Қазақстандағы қарсыласу жалпы Ресейдегi қарама-қар
сылықтың құрамдас және ажырағысыз бөлiгiне айналды.
Капиталистiк елдер революция өртiнiң шарпуынан
сескенiп және Ресейдегi мүддесiн қорғап, интервенция
лық қарулы күштерiн Кеңестерге қарсы аттандырды.
Антанта Чехословак корпусын бүлiк шығаруға айдап сал
ды. Контрреволюцияға шетел интервенттерi көп көмек
көрсеттi. Тамыз айында Иран мен Каспий сырты облы
сына ағылшын әскерлерi ендi. Орта
Азия мен Қазақстанды интервенттер
мен ақ гвардияшылардың басып алу
қаупi төндi.
1918 жылғы наурызда Орал об
лыстық Кеңесiн талқандаған ақ ка
зактар қаланы басып алды. Оларға
қарсы күресу үшiн құрылған ерекше
жасақ сол жылдың жазында Оралды
азат етуге екi рет әрекет жасады, бi
рақ қаланы алудың сәтi түспедi.
1918 жылы қараша айында “Сi
бiр
армиясының” Екiншi жеке Да
Мағазы Масанчи
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ла корпусы Ташкенттi басып алу мақсатымен Жетiсу
майданына атаман Анненковтың дивизиясын және басқа
да әскер бөлiмдерiн жiбердi. Солтүстiк Жетiсуда табан
тiрескен ұрыстар өрши түстi.
Кеңестер Түркiстан мен Қазақстанда “Мұсылман бө
лiмдерi” деп аталған әскери бөлiмдер құрды. Ұлттық әс
кер бөлiмдерiн құру бастапқыда ерiктiлiк қағидасымен
жүргiзiлдi. 1920 жылы Түркiстанда байырғы халықты
әскерге тұңғыш рет күштеп жинау көрiнiс бердi. 1920
жылдың соңына қарай Қазақ Әскери Комиссариаты Бө
кей ордасында, Орал және Торғай облыстарында 37 әскер
бөлiмi мен бөлiмшесiн құрды.
Әскер бөлiмдерiн құру iстерiмен Дала өлкесiнiң төтенше комиссары
Ә. Жангелдин, Торғай уезiнiң әскери комиссары А. Иманов, қазақ атты
әскер бригадасы саяси бөлiмiнiң меңгерушiсi Б. Қаратаев, сондай-ақ әскери
бөлiмшелердiң командирлерi және комиссарлары Т. Әлиев, С. Арғыншиев,
Б. Алманов, А. Асылбеков, Ж. Жәнiкешев, М. Масанчи, А. Розыбақиев, О. Исаев,
А. Оразбаева және басқалар белсене айналысты. Олар халық арасында
үлкен ұйымдастыру жұмыстарын жүргiздi.

Ақ гвардияшылармен күресте Қазақстан еңбекшілері
мен қоян-қолтық шетел жұмысшылары және шаруалары —
венгрлер, чехтар, немістер, поляктар және басқалар да
қатысып, өз еркімен Қызыл әскердің қатарында соғысты.
Қазақстанның ақ гвардияшылар басып алған аумақтарында
партизандық күрес пен халықтық қозғалыстар кең етек
алды. Олар Қызыл Армия күштерімен өзара байланыста
әрекет етті. Қазақстанның Азамат соғысы тарихына Қос
танай көтерілісі, Алтай мен Тарбағатайдағы “Тау қыран
дары” партизандық ұйымдарының жеңістері енді. Чапаев
дивизиясының Орал мен Орынборды қорғауы кейінгі ұр
паққа ерліктің үлгісі ретінде есте қалды.
Қазақстан аумағында өрiс алған соғыс қимылдарының
дамуы алғашқы кезекте Шығыс майданындағы соғыс
операцияларының барысымен тығыз байланысты болды.
1919 жылғы қаңтар айында Қызыл Армия Орынбор мен
Оралды алды. Мұның өзi Кеңестiк Ресейдiң Қазақстанмен
және Орта Азиямен тiкелей байланысты қалпына келтi
руiне мүмкiндiк бердi. Осы жылдың көктемiнде Антанта
Кеңес елiне бiрiккен жорық жасады. Басты соққыны Кол
чактың ақ гвардияшыл әскерлерi бердi.
47

Ақ гвардияшыларға қарсы партизан қозғалысы өрiстедi.
Партизан қозғалысына әскерден қайтқан солдаттар мен
матростар, Ақпан революциясы мен Қазан төңкерiстерiне,
1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалысына қатысқандар бас
шылық еттi.
Қостанай уезiнде астыртын жұмысты Мәскеудегi Қазан қарулы төңкерi
сiне қатысушы М. Г. Летунов, Қара теңiз әскери флотының бұрынғы матросы
Г. И. Муляр, Қысқы Сарайға шабуыл жасауға қатысқан А. И. Миронов, Торғай
депутаттар Кеңесiнiң мүшесi К. М. Иноземцев, үш революцияға қатысушы,
Қостанай төтенше комиссиясының төрағасы И. Эльбе, әскерден қайтқан
А. Жиляев және басқалар ұйымдастырды. Кеңарал болысында астыртын
жұмысты 1916 жылғы қозғалыс жетекшiлерiнiң бiрi Өтеп Ыбыраев, Ой
болысында Кәкiмжан Саркин басқарды.

Солтүстiк Жетiсуда Кеңес өкiметiн орнатуда Черкасск
қорғанысы (1918 жылғы маусым — 1919 жылғы қазан)
үлкен рөл атқарды. Колчак тылында шаруалар көтерiлiс
жасап, 1919 жылғы сәуiрде Қостанайды шабуылмен
алды. Көтерiлiске шыққандар Әскери Кеңес, Әскериреволюциялық трибунал, партизан армиясының штабын
сайлады. Алайда олар қалада орныға алмады. Жақсы
қаруланған Колчак отрядтары Қостанайды қайта басып
алды.
Қазақстандағы Колчак әскерлерiн талқандау Шығыс
майданының Солтүстiк және Оңтүстiк топтарына жүк
телдi. М. В. Фрунзе басқарған Оңтүстiк топтың әскерлерi
1919 жылғы маусымда Уфаны азат еттi. Шiлдеде Орал
ды қоршауға алған ақ гвардияшыл әскерлердi талқандауға
25-Чапаев дивизиясымен бiрге қазақ атты әскер бригада
сы қат ысты. 1919 жылдың жазында Шығ ыс майдан
әскерлерi Колчак қолын Оралдан асыра қуып тастады.
1919 жылғы Шығыс майданда Колчактың ақ гвардия
шылар армиясының жеңілісі Батыс, Солтүстік, Солтүс
тік-Шығыс, Жетісу өңірлерін азат ету жағдайын жасады.
1919 жылы Қазақстанның негізгі аумағы ақ гвардияшы
лардан босатылды. 1920 жылы наурызда Қазақстанда
әрекет еткен соңғы майдан — Солтүстік Жетісу майданы
жойылды.
Түркiстан майданының 1-армиясы Орынбор контр
революциясының негiзгi күшi Колчак әскерлерiнiң
Оңтүстiк армиясына қарсы Ақтөбе бағытында шабуылға
шықты. Шабуыл жасаушыларға Арал теңiзi жағынан
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Ақтөбе майданының бөлiмдерi қолдау көрсеттi. Колчак
шылардың қыспаққа түскен Оңтүстiк армиясы тiзе бү
гуге мәжбүр болды. 1919 жылғы қыркүйекте Орынбор —
Ташкент темiржолының Мұғалжар стансысында 1-армия
Ақтөбе майданының бөлiмдерiмен түйiстi. Соның нәти
жесiнде Түркiстан Орталық Ресеймен қайта қосылды.
Жылдың соңына қарай Орал облысы ақ казактардан то-
лық арылды.
1920 жылғы 5 қаңтарда Түркiстан майданының әс
керлерi Атырауды алды. Орал майданы жойылды. 1919
жылдың күзiнде Шығыс майданның 5-армиясы (қолбас
шысы М. Н. Тухачевский) Солтүстiк, содан соң Шығыс
Қазақстанды азат ете бастады. Петропавл, Ақмола қала
лары азат етiлдi. Сол жылғы қарашада Семейде Колчак
өкiметi құлатылып, Әскери-революциялық комитет құ
рылды. Ол қалада Кеңес өкiметiн қалпына келтiрдi.
1920 жылғы наурыздың соңына таман Семей облысы
ның солтүстiгi ақ гвардияшылардан азат етiлiп, Жетiсу
майданы жойылды.
Әскери құрамалардың жасақталуы. Қазақстандағы
Орал, Ақтөбе, Жетісу майдандары Азамат соғысының
шешуші Шығыс майданымен тығыз байланыста болды.
Азамат соғысы үдерісінің бірлігі күресіп жатқан күш
тердің жайғасуындағы біркелкілікте ғана емес, олардың
әскери операцияларды байланыстыра жүргізуінеде
байланысты болатын. Соғыстың басты майдандарындағы
әскери қимылдардың өзара байланысты әрекет жасауының
тиімділігін большевиктер жақсы түсінді. Бұл әдіс Орынбор
мен Оралды азат еткенде, Колчак әскерін талқандағанда,
Солтүстік және Шығыс Қазақстанды, Жетісуді ақ
гвардияшылар мен олардың одақтастарынан азат еткенде
өзінің практикалылығын көрсеткен болатын.
Азамат соғысы жағдайында Қызыл Армияны құру
жұмысы қарқынды жүріп жатты. Әскер қатарына орыс
тармен қоса қазақ еңбекшілері де тартылды. БОАК-нің
1918 жылғы 29 мамырдағы Декреті бойынша әскер жа
сақтауда еріктілік емес, міндеттілік енгізілсе де, белгілі
уақытқа дейін ерікті жасақтар сақталып қалып отырды.
1918 жылдың жазында біртұтас Қызыл Армияның құ
рамды бөліктері ретінде ұлттық әскери құрамалар пайда
бола бастады. 1918 жылдың күзінде Бөкей Ордасының
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аумағында алғашқы қазақ атты әскер полкі құрылды.
Ақ казактарға қарсы күресте ерлік көрсеткені үшін
полк БОАК-нің құрметті Қызыл Туымен марапатталды.
1919 жылдың жазында екінші қазақ атты әскер полкі
жасақталды. Соңынан бұл екі полк атты әскер бригадасына
бірікті. 1918 жылдың соңы мен 1919 жылдың басында
Ә.Жангелдин мен А.Имановтың басқаруымен Торғайда
екі, Ырғызда бір эскадрон жасақталды. 1919 жылы Сте
пан Разин атындағы бірінші орынборлық казак полкі
құрылды. 1919 жылдың сәуір-маусым айларында Оралды
қорғауға қатысқан казак эскадроны алғашқы кеңестік
үлгілі казактік полкке айналды.
Соғыс жылдарындағы экономикалық саясат. Азамат
соғысы жылдарында демографиялық ахуал келеңсiз өз
герiстерге ұшырады. Мал саны күрт азайып кеттi. Көп
теген адамдар мекендеген жерiн тастап, көшiп кетуге,
кейде шекараның арғы жағына өтiп кетуге мәжбүр болды.
Қатыгездiк пен зорлықтың күшеюi ертеңгi күнге сенiм
сiздiк туғызды. Солай бола тұра, Азамат соғысы жағ
дайында Қазақстан еңбекшiлерi күйзелiске, ашаршылық
қа қарсы одан әрi жанқиярлықпен күресе бердi.
1919 жылғы желтоқсанда Кеңес үкiметi АлександровГай — Ембi темiржол желiсiн салуға шешiм қабылдады.
Бұл темiржол Орал-Ембi мұнайлы ауданын Орталық Ре
сеймен жалғастыруға тиiс едi. Кеңес үкiметi елдiң ашық
қан облыстарының халқын астықпен қамтамасыз ету үшiн
Петропавл — Көкшетау темiржол желiсiн салуды маңызды
деп санады.
Кеңес республикасының экономикасы майдан мұқ
таждарына жұмыс iстедi. 1919 жылы қаңтарда астық
дайындау мен бөлу монополиясына азық салғырты қосыл
ды. Өлкенiң адам және материал байлықтарын барынша
игеру экономикалық әдiске жатпайтын күштеу әдiсте
рiмен (реквизициялау, наряд арқылы) жүргiзiлдi. Ұсақ
өндiрушiлер майдагерлiк артельдерге бiрiктiрiлдi. Жұмыс
күшiн есепке алу мен бөлу жүйесi, егiстiктердi суландыру,
жол салу, отын дайындау, жүк тасу жұмыстарын орындау
үшiн еңбек салығы енгiзiлдi.
Кейбiр әскери бөлiмдер еңбек армиясы жағдайына
көшiрiлдi. Әскери коммунизм саясаты жергiлiктi бюджет
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тердi жоюдан, оларды бiрыңғай мемлекеттiк бюджетке
қосып, бiртұтас қазына құрудан, ұсақ және майдагерлiк
өнеркәсiптi мемлекет меншiгiне алудан көрiнiс бердi.
Батыс, Солтүстiк және Шығыс Қазақстан аудандарында
астық дайындалды. Көктем мен жазда өлкеге орталықтан
азық дайындаушылар ретiнде 11 500-ге жуық жұмысшы
келдi.
Халық шаруашылығын милитаризациялау, экономи
каны орталықтан басқару жүйесi, еңбектi ұйымдасты
рудың әскери формалары, бөлу ұстанымы, бұқараның
кедейленуi — осының бәрi большевиктер басқарған Ке
ңестердiң социалистiк түсiнiктегi тәжiрибелерге әзiр бол
мағанын көрсеттi. Империалистiк және Азамат соғысы
экономикалық дағдарыс туғызды. Мемлекет иелiгiндегi
кәсiпорындардың көпшiлiгi жұмыс iстемедi. 1913 жыл
мен салыстырғанда Қазақстанда мұнай өндiру 4 есе, Қа
рағандыда көмiр өндiру 5 есе қысқарды. Ал мыс өндiру
мүлде тоқтап қалды. Риддер кенiштерi, Екiбастұз көмiр
орындары және Спасск кен байыту фабрикасы толық iстен
шықты. Республиканың ауыл шаруашылығы да құлдырап кеттi. Кеңес өкiметi еңбекшiлердiң жағдайын же
ңiлдетуге ұмтылып, тiршiлiкке қажеттiнi коммунистiк
негiзде бөлудi ойластырды.
Алайда зорлыққа негiзделген азық-түлiк саясаты сәт
сiздiкке ұшырады. Шаруалардың шыдамы таусылды. Қос
танай, Ақмола, Орал, Семей губернияларында көтерiлiс
ошақтары пайда болды. Шын мәнiнде, бұл қозғалыстар
шаруалардың Кеңес өкiметiне, оның озбырлық саясатына
деген наразылығынан туындады.
1921 жылдың ақпан айында патша армиясының полковнигi Николаев
пен есаул Токарев бастаған 25 мың адамнан тұратын отряд Петропавл
қаласында Кеңес өкiметi органдарының үйiн қиратты. Азық-түлiк салғыртына
наразы орташа шаруалардың бiр бөлiгi көтерiлiсшiлерге қосылды. Сiбiр мен
елдiң орталығы арасындағы темiржол қатынасы үш апта бойы үзiлiп қалды.
1921 жылдың наурыз айында Орал губерниясында Сапожков отрядының
қаруланған 10 мыңнан астам бүлiкшiлерi әрекет еттi. Қарқаралы уезi
нiң 70-тен астам басшы партия және кеңес қызметкерлерi көтерiлiсшiлер
қолынан қаза тапты. Кеңеске қарсы топ әскери коммунизм саясатына
шаруалардың наразылығын шебер пайдаланды.

Ұсақ тауарлы өндiрiспен айналысатын шаруалар мүд
делерiн ескеретiн жаңа экономикалық саясат керек
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екенi айқындала түстi. Экономика мәселесi саясатқа ай
налды.
Азамат соғысының қорытындылары. Азамат соғысында
8 млн адам қаза тапты. Қызылдар мен ақтардың қимылынан
алдымен қарапайым халық зардап шектi. Олардың
қайсысы болса да малды, ең алдымен, жылқыларды өз
қарамағына алып, қазақтар арасында күштеп мобилизация
жүргiздi, ауылдарды және даланы өртке орады. Атамандар
Дутов пен Анненковтың казактары ерекше қатыгездiгiмен
көзге түстi.
1927 жылы Семейде қарсы болған Б. Анненковқа сот процесiнде оқиғаға
куә болғандардың бiреуi 1918 жылғы қазан айында атаманның Өскеменге
“Моңғол” деген кемемен қалай келгенiн, түрмеге қамалғандар арасынан
28 адамды iрiктеп алып, кеме трюмiне айдап тыққанын айтып берген.
Олардың арасында жұмысшы, шаруа және казак депутаттары Өскемен уездiк
Кеңесiнiң тұңғыш төрағасы Яков Ушанов бар едi. “Ол жүре алмады, — деп
еске алды куәгер. — Сондықтан оны зембiлге салып әкелiп, трюмдегi киiз үс
тiне жатқызды. Соның iзiнше нөкерлерiн ертiп, үрмелi аспаптар оркестрiмен
думандатып атаман келдi. Кеме жағалаудан ұзай бастады. Анненковтың
бұйрығымен оркестр әдейi қамаудағыларға арнап азалы марш ойнады.
Анненков бастаған ақ офицерлердiң мас тобы Ушановты сулы киiз төсенiшке
орап, от жағатын орынға сүйреп апарды да, кеменiң лаулап жанып жатқан
ошағына тастады...”
Б. Анненков әсiресе Солтүстiк Жетiсуда ерекше құтырынды. Сотта тағы бiр
куә 1918 жылдың соңында анненковшылардың үш күн iшiнде Лепсi уезiнiң
Петровский, Пятигорское және Подгорное деген үш қонысын қалай өртеп,
тонағанын айтып бердi.

Азамат соғысындағы жеңiс халыққа тым қымбатқа
түстi. Контрреволюцияның күшi басым едi. Халықара
лық капитал, офицерлер корпусы, казактардың бiр бөлiгi,
Ресейдiң үстем таптары соның жағында болды. Ұлт аймақ
тарындағы тайталасушы күштер де өлiспей берiспейтiн
шайқасқа түстi.
Азамат соғысының барысында Кеңес үкiметi Алаш
ордамен келiссөз жүргiздi. Бiр жағынан, Кеңестер алаш
қатарындағы буржуазиялық мамандарды өзiне тартқысы
келдi, екiншi жағынан, контрреволюция мен интервенция
тарапынан қатыгездiк пен зорлықтың күшейтiлуi алаш
зиялыларының өздерiн Кеңес өкiметi қосынына әкеп қос
ты.
Ұлттық келiсiм тактикасына қол жеткiзуде қазақ халқының ағартушы
сы әрi гуманисi А.Байтұрсынұлының сiңiрген еңбегi зор болды. Ол “Төңкерiс
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және қазақтар” деген мақаласында: “Ресей халықтары құқықтарының
Декларациясын жариялау қазақтардың ұлт мәселесiне мұқият қарауының
басталуы деп санауға болады. Колчак өкiметiнен Кеңес өкiметiн артық
көргенде бiз қателескен жоқпыз деп мен шын жүректен айта аламын және
өз жолдастарымның көңiлiн орнына түсiре аламын.
Бүкiлресейлiк Орталық Атқару комитетiнiң (БОАК) 1919 жылғы 4 сә
уiрдегi қаулысында “Кеңес өкiметiне қарсы Азамат соғысына қатысқан
қырғыздар (қазақтар), сондай-ақ қырғыздардың бұрынғы ұлттық Алаш
орда үкiметiнiң мүшелерi өздерiнiң бұрынғы контрреволюциялық қыз
метi үшiн ешқандай қуғынға салынып, жазаға тартылмауға тиiстi деп
көрсетiлген”, — деп жазды.

*
		

1. Азамат соғысы деп қандай соғысты айтамыз?
2. Азамат соғысының негiзгi оқиғаларын атап көрсетiңдер.
3. Соғыс жылдарындағы экономикалық саясаттың бағыты қалай
болды?
4. Азамат соғысы деген не, интервенттік соғыс деген не?
5. Қазақстандағы соғысқа шетелдіктер көптеп қатысты. Кейбіреулері Кеңес жағында, екіншілері ақтар жағында ұрысты. Олар
неге бөтен елде, бөтеннің мүддесі үшін соғысты?

§ 12. Қазақтың ұлттық мемлекеттiгiнiң қайта
қалпына келтiрiлуi
Қазақ Автономиялы Кеңес Социалистiк Республикасының
құрылуы. ҚазАКСР-i құрылуының тарихи маңызы.

Қазақ автономиясының құрылуы және оның тарихи
маңызы. Патша үкiметi Оралдан асып, Тынық мұхитқа
жетер жолда Еуразия аумағын мекен еткен жауынгер
елдi бағындыру үшiн екi ғасырға жуық аяусыз күрес жүр
гiзiп келдi.
Қазақ халқын отарлық езгiден азат ету, эволюциялық-конституциялық
жолмен автономиялық ұлттық мемлекет құру идеясы қозғалыстың негiзгi
өзегiне айналды. Осылай XX ғасырдың басындағы ұлт-азаттық қозғалыс
өзiнiң даму барысында қазақтың ұлттық мемлекеттiгi Алашорда үкiметiн
құруға алып келген едi.

Азамат соғысы шет аймақтар халықтарының ұлттық
мемлекеттiгi идеяларымен санаспауға болмайт ынын
большевиктерге тағы да көрсеттi. Олар кеңестiк негiзде
Қазақ автономиясын құру жөнiнде дайындық жұмысын
жүргiзуге мәжбүр болды.
1919 жылы 10 шiлдеде В. И. Ленин Қырғыз (Қазақ)
өлк есiн басқару жөнiндегi революциялық Комитет
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туралы Декретке қол қойды. Онда
Қазақ революциялық комитетi
өлкенiң ең жоғары әскери-азаматтық
басқармасы ретiнде құрылатыны
айтылды. Декретте оның мақсаттары
мен мiндеттерi — контрреволюция
мен интервенцияға қарсы күресу,
өлкеде мемлекеттiк, шаруашылық
және мәдени құрылыс үшiн жағдай
жасау, Қазақстанда Кеңестердiң
Құрылтай съезiн әзiрлеу белгiлендi.
Революциялық комитеттiң қарауына
Сәкен Сейфуллин
Астрахан губерниясының қазақтар
тұратын өңiрлерi мен Орал, Торғай, Ақмола, Семей облыс
тары кiрдi.
Қазақ ревкомының басшысы болып, ұлты поляк, 1902 жылдан Компартия
мүшесi, кеңестiк тұңғыш комиссар С. Пестковский тағайындалды. Ревком
құрамына В. Лукашев, Ә. Жангелдин, А. Байтұрсынұлы, М. Тұнғаншин,
С. Меңдешев, Б. Қаратаев ендi. Кейiн оның құрамына А. Авдеев, Ә. Әйтиев,
Ә. Әлiбеков, С. Арғыншиев, Х. Ғаббасов, Т. Седельников, С. Сейфуллин,
В. Радус-Зенькович тартылды.

Қазревком мен оның жергiлiктi жердегi органдары
қазақ даласында кеңестердi ұйымдастыру, адал пиғылды
ұлттың зиялы өкiлдерiн кеңес құрылысына тарту, қазақ
жерiн бiрiктiру жұмыстарын жүргiздi. Қазревкомның ор
ганы — “Ұшқын” газетi шығарылды. 1920 жылы 9 наурыз
да өзiн “Қазақ елiнiң үкiметi” деп атаған Алашорданы
тарату туралы шешiм қабылданды. 1920 жылы 26 тамыз
да Кеңес үкiметi РКФСР құрамында “Қырғыз (Қазақ)
Автономиялы Кеңестiк Социалистiк Республикасын құру
туралы” Декрет шығарды.
1920 жылы 4 қазанда Орынбор қаласында Қырғыз (Қа
зақ) Автономиялы Кеңестiк Социалистiк Республикасы
(ҚазАКСР) Кеңестерiнiң Құрылтай съезi болды. Съезде
РКФСР құрамындағы Қырғыз (Қазақ) Автономиялы
Кеңестiк Социалистiк Республикасы (ҚазАКСР-i) жа
рияланды. Қазақ халқының ұлттық мемлекетiнiң ша
ңырағы қайта көтерiлдi. Бұл қазақ елi тарихындағы ұлы
оқиғалардың бiрi болды.
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Съезд жоғарғы өкiмет орган
д а р ын — республиканың Орта
лық Атқару Комитетi мен Халық
Комиссарлары Кеңесiн сайлады.
Қазақ АКСР Орталық Атқару Коми
тетiнiң төрағасы болып С.Мең
деш ев, ал Халық Комисс арл ары
Кеңесiнiң төрағасы болып В.РадусЗенькович сайланды. Сонымен қоса
съезде “Қазақ АКСР еңбекшiл ерi
құқықтарының Декл арациясы”
қабылданып, онда халықаралық қа
тынастардың негiзi “Ендiгi жерде В.А.Радус-Зенькович
РКФСР-ға енетiн ұлттардың өзара сенiмi мен түсiнiстiгiне
негiзделетiн тығыз және туысқандық байланыста болып
табылады” деп көрсетiлдi.
“Қазақ АКСР еңбекшiлерi құқықтарының Декларациясында” Қазақ
АКСР-iнiң конституциялық жолмен жарияланғаны аталды, мемлекеттiк өкiмет
және мемлекеттiк басқару органдары, жер саясаты, азаматтардың негiзгi
құқықтары мен мiндеттерi, сайлау жүйесi мен оның ұстанымдары, соттың
ұйымдастырылуы және қызмет жүйесi белгiлендi.
Декларацияда республиканың экономикалық және мәдени түлеуi:
“Шаруашылық жөнiнен толық өзара қимыл жасап, оның экономикалық
саясатын Ресей Федерациясының қалған бөлiктерi жүргiзiп отырған сая
сатпен үйлестiрген жағдайда ойдағыдай iлгерi басады” деп көрсетiлдi.
“Әрбiр ұлттың, — деп жарияланды Декларацияда, — ана тiлiн пайдалануға
бiрдей құқығы бар және оған толық мүмкiндiк қамтамасыз етiлуге тиiс”.

Қазақтың Кеңестiк ұлттық мемлекеттiгi жарияла
нуының зор тарихи маңызы болды. Қазақ халқы бұл актiнi
отаршылдыққа қарсы ғасырларға созылған күресiнiң
нәтижесi, ұлттық қайта өрлеу жолындағы алғашқы қадам
деп қабылдады.
1. Қазақ АКСР-iнiң құрылуының тарихи маңызын атап көрсетiңдер.
2. Алаш партиясы жариялаған автономияның Кеңестiк негiздегi
автономиядан айырмашылығы неде?

Қазақ жерiнiң Қазақ АКСР-iнiң қарамағына бiрiгуi.
Қазақ халқының байырғы жерiн бiр республикаға бiрiктiру
мақсатында Қырғыз (Қазақ) әскери-революциялық коми
тетi жанынан арнаулы комиссия құр ылып, болашақ
респ убл ик аның шек арас ын белгiлеум ен айналысты.
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Қазақ жерiнiң Қазақ АКСР-iнiң құрамына бiрiгуi

Аумақ мәселесi дау тудырды. Отаршылдық психология
санасын меңдегендер Қазақстанға Ақмола, Семей, Орал
облыстарының қосылуына қарсы шықты. Ендi бiреулер,
керiсiнше, қазақ жерiн ғана емес, сонымен қатар республи
ка құрамына Омбы облысын, Орта Азияның көп бөлiгiн,
Барнауыл уезiн, Алтай өлкесiн, т.б. қосып, араластырып
жiберу арқылы ұлттық республиканың болашағын бұлың
ғырландыруды көздедi.
Мәселенi ойластырып, байсалды шешу керек болды.
Ұлттардың этностық, экономикалық, тарихи жағдайла
ры мен келешегiн ескеру, жергiлiктi органдардың пiкiрi
мен санасу қажет едi. Бұл орайда түрлi ұсыныстар мен
пiкiрлердi тыңдауға, түрлi жобалар мен пайымдауларды
қорытуға, олардың iшiнен әдiлеттiлiкке сай келетiндерiн
тарихи негiзде таңдап алуға мүмкiндiк туды.
Орынборды Қазақстан құрамына енгiзудiң маңызы зор
болды. ҚазАКСР-iнiң тұңғыш астанасы болған Орынбор
(1920—1924 жж.) оның қалыптасуы мен дамуында елеулi
рөл атқарды.
РК(б)П Орталық Комитетi мен Бүкiлресейлiк Орталық
Атқару Комитетi Қостанай уезi еңбекшiлерiнiң өтiнiшiн
қолдады. Қостанай аймағын Қазақстан құрамына қосу
қажет екенiн Кеңес үкiметi атына жолдаған жазбасында
А.Байтұрсынұлы мен М.Сералин жан-жақты дәлелдеп
бердi. Батыс Сiбiрге енiп, бұрыннан қазақ жерi болып
келген Ақмола және Семей облыстары Қазақстан құра
мына қосылды.
В.Ленин әзiрше сенiмге ену мақсатымен орыс емес
ұлттарды үркiтпей, Кеңес жағында ұстай тұру үшiн ол
кездегi республикалар мен облыстардың ерекшелiктерiн
ескере отырып, даулы аумақтық мәселелердi шешуде Қа
зақстанның мүддесiн жақтады. Пiкiрталастар барысын
да өз халқының тарихын тамаша бiлетiн Ә.Бөкейханов,
А.Байтұрсынұлы, Ә.Ермеков, М.Сералин және басқалар
ресми деректемелерге сүйене отырып, ол жердiң ежелден
қазақтiкi екендiгiн дәлелдейтiн айғақтарын алға тартты.
Қазақ АКСР құрамында Семей (Павлодар, Семей, Өскемен, Зайсан және
Қарқаралы уездерi), Ақмола (Атбасар, Ақмола, Көкшетау, Петропавл уездерi
мен Омбы уезiнiң бiр бөлiгi), Торғай (Қостанай, Ақтөбе, Ырғыз және Торғай
уездерi), Орал (Орал, Iлбiшiн, Темiр және Атырау уездерi) облыстары, сондайақ Маңғыстау уезi, Закаспий облысы, Красноводск уезiнiң 4-және 5-адай
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болыстары, Астрахан губерниясының бiр бөлiгi (Каспий теңiзiнiң солтүстiкшығыс жағалауы), Бөкей ордас ы және теңiз жағасындағы округтерге
жапсарлас жатқан болыстар ендi.

Ұлт-азаттық қозғалысының дүмпуiн ескерген Кеңес
үкiметi аумақтық даулар мен алауыздықтарға, сондайақ жергiлiктi қызметкерлердiң шовинистiк және ұлт
шылдық пиғылдарына тойтарыс бере отырып, қазақ
халқын қайта қосу мәселелерiн шешiп бердi. 1921 жылы
Ақмола және Семей облыстары Сiбiр ревкомы қара
мағынан Қазақ АКСР-iне берiлдi. Сол жылы Қазақстан
Орталық Атқару Комитетiнiң декретiмен Жайық және
Ертiс өзендерi бойындағы бұрын казактар иеленiп келген
10 шақырымдық өңiр қазақ халқына қайтарылды.
Орта Азияны ұлттық-мемлекеттiк жағынан межелеу
барысында Кеңестiк Шығыста ұлт республикалары құ
рылып, қазақ жерiнiң бiртұтас Қазақ республикасы болып
қалыптасуы аяқталды. Соның нәтижесiнде Сырдария
облысының Қазалы, Ақмешiт, Түркiстан, Шымкент
уездерi, Әулиеата уезiнiң көп бөлiгi, Ташкент, Мырзашөл
уездерiнiң бiр бөлiгi, Самарқан облысы, Жизақ уезiнiң
бiрнеше болысы, Жетiсу облысының Алматы, Жаркент,
Лепсi, Қапал уездерi, Пiшпек уезiнiң бiр бөлiгi Қазақстанға
қарады. Республика аумағы 1/3-ге кеңейiп, 2,7 млн шаршы
шақырымға жеттi, халқы 1 млн 468 мың адамға көбейiп,
жалпы саны 5 млн 230 мың адам болды. Қазақтар бүкiл
республика халқының 61,3%-ын құрады (1926 жылғы
санақ деректерi бойынша).
1924 жылы Қазақстанның астанасы Қызылордаға
көшiрiлдi. Алайда билiк иелерiнiң ұйғаруы бойынша
астана мұнда да көп тұрақтамай, 1929 жылы Алматыға
ауысты.
1925 жылы өткен Кеңестердiң бүкiлқазақстандық
V съезi “Қырғыз халқының тарихи дұрыс атауын қалпы
на келтiру үшiн қырғыздар алдағы уақыттарда қазақтар
деп аталсын” деген қаулы қабылдады. Осы жылғы 15
маусымдағы Бүкiлодақтық Орталық Атқару комитетiнiң
қаулысымен Қырғыз АКСР-i Қазақ АКСР-i деп аталатын
болды.
1. Қазақ АКСР-iнiң құрылуын ел тарихындағы белгiлi оқиға
лардың бiрi деп тануға негiз болатын қандай факторлар бар?
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2. Қазақ жерiн Қазақ АКСР-iнiң құрамына бiрiктiру үдерiсiндегi
қиындықтардың түпкiлiктi себептерi неде?
3. Қазақ АКСР-iнiң құрылуының тарихи маңызы неде?
4. Қазақ АКСР-iнiң құрылуына тарихи балама жол болды ма?
5. Картадан 1920 — 1929 жылдар аралығында Қазақ АКСР-інде
болған аумақтық өзгерістер туралы көрсетіңдер.

§ 13. Жаңа өмiрдiң қиындықтары
Қоғамдық-саяси ахуалдың ауырлауы. Ашаршылықтың басталуы
және оның себептерi мен салдарлары. Жер-су реформалары. Жаңа
экономикалық саясат тудырған қиындықтар және экономикадағы
өрлеу нышандары.

Республикадағы қоғамдық-саяси өмiр. 1925 жылы
ақпан айында Қазақ облыстық партия ұйымы өлкелiк
партия ұйымы деп өзгертiлдi. Сол жылдары елде жастар
қозғалысы өрiс алды. 1921 жылғы шiлдеде Орынборда
Қазақстан комсомолының I съезi болып өттi.
Ғани Мұратбаев (1902—1924) Қазақстан мен Түркiстандағы дарынды
комсомол ұйымдастырушысы болды. Ол Түркiстан комсомолы Орталық
Комитетi Қырғыз (Қазақ) бюросының тұңғыш төрағасы болып сайланды.
Өмiрiнiң соңғы жылдарында ол коммунистiк жастар интернационалы Шығыс
бөлiмiнiң меңгерушiсi болып қызмет еттi.

Өлкенiң ұлан-байтақ даласында Кеңес билiгi нығая
түстi. Қанаушы элементтер деп қарастырылған байлар,
имамдар, мұсылмандардың дiни басқармаларының мүше
лерi сайлауға қатысудан шеттетiлдi.
Қалыңмал алуды жою, көпәйелалушылыққа, әмең
герлiкке тыйым салу туралы Декрет жан-жақты наси
хатталды. Әйелдер қозғалысы кеңiнен
дамыды. Әйелдер қозғалысының
көрнектi қайратк ерлер i — А.Ораз
баеваның, Н.Арықованың, Н.Құл
жанован ың, С.Есов аның, Ш.Иман
баеваның және басқаларының қа
зақ әйелд ерiн күңдiктен босатуға
қосқан үлесi зор болды. Ауылдарда
“қызыл отаулар” ағарту жұмысының
орталықтарына айналды.
Кеңестер өкiметтi халық бұқара
сымен жақындастыру, оларды мем
лекеттi басқару iсiне тарту, еңбек Шолпан Иманбаева
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шiлердiң мемлекеттiк аппаратқа деген сенiмсiздiгiн сейiлту
үшiн түрлi ұлттар арасындағы туысқандық байланыстарды
нығайту шараларын жүргiздi.
Қазақ АКСР Халық Комиссарлар Кеңесi “Қырғыз (Қазақ) және орыс
тiлдерiн қолдану тәртiбi туралы” Декрет қабылдады. Декретте заңдарды, гу
берниялық ұйымдардың нормативтiк актiлерiн қазақ және орыс тiлдерiнде
жариялау көзделдi. Уездiк мекемелерге төменгi мекемелермен мағлұмат
алысуды бұл мекемелердiң өздерi қай тiлде мағлұмат сұрауына байланысты
орыс және қазақ тiлдерiнде жүргiзу мiндеттелдi. 1923 жылғы 22 қарашада
Қазақстан Орталық Атқару Комитетi “Қырғыз (Қазақ) тiлiнде iс жүргiзудi
енгiзу туралы” Декрет қабылдады.

Партия жұмысының барлық буындарына әмiршiләкiмшiл басқару жүйесiнiң әдiстерi енгiзiлдi. Ешқандай
жария оппозиция болмағандықтан, Орталықтағы Сталинге
табынғандай, Қазақстанда жергiлiктi көсем Голощекинге
бас ұру, төр ешiлдiк құбылыстары, өкiметтiң бетiмен
кетуi орын алды.
Халықтың арасынан шыққан, теориялық бiлiмi
болмаса да, күрес пен еңбек мектебiнен өткен больше
вик кадрлар жаңа дүние құрылысын байқап көру және
қат елесу, яғни өз қатесiн өзi түзеу әдiсiмен үйренд i.
Сонымен бiрге қоғамда партияға тәуелдiлiк арта түстi.
Функционерлердiң партиялық-мемлекеттiк машинасы
“жау бейнесiн” ойлап тапты. Қазақтың ондаған мың ал
дыңғы қатарлы зиялы өкiлдерiне “ұлтшыл” деген айдар
тағу сол жылдары тәжiрибеге ендi. Жекеменшiктi, оның
басқа түрлерiн, тауар айналысын аяусыз жою, идеологияның экономикадан басым болуы — осының бәрi казарма
лық социализм негiздерiнiң орнығуына әкелiп соқтырды.
Халықтың алдында ауыр сындар күтiп тұрды.
Ашаршылыққа қарсы күрес. Қазақстанда жаңа эконо
микалық саясатқа көшу орасан зор қиындықтармен жүр
гiзiлдi. 1921 жылдың жазында республиканың едәуiр
бөлiгiн қуаңшылық жайлады. Оның алдында қатты жұт
болып, ол кей жерлерде малдың 80%-ына дейiн қырылуына
әкеп соққан едi. Республика халқының 1/3 бөлiгiн аштық
жайлады, ашыққандар 1921 жылдың қарашасында 1 млн
508 мың, 1922 жылдың наурыз айында 2 млн 303 200 адам
болды, мамыр-маусым айларында бұл мөлшер кеми бас
тады.
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1921 жылдың жазында Бүкiлресейлiк Орталық Атқару
Комитетiнiң декретiмен Орал, Орынбор, Ақтөбе, Бөкей,
Қостанай губерниялары аштық жайлаған ауданд арға
жатқызылды. Аштыққа iндет қосылды. 1922 жылдың мау
сымына қарай Батыс Қазақстанда аштыққа ұшырағандар
мен аурулардың жалпы саны халықтың 82%-ына дейiн
жеттi. Қазақстанның солтүстiк-батыс аудандарын да
аштық жайлады. Астық мол болған Семей және Ақмола
губерниял арынан орталықтың азық-түлiк отрядтары
ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң артығын алып кеттi.
Маусым айына қарай Семей және Ақмола губернияларының шаруа
ларынан азық-түлiк салығы бойынша 4 млн пұттан астам астық және 24,5 мың
пұт май жинап алынды. Астық, май, ет және басқа да тартып алынған өнiмдер
алдымен елдiң пролетарлық орталықтарына — Мәскеуге, Петроградқа,
Самараға, Қазанға, Саратовқа жiберiлдi.

Соның салдарынан ендi аштықтан аман аудандардың
халқы ашыға бастады. Едiл бойынан аш халықтың Қазақ
станның батыс губерниялары арқылы Түркiстанға үздiк
сiз ағылып келуi жағдайды қиындата түстi. Кеңес үкiметi
Қазақстанның ашыққан халқына көмектесу шараларын
бiрсыпыра кешiгiп бастады. Бүкiлресейлiк Орталық
Атқару Комитетiнiң декретiмен республиканың егiн
шықпаған аудандарының халқы азық-түлiк салығынан
босатылды. 1922 жылы егiс көлемiнiң 60%-ына жуығына
Кеңес үкiметi берген дән себiлдi.
1921 жылы 14 маусымда енгiзiлген “Нақты ет салығы
туралы” декрет бойынша көшпелi және жартылай көшпе
лi қазақ шаруалары ет салығынан босатылды. Еңбек және
қорғаныс Кеңесiнiң қаулысына сәйкес, Қазақ АКСР-iне
ауыл шаруашылығы машиналары мен құралдарын сатып
алу үшiн несие бөлiндi. Кеңес үкiметi Қазақстанға егiн
шықпау салдарынан зардап шеккен шаруалардың мал
сатып алуы үшiн аз да болса қаражат бөлдi.
Қайыршылық пен аштық Кеңес өкiметi органдарынан
өлкенiң 2 млн-нан астам ашыққан халқына көмек көрсету
жөнiнде төтенше шаралар қолдануды талап еттi. Кеңестiк
Түркiстан туысқандық көмек көрсеттi, 20 мың ашыққан
адамды қабылдады. 1921—1922 жылдардағы аштықтың
салдарынан республиканың көшпелi және жартылай
көшпелi аудандарындағы демографиялық жағдай одан
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сайын асқына түстi. Апат аймағында аштықтан тұтас ауыл
дар мен аудандар қырылып қалды.
1922 жылы Орынбор, Қостанай, Ақтөбе, Орал, Торғай губернияларында
ауыл халқының саны аштыққа дейiнгi санының 1/3-iне дейiн азайып кеттi.
700 мыңнан астам адам, соның iшiнде, Ресей мен Украинадан келген шаруалар
республикадан тысқары жерге көшiп кеттi.

Жер-су реформасы. Қазақ АКСР-i еңбекшiлерiн iң
өмiрiнде патша өкiметiнiң жер жөнiндегi саясатының
зардаптарын жоюдың маңызы үлкен едi. 1921 жылғы
сәуiрде Сiбiр және Орал казак әскерлерiне берген жердi
қазақ еңбекшiлерiне қайтару туралы декрет шығарылды.
Осы декрет бойынша қазақ шаруалары Ертiс жағалауын
дағы жерiн қайтарып алды.
1921 жылы Жетiсуда жер реформасы жүргiзiлдi.
Қазақ, қырғыз және ұйғыр еңбекшiлерiне олардан 1916
жылғы көтерiлiстi басу кезiнде тартып алынған жерi
қайтарылды. Сонымен бiрге бұрынғы офицерлер жерi
мен еркiн қоныстану учаскелерiнен Жетiсу мен Оңтүстiк
Қазақстанның қазақ және орыс халқына жер беру үшiн
көлемi 1 млн десятинадан астам жер қоры құрылды. Көбi
несе шеттен келушiлердiң бәрi отаршы-кулактар қатары
на жатқызылып, мұның өзi олар мен байырғы халық
арасында ұлт араздығын туғызды.
Ауылдарда Кеңес өкiметiнiң нығаюы мен қазақ ең
бекшiлерiн мемлекеттiк және шаруашылық құрылысқа
тарту iсiнде 1921 жылы құрылған “Қосшы одағы” деп
аталынған кедейлер ұйымы да үлкен рөл атқарды. Қосшы
одағына қазақ кедейлерiмен қатар қоныстанушылар да
тартылды. “Қосшы одағы” кедейлерге еңбек артельдерiн
құруға көмектестi, жер беруге қамқорлық жасады.
1921—1922 жылдардағы жер реформасы патша үкi
метiнiң аграрлық қатынастар саласындағы отаршылдық
саясатына соққы бердi. Қазақ ауылындағы патриархаттықфеодалдық негiздi әлсiреттi. Реформа жұмысшы табы
мен қазақ шаруалары, өзбек, дүнген, ұйғыр диқандары
одағының нығаюына, ұлттық келiсiмнiң орнығуына жәр
демдестi.
Жаңа экономикалық саясаттың қиыншылықтары
мен табыстары. Билiк иелерi 1921 жылғы наурызда азық
салғыртын азық салығымен алмастыру, әскери комму
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низмнен жаңа экономикалық саясатқа көшу туралы
шешiм қабылдады.
Жаңа экономикалық саясаттың енгiзiлуiне байланысты
жердi жалға беруге және алуға, жалдама еңбектi қолда
нуға рұқсат етiлдi, ауыл шаруашылығы несиесi және
тұтыну кооперациясын дамыту көтермелендi. Әскери
коммунизм тұсында енгiзiлген еңбек мiндеткерлiгi мен
еңбекке жұмылдыру жойылды. Ұсақ кәсiпорындар жеке
адамдарға немесе кооперативтерге жалға берiлдi. Темiр
жол және автомобиль тасымалының, өндiрушi және өң
деушi өнеркәсiптiң кәсiпорындары шаруашылық есепке
көшiрiлдi. Машиналарды жалға беретiн алғашқы пункттер
пайда болды, базарлар ашылып, кедейлер егiстiктi бiрлесiп
жырту үшiн бiрiктi.
РК(б)П-ның Х съезiнен кейiн енгiзiлген азық салығы
бiртiндеп жетiлдiрiлдi. Мал өсiрумен айналысатын, iрi
қарасы алтыға жетпейтiн қожалықтар салықтан боса
тылды. Көлiк салығы мен ақшалай түтiн салығының
орнына бiрыңғай заттай салық белгiлендi. Нарықтық
қатынастардың нығаюына қарай салық төлеудiң заттай
және ақшалай аралас түрлерi, ал 1924 жылдың 1 қаңта
рынан бастап тек ақшалай түрi енгiзiлдi. Салық үдемелi
болып, оның негiзгi ауыртпалығы кулактар мен байлардың
мойнына түстi. Салықтан жиналған қаражаттар қорғаныс
iсiне, халық ағартуды дамытуға, ауыл шаруашылығына
қолдау көрсетуге, iрi өнеркәсiптi дамытуға жұмсалды.
Ауыл шаруашылығын қалпына келтiрудi ұйымдастыру
үшiн ауыл шаруашылығы несие қоғамы құрылды. “Қосшы
одағы” (1930 жылдан “Кедей одағы”) кеңiнен дамыды.
Қоғам шаруаларға егiстiктердi өңдеуге, ауылшаруашы
лық машиналарын, сондай-ақ ұсақ кәсiпорындарды —
диiрмендердi, наубайханаларды, асханаларды, май шай
қайтын, мал соятын орындарды, кiрпiш зауыттарын, т.б.
сатып алуға көмектестi. Орыс қоныстарындағы “Қосшы
одағы”, шаруалар комитеттерi өздерiнiң қауымд асып
жыртқан жерiмен, жарнасымен, ақшалай және материал
дық қорымен, ұжымдық басқару формаларымен коопера
циялар құрды. Олар серiктестiктер мен ұжымшарлар құ
руға бастама жасап отырды. Мемлекет шаруаларға ауыл
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шаруашылығы машиналары мен жабдықтар сатып алуға
несие түрiнде көмек көрсеттi.
1924—1925 жылдардан бастап республикаға тракторлар әкелiне бастады.
Оларды кооперативтер мен коммуналар сатып алды. Несие, қарызға тұқым
беру, салық және басқа да экономикалық реттеу құралдары мемлекеттiң
еңбекшi шаруалармен байланысын нығайтуға, өндiргiш күштердi қалпына
келтiруге, ауыл мен қыстақ еңбекшiлерiнiң еңбек белсендiлiгiн арттыруға
көмектестi. Соның нәтижесiнде Қазақ АКСР-iнiң егiс көлемi 1928 жылы
1913 жылғы деңгейiне (4,4 млн га) жеттi. Мал шаруашылығы одан да жоғары
қарқынмен дамыды, мал саны 1924—1928 жылдары 24,8 млн-нан 40,5 млнға жеттi.

Сөйтiп, жаңа экономикалық саясат көшпелi, жарты
лай көшпелi шаруалар мен қоныс аударуш ылардың
потенциалды мүмкiндiгiн қалпына келтiруге, соғыс пен
аштық артқа шегерiп тастаған ауыл шаруашылығын түзеп
алуға мүмкiндiк бердi.
Өнеркәсiпте де оң өзгерiстер болды. Жалпыодақтық
трестер республиканың бюджетiне өз табыстарының
едәуiр бөлiгiн аударып отырды. Елдiң қорғаныс қуатын
арттыруға қажет болған өнеркәсiпте осылайша шамадан
тыс шоғырландырудың салдарынан одақтық трестердiң,
ал кейiннен халық комиссариаттары мен ведомство
лардың монополиялық өктемдiгi қалыптасты. Экономи
калық саясат өктемдiкпен жүргiзiлдi. Трестердiң көбеюi
аймақтарда өндiргiш күштердi ұтымды орналастыру iсiне
терiс әсер еттi. Бұл Қазақстан экономикасы дамуының
ұзақ жылдарға созылған шикiзаттық сипатын анықтап
бердi. Қазақстанның кен-зауыт өнеркәсiбiне, әсiресе түстi
металдар өндiруге көңiл бөлiндi. Кендi Алтай республика
түстi металлургиясының басты ауданы болды.
Риддер қорғасын зауыты мерзiмiнен бұрын пайдалануға берiлiп, ол 1923
жылға қарай жалпы Одақта өндiрiлетiн қорғасынның 40%-ын бердi. Доссор
мұнай кәсiпшiлiгi, содан соң Мақат кәсiпшiлiгi жұмыс iстей бастады. Атырауды
осы мұнай кәсiпшiлiктерiмен жалғастырған тар табанды жол салынды. Одан
бұрын (1920 ж.) Шымкент сантонин (дермене) зауыты пайдалануға берiлген
болатын. Қарсақбай комбинаты қалпына келтiрiлдi. Мұнда 1927 жылдан
бастап мыс өндiрiле бастады.

Жаңа экономикалық саясат кезеңiнде тауар айырбасы
мен тауар айналымының маңызы артты. Жеке саудаға
рұқсат етiлдi.
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Қоянды мен Баянауылда (Семей губерниясы), Атбасарда (Ақмола), Ойыл
мен Темiрде (Ақтөбе) және Ордада (Бөкей) жәрмеңке саудасы жаңғыртылды.
1927 жылы республикада 75 жергiлiктi, 13 губерниялық, 7 өлкелiк жәрмеңке
жұмыс iстеп, олардың сауда айналымы 30 млн сом болды. Оларға Қытайдан,
Моңғолиядан келген көпестер қатысты.

Өлкеде тұтыну кооперациясы кеңiнен дамыды. Сол
бiр тарихи кезеңде жаңа экономикалық саясат — өрке
ниеттi кооператорлар құрылысы Қазақстан экономика
сының барлық саласына дем бердi.
1. Автономияның алғашқы жылдарында қалыптасқан саяси
ахуалға баға берiңдер.
2. Қазақстандағы 1921—1922 жылдардағы аштықтың себебi не және
оның зардаптары қандай болды?
3. Жаңа экономикалық саясаттың мазмұны мен мәнiн қалай түсiнесiңдер?
4. Жаңа экономикалық саясаттың алғашқы кезеңiнде Қазақстан
еңбекшiлерi қандай табыстарға қол жеткiздi?

IV тарау. ХХ ғасырдың 20-жылдарының
екінші жартысы мен 30-жылдардағы
Қазақстанның дамуы

§ 14. Индустрияландыруға бағыт алу және оның барысы
Елдi индустрияландыруға бағыт алу, оның қиындықтары, бары
сы және жетiстiктерi. Түрксiб және басқа индустрия объектiлерi.

Индустрияландырудың басталуы. Қазақстандағы
индустриял андыру iсi уақыты жағынан КСРО халық
шар уаш ылығын дамытудың бiрiншi бесжылдығымен
(1928—1932 жж.) тұстас келдi және мейлiнше қиын жағ
дайда өттi. Ол кезде халық шаруашылығын қалпына
келтiру әлi аяқталмаған едi. Тұтас алғанда, өнеркәсiп
өндiрiсi соғысқа дейiнгi деңгейiнiң 61%-ына ғана жеттi.
Өнеркәсiптен Орал-Ембi өңiрiндегi бiрнеше мұнай кәсiп
шiлiктерi, Орталық Қазақстандағы көмiр өндiретiн ша
ғын шахталар және Алтайдағы қуаты шамалы түстi ме
таллургия кәсiпорындары ғана бар едi. Қазақстанның
байлыққа толы кең-байтақ өлкесi туралы жинақталған
ғылыми бiлiм көп емес-тi. Байланыс және тасымал құрал
дары нашар дамыған едi. Қазақстан экономикас ында
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ауыл шаруашылығының үлесi басым болғандықтан, жаңа
экономикалық саясат жағдайындағы өзгерiстердiң әсерi
әлi сезiле қоймаған болатын.
Халық шаруашылығы ауыр өнеркәсiптiң жетекшi
салаларын дамытуды, шахталар мен кенiштердi толық
iске қосуды, жергiлiктi өнеркәсiп орындарының ескiлерiн
қалпына келтiрiп, жаңаларын салуды, халық шаруашы
лығының мұқтажына қажеттi темiржолдар мен техника
лық байланыс құралдарын орнықтыруды талап еттi. Бұған
жергiлiктi халық өкiлдерiн кеңiнен тарту арқылы жұ
мысшы табы мен өндiрiстiк-техникалық зиялы қауымды
қалыптастыру қажет болды.
Индустрияландыру үдерiсi басқару жүйесiне әмiршiләкiмшiл басқару әдiсiнiң енгiзiлуiмен байланысты едi.
1925—1933 жылд ар арасында билiк басында болған
бұрынғы кәсiпқой революционер Ф.И.Голощекин капи
талистiк емес даму жағдайындағы социализмнiң теоретигi
рөлiн атқаруға тырысып, Сталиннiң қатаң бағытын жақ
тап, аймақтық көсемшiлдiк идеясын ұстанды.
Филипп Исаевич Голощекин ауыл Қазан төңкерiсiнiң лебiн сезiнген
жоқ деп есептедi. Ол “1925 жылдың күзiне дейiн бiзде болған жағдайларды
Қазақстан мен оның партия ұйымдары тарихының алғышарттары деп атауға
болады” дей келе, “Кiшi Қазан” төңкерiсiн өткiзу идеясын насихаттады.
Голощекиннiң бағыты Қазақстанда елеулi қарсылыққа ұшырады, сондық
тан ол Сталинге хат жазып, онда Өлкелiк партия комитетi бюросы бағытын
өңiн айналдыра баяндап бердi. И.В.Сталин Голощекиннiң ұсынысы “бiрден-бiр
дұрыс саясат” деп қысқа әрi айқын жауап қайтарды.

Жергiлiктi партия-кеңес және шаруашылық кадрла
рының (С.Сәдуақасов, Ж.Мыңбаев) индустрияландыруды
жүзеге асыру барысында өлке экономикасында сақталып
отырған отаршылдық құрылымын қайта қарау қажеттiгi
туралы орынды ұсыныстарын Ф.Голощекин, I.Құрамысов
және олардың сыбайластары “жергiлiктi ұлтшылд ық
көрiнiстерi” деп қабылдады. Ал жоспарлаушы органдар
дағы кейбiр экономистердiң өндiргiш күштердiң даму
деңгейiне, еңбек қорының дәрежесiне сәйкес келетiн
индустрияландыру қарқыны туралы шақыруларын “ұлы
державалық шовинизм көрiнiсi” деп есептедi.
Қазақстанда индустрияландыру iсi болашақ өнеркәсiп
үшiн қажеттi табиғи байлықтарды зерттеуден басталды.
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КСРО Ғылым академиясы 1920 жылдардың соңы — 1930
жылдардың басында көптеген көрнектi ғалымдардың қа
тысуымен ұйымдастырған кешендi экспедициялар жүргiз
ген зерттеулер iс жүзiнде республиканың бүкiл аумағын
қамтыды. Орталық Қазақстанның минерал-шикiзат бай
лықтарын академик Н.С.Курнаков басшылық еткен гео
логтер мен геофизиктердiң үлкен тобы зерттедi. Ол топ өз
зерттеулерiнiң нәтижесiнде Қазақ Республикасы “Кеңес
Одағының тұтас металлогендi аймағы болып табылады”
деген тұжырым жасады. Кеңес билiгiнiң алғашқы күнде
рiнен бастап Орал-Ембi мұнайлы ауданын зерттеумен
айналысқан академик И. М. Губкин бұл кен орны елдегi
мұнайға аса бай облыстардың бiрi деп есептедi. Жергiлiктi
геологиялық-iздестiру ұйымдары да республик аның
өндiргiш күштерiн зерттеу жұмыстарын жүргiзе бастады.
Қазақтың жас инженер-геологi Қ.И.Сәтбаев Жезқазған
ауданындағы мыс кенi орындарын мұқият зерттеп, өңiрдiң
болашағы зор екенiн дәлелдеп бердi.
Қазақстан индустриясының жетекшi нысандары. 1927
жылы Түркiстан — Сiбiр темiржол магистралi салына
бастады. Бұл темiржол құрылысы елiмiздiң тарихына ең
бек ерлiгiнiң үздiк үлгiсi ретiнде ендi. Темiржолды салуға
басшылық етушiлердiң арасында белгiлi қазақ зиялылары
Т.Рысқұлов, М.Тынышбаев, т.б. болды. Оның құрылы
сында 100 мыңдай адам — орыстар, қазақтар, украиндер,
қырғыздар, дүнгендер, татарлар, башқұрттар еңбек еттi.
Он мыңдай қазақ жұмысшылары темiржолшы, құрылыс
шы, техник, жол iсiнiң шеберi мамандықтарын меңгердi.
Солардың бiрi Д.Омаров қатардағы жұмысшыдан Түрксiб темiржолының
бастығына дейiн көтерiлдi. Социалистiк Еңбек Ерi, “Қазақкөлiкқұрылыс”
тресiнiң бастығы болған Т.Қазыбеков те қатардағы құрылысшылардың бiрi
едi.
Жұмысшы Н.Тимофеев былай деп еске алады: “Құрылысшылар зор
кедергiлерден өтiп отырды. Болат жол ұшы-қиыры жоқ дала, тау жоталары,
өзендер мен терең сайлар арқылы салынды. Жазда ыстық, аптап, қыста
үскiрiк аяз, қарлы боран титықтатты. Бiрақ кеңес адамын ешқандай қиындық
тоқтата алмады”.

Түрксiб жоспарда белгiленген бес жылдың орнына үш
жылда салынып бiттi. 1930 жылғы 28 сәуiрде солтүстiк
және оңтүстiк учаскелерi Айнабұлақ стансысында түйiсiп,
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жол уақытша iске қосылды, ал 1931 жылғы қаңтар айында
тұрақты пайдалануға берiлдi. Бiрiншi бесжылдықтағы
халықтық екпiндi құрылыстардың бiрi — Түрксiб темiр
жолы салынуының мемлекеттiк және әлеуметтiк-эконо
микалық маңызы болды. Жол Орта Азияны Сiбiр аудан
дарымен жалғастырды, елдiң шығыс аудандарының эко
номикасы мен мәдениетiн өрге бастыруға ықпал еттi.
Соғысқа дейiнгi бесжылдықтар кезiнде Қазақстанда
Түрксiб темiржолы, Қарағанды шахталары, Ембiнiң мұнай
кәсiпшiлiктерi, Шымкент қорғасын зауыты, Балқаш және
Жезқазған кен-металлургия комбинаттары, Кендi Алтай
мен Ащысайдағы полиметалл кәсiпорындары, Ақтөбе
комбинаты, жылу және су электрстансылары, құрылыс
материалдары кәсiпорындары салынды.
Балқаштың, Қарсақпайдың, Жезқазғанның түстi ме
таллургия кәсiпорындарымен бiрге көмiрлi Қарағанды
алып өнеркәсiп кешенiне айналды. Қуатты кенiштер,
жұмыс iстеп тұрған және салынып жатқан түстi метал
лургия кәсiпорындары, кең көлемдi энергетикалық база
Кендi Алтайдың индустриялы аймағына бiртұтас сипат
бердi. Шымкент қорғасын зауытының, Балқаш мыс бал
қыту, Лениногор (Риддер), Зырян полиметалл комби
наттарының, Ащысай, Қоңырат кенiштерiнiң салынуы,
Жезқазған кен орнының игерiлуi түстi металлургияны
Қазақстан өнеркәсiбiнiң жетекшi саласына айналдырды.
Республика индустриясының дамуында Ертiс өңiрiнiң
үлес салмағы зор болды. Қазақстанның астанасы мен оң
түстiгiнiң индустриялық қуаты арта түстi. Республиканың
байтақ даласына темiр және тасжол желiлерi тартылды.
Қазақстандағы болашақ өнеркәсiп тораптарының негiзi
қаланды, сонымен бiрге олардың басқа республикалардағы
бұрыннан бар экономикалық аудандарымен өзара байла
нысы нығайды. Соғыстан бұрынғы жылдарда Орталық
Қазақстан шикiзатты өңiр ретiнде қалыптасып, Оңтүстiк
Оралдың өнеркәсiп орындарын кен, металл, көмiрмен
жабдықтап отырды. Кендi Алтай Сiбiрдiң индустриялы ке
шенiмен ұласты. Орал — Сiбiр — Қазақстан үшбұрышы мы
рыш, мыс, қорғасын және басқа да стратегиялық металдар
өндiру жөнiнен КСРО-да жетекшi орын алды. Ембi Батыс
Қазақстандағы iрi мұнай өнеркәсiбi базасына айналды.
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1. Халық шаруашылығын индустрияландырудың маңызы неде?
2. Түрксіб теміржолын картадан тауып, желісін көрсетіңдер.
*
3. Қазақстан индустриясының басты нысандарын атаңдар, дәптерге
		 жазып қойыңдар.
4. Халық шаруашылығын индустрияландыруға қатысты қандай
		 бағыттар болды?

§15. Жұмысшы табының қалыптасуы және
Қазақстандағы индустрияландырудың кейбір
ерекшеліктері
Жаңа әлеуметтік страт — жұмысшы табының қалыптасуы.
Қоғамдық ұйымдар. Қазақстан экономикасына индустрияландырудың
ықпалы.

Ұлттық жұмысшы табының қалыптасуы. Халық шаруа
шылығын индустрияландыруды жүзеге асыру барысында
Қазақстанда жаңа страт — жұмысшы табы қалыптаса
бастады. Қазақстанда жұмысшы табының қалыптасу
үдерісі ХІХ ғасырда отарлық жағдайда басталған бола
тын. Азамат соғысынан кейін халық шаруашылығын
қалпына келтіру кезеңінде бұл үдеріс қарқынды жүріп,
30-жылдардың екінші жартысында аяқталды. 1939 жылы
халық шаруашылығында істейтін жұмысшылардың үлесі
1926 жылғы 10,7%-дан 33,8%-ға жетті. Осылай колхозшы
шаруалармен қатар жұмысшы табы қалыптасты.
1926—1940 жылдар арасында жұмысшылар саны 150 мыңнан 634
мыңға дейін, демек, 4 есе артты. Қазақтар арасынан жұмысшы кадрларын
дайындау және тәрбиелеп шығару жақсы жолға қойылды. Олардың үлес
салмағы 1926 жылы 29,4%, 1939 жылы 33,8%-ды құрады. Құрылыс және
теміржол салаларында ұлт кадрларын дайындау ісінде Түркістан—Сібір
теміржолының құрылысқа селбестік комитеті маңызды рөл атқарды.
Бұл ұйымның басшылығында РКФСР Халық Комиссарлары Кеңесінің
төрағасының орынбасары Т.Рысқұлов тұрған еді.

Индустрияландыру кезінде қалыптасқан Қазақстан жұ
мысшы табының 80%-ынан астамы жергілікті халықтан
шыққан кешегі шаруалар болатын. Шеттен келгендердің
арасында кездейсоқ келген содырлар, тұрақсыздар, бұза
қылар көп болды. Кез келген жағдайда олар әкімшілік
пен жергілікті тұрғындар арасында қақтығыс шығаруға
дайын тұратын.
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Ұлт кадрларын дайындау ісінде белгілі кемшіліктер
болып отырды. Олардың басым көпшілігі квалификация
сы төмен немесе мүлдем жоқ адамдардан тұрды. 1933
жылдың 1 қаңтарына қараған шақта республика өнер
кәсібінде істейтін жұмысшылардың 42,1%-ы қазақтар
болса, квалификациялы жұмысшылардың арасындағы
жергілікті ұлт өкілдерінің үлесі 3%-дан 10%-ға дейінгі
аралықты құрады.
Қоғамдық ұйымдар. Қазақстанның жұмысшы кадр
лары Қазан төңкерісі дайындалып жатқан кездің өзінде
партия, кәсіподақ және басқа да ұйымдар құра бастады.
1921 жылдың шілдесінде біртұтас облыстық партия
ұйымы құрылды. 1925 жылы ақпанда ол өлкелік ұйым
болып, 1937 жылы Қазақстан Коммунистік партиясы
болып ұйымдасты. Алғашында партияның қатарында
жұмысшылар аз болды. 1924 жылғы 1 қаңтарға қараған
шақта жұмысшылардың үлесі 14,8%-ды құраған бола
тын. Кейінгі кезеңде компартияның құрамындағы жұ
мысшылардың үлесі артып, 1931 жылы 41,8%-ға жетті.
Кейіннен партияның әлеуметтік базасының колхозшылар
мен халық арасынан шыққан зиялы қауымның есебінен
кеңеюінің нәтижесінде жұмысшы табының үлесі қайта
азайып, 1936 жылы 28,0%-ды құрады.
1921 жылы қаңтарда республика кәсіподақтары
біртұтас ұйым құрды, кейінірек ол да өлкелік ұйымға,
ақыры Қазақ кәсіпшілер одақтарының Кеңесіне айналды.
1926 жылдың 1 қаңтарына қараған шақта Қазақстан
кәсіподақтары 125 мың адамды біріктірді. Ол — жалпы
жұмыс істейтіндердің 89%-ы. Кәсіподақтар жұмысшының
мүддесін қорғау ісінде көп шаралар атқарды, олардың
мәдени-тұрмыстық өмірінің жақсаруына ықпал етті,
адамдарға еңбек және үй жағдайларын жақсартуға, ден
саулығын қорғауды ұйымдастыруға көмектесті. Әсіресе
олар еңбекшілердің өнд ір істік және шығармашылық
белсенділігінің артуына көп көңіл бөлді. Еңбектегі құл
шыныстың жаңа формасын — социалистік жарысты ұйым
дастырды.
1921 жылы республикалық Коммунистік жастар одағы
құрылды. Оның құрамындағы жас жұмысшылардың үлесі
үнемі артып отырды. 1937 жылы комсомолдың құрамында
21 мың мүше болды. Комсомолдар кәсіпорындарға жас
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өспірімдерді орналастыру, оларды кәсіптік-техникалық
дайындау және тәрбиелеу жұмыстарымен айналысты.
Еңбекақының дұрыс төленуін қадағалады.
Мемлекетті және өндірісті басқаруға қатысып отыра
тын Кеңестердегі жұмысшы табының ықпалы да артып
отырды. Біртіндеп Кеңестердегі жұмысшылардың құрамы
көбейе берді.
Қазақстан Кеңестерінің VII съезінің (1931 ж.) делегаттарының арасында
142 жұмысшы болса (23,5%), IX съезде (1935 ж.) олардың саны 238-ге жетіп,
29,6%-ды құрады.

Барлық қоғамдық ұйымдар қатаң коммунистік бақы
лау астында жұмыс істеді. Олардың өздігінен қызмет атқа
ру құқығы болмады.
Қазақстандағы индустрияландырудың ерекшелiктерi.
Индустрияландыру әмiршiл-әкiмшiл басқару жүйесiнiң
әдiстерiмен — директивалық жоспарлаумен, орталықтың
әмiрiмен iске асырылды. Тiкенек сыммен қоршалған лагерь
санын көбейту, көшпелiлердiң ғасырлар бойы қалыптасқан
тұрмыс-салтын күшпен күйрету, халықтық дәстүрлерiне
тыйым салу, қарапайым бұқараны қайыршыландыру мен
аштыққа ұшырату, халықты барынша титықтату индус
трияландыру кезеңiнiң мейлiнше тұрпатты сипатына
айналды. Қазақстандағы индустрияландыру жоғарыдан
жүзеге асырылды. Негiзiнен, шикiзат көздерi қарқынды
игерiлдi. Республика зауыттары мен фабрикалары дайын
өнiм шығармады.
Қазан төңкерiсiне дейiнгiдей, индустрияландыру жыл
дары да өнеркәсiптiң өндiрушi салалары және химия
өнеркәсiбiнiң дәстүрлi салалары басым дамытылды. Ма
шина жасау, металлургия, қорғаныс өнеркәсiбi кәсiп
орындары болмады. Энергетика базасы, құрылыс мате
риалдары өнеркәсiбi едәуiр артта қалды. Қазақстан тау-кен
шикiзатының көптеген түрлерiн дайындаушы база ретiнде
қала бердi.
Мұнай Ембiде өндiрiлсе, мұнай өңдейтiн кәсiпорын Орскiде салынды.
Балқаштың мысы, Шымкенттiң қорғасыны, Алтайдың сирек кездесетiн
металдары Қазақстаннан тыс жерлерге тасып әкетiлдi. Бiлiктi жұмысшы
кадрлар, инженер-техник қызметкерлер сырттан, көбiнесе РКФСР мен
Украинадан әкелiндi. Жергiлiктi кадрлар әлi де ұзақ жылдар бойы мамандығы
жоқ жұмысшылар болып қала бердi.
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Алтын өндiру елдiң қаржы жүйесiн нығайтуға қомақты
үлес қосты. Республикадан сирек кездесетiн металдар,
мұнай, көмiр, фосфорит орталыққа ағылып жатты. Қым
бат тұратын дайын бұйымдар тасып әкетiлдi. Темiржол
тасымалының жүк айналымы, негiзiнен, өлкенiң бiрегей
табиғи байлықтарын Қазақстаннан тыс жерге тасу есебiнен
1913 жылғы деңгейiнен 21,3 есе асып түстi.
Бұл туралы қазақ зиялылары наразылық пiкiрлер
айтты. С.Сәдуақасов күйiнiшпен: “Қазақстан отар болып
келдi және солай болып қалды…” — деп көрсеттi. Елдiң
дамыған өңiрлерi мен республика арасындағы экономи
калық теңсiздiктi жою iсiнде елеулi өзгерiст ерге қол
жеткенiне қарамастан, Қазақстан жан басына шаққанда
өнеркәсiп өнiмiн өндiруде олардан едәуiр қалып қойды.

*

1. Ұлттық жұмысшы табының қалыптасуының қандай маңызы бар?
2. Қазақстандағы индустрияландырудың ерекшелiктерi қандай?
3. Коммунистер неге қоғамдық ұйымдардың жұмысын өз бақылауына алуға тырысты?

§ 16. Қазақстан индустрияландыруының әлеуметтікэкономикалық және демографиялық салдарлары
Индустрияландырудың демографияға ықпалы. Коммунистік
сенбіліктер. Социалистік жарыстар.

Халық құрамының өзгеруі. Қазақстанның индустрия
лы дамуының бірқатар ірі әлеуметтік-экон ом икалық
салдарлары болды. Өнеркәсіп халық шаруашылығындағы
басым салаға айналды. Өнеркәсіптің халық шаруашылығы
өнімдерін өндірудегі үлесі 30-жылдары үнемі артып, 1939
жылы 58,9%-ға жетті, ауыл шаруашылығы өнімінің үлесі
41,1%-ға тең болды.
Индустриялы дамуға ойысуға байланысты Қазақстан
халқының құрамында маңызды әлеуметтік-демог ра
фиялық өзгерістер болды. 13 жұмысшы поселкелері
қалалық мәртебе алды. Олардың арасында Қарағанды
(1932), Риддер (Лениногорск, 1934), Аягөз (1937), Балқаш,
Степняк, Арал (1938) болды. 1939 жылы Қазақстанда
81 қала және қала типтес поселкелер болды (1926 жылы
олардың саны 44 болған). Осы кезеңде қала тұрғындары
ның үлесі 8,2%-дан 27,7%-ға дейін артты.
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20-жылдардың алғашқы жартысында басталған Қа
зақстанға миграциялық ағыс бұл жылдары жалғасын
тапты. Ауылды жерлерге жоспарлы түрде қоныс аудару
шарасы жүргізілмесе де, республиканың индустриялы
салалары үшін жұмысшы күшін әкелу ұйымдасқан түрде
жүргізілді. Жұмысшылардың стихиялы миграциясы
ұйымдастырылып әкелінген күштерден әлдеқайда артып
кетті, есептеу мүмкіндігі болмады. 1928—1939 жылдары
Қазақстан қалаларының тұрғындарының механикалық
өсуі миграция есебінен 1,8 млн адамнан асып түсті. Олар
дың негізі орыстар, украиндер, белорустар болды. Басқа
ұлт өкілдері аз болды. Осыған байланысты 1939 жылы
республикадағы қала тұрғындарының ішіндегі орыстар
дың үлесі 57,7%-ға жетті (1926 жылы 53,7% болған). Қа
зақтар небәрі 21,9%-ды құрады.
Қуатты миграциялық ағыс және 1931—1933 жылдары
аштықта қырылудың салдарынан республикадағы жер
гілікті халықтың арасалмағы күрт өзгерді.1926 жылғы
57,6%-дан, 1939 жылы 38,0%-ға құлдырады. 1926—1939
жылдар арасында қазақтардың саны 1806 мың адамға
кеміп кетті. Соның салдарынан қазақтар өздерінің тарихи
отанында ұлттық азшылыққа айналды. Орыстардың үлесі
аталған мерзім ішінде 20,9%-дан 40,2%-ға дейін өсті.
Коммунистік сенбіліктер мен социалистік жарыстар.
20-жылдардың басында Қазақстанда шаруашылықтың
күйреуінен халық аштыққа ұшырады, жұқпалы аурулар
таралды. Жұмыссыздар көбейді, еңбек және тұрмыс жағ
дайлары нашар болды. 30-жылдардың басында жұмыс
сыздық жойылғаны ресми түрде жарияланған болатын.
Бірақ аграрлық салаларда басы артық жұмыссыз адам
дар көп еді. Осындай жағдайда жұмысшылардан қатаң
еңбек тәртібі ғана емес, адамдардың жаңа қоғам құру
ісінде алдыңғы қатарда екенін сезінуі, еркіндік, теңдік,
туысқандық идеалдарын көтеру талап етілді. Жұмыс
шылардың еңбектегі және шығармашылық белсенділігі
социалистік жарысты дамытуда, оның түрлі формаларын
түрлендіруде көрініс берді. Адамдар уақытқа, жағдайға
қарамастан өзгеруге, жетілуге тиіс болды. Осындай жағ
дайда жұмысшылардың жаңа бастамасы ретінде комму
нистік сенбіліктер дүниеге келді.
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Қазақстанда алғашқы коммунистік сенбіліктер Оралда (1929 жылы
20 қыркүйекте), сол жылдың желтоқсанында Ақтөбеде, Шымкентте, Әулиеатада (Арал теңізі стансысында) өтті. Келесі жылдары бұл бастама бұқаралық
сипат алды.

Екпінді еңбек топтары пайда болды. Олардың баста
масымен Қазақстанда 20-жылдардың соңы мен 30-жыл
дардың басында екпінділер қозғалысы кең етек алды.
30-жылдардың алғашқы жартысында екпінділер қоз
ғалысы жаппай социалистік жарыстар өткізумен жалғас
ты болды.
Алдыңғы қатарлы екпінділер қатарында Қарсақбайдан шыққан токарь
А.Бүркітбаев, Риддер кеншілері К.Кибеков пен М.Шилов, Қызылорда
депосының слесарі И.Липатов, Түрксіб құрылысшысы А.Борамбаев, т.б.
болды.

1935 жылы жұмысшылардың мәдени-техникалық
деңгейін жетілдіруі, олардың жаңа техниканы тиімді
меңгеруі және еңбекті ұйымдастыруы негізінде стахановтік
(атақты Донбасс кеншісінің есімімен байланысты) қозғалыс
етек алды. Соғыстың алдындағы жылдарда бұл қозғалыс
социалистік жарысты дамытудың шыңы ретінде көрініс
берді. 1936 жылы Қазақстан стахановшыларының саны
екі есе артты.
1937 жылдың 1 қаңтарына қараған шақта екпінділердің үлесі жұмысшы
лардың жалпы санының ішінде Түрксібте, Ембімұнайда, Риддерде, Қар
сақбайда 20-21%, Алматы шұға фабрикасында 39,5%-ды құрады. Қазақ
стандық атақты стахановшылардың қатарында Қарағанды шахтерлері
П.Күзембаев, М.Рақышев, бұрғылау шеберлері С. Зурбаев, С. Жанбатыров,
бұрғышылар Б.Ықласов, И.Тұрышев, Риддер забойшігі В.Братухин, Түрксіб
теміржолшылары Березняк, С.Сарыбаев болды.

Алайда социалистік жарысты дамытуда елеулі кем
шіліктер де ұшырасты. Салтанатшылдық, пайыз қуалау
шылық, әділ емес жолмен жарияланған екпінділер мен
стахановшылар, жарыстың қорытындысын шығарғанда
жариялылықтың жетіспеуі, бастамашылдық, т.б. жұмыс
шылардың негізгі бөлігін жарысқа қамту да еңбек тәртібін
өрескел бұзумен, тоқтатып қоюмен, сапасыз бұйым шыға
румен араласып жатты.
Солай болса да, Қазақстан жұмысшы табының өрлеу
үстіндегі келе жатқан қоғамдық-саяси және еңбек бел
сенділігі индустрияландыру үдерісін жетістікті жүргізуде,
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жаңа қоғам құруға кірісу кезеңіндегі әлеуметтік-эконо
микалық өзгерістерді жүзеге асыруда шешуші рөл атқар
ды.
Қалаландыру үрдiсi күшейдi. Ондаған жаңа қалалар
мен қала үлгiсiндегi мекендер өсiп шықты. Дегенмен жұ
мысшы табы құрамы мен қала тұрғындары арасында жер
гiлiктi халықтың үлесi баяу артты.
1939 жылы қалаларда 375 мың қазақ тұрды. Бұл 1926 жылғымен
салыстырғанда бес есе көп болуына қарамастан, Қазақстан қалалары одан
әрi еуропалық сипат ала бердi. Соғыс қарсаңында қалаларда және қала
үлгiсiндегi елдi мекендерде қазақтардың небәрі 16%-ы тұрды. Қала халқы
Мәскеу, Ленинград, Киев, Харьков, Свердловск қалаларынан және Ресей
мен Украинадан, Әзiрбайжаннан келген жұмысшылар, инженерлер мен
техниктер есебiнен көбейдi.
1. Демографиялық ахуалдың өзгеруіне назар аударыңдар. Негізгі
сандық көрсеткіштерді есте сақтау үшін дәптерге жазып
қойыңдар.
2. Тоталитарлық қоғамда мәтінде аталғандардан басқа қандай қоғамдық ұйымдар өмір сүруі мүмкін?
3. Қоғамдық ұйымдардың қатаң коммунистік бақылауда болуы,
өздігінен әрекет ету құқығы болмауы нені көрсетеді?
4. Адамдардың сенбіліктерде, социалистік жарыстарға белсене қатысуын қандай мотивтермен түсіндіруге болады?

§ 17-18. Қазақстанда ауыл шаруашылығын
ұжымдастыру
Ұжымдастыру алдындағы қазақ ауылының жағдайы. Ауыл ша
руашылығын күштеп ұжымдастыру. Асырасiлтеушiлiк зардаптары:
ұлы нәубет, аштан қырылу, шетке қашу. Асыра сiлтеу зардаптарын
жою шаралары.

Ұжымдастыруға дейiнгi қазақ ауылы. Жаңа экономи
калық саясатты республикада дәйектi жүзеге асыру өзi
нiң оң нәтижелерiн бердi. Кооперативтiк қозғалыс одан
әрi дамыды, қазақ даласында тұтыну қоғамдары, сауда
орындары құрылды.
Алайда өлкелiк партия ұйымын басқарып отырған
Ф.Голощекин “ауылды кеңестендiру” ұранымен Қазақ
станда “жаңа революция” жүргiзудiң идеялық-саяси
негiзiн жасады. Бұған наразылық бiлдiрген Т.Рысқұлов
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және басқа ұлт зиялылары БК(б)П Орталық Комитетiнiң
қарамағына шақырылып алынды, ал С.Сәдуақасов,
С.Сейфуллин, С.Қожанов, Ж.Мыңбаевтар “ұлтшыл” деп
айыпталды. Бұрынғы ұлт зиялыларының шағын тобы да
қуғынға ұшырады. Оларға құрметпен қарау Алашорда
ның кеңеске қарсы бағытын жақтағандық, кеңестiк ұлт
саясатын бұрмалау деп түсiндiрiлдi. Шабындық және
егiстiк жердi қайта бөлу ауылдағы жағдайды бұрын
ғысынан да ушықтыра түстi. И.Сталиннiң нұсқауымен
астық дайындау барысында төтенше шаралар қолдануға
рұқсат етiлдi.
Филипп Исаевич Голощекин (шын аты — Шая Ицкович) 1876 жылы
26 ақпанда Невель қаласында (Витебск губерниясы) ұсақ буржуазия
отбасында дүниеге келген. Оның 6 сыныптық білімі болды, кейін тіс емдеу
мектебін бітірді. 1896—1900 жылдары қағаз сататын дүкенде приказчик
болып жұмыс атқарды.
Ф.Голощекин саяси мансабының басынан тапсырма орындағыш функ
ционер екенін көрсетті. Ол оперативті ой мен әрекеттің адамы болды. Са
модержавиемен күрес жылдары оны өзінің қарсыласына деген аяусыздыққа,
революциялық шыдамсыздыққа тәрбиелеп шықты. Сталиндік теория мен
практиканы жүзеге асыру үдерісінде Ф.Голощекин ленинизмді сталиндік
мақамда түсiнетін функционер ретінде мансабының биігіне шықты. Оның
соқыр догматизмі қылпылдаған әрекетімен үйлестігін тапты, тұлғасындағы
шолақ ой мен салауатсыз сенімі оның тағдырын айқындады.

Қазақстан Орталық Атқару Комитетi мен Халық Ко
миссарлары Кеңесi 1928 жылы “Iрi бай шаруашылық
тары мен жартылай феодалдарды тәркiлеу және жер
аудару туралы” декрет шығарды. Бұл декрет бойынша
билiк басындағыларға қысымды күшейтуге, бай шаруа
шылықтарын тәркiлеп, шаруашылық иелерi мен оның
отбасы мүшелерiн жер аударуға рұқсат берiлдi. Олар өзде
рiнiң мүлiктiк және қоғамдық ықпалымен ауылды кеңес
тендiруге кедергi жасайды деп саналды. Жартылай феодал
байларды тәркiлеу заңсыз жүзеге асырылды. Уәкiлдер
кедейлердi қорқытып, байларды көрсетуге күшпен мәж
бүр еттi.
Мыңдаған адамдардың тағдыры тәлкекке түстi. Астық
дайындау, егiстiк және шабындық жердi қайта бөлу,
жартылай феодал байлардың малын тәркiлеу жөнiндегi
науқанның барысында әмiршiлдiк рухта әрекет жасайтын,
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конституциялық нормалар шеңберiн сезiнбейтiн жалған
белсендi кадрлар қалыптасты.
Ауыл шаруашылығын күштеп ұжымдастыру. Ком
партияның 1927 жылы өткен ХV съезi ауыл шаруа
шылығын ұжымдастыру бағытын жариялады. Осылай
“өркениеттi кооператорлар қоғамын” құру идеясы КСРОдағы социализм құрылысының құрамдас бөлiгiне айналды.
Ауылда кооперативтiк қозғалыстың дамуы барысында
ерiктiлiк, дербестiк, материалдық мүдделiлiк, шаруаларды
кооперативтендiрудiң жоғары формаларына кезең-ке
зеңмен өту ұстанымдары жарияланды. Алғашқыда үлгi
ретiнде ұжымдық шаруашылықтарға негiз болып табы
латын материалдық-техникалық базаның даму дәрежесiне,
шаруалар кооперациясының бұрынғы қарапайым форма
ларының дәстүрлерi мен басқа да факторларға назар аудару
қажет деп саналды.
Орталық Комитет Қазақ АКСР-iнде ұжымдастыруды,
негiзiнен, 1932 жылдың көктемiне қарай аяқтауды бел
гiледi. Қазақстанның астықты аудандарында колхоз құры
лысының негiзгi формасы — ауылшаруашылық артелi, ал
мал шаруашылығы аудандарында жердi бiрлесiп өңдеу мен
шөп шабу жөнiндегi серiктестiк болуға тиiс едi. Онда жарғы
бойынша мал қоғамдастырылмай, жеке мал мен құралжабдықтарды пайдалануға ақы төленуi керек болатын.
Солай болса да, мұндай жеделдетілген мерзімдерді
большевик белсенділері желіп өтуге болатын асу деп қа
былдады. 1928 жылы Қазақстандағы барлық қожалықтар
дың 2%-ы ұжымдастырылған болатын. Ал 1930 жылдың
1 сәуіріне қараған тұста ұжымдастыру көрсеткіші 50%-ға,
қазанда 65%-ға жетті.
1929 жылдың екiншi жартысынан бастап республи
када ұжымшар құрылысы жедел жүргiзiлдi. Алғашқы
машина-трактор стансылары (МТС-тер) құрылды. Ұжым
дастыру мен отырықшыландыруды жаппай жүргiзу үшiн
жергiлiктi белсендiлерге қосымша 8 мың жұмысшы —
“ұжымдастырушылар” тартылды. Республик аға iшкi
Ресейден 1204 адам жiберiлдi. Алайда олар отырықшы
лықтың мәнi мен механизмiн тым үстiрт түсiнетiн едi.
Олар ұжымдастыруды жүздеген шаңырақ иелерiн орасан
зор аумақтан бiр жерге (кейде жемшөп және су қорлары
ескерiлместен) жинау деп ұғынды.
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Ауыл шаруашылығын ұжымдастыру идеясы әуел
бастан-ақ мейлiнше қатаң жүргiзiлiп, жаппай қуғындау
мен лаңкестiкке негiзделдi. Ұжымдастыру алдын ала
даярлықсыз, жергiлiктi жағдайлар ескерiлместен, көбiнесе
әкiмшiлдiк-күштеу әдiстерiмен жеделдете жүргiзiлдi.
Көшпелi ауылдарға ұжымдастыруды жеделдету жөнiнде
нұсқаулар түсiп жатты. Алдымен шаруашылық базасын
жасау, тұрғын үйлер мен мәдени-тұрмыстық объектiлер
салу жай ғана жарияланған күйiнде қалды.
Революциялық асығыстық пен тоталитарлық тоң
мойындық, саяси келте ойлау кеселдерiне шалдыққан
революциялық утопизм тағы да үстемдiк алды. Қатаң
әкiмшiлдiк жағдайында әскери коммунизм кезеңiнiң
әдiстерiмен қаруланған шолақ белсендiлердiң мерейi үстем
болды.
Iс мынаған дейiн жеттi: қыстыгүнi, 1932 жылдың ақпанында, Шу
ауданында аумағы 150 шақырым жерден жүздеген шаруашылықтар жиналып,
400 киiз үй “қала үлгiсiндегi поселке” болып тiгiлдi. Жалған белсендiлер
отырықшыландыруды жоспарланған үш жылдың орнына үш күн iшiнде
аяқтап, мал өсiрушi шаруашылықтарды сол жерде ұжымшарға жаза бастады.

Ауыл шаруашылығы өнімдерін дайындау Торғай уе
зінің ауылдарында “асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ
қалмасын” деген сайқымазақ ұранмен жүзеге асырылды.
Соның салдарынан малшылар соңғы лағына дейін етке
өткізді. Өнім дайындау тапсырылған адамдар, әйтеуір
жүн жинаудан жоспарды артық орындау керек деп, қыс
ортасында қой қырықтырды. Қырқылған қойлар қырылып
қалды. Енді бір жерлерде дайындау шараларымен жиналған
малдың көптігінен, оларды бағуға, азықтандыруға шама
келмей, тағы босқа қырылып қалды.
Басшы органдар орынсыз асығыстықтан сақтандырған
сияқты болғанымен, көптеген оқиғалар “революциялық
құштарлықтың кемшiлiктерi” немесе “тәжiрибесiздiк”
деп қана есептелдi. Оларға тәртiпке шақыру жазасы ға
на қолданылды, ал билеушiлердi сынағандар “оңшыл
оппортунизм” көрiнiстерi немесе зиянкестiк ретiнде жаза
ланды.
Асырасiлтеушiлiк зардаптары: Ұлы нәубет. Ерiктi
лiк ұстанымы мен қарапайым заңдылықтың бұзылуы
әуел бастан-ақ барлық жерге тән сипат алды. Сайлау
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құқықтарынан айыру, “тәрбиелеу мақсатымен” тұрып
жатқан жерiнен басқа ауданға жер аудару немесе ұзақ
уақыт қамауда ұстаумен қорқыту сияқты күштеу тәсiлдерi
мейлiнше дағдылы және кең таралған тәсiлдерге айналды.
Ең ынталы “ұжымдастырушылардың” ұнататын құралы
ауытқушыларды кулак құйыршықтарына жатқызу едi.
Мыңдаған ауқатты және орташа шаруашылықтар солар
дың қатарына жатқызылды.
Кулактарды жою дейтiн науқанның зардаптары ауыр
болды. Жоғарыдан берiлген нұсқауларда жойылатын ку
лак қожалықтарының жалпы шаруашылықтар санын
дағы үлесi 3—5%-дан аспауға тиiс болатын. Көптеген
аудандарда кулактардың мөлшерi бұған жетпейтiн болып
шықты. Алайда жоғарыдан берiлген нұсқаудың қанда
йын болса да ой елегiнен өткiзiп жатпай-ақ орындауға
үйренген әмiршiл-әкiмшiл басқару жүйесi әдiсiмен тәркi
ленген кулактар санын барлық жерде жоғары шегiне дейiн
жеткiздi, жоспарды екi, кейде үш есе асыра орындады.
Асырасiлтеушiлiктiң салдарынан қанаушы санатында кей
бiр ауқатты және орташа ауқаттылар да тәркiленiп кеттi.
Кулактар қатарына жатқызу үшiн темiр шатырлы үйiнiң
немесе екi атының болуы жеткiлiктi едi.
Кей жерде кедейлер мен орта шаруаларды орынсыз
соттау және олардың малын жөнсiз тәркiлеу, меншiк құ
қығынан айыру, тұрақты мекенiнен күштеп көшiру орын
алды. Ұжымға енгiсi келмеген кедейлер мен орташаларды
Қазақстаннан тыс жерге жер аударумен қорқыту немесе
кулактар қатарына жатқызу құбылыстары ұшырасты.
Ақмола округiнде сотталғандарды үй iшiмен қоса 24 сағ iшiнде жер аудару
фактiсi орын алды. Алматы және Петропавл округтерiнде кейбiр ауылдарда
қара бойкот жарияланып, онда терезелерге тақтай қағылып тасталды, пешке
от жағуға рұқсат етiлмедi. Тұтас қоныстарға бойкот жасалған жағдайлар да
кездестi.
Ақтөбе және Павлодар округтерiнде кедейлердi ұрып-соғу, оларды суық
су құйып азаптау, қыс кезiнде суық қамбалар мен қоймаларға күзетпен қамап
қою орын алды, кулактардың үйлерiнде жаназа рәсiмiн өткiзуге жол берiлдi.
1929—1933 жылдар аралығында Қазақстан жөнiндегi Бiрiккен Мемле
кеттiк Саяси басқарма (БМСБ) уәкiлеттi өкiлдiгiнiң үштiгi толық емес деректер
бойынша 9805 iс қарап, 22933 адам жөнiнде шешiм қабылдаған. Солардың
iшiнде 3386 адамға ең ауыр жаза — ату, 13151 адамға 3 жылдан 10 жылға
дейiнгi мерзiмге концентрациялық лагерьге қамау жөнiнде үкiм шығарылды.
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Yштiктiң хаттамалары Қазақ өлкелiк партия комитетiнiң жабық мәжiлiстерiнде
қаралып, оларға хатшылардың бiрi — Ф.Голощекин, I.Құрамысов, ал 1930
жылғы 9 наурыздан бастап БК(б)П Қазақ өлкелiк комитетiнiң өкiлi Г.Рошаль
қол қойып отырды.

Осылай өркениеттi кооператорлар қоғамын құру ша
ралары бүкiл елдi тығырыққа тiредi. 1930—1932 жыл
дары аштық етек алды. Аштықтан, түрлi iндеттерден
халықтың 40%-ы қырылды. Жаппай жазалау мен аштық
халықты орныққан жерiн тастап, көшiп кетуге мәжбүр
еттi.
Қазақ халқы бәрінен көп зардап шекті. Демографтар
дың табиғи өсімді ескере отырып есептеуі бойынша
1930 жылы қазақтардың саны 3845,7 мың адам болған.
Аштық құрбаны болғандардың саны — 1798,4 мың адам.
Бұл сол кездегі қазақ халқының 46,8%-ын құрайды.
Республикада тұратын орыс, украин, өзбек, ұйғыр ара
сында да аштан өлгендер көп болды. 1 млн-ға жуық адам
Қазақстаннан ауып, Қытайға, Ауғанстанға, Иранға,
т.б. елдерге көшіп кетті. Олардың 600 мыңы тарихи
отандарына оралмады. Халық шаруашылығы есептеу
басқармасының (ХШЕБ) келтіруі бойынша 1930 жылы
Қазақстан тұрғындарының саны 5873 мың болғанда, 1934
жылы 2681,9 мың адамды құрады.
Тоталитарлық жүйе логикасы ел тарихында бұрынсоңды болып көрмеген трагедияға — әлеуметтік-эконо
микалық генотиптің, шаруа табының жойылуына, халықты
геноцидке ұшыратуға әкеліп соқтырды. Қоғам ұзақ жылдарға
артта қалды, өзіне тән әмбебаптығынан, бүкіладамзаттық
өркениетке қосылу мүмкіндігінен айырылды.
30-жылдардың басындағы апат Қазақстандағы демогра
фиялық ахуалды түбегейлі өзгертіп жіберді. Қазақтар
өздерінің тарихи отанында ұзақ жылдар бойы этностық
азшылық жағдайына түсті, сандық мөлшері жағынан 1926
жылғы деңгейін тек 1966 жылы ғана қалпына келтіре
алды.
Елдiң шығысындағы мал шаруашылығының iрi базасы
саналатын өлке содан бастап ұзақ жылдар бойы екiншi
дәрежелi аймақ қатарына шығып қалды. Ұжымдастыру
басталардан бұрын республикада 40,5 млн мал болса, 1933
жылғы 1 қаңтарда небәрі 4,5 млн ғана мал қалған едi.
80

Саяси жер аударылғандардың бiр тобы Павлодар қаласынан КСРО
Орталық Атқару Комитетiнiң Төралқасына былай деп хат жазған екен:
“…Жекелеген фактiлер келтiрмей-ақ жалпы сипатта алғанда, ауылдар мен
селоларда сұмдық оқиғаларымен қоса аштық кең көлемде етек алған. Ит,
мысық желiнiп жатыр... Халық аштықтан iсiнiп өлуде... Ал тiрi қалғандардың
аштықтан әлсiрегенi сонша, өлiктердi жерлеуге де шамасы келмеуде: өлiктер
шашылып жатыр…”

1932 жылғы шiлдеде республика қайраткерлерiнiң
бiр тобы — Ғ.Мүсiрепов, М.Ғатауллин, М.Дәулетқалиев,
Е.Алтынбеков, Қ.Қуанышев аштық және оның себептерi
туралы БК(б)П өлкелiк комитетiне, тiкелей Ф.Голощекин
ге ашықхат жазды. Бұл хат тарихта “Бесеудiң хаты” деп
аталады.
Тұрар Рысқұловтың 1933 жылғы наурызда И.В.Ста
линге жазған хаты да сол жылдардың сұмдығын айқын
ашып беретiн тарихи айғақ болып табылады. Хат И.В.Ста
линнiң өзiне, М.М.Кагановичке және В.М.Мол от овқа
жолданған. Т.Рысқұлов өз басына төнiп тұрған қауiптен
тайсалмастан, етек алған қасiрет туралы шындықты ашып
көрсеттi.
Шаруалардың жаппай ұжымдастыру саясатына қар
сылығы. Ауыл шаруашылығын ұжымдастырудың ста
линдiк үлгiсi шаруалардың қатты қарсылығын туғызды.
Ол қарсылық:
— қалалар мен құрылыстарға кету;
— басқа аймақтарға, тiптi шетелге көшiп кету;
— ұжымшар қозғалысының белсендiлерiн, партия,
кеңес, комсомол қызметкерлерiн, сот орындаушыларын
өлтiру;
— өзiн-өзi қорғайтын қарулы отрядтар құру;
— ашық көтерiлiске шығу түрлерiнде жасалды.
Шаруалар бұқарасының ниетi стихиялы бой көрсету
лерден көрiнiс бердi. 1929—1931 жылдары Қазақстанда
қарулы қарсылықтар толқыны болып өттi.
Шаруалардың бас көтеруі жиіледі, кейбір жерлерде
қарулы көтеріліс сипатында өтіп жатты. Ол көтерілістер
авиация мен артиллерия қолданылған тұрақты әскердің
күшімен қатаң басылып тасталды. Әйелдер, қарттар, ба
лалар қаза болды.
Семей округi халық наразылығының iрi ошағына айналды. Мұнда
1930 жылдың ақпан айынан мамыр айына дейiн 6 ауданды күштi толқулар
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қамтыды. Қазақ өлкелiк комитетi “бандиттiк-басмашы қозғалысының
көрiнiсi” деп бағалаған Торғай шаруаларының Батпаққара көтерiлiсi бүкiл
республикаға күштi әсер еттi.

Көтерiлiсшiлермен келiссөз жүргiзудi ешкiм де қажет
деп таппады. Қарақұм көтерiлiсiн Орынборда орналас
тырылған 8-дивизия басып тастады. Созақ ауданындағы
көтерiлiс табандылығымен және шебер ұйымдастырылуымен ерекшелендi. Созақ қозғалысына 5 мыңға дейін адам
қатысты. Көтерiлiсшiлер талаптарында өкiмет орын
дарының заңсыздықтарын айыптаумен қатар дiни са
рындар да байқалды. Көтерiлiсшiлер Созақ ауданының
орталығын басып алып, аудан басшыларын өлтiрдi.
Маңғыстау, Жылқосын, Ойыл, Табын аудандарының
шаруалары Қазақстан жерiн тастап, Түрiкменстан, Қа
рақалпақстан аумағына, ал бiр бөлiгi Иран мен Ауған
станға көшiп кетуге мәжбүр болды. Алматы және Семей
округтерiнiң бүлiк шығарған ауылдарының едәуiр бө
лiгi Қытай жерiне ауып кеттi. 1931 жылдың көктемiнде
Қарқаралы округiнiң Абыралы, Шыңғыстау және Шұ
бартау аудандарында көтерiлiс жасаған шаруалар түгел
дерлiктей қырылып тасталды. Ауыл шаруаш ыл ығын
жаппай ұжымдастыру жылдары лаңкестiк әрекеттердi,
өрт салуларды есептемегенде, республика аумағында 372
жаппай толқулар мен көтерiлiстер орын алды. Кеңес
өкiметi 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалысын басыпжаныштау үшiн далаға жазалау экспедициясын жiберген
патша өкiметiнiң тәжiрибесiн қайталады.
Ауыл шаруашылығын ұжымдастырудағы сталиндiк
үлгiнiң зардаптарына қарсы күрес. Компартия 1932
жылғы қыркүйекте Қазақстанның ауыл шаруашылығы
туралы қаулы қабылдады. Қаулыда “ұжымдастыруды
жүргiзген кезде республиканың шаруашылық және
мәдени даму деңгейi мен шаруалардың даярлық дәрежесiн
ескеру қажет” деп көрсетiлдi. Алайда бұл кезде бүлдiру
үдерiсi тым тереңдеп кеткен едi. Қаулыда аштық пен
қайыршылық, мал шаруашылығының қатты құлдырап
кетуi және оларды туғызған себептер туралы ешқандай
сөз айтылмады.
Дегенмен шаруалардың өмiрiн жеңiлдету шаралары
жүргiзiле бастады. Жасанды жолмен құрылған ұжым
шарлар таратылды. Астықты аудандарда коммуналардың
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орнына ауылшаруашылық артельдер (еңбек бiрлестiгi)
ұйымдастырылды, ал халыққа күштеп қоғамдастырылған
мал-мүлкi қайтарылып берiлдi. Кеңес мемлекетi отырық
шылыққа көшкен көшпелi шаруашылықтарды орнықтыру
үшiн техникалық және қаржылай көмек көрсеттi.
Екiншi бесжылдық кезiнде Қазақстанның ұжымшар
лары мен кеңшарлары отандық жаңа ауылшаруашылық
техникасын ала бастады. Механизатор кадрларды — трак
торшылар мен комбайншыларды даярлауға көңiл бөлiндi.
Егiс көлемi мен мал саны едәуiр өстi. Мақта мен қант
қызылшасы сияқты дақылдар егiсi кеңейтiлдi. Қазақ
тардың көшпелi өмiр салтынан отырықшылыққа көшуi
де, негiзiнен, сол тұста аяқталды.
1. Қазақстандағы күштеп ұжымдастырудың салдары қандай
болды?
2. 1930—1932 жылдардағы жазалау шаралары мен аштық салдары
		 Қазақстандағы демографиялық жағдайға қалай әсер еттi?
3. Ауыл шаруашылығын жаппай ұжымдастыру саясатына шаруа-
		 лар қарсылығының ауқымы мен сипаты қандай болды?
4. Қазақ шаруаларының көшпелi, жартылай көшпелi тұрмыс		 салты сақталған жағдайда өркениеттi кооператорлар қоғамын
құру мүмкiн бе едi?
5. Мәтінді назар сала оқып, большевик белсенділерінің логикасын
түсінуге тырысыңдар, олар неге жеделдікті және халыққа за	лалды әрекеттерді таңдады?
6. Қазіргі таңда жаппай аштықтың жою салдары болып табылатын
демографиялық апатты, яғни адам ресурстарын тежемеу үшін
қандай әрекеттер жасау керек деп ойлайсыңдар?

§ 19-20. 1930 жылдардағы қоғамдық-саяси өмiр
Социализмнiң тоталитарлық, казарм алық сипат алуы. Ұлт
зиялыларының саяси қудалануы. Сталиндiк лагерьлер.

Сталиндiк казармалық социализм. 1930 жылдарда
елдiң барлық жерiнде социалистiк қатынастар орнады.
Жер, фабрикалар мен зауыттар, ұжымшарлар мен кеңшар
лар мемлекет меншiгiне өттi. Өндiрiс құрал-жабдықтарына
қоғамдық меншiктiң орнығуы, бiр жағынан, шаруалардың
жерден шеттетiлуiне әкелiп соқтырды. Жұмысшылар
орталықт анд ыр ылғ ан мемлекетт iк меншiкк е қатысы
жоқ, еңбегiн сатып күн көретiн пролетариат қалпында
қалды. Елде 1936 жылы сталиндiк КСРО Конституциясы
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жариялаған бюрократиялық орта
лықтандыру орнықты. Республи
калар iс жүзiнде толық егем енд iк
алған жоқ. Оларға заң шығару құқығы
берiлмедi, одақтың өктемдiгi астында
өмiр сүретiн болды. Социализм тотали
тарлық, казармалық сипат алды.
Сталиннiң “социализм жолымен
iлгерiлеген сайын тап күресi шие
ленiсе түседi” деген теориясы жа
залау органдары қызметiнiң кеңейiп,
мемл екеттiк билiк органы ретiн
Жүсiпбек Аймауытов дегi Кең естер қызметiнiң шект е
луiне әкелiп соқтырды. Балама пi
кiр қабылд анбады. Жеке адам құқығы барғ ан сай ын
тарыла бердi. Одақтық Ішкi iстер халық комиссариаты
құрамында жазалау шараларын (жер аудару, еңбекпен
түзеу лагерьлерiне қамау, жеке адамдарды, халықтарды
жер аудару) қолданатын ерекше кеңес құрылды.
Зиялы қауымды жаппай қудалау. Жазалау толқыны
Қазақстанды да жайпап өттi. Алдымен Азамат соғысының
аяғына қарай Кеңес өкiметi жағына көшiп, кейiнгi жыл
дарда оған шамасы келгенше қызмет ете бастаған қазақ
зиялылары зардап шектi.
ХХ ғасырдың бас кезінде қалыптасқан қазақ зиялыларының аз тобы
патша режімі кезінде-ақ қуғындауға ұшырап жүретін. Революциялар
мен азаматтық қарсылықтар кезінде қазақ зиялыларының озық тобы
баррикаданың арғы жағында қалды. 20-жылдары олар Ф.Голощекиннің
жүргізіп отырған саясатына, оның әлеуметтік эксперименттеріне қарсы
шықты. Сонысымен қуғынға алдымен ұшырады.
1928 жылдың соңында 44 адам — бұрынғы “Алашорданың” қайраткер
лері “буржуазиялық ұлтшылдар” деген кінәлаумен тұтқындалды. Олардың
арасында А.Байтұрсынұлы, М. Дулатұлы, М.Жұмабаев және басқалар болды.
Ж.Аймауытов, Х.Ғаббасов, А.Байділдин, Д.Әділев, Ғ.Бірімжанов атылып кетті.
Қалғандары түрлі мерзімге абақтыға жабылды. М. Дулатұлы және кейбір
қайраткерлер лагерьде қаза тапты.
Құрамында М.Тынышбаев, Х. Досмұхамедов, Ж. Досмұхамедов,
Ж. Ақбаев, К.Кемеңгеров, Ж.Күдерин, Қ.Тоқтабаев бар 40 адамнан тұратын
екінші топ 1930 жылы қыркүйек-қазан айларында ұсталды. Олардың 15-і
Ресейдің Орталық қара топырақты аудандарына жіберілді. Ал 1937—1938
жылдары олардың бәрі қайта қуғындалып, атылды. Жазасын өтеп келіп,
қайта қудаланғандар: А.Байтұрсынұлы, М.Жұмабаев, т.б. 1937—1938 жылда
ры атылды.
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1937—1938 жылдары лаңкестiк жаппай сипат алды.
Оның басты кереғарлығы Кеңес үкiметiнiң өз қарсы
ластарын ғана емес, коммунистiк идея үшiн күрескендердi
де жазалауында едi. Бұл жылдарда Кеңес өкiметiн орнату
мен нығайтуға қатысқан көрнектi қайраткерлер де жа
за тартты. БК(б)П Орталық Комитетiнiң Қазақс танға
жiберген көптеген өкiлдерi, партияның тәжiрибелi, адал
қайраткерлерi де бұл алапаттан құтыла алмады.
Олардың арасында 1905 жылдан партия мүшесi, кә
сiпқой революционер В.Н.Андронников, 1917 жылдан
партия мүшесi Л.И.Мирзоян, 1919 жылдан партия мүшесi,
Азамат соғысына қатысушы К.Я.Рафальский, 1917 жыл
дан партия мүшесi В.Н.Манерсен және басқа көптеген
адамдар болды.
Қазақ-кеңес әдебиетiнiң көрнектi тұлғалары — Б. Май
лин, I. Жансүгiров, М. Жұмабаев, т.б. жазаға ұшырады.
Қазақстан ғылымының көрнектi өкiлдерi, қазақ тiлi бi
лiмiнiң негiзiн салушы А.Байтұрсынұлы, көрнектi тiл
танушы ғалым, профессор Қ. Жұбанов, қазақтың тарихи
бiлiмiнiң негiзiн салушы С. Асфендияров, КСРО Ғылым
академиясы Қаз ақ филиалы басшыл ар ының бiр i —
М.Төлепов және басқалар жазалау шараларының құрбаны
болды.
РКФСР ХКК төрағасының орынбасары Т.Рысқұлов,
КСРО БОАК хатшысының орынбасары Н.Нұрмақов,
Қазақ КСР ОАК төрағасы Ұ.Құлымбетов және басқалары
“Қазақстанды КСРО-дан бөліп әкетіп, Жапонияның
протектораттығына бермек болған”, өздері “Жапония
мен Германияның тыңшысы”, “ұлтшыл фашистер” деген
болжаммен айыпталды.
“Халық жауларын” жазалау. Біріккен мемлекеттік
саяси басқарманың (БМСБ) үштігі “Алашорда” қайрат
керлеріне мынадай жалған кінәлар жапты: Кеңес билігінің
саясатына қарсы шықты; Шығыс Бұхарда отырып, Ферғана
басмашыларын басқарған Зәки Валидовпен байланыс
жасаған; жауапты кадрларға қатысты лаңкестік актілер
ұйымдастыру үшін жастар арасынан әскери топтар ұйым
дастырған; жастар арасынан әскери кадрлар дайындаған;
байлармен арадағы байланысты орнату үшін “Алқа” үйір
месін құрған; жерге орналастыру кампаниясына, оның
жұмыстарына кедергі жасаған; Кеңеске қарсы үгіт жүр
гізген, т.б.
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1937—1938 жылдары “халық жаулары” деген айдармен
сотталғандар мен атылғандарға 1930 жылдары “оңшыл
оппортунистер мен троцкишілердің, буржуазиялық
ұлтшылдардың қызметіне қатысты” деген кінәлардан басқа
“экономиканы тұралатты”, әсіресе “ауыл шаруашылығын
әдейі құлдыратты” деген жалған айыптар тағылды.
БК(б)П-ның Алматы обкомы мен қалкомының бұрынғы бірінші хатшысы
Ж.Сәдуақасовқа, жазушы С.Сейфуллинге, ағарту халкомы Т.Жүргеневке 1937
жылы көп кінәнің бірі ретінде “Қарақұмда, Ырғызда, Сарысуда және басқа
аймақтарда болған көтерілістерді ұйымдастырған” деген кінә тағылған.

1928 жылы Л.Троцкийдің, кейінірек П.Серебряковтың,
Г.Пятаковтың және басқа да оппозициядағы қайраткер
лердің Қазақстанға келуі “ішкі жаулардың” соңынан
мықтап түсіп жүрген режімге жергілікті қызметкерлерді
“партияның саясатына риза болмағандармен байланыс
орнатты” деп кінәлауға мүмкіндік берді. Соның салдары
нан қуғындалғандардың бір бөлігі “троцкийшілдермен
байланысы бар” деп айыпталды. 1927—1928 жылдары
жер өңдеу халкомы Ж.Сұлтанбековке, Сырдария халатко
мының төрағасы Ы.Мұстамбаевқа және басқаларға осын
дай айыптар таңылды.
Ішкі келіспеушіліктер және олар туралы ашық айту
нем есе жергілікті ұйым жетекшілерінің орталықтың
әлеуметтік-экономикалық саясаты хақында ұстанымды
сын пікірлерін білдіруі “ұлтшыл-ауытқушылық”, “боль
шевиктер партиясының стратегиялық бағытын өзге жаққа
бұруға тырысу” деп, ал жекелеген мәселелер туралы ұжым
дық пікірлер “өлкелік партия комитетінің ішінде болып
жатқан топтық күрес” деп бағаланды.
20-жылдары С. Сейфуллин, С. Меңдешев, кейінірек С. Қожанов және
басқаларға осындай айып тағылды. 20-жылдардың екінші жартысында
“ұлтшыл-ауытқушылдық” жоғары деңгейге жетті. БКП(б) өлкелік комитетінің
хатшысы С. Қожанов, ағарту халкомы С. Сәдуақасов, ҚазКСР ОАК-ның
төрағасы Ж. Мыңбаевқа осындай кінәлар тағылды. Олар қызметтен қуылды.
Арада 10 жыл өткенде олар ескі кінәлары үшін “халық жауы” атанып, тұтқынға
түсті. Олардың соңғы екеуін ІІХК-нің жазалауынан мерзімінен бұрын келген
өлім құтқарды.
Жазушы, қоғам қайраткері С. Сейфуллинге “Кеңеске қарсы кең та
ралған, бұтақтарға ажыраған, ұлтшыл, лаңкестік-көтерілісшіл, тыңшылықдиверсиялық ұйымдар құрған, Кеңес билігін құлату, Қазақстанды КСРОдан қарулы күшпен бөліп әкету мақсатын қойған, Жапонияның протек
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тораттығындағы Қазақ буржуазиялық мемлекетін
құрмақ болған” деген “айыптар” тағылды.

Осындай ақылға сыймайтын кінә
лар мен айыптар тағудан, экономиканы
өз қолдарымен жасаған апаттық ты
ғырыққа тіреп, оны да ұлт кадрларына
жаба салудан, миллиондаған адамның
тағдырын тәлкек етуден большевиктік
функционерлер бас тартпады. Ең бас
тысы, олар мұнысы үшін өздерін кі
нәлі санамады, ұялмады, ар алдында
жауаптымын деп есептемеді.
Мағжан Жұмабаев
Қуғындауға қарсылық. Партиякеңес номенклатурасы арасынан осындай қателіктерді,
мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық аялардағы мін
деттерінің орындалмай жатқанын көзге шұқып көрсе
тетін батылдар көп шыға қоймады. Өйткені кадрлар
таптық базасы ретінде көсемшілдікті, бұқарамен жұмыс
жүргізу стилі ретінде әміршіл-әкімшілікті таңдап алған
белсенділер арасынан жасақталды. Сондықтан олардың
әрекеттері тұрғындарға қарсы заңсыздық, ашық басыну
тұрақты көрініс беретін құбылысқа айналды.
Билікке келген партияның рөлінің күшеюі, оның іштей
милитарлануы, жаппай лаңкестік, күштеу әрекеттері
мемлекетте де, партияның өз ішінде де бонапартизмнің
мықтап орнығуын қамтамасыз етті. Мұндай жағдай же
текші кадрлардың бәрін дерліктей жоғарыдан түсірілген
нұсқауды талқыламай қызу орындаушыға айналдырды.
Кеңестік тоталитарлық билік халықтың санасын тұ
мандатып жіберді. Сырттан нұқып көрсету қолдау тапты.
Жалған белсенділер, “кедейлер комитеті” деген сияқты
ұйымдар мен олардың содыр “жетекшілері” көбейді.
Қолында қаруы бар адам басты қаһарманға айналды. Ал
қарапайым бұқара ешкімге сенбеді, бәрі үйлеріне ты
ғылатын болып алды. Бұқаралық санадағы мыж ылу,
біріншіден, интеллектілі адамдарды мақсатты жоюмен,
екіншіден, барлық майдандарда кеңауқымды идеология
лық шаралар жүргізумен іске асты.
Әрине, осындайдың бәріне селқос қарай алмаған адамдар
да болды. Олар қарсылық дауысын көтерді. 20-жылдардың
ішінде С.Сәдуақасов, Ы.Мұстамбаев, Ж.Сұлтанбеков,
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кейінірек Н.Нұрмақов, З.Төреғожин,
А.Асылбеков, М.Ғатауллин, Ғ.Мүсі
репов және басқалар қатаң жазалаудан
тайсалмай, ащы шындықты жоғары
жаққа жеткізуге тырысты.
Қазақстан аумағында орналас
қан концентрациялы лагерьлер. То
тал итарлық режімнің жазалаушы
саясатына сай КСРО-ның солтүстігінде,
Оралда, Қиыр Шығыста, Сібірде,
Орталық Азияда еңбекпен түзету
лагерьлер жүйесі құрылды. Қазақстан
аумағында 1931 жылдан бастап Қар
Левон Мирзоян
лаг жүйесі пайда болды. Ол саяси тұт
қындар ұсталатын 20 лагерьден тұрды. Кейін олардың саны
70-ке жетті. Алып Гулагтың бір бөлігі ретіндегі бұл жүйе
де әр жылдары саяси қуғындарға ұшыраған мыңдаған
адамдар жаза тартты.
Қарағанды облысының аумағында, негiзiнен алғанда,
Осакаров ауданында, 1931 жылы шамам ен 25 қон ысобсервация пайда болды. Онда 1932 жылдың күзiнде
жазалауға ұшыраған кубандықтардың бiрнеше эшелоны
әкелiндi. Көшiрiп әкелiнгендердiң еңбек және тұрмыс
жағдайлары өте нашар болды.
101 мың қазақстандықтар “ЛББ” (Лагерьлер бас бас
қармасы) азабынан өттi, 27 мыңнан астамы атылды. Со
циалистiк құрылысты бұрмалаған жеке адамға табыну
идеологиясы елдi осындай қасiретке ұшыратты. Тарихи
тәжiрибе қоғамның шынайы имандылық келбетi және
жалпыазаматтық құндылықтардың басымдығы ғана адам
затты мұндай қылмыстардың қайталануынан құтқара
алатынын көрсеттi. 1930—1940 жылдары және 1950 жыл
дарда контрреволюциялық қылмыстар туралы iстердiң
жартысынан астамын сот органдары емес, БМСБ алқасы,
“үштiктер”, ерекше кеңестер қарағаны анықталды.
30-жылдары Қазақстанда концентрациялы лагерьлер
құрылып, оларда миллиондаған адамдар зардап шегіп
жатты. Олардың ірілері Қарлаг, Степлаг ондаған мың
“халық жауларының”, “зиянкестердің”, “әлеуметтік
оқшау элементтердің” баратын орнына айналды. Қазақстан
картасында ерекше режiмдi Қарағанды еңбекпен түзеу ла
герi (Қарлаг) пайда болды.
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Э.Циолковскийдiң серiгi әрi досы, салмақсыздық жағдайындағы қан
айналымы теориясы жөнiндегi бiрегей еңбектiң авторы, ғалым А.Л.Чижевский;
кейiн атақты селекционер, академик болған, екi мәрте Социалистiк Еңбек Ерi
атағын алған В.С.Пустовойт; кейiн радиациялық генетиканың негiзiн салған
Н.В.Тимофеев-Ресовский; академик С.П.Королевтiң серiгi, жылу техникасы
жөнiндегi iрi маман, профессор В. Л.Пржецлавский; Сәулет академиясының
корреспондент-мүшесi Т.М.Людвиг және басқа көптеген ғалымдар Қарлагта
ұзақ жылдар бойы қамауда болып, азап шектi.

Ресейдің әр түкпірінен келіп жазасын өтегендердің
көбі еліне қайтпай, Қазақстанда қалып қойды. Бұл да
Қазақстандағы демографиялық ахуалдың түзілуіне өзінше
қатысты болды. 1938 жылдың соңына таман концен
трациялы лаг ерлерь де 1317195 адам, колонияларда
355243, абақтыларда 350538 адам жазаларын өтеп жатты.
Осылай “монолиттік жүйе” ГУЛАГ-та 3 млн-ға дейін ба
қытсыз бейшаралардың азап шегуімен қамтамасыз етілді.
Кеңес елі антигуманистік көрсеткіш бойынша фашистік
Германиядан кейінгі екінші орында тұрды.
Қазақстанда 1930 жылдың 15 наурызында ҚазАКСР-і
ОАК мен ХКК-нің “Жаппай ұжымдастыру жүріп жатқан
аудандарда ауыл шаруашылығын социалистік қайта
құруларды бекіту және кулактар мен байларға қарсы күрес
жүргізу шаралары туралы” қаулысы жарияланғаннан
кейінгі бір ай ішінде 3113 адам тұтқындалып, ісі сотқа бе
рілді. 2450 қожалық өздері тұрған округтен қуылды. БМСБ
қарамағындағы ГУЛАГ-тың арнайы қоныс аударушылар
жөніндегі бөлімінің мәліметтері бойынша 1930—1931
жылдары “кулактік айдауға” жіберілгендердің саны 6765
адамға жетті. Негізінен, отбасыларының мүшелері өздері
тұрған округтен тысқары, бірақ Қазақстанның шекарасы
шеңберінде өмір сүруге тиіс болды, ал отағасы тұтқынға
алынды немесе Кола түбегіне, Колымаға айдалды.
Бірте-бірте Қазақстан Сталиннің ұйғаруымен “кулак
тарды айдайтын” аумаққа айналды. Ресейдің ішкі ауданда
рынан ондаған мың шаруалар айдалып келді. Аталған БМСБ
қарамағындағы ГУЛАГ-тың арнайы қоныс аударушылар
жөніндегі бөлімінің мәліметтері бойынша республикаға
жер аударумен 46091 отбасы, 180015 адам келді. Олар тө
менгі және орта Волгадан, Орталық қаратопырақты және
Мәскеу облыстарынан, Нижегород өлкесінен, Орта Азия
мен Кавказ республикаларынан келгендер болып шықты.
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Далалық лагерьде, Ақмоладағы Отанына опасыздық
жасағандар әйелдерiне арналған лагерьде ұзақ мерзiмге
жазықсыз сотталғандар жапа шектi. БМСБ мен Iшкi iстер
халық комиссариатының (IIХК) жендеттерi аналар мен
балаларды да аяусыз азаптады. С.Сейфуллиннiң әйелi,
Т.Рысқұловтың әйелi мен қызы, Т.Жүргеновтiң әйелi,
С.Қожановтың әйелi, т.б. көптеген қазақ, орыс және өзге
ұлт қайраткерлерiнiң, шетелдiк саясаткерлердің әйелдерi,
жазықсыз балалар азап шектi.
Қазақ халқы өзiне тән бауырмалдықпен сталиндiк
қуғын-сүргiннiң құрбаны болғандарға көмек көрсеттi.
Олармен қолда барын бөлiстi, отбасынан орын бердi, олар
дың жаңа ортаға бейiмделiп кетуiне жәрдемдестi. Қазақ
халқы ерекше қонақжайлық және төзімділік таныта бiлдi.
Жер ауып келгендердiң көпшiлiгi қазақ жерiнде тұрақты
өмiр сүруге қалып қойды.
1. “Социализм тоталитарлық, казармалық сипат алды” дегендi
қалай түсiнесiңдер?
2. Кеңес билiгi тұсында қуғын-сүргiннiң қайталанып отыруының
себебi неде деп ойлайсыңдар?
3. Саяси қайраткерлердiң әйелдерi мен балаларын жазалаудың
қандай қажеттiктен туындағаны туралы пiкiр алысыңдар.

§ 21. Қазақ Кеңес Социалистiк Республикасының
құрылуы
Қазақ АКСР-інiң Қазақ Кеңес Социалистiк Республикасы болып
қайта құрылуы. Қазақ КСР-i құрылуының тарихи маңызы. Республика
экономикасының өрлеуi.

Қазақ АКСР-інiң одақтас республика болып құры
луы. Кеңес Одағының даму үдерiсi қайшылықты болды.
Ұлы нәубеттермен қоса келелi жетiстiктерге де қол жет
кiзiлiп жатты. Аштан қырылып, шетелге босып, зиялы
қауымынан айырылған қазақ халқы сол Кеңес өкiметiнiң
тұсында ұлттық мемлекеттiгiн қалпына келтiрдi, авто
номиядан одақтас республика мәртебесiне көтерiлдi.
РКФСР құрамында Қазақ АКСР-i дамыған индус
триялы-аграрлы республикаға айналды. Соғыс қарсаңында
3,3 млн еңбекке жарамды халықтың 1 млн-ға жуығы
қалалар мен жұмысшы поселкелерiнiң жұмысшылары
мен қызметшiлерi болды. Ұжымдастыру кезеңiнд егi
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қасiретке қарамастан, шаруалардың әлеуметтiк табиғаты
өзгердi. Ауылда механизаторлар өзектi тұлғаға айналды.
Халық зиялыл арының елеулi тобы құрылды. Шығ ыс
әйелдерiнiң еркiндiк алуы тарихи жеңiс болды. Қазақ
станн ың кең ест iк мемлекетт iгiнiң қал ыпт асу үдер iсi
жүрiп жатт ы. Ол автономиялы республик ад ан КСРО
құра м ын дағы одақтас республика дәрежесiне жеткенше
15 жыл қажет болды.
1936 жылы 5 желтоқсанда КСРО Кеңестерiнiң Төтен
ше VIII съезi Кеңес мемлекетiнiң жаңа Негiзгi Заңын —
КСРО Конституциясын қабылдады. Бұл Кеңес мемлеке
тiнiң де, оның құрамындағы Қазақстанның да саяси даму
үдерiсiндегi елеулi оқиға болды. Кеңестiк Социалистiк
Республикалар Одағы деп аталатын федерациялық құры
лымға енген, одақтас мәртебесiн алған республикалардың
саны 11-ге жеттi. Бұған дейiн Ресей Федерациясының құ
рамында автономия болып келген Қазақстан ендi одақтас
республика болып қайта құрылып, бұдан былай Қазақ
Кеңес Социалистiк Республикасы (Қазақ КСР-i) деп ата
латын болды.
1937 жылы наурызда Қазақстан Кеңестерiнiң Төтенше
Х съезi одақтас мемлекет — Қазақ Кеңес Социалистiк
Республикасының Конституциясын қабылдады. Жас қа
зақ республикасының Негiзгi Заңында адамды адамның
қанауы жойылғаны, теңқұқылы қатынастардың одан әрi
жетiлдiрiлетiнi, халықтар ынтымақтастығының жолға
қойылып, экономика мен мәдениет өрлеуiнiң жүзеге асы
рылғаны көрсетiлдi. 1938 жылдың маусым айында Қазақ
КСР Жоғарғы Кеңесiнiң сайлауы өтiп, оған 300 депутат
сайланды. Оның 152-сi қазақ едi.
Қазақ КСР-iнiң егемендi құқықтары, халқының келi
сiмiнсiз өзгертуге болмайтын өз жерi, өз Конституциясы,
өзiнiң жоғары заң шығарушы және атқарушы органдары,
өз Елтаңбасы, Туы, Әнұраны болды.
Қазақ КСР Конституциясында Қазақ КСР-інiң саяси
негiзi — еңбекшiлер депутаттарының Кеңестерi, ал
экономикалық негiзi социалистiк шаруашылық жүйесi
және өндiрiс құралдары мен жабдықтарына социалистiк
меншiк болып табылатыны жарияланды. Конституцияда
Қазақ КСР-i КСРО құрамына ерiктi негiзде ену және мем
лекеттiк, экономикалық, мәдени құрылыс мiндеттерiн
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шешуде барлық құқықтарға ие болғаны туралы да айтыл
ған.
1937 жылдың желтоқсанында КСРО Жоғарғы Кеңесiнiң
сайлауы өттi. Оған республикадан 44 депутат сайланды.
Қазақ КСР-інiң құрылуының тарихи маңызы. 1920—
1930 жылдардағы тарихи даму кезеңiнiң қорытындыла
ры, Кеңес елiн құрайтын басқа халықтар сияқты қазақ
халқының да қайшылықтар мен қиынд ықтарға толы
қаһармандық жолдан өткенiн көрсеттi. Қазақ халқы
ның аумақтық автономия құқығына қолы жеттi. Оның
индустриясы қауырт дамыды, халықтың әлеуметтiк құ
рылымы өзгердi. Мәдениет пен бiлiм беру саласында да
табыстар болды.
Сонымен қоса, экономика мен мәдениет салаларында
қол жеткен табыстар өте қымбатқа түскен едi. Тотали
тарлық, казармалық жүйе орнықты. Елдi индустрия
ландыру Қазақстан экономикасының орталық құрылымын
нығайтқанымен, шын мәнiндегi адамға еркiндiк беру, оның
жекебасын сыйлау, өмiрiн қадiрлеу жағына ешкiм бойлап
бара алмады. Қазақ КСР-i Орталыққа толық бағынышты
күйде болды.
1936 жылғы КСРО Конституциясында “Әр одақтас
республиканың өз еркiмен КСРО құрамынан шығып ке
ту құқығы сақталатыны” туралы бап болды. Бiрақ iшкi
және сыртқы саясаттың негiзгi бағыттарын айқындау
ға, қорғаныс, аумақ, шекара мәселелерiн шешуге, еге
мендiктiң белгiлерiн айғақтайтын өзге де маңызды ша
ралармен айналысуға одақтас республиканың құзыретi
болмады. Тарихтың бұдан былайғы даму барысы формалды
одақтың ұлыдержавалық гипер мемлекетке айналып ба
ра жатқанын көрсеттi. Егер Кеңестер Одағы өзiнiң iшкi
қайшылықтарының пiсiп-жетiлуiнен және дүниежүзiлiк
өркениеттiң сырттай қысымымен, демократиялы Батыс
елдерi ұсынған экономикалық жарыс пен қаруланудың
соңына түсу қарқынына шыдай алмай, толық күйреуге
ұшырамағанда, Қазақ КСР-і тотал ит арлық жүйенiң
ажырамас бiр бөлiгi болып қала берер едi.
Формалды түрде болса да, Қазақстанның одақтас
республика мәртебесiн алуының тағдыр шешерлiк маңызы
осы тұстан көрiнiс бердi: Кеңестер Одағы ыдырағанда,
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оның құрамында болған өзге одақтас республикалармен
бiрге Қазақстан да мемлекеттiк тәуелсiздiкке қол жеткiздi.
Соғысқа дейiнгi кезеңде экономиканың дамуы. Комму
нистiк партия 1939 жылы елдiң индустриялық қуатын
арттыру, оның қорғаныс қабiлетiн нығайту бағытына ден
қойды. Yшiншi бесжылдық деп аталатын кезеңде Қазақ
КСР-i түстi металдар (мыс, мырыш, қорғасын) өндiру
жөнiндегi iрi базаға, көмiр, мұнай өндiретiн, ауыл ша
руашылығы (еттi мал шаруашылығы, дәндi және тех
никалық дақылдар) дамыған ауданға айналуға тиiс едi.
1938—1941 жылдары Қарсақпай мыс балқыту зауытын қайта құру мен
кеңейту, Жезқазған мыс балқыту зауытын салу, Алтайда түстi металлургияны
дамыту, Ембiдегi геологиялық жұмыстар мен барлап бұрғылау iсiн жеделдету
шаралары жүргiзiлдi.

Өнеркәсiп мүмкiншiлiгiн еселей түсуде еңбек кiтапша
ларын енгiзудiң, еңбек тәртiбiн ретке келтiрудiң, мемле
кеттiк сақтандыру тәжiрибесiн жақсартудың, 8 сағ-тық
жұмыс күнiне, алты күндiк жұмыс аптасына көшудiң ма
ңызы зор болды. Әйелдердiң еңбектегi белсендiлiгi артты,
жаппай ерлер мамандығын меңгеру қозғалысы басталды.
Халық шаруашылығында iстейтiн инженер мен техник
кадрлардың саны артты. Еңбектiң шапшаң әдiстерi, көп
станоктарда жұмыс iстеу мен бiрнеше мамандықтарды
меңгеру, жаңашылдар мен өнертапқыштар, жабдықтардың
пайдаланылуына қоғамдық бақылау жасау қозғалысы өрiс
алды. Құрылысты жедел салу қанат жайды, онда шын
мәнiнде лагерьлiк экономикаға жақын шаруалардың тегiн
күшi пайдаланылды.
1940 жылы ұзындығы 806 шақырым болатын Ақмола — Қарталы күре
жолы халықтық екпiндi құрылыс ретiнде салынды. Бұл жолды салудың халық
шаруашылығы және қорғаныс үшiн орасан зор маңызы болды. Қарағандыдан
Магнитогорскiге көмiр тасу 500 шақырымға қысқарды. Атырау — Қандыағаш,
Қандыағаш — Орск, т.б. жол тораптары iске қосылды. Барлығы 2681 шақырым
темiржол салынды. Аталған құрылыстарда арнайы қоныстандырылғандар
мен қамаудағылардың еңбегi пайдаланылды.

Соғыс алдындағы жылдарда түстi металлургия ерекше
жоғары қарқынмен дамыды. Соның нәтижесiнде елдiң
халық шаруашылығы түстi металдар жөнiнен шетелге
тәуелдi болудан құтылды. Шымкент қорғасын, Балқаш мыс
қорыту, Риддер, Зырян полиметалл зауыттарының, мыс
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балқыту комбинатының, Ащысай, Қоңырат кенiштерiнiң
салынуы түстi металлургияны Қазақстан өнеркәсiбiнiң
жетекшi саласына айналдырды. Ақтөбе ферроқорытпа
зауытының, Текелi полиметалл, Жезқазған мыс балқыту
комбинаттарының құрылысы ойдағыдай жүрiп жатты.
Шымкенттiң “СЧСЗ” таңбалы қорғасыны одақтағы таң
даулы қорғасын деп танылды.
Химия өнеркәсiбi және радиоландыру жоғары қарқынмен дамыды. 1940
жылы Қазақ КСР-iнде жалпы одақта өндiрiлетiн қорғасынның 87%-ы, мыстың
21%-ы балқытылды. 1940 жылы республикада 2580 iрi кәсiпорын жұмыс
iстедi, олардың бәрi Кеңес өкiметi жылдарында салынған едi.

Социалистiк индустрияландырудың әлеуметтiк-саяси
маңызы зор болды. Халық қолымен жасалған өнеркәсiп
көп жағынан Ұлы Отан соғысындағы жеңiстiң алғышартын
жасады.
Соғыс алдындағы жылдары ұжымшар құрылысы кү
шейе түстi. Тұрақты механизатор кадрлары қалыптас
ты. П.Н.Ангелинаның тракторды меңгеруге шақырған
бастамасы қарқын алып, мыңдаған қыздар мен әйелдер
тракторшы мамандығын меңгердi. Республикада жоғары
және арнаулы орта бiлiмi бар агрономдардың, зоотехник
тердiң, мал дәрiгерлерiнiң саны артты. Бетпақдаланы
игеру жедел қарқынмен жүргiзiлдi. Халықтық құрылыс
әдiсiмен каналдар мен суландыру жүйелерi салынды.
Батыс Қазақстанда Жайық—Көшiм каналы пайдалануға
берiлдi.
Әлеуметтiк саясатты жүзеге асыру саласында да елеулi
табыстарға қол жеттi. Елдi мекендерде аурухан алар,
дүкендер, асханалар көптеп салына бастады. Тұрғын үй
құрылысына бөлiнетiн күрделi қаржы артты.
Казармалық социализм идеологиясы мен тәжiрибесi
туғызған келеңсiз үрдiстерге қарамастан, Қазақ КСР-і
бүкiл тарихи даму барысымен соғыс жылдарында зор
ауыртпашылықтың бiр бөлiгiн өз мойнына алуға және
жеңiс iсiне елеулi үлес қосуға лайықты дәрежеге жеттi.
1. 1936 жылы КСРО-ның, 1937 жылы Қазақ КСР-інiң Конститу-
циялары және олардағы Қазақстанның мемлекеттiк мәртебесiнiң өзгеруi туралы ақпараттарды еске сақтаңдар.
2. Қазақ АКСР-інiң одақтас республика болып қайта құрылуының
қазақ халқының тарихында қандай маңызы болды?
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*		3. Одақтас республиканың мәртебесi және оның Кеңестiк жағдайда
iс жүзiне асырылуы мүмкiндiгi туралы ойларыңды ортаға са
лыңдар.

V тарау. Қазақстанның мәдениеті
(1900 — 1940 жж.)

§ 22. Халыққа бiлiм беру
Ересектер арасында сауатсыздықтың жойылуы. Халыққа бiлiм
беру саласындағы жетiстiктер. Кәсiптiк-техникалық бiлiм.

Ересектер арасындағы сауатсыздықты жою. Кеңес
үкіметі билiк құрған алғашқы онжылдықтарда КСРОдағы сияқты Қазақстанда да бұқараның мәдени деңгейiн
арттыру саласында қомақты жетiстiктерге қол жеткiзiлдi.
Бұрынғы артта қалған халықтардың iлгерi кеткен Орталық
Ресейдi қуып жетуi үшiн халықтардың ана тiлiнде мек
теп, баспасөз, театр, клуб iсiн дамыту, халық шаруашы
лығының барлық салалары үшiн бiлiктi кадрлар даярлау,
ол шараларды iске асыруға арналған мектептер мен
курстар желiсiн кең өрiстету мiндетi алға қойылды. Отар
аймақтардың қатарындағы Қазақстанда да зиялылар аз
болатын. Олардың Алаш қозғалысына қосылған бiрқатары
революция барысында жазаға ұшырады. Өлкеде мәдени
құрылысты өрiстетудiң материалдық-техникалық базасы
болмады. Сондықтан сауатсыздықты жою үдерiсi баяу
iлгерiледi.
Азамат соғысы жылдарында ересектер арасында
сауатсыздықты жою ісі кең жолға қойылды. 1921 жылы
26 маусымда ҚазОАК жеткілікті білімі бар адамдарды
сауатсыздықты жою ісіне жұмылдыру тур алы қаулы
қабылдады. Кең ауқымда түсіндіру жұмыстары жүргізілді.
Елде мыңдаған сауатсыздықты жою пункттері ашылды.
1924 жылы “Сауатсыздықты жою” қоғамы ұйымдас
тырылды. Ол еңбекшiлердiң қолдауымен ерiктi мүшелiк
негiзiнде жұмыс жүргiздi.
Жергілікті Кеңестерге қарасты халық-ағарту бөлімде
рінің жанынан қоғамдық негізде ересектер үшін жазуға
және есепке үйрететін алғашқы сауат ашу курстары, лек
торийлер ашылды. Аздаған сауаты барлар бастауыш білім
алуға тартылды.
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Сауатсыздықты жою мектептері әскери бөлімдерде де
жұмыс істей бастады. Сауатсыздықты жоюға фабриказауыт және басқа кәсіпорындар комитеттері, кәсіподақ,
комсомол ұйымдары да атсалысты.
Сауатсыздықты жою бағытында Түрксіб құрылысында
қазақ жұмысшылары маңыз аларлық кәсіпорындардың
бәрінде қарқынды жұмыс жүргізілді. Оқыту жаз кезінде де
тоқталмады. Жылжымалы сауатсыздықты жою пункттері
жазғы жайылымдарға, дала қосындарына дейін барып
жұмыс істеді.
Сауатсыздарға, шала сауаттыларға және оларды оқыту
шыларға арналған арнайы “төте оқу” газеті шығарылды.
Барлық газеттер оларға арнап бағандарын арнады, пайдалы
материалдар басты. Қазақстандағы аз ұлтты халықтар
арасында да сауатсыздықты жою мектептері жемісті
жұмыс істеді.
Жыл сайын халық-ағарту ісіне бөлінетін қаражат
көлемі арта берді. Сауатсыздар мен шала сауаттыларға
арналған оқу құралдары дайындалды. Оқып жатқандардың
маңызды бөлігі оқу құралдарымен қамтамасыз етілді.
Оқу кітаптары, әліппелер, есеп жинақтары қазақ, орыс,
украин, өзбек, дүнген тілдерінде таратылды. Республика
ғалымдары оқулықтар, оқу құралдары, әліппелерді тек
1934 жылдың өзінде 468 мың таралыммен бастырып
шығарды, 1935 жылы тағы 15 атаумен 1,5 млн таралыммен
жарық көрді.
Сауатсыздықты жою ісінде қиындықтар оқытушы
лардың жетіспеушілігінен туындады. Қазақша сауат
ашу мектептері үшін мұғалімдер дайындайтын курс
тар ашылды. Мәдениет сарбаздарының (культармейцы)
және басқа да белсенділердің еңбектері мемлекеттік білім
беретін мектептердің мұғалімдерімен теңестірілді. Бірінші
бесжылдық жылдарында сауатсыздықты жою жұмыстары
қарқынды жүргізілді. 1 млн-нан астам адам сауатын ашты.
Дегенмен сауатсыздықты түпкілікті жою Қазақстанда
КСРО-ның орталық өңірлерімен салыстырғанда кешірек
жүзеге асырылды. 1931 жылы қазақт ар арасында
сауаттылық 37%-ға жетті. 1932 жылы бүкіл Қазақстан
халқының арасындағы сауаттылық көрсеткіші 42%болып
тұрды. 30-жылдардың ортасында сауатсыздықты жою
жұмыстары негізінен ұйымдастырылған сипат алды.
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Халыққа бiлiм беру. ХХ ғасырдың алғашқы онжыл
дықтарында Қазақстан мәдениетіндегі демократиялық
дәстүрлер әрі қарай қанат жая бастады. Ескі мектептер,
бастауыш білім мекемелері, орыс-қазақ училищелері
көбейе түсті.
Кеңес билігі орнағаннан кейін елдің барлық оқу орын
дары Халық ағарту комиссарлығының (Халағарком), ал
ауылдар мен деревняларда халық ағартудың жергілікті
органдарының қарауына өтті. Облыстық, уездік және
болыстық кеңестердің атқару комитеттерінде халық-ағар
ту бөлімдері ашылды. Қазақ тұрғындары үшін мектеп
ашу және ауыл мен деревня мектептерін мұғаліммен қам
тамасыз ету ерекше назарда болды. 1926 жылы мамырда
республикан ың Халық Комиссарлары Кеңесi “Қазақ
АКСР бiрыңғай еңбек мектептерiнiң жарғысын” қабыл
дады. Мектеп құрылысында бiр жылдық және екi жылдық
мектептердiң үлес салмағын кемiту мен үш жылдық
және төрт жылдық мектептердiң үлес салмағын көбейту
бағыты ұсталды. Мектепке қазақ және басқа да шығыс
ұлттарының қыздарын тартуға көңiл бөлiнiп, олар үшiн
Шымкентте, Алматыда, Түркiстанда, Ордада арнаулы
мектептер ашылды.
1930—1931 оқу жылында отырықшы аудандарда, 1931
жылдың көктемiнен бастап көшпелi аудандарда жалпыға
бiрдей бiлiм беру енгiзiлдi. Қазақстан үкiметi халыққа бiлiм
беру iсiне қаржы бөлудi едәуiр ұлғайтты. Интернаттар,
жатақханалар желiсiн көбейту, оқушыларға стипендиялар
беру, оларды оқулықтармен, оқу құралдарымен, киiммен,
көлiкпен тегiн жабдықтау түрiнде материалдық көмек
көрсету көзделдi. Барлық жерде жалпыға бiрдей бiлiм беру
жөнiндегi қоғамдық қорлар құрылды.
1931 жылдың желтоқсанында Республика еңбекшілері
нің арасында 15-тен 50 жасқа дейінгілер үшін жалпы мін
детті білім беру енгізілді.
Бiлiм беру iсiне қамқорлық жасауды Қазақстан ком
сомолы мойнына алды. Мәдени құрылыс үдерiсiн жедел
детуге ұлттық зиялы қауымның көптеген қайраткерлерi
елеулi ықпал жасады. Олар ана тiлiнде оқулықтар мен оқу
құралдарын жазуға кiрiстi.
Мектеп жүйесi республика тұрғындарының көпұлтты
құрамына сәйкестендiрiлдi. 1920 жылдардың орта ше
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нiнде республикада татар, өзбек, ұйғыр, немiс және эстон
бастауыш мектептерi жұмыс iстеп, оларда оқу өз ана
тiлiнде жүргiзiлдi.
Халық ағарту жүйесі жұмысын қайта құру ісіндегі
жетістікке жету жүйені мұғалімдермен қамтамасыз ету
ісіне тәуелді болды. Сауатты адамдар бірден және бәрі
большевиктер жағына шыға қоймады. Ол үшін бірқатар
шаралар жүргізуге тура келді: мұғалімдердің материалдық
жағдайын жақсарту, беделін көтеру ойластырылды. Кең
қанат жайып келе жатқан мектептер торабын мұғалім
дермен қамтамасыз ету үшін оларды дайындайтын курстар
ашылды. Мұғалімдерді сайлау мен жұмысқа қабылдау
большевиктерге педагогикалық ұжымға өздеріне жақтас
адамдарды жинап алуға мүмкіндік берді. Мұғалімдер
ұлттық азшылық тілдерінде оқытылатын мектептер үшін
де дайындалды. Жоғары квалификациялы мұғалімдер
негізінен екінші басқыштағы мектептерге және жаңадан
құрылып жатқан орта арнаулы және жоғары оқу орын
дарына жіберілді. Қазақстанның кеңестік мектебін дамы
туға М.Сералин, Б.Жанікешев, Б.Өтетілеуов, А.Оразбаева,
Ф.Паэгле, С.Меңдешев, П.Бурмистров, т.б. қомақты үлес
қосты.
Жеті жылдық және сегіз жылдық мектептер жалпы
біліммен қоса басқа бір мамандық та беруге тиіс болды.
Алайда материалдық базаның болмауынан және маман
дардың жетіспеуінен мектептердің азғана бөлігі ғана
кәсіптік мамандық беруді ұйымдастыра алды. Мұғалім
кадрлардың жетіспеуі салдарынан мектептер көбінесе
педагогикалық бағытқа бейімделеді.
Алайда Қазақстандағы мектеп құрылысының елеулi
қиындықтары да болды. 1931—1932 жылдардағы аштық
салдарынан балалар саны күрт азайып, жетiм балалар
көбейдi. 1932 жылдың күзiнде балалар үйлерiне 68 мың
бала орналастырылды. Ұжымшарлар мен кеңшарлардың
қаржысына салынған интернаттар желiсi ұлғайды. Респуб
ликада мұғалiмдер саны артты.
1918 жылы қабылданған арнайы декрет негізінде мек
теп діннен бөлініп, зайырлы білім беруге көшірілді.
Халықты біліммен қауыштырудың өзге формалары пайда болды. Мер
зімді баспасөз редакцияларының жанынан ақысыз оқу залдары ашылды.
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Алғашқылардың бірі болып оны 1918 жылы Семейден шығатын “Еңбек
туы” газеті бастады. Облыстық халық ағарту бөлімінде 1918 жылы мамырда
халық университеті ашылды. Оның тыңдаушылары партия-кеңес және мекеме
қызметкерлері, жұмысшылар болды. Мұнда жалпыбіліми сипаттағы дәрістер
оқылды. Кейінірек тыңдаушылардың тілегі бойынша тарих, философия,
әдебиет, саяси экономия, геология, тағы басқа салалар бойынша дәрістер
қосылды. Дәріс оқуға жоғары білімі бар адамдар, кеңестік пиғылдағы
жерг ілікті зиялы, облыстың большевиктік ұйымдарының жетекшілері
тартылды.

1935 жылдың соңына қараған шақта білім берудің
ретті жүйесін құру аяқталды. Мектептердің 4 сыныптық
бастауыш, 7 сыныптық аяқталмаған орта, 10 сыныптық
орта мектеп түріндегі бірыңғай тұрпаттары анықталды.
Оқытудың негізгі формасы сабақ деп танылды. Педагогтің
рөлі артты, қоғамдық-саяси пәндерді оқытуға, оқушыларға
идеялық тәрбие беруге баса назар аударылды.
Жалпы білім беретін мектеп еңбекшілердің балаларын
ақысыз оқытатын бірыңғай еңбек мектебіне айналды.
Кәсіптік-техникалық білім. Революцияға дейінгі кезең
де көптеген қазақ жастары Ташкент, Орынбор, Омбы
қалаларының орта арнаулы оқу орындарында оқыды.
Кейбір жастар Қазан, Санкт-Петербург және Томск оқу
орындарынан жоғары білім алды. Кеңес билігінің алғашқы
жылдарында кәсіптік-техникалық білім беру жүйесі жолға
қойылды. 1920 жылдардың соңына қарай Оралда, Се
мейде, Торғайда, Верныйда, Петропавлда, Жымпитыда
17 кәсіптік-техникалық білім беру орындары ашылып,
мамандар дайындай бастады. Орта арнаулы білім беру
орындарының рөлі артып, оларда білім беру ісі үнемі
жетілдірілді.
1934 жылы жеті жылдық мектептерге мұғалім дайын
дайтын екі жылдық мұғалімдер институттары ашылды.
Оған орта немесе аяқталмаған орта білімі бар жастар қабыл
данды. Мұғалімдер институтын бітіргендерге аяқталмаған
жоғары білімнің дипломы берілді. Бірқатар көркемөнер
оқу орындары — музыкалық драма техникумы, музыкалық
актерлік студия, ал Алматы мен Оралда музыка мектептері
ашылып, түлектер тәрбиелеп шығара бастады.
ЖОО-лардың жанынан жұмысшы факультеттері құ
рылды. Оларда жұмысшы жастар 3-4 жыл ішінде жедел
детілген бағдарламамен орта білім алып, ЖОО-ларға түсуге
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мүмкіндік алды. 20-жылдардың ортасынан бастап шаруа
жастарының мектептері (ШЖМ) бүкіл елде көптеп пайда
бола бастады. Олар таптық ұстаным бойынша құрылды.
Оларда балалар үйінің тәрбиеленушілері, кедейлердің,
батырақтардың, қызыл әскердің балалары оқыды. Бұл тұр
паттағы мектептің бағдарламасы ауыл шаруашылығына
икемделді.
1. Қандай себептен Кеңес үкіметі тұрғындар арасында сауатсыздықты
жоюға баса назар аударды?
2. Республикада білім беру жүйесін құруға зиялы қауым өкілдері
		 қандай ықпал етті?
3. Жалпы білім беру саласының жетістіктерін атаңдар.
4. Орта арнаулы білім беру саласында қандай қомақты жетістіктер
		 болды?
5. Республиканың мәдени құрылысына Қазан төңкерiсiне дейiнгi
		 зиялылар қандай үлес қосқан?
6. Халыққа бiлiм беру саласындағы жетiстiктердi атаңдар.

§ 23. Қазақстанда жоғары білімнің және
ғылымының дамуы
Жоғары оқу орындарының ашылуы. Ғылыми мекемел ердің
көбеюі. Ғылымның қазақстандық базасының кеңеюі. КСРО ҒА-ның
Қазақ филиалының құрылуы. Табиғат байлықтарының зерттелуі.
Мұражайлар мен мұрағаттар.

Жоғары және арнаулы орта бiлiм. Қазақстан зиялыла
рының қалыптасуы. Қазақстанда тұңғыш жоғары оқу
орны — Қазақ педагогикалық институты 1928 жылы ашы
лып, оған кейiннен Абайдың есiмi берiлдi. 1931—1932
жылдары Оралда және Қызылордада педагог икал ық
институттар ашылды. 1929—1931 жылдары Алматыда
зоотехникалық-малдәрiгерлiк, ауыл шаруашылығы және
медициналық жоғары оқу орындары ашылды. 1934 жылы
С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттiк университетiнiң
ашылуы республиканың мәдени өмiрiндегi елеулi оқиға
болды.
Қазақ кен-металлургия институтының ашылуы рес
публикада инженер-техник кадрларын даярлаудың негi
зiн қалады. Кейiннен Оралда, Семейде, Петропавлда,
Ақтөбеде, Қарағандыда, Қостанайда мұғалiмдер институт
тары ашылып, олар педагогика институттары болып қайта
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құрылды. Ұлы Отан соғысы қарсаңында Қазақстанда
19 жоғары оқу орны, 120 орта арнаулы оқу орны жұмыс
iстеп, оларда 40 мыңдай адам оқыды. 1930 жылдары өзге
республикалардың жоғары оқу орындары мен техникум
дарында 20 мыңдай қазақстандық жастар бiлiм алды.
Республиканың жоғары оқу орындарында орталық
институттар мен ғылыми мекемелердiң өкiлдерi педагогтiк
жұмыс атқарды, ғылыми зерттеулер жүргiздi.
Олардың арасында Б. Домбровский, Н.П.Орлов, М.П.Иванов, И.С.Бахал,
К.П.Персидский және басқа көптеген көрнектi ғалымдар болды. Рес
публиканың жоғары бiлiм жүйесiнiң қалыптасуына С.Асфендияров,
Т.Жүргенов, С.Сейфуллин, А. Байтұрсынұлы, О.Жандосов, М.Әуезов, Қ. Жұ
банов және қазақ халқының басқа да ғылым мен мәдениет қайраткерлерi
көп көмек көрсеттi.

Алайда халық шаруашылығына ғылыми-техникалық
кадрлар жетiспеу мәселесi шешiмiн таппады. Жоғары
және орта арнаулы оқу орындарындағы оқыту барысы
республиканың шикiзат қоры сипатын анық аңғартты.
Жоғары оқу орындарында қазақ жастарының аздығы
сезiлiп тұратын едi. Соғысқа дейiнгi бесжылдықтар
кезiнде Қазақстанда сталиндiк қуғын-сүргiн салдарынан
инженер-техник, ғылым және өнер адамдарының қатары
сиреп қалды. Революцияға дейiн қалыптасқан зиялылар
тобы жойылып кеттi. Жазалаудан жоғары мектептi ұйым
дастырушылар, әдебиет пен өнердiң көрнектi қайрат
керлерi де көп зардап шектi.
Ғылымның дамуы. 1920—1930 жылдар Қазақстан
ғылымының қалыптасқан кезеңi болды. Өлкенiң тарихы,
этнологиясы, экономикасы зерттеле бастады және жара
тылыстану ғылымының iрi орталықтары пайда болды.
Қазақстанды зерттеу қоғамы құрылып, оның секция
ларының жұм ыс ына С.Асфенд ияров, А.В.Затаевич,
Ә.Диваев, Қ.Жұбанов, А.Байтұрсынұлы, Ж.Аймауытов,
М.Жолдыбаев, А.П.Чулошников, А.Ю.Якубовский және
басқа көрнектi ғалымдар белсене қатысты.
1919 жылдың желтоқсанында Орынборда Қазақстан
ның табиғаты мен тарихын зерттеу мақсатында тарихистатистикалық бөлім ашылды. Онда Қазақстанның гео
графиясы, халқының этнологиясы, демографиясы жөнін
дегі материалдар мен құжаттар жиналды және өңдеуден
101

өткізілді. Статистиктер өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығы
санақтарын дайындауға және өткізуге қатысты.
Петропавл және Көкшетау, Орал және Орда қала
ларында Қоғамдық бөлiмшелер жұмыс iстедi. Қазақ тiлi
мен әдебиетi саласында қыруар iстер атқарылды. Қазақша
жазуды жетiлдiру, қазақ тiлiндегi алғашқы оқулықтарды
қалыптастыру жұмыстары жүргiзiлдi. Қазақ халқының
тарихы мен этнологиясы жөнiнде еңбектер басып шыға
рылды.
1926 жылы М.Е.Массон ежелгi Тараз қаласының орнында қазба
жұмыстарын жүргiздi. Қазақ КСР Денсаулық сақтау халық комиссариаты
жанындағы санитарлық-бактериологиялық институт ғылыми-зерттеу
жұмысын өрiстеттi. КСРО Ғылым академиясының А.Е.Ферсман, Н.Г.Кассин,
М.П.Русаков, С.С.Неустроев, И.М.Крашенников, Р.А.Борукаев, А.А.Гапеев
сияқты көрнектi ғалымдары қатысқан геологиялық экспедициялары жер
қойнауы мен пайдалы қазбаларды зерттеуге сүбелi үлес қосты.

Республ иканың ауыл шаруашылығын зерттейтін
ғылыми мекемелер көбейе бастады. Тыңайтқыштар
және агротопырақтану институты (1926), топырақтану
институты (1929), мал шаруашылығы институты (1933),
Вильямс атындағы жер бөлу институты (1936) және басқа
ғылыми-зерттеу мекемелері ашылып, жұмыс жүргізе
бастады. 1940 жылы Ленин атындағы Бүкілодақтық Ауыл
шаруашылығы академиясының Қазақ филиалы құрылды.
Республикада әртүрлі тәжірибе стансылары торабы
құрылды. Ащысай қорғасын кенiшi, Қарағанды және
Екiбастұз көмiр кенiшi, Ембi мұнайлы ауданы зерттелдi.
1926—1927 жылдары КСРО Ғылым академиясының ке
шендi экспедициясы бүкiл Қазақстан аумағында статис
тикалық-экономикалық, топырақ-ботаникалық, геоло
гиялық, гидрогеологиялық зерттеу жұмыстарын жүргiздi.
Қазақстанның кең жазирасынан пайдалы қазбалар
дың аса бай қоры табылды. Бұл геологиялық ғылымның
дамуын жеделдету қажеттігін тудырды. Қазақстан ға
лымдарының, мемлекеттік жоспарлау комитетінің қыз
меткерлерінің қатысуымен КСРО ҒА-ның көшпелі сес
сиялары ұйымдастырылды. Ғылыми конференциялар
өткізілді. Ғылыми форумдарда Қазақстанның өндіргіш
күштерін дамытуда баға жетпес рөл атқарған Қарағанды
(1933), Үлкен Алтай (1934), Үлкен Жезқазған (1934), ОралЕмбі мұнайлы өңірі (1935) зерттелді. Бірқатар жерлерде
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пайдалы қазба орындары туралы құнды материалдар
жиналды. Гидроресурстарды есепке алу да қарқынды
жүрді.
Республика көмір, түсті металл, басқа пайдалы қаз
балардың бірқатарын өндіруде Одақтағы алдыңғы орын
дарға шықты. Бұл бағытта Қ.И.Сәтбаев, Н.Г.Кассин,
М.П.Русаков, А.Д.Архангельский, И.М.Губкин, т.б. гео
логтер қажырлы еңбек етіп, ғылымда ерлік көрсетті.
КСРО ҒА-ның Қазақ филиалының құрылуы. 1932 жыл ы КСРО Ғылым академиясының Қазақстанд ағы
филиалын құру жағдайы жасалды. Бастапқыда оның
құрамында зоология және ботаника секторлары мен
Алматыдағы Ботаника бағы болған едi. 1935 жылы Гео
логия және тарих секторлары құрылды. Ғылым академия
сының базасына құрамында қазақ тiлi мен әдебиетi, халық
шығармашылығы секторлары бар Қазақ Ұлттық өнер
ғылыми-зерттеу институты қосылды. 1938 КСРО Ғылым
академиясының Қазақ филиалына айналды.
Қазақстандағы ғылыми дамудың негiзгi бағыттарын
белгiлеуге КСРО Ғылым академиясының президенттерi
болған С.Н.Вавилов, В.Л.Комаров, Қазақстан ғылымының
штабын басқарған кеңестiк iрi түрколог, академик А.Н.Са
мойлович пен аса көрнектi геолог-ғалым, академик
А.Д.Архангельский белсене қатысты. Қазақ және орыс
ғалымдары қоян-қолтық жұмыс iстедi. Қазақстан ғы
лымының дамуына Қ.И.Сәтбаев зор үлес қосты. Ғылыми
қызметкерлер, соның iшiнде, ұлттық кадрлар саны едәуiр
артты.
1935 жылы профессор С. Асфендияров жазған “Қазақстанның көне
заманнан бергi тарихының” бiрiншi бөлiмi жарық көрдi. 1920—1930 жыл
дардағы қазақ тiл бiлiмi мен әдебиеттану мәселелерi жөнiнде С.Сейфуллин,
С. Мұқанов, А. Байтұрсынұлы, Қ. Жұбанов жинақталған еңбек жазды. Соғыс
қарсаңында Қазақстанның 57 ғылыми мекемесiнде (жоғары оқу орындарын
қоса алғанда) 1700-ден астам ғалым еңбек еттi.

Мұражайлар мен археологиялық мұрағаттар. Қазақ
стан ғылымының даму үдерісінде Орынбор, Орал, Семей,
Верный, Ақтөбе, Көкшетау қалаларының мұражайлары
өзінше рөл атқарды. Тарихи архивтер пайда болды.
1920 жылы Семейде губерниялық архив басқармасы ұйым
дастырылды. Артынан мұндай мекемелер Орал, Қостанай,
Бөкей, Ақтөбе губернияларында пайда болды.
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1935 жылы Қазақстанды зерттеу қоғамының жаңа
жарғысы қабылданды. Табиғатты қорғау және елдің та
биғи ресурстарын дамыту қоғамы құрылды. КСРО ҒАның көмегімен ботаникалық бақтар, қорықтар ашылды.
Республикадағы ғылыми мекемелердің қызметін одан әрі
жетілдіру және олардың материалдық базасын жақсарту
шаралары жүргізілді.
Көне қалалар — Таразда, Қойлықта қазба жұмыстары
жүргізілді. Профессор С.Асфендияровтың басшылығымен
Қазақстанның өткен тарихына қатысты құжаттар мен
материалдар жинағы жарық көрді.
Қазақ тілінің дамуы. Қазақ тілі мен әдебиетін дамыту
жұмыстары жүргізілді. Қазақ жазуы жетілдірілді, алғаш
қы оқулықтарды жасау қолға алынды. 1934 жылы Ұлттық
мәдениет институты ашылды. Оның құрамында тарих,
қазақ тілі, әдебиеті, фольклор секторлары болды. 1936 жылы
институт КСРО ҒА-ның қазақстандық базасының құра
мына енді.
Қазақ әдеби тілін дамытуға ерекше назар аударылды.
А.Байтұрсынұлының басшылығымен Академиялық орта
лықта қазақ тілінің ғылыми терминдерін саралау; қазақ
тілді мектептердің бірінші және екінші буындары үшін
оқулықтар мен оқу құралдарын жасау және аудару; қазақ
тіліне саяси және саяси-ағартушылық әдебиеттерді аудару
кезек күттірмейтін өзекті мәселелер деп саналды.
Аталған Орталықтың күшімен қазақ тілінде жаңа оқу
лықтар жазуға белді ғалымдар кірісті. Қ.Сәтбаев — “Ал
гебра”, А.Байтұрсынұлы — “Сөз теориясы”, Ж. Аймауы
тов — “Мектепте қызмет істейтіндер үшін педагогикалық
нұсқаулық”, М.Дулатұлы — ”Хрестоматия” оқулықтары
мен оқу құралдарын жазды.
Қазақ мәдениеті мен ғылымы ауыр жағдайларда да
мыды және орнықты. Әсіресе қазақ әліпбиін алдымен
1929 жылы латыншаға, артынан 1940 жылы кириллицаға
көшірудің рухани жүгі ауыр болды. Жаңа әліпби өзінше
идеялардың сүзгіші функциясын атқарды. Кеңеске дейінгі
кезеңде ғасырлар бойы жинақталған жазба мәдени мұра
мен жастардың қауышуы қиынға соқты.
* 1. Қазақстанда жоғары оқу жүйесінің қалыптасуына қысқаша
		 сипаттама беріңдер.
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2. Өлкенің тарихын, экономикасын, этнологиясын зерттеу орта		 лықтары мен қоғамдардың қызметінің бағытын анықтаңдар.
3. Оқытылып отырған кезеңдегі қазақ тілін дамытудың негізгі
бағыттарын атаңдар.
4. Мәдениеттiң даму үрдiсiнде орын алған кереғар екi тенденция-
		 ны атаңдар және ол құбылыстың себебiне көңiл аударып, пiкiр
		 алысыңдар.

§ 24. Әдебиеттің дамуы
Ғасыр басындағы көркемөнердің жайы. Қазақ романының пайда
болуы. Көпжанрлы көркем әдебиеттің дамуы.

Ғасырдың алғашқы онжылдықтарындағы қазақ
әдебиеті. ХХ ғас ырд ың басында қазақ әдебиеті жаңа
сапалық деңгейге көтерілді. Азғана тарихи уақыт кеме
рінде 200-ге жуық кітап жарық көрді. Орыс жазушы
ларының шығармалары аударылды. Қазақ халық шы
ғармашылығының озық үлгілері, Шығыс классиктерінің
шығармалары, діни-батырлық қиссалар жекелеген кітап
болып шығып жатты. Қазақ тілінде жарияланған кітаптар
жалпыұлттық мәдениеттің қалыптасуына игі ықпал етті.
Қазақ әдебиеті Ресейде болып жатқан саяси-қоғамдық
құбылыстармен, көрші түркі халықтарының әдебиетімен
біте қайнаса дамыды.
Қазақ халқының ғасырлар бойы жинақталған поэтика
лық шығармашылығы Кеңестік жаңа әдебиеттің жанды
бастауы ретінде қабылданды. Жамбыл Жабаев, Кенен
Әзірбаев сынды ақындар мен жыраулар туған халқының
ойы мен арманын сыртқы дүниемен жалғастырушы қызмет
атқарды. Кеңес билігіне дейінгі кезеңде жазушылар Шәди
Жәңгіров, Мәшһүр-Жүсіп Көпеев, Мақыш Қалтаев, Нұр
жан Наушабаевтар ел арасында танымал болды. М.Се
ралин, Б.Ізтөлин жазушылық, журналистік, аудармашы
лық жұмыстарды қатар атқарып жүрді.
Қазақ әдебиетінің аса көрнекті өкілі Сұлтанмахмұт
Торайғыров (1893—1920) қысқа өмірінің ішінде өндірте
жазып, артына өлмес мұра қалдырды. Оның “Қамар сұлу”
романы, “Кедей” поэмасы сол дәуірдегі қазақ әдебиетінің
озық үлгілері ретінде танылды.
ХХ ғасырдың 20—30-жылдарындағы қазақ әдебиеті.
Бұл жылдардың мәдени мұрасының ішінде қазақ әдебиеті
нің алар орны ерекше. Аталған кезеңде қазақ әдебиеті
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нағыз ренессанстық құбылыс көрсетті. Азғана тарихи
уақыт ішінде қазақ әдебиеті көпбағытты, көпжанрлы әде
биетке айналды. Жазушылар қосынына дарынды жастар
топтап қосылып жатты, олар өздерімен бірге жаңа импульс
алып келді. Бұрын-соңды қазақ әдебиетінде болмаған
жанрлар — романдар, повестер, новеллалар пайда болды.
Жаңа жанр — драматургия қарышты дамыды, сценарийлер
мен либреттолар жазылып, қойылып жатты. Бұл кезеңдегі
қазақ жазушыларының шығармалары халық арасына да
тез тарап, оқырманымен қауышты.
ХХ ғасырдың 20—30-жылдарындағы қазақ әдебиетін
де аса көрнекті жазушылар, ақындар, қоғамдықсаяси қайраткерлер — А.Байтұрсынұлы, М.Дулатұлы,
Ш.Құдайбердіұлы, М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов ерекше
орын алады. Олар ұлттық мәдениет тарихының жаңа
тарауын ашты.
Абай дәстүрін жалғастырушы, кемеңгер ақын Мағжан
Жұмабаев қазақ поэзиясына жаңа серпін әкелді. Оның
махаббат лирикалары, азаматтық тақырыпқа жазылған
поэмалары қазақ поэзиясын жаңа белеске көтерді. Ақын
ның 1913 жылы жарық көрген поэмалар жинағы ұлттық
поэзияның мазмұны мен тақырыбын кеңейтті, жанрлық
көптүрлілік әкелді. Ол туған халқының өмірінде болып
жатқан оқиғалар мен дара тұлғаларға арнап жазған “Батыр
Баян”, “Қойлыбайдың қобызы”, “Жүсіп хан” эпикалық
поэмалары әдебиет сүйгіш қауымның сүйікті шығармала
рына айналды.
Абайдың рухани ізбасары және шәкірті Шәкәрім
Құдайбердіұлы философ, тарихшы-ғалым және ірі ақын
болды. Ол артына “Еңлік—Кебек”, “Қалқаман—Мамыр”
атты ғажап поэмалар қалдырды. Оның философиялық
эссесі “Үш анық”, “Түрік, қырғыз, қазақ және хандар
шежіресі” атты кітаптары қазақ тіліндегі философиялық
әдебиеттердің үлгілілері ретінде танылды.
Шәкәрімнің “Үш анық” атты еңбегінде адам өмірінің мәні мен мұраты оның
жанымен тығыз байланыста сипатталады. Ол адам өмірінде жанға баса көңіл
аударады, оның пайда болуын құдайдың ұйғаруымен байланыстырады. Адам
жанының мәңгілігін үш ақиқаттан көреді. Олар: қанағатшылдық, әділдік және
ізгілік. Бұларды біріктіріп айтқанда ұждан ұғымын береді.

Ағартушы ғалым, психолог, жазушы Жүсіпбек Айма
уытов (1889—1931) қазақ мәдениетіне үлкен үлес қосты. Ол —
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классикалық қазақ романының және драматургияның
негізін салушылардың бірі. Жазушылық қызметін га
зеттен бастады, публицистика, әңгіме, фельетон, сын
мақалалар жазды. 1918 жылы М.Әуезовпен бірге “Абай”
журналын шығарды. Ол 1916 жылдан бастап пьесалар
жазды. Алғашқы театр топтарын құрды. 1917 жылы
17 желтоқсанда Семейде өзінің “Рабиға” пьесасын қойды.
Ж. Аймауытовтың драмалық шығармаларының бірі “Шернияз”
С.Торайғыровтың өміріне арналды. Онда қала мен ауыл арақатынасы
сипатталады. “Қартқожа” (1926) — қазақ тілінде жазылған ірі прозалық
шығармалардың алғашқыларының бірі. Азамат соғысы кезіндегі қазақтар
дың тартқан азабы “Ақбілек” романының сюжетін құрайды. Мұнда бас
кейіпкерінің тағдыры арқылы жазушы қазақ халқының басынан өткерген
трагедияны, оның бағыныштылығының кесірін, тарих доңғалағының астына
жаншылып қалған қатал сілкіністі көрсеткен.

Міржақып Дулатұлы (1885—1935) — ақын, жазушы,
публицист, ағартушы-педагог, ХХ ғасырдың басында
қазақ халқының ұлттық санасын жаңғыртқан үшеудің
бірі. М.Дулатұлының алғашқы өлеңдер жинағы “Оян,
қазақ!” деген атпен 1909 жылы жарық көрген. 1911 жы
лы қайта басылды. “Азамат” атты жинағы 1913 жылы
жарияланды. 1915 жылы “Терме” деген жалпы атпен
қайта шықты.
1910 жылы жарық көрген “Бақытсыз Жамал” қазақ тілінде жазылған
алғашқы роман болып табылады. Автордың даңқын шығарған бұл шығармада
езілген қазақ әйелінің өмірі сипатталады. Жамал — дала тұрмысындағы
таптаурындарға қарсы өзінің наразылығын білдіре алмаған, жүздеген қа
зақ әйелінің тұрпатты бейнесі. Дулатұлы сөзінің күші, оның әлеуметтік дра
матургиясы, өмір шындығы — бәрі авторды өз дәуірінің мәдениет әлемінде
танымал етті.

Көркемсөздің құдіретті өкілдерінің бірі, жаңашыл
ақын, жазушы Сәкен Сейфуллин “Тар жол, тайғақ кешу”
тарихи-революциялық романында (1927) революциялар
және Азаматтық соғыс жылдарындағы қазақ халқының
ұлт-азаттығы қозғалысын шыншылдықпен суреттеді.
“Көкшетау”, “Аққудың айырылысуы”, “Советстан”, “Аль
батрос” поэмаларында қарапайым еңбек адамын, жұмыс
шы табын асқақтата жырлады. Туған жер, оның ерлікке
толы тарихы, елдің жарқын болашаққа қарай алға басуы
қазақ поэзиясы үшін жаңа ырғақта суреттелді.
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Ілияс Жансүгіров эпикалық поэ
малардың нағыз шебері болып шық
ты. Оның поэтикалық ауқымы кең
және тілі шұрайлы. Өткен ғасырда
өмір сүрген, халықтық мәдениеттің
көрнекті өкілі Ақан серіге арналған
“Құлагер” поэмасы сол кездегі қазақ
поэзиясының асқақ шыңдарының бірі
болды.
20—30-жылдардағы қазақ әдебиеті
С.Мұқановтың “Сұлушаш”, “Ботагөз”,
И.Байзақовтың “Құралай сұлу”,
Б.Майлиннің “Азамат Азаматыч”,
Сәбит Мұқанов
С.Ерубаевтың “Менің құрдастарым”,
Ғ.Мұстафиннің “Өмір мен өлім”, т.б. көптеген атаулармен
толықтырылды.
Бұл жылдары бұрын болмаған революциялық әндер
дүниеге келді. С.Сейфуллиннің “Жас қазақ марсельезасы”,
Б.Жәнікешевтің “Дұрыстық жолы” жастардың ішкі се
зімдерін қозғап, оларға күрескерлік рух беруші факторға
айналды.
30-жылдардың соңы мен 40-жылдардың басында
әдебиетке тағы бір лек жастар келіп қосылды: Ғ.Орманов,
Ә.Тәжібаев, Ж.Сыздықов, Ж.Саин, Ә.Сәрсенбаев,
Қ.Аманжолов, Т.Жароков, А.Жұмағалиев, Д.Әбілев,
Қ.Бекхожин, т.б. Олар да әдебиетке өз тақырыбымен,
жазу мәнерімен, жаңалығымен келді. Халық ақындары
Н.Байғанин, Ш.Қошқарбаев отан, еркіндік, махаббат
тақырыптарына арналған өлеңдерімен, дастандарымен
әдебиет тарихынан тиесілі орын алды.
Қазақстандағы орыс әдебиеті. ХХ ғасырдың алғашқы
жартысында Қазақстанның мәдениетінде тағы бір елеулі
өзгеріс болды: түрлі ұлт өкілдерінің қатысуымен көптілді
мәдениет жасалды. 20—30-жылдары әдебиет Қазақстанда
тұратын орыс жазушыларының шығармаларымен толық
тырылды.
20-жылдардан бастап Николай Анов әдебиетке белсенді
араласа бастады. Ол қазақ театрларына арнап үгіттікағартушылық “Исцеление” пьесасын жазды. Оның “Наг
рада” повесі 1927 жылы “Сибирские огни” журналында
жарияланды, Қазақстан шынайылығын қозғаған “Азия”
романы оқырмандардың назарын аударды.
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Иван Шуховтың алғашқы романдары “Горькая линия”,
“Ненависть” 30-жылдардың басында дүниеге келді. Олар
туралы М.Горький құптарлық пікір білдірді. Бұл кезеңде
Қазақстандағы балалар әдебиетінің алғашқы қарлығашы
жазушы, натуралист М.Зверевтің реалистік тұрғыдағы
көркем дүниелері оқырмандарын тауып, танымал бола
бастады.
Қазақстан және Ресей мәдениеттерінің арасындағы
байланыстар. Бұл кезеңде қазақ және орыс жаз ушы
ларының ынтымақтастығы нығая түсті. Ж.Аймауытов
Абайдың ұлы бастамасын жалғастырып, А.Пушкиннен,
М.Лермонтовтан, бұларға қоса Ф.Шиллерден, Ғ.Тоқайдан
аудармалар жасады. Пролетарлар әнұраны “Интерна
ционалды” қазақшалады. М.Жұмабаев Гетенің, Гейненің,
М.Горк ийдің, В.Ивановтың, Д.Мамин-Сиб иряктің
кейбір таңдаулы шығармаларын қаз ақшаға аударды.
А.Байтұрсынұлы И.Крыловтың мысалдарынан тәржіме
жасады. Қазақтың зиялы қауымының аса көрнекті өкілі
Ә.Бөкейханов та шебер аудармашы екенін көрсетті. Қазақ
оқырманының таным көкжиегі кеңейе түсті.
1. Алғашқы қазақ романдарын атаңдар. Оларды кім, қашан
жазған?
2. Алғашқы драмалық шығарманы кім, қашан жазды?
3. Көркем шығармаларды аударудың қандай пайдалы жақтары
бар?
4. ХХ ғасырдың алғашқы онжылдықтарында қазақ әдебиетінде
қандай жаңалықтар болды? Қазақ тілінде осы кезеңде пайда
болған жанрларды атаңдар.

§ 25. Көркемөнердің дамуы
Музыка. Театр. Ұлттық операның қалыптасуы. Кино өнері.
Бейнелеу өнері.

Қазақ кеңес өнерінің орнығуы. Кеңес билігінің орнауы
коммунистік идеологияға сай көркемөнердің орнығуына
жол ашып берді. Орынборда, Семейде, Ақмолада, Вер
ныйда, Петропавлда, Оралда, Қостанайда және басқа
қалаларда клубтар, халық үйлері, қазақша-орысша хор,
драма, әдеби үйірмелер, халық театрлары пайда болды.
Ұлттық әскери құрамаларда да мәдени-бұқаралық шара
лар жүзеге асырылып жатты. Халық музыкасына қызы
ғушылық мол болды.
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Қазақ зиялылары халық шығармашылығын сақтау
және дамыту идеясымен толық келісе отырып, өздерінің
ұлттық өмірін құруға кірісіп кетті. Негізгі мақсат болып
интервенттік және Азаматтық соғыс жылдарында бүлінген
халық шығармашылығын сақтау және дамыту мәселесі
тұрды. 1918—1919 жылдардың өзінде халық ақындары
ның слеттері ұйымдастырылды, фольклорлық шығар
маларды, эпостарды жазып алу жұмыстары жүргізілді.
Драматургия және театр өнері. Жаңа әдеби жанр —
драматургияны жасауға іс жүзінде белгілі жазушылар
дың бәрі қатысты. М.Әуезов “Еңлік—Кебек”, “Айман—
Шолпан”, “Түнгі сарын” пьесаларын; Б.Майлин “Жалбыр”,
“Оқыту”; Ғ.Мүсірепов “Қыз Жібек”, “Қозы Көрпеш—Баян
сұлу”; С.Мұқанов “Күрес күндерінде”; Ж.Аймауытов
“Мансапқорлар”, “Халық тірегі”; С.Сейфуллин “Қызыл
сұңқарлар” пьесаларын дайындап берді.
1918 жылы Семейде сахна қайраткерлерінің одағы,
Өскеменде “драма әртістерінің серіктестігі” құрылды.
Ынталылардың күшімен құрылған режиссерлік ұжым,
өнерпаздар ұйымы жұмыс істеді. Олар алғашқы спек
такльдерін көрсетті. Жергілікті зиялылар құрған алғашқы
халық театры Семейде 1918 жылы 20 сәуірде құрылды.
1919 жылы тамызда М.Горькийдің “На дне” пьесасын
қоюмен Верный театры жұмысын бастады. Кәсіпқой
театрлардың алғашқыларының бірі Оралда ашылды.
1920 жылы Петропавлда, Ақмолада, Семейде кәсіпқой
театрлар істеп тұрды. Облыстық театрлардың көбі өнер
паздар ұжымдарынан өсіп шықты.
1926 жылы қаңтарда Қызылордада республикада
алғашқы қазақ ұлттық театры ашылды. Оның басында
Е.Өмірзақов, С.Қожамқұлов, Қ.Бадыров, Қ.Жандарбеков,
Қ.Қуанышбаев, Ә.Қашаубаев, И.Байзақов тұрды. Театрды
дарынды режиссер, драматург Ж.Шанин басқарды.
Алғашқы премьералар М.Әуезовтың “Еңлік—Кебек”,
“Абай” (Л.Соболевпен бірге), Ғ.Мүсіреповтың “Қозы
Көрпеш—Баян сұлу” спектакльдерімен ашылды. Бұл
республиканың мәдени өміріндегі елеулі оқиға болды.
Қазақ драма театры аз уақыт ішінде маңыз аларлық жетіс
тіктерге жетті.
Орыс және шетел классиктерінің пьесалары ауда
рылды. 1933 жылы аударма пьесалардың алғашқысы бо
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лып В.Киршонның “Нан”, Н.Погодиннің “Менің досым”
спектакльдері көрсетілді. Кейінірек Гогольдің “Үйлену”,
“Ревизор”, Шекспирдің “Отеллосы” тұрақты репертуар
қатарына енді.
КСРО Халық әртістері өсіп шықты. Олардың алғашқы
ларының қатарында Ш.Айманов, С.Майқанова тұрды.
Белгілі әртістер К.Әділшінов, С.Телғараев және басқалары
танымал болды. 1937 жылы театр Қазақ мемлекеттік ака
демиялық драма театры болып қайта құрылды.
1933 жылы қыркүйекте Республикалық орыс драма
театры бой көтерді. Келесі жылдың қаңтарында алғашқы
спектаклі К.Треневтің “Любовь Яровая” пьесасын халыққа ұсынды. 30-жылдары Ақтөбеде, Шымкентте, Петро
павлда, Қарағандыда театрлар ашылды.
1933 жылы Алматыда ұйғыр музыкалы драма театры,
1937 жылы Қызылордада корей театры, Шымкентте өзбек,
Петропавлда татар театрлары бой көтерді. Театр өнері
астанада ғана емес, облыстық, кейде аудан орталықта
рында да пайда болды.
Бұл жылдары алғашқы кәсіпқой кадрлар дайындау
жұмыстары қолға алынды. Алматы театр-музыка учили
щесінің алғашқы түлектері 16 адам 1937 жылы тұтасымен
Ақтөбеде ашылған қазақ драма театрына жіберілді. 1938
жылы Ленинград театр училищесінің қазақ бөлімінің
20-дан астам бітірушісі Шымкентке жолдама алды.
Музыка. Этнограф, композитор А.Затаевич 2300-ден
астам халық әндері мен күйлерін қағазға түсірді. “Қазақ
халқының 1000 әні мен күйі”, артынан “Қазақ халқының
500 әні мен күйі” деген жинақтар бастырды. 1932 жылы
композиторға Қазақстанның Халық әртісі атағы берілді.
Бұл жинақтар “ғасырлардың, мүмкін мыңжылдық мәде
ниеттің аса құнды ескерткіші” ретінде бағаланды.
1922 жылы Қарқаралыда халық әншілерінің байқауы
өтті. Мәскеуде өткен КСРО халықтарының халық әнші
лерінің байқауына Петропавл педагогикалық училищесі
нің И.В.Коцык басқарған қазақ хоры қатысты.
Қазақ әншісі Әміре Қашаубаев өзінің табиғи дарынымен
Еуропаның өркениетті тыңдаушыларын тамсандырды.
Ол 1925 жылы Парижде өткен Дүниежүзілік қолданбалы
өнер көрмесіне, 1927 жылы Майндағы Франкфуртта өт
кен Дүниежүзілік музыка көрмесіне қатысып, жүлделі
орындарға ие болды.
111

1935 жылы Қазақ мемлекеттік филармониясы құ
рылды. Оны музыка фольклорын жинаушы, композитор
Ахмет Жұбанов басқарды. Филармония құрамында халық
аспаптары оркестрі, хор капелласы болды. Оркестрді
Л. Хамиди басқарды. Олар халық шығармашылығынан
басқа орыс және шетел классикасын орындады.
Опера және балет театрының дүниеге келуі. 1932 жы
лы музыкалық драма техникумы ашылды. 1933 жылы
онда музыкалық студия пайда болды. Студия жұмы
сына Қ.Жандарбеков, Қ.Байсейітов, К.Байсейітова,
Ж. Елебеков, М.Ержанов және басқа әншілер қатысты.
Студияға И.В.Коцык пен С.И.Шабельский жетекшілік
етті. Студия М.Әуезовтың “Айман—Шолпан” пьесасы
бойынша музыкалы спектакль дайындап, оны 1934 жылы
13 қаңтарда көрермендер назарына ұсынды. 17 қаңтарда
студия Қазақ мемлекеттік музыкалы театры болып қайта
құрылды. Осыдан кейін ұлттық фольклор желісінде жа
салған қойылымдар тез көбейе бастады. Сол жылы Қазақ
мемлекеттік оркестрі құрылды. Оған А.Жұбанов бас
шылық етті.
Жаңа музыка театры енді “Қыз Жібек”, “Жалбыр”
сияқты опералық спектакльдер қоя бастады. Олардың
музыкасын Ленинград консерваториясының түлегі Е.Бру
силовский халық әуендерінің арасынан теріп алып құрап
шықты. Ғ.Мүсірепов “Қыз Жібекті” операға арнап,
либретто түрінде қайта жазып шықты. 1937 жылы опе
раның талаптарын толық ескере отырып жазылған “Ер
Тарғынды” (либретто С.Қамаловтікі) дайындады. Осы
қойылыммен музыка театрының опера және балет театры
на айналуы рәсімделді. Осылай қазіргі Абай атындағы
академиялық опера және балет театры дүниеге келді. Бұл
қазақ мәдениеті тарихында өшпес із қалдырған құбылыс
ретінде өнерсүйер қауымның есінде сақталып қалды.
Қазақстан әдебиеті мен өнерінің Мәскеудегі онкүндігі.
1936 жылы мамырда Мәскеуде Қазақ Кеңес әдебиеті мен
өнерінің онкүндігі өтті. Ол Қазақстан мәдениетінің жетіс
тіктерінің жарқын демонстрациясы ретінде көрініс берді.
“Правда” және өзге орталық басылымдардың беттерінде
қазақтың жетекші қаламгерлерінің — С.Сейфуллиннің,
Б.Майлиннің, І.Жансүгіровтің, М.Әуезовтың және
басқалардың туындылары жарияланып жатты. Мәскеу
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және Ленинград қалаларының сахналарында алғашқы
ұлттық опералар “Қыз Жібек”, “Жалбыр” қойылды. Қа
зақ әртістері, солардың ішінде өнерпаздар да театр сахна
ларында өнер көрсетті. Декада зор жетістікпен өтті. Әнші
Күләш Байсейітова ерекше көзге түсті. Оның сахнадағы
тартымдылығы, ғажап сыңғырлаған даусы, нәзік әуен
ділігі баршаның көңілінен шықты.
БК(б)П Орталық Комитеті мен Кеңес үкіметі қазақтың
әдебиет және өнер қайраткерлерінің дарыны мен шеберлі
гін жоғары бағалады. Жазушылардың, әртістердің, мәдени
құрылысты жасаушылардың үлкен тобы — Жамбыл,
С.Сейфуллин, А.Жұбанов, Т.Жүргенов, т.б. мемлекеттік
марапаттарға ие болды. Күләш Байсейітоваға КСРО Ха
лық әртісі атағы берілді. Бірқатар қайраткерлер Қазақ
республикасына еңбегі сіңген және халық әртістері атақта
рын алды.
Кино өнері. Бұл жылдары ұлттық кино өнері алғашқы
адымын жасады. “Шығыскино” тресінің Алматылық бө
лімі деректі және дыбыссыз көркем фильмдер түсіріп, бұл
саланың тұсауын кескен болатын. Қазақ әртістері қатыс
қан, қазақ тақырыбына қойылған алғашқы фильмдер
қатарына “Дала әуендері” (1930), “Жұт” (1931), “Қаратау
құпиялары” (1932) және “Бүлік” (1938), “Жау соқпақтары”
(1935) жатады. Соңғы картина И.Шуховтың “Ненависть”
романының желісі бойынша түсірілген болатын. 1934 жы
лы хроникалы фильмдер студиясы құрылды.
Қазақ ұлттық кино өнерінің алғашқы туындысы
“Аманг елді” көркем фильмі 1938 жылы “Ленфильм”
киностудиясында түсірілді. Бұл құбылыс Қазақстанда ұлт
тық кино өнерін жасауға және дамытуға шамасы жететін
шығармашылық күш бар екенін көрсетті.
Бейнелеу өнері. Бұл кезеңде қазақ кеңестік бейнелеу
өнері дүниеге келді. Көп өмірін Қазақстанда өткізген,
шығ армаларының көбін қазақ тақырыбына арнаған
суретші П.Г.Хлудовтың (1850—1935) көркем студиясы
ұлттық бейнелеу өнерінің орталығына айналды. Оның
“Байдың қоныс аударуы”, “Қыз алып қашу”, “Бәйге”
сияқты туындылары республиканың жас суретшілеріне
үлгі болды.
Қазақстан бейнелеу өнерінің бастауында Әбілхан Қас
теев тұрды. Ол “Ескі және жаңа тұрмыс” сериясымен
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ондаған қызықты полотнолар салды. Қазақтардың кешегісі
мен қазіргісін шыншылдықпен бейнелеуге тырысты.
Аз уақыт ішінде А.Исмаилов, ағайынды Қожықовтар,
А.Шебеков сынды жас суретшілер өсіп шықты. Олар
қазақ өмірін шыншылдықпен суреттеді. Шеберліктерін
тез жетілдіріп, республикада бейнелеу өнерінің дамуына
өзіндік үлес қосты.
1933 жылы республикада Суретшілер одағы құрылды.
1934 жылы мамырда Мәскеуде көрме ашылды. Оған қол
данбалы өнердің үлгілері мен Қазақстан суретшілерінің
полотнолары қойылды. 1937 жылы өнер басқармасының
жанынан Халық шығармашылығы үйі ұйымдастырылды.
Мәдени-ағарту мекемелері, көпшілік кітапханалар,
клуб мекемелері торабы кеңейе түсті. Мәдениет эшелоны,
мәд ениет бригадалары деп аталатын формалар пайда
болды. Арнайы кітапхана кадрлары дайындала бастады.
1930 жылы республикада 290 бұқаралық кітапхана жұ
мыс істеп тұрды. 1939 жылы олардың саны 3304-ке жетті.
Осы жылы Мемлекеттік көпшілік кітапханасы (қазіргі
Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы) ашыл
ды. Соғыс қарсаңында барлығы 5237 мәдениет үйлері мен
клубтар жұмыс істеді.
1. Қазақ музыка өнерін дамытудың қандай ерекшеліктері болды?
2. Театр қайраткерлері және олардың шығармашылығы туралы
қысқаша мәлімет жасаңдар.

VI тарау. Қазақстан 1941—1945 жылдардағы
Ұлы Отан соғысы кезiнде

§26. Қазақстанның Ұлы Отан соғысына қатысуы
Соғыстың басталуы. Экономиканың және шикізат ресурстарының
жайы. Экономиканы соғыс жағдайына икемдеп қайта құру.

КСРО құрамындағы Қазақстанның соғысқа қатысуы.
Ұлы Отан соғысына Қазақстан одақтық мемлекет — КСРОның субъектісі ретінде қатысты. Соғыс қарсаңында ол
қомақты адами және стратегиялық маңызы бар аса мол
табиғи ресурстарға иелік ететін еді.
Мейлінше бүлінген күйде болса да, социализм тұсында
Қазақстанда таптық және ұлттық езгі, сауатсыздық пен
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ортағасырлық арттақалушылық жойылды, әйелдердің
теңдігі жарияланды, ұлттық татулық пен келісім ұраны
көтерілді. Бұл жетістіктерге жету жолында патриоттық
дәстүрлерінің маңызы зор болды. Қазақ халқы ғасырлар
бойы өзінің ұлан-ғайыр даласын мүмкін болар агрессия
дан қорғай білді. Отарлыққа қарсы күресте, үш Ресей
рев олюциясы кезінде, Азамат соғысының майд анда
рында, бесжылдықтар құрылыстарында Қазақстан ха
лықтарының достығы қалыптасты және мызғымастығы
артты. Соғыстың алдындағы жылдарда кең ауқымда
жүргізілген антифашистік үгіттің де бұқаралық санаға
ықпалы мол болды.
Осындай жағдайда соғыс басталды. КСРО, соның
ішінде Қазақстанның халқына өз өмірлерін, бост ан
дығын, тәуелсіздігін қорғайтын күн туды. Респ убли
каның соғысқа қатысуына байланысты Кеңес орг ан
дарының, әскери комиссариаттардың, қоғамдық ұйым
дардың бұқараны соғысқа бағыттау жұмыстарының
тыңғылықты жүргізілгеніне назар аудару керек. 1939
жылы Қазақстан тұрғындарының саны 6,2 млн болып
тұрғаны белгілі. Соғысып жатқан әскердің қатарына
1 195 164 адам аттанды. Бұдан өзге өнеркәсіптегі жұмысқа
670 мың адам жұмылдырылды. Егер республикаға майдан
ға жақын аумақтардан және репрессияға ұшырағандармен
қоса тағы мөлшермен 1,5 млн адам келгенін есепке ала
қарағанның өзінде, жұмылдыру пайызының өте жоғары
екенін көруге болады. Майданға және қорғаныс өнер
кәсібіне республиканың әр төртінші адамы аттанған. Жұ
мылдырудың мұндай жоғары көрсеткіші экономиканың
аграрлы сипатымен, тұрғындар арасында шаруалардың
үлесінің көптігімен түсіндіріледі.
Бұқараны майданға жұмылдырудағы жетістіктер адам
дардың социализм идеяларына сенімін, фашизмді жек
көруін, халықтардың қалыптасқан достығының беріктігін,
басталған соғыстың отандық сипатын алдын ала аңғартты.
Осылардың бәрін қоса алғанда, сталинизмнің артына
қалдырып кеткен сойқанынан күшті болып шықты.
Азамат соғысында, ұжымдастыру кезінде большевиктер
ден зардап шеккендердің патриоттық сезімі Кеңес өкі
метіне жәбірленушіліктен үстем болып шықты. Кеңес мем
лекеті, коммунистік партия, комсомол, еңбекшілердің
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өзге бірлестіктері және олардың жетекшілері Н.Скворцов,
Ж.Шаяхметов және басқалар бұқараны әскерге жұмыл
дыруда, соғыс кезінің экономикасын және өзге өмір
аяларын басқаруда өте жоғары ұйымдастырушылық қабі
леттерін көрсетті.
Қазақстан экономикасын соғыс жағдайына бейiмдеп
қайта құру. “Барбаросса” жоспарын жасаған кезде фа
шистiк Германияның билеушiлерi КСРО-ны көп ұлттың
жасанды және тұрақсыз бiрлестiгi, iшкi бiрлiктен жұрдай
этностық конгломерат (құранды) деп есептедi. Фашистер
басып алынатын Кеңес аумағында Остланд (Беларусь
пен Балтық жағалауы), Украина, Москва (Ресей) және
Кавказ, елдiң шығыс шет аймақтарында Түркiстан және
Едiл—Орал рейхкомиссариатын құруды жоспарлады.
“Ғылыми-зерттеу институты” деп аталған “Арбайтеге
майншафт Түркiстан” атты жоғары барлау мектебi құры
лып, болашақтағы “Yлкен Түркiстан” картасын әзiрледi.
Оған Қазақстан, Орта Азия, Татарстан, Башқұртстан,
Әзiрбайжан, Солтүстiк Кавказ, Қырым, Шыңжаң, Ауған
станның бiр бөлiгi енгiзiлдi. Қуыршақ мемлекет құру идея
сы экономикалық және саяси мақсаттардан туындады.
Бұл өңiрде ұлы Герман империясы үшiн қуатты шикiзат
және азық-түлiк базасын құру белгiлендi.
Кеңес елiн отарға айналдыру, ал оның халқын құлдыққа
түсiру гитлершiлдердiң дүниежүзiне үстемдiк орнату
жолындағы басты нысаналарының бiрi болды. Фашистiк
идеологтер кеңес адамдарын саяси және нәсiлдiк тұр
ғыдан аяусыз қырып-жоюдың кең көлемдi бағдарлама
сын әзiрледi. Алайда тарихи тағдыры ортақ Отанын қор
ғауға ұмтылған көпұлтты халық бұл зұлымдық ойдың
тас-талқанын шығарды. Кеңес Одағы тас-түйiн болып,
аса қауiптi жауға қарсылық көрсеттi. Жалпыға бiрдей
мiндеттi әскери iске үйрету өрiстетiлдi. Республикада екi
миллионнан астам адам әскери даярлықтан өттi. Әрбiр бе
сiншi қазақстандық майданға аттанды.
Тылда командалық кадрлар даярлау жоғары қарқынмен жүргiзiлдi:
негiзiнен, жау уақытша басып алған аудандар мен майданға жақын өңiрлерден
көшiрiлiп әкелiнген 27 әскери оқу орны соғыс жылдары iшiнде 16 мың офицер
даярлап шығарды.

Республика экономикасын соғыс жағдайына лайықтап
қайта құру жүзеге асырылды. Жаңа кәсiпорындардың,
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Қарағанды шахталарының, Жездi, Шығыс Қоңырат,
Мырғалымсай, Найзатас кенiштерiнiң, бiрқатар байыту
фабрикаларының, Ақтөбе ферроқорытпа зауытының, Те
келi және Өскемен қорғасын-мырыш комбинаттарының
құрылысы жедел қарқынмен жүргiзiлдi. Өнеркәсiп орын
дарын майданға жақын өңiрлерден елдiң шығыс аудан
дарына көшiру жүзеге асырылды. Оның iшiнде 220 зауыт
пен фабрика, цехтар мен артельдер Қазақстанға орна
ластырылды. Республикаға тамақ өнеркәсiбiнiң 54, жеңiл
және тоқыма өнеркәсiбiнiң 53 кәсiпорны көшiрiлiп әке
лiнiп, қалпына келтiрiлдi. Бiрқатар кәсiпорындардың
жабдықтары салынып жатқан өнеркәсiп кешендерiн аяқ
тау үшiн пайдаланылды.
Ақтөбе ферроқорытпа зауытының жаңа құрылысы Запорожье
ферроқорытпа зауытының жабдықтарын, Алматыдағы машина жөндеу
зауытының аяқталмаған құрылысы Луганск ауыр машина жасау зауытының
цехтарын алды. Республиканың оңтүстiгiндегi тамақ өнеркәсiбiнiң жаңа
құрылыстары Украинаның 14 қант зауытының жабдықтарын алды.
Көшiрiлген кәсiпорындар негiзiнде Қазақстанда бiлдек (станок) жасау, оқ-дәрi
өндiру салалары пайда болды.

Машина жасайтын, металдар өңдейтiн, шағын қоз
ғалтқыштар (двигательдер), оқшаулағыш материалдар,
рад ио аспаптарын, таразы және тiгiн машиналарын
шығаратын 20 шақты зауыттың технологиялық циклiн
майдан қажетiне лайықтап қайта құру қажет болды.
Авиация жарақтарын, қопарғыш машиналар, траншея
лықотшашар, түнгi тралдар, теңiз миналарын, танк на
вигациялық өнеркәсiбiне арналған престер және қарудың
басқа да мейлiнше қуатты түрлерiн шығару игерiлдi.
Көшiрiлiп әкелiнген зауыттар мен фабрикалар, негiзi
нен, Алматы, Орал, Шымкент, Семей, Қарағанды, Ақтөбе,
Петропавл қалаларына орналастырылды. Оларды орна
ластырған кезде соғыс уақытының талабы — қалпына
келтiру жұм ыст арының шұғыл болуы, майдан үшiн
өте қажеттi өнiмдi мүмкiндiгiнше тезiрек беру жағы
ескерiлдi.
Ауыл шаруашылығын қайта құру мiндетi де оңай болған жоқ. 1942 жы
лы Қазақ КСР-інiң егiс көлемi 1941 жылмен салыстырғанда 842 мың га-ға
көбейiп, жалпы КСРО бойынша артқан егiс көлемiнiң 30%-ын құрады. Күздiк
дәндi дақылдар, тары, қызылша егiсiнiң көлемi артты. Соғыс кезiнде Қазақ
КСР-i КСРО-ның аса iрi малшаруашылық базасына айналды. Колхозшы
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шаруалар мемлекеттiк мәнi бар мiндеттердi құлшына орындап, отаншылдық
үлгiсiн танытты.
Звено жетекшiлерi Ш. Берсиевтiң, Ы. Жақаевтың, Ким Ман Самның,
А. Дацкованың, Б.Сомжүрекованың, С.Оңғарбаеваның еңбектегi даңқы
бүкiл елге тарады. Қазақстан колхозшыларының ең үздiк табыстарын Кеңес
ақпарат бюросы өз хабарларында атап отырды.
1. Мәтінді оқып шығып, “Большевиктерден зардап шеккендердің
патриоттық сезімі Кеңес өкіметіне жәбірленушіліктен үстем
болып шықты” дегенді қалай түсінетіндеріңді айтыңдар.
2. Ұлы Отан соғысына дейiнгi жылдарда Қазақстан экономикасында болған өзгерiстердi атаңдар. Сол кездегi бұқараның еңбекке
құлшынысын немен түсiндiруге болады?
3. Экономиканы соғыс жағдайына лайықтап қайта құру дегендi қалай түсiнесiңдер?

§§ 27-28. Қазақстандықтардың Ұлы Отан соғысының
шешуші шайқастарына қатысуы
Қазақстандықтардың Мәскеуді, Ленинградты, Сталинградты
қорғауға, Курск иініндегі ұрысқа, Берлинді азат етуге қатысуы,
ерлікпен шайқасуы. Батыр жерлестеріміз.

Қазақстандықтар Мәскеу, Ленинград үшiн ұрыс
тарда. Отан соғысының алғашқы күндерiнен бастап-ақ
қатарында мыңдаған қазақстандықтар шайқасқан кеңес
жауынгерлерi барлық майдандарда фашистiк басқыншы
ларға қарсы кескiлескен ұрыс жүргiздi.
Соғыстың алғашқы кезеңiнде Қазақ КСР-iнде 14 ат
қыштар және атты әскер дивизиясы, 6 бригада құрылып,
үйретiлiп, майданға аттандырылды. Құрылған бөлiмдер
мен құрамалар құрамы жағынан көпұлтты болды.
Жау соққысына бiрiншi болып кiмдер ұшырады? Буг өзенiндегi Брест
қамалын қорғаушылар және олардың теңдесi жоқ ерлiк пен қайсарлық
көрсеткенi туралы оқығандарыңды еске түсiрiңдер. (Дүниежүзi тарихы.
9-сынып. Алматы: Мектеп, 2013.)

Брест қамалын қорғаушылар арасында қазақстан
дықтар А.Наганов, В.Фурсов, Қ. Тұрдиев, Ш.Шолтыров
және басқалар болды. Майдан даласында ұрыс салған
мыңдаған қазақстандықтар отаншылдық пен ерлiктiң
үлгiсiн көрсеттi.
Дивизия комиссары, Оңтүстiк-батыс майдан Әскери Кеңесiнiң мүшесi
Е.П.Рыков басқарған 800 жауынгер 1941 жылғы 20 қыркүйекте немiс-фашист
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басқыншыларымен шайқасқа түстi. Даңқты жауынгерлер үш тәулiк бойы күшi
басым жаумен ұрыс жүргiзiп, Отан алдындағы қасиеттi борышын ақырына
дейiн орындап, бәрi дерлiк қаза тапты.

Мәскеу түбiнде генерал-майор И.В.Панфилов қолбас
шылық еткен даңқты 316-атқыштар дивизиясы ерлiкпен
шайқасты. 1941 жылғы қарашада Дубосеково түбiнде
ұрыс салған 1075-атқыштар полкiнiң танк жоюшылар
тобының ерлiгi елге мәлiм болды. Осы топта болған рота
ның саяси жетекшiсi В.Г.Клочковтың “Ресей кең-байтақ,
бiрақ шегiнерге жер жоқ, артымызда — Мәскеу?!” деген
жалынды сөзi бүкiл майданды шарлаған ұранға айналып
кеттi.
Мәскеу үшiн шайқаста И.В.Карпов қолбасшылық
еткен атқыштар полкi мен аға лейтенант Б.Момышұлы
басқарған батальонның жауынгерлерi ерекше табандылық
пен қаһармандық көрсеттi. Дивизия жаудың төрт есе басым
күшiне қарсы кескiлескен ұрыстар жүргiздi.
Мәскеу түбiндегi шайқаста көрсеткен ерлiгi үшiн 316-атқыштар дивизиясы
8-гвардиялық дивизия болып қайта құрылып, Қызыл Ту орденiмен марапат
талды. Жауынгерлердiң өтiнiшi бойынша дивизия И.В.Панфиловтың есiмiмен
аталатын болды.
Ротаның саяси жетекшiсi Мәлiк Ғабдуллин басқарған автоматшылар тобы
жау танкiлерiн жойып, өз бөлiмшелерiн қоршаудан алып шықты. Фашистерге
қарсы ұрыстарда көрсеткен жауынгерлiк ерлiгi үшiн Мәлiк Ғабдуллинге Кеңес
Одағының Батыры атағы берiлдi.
Бородино селосында жау штабына басып кiрiп, 5 офицердің көзiн жойған
Төлеген Тоқтаровқа асқан батылдығы мен ерлiгi үшiн қаза тапқаннан кейiн
Кеңес Одағының Батыры атағы берiлдi.

Мәскеу үшiн болған шайқастарды еске ала келiп, Ұлы
Отан соғысының аты аңызға айналған қаһарманы, Кеңес
Одағының Батыры, белгiлi жазушы Б.Момышұлы былай
деп жазды: “Бiздiң жүрегiмiз темiр емес. Бiрақ бiздiң кек
отымыз қандай темiрдi болса да ерiтiп, күйдiрiп жiбере
алады... бiздiң үрейдi жеңетiн ең күштi қаруымыз бар,
ол — Отанға деген сүйiспеншiлiк”.
Ұзақ жылдар соғыстың алғашқы күндерiнде бiрiншi болып таран жасап,
жанған жау тобына ұшағын бағыттаған адам авиация капитаны Николай
Гастелло саналып келдi. Кейiн зерттеушiлер мұндай ерлiктi алғаш жасаған
А.Масловтың экипажы екендiгiн дәлелдедi. Оның құрамында жерлесiмiз
Бақтыораз Бейсекбаев бар едi. А.Маслов экипажының мүшелерiне
Ресейдiң батыры атағы берiлдi. 1998 жылы Қазақстан Республикасының
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Президентi Н.Назарбаевтың өкiмiмен Б.Бейсекбаевқа Халық Қаһарманы
атағы берiлдi.

Қазақстанда құралған әскер бөлiмшелерiнiң үштен бiрi
Ленинград түбiнде соғысты. Балтық флотындағы қызыл
тулы “Киров” крейсерiнде ғана 156 қазақстандық жауын
герлiк сапта тұрды.
Ленинград үшiн шайқастың ауыр күндерiнде Сұлтан Баймағамбетов
жаудың арнайы салынған қорғаныс ұясының оқ жаудырып тұрған аузын
кеудесiмен жауып, қаза тапты. Сол үшiн оған қаза тапқаннан кейiн Кеңес
Одағының Батыры атағы берiлдi. Ориенбаум алғы шебiнде 48-атқыштар
дивизиясының атақты мергенi Дүйсенбай Шыныбеков шайқасты.

1941 жылғы қыркүйектiң ауыр күндерiнде қазақтың
халық ақыны Жамбыл ленинградтықтарға “Ленинград
тық өренiм!” деген жырын арнап, онда көпұлтты елiмiздiң
бүкiл еңбекшiлерiнiң сезiмi мен алаңдаушылығын бiлдiрдi.
Қазақстан — Сталинград майданының жақын тылы.
1942 жылдың күзiнде Сталинград түбiнде кескiлескен
ұрыстар жүрiп жатты. Ауқымы жағынан адамзат тарихын
да болып көрмеген Сталинград шайқасының отты жалыны
Қазақстан даласын да шарпыды. Қазақстан Сталинград
облысымен 500 шақырым бойына шекаралас жатқан
едi. Сондықтан Сталинград майданында жүрiп жатқан
соғыс қимылдарына Батыс Қазақстанның ресурстары кең
ауқымда тартылды. 1942 жылдың күзiнде Каспий өңiрiне
соғыс жағдайы енгiзiлдi.
Қазақстандықтардың Едiл бойындағы қаһарман қа
ланы қорғаушыларға жолдаған үндеуiнде “Сталинград —
Шығыстың кiлтi” деп көрсетiлдi. Қорғаныс шептерi
салына бастады. Батысқазақстанд ықтар Сайхын мен
Ордада әскери әуежайлар құрылысына жұмылдырылды.
Ақтөбе облысының кейбiр аудандарында қорғаныс
құрылыстары салынды. Сталинград бағытындағы ша
буылдау және қорғаныс шайқастарына Қазақстан же
рiнде құрылған және жасақталған дивизиялар мен құра
малар қатысты.
Полковник Ғани Сафиуллин басқарған 73-гвардиялық дивизияның
өзi ғана жаудың 120 танкiсi мен 800 автомашинасын жойды. Сталинград
майданында шайқасқан 29- және Алматының 38-атқыштар дивизияларының
даңқы шықты. Олардың екеуi де кейiн 72- және 73-гвардиялық дивизияларға
айналды. Шайқаста көрсеткен табандылығы мен ерлiгi үшiн 73-гвардиялық
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дивизия “Сталинградтық” деген құрметтi атақ
алды.
Қарағандының өкiлi, ұшқыш Нүркен Әбдiров
1942 жылғы 19 желтоқсанда Боковская-Поно
маревка ауданында болған әуе айқасында өз
ұшағын жау танкiлерiнiң шоғырына құлатып,
серiктерiмен бiрге ерлiкпен қаза тапты.
Атақты “Павлов үйi” үшiн соғысқан батыр
лардың интернационалдық тобының бiр мүшесi
Оңтүстiк Қазақстаннан барған жауынгер Толыбай
Мырзаев едi. Едiл бойындағы қаһарман қала
түбiнде минометшi Қарсыбай Сыпатаев өшпес
ерлiк жасады.
300 фашистiң тегеурiнiне 11 қаһарман төтеп
Бауыржан
бердi. Ержүрек жауынгерлер қорғаған төбе “Шы
Момышұлы
ғыстың он бiр батырының төбесi” деп аталды. Дон
мен Едiл жағасында жау топтарын қоршауға алу жөнiндегi операция кезiнде
қазақстандық подполковник Т.С.Позолотин басқарған 17-гвардиялық танк
полкi ерекше көзге түстi.

Сталинград шайқасы барысында Кеңес Армиясы Екiн
шi дүниежүзiлiк соғыстағы түбегейлi бетбұрысқа шешушi
үлес қосып, гитлерлiк Германияның және бүкiл фашистiк
мемлек етт ер одағының сөзсiз жеңiлiсiн жақ ындата
түстi. Едiл бойындағы шайқас бүкiлдүниежүзiлiк тарих
шежiресiне ұмытылмас ерлiк беттерiн қосты.
Соғыс бағыты — Батыс. Мыңдаған қазақстандықтар
Украинаны, Беларусьтi, Балтық бойы республикаларын,
Молдованы азат ету жолындағы ұрыстарға қатысты. Олар
туысқан республикалар жерiн өздерiнiң туған өлкелерiн
дей сүйiспеншiлiкпен жаудан босатты.
Сталинград қорғанысының батыры, екi
Д а ң қ о р д е н i н i ң и е г е р i I. Айт ықовқа Кең ес
Одағының Батыры атағы берiлдi. Қойгелдi Ауха
диев те Кең ес Одағының Батыры атанды. Ол
ұрыс кезiнде фашистердiң 5 танкiсiн, өздiгiнен
жүретiн “Фердинанд” зеңбiрегiн, оқ-дәрi тиеген
3 автомашинасын жойды, Днепрден алғашқы
лардың бiрi болып өтiп, қарсы шабуылға шыққан
дұшпанның жолын бөгедi. Днепр үшiн ұрыстарда
18 жасар Жәнiбек Елеусiзов қазақтар арасындағы
ең жас Кеңес Одағының Батыры атанды.

Жау тылындағы партизан қозға
лысы соғыстың алғашқы күндерiнен

Жамбыл Жабаев
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бастап стратегиялық маңызы бар қаһарлы және ұйым
дасқан күшке айналды. Халық кегiн қайтарушылар қоз
ғалысына тән белгiлердiң бiрi оның көпұлтты құрамы бол
ды. Қазақстандық партизандардың жалпы саны 3,5 мың
адамнан асып түстi. Олардың қатарындағы Қ.Қайсенов
(кейiн Халық Қаһарманы), Ж.Ағадiлов, Е.Воробьева,
П.Семенова және басқалар қаһармандық ерлiктерiмен та
рихта қалды.
Жүздеген қазақстандықтар шетелдердегi Қарсыласу
қозғалысына қатысты. Солардың iшiнде Кеңес Одағының
Батырлары А.С.Егоров пен З.У.Құсайыновтың есiмде
рi белгiлi. Қазақстандық партизандар жау тылындағы
қаһармандық күресi арқылы өздерiнiң Отан алдындағы
қасиеттi борышын абыроймен орындады. Кеңес парти
зандарының жауынгерлiк ерлiктерi жоғары үкiмет мара
паттарымен атап өтiлдi.
1945 жылғы 16 сәуiрде кеңес артиллериясының қуат
ты үнi Екiншi дүниежүзiлiк соғыстағы ең iрi операция
лардың бiрi — Берлин операциясының басталғанын паш
еттi. 2 мамырда Кеңес Армиясы Германияның астанасы
Берлиндi толық билiгiне алды. Берлин операциясына
қатысқан кеңес жауынгерлерiмен бiрге қазақстандықтар
да ерлiкпен шайқасты. Олар бiр ниетке — фашистiк Гер
манияны талқандауды мүмкiндiгiнше тезiрек аяқтап, ха
лыққа аңсап күткен бейбiтшiлiк пен тыныштық әкелуге
ұмтылды. Берлиндi алуға қатысқан кеңес жауынгерлерi
нiң ерлiгi Екiншi дүниежүзiлiк соғыс тарихының шежi
ресiне айналды.
Кеңес Одағының Батыры Сағадат Нұрм ағамбетов те Берлин үшiн
ұрыстарға өз жауынг ерлерiн бастап кiрдi (кейiннен оған Қазақстан
Республикасының Халық Қаһарманы атағы берiлдi). Берлинге шабуыл
жасауға И.Я.Съянов, Х.Қайдауов (кейiн Халық Қаһарманы), З.Тұрарбеков,
Х. Көбеков, Т.Бигелдинов, А.Еремеев, Н.Шелихов және басқа да көптеген
атақты жерлестерiмiз қатысты. Жас офицер Р.Қошқарбаев (кейiн Халық
Қаһарманы) өзiнiң досы Г.Булатовпен бiрге Рейхстагқа алғашқылардың бiрi
болып ал қызыл Жеңiс туын қадады. Орал өңiрiнен келген жас офицерлер
Қ.Мәденов пен Р.Қараманов 1008-атқыштар полкiнiң туын Берлин ратуша
сының төбесiн е тiктi. Берлинге шабуыл жасауға “Қазақстан комсом ол ы”
танк тiзбегiнiң 3 танкiсi қатысты.

Әрқайсысы 200-ден астам жауынгерлiк ұшу сапарына
шығып, әуе мен жерде оннан астам ұшақтарды, көптеген
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танкiлердi, ұрыс техникасының басқа
да түрлерiн және жүздеген фашистердi
жойған шабуылшы ұшқыштар Тал
ғат Бигелдиновке, Леонид Бедаға
және Иван Павловқ а, жеке өзi 37
ұшақты және топтасып жүргiзiлген
ұрыстарда жаудың тағы да 6 ұшағын
атып түсiрген Сергей Луганскийге екi
мәрте Кеңес Одағының Батыры атағы
берiлдi.
Кеңестiк Шығыс әйелдерi арасынан
бiрiншi болып Кеңес Одағының Батыры
атағына ие болған қазақ қыздары — Талғат Бигелдинов
100-қазақ ұлттық атқыштар брига
дасының пулеметшiсi Мәншүк Мәметова мен 54-атқыштар
бригадасының мергенi Әлия Молдағұлова болды. Олардың
екеуi де жүзден астам жауды жойып, шайқас үстiнде қаза
тапты.
Қатарында қазақстандықтар болған кеңестiк жауын
герлер Ұлы Отан соғысының тарихына талай қаһармандық
беттер қосты. 500-ге жуық адам — солдаттар мен сер
жанттар, офицерлер Кеңес Одағының Батыры атағын алды,
ондаған мың адамға жоғары әскери белгiлер берiлiп, түрлi
марапаттарға ие болды.
Фашистiк Германияға қарсы соғыс жеңiспен аяқтал
ғаннан кейiн қазақстандық әскерлер Квантунь армиясына
қарсы шайқасты.
Жапондарға қарсы шайқастарда Ақтөбеде құрылған 74-жеке теңiз
атқыштар бригад асының негiзiнде ұйымдастырылғ ан 292-атқ ыштар
дивизиясының жауынгерлерi Кеңес Қарулы Күштерi дәстүрiнiң даңқын
шығарды. Забайкалье, содан соң I Қиыр Шығыс майдандары әскерлерiнiң
құрамында қазақстандық 129-миномет полкi шайқас жүргiздi. Қазақстан
минометшiлерi батылдық және ерлiк көрсеткенi үшiн 2 027 жауынгерлiк
ордендер мен медальдарға, соның iшiнде, 14 адам “Кореяны азат еткенi үшiн”,
234 адам “Жапонияны жеңгенi үшiн” медальдарына ие болды.
1. “Дүниежүзi тарихынан” алған бiлiмдерiңмен байланыстыра
отырып, Кеңес Одағы үшiн Ұлы Отан соғысының
шешушi шайқастары қай жерде, қай кезде болғанын естерiңе
түсiрiңдер.
2. Қазақстандықтар Мәскеу мен Ленинградты қорғауда қандай
ерліктер көрсетті?
3. Сталинград шайқасында Қазақ КСР-i қандай рөл атқарды?
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4. Сол кездегi Кеңес адамдарының, түрлi ұлт өкiлдерiнiң тығыз
ынтымақтастықта болып, жауға бiрлесiп соққы беруiнiң, отан-
шылдық сезiмдерiнiң мол болуының себебi неде?

§ 29. Тылдағы жұмыс және майданға
бүкілхалықтық көмек
Өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығы жұмыскерлерінің ерлік ең
бегі. Майданға және азат етілген аудандарға көмек.

Тыл еңбеккерлерінің жаппай ерлігі. Тылдағы жұмыс
республика тарихындағы шешуші әрі маңыздағы мәселе
болып табылады. Соғыстың алғашқы кезеңінде (1941—
1942 жж.) экономиканы әскери жағдайға лайықтап
қайта құру іске асырылды. Аз мерзім ішінде көптеген
өнеркәсіп орындары қорғанысқа қажетті өнімдер
өндіруге көшті. Бұл еңбек материалдық-техникалық
және қаражат ресурстарын соғыс экономикасына ла
йықтап қайта орналастыруды қажет етті. Өндірісті ұжым
дастыру мен мамандандырудың жаңа сызбасы пайда
болды. Ауыл шаруашылығында егілетін алқаптардың
құрылымы да өзгеріске ұшырады, жаңа өсімдіктер өсі
рілді. Еңбекті ұйымдастырудың формалары қайта қа
ралды. Экономиканың барлық салалары мен қоғам
өмірінің барлық аяларында жұмысшылар мен жетекші
кадрларды қайта даярлау, оларға әйелдер мен жастарды
тарту жұмыстары жүргізілді. Жұмыс аптасы ұзартылды,
демалыстар қысқартылды. Басқа жұмысқа ауысу азайтылды
немесе ондайға мүлдем тыйым салынды. Мемлекет тара
пынан азықпен, өнеркәсіп тауарларымен қамтамасыз ету
нашарлады. Соның салдарынан заттардың бағалары өсіп
кетті. Дегенмен барлық мәселелер шешімін тауып жат
ты.
Марганецтің, өзге түсті және сирек металдардың бар
ланған қоры негізінде қорғанысқа қажетті бұйымдар
дайындау аса маңызға ие болды. Тау-кен өндіріс орындарын
салу қолға алынды. 1942 жылы Шығыс Қоңырат молибден
кеніші іске қосылды. Онда сол кезде Одақта өндірілетін
100 т кеннің 60 т-сы өндірілетін болды. 38 күн ішінде
Жезді марганец кеніші өнім бере бастады. 1941— 1945
жылдары барлығы 25 кеніштер, шахталар, карьерлер,
11 байыту фабрикалары іске қосылды. Қазақстан КСРО-да
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өндірілетін қорғасынның 85%-ын, мыстың 30%-ын, ме
талдық висмуттың 65%-ын, полиметалл кенінің 70%-ын
өндіретін деңгейге жетті.
Соғыс экономикасының тарихына Қарағанды шахтер
лері ерлік дастанын жазды. Олар көмір өндіруді 70%-ға,
кокстелетін көмірді екі есе арттырды. Ембі мен Ақтөбе
мұнай кәсіпшіліктері 1943 жылы өздері жұмыс істей
бастаған кезеңдегі ең жоғарғы көрсеткішке қол жеткізді.
Гурьевте машина жасау зауытының екінші кезегі, теңіз
порты іске қосылды. Гурьев-Орск мұнай құбыры, Құлсары
мен Искинде бензин мен дизель отынын ажырататын
құрылым қойылды. Орал-Ембі мұнай кешенінің аяқталуы,
құнды стратегиялық шикізат — жоғары октанды мұнай
өндіру республика еңбекшілерінің келесі ерлігі, жауды
жеңуге қосқан аса қажетті үлес іспетті болды.
Теміржол тасымалы ширыға жұмыс істеді. АқмолаҚарталы, Гурьев-Қандыағаш-Орск, Жамбыл-Шолақтау,
Талдықорған-Текелі тармақтары салынды. Соғыс жылдары
таскөмір тасымалы екі есе, кен және мұнай жүктерін тасу
4 есе артты.
Майданға және басқыншылықтан азат етiлген аудан
дарға бүкiлхалықтық көмек. Мемлекет Қызыл Армияны
танкiмен және авиациямен жарақтандыруға ерекше көңiл
бөлдi. Бұл iстерге бүкiл халықты, жастар мен мектеп оқу
шыларын да жұмылдырды.
Мәскеу түбiнде ауыр шайқастар жүрiп жатқан кездiң өзiнде-ақ Шымкент
темiржол торабының комсомолдары “Қазақстан комсомолы” танк колоннасына
қаржы жинап бердi. Бұл бастама бүкiл республикада қолдау тапты. 1942
жылғы қыркүйек айында-ақ “Қазақстан комсомолы” деген жазуы бар
45 жауынгерлiк машина Сталинград майданының жауынгерлерiне табыс
етiлдi. Республикада танк колонналары мен авиация эскадрильялары үшiн
480 млн сом жиналды.
Жүздеген мың оқушылар масақ тердi, металл сынықтарын жинады. Олар
өздерi тапқан 4 млн сомнан астам ақшасын “Қазақстан пионерi” қорына
аударды. Соғыстың соңғы кезеңiнде “Қазақстан пионерi” танк колоннасы
жауды талқандауға қатысты. С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекетт iк
университетiнiң студенттерi “Кеңес студентi” танк колоннасын жасауға 600
мың сомдай ақша аударды. 1943 жылғы қыркүйекте Оңтүстiк Қазақстанның
ауыл жастары “Қазақстан комсомолы” сүңгуiр қайығын жасаттыру бастамасын
көтердi. Бастама қолдау тауып, қозғалысқа оқушылар да қосылды, сөйтiп,
“Қазақстан пионерi” торпедалы катерiн жасауға қаржы жиналды. “Қазақстан
комсомолы” жойғыш ұшақ эскадрильясын жасақтау үшiн республика
жастарынан үш миллион сом қаржы түстi.
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1943 жылғы желтоқсанда Алматы
қалалық активi С.Луганскиймен кез
десуге арналған жиналыста атақты
жерлесiне жаңа ұшақ жасап беруге
шешiм қабылд ады. Yш күн iшiнде
Алматы жастары 400 мың сомнан
астам нақты ақша жинап, жаңа жылға
қарай жастар делегациясы батырға
жаңа ұшақты табыс еттi. Қазақстан
жастары жинаған қаржыға И.Павлов,
Н.Добровольский, Р.Бекетов есiмдерi
жазылған ұшақтар, Кеңес Одағының
Батыры Қ.Сыпатаев атындағы сүң
Сергей Луганский
гуiр қайық, бiрнеше танк колонналары
мен эскадрильялар жасалды. Республика еңбекшiлерi
майданға сыйлықтар, сәлемдемелер, жылы киiмдер жи
нап жөнелтуде жоғары белсендiлiк көрсеттi.
Майданға бүкiлхалықтық көмек отан қорғаушылар
дың жауды жеңетiнiне сенiмiн нығайтып, оларды жаңа
ерлiкке жiгерлендiрдi. Қазақстан комсомолы Сталинград
трактор зауыты мен “Красный Октябрь” зауытын қам
қорлыққа алды. 1943 жылы республикадан зауыттарды
қалпына келтiру жұмыстарына 1439 комсомол жiберiлдi.
Қазақстан тұрғындары фашистiк отаршылықтың
ауыртпалықтарын бастан кешiрген 12 қала мен 45 ауданды
қамқорлыққа алды. Қазақстандықтар қаһарман қалаларға,
Мәскеу маңының, Курск және Калинин облыстарының,
Солтүстiк Кавказдың, Украинаның, Беларусьтiң, Мол
дованың, Балтық жағалауының еңбекшiлерiне халық
шаруашылығын қалпына келтiруге туысқандық көмек
көрсеттi.
1. Қазақстан еңбекшілері майдан үшін қай салаларда еңбек
етті?
2. Басқыншылардан азат етілген аудандарға қандай көмек көрсетілді?

§ 30. Соғыс алдындағы және соғыс жылдарындағы
миграциялық үдерістер және халықтарды
депортациялаудың жалғасуы
Ұлтаралық қатынастардағы келеңсіздіктер. Корейлерді, Қырым,
Кавказ халықтарын күштеп көшіру. Қазақстандағы демографиялық
өзгерістер.
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Соғыс алдындағы және соғыс жылдарындағы имигра
циялық үдерістер. 1938 жылғы қарашада Қиыр Шығыс
тағы корей ұлт (Посьет) ауданынан Қазақстанға 100 мыңнан
астам адам көшiрiлiп әкелiндi. Қызылорда және Алматы
облыстарында қоныс аударушы корейлерден тұратын 57
ұжымшар құрылды. Қоныс аударушыларды жайғастыру
және олардың жаңа табиғи-климаттық жағдайға, этностық
ортаға үйренiсу үдерiсi қиын болды. Корей отбасыларының
бiр бөлiгi Өзбек КСР-iнiң суармалы егiншiлiк аудандарына
көшiп кеттi. Ұлы Отан соғысы жылдарында халықтар
өмiрiнiң интернационалдану барысы мейлiнше күштi
жүргiзiлдi. Тұрғындарды жаппай көшiрудiң салдарынан
шығыста тұтас өнеркәсiп державасы пайда болды.
Жауынгерлер арасында тәрбие жұмысын жүргiзу, ұлт
тiлдерiнде майдандық газеттер мен журналдар шығару,
ұлттық әскери бөлiмдер құру ұлтаралық қатынастарды
нығайтуға көмектестi. Сонымен бiр мезгiлде ұлтаралық
қатынастарға өз ықпалы мен зор әсерiн тигiзе бiлген
режiмнiң тұтас халықтарды күштеп көшiру, зорлық-зом
былықтың барлық элементтерiн қамтыған еңбек коло
нияларын құру сияқты қылмысты әрекеттерi белең алып
отырды. Соғыс қарсаңында Қазақстанға 102 мың поляк
күштеп әкелiнген болатын. Едiл бойындағы Немiс авто
номиялық республикасы өмiр сүруiн тоқтатып, 360 мың
нан астам немiс Қазақстанға әкiмшiлiк жолмен көшiрiлдi.
Немiстердi соғысушы армиядан шығару туралы бұйрық
берiлдi. Соғыс жылдарында қалмақтар, қарашайлар, ин
гуштар, шешендер, балқарлар, қырым татарлары, месхет
түрiктерi де нақ осындай жағдайға ұшырады.
Жекелеген адамдарға немесе адамдар тобына ғана емес,
бүкiл халыққа күдiктене қараған большевиктiк билiк ие
лерi оларды соғыс кезiнде жау жағына шығып кетедi деп
ойлады. КСРО Мемлекеттiк Қауiпсiздiк Комитетi Бас
қармасының 1945 жылғы қазан айындағы мәлiметтерi
зорлықпен жер аударылғандардың саны 2 млн 464 мыңға
жуық адам болғанын айғақтайды.
Аталған режiмнiң қаталдығы және этносаралық қақ
тығыстарға итермелеген саясаты қарапайым адамдардың
адамгершiлiк қасиеттерiн жойып жiбере алмады.
Соғыс Қазақстан халқына үлкен сын болды: онда со
циалистiк құрылыстың бұрмалануы да, соғыстың сұрапыл
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сындары да, жанға батар шығындар мен жеңiс қуанышы
да, кескiлескен шайқастардағы ерлiк те, еңбекпен өткен
күнделiктi өмiрдiң қарапайым ұлылығы да өз көрiнiсiн
тапты.
Қазақстанға көшіріліп әкелінген халықтар. Ұлы Отан
соғысы кезінде жүздеген мың адамның еріксіз көшіріліп
әкелуі ахуалды қиындатып жіберді. 1941 жылдың соңына
қараған шақта көшіріліп әкелінгендердің жалпы саны
386492 адамға жетті. Олардың 136,5 мыңы балалар болды.
1942 жылы Ресейдің түрлі облыстарынан республикаға
109807 адам әкелінді. 1942 жылдың соңында Қазақстанға
еріксіз көшіріліп әкелінгендердің саны 532,5 мың адамды
құрады.
Қазақстандағы неміс және поляк диаспораларының
сандық өсуі. 1941 жылдың тамызынан бастап немістерді
еріксіз көшіру басталды. Ол үдеріс 1948 жылға дейін
жалғасты. 1941 жылдың күзінде әкімшілік пәрменмен
Поволжьеден Қазақстанға 360 мың неміс көшіріліп әке
лінді. Неміс автономиялық республикасы өмір сүруін
тоқтатты. 1941—1942 жылдары Қазақстандағы неміс ди
аспорасы 444005 адамды құрады.
1942 жылдың қарашасында Саратов облысынан Қа
зақстанға 2014 поляк еріксіз көшіріліп әкелінді.
Қырым, Кавказ халықтарын еріксіз көшіру. 1944
жылы мамырда Мемлекеттік Қорғаныс комитеті Қырым
түбегінен барлық қырымдық татарларды басқа жаққа
көшіру туралы қаулы шығарды. Бұл шешімге қырым
дықтардың кейбіреулерінің фашист оккупанттарымен
ынтымақтастықта болғаны желеу болды. Қырым татар
ларының көпшілігі Өзбекстанға, бір бөлігі Қазақстанға
қоныстанды.
1943 жылдың желтоқсанында Қалмақ АКСР-і жойыл
ды. Жергілікті тұрғындар КСРО-ның өзге аудандарына
таратылды. 2268 қалмақ Қазақстанға келді. Осындай
жағдайға балқарлар, қарашайлықтар да ұшырады. Кавказ
дың оңтүстігі мен солтүстігін жайлаған аз санды ұлттардың
бәрі қуғын-сүргінге ұшырады. 1944 жылы Шешен-Ингуш
АКСР-і таратылды.
1943—1944 жылдары Қазақстанға қалмақтар, шешен
дер, ингуштар, қарашайлықтар, балқарлар, қырым татар
лары, болгарлар, гректер, армяндар, месхеттік түріктер,
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күрдтер, хемшидтер, әзірбайжандар келіп қоныстанды.
1943—1944 жылдары күштеп көшірумен Қазақстанға Сол
түстік Кавказ халықтарының 507 мың өкілі әкелінді. 1944
жылдың қарашасында Орта Азия республикалары мен
Қазақстанға Грузиядан 110 мың месхеттік түрік көшірілді.
Тұтастай, соғыс жылдарында Қазақстан 1,5 млн адамды
қабылдады.
Еріксіз көшіріліп әкелінген халықтар Қазақстанның
түрлі кәсіпорындарында жұмыс істеді. Ембі, Таулы
Алтай, Қоңырат, Текелі кеніштері мен кәсіпшіліктерінде
жүздеген депортацияланғандар еңбек етті. Олардың
көпшілігі ауылды елді мекендерге орналастырылды.
Жергілікті тұрғындар жер аударылғандарға сыйлас
тықпен, терең түсіністікпен қарады. Өздері ғаламат аштық
пен қуғындауға ұшырағандарына қарамастан, сырттан
келгендерге қолдан келген көмектерін көрсетті, соңғы таба
нанымен бөлісті.
Соғыс аяқталған соң өмір біртіндеп қалпына келе бас
тады. Көшіп келгендер шаруаларын түзей бастады. Үй сал
ды, балаларын мектепте оқытты. Көпшілігі Қазақстанда
тұрақты тұруға қалып қойды.
1. Халықтардың өмірін интернационалдандыру дегенді қалай
түсінесіңдер? Мұндай үдерісті жүргізудің себебі не?
2. Жойылған автономиялық республикаларға назар аударыңдар.
		 Олардың қайсысы кейін қалпына келтірілді?
3. Қазақстан көпұлтты мемлекетке айналды. Мұндай күйдің
		 артықшылығы неде немесе ондайдан келеңсіз мәселелер туындауы мүмкін бе?

§ 31. Ұлы Отан соғысы жылдарындағы ғылым мен
мәдениет
Майданға көмек. Қазақстан ғылымы. Көшіріп әкелінген ғылыми
мекемелер. Әдеби шығармалар, театр және кино өнері: тақырып және
әдістің өзгеруі.

Ғылым — майданға. Соғыс жылдарында Қазақстан ғы
лымы мен мәдениеті үлкен ауыртпалықты баcтан кешірді.
ЖОО-лардың, мектептердің, мәдениет орындарының ма
териалдық базасы нашарлап кетті. Олардың ғимаратта
рының бір бөлігі госпитальдарға, қорғаныс кәсіпорын
дарына берілді. Мектептердің саны азайды, оқу орындары,
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театрлар қосылды. Зиялы қауымның
маңызды бөлігі әскерге алынды.
Соғыс басталған соң КСРО Ғылым
академиясының Орал, Батыс Сiбiр
және Қазақстан өлкелерінің қазба
байлықтарын қорғаныс мұқтажына
жұмылдыру жөнiндегi комиссиясы
құрылды.

Қаныш Сәтбаев

Құрамына В.Л.Комаров, А.А.Байков,
И.П.Бардин, А.А.Скочинский, В.К.Обручев,
Л. Д.Шевяков, В.Н.Образцов сияқты кеңестiң
iрi ғалымдары енген комиссияның ғылыми
ұсыныстары Қазақстанның әскери эконом и
касын дамытуды негiзге алды.

Соғыс жылдарында республикада iрi ғылыми күштер
шоғырланды. Бурабайда академиктер — В.М.Алексеев,
А.Н.Бах, Л.С.Берг, С.Н.Бернштейн, В.Н.Вернадский,
Н.Ф.Гамалей, Н.Д.Зелинский, Л.И.Мандельштам, А.С.Ор
лов және басқалар ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргiздi.
Республика астанасында 20-дан астам ғылыми-зерттеу институты, соның
iшiнде, КСРО Ғылым академиясының философия, география, физиология
институттары, УКСР Ғылым академиясының физика-механика институты,
КСРО Сәулет академиясы орналасты. Көшiрiлiп әкелiнген жоғары оқу
орындарында ғалымдардың үлкен тобы еңбек еттi.

КСРО Ғылым академиясының Қазақ филиалында
астрономиялық обсерватория, тiл, әдебиет және тарих,
химия-металлургия, топырақтану бөлiмдерi ұйымдасты
рылды. Республика ғылымы қарыш
ты дамыды. КСРО ҒА-ның Қазақстан
филиалындағы ғылыми қызметкер
лердің саны 1940 жылы 152 адамнан
1945 жылы 864-ке жетті. Ғылым
академиясын құрудың іргетасы
қаланды. Қ.И.Сәтбаев бастаған Қа
зақстан ғалымдары қара, түстi жә
не сир ек кездесетiн металдарды,
жан атын пайдалы қазбал арды, су
және су энергетикалық қорын майдан
қаж етiн е жұмылдыру бағытында
жұмыс жүргiздi. Қ.И.Сәтбаевқа Жез
Мұхтар Әуезов
қазған мыс кен орындарына сiңiрген
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көпжылдық еңбегi үшiн 1942 жылы Мемлекеттiк сыйлық
берiлдi.
Жоғары оқу орындары. Көшiрiлiп әкелiнген Мәскеу
авиация институты, Мәскеу түстi металдар мен алтын
институты, Киев және Харьков бiрiккен мемлекеттiк
университетi бiлiктi кадрлар даярлап шығара бастады. Со
ғыс кезiнде Алматыда мемлекеттiк шет тiлдер педагогика
институты, Шымкентте технология институты, Қазақ
мемлекеттiк консерваториясы, Қазақ мемлекеттiк қыз
дар педагогика институты, Денешынықтыру институты
ашылды.
Әдебиет соғыс жылдарында. Әдебиет пен өнер соғысып
жатқан халықтың қуатты идеялық қаруы болды. Қазақ
станнан 100-ге жуық жазушы мен ақындар соғыс майдан
дарында шайқасты.
М. Әуезовтiң көптомдық “Абай” эпопеясының бiрiншi
кiтабы, С.Мұқановтың өмiрбаяндық “Өмiр мектебi” повесi,
Ғ.Мүсiреповтiң “Қазақ солдаты”, Ғ.Мұстафиннiң “Шыға
нақ”, Ә.Әбiшевтiң “Жас түлектер” повестерi бүкiлодақ
тық оқырмандарға қазақ кеңестiк прозасының идеялық
және көркемдiк жағынан кемелiне келгенiн көрсеттi.
Қазақ әдебиетi С.Мәуленов, Ж.Молдағалиев, Б.Момыш
ұлы, М.Ғабдуллин сияқты жаңа есiмдермен толықты.
Майдангер-офицер Б.Бұлқышевтiң публиц истикалық
мақалалары елеулi құбылыс болды. Ж.Саин, Қ.Аманжо
лов майданда жүрiп жалынды жырлар жазды. Жамбыл
дың “Ленинградтық өренiм!” өлеңiнiң маңызы бүкiлодақ
тық дәрежеге көтерiлдi.
Соғыс жылдары Қазақстанға көрнектi жазушылар Ф.Панферов, О.Форш,
С.Маршак, К.Паустовский, М.Зощенко келiп еңбек еттi. А.Толстой “Иван
Грозный” дилогиясын Қазақстанда жазды. С.Я.Маршак, С.В.Михалков “СОТА
терезесi” үгiт плакаттарын жасау жұмысына белсене қатысты.

Көшіріліп әкелінген мәдени мекемелер. Соғыс
жылдары Қазақстанға 23 театр, 146 балалар үйі көші
ріліп әкелінді. Кеңес мәдениетінің аса көрнекті қайрат
керлері ағайынды Васильевтер, М.Жаров, академик
В.Вернадский және басқалар республикада кадр дайын
дауға және мәдениетті дамытуға көмек көрсетті.
Қазақстанға Мәскеудiң, Ленинградтың, Киевтiң, Харьковтiң және басқа
қалалардың 23 көркемөнер ұжымы көшiрiлiп әкелiндi. Аса көрнектi сахна
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қайраткерлерi В. П.Марецкая, К.А.Мордвинов, Г.С.Уланова, Ю.А.Завадский;
сазгерлер С.С.Прокофьев, С.Туликов; суретшiлер Кукрыниксы (С.Куприянов,
П.Крылов, Н.Соколов) өз мамандықтары аясында өнiмдi еңбек еттi.

1941 жылы қараша айында көшiрiлiп әкелiнген
“Мосфильм”, “Ленфильм” киностудиялары мен Алматы
киностудиясы негiзiнде көркем фильмдердiң бiрiккен
орталық киностудиясы ұйымдастырылды. Онда Кеңес
кинос ының С. Эйзенштейн, Л.Трауберг, С.Юткевич,
Ф.Эрмлер, Н.Черкасов, М.Жаров, Л.Орлова сияқты үздiк
шеберлерi жұмыс iстедi.
Төрт жылдық қазақ киноактерлер мектебi ұйымдас
тырылды. Сол кезде Қазақ КСР астанасында жұмыс
iстеген Бүкiлодақтық мемлекеттiк кинематография инс
титутында ұлттық кадрлар даярланды. М.О.Әуезовтiң,
Ғ.Мүсiреповтiң, Ә.Тәжiбаевтың қатысуымен орталық ки
ностудиялар шеберлерiмен бiрлесе отырып, “8-гвардия
лық”, “Абай әндерi”, “Жауынгер ұлы”, “Қазақ киноконцер-
тi — майданға”, “Саған, майдан!” картиналары түсiрiлдi.
Қазақстанның өнер қызметкерлерiнен құрылған II кон
церт бригадасы Калинин, Солтүстiк-Батыс, Сталинград,
Оңтүстiк-Батыс, Беларусь майдандарының, Ерекше Қиыр
Шығыс әскери округiнiң және Тынық мұхит флотының
шығыс әскери бөлiмдерiнде көптеген концерт қойып,
жауынгерлердiң рухын көтерiп, жеңiске жiгерлендiрдi.
1942—1944 жылдары Қазақстанға майданнан 22 делега
ция келiп қайтты. Осының бәрi майдан мен тыл бiрлiгiнiң
нығаюына жәрдемдесiп, кеңес адамдарының жеңiске деген
сенiмiн күшейттi.
Насихат тарату жұмыстарында ұлт қаһармандарының
бейнелері пайдаланылды. Қобыланды батыр эпосы басып
таратылды, опералар қойылды, кең көлемде айтыстар
өткізіліп жатты. Ұлттың өткеніне үңілу бұқараның ын
тасын және терең патриоттық сезімдерін қозғады. Соғыс
жылдары тоталитаризм әлсірейді деген үміт туғызды.
Алайда бұл үміт ақталмады.
1. Соғыс жылдарындағы ғылыми мекемелердің, ғалымдардың
қызметі туралы қысқаша баяндама жасаңдар.
2. Әдебиет пен өнердің көшіп келген және жергілікті қайраткер-
		 лерінің шығармашылық қызметінің ерекшеліктері неде?
3. Қазақ әдебиетi мен өнерiнiң қалыптасуы жөнiнде әңгiмелеп бе		рiңдер.
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4. Қазақ әдебиетiнiң, өнерi мен ғылымының аса көрнектi қайрат
керлерi және олардың шығармашылығы туралы қысқаша хабар
лама жасаңдар.

VII тарау. 1940 жылдардың екінші жартысынан
1960 жылдардың ортасына дейінгі
Қазақстан

§ 32. Қоғамдық-саяси өмiр
Соғыстан кейiнгi онжылдықтарда қалыптасқан саяси ахуал.
Коммунистiк партия. Кеңестер. Қоғамдық ұйымдар. КСРО құра
мындағы Қазақстанның жағдайы.

Екiншi дүниежүзiлiк соғыста аса маңызды жеңiске
жеткен Кеңестiк Социалистiк Республикалар Одағы
(КСРО) бейбiт құрылысқа көштi. Соғыстан бұрын жеке
билiк орнатып алуға қол жеткiзген коммунистiк әкiмшiлiк
қолында күшi бар ведомстволарды пайдалана отырып,
билiк басында бұрынғыдан да мығым отыруға мүмкiндiк
алды. Соғыс ауыртпалығын өз көздерiмен көрiп, жан
дүниелерiмен сезiнген кеңес адамдары күштi жаумен
болған аса ауыр шайқаста “жеңiстi асқан кемеңгерлiкпен
ұйымдастыра бiлген” компартияға сенiммен қарады.
Большевиктер билiкке келгеннен бергi уақытта болып
жатқандардың бәрi бұлтартпас ақиқаттай, өте орынды
болып көрiндi. Бұқараға шаруашылықтағы, әлеуметтiкмәдени өмiрдегi қиындықтар өтпелi әрi уақытша сияқты
болып, келешекке сенiммен қарады. Сондықтан құлшына
еңбек еттi.
Сталиннiң жекебасына табынушылық бұрынғыдан да
өрши түстi. Қол жеткен жетiстiктiң қандайы болмасын
“көсемнiң көрегендiк қабiлетiне” байланысты дәрiптелiп,
кемшiлiк атаулының бәрiнiң “империалистердiң құйыр
шықтары” мен “халық жауларының” қолымен жасалып
жатқандығы сол кез адамдарының дүниеге көзқарасын,
психологиясын айқындаушы факторға айналды. Соның
салдарынан партия нұсқаған әр iске даурыға, ұранмен
кiрiсу, кез келген бөгде пiкiр иесiне өшiге қарап, оның iзiне
түсу үйреншiктi жай болып қала бердi. Осындай алдам
шы әлеуметтiк-психологиялық ахуалдың қалыптасуы
салдарынан әмiршiл-әкiмшiл басқару жүйесiнiң демокра
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тияға қарсы, адамгершiлiктен аулақ, жүгенсiз өктемдiк
әрекеттерi жалғаса бердi. Шынында, әмiршiл-әкiмшiл
басқару жүйесiне адам құқықтарын аяққа басу, азамат
тардың бостандықтарын шектеу, оларды саясаттан, мем
лекеттi басқарудан шеттету, өндiрiс құралдары мен жерден
ажыратып тастау сияқты құбылыстар толығымен тән едi.
Қазақстан КСРО-ның құрамына енген одақтас респуб
лика болып есептелгенiмен, iс жүзiнде ешқандай егемендiк
құқығы болмады. Орталыққа толық бағынып, оның бөлiн
бес аймағы болып қала бердi.
Партия. Кеңес Одағының Коммунистiк партиясы
(КОКП) бұл кезде өзiнiң саяси ұйым ретiндегi функция
сын кейiн ысырып қойып, мемлекеттi басқару жүйесiмен
бiрiгiп кеткен, жоғарыдан төмен қарай, бұйрықпен бас
қарылатын иерархиялық-пирамидалық құрылымға ай
налған болатын. Компартия Кеңес мемлекетiнiң, қоғам
дық ұйымдардың, кооперациялардың, кәсiпорындар мен
шаруашылықтардың бәрiнiң iстерiне араласып, олардың
қызметiне басшылық еттi. Бұл партияның қоғамдағы же
текшiлiк рөлiнiң өскендiгi деп түсiндiрiлдi.
Дамыған демократиялық елдерде саяси партиялар қандай функциялар
атқарады? (Адам. Қоғам. Құқық. 9-сынып.)

Қоғам дамуының барлық мәселелерi компартияның
съезд ерi мен пленумдарында қаралды. Оларда өзектi
мәселелер жөнiнде бағдарламалар, қаулылар, шешiмдер
қабылданды. Талқылаулар бiржақты — басшылық ұсынып
отырғандардың “негiзiнен дұрыс екендiгiн” дәрiптеуге
бағытталып жүргiзiлдi. Партия жиындарында қаулылар,
қарарлар, шешiмдер тек бiрауыздан қабылданды. Онда
белгiлi бiр мәселе төңiрегiнде адамдардың өзiнше пiкiр
айтуына, қарсы шығуына, қалыс қалуына мүмкiндiк
болмады. Алынып отырған стратегияны сынау немесе
балама пiкiр, жоспар ұсынудың кез келгенi партияға,
Кеңес билiгiне қарсы шығу деп бағаланды. Партия өзiнiң
жұмысын қолында күшi бар ведомстволарға — Мемлекет
тiк Қауiпсiздiк комитетiне (МҚК), Iшкi iстер министрлiгiне
(IIМ) сүйенiп жүргiздi. Қажетiне қарай әскер күшiн
пайдаланудан да тайынбады.
Орталық пен өзге одақтас республикалардағыдай, Қа
зақстан компартиясы да республикадағы барлық билiктi
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иемдендi. Облыстарды, қалаларды, аудандарды сәйкес
аумақтық комитеттер басқарып отырды. Республика пар
тия ұйымының басшылары Орталықтың қатаң нұсқауы
бойынша жұмыс iстедi. Партия съездерi өткен бесжыл
дықтағы халық шаруашылығын дамытудың қорытын
дыларын жасап, келесi бесжылдықтың бағдарламаларын
қабылдады. Партиялық ұйымдастыру, кадрларды iрiктеу
мен орналастыру, үгiт-насихат жұм ыстарын жүргiзу
мәселелерi де назардан тыс қалмады. Өнер мен бiлiм сала
лары мейлiнше идеологияландырылды.
1949 жылы Қазақстан Коммунистiк большевиктер партиясының IV съезi
болып өттi. Қазақстан К(б)П Орталық Комитетiнiң бiрiншi хатшысы болып
Ж. Шаяхметов қайта сайланды. Ол республика партия ұйымын 1954 жылға
дейiн басқарды. 1950 жылы республикада коммунистердiң саны 58920 адам
болса, 1960 жылы 345115-ке жеттi.

Кеңестер. Республиканың жоғарғы мемлекеттiк би
лiк органы Қазақ Кеңес Социалистiк Республикасының
Жоғарғы Кеңесi деп есептелiндi. Облыстық, қалалық,
аудандық, ауылдық, поселкелiк өкiмет билiгi еңбекшiлер
депутаттарының жергiлiктi кеңестерi атқару комитет
терiнiң қолында болды. Бұлардың бәрi жоғарыдан төмен
қарай партия белгiлеп берген қатаң нұсқаумен жұмыс
iстедi.
Партия қоғамды демократияландыру бағытын ұстана
тыны туралы үнемi жариялап отырды. Алайда оның
iс жүзiндегi әрекетi айтқанына сай бола бермедi. 1957
жылы КОКП Орталық Комитетiнiң “Еңбекшiлер депутат
тары Кеңестерiнiң қызметiн жақсарту және олардың
бұқарамен байланысын күшейту туралы” қаулысынан
кейiн ғана Жоғарғы Кеңестiң сессиялары республика
халық шаруашылығын өркендету жоспарларын, мемле
кеттiк құрылыс мәселелерiн, заңдардың жобаларын қарап
бекiтетiн болды. Осы қаулыдан кейiн Республика Жоғар
ғы Кеңесiнiң тұрақты комиссияларының саны 3-тен 8-ге
жеттi.
Кеңестер құрамының сандық мөлшерi үнемi артып
отырды. 1947 жылғы екiншi сайланған Қазақ КСР Жо
ғарғы Кеңесiнiң құрамында 300 депутат болса, Жоғарғы
Кеңестiң үшiншi сайлауында 400, 1955 жылғы төртiншi
сайлауында 450 депутат болды. Кеңестерге жергiлiктi
өнеркәсiп өндiрiсiн жоспарлау және олардың өнiмiн бөлу,
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тұрғын үй салуды ұйымдастыру, қаржы, бюджет мәселе
лерiн қарау жүктелдi. Ресми түрде Кеңестер заңды билiк
органы болып есептелгенiмен, мәселенiң бәрi алдымен
партия съездерi мен пленумдарында қаралып, тәптiштелiп,
шешiлiп қойылатын.
Қоғамның әлеуметтiк құрылымына сәйкестендiру үшiн
депутаттар арасында жұмысшы мен шаруа өкiлдерiнiң көп
болуы және Кеңес құрамының мейлiнше көпұлтты болуы
қадағаланды. Компартия бұдан үнемi насихаттық мән
шығаруға тырысты. Жоғарғы және жергiлiктi кеңестер
депутаттарының мөлшермен 2/3-сi коммунистер болып
отырды.
Қоғамдық ұйымдар. 1940 жылдардың соңында
Қазақстан кәсiпшiлер одақтары 1 млн-нан астам еңбек
шiлердi бiрiкт iрдi. Компартияның басшылығымен
жұмыс iстеген кәсiподақтар еңбекшiлер арасында тәрбие
жұмысын жүргiзу, социалистiк жарыстар ұйымдастыру,
бұқараның тұрмыс жағдайына қарап, мүмкiндiгiне қарай
көмек көрсету iстерiмен шұғылданды, кәсiпорындармен,
шаруашылықтармен ұжымдық шарттар жасасып, еңбек
тәртiбiнiң сақталуын қадағалады, еңбектiң озық әдiс
терiн таратумен айналысты. Кәсiпорындарда құрылған
өндiрiстiк кеңестердiң жұмысын басқарды. Санаторийлер
мен демалыс үйлерiн, мәдени мекемелердi — кiтапхана
ларды, клубтарды бақылау кәсiподақтың қарамағына
берiлдi. 1948 жылы Қазақстан кәсiподақтарының респуб
ликалық I конференциясы өттi. Онда кәсiподақтардың
Қазақ республикалық Кеңесi құрылды. Қазақстан тұрғын
дарының, соның iшiнде, өндiрiсте еңбек ететiндер санының
өсуiне байланысты кәсiподақ мүшелерiнiң де саны артып,
1963 жылы 3 млн 281 мың адамға жеттi. Бұл жұмыс
iстейтiндердiң 89%-ы болатын.
“Дүниежүзi тарихының” екiншi бөлiмiнен кәсiподақтар туралы, олардың
саяси қызметi және қоғамда атқаратын рөлi туралы оқығандарыңды еске
түсiрiңдер. Қазақстан кәсiподақтарының қызметiн олармен салыстыра
отырып, негiзгi ерекшелiктерiне назар аударыңдар. (Дүниежүзi тарихы.
9-сынып.)

Комсомол партияның мемлекеттiк, шаруашылық,
мәдени және құрылыс iстерiнiң барлық салаларындағы
көмекшiсi болды және кадр резервiн дайындау қызметiн
136

атқарды. Қазақстан комсомолы екпiндi құрылыстарға,
iрi кәсiпорындардың салынуына, тың игеруге үлес қосты.
Ол жылдары комсомол жастар арасында беделдi болды.
Қазақстан комсомолы бiрқатар отаншыл бастамаларға
ынталандырушы ретiнде көрiндi. Өскемен су электр
стансысы, Соколов-Сарыбай кен байыту комбинаты, Қа
зақстан Магниткасы, т.б. объектiлердiң салынуын қам
қорлыққа алды.
Комсомол ұйымы жастар тәрбиесi мен балалардың
коммунистiк құрылымы — пионер ұйымының жұмысына
бақылау жасады. 1951 жылдан 1960 жылға дейiнгi
аралықта республикадағы комсомол мүшелерiнiң саны екi
есе артып, 760 мың жасты бiрiктiрдi.
КСРО құрамындағы Қазақстан. Конституцияларда
жазылғандар түгелдей қағаз жүзiнде ғана қалды. Өзге
одақтас республикалар сияқты Қазақстан да мемлекеттiк
құрылым ретiнде еш құқығы жоқ, Ресейдiң бөлiнбес бiр
аймағы болып қала бердi.
1. Қазақстан КСРО құрамына қашан одақтас республика болып
ендi?
2. 1936 жылғы КСРО-ның, 1937 жылғы Қазақ КСР-iнiң Конститу-
циялары бойынша Қазақстан қандай егемендiк құқықтарға
ие болып едi?

Кеңестiк әмiршiл-әкiмшiл басқару жүйесi 1950 жыл
дардың ортасында ғана одақтас республикалардың құ
қықтарын кеңейту мәселелерiн күн тәртiбiне қойды.
Бұл ниет КСРО және одақтас республикалардың консти
туциялық құқықтарын сыйлаудан туындаған жоқ. Бар
билiктi бiр қолға жиып, тек орталықтан шешу әдiсiнiң өзi
қоғамның алға жылжуын тежей бастаған болатын. Бұдан
былайғы уақытта шамадан тыс орталықтандырудың алдын
алатын шаралар жүргiзiлмейiнше, алға басу мүмкiн емес
едi.
КСРО Министрлер Кеңесiнiң 1955 жылғы мамыр
айындағы қаулысы бойынша одақтас республикалардың
халық шаруашылығын жоспарлау мен қаржы бөлу
тәрт iбi өзгертiлдi. Министрлiктер мен кәсiпорындар
бойынша өндiрiс көлемi мен күрделi қаржыны жоспарлау
республикалардың Министрлер Кеңестерiнiң қарауына
берiлдi. Республикалардың бюджеттi бөлу құқықтары
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кеңейтiлдi, табыстың кейбiр түрлерi бойынша респуб
ликалық бюджетке бөлiнетiн қаржының үлесi артты.
1954—1956 жылдарда одақтық органдардың қарауынан
республиканың қарауына өнеркәсiп пен көлiктiң 144
кәсiпорны өттi. Металлургия және химия өнеркәсiп
орындары, құрылыс жүргiзу, геология министрлiктерi
одақтық-республикалық министрлiктер болып қайта
құрылды. Республикалық министрлiктердiң құқықтары
кеңейдi. Iшiнара мәдени құрылыс саласында республика
ның құзыры молайды.
1956—1958 жылдардан бастап одақтас республикалар
әдiлет органдарына басшылық жасау, сот құрылымын
анықтау, азаматтық, қылмыстық кодекстердi бекiту
iстерiмен айналыса алатын болды. Республика Жоғарғы
Кеңесiнiң заң шығару қызметi ұлғайды. Одақтас респуб
ликалар одақтық шеңбердегi мәселелердi шешуге қатыса
тын болды. 1957 жылы КСРО Министрлер Кеңесiнiң
құрамына лауазым бойынша одақтас республикалар
Министрлiктер Кеңестерiнiң төрағалары, ал КСРО Жо
ғарғы Сотының құрамына одақтас республикалар Жоғар
ғы Соттарының төрағалары енгiзiлдi. Алайда бұл шара
лар Орталықтың одақтас республикаларға емес, оларды
басқарып отырған өз адамдарына берiлген кеңшiлiктерi
болғандықтан, одақтас республикалардың шын мәнiндегi
егемендiгiн қамтамасыз етпек түгiлi, олардың КСРО
құрамында қалыпты дамуына да септiгiн тигiзе алмады.
Әмiршiл-әкiмшiл басқару жүйесiнiң iс жүзiндегi әрекет
терi конституцияларда жазылған жарқын заңдард ан
тыс болды. Қазақстан сөз жүзiнде егемендi мемлекет деп
аталғанымен, Кеңес билiгi жылдарында iшкi және сыртқы
саясатын өзi айқындауға қол жеткiзе алмады.
1. Әмiршiл-әкiмшiл басқару жүйесiнiң кейбiр шараларды респуб
ликаның қарауына беруiнiң қандай себептерi болды?
2. Соғыстан кейiнгi онжылдықтағы Қазақстанның саяси жағдайы
на қысқаша сипаттама берiңдер.
3. Қазақстан кәсiпшiлер одақтары, комсомол ұйымдарының немен
айналысқаны туралы айтып берiңдер.
4. Өз ата-аналарың жұмыс iстеп жүрген мекемеде кәсiподақ ұйымы бар ма, болса, оның немен айналысатыны жөнiнде сұрап
бiлiңдер.
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§ 33. Саяси қысым жағдайында
Мәдениет қайраткерлерi мен зиялы қауым өкiлдерiн саяси
қудалаудың жалғасуы. Сталиннен кейiнгi кезеңде жазықсыз жапа
шеккендердi iшiнара ақтап алудың басталуы.

Ұлт зиялыларын қудалаудың жаңа толқыны. Орта
лықта болып жатқан кез келген науқан ұлттық респуб
ликада әлдеқайда соны серпiнмен қайталанып отырды.
1946 жылы БК(б)П Орталық Комитетiнiң “Звезда”,
“Ленинград” журналдары туралы қаулылары шығып,
бiрқатар көркемөнер қайраткерлерiнiң қуғынға ұшырауы
Қазақстандағы ұлт зиялыларын қудалаудың жаңа толқы
нына жол ашты. Республиканың партия комитетт ерi
өз жұмыстарын БК(б)П Орталық Комитетiнiң аталған
қаулыларының бағытында ғана жүргiзетiн болды. Бұл
шаралар адамдарды тағы да өз араларынан “жау” iздеуге
итермеледi. Әдебиет, өнер және ғылым қайраткерлерiне
негiзсiз саяси айып тағу басталды.
Қазақстан БК(б)П Орталық Комитетiнiң 1947 жылы
шыққан “Қазақ КСР Ғылым академиясының Тiл және
әдебиет институт ының жұмысындағы өрескел саяси
қателер туралы” қаулысымен қазақ халқының Қазан
төңкерiсiне дейiнгi кезеңдегi, әсiресе XX ғасыр басындағы
рухани мұрасын ғылыми зерттеуге шек қойылды. “Бiз
әрбiр ұлттық мәдениеттен оның демократиялық және
социалистiк элементтерiн аламыз, соларды ғана аламыз
және де мұны, сөз жоқ, буржуазиялық ұлтшылдыққа
қарсы пайд алан ам ыз” деген В.И.Ленинн iң сыңаржақ
қағидасын бетке ұстағ ан бұл қаулы өткеннiң рухани
мұраларын талқандап, оның ең мәндi, сүбелi дегендерiн
қоқысқа лақтырып тастауға жол ашып бердi. Өткен
ғасырларда жасалған мәдениет туындыларын ғылыми
тұрғыдан байытуға, жаңа заманға сай өңдеп, қайта пай
далануға ұмтылыстың бәрi саяси қателiк және ұлтшылдық
сипаттағы бұрмалаулар деп жарияланды. Мұның арты
әдеттегiдей даурықпа айғайға, қазақ зиялылары арасынан
“ұлтшылдар” мен “байшылдарды” iздеу науқанына ұласты.
Ғылыми мекемелерде, университеттер мен институттарда,
әдебиетшiлер мен өнер адамдарының арасында қайтадан
1930 жылдардағыдай жағдай қалыптасты. Зиялылар ара
сында күдiк өршiдi, олардың бойларын үрей биледi.
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Мәскеуде “Дәрiгерлер iсi”, Ленинградта “Ленинград iсi”
деп аталған саяси күйрету шаралары жүрiп жатқан кезде,
Қазақстанда “Бекмаханов iсi” қолға алынды.
Дарынды тарихшы, ғалым Ермұхан Бекмаханов — 1943 жылы Алматыда
жарық көрген “Қазақ КСР тарихы” атты көлемдi еңбектiң негiзгi авторлары
ның бiрi. Тарихшының аталған кiтаптағы Кенесары Қасымұлы қозғалысы
туралы материалдары мен 1946 жылы КСРО Ғылым академиясында
қорғаған докторлық диссертациясы негiзiнде жазылып, “XIX ғасырдың
20—40-жылдарындағы Қазақстан” деген атпен жарияланған монографиясы
сынға алынды.

Сынаушылар Е.Бекмахановтың еңбектерiн орысқа
қарсы жазылған және онда Ресейге қарсы ұлттық көтерi
лiстер дәрiптелген деп айыптады. Авторға Кенесары Қа
сымұлы бастаған қозғалысты ақтау тұрғысынан көрсеткен
буржуазияшыл-ұлтшыл идеологияны дәрiптедi деген кiнә
тағылды. 1950 жылдың желтоқсанында “Правда” газетiнде
“Қазақстан тарихы мәселелерiн маркстiк-лениндiк тұр
ғыдан баяндайық” деген мақаланың жариялануы Е.Бек
махановты ресми түрде саяси айыптаудың басы болды.
1951 жылғы сәуiрде Қазақстан БК(б)П Орталық Комитетi
осы мақалаға байланысты қаулы қабылдап, оны дұрыс деп
бағалап, автордың “буржуазияшыл-ұлтшылдық көзқа
растарын” айыптады.
Қазақ КСР Жоғарғы Сотының қылмысты iстер жөнiндегi коллегиясының
үкiмiмен Е.Бекмаханов 25 жыл мерзiмге бас еркiндiгiнен айырылып, алыс
лагерьлердiң бiрiне айдалды. Дегенмен Мәскеу мен Ленинградтағы кейбiр
iрi ғалымдардың араласуымен Е.Бекмаханов 1954 жылы ақталып шықты.

1940 және 1950 жылдардың басында әдiлетсiз саяси
айыпт ауға ұшырамаған қазақ зиялылары аз болды.
Олардың қатарында республикаға белгiлi қоғамтанушы
ғалымдар, жазушылар, мәдениет қайраткерлерi — А. Жұ
банов, Қ. Жұмалиев, Б. Сүлейменов, Е. Ысмайылов,
I. Кеңесбаев, С. Мұқанов, тағы басқалар болды. Iрi ғалым
Ә. Марғұланның көзқарасы ғылымға жат деп танылды.
Қазақ КСР Ғылым академиясының президентi Қ.Сәтбаев,
дарынды жазушы Ю.Домбровский Қазақстанды тастап
кетуге мәжбүр болды. Қазақтың ұлы жазушысы М.Әуезов
ке де Отанынан тыс жерден баспана iздеуге тура келдi.
Биология, медицина және геология ғылымдары сала
ларында жемiстi еңбек етiп жүрген көптеген ғалымдарға
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“космополит” деген айдар тағылды. Олардың кейбiреулерi
республиканың ғылыми-зерттеу мекемелерi мен жоғары
оқу орындарын тастап кеттi.
Қоғамда болып жатқан құбылыстарға қатысты өзiндiк
пiкiр айтып, өзгеше ойлағаны үшiн қудаланғандар бас
шылықтың орта және төменгi буындары арасынан да,
қарапайым мұғалiмдер, заңгерлер, дәрiгерлер арасынан
да мол кездестi.
Ендiгi уақытта қоғамның даму барысындағы келеңсiз
құбылыстарды шұқып көрсетушiлердi, өзiнше ойлай
тындарды бұрынғыша ашық жазалауға болмайтын едi.
1950 жылдардан бастап жазалау әдiстерi бiраз өзгердi: бұл
кезде партия қатарынан шығарып, қызметтен қуу, оған
бой бермегендердi психиатриялық ауруханаларға тығу
етек ала бастады.
“Хрущев жылымығы”. Сталиннiң жекебасына табы
нушылықты айыптаған КОКП-ның XX съезiнен кейiн
ған а Қазақстанның бiрқатар мемлекет қайраткерлерi
С.Асфендияров, О.Жандосов, О.Исаев, Л.И.Мирзоян,
С.Меңдешев, М.Масанчи, Н.Нұрмақов, А.Розыбақиев,
С.Сейфуллин, т.б. есiмдерi қайта атала бастады.
КОКП-ның XX съезi қашан өткенiн, ондағы қаралған мәселелердi,
Н.С.Хрущевтiң баяндамасын еске түсiрiңдер. (Дүниежүзi тарих ы.
9-сынып.)

Сталин қайтыс болғаннан кейiнгi кезеңде социалистiк
қоғамның қайшылықтары, олардың мәнi, тарихтағы
жеке адам және халық бұқарасының орны, социализмдi
құрудағы теория мен тәжiрибенiң арақатынасы сияқты
iргелi мәселелердi талқылауға жол ашылып, баспасөзде
пiкiрталас орын алды. Өткенге сын көзбен қарау, қоғамды
алаңдатып отырған күрделi мәселелерге жауап iздеу пар
тияның iрi жиындарының мiнберiнен көтерiле бастады.
Бұл қоғамда ауқымды өзгерiстер жасау қажеттiгiнен
туындаған заңды құбылыс едi. Дегенмен мығым басқару
аппаратының кертартпалығынан бұл ұмтылыстар кең
қанат жайып кете алмады.
Миллиондаған адамның құқығын аяққа басып, жа
зықс ыз жандарды жәбiрлеген саяси қайраткерлерд iң
көпшiлiгi билiк басында қала бердi. Саяси қуғынның
құрбаны болғандарды ақтау тиянақты жүргiзiлмедi. Би
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лiк иелерi басталған демократиялық үдерiстердi аяғына
дейiн жеткiзбей, үзiп тастап отырды. Бiрқатар адамдар
лагерьлерден босатылып, ақталғанымен, әлi де жүздеген
мың адамдар абақтының тар қапастарында қала бердi.
Өткен жылдардың ауыр қасiреттерi — Қазан төңкерi
сiнiң мәнi, Азамат соғысының себептерi мен салдары,
ұжымдастыру кезiндегi жаппай қырғын сияқты тарихи
құбылыстарға сыңаржақ баға беру мен шындықты көрi
неу бұрмалау жалғаса бердi. Сталиннен кейiн билiкке
келгендер өз жерiнен жазықсыз қуылған шеш ен, ин
гуш, қалмақ, балқарларды отанына қайтарғ анымен,
корейлердiң, немiстердiң, қырым татарларының, месхет
түрiктерiнiң құқықтарын қалпына келтiруден бас тартты.
1. Сталиндiк тоталитарлық әкiмшiлiктi тұтастай халықтарды жер
аударуға итермелеген не деп ойлайсыңдар?
2. Айдаумен келiп, Қазақстан жерiне қоныстанған халықтарды
қазақтар қалай қарсы алды?
3. Саяси қудалаудың қандай жаңа тәсiлдерi ойлап шығарылды?
4. Осы сабаққа қысқаша қорытынды жазыңдар. 1940—1950 жыл
дар iшiнде қуғын көрген мәдениет қайраткерлерiнiң есiмдерiн
дәптерлерiңе жазып қойыңдар.

§ 34. Республика өнеркәсiбiн қайта құру
және одан әрi дамыту
Республика экономикасын қайта құру және дамыту. Өнеркәсiп:
шикiзаттық-өндiрушiлiк бағыттың белең алуы және оның себептерi.

Отын-энергетика кешенi. Бұл кезеңде Қазақстан
өнеркәсiбiнiң отын-энергетика саласы жақсы дамыды.
Қарағанды көмiр бассейнiнде ондаған iрi шахталар мен
байыту фабрикалары iске қосылды. Екiбастұзда ашық
әдiспен көмiр өндiрудiң көлемi күрт ұлғайды. 1950 жылдар
қарсаңында көмiр шабу, қопару және оны вагондарға тиеу
жұмыстары толық механикаландырылды. Республика
бойынша көмiр өндiрудiң жылдық көлемi соғысқа дейiн
гiден 6,5 есе артып, 1950 жылы 17,4 млн т-ға жеттi. Бұл
жылдары Алматыда, Құлсарыда, Өскеменде су электр
стансылары, Жезқазғанда жылу электр орталығы са
лынды. Қарағанды мен Шымкентте қосымша қуаттар
iске қосылды. Бұқтырма СЭС-iнiң құрылысы аяқталды.
1950 жылдардың екiншi жартысында электрстансылары
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мен оның жүйелерi бiр орталықтан басқарыла бастады.
Электр қуатын өндiрудiң техникалық жабдықталуы да
едәуiр артты. 1945 жылы республикада 1,15 млрд кВт · сағ
электр қуаты өндiрiлсе, 1960 жылы оның жылдық көлемi
10,6 млрд кВт · сағ-қа жеттi. Республиканың батысына
(Ембi, Жетiбай, Өзен) шоғырланған мұнай өндiру кәсiп
орындарының өнiмi аталған кезең iшiнде 2,5 есе ұлғайды.
Металлургия, машина жасау және химия өнеркәсiбi.
Соғыстан кейiнгi бесжылдықтарда бұл салалардың да
муына баса назар аударылды. Бұл кезеңде республикада
қара және түстi металлургияны дамытуға қажеттiнiң
бәрi бар едi. Темiртауда Қазақ металлургия зауыты iске
қосылып, Ақтөбе ферроқорытпа зауытының қуаты ұл
ғайтылды. 1947 жылы Өскемен қорғасын-мырыш ком
бинаты алғашқы мырышын бердi. Балқаш мыс қорыту
зауытының, Текелi қорғасын-мырыш комбинаттарының
қуаттары арттырылды, шикiзат базасы ұлғайтылды. Шым
кент, Лениногор қорғасын зауыттары қайта құрылып,
кеңейтiлдi.
1950 жылдардың алғашқы жартысында өнеркәсiп
үлесiне республикаға бөлiнген күрделi қаржының 40,4%-ы
тидi. Оның 94,7%-ы ауыр өнеркәсiп салаларын дамытуға
бағышталды. Бұл жылдары өнеркәсiптiң жалпы көлемi —
82%, болат қорыту — 86%, қара металл прокатын шығару
119%-ға, машина жасау өнеркәсiбiнiң өнiмi екi есе артты.
1950 жылдардың екiншi жартысында республика бо
йынша жыл сайын жүздеген өнеркәсiп орындары мен

Домна кеші
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цехтар iске қосылып отырды. Жезқазған кен байыту фаб
рикасы, Өскемен тау-кен машиналары жабдықтарын жа
сау зауыты мен қорғасын-мырыш комбинаты, СоколовСарыбай комбинатының алғашқы кезегi, Ақтөбе хром
қоспалары зауыттары салынды. Қарағанды металлургия
комбинаты республиканы ғана емес, Сiбiр, Орал және Орта
Азияны металмен қамтамасыз ететiн базаға айналды.
Соғыс жылдары пайда болған машина жасау өнеркәсiбi
(Алматы ауыр машина жасау зауыты, Шымкенттегi прессавтомат, Көкшетаудағы механикалық зауыттар) өзге қа
лалардағы жаңа кәсiпорындармен толықты. Алайда бұ
лардың басым бөлiгi жөндеу жұмыстарымен айналысты,
дайын өнiмдi аз бердi. Қара және түстi металлургияның
негiзiнде машина жасау өнеркәсiбiнiң қалыптасуы баяу
жүрдi.
Өнеркәсiптiң индустриялы салаларының бiршама
жедел қарқынмен дамуы және 1954—1962 жылдардың
арасындағы жасанды миграциялық шаралардың нәтиже
сiнде республика халқы санының күрт артуы энергетика,
тасымал және құрылыс iстерiн де жоғары қарқынмен
дамытты.
Соғыстан кейiнгi кезеңнен бастап, 1960 жылдардың
ортасына дейiнгi уақыт аралығында республикада химия
өнеркәсiбi пайда болып, дами бастады. Қаратауда кенхимия комбинаты, Жамбылда суперфосфат, Қостанайда
жасанды талшықтар зауыттары салынды. Қарағандыда
синтетикалық каучук, Ақтөбеде хром қосылыстары
зауыты кеңейтiлдi. 1950 жылдардан бастап минералды
тыңайтқыштар өндiрудiң көлемi артты. Химия өнеркәсi
бiнiң iрi кәсiпорындары Қазақстанның оңтүстiгiнде орын
тептi.
1960 жылдардың басында бiздiң республикамызда КСРО-дағы күмiс
қорының 3/4-i, қорғасынның, мыстың, мырыштың жартысынан астамы бар
деп есептелiндi. Республика жерiнде көмiр мен мұнайдың, темiрдiң орасан
мол қоры бар екендiгi анықталды.
1965 жылы республика одақта өндiрiлетiн шойынның 25%-ын, темiр
кенiнiң 9,2%-ын, көмiрдiң 7,9%-ын, болаттың 12%-ын бердi.

Қазақстан аумағында сол жылдары атом сынақ алаңы
мен ғарышқа ұшу алаңы орналастырылды. Қалаларда
әскери кәсiпорындар жұмыс iстеп жатты.
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Құрылыс iсi, жеңiл және тамақ өнеркәсiбi. Соғыстан
кейiнгi онжылдықтарда Қазақстан экономикасының
жедел қарқынмен өсуi құрылыс индустриясының ауқымын
кеңейтуге септiгiн тигiздi. Қалалар өсiп, кәсiпорындар
мен тұрғын үйлер көптеп салына бастады. Құрылыс мате
риалдарын шығарудың көлемi күрт артты. Сазтөбеде,
Қарағандыда, Өскеменде, Семейде, Шымкентте цемент
зауытт ары бой көтердi. Талдықорғанда, Өскеменде,
Қызылжарда, Қостанайда кiрпiш зауыттары салынып,
бұл бұйымды шығаратын Алматы мен Шымкенттегi кә
сiпорындар кеңейтiлдi. Әк, алебастр өндiру де ұлғайтыл
ды. Темiр-бетон құрылымдарын шығару iсi қолға алынды.
Ауыл шаруашылығы шикiзатының молдығы жеңiл
және тамақ өнеркәсiбiнiң даму қарқынын жоғарылатуға
әсерiн тигiздi. Жамбылда, Семейде, Петропавлда, Пав
лодарда терi илейтiн, былғары жасайтын кәсiпорындар,
Алматы мен Шымкентте мақта мата комбинаты салынды.
Қарағандыда аяқкиiм тiгу мен шұлық шығаратын кәсiп
орындар орын тептi. Жезқазғанда, Семейде, Ақтөбеде
тоқыма фабрикалары жұмыс iстей бастады. Аталған
кезеңде Ақтөбеде, Шымкентте, Жамбылда, Темiртауда
еткомбинаттары, ондаған сүт, май айыратын, iрiмшiк қай
нататын зауыттар, iрi наубайханалар iске қосылды. Негiзгi
азық өнiмдерiн шығарудың көлемi үнемi артып отырды.
Көлiк және байланыс. Республикада аса бай өнеркәсiп
шикiзатының болуы және оны орталыққа тасып алу қажет
тiгi көлiк пен байланыс жүйелерiн дамытуға әсер еттi.
1945 жылы республика темiржолдарының ұзындығы 8 212 шақырым
болса, 1950 жылы оның қолданылатын желiлерiнiң ұзындығы 12419
шақырымға жеттi. Аталған мерзiм iшiнде Мойынты — Шу, Өскемен — Зырян,
Ақмола — Павлодар темiржол желiлерi салынды. Республиканың жалпы жүк
айналымының жеке түрлерiнiң iшiнде темiржол тасымалының үлесi басым
болды. Автомобиль жолдарының ұзындығы 108 мың шақырымға жеттi. Бұл
кезде тасымалдың өзге түрлерiнiң — су жолы, құбыр және авиацияның үлесi
мардымсыз едi.

Орталықтың әдiлетсiз саясаты Қазақстанның көлiгi
мен байланысына әсер етпей қоймады. Бұл саясат рес
публиканың өнеркәсiптi орталықтары мен шикiзат ба
заларының өзара байланысын ескермей, олардың әрқай
сысының Ресейге қатысты тiкелей дамытылуын қадаға
лаудан көрiнiс тапты.
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“Дүниежүзi тарихы” мен “Қазақстанның экономикалық және әлеуметтiк
географиясы” пәндерiнен метрополиялардың отарларынан шикiзат тасуды
көздеп, темiржолдарды, негiзiнен, портты қалаларға бағыттай салғандарын
еске түсiрiңдер. Бразилия мен Үндiстанның темiржол тораптарына назар
аударыңдар. Олармен Қазақстан темiржолдарының арасындағы ұқсастықтың
неде екенiн анықтаңдар.

Қазақстанның экономикалық даму ерекшелiктерi.
Өнеркәсiптiң өндiрушi салаларында едәуiр жетiстiктерге
жетуiне қарамастан, 1950—1960 жылдары Қазақстан
экономикасында бiрқатар келеңсiз жағдайлар қалыптасты.
Шикiзаттық бағдар белең алды. Өндiрушi секторға сай
өңдеушi сектор нәтижелi даму дәрежесiне жете қоймады.
1930 жылдары қалыптасқан қағида бойынша өнеркәсiп
тiң “Б” тобына (тұтыну тауарларын өндiру) қарағанда
“А” тобын (өндiрiс құралдарын өндiру) жеделдете дамыту
бағыты сақталып қалды.
Қазақстан өнеркәсiбiн шикiзаттық-өндiрушiлiк бағыт
та дамыту барысында орталық, бiрiншiден, Қазақстанның
аса бай табиғи ресурстарын мүмкiндiгiнше көбiрек қамти
пайдалануды; екiншiден, қоршаған ортаны ластайтын
суды, шикiзатты, қуатты көп қажет ететiн өндiрiс орын
дарын осында қалдыруды; үшiншiден, бұйым, машина,
прибор, станок, электроника және электротехника та
уарларын, көпшiлiкке аса қажет тұтыну бұйымдарын
мүмкiндiгiнше аз шығаруды мақсат еттi.
1. Республика өнеркәсiбi соғыстан кейiнгi жылдарда қандай жетiстiктерге жеттi?
2. Атом полигоны мен ғарышқа ұшу алаңы неге Қазақстан
аумағында орналасқан?
3. Өздерiң тұрған облыс орталығында қандай iрi өнеркәсiп орын-
дары бар?

§ 35. Экономикалық реформаларға талпыныс.
Әлеуметтiк даму
Экономикалық реформалардың сәтсiздiкке ұшырауы және
оның себептерi. Жұмысшы табының сандық өсуi. Қала мен ауылға
шоғырланудағы әлеуметтiк алалықтардың орын алуы. Халық тұр
мысындағы өзгерiстер.
КСРО-да 1957 жылдан басталған халық шаруашылығын басқару ре
формаларын жүргiзудiң барысы қалай болып едi? (Дүниежүзi тарихы.
9-сынып.)
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Экономикалық реформалардың сәтсiздiкке ұшы
рауы. Шаруашылықты басқару реформаларын жүргiзуге
талпыныс Қазақстанда да көрiнiс бердi. Өнеркәсiп өндi
рiсiн дамытуды қамтамасыз ете алмаған орталықтанды
рылған салалық министрлiктердiң орнына аумақт ық
басқармалар — халық шаруашылығы кеңестерi құрылған
болатын. Қазақстан жағдайында одақтық министрлiктерге
бағынатын және әскер и өнiм өндiретiн кәсiпорындар
аумақтық-өнеркәсiптiк партия ұйымының нұсқауларын
тыңдағысы келмедi.
Ол кезде КСРО-ның орталық облыстарының өзiнде
кәсiби дайындығы жоғары мамандар аз болатын. Ал Қа
зақстанда бiлiктi мамандар тапшылығы айқын сезiлетiн.
Республика өнеркәсiбiнiң басқару тұтқалары, негiзiнен,
шеттен келгендердiң қолында болды. Коммунистiк әсiре
идеологияландырылған басшылар Одақ билеушiлерiнiң
нұсқауларын ұранға айналдырды.
Еңбек ресурстарының өсуi. Соғыстан кейiнгi жыл
дары республикада жұмыс күшi жетiспедi. Жүздеген
мың қазақстандықтардың майданда қаза табуы, соғыс
жылдары көшiрiлiп әкелiнген мамандар мен жұмысшы
лардың соғыс аяқталған соң өз жерiне қайтуы еңбек
күшiнiң тапшылығын одан әрi шиеленiстiрiп жiбердi.
Оған қоса зауыттар мен фабрикаларда жұмыс iстеп жүр
ген адамдардың кәсiби даярлығы да төмен болатын. Осы
мәселелердi шешу үшiн республикада еңбек резервтерi
мектептерi мен маман жұмысшылар дайындайтын учи
лищелер ашыла бастады. Әскер қатарынан босап, елге
қайтқандар еңбек сапына тұрды.
Ресми мәлiметтер бойынша Қазақстанда 1940 жылы
634 мың жұмысшы, 912 мың шаруа (ұжымшар мүшелерi)
болған. Ал соғыстан кейiнгi жылдарда ол қатынас жұ
мысшылардың пайдасына қарай артты. Егер 1945 жылы
халық шаруашылығында iстеп жүрген жұмысшылар мен
қызметшiлердiң саны 1044 мың, оның iшiнде, өнеркәсiпте
iстейтiндерi 304 мың адам болса, 1960 жылы жұмысшы
лардың саны 2,2 млн-нан асып, шаруалардың саны 611
мың шамасында болды.
Алайда бұл мәлiметтердiң жұмысшы табының сандық және сапалық
өсуiнiң нақты келбетiн айқындап бере алмайтындығын еск ерг ен
жөн. Өйткенi мұнда еңбекақы төлеу жүйесiндегi ерекшелiк қана бол
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маса, қоғамдық өмiрде алатын орны, тiршiлiгi, сауаты, еңбегiнiң меха
никаландырылуы жағынан шаруадан айырмашылығы жоқ кеңшар
адамдары да жұмысшы санатына енгiзiлген. Шындығында, қала өнер
кәсiбiнде жұмыс iстейтiн шын мәнiндегi маман жұмысшының үлесi тым
аз болды.

1950 жылдары өнеркәсiпте, құрылыста, жол қатынасы
мен байланыс жүйесiнде iстейтiн жұмысшылар мен
қызметшiлердiң саны едәуiр артты. Жұмысшы кадрларды
еңбек резервi мектептерi мен кәсiпорындардың өздерi
даярлады.
1950 жылдардың екiншi жартысында өндiрiс тех
никасы мен технологиясын дамытуға көңiл бөлiндi. Кен
өндiру операцияларын механикаландыру iске асырылды.
Түстi металлургияда тұтас цехтар автоматтандырылды.
Шымкент пресс автоматтары зауыты 20-дан астам ма
шина түрiн шығаруды игердi. Алматы ауыр машина
жасау зауытының сым созу станоктары iске қосылып,
Өскемен конденсатор зауытында төмен вольтты конден
саторлардың жаңа түрлерi шығарыла бастады. Кешендi
механикаландырылған тасқынды және конвейерлiк желi
лер iске қосылып жатты.
Осының бәрi маман жұмысшы қолын талап еттi. 1956—1960 жылдар
арасында 767,2 мың жұмысшы (барлық жұмысшылардың 58,5%-ы)
мамандығын жетiлдiрдi. Жаңадан техникалық училищелер ашылып, оларда
орта бiлiмдi жастар оқитын болды.

Жергiлiктi ұлт өкiлдерiнен шыққан маман жұмыс
шылар аз болды. Сол жылдардан бастап шеттен қоныс
аударушылардың республика қалаларын жайлап алуы
және жергiлiктi халықты әлеуметтiк артта қалуға ұшыра
татын ауылдық жерлерде шоғырланып қалу құбылысы
орын ала бастады.
Халық тұрмысы. Соғыстан кейiнгi жылдарда Кеңес
адамдары өздерiнiң әлеуметтiк-тұрмыстық жағдай
ларының тез жақсарып кете қоймағанына налымады.
Мұның себебiн соғыс зардаптарынан деп түсiндi.
Бұл жылдары халық тұрмысын жақсартуға бағыт
талған бiрқатар шаралар жүзеге асырылды. 1947 жылдың
соңында еңбекшiлерге өнеркәсiп және азық өнiмдерiн
карточкамен өлшеп беру жойылды. Көпшiлiкқолды та
уарлардың бағасы арзандатылды. Кооперативтiк сауда
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ның кеңеюi базар бағасының түсуiне ықпал еттi. Айна
лыстағы ақшаның молдығы, жалған ақшаның көбеюi,
сомның* сатып алу қабiлетiнiң құлдырауы 1947 жылы
ақша реформасын жүргiзуге мәжбүр еттi. Бұл жолы ескi
ақшаны 1/10 қатынасымен алмастыру ұлттық валютаның
қызметiн қалпына келтiрдi.
Бiртiндеп еңбекшiлердiң жалақысы да өсе бастады. Жұмысшылар
мен қызметшiлердiң айлық табысы 1940 жылғы 29,8 сомнан 1950 жылы
62 сомға, 1965 жылы 97,4 сомға дейiн өстi. Ұжымшар мүшелерiнiң де кiрiсi
көбейдi.

1950 жылдары әлеуметтiк қамсыздандыруға арналған
қаржының көлемi артты. Соның есебiнен көпбалалы және
жалғызбасты аналарға жәрдем берiле бастады. Соғыс мүге
дектерi мен соғыста қайтыс болғандардың отбасыларына
көмек көрсетiлдi. Зейнетақы төлеудiң шеңберi кеңейтiлдi.
Өндiрiсте мерзiмнен тыс жұмыс iстеу жойылды, күн режiмi
орнықтырылды, ақылы демалыс қалп ына келтiрiлдi.
Тұрғ ын үй салуға мемлекет тарапынан қаржы бөлiне
бастады.
Осы шаралар әмiршiл-әкiмшiл жүйе басшыларына халық бұқарасының
алдында әлеуметтiк қорғау шараларын жоғары деңгейде жүргiзiп
жатқандай болып көрiндi. Бiрақ қалыптасқан шындық олай емес едi.
Соғыс жылдары және одан кейiнгi кезеңде үнемi көтерiлген баға 1948
жылы 1940 жылғымен салыстырғанда үш есе жоғарылады. Дүкенде
тауардың толып тұруы, жиһаздың, кiтаптардың, бағалы балықтардың,
ет өнiмдерiнiң еркiн сатылуы тұрмыстың жақсаруының көрсеткiшi бола
алмады. Мұндай тауарларды сатып алуға еңбекшiлердiң қолы жетпедi.

Еңбекшiлер жыл сайын бiр айлық жалақысына обли
гация сатып алуға мәжбүр болды. Олар өз табыстарын
өздерi толық пайдалана алмады. Ауыл адамдарының тұр
мысы қалалықтардан әлдеқайда төмен болды.
1950 жылдардың басында ұжымшар мүшелерi орта есеппен айына 16,4
сом жалақы алды. Бұл жұмысшылар мен қызметшiлердiң жалақысынан 4 есе
кем едi. Олар мемлекеттiк зейнетақы алудан да тыс қалды.

Дегенмен 1950 жылдардың соңы мен 1960 жылдар
дың басына қарай елде де, адамдарда да өзгерiс байқала
бастады. Қала адамдары киiмнiң сапасы мен сәнiне көңiл
бөлетiн болды. Қалаларда көпқабатты тұрғын үйлер бой
көтере бастады.
* КСРО кезінде рубльдің қазақшасы осылай аталған (Ред.).
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1958 жылдан бастап кейбiр қалаларда пәтерлерге газ берiле бастады.
1950—1965 жылдар iшiнде аурухана саны 2,4 есе, олардағы төсек саны 3,5
есе, дәрiгерлер саны 3,5 есе артты.
1956 жылдан бастап жұмысшы және қызметшi әйелдерге босануға бай
ланысты берiлетiн ақылы демалыс 112 күнге дейiн ұзартылды. 1965 жылы
республикада 79 санаторий мен 23 демалыс үйi жұмыс iстеп тұрды. 60-жыл
дардың басында жыл сайын 200 мыңға жуық бала пионер лагерьлерiнде
демалды, еңбекшiлердiң жинақ кассаларына ақша салуының орташа мөлшерi
1950 жылы жан басына 88 сомнан келсе, 1965 жылы 298 сомға жеттi.
1. 1940 жылдардың екiншi жартысында халықтың тұрмыс жағ-
дайын көтеруде қандай iлгерiлеушiлiктер болды?
2. Экономикадағы iлгерiлеушiлiктер халық тұрмысы жақсарғандығының белгiсi бола алды ма?
3. 1950 жылдардағы тұрмыстағы оңды бетбұрыстарды атаңдар.

§ 36. Ауыл шаруашылығының дамуы. Тың игеру
Соғыстан кейiнгi кезеңде Қазақстанның ауыл шаруашылығында
қалыптасқан жағдай. Тың жерлердi игеруге жаппай кiрiсу. Тың
игерудiң нәтижелерi мен салдары. Демографиялық ахуалдың шие
ленiсуi. Мал шаруашылығының жайы.
Н.С.Хрущев билiкке келгеннен кейiн ауыл шаруашылығын дамыту
бағытында қандай шараларды жүзеге асыру көзделiп едi? (Дүниежүзi
тарихы. 9-сынып.)

Ауыл шаруашылығында қалыптасқан жағдай. Соғыс
тан кейiнгi алғашқы жылдар ауыл шаруашылығы үшiн
ауыр болды.
Ол жылдары Қазақстанның егiншiлiк мәдениетi мей
лiнше төмен болды. Ауылшаруашылық техникасының
жетiспеуiнен, КСРО-ның өзге өңiрлерiндегiдей, егiске
күш малын пайдалану 1960 жылдарға шейiн орын алып
келдi. Ауылшаруашылық өндiрiсiн ұйымдаст ыруда
өрескел келеңсiздiктерге жол берiлдi. Ұжымшарлар мен
кеңшарларды билеп тұрған сауаты төмен, әпербақан
басшылардың қоғамдық әрекетiнiң оңды нәтижелерге
бастауы мүмкiн де емес едi.
Жағдайды жақсартуға бағытталған шаралар да жүргi
зiлмей қойған жоқ. Ауылшаруашылық өндiрiсiн өркен
дету жөнiнде бағдарлама белгiленiп, шаруашылыққа
басшылықты жақсарту мiндетi қойылды. 1949 жылы мал
шаруашылығын дамыту жоспары қабылданды. Әкiмшiлiк150

шаруашылық қызметкерлерi едәуiр қысқартылды. Ауыл
шаруашылығына маман кадрлар дайындау iсi жолға
қойыла бастады.
Сонымен қоса, бұл жылдары кеңшарлар да құрылып,
дами бастады. Қазақстан кеңшарлары, негiзiнен, мал
шаруашылығы бағытында болды.
Алайда бүкiл Одақтағы сияқты, Қазақстанның ауыл
шаруашылығы да халықтың азыққа және өнеркәсiптiк
шикiзатқа деген қажетiн қанағаттандыра алмады. Астық
өнiмдерiнiң тапшылығы айқын сезiле бастады. 1946—1950
жылдары егiстiк жердiң әр гектарынан алынған өнiм
орта есеппен 5-6 ц ғана болды. Дағдарыстан шығу үшiн
өндiрiстiк қатынастар жүйесiн өзгерту, атап айтқанда,
нарық қатынастарына көшу керек болатын. Бiрақ ол кезде
мұндай әңгiме қозғау мүмкiн емес едi. Билiк басындағылар
мәселенi экстенсивтi жолмен — кең ауқымда тың жерлердi
игеру әдiсiмен шешуге кiрiстi.
Тың игеруге жаппай кiрiсу. 1953 жылдың соңында
тың игеруге қатысты мәселелер Одақ деңгейiнде қызу
талқыланып жатты. Жарамды жерлерi мол Оралмен,
Сiбiрмен қатар Қазақстан да аталып жүрдi. “Жердi жаппай
жыртып тастау дәстүрлi мал шаруашылығын дамытуға
зиян келтiредi” деп санаған республика партия ұйымының
басшылары орнынан алынды.
Орталықтың нұсқауы бойынша Қазақстан КП Орталық Комитетiнiң бiрiн
шi хатшысы болып П.К.Пономаренко сайланды, ал оның орынбасарлығына
бiраз уақыттан кейiн бiрiншi хатшының өзi болып сайланған Л.И.Брежнев
отырғызылды.

Тың және тыңайған жерлердi игеру туралы шешiм
1954 жылдың көктемiнде қабылданды. Онда 1954—1955
жылдары тың жерлердi игеру есебiнен дәндi дақылдар
егiсi аумағын 13 млн га-ға арттыру, ол жерлерден 1100—
1200 млн пұт астық, соның iшiнде, 800—900 млн пұт тауар
лы астық алу көзделдi.
Тың игеру жөнiндегi бұл шешiмдi қазақстандықтар
қуаттайтындықтарын бiлдiрдi. Республика еңбекшiлерi
белгiленген шараларды жүзеге асыруға белсене араласып,
шабытты еңбек еттi. КСРО-ның алыс түкпiрлерiнен адам
дар ағылып келе бастады. Ол кезде коммунистер мен
комсомолдардың бастама көтерiп, түрлi науқандарға
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шақырып жатуы үйреншiктi жай едi. Баспасөз бетiнде
тың игерушiлер сапына қосылуға шақырған үндеулер
мен ұрандар жиi басылып тұрды. Тың игеруге салт бас
ты жастар ғана емес, отбасымен көшiп келушiлер де көп
болды. Алғашында олар иен далада бой көтерген палаткалы
қалашықтарда, вагондарда, жеркепелерде тұрып жатты.
Осының өзi сол кез адамдарының психологиясына сай
жарасымды және романтикалы болып көрiнушi едi.
Тың игеруге шет жерден ғана емес, республиканың өз
iшiнен де адамдар тартылды. Олардың арасында Кеңес
Армиясы қатарынан босап келгендер көп болды. Тың иге
ру iсi ауыл шаруашылығына қажеттi маман кадрларды
көптеп дайындау қажеттiгiн алға тартты.
Тың игерудiң алғашқы екi жылында республикаға
барлығы 640 мың адам келдi. Бiрақ олардың 150 мыңы
ғана ауыл шаруашылығының механизаторлары едi. Тың
игеруге қатысқан адамдарды материалдық ынталандыру
шаралары жүзеге асырылды.
Бұл жерде жоғарыда айтылған материалдық көмек бәрiне бiрдей
бөлiнбегенiн ескерте кеткен жөн. Қазақстан тыңын игеруге ниет бiлдiрген,
Ресей жерiнде тұратын қазақ жұртының өкiлдерi ешқандай материалдық
көмек ала алмады.

Астықты алқап
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1954 жылдан бастап егiске жарамды жердi зерттеу
жұмыстары жүргiзiлдi. Ол жұмыстарға Мәскеудiң, СанктПетербургтiң, Украинаның, Қазақстанның топырақ зерт
теушi ғалымдары, ботаниктерi, гидрогеологтері қатысты.
Алайда өмiрлiк тәжiрибе көрсеткендей, орасан көп жердi
жыртып тастаудың зиянды салдары ескерiлмедi. Және сол
кездiң басшыларын келешек туралы ғылыми болжамға
иландыру оңай емес те едi.
Тыңның алғашқы табыстары. Тың игеру республика
ның Ақмола, Көкшетау, Қостанай, Павлодар, Солтүстiк
Қазақстан, Торғай облыстарында жүргiзiлдi. 1954 жыл
дың өзiнде-ақ тың көтеру жөнiндегi жоспар артығымен
орындалды. Қазақстанда 6,5 млн га тың жер жыртылды.
Астықтың жалпы түсiмiнiң мөлшерi 7650 мың т-ға жеттi.
Тың игерушiлер айтарлықтай көрсеткiшке 1956 жы
лы жеттi. Бұл жылы республика 16 млн т астық жинады.
Мұны даңғазалықпен 1 млрд пұт деп ауыз толтыра айтып
жүрдi.
1956—1958 жылдары республикада тағы да 4,8 млн га тың жер игерiлiп,
егiс аумағы 28,6 млн га-ға дейiн өстi. Мұның iшiнде дәндi дақылдар егiсiнiң
аумағы 23,2 млн га едi. Республикада техникалық дақылдар, көкөнiс, жемшөп
өндiру де ұлғайтылды.

Тың игерушiлерде көтерiңкi рух, еңбекке деген құл
шыныс жоғары болды. Еңбек озаттары көптеп шығып,
социалистiк жарыстар ұйымдастырылып жатты. Астық
жинаудың түрлi әдiстерi дүниеге келдi.
Тың игеру бидайды ғана емес, астықтың өзге түрлерiн
өсiруге де игi ықпал еттi. Сол жылдары Қазақстанның
оңтүстiгiнде күрiш өсiру iсi жанданды. Қызылорда облысы,
Шиелi ауданы “Қызыл ту” ұжымшарының звено жетек
шiсi Ыбырай Жақаев күрiштен рекордты өнiм алуға қол
жеткiзiп, еселi еңбектiң тамаша үлгiсiн көрсеттi.
Тың игерудiң нәтижелерi. Тың игеру кезiнде еңбекшi
бұқараның ерен ерлiгi нәтижесiнде Қазақстанда астық
өндiрудiң көлемi артты. Тың көтеру экономиканың
өзге салаларының дамуына да оңды ықпал еттi. 1940 —
1950 жылдар iшiнде Қазақстанда 15 жаңа қала, 86 қала
тұрпатты поселке, жүздеген шағын елдi мекендер пайда
болды. Тұрғын үй құрылысы кең көлемде жүргiзiлдi. Он
даған мың шақырым жол төселдi. Қазақстанға өзге рес
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публикалардан адамдармен қоса қыруар техника келдi.
Егiншiлiк мәдениетi, қала салу, экономиканы өркендету
тәжiрибесi артты.
Астық өндiру бұрынғыдай экстенсивтi әдiстермен
жүргiзiле бердi. Жоғары көрсеткiштерге қол жеткiзу үшiн
орасан мол аумақтар жыртылып, экологиялық тепе-теңдiк
бұзылды. Топырақ эрозиясы күшейдi, жердiң құнарлы
қарашiрiк қабаты (гумус) желге ұшты.
Миллиондаған гектар жердi жырту, елдi мекендер
салу, мал жайылымдарын және жемшөп дайындайтын
алқаптардың ауқымын тарылтты. Инфрақұрылымдар
жүйесiне де мыңдаған гектар жарамды жер бөлiндi.
Осылайша дәстүрлi мал шаруашылығы орны толмас шы
ғынға ұшырады. Бұл жағдай тиiсiнше ет, сүт өнiмдерiнiң
тапшылығын туғызды.
Жаңа кеңшарларды жаңа техникамен қамтамасыз
ету сөз жүзiнде қалды. Әсiресе қазақ ауылдарының ба
сын бiрiктiрiп, iрiлендiрiлген ұжымшарларды бұрын
ғы МТС-тердiң ескi техникасын қымбат бағамен сатып
алуға мәжбүрледi. Әсiре ұраншылдық, еңбектi ұйым
дастырудағы ғылыми көзқарастың жоқтығы орны толмас
келеңсiздiктерге ұрындырмауы мүмкiн емес едi. Бiраз
жылдан кейiн астық өндiру қарқыны төмендеп, тыңның бе
рерi азая бастады. Алтыншы бесжылдық (1956—1960 жж.)
жоспардың орындалмауын көрер көзге жасыру үшiн
ойлап шығарылған жетi жылдық (1959—1965 жж.) жос
пардың өзi орындалмады. Республика бойынша жалпы
өнiм өндiрудi 70%-ға арттыру көзделгенiмен, iс жүзiнде
ол 15%-ға ғана артты.
Тыңға келгендердiң еңбегiн бағалау да ескерiлмей
қалған жоқ. Ондаған мың адамдар орден, медаль және
бағалы сыйлықтар алып жатты. Солай болса да, оларға
көрсетiлген құрмет мамандардың тұрақтауын қамтама
сыз ете алмады. Өйткенi олар өндiрген материалдық игi
лiктерге мемлекет тарапынан берiлген баға сай емес едi.
Ауылшаруашылық өндiрiсi мен халық санының өсуiнен
тұрғын үй салу қарқыны мен мәдени-тұрмыстық қызмет
көрсету iсi айтарлықтай артта қалды. Бұл жағдай тың
игерген облыстардың бәрiне тән едi.
Демографиялық ахуалдың күрт өзгеруiнiң келеңсiз
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демографиялық ерекшелiктерi ескерiлмедi. Сол кездегi
идеология жағдайында оны ескеру мүмкiн емес едi. Тың
игерушiлерге адам мекендемеген құла түзге бара жат
қандықтары, олардың иесiз жатқан иен даланы тұңғыш
игерушi болатындықтары туралы қазақ халқының ұлттық
намысын қорлайтын терiс түсiнiк берiлдi. Сарыарқа бүкiл
Қазақстанның символы екендiгi, Көкшетау өңiрi қазақ
халқының әйгiлi қоғам қайраткерлерiнiң — хандары мен
батырларының, ғалымдары мен ақындарының мекенi
болғаны туралы ауызға алынбады. Игерiлуге тиiстi жер
қазақтардың сан ғасырлардан бергi атақ онысы, ұлт
болып қалыптасқан, сан салалы мәдениетi өркен жайған
киелi мекенi екендiгi айтылмады. Жергiлiктi халықтың
ғұрпына, дәстүрiне, мәдени ескерткiштерiне менсiнбей
қарау орын алды. Большевиктiк билiк басындағылар өзге
халықтың мәдениетiн бағалай бiлетiндей сұңғылалық
танытпады.
Тың игеру барысында 1960 жылдардың басына дейiн
Қазақстанға 2 млн-ға жуық адам қоныс аударды. Олар
дың басым көпшiлiгi славян тектiлер едi. Бұлардың бәрi
тек ауыл шаруашылығы жұмыстарына тартылған жоқ,
көпшiлiгi өнеркәсiп, құрылыс, жол қатынасы мен бай
ланыс салаларына орналастырылды. Тың игерудiң алғаш
қы жылдарынан кейiн-ақ шеттен қоныс аударушылар
республика шаруашылықтарына емес, өнеркәсiптi қала
ларына шоғырланды. Жұмысшы мамандардың жетiспеуiн
сылтау етiп, әмiршiл-әкiмшiл басқару жүйесi шеттен
келгендердi Қазақстанның қалаларына тежеусiз орна
ластыра бастады.
Сол жылдары Темiртауда салынып жатқан металлургия комбинаты
“Бүкiлодақтық комсомолдық екпiндi құрылыс” деп жарияланған болатын.
1958 жылдың соңына дейiн облысқа 132 мың адам, келесi жылы тағы да
170 мың адам келiп қоныстанды. Айналасы бiрнеше жылдың iшiнде бiр
облысқа 300 мыңнан астам адамды орналастыра қою оңайға түспедi. Тұр
ғын үйдiң көптеп салына бастағанына қарамастан, жұмысшылардың бiр
талайы палаткаларда тұрып жатты. Ауызсу мен азық жетiспедi. Мұның арты
адамдардың ашық наразылық бiлдiруiне әкелiп соқтырды. Қалада жаппай
тәртiпсiздiкке жол берiлдi. Базар, дүкендер мен асханалар тоналды. Қарулы
қақтығыста жараланғандар, мерт болғандар кездестi. Жаппай тәртiпсiздiк үш
күннен кейiн ғана басылды. Кiнәлiлер қатаң жазаланды.
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Шеттен келгендердiң Қазақстанның қалаларын жай
лап алу жағдайы тек солтүстiк өңiрлерге ғана тән емес
едi. Шымкенттiң, Жамбылдың, Алматының және өзге
қал ал ард ың кәсiпорындары да осылай iстедi. Бұдан
кейiнгi жылдарда да республиканың кәсiпорындары мен
құрылыстарына шеттен жұмысшылар мен мамандар
шақыру жалғаса бердi. Нәтижесiнде қала халқының үлесi
1939 жылғы 28%-дан 1959 жылы 44%-ға дейiн артты.
Республикадағы демографиялық ахуал мүлдем өзгердi.
1939 жылмен салыстырғанда, республика тұрғындары
ның саны 3 млн 216 мың адамға өсiп, 1959 жылы 9 млн
295 мың адамға жеттi. Аталған мерзiм iшiнде Одақ халқы
9,5%-ға көбейгенде, Қазақстанда бұл көрсеткiш 52,8%
болды. 1959 жылғы халық санағы бойынша республикада
тұратын жергiлiктi ұлт өкiлдерiнiң саны 2 млн 787 мың,
яғни Қазақстанды мекендеген барлық тұрғындардың не
бәрі 29%-ын ғана құрап, өз жерiнде ұлттық азшылық жағ
дайына түстi. Қазақтардың қалаға қоныс аудару үдерiсi
жасанды түрде баяулатылды.
1950 жылдардың ортасынан бастап Қытай Халық Рес
публикасында тұратын қазақ диаспорасының бiр бөлiгi
тарихи отанына оралуға мүмкiндiк алды. Олар, негiзiнен,
түрлi жағдаймен қоныс аударған төлқұжаттары бар кеңес
азаматтары едi. 1960 жылдардың басына дейiн Қытайда
тұратын қазақтардың 200 мыңы Қазақстанға оралды.
Дегенмен Қытай өкiметi қазақ диаспорасының өз жерiне
кетуiне қарсы емес екендiгiн бiле тұра, кеңестiк өкiмет
оларды түгел көшiрiп алуға құлықты болмады.
Демографиялық ахуалдың орыстiлдi тұрғындардың
пайдасына шешiлуi қазақ тiлi мен мәдениетiн ауыр жағ
дайға ұшыратты. Қазақша тiлдiк орта тарылды. Қазақша
аудандық, облыстық газеттер жабыла бастады, газет
тердiң, кiтаптардың таралымы азайды. Ақпараттың өзге
түрлерiнде де жағдай осыған ұқсас болды. Қазақ мектеп
терiнiң саны күрт кемiдi. Қоғамдық орындарда, эконо
микалық айналыста, iс жүргiзуде орыс тiлiнiң үстемдiгi
арта бердi. Мұның соңы қазақ тiлi мен мәдениетiнiң келе
шегiнiң көмескiленуiне әкелiп соқтырды.
Мал шаруашылығының жайы. 1950 жылдары мал
шаруашылығының материалдық-техникалық жабдықта
луы өте төмен деңгейде қала бердi. Соғыс жылдарындағы
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қиындық, тың игеруге байланысты жайылым мен шабын
дықтың тарылуы бұл саланың дамуына тежеу болды.
Жағдайды жақсарту бағытында шешiм қабылданып,
қаулылар шығып жатты. Саланың жемшөп базасын арт
тыру, мал бағудың жаңа әдiстерiн енгiзу әрекеттерi жа
салды. Мал шаруашылығына бөлiнген жемдiк дақылдар
егiсiнiң көлемi ұлғайды. Техника көбейтiлiп, малшыларды
материалдық ынталандыру шаралары жүргiзiлдi.
1956 жылмен салыстырғанда 1965 жылы мал басы
67,4%-ға көбейiп, жалпы саны 39 млн-ға жеттi. Ет, сүт,
жүн дайындау едәуiр ұлғайды. Сала соғыстан кейiнгi жыл
дардағы ұзақ уақыт арттақалушылықтан серпiлгендей
болды.

*

1. Соғыстан кейiнгi жылдарда ауыл шаруашылығында не себептен артта қалу байқалды?
2. Тың игерудiң алғашқы табыстары қандай болды?
3. Тың игерiлген облыстарды атап, картадан көрсетiңдер.
4. Тың игеру республика экономикасына қалай әсер еттi?
5. Республикадағы тың игерудiң демографиялық өзгерiстерге
қандай әсерi болды?
6. Мал шаруашылығын өркендету үшiн қандай шаралар iске
асырылды?
7. Әмiршiл-әкiмшiл басқару жүйесi ҚХР мен Ресей аумағында тұратын қазақ жұртшылығының өкiлдерiн Қазақстан тыңына
келтiруге нелiктен енжар қарады деп ойлайсыңдар?

§ 37. Мәдениеттiң дамуы: ғылым және өнер
Қазақ КСР Ғылым академиясының құрылуы. Қоғамдық ғылым
дардың даму тенденциялары. Әдебиет. Өнер.

Ғылымның дамуы. Соғыстан кейiнгi жылдарда мәде
ниеттiң материалдық базасы әлсiз болды. Тек 1950 жыл
дар iшiнде мәдениеттi дамыту жағдайы бiртiндеп түзеле
бастады.
1946 жылдың маусым айында КСРО ҒА-ның Қазақ
филиалының негiзiнде Қазақ КСР Ғылым академиясының
(ҒА) құрылуы респуб л
 иканың ғылыми және мәдени
өмiрiндегi елеулi оқиға болды. Қазақстанда жаңа ғылым
ордасын құруға көрнектi орыс ғалымдары С.И.Вавилов,
И.П.Бардин, А.М.Панкратова және басқалары ұйым
дастырушылық көмек көрсеттi. Академияның тұңғыш
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президентi болып көрнектi ғалым, Кеңестiк Қазақстан ғы
лымын ұйымдастырушы Қаныш Имантайұлы Сәтбаев
сайланды.
1950—1965 жылдар арасында республикад ағы ғылыми-зерттеу
институттарының, филиалдар мен бөлiмшелерiнiң саны 38-ден 84-ке дейiн,
ал оларда iстейтiн ғылыми қызметкерлердiң саны 3,3 мыңнан 18,2 мыңға
дейiн өстi. Өскеменде, Қарағандыда, Шымкентте iрi ғылыми орталықтар бой
көтердi. Жаратылыстану және нақты ғылым салалары жоғары қарқынмен
дамыды.

Ғылым академиясында Қазақстан ғалымдары жемiстi
еңбек еттi. Қазақ КСР ҒА-ның ғылыми мекемелерi 1946—
1949 жылдары халық шаруашылығына енгiзу үшiн 900ден астам ұсыныстар мен зерттеулер ұсынды. Минералды
шикiзаттар мен кен орындарының табиғатта таралу заң
дылықтарын ашып, металлогендiк және болжамдық карта
жасағаны үшiн Қ.И.Сәтбаев бастаған бiр топ ғалымға Ле
ниндiк сыйлық берiлдi.
1950 жылдар iшiнде қоғамдық ғылымдарды зерттеу
ауқымы кеңейтiлдi. Ш. Уәлихановтың, Ы. Алтынсариннің
шығармаларын жинап, жарыққа шығару қолға алына
бастады. ҚазМУ-де философия факультетi ашылды. 1958
жылы Қазақ КСР ҒА-ның Философия және құқық инс
титуты құрылды. 1961 жылы Тiл бiлiмi, әдебиет және
өнер институттары шаңырақ көтердi. Философтар Қазан
төңкерiсiне дейiнгi Қазақстандағы қоғамдық-саяси және
философиялық ойдың тарихын зерттедi, диалектикалық
логика саласында зерттеулер жүргiзiле бастады. Тарих
шылар 1957—1959 жылдары “Қазақ КСР тарихының” екi
томдығын жариялады. Ә.Марғұлан көшпелiлердiң қола
дәуiрдегi тарихы мен мәдениетiн зерттедi.
Сонымен қоса республикадағы қоғамдық ғылымдардың
даму барысында келешекте тоқырауға соқтырмай қой
майтын келеңсiз үрдiс те орын алды. Оның себебi, ол
жылдары қоғамдық ғылымдар коммунистiк идеология
үстемдiгi жағдайында дамыған едi. Қоғамдық ғылымдар
түгелдей партиялық құжаттарда тұжырымдалған бағыт
тарды дәрiптеуге жұмылдырылды. Партия тарихы бар
лық жоғары оқу орындарында өтiлетiн ең негiзгi пәнге
айналды. Партиялық әкiмшiлiк қоғамтанушы ғалымдар
дан тек коммунистiк идеологияны қуаттаған зерттеулер
талап еттi.
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Соғыстан кейiнгi онжылдықтарда қазақстандық қандай ғалымдар
саяси қудалауға ұшырады?

1950 жылдардың соңында “КСРО-да социализм толық
және түпкiлiктi жеңiске жеттi” деген ресми партиялық
тұжырым қабылданғаннан кейiн, бүкiл одақтағы сияқты
Қазақстанда да қоғамдық-саяси ой осы формула шеңбе
рiнде дамытылатын болды. Қоғамтанушы ғалымдар ка
питализмнiң iрiп-шiрiп бара жатқандығын, таяу арада
оның мүлдем құритынын дәлелдеп бақты. Социализм
нiң гүлденуi мен лениндiк ұлт саясаты салтанатының
мысалдары Қазақстан халқының көпұлтты болуынан,
түрлi ұлт өкiлдерiнiң арасындағы аралас некенiң кө
беюiнен, қазақ жастарының орыс тiлiне, өзге мәдениетке
көбiрек ден қоюынан iзделiнiп, насихатталып жатты.
Қоғамдық ой тұтасымен әмiршiл-әкiмшiл басқару жүйе
сiнiң саяси мақсаттарын дiттеу жолына түстi. Үстемдiк
етiп отырған коммунистiк идеологияның талаптары
на ғана бейiмделу қоғамдық ғылымдарды сыңарж ақ
насихат құралына айналдырып жiбердi.
1930 жылдары Қазақстанның қандай көрнектi жазушылары жазықсыз
жазаланған едi? (Қазақстан тарихы. 9-сынып, § 11.)

Көркем әдебиет. Соғыстан кейiнгi бесжылдықтарда
қудалауд ан аман қалған танымал қаламг ерлер оқыр
мандарын жаңа туындыларымен қуантса, олардың соңы
нан соны серпiн танытқан жас жазушылар мен ақындар
өсiп жетiлдi. Көрнектi мәдениет қайраткерлерiн саяси
қуғындау әдебиет пен өнердiң даму қарқынын тежегенiмен,
мүлдем тоқтатып тастай алмады, ұлттық әдебиет үнемi
өрлеу үстiнде болды.
1947 жылы Мұхтар Әуезов “Абай” романының екi
кiтабын жазып бiтiрдi. Шығарма КСРО Мемлекеттiк
сыйлығына ие болды. 1955 жылы жазушын ың iргелi
туындысының жалғасы — “Абай жолы” эпопеясы дүниеге
келдi. Бұл шығарма автордың ғана емес, көпжанрлы қазақ
әдебиетiнiң жетiстiгi деп танылды.
Қазақтың ұлы ақыны, философ, ағартушы Абайдың күрес пен iзденiске
толы өмiр жолы романда халық тағдырымен етене байланыста суреттеледi.
1959 жылы М.Әуезовке әдебиет пен өнер саласындағы Лениндiк сыйлықтың
берiлуi “Абай жолы” эпопеясының мәдени, көркемдiк және ғылыми-танымдық
маңызын бағалау болды.
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Ғабит Мүсiреповтiң “Оянған
өлке” романы 1950 жылд ардағы
ұлттық прозаның тағы бiр жетiстiгi
б о л д ы . Р о м а н д а ж а з у ш ы қ а з а қ
даласындағы өзгерiстердi — қазақ
тардың өнеркәсiпке араласа бастауын,
дала өмiрiндегi жаңал ықтарды,
ғасырлар бойы орныққ ан дәстүр
лерд iң жалғастық табуын тарихи
шындық шеңберiнде, психологиялық
тереңдiкпен суреттедi.
Көрнектi қазақ жазушысы Сәбит
Ғабит Мүсiрепов
Мұқанов “Сырдар ия” романында
замандастарының өмiрiн, еңбегiн, арман-мақсаттарын
нанымды бейнеледi. “Өмiр мектебi” трилог иясында
жазушы ауызекi әңгiме, өмiрбаяндық сыр шерту дәстүрiн
жалғастыра отырып, туған халқының тарихи жолына өз
түсiнiгiнше баға бердi.
Бұл жылдары Ғабиден Мұстафин жемiстi еңбек еттi.
1949 жылы Мәскеуде өткен Қазақ Кеңес әдебиетiнiң
онкүндiгiнде орыс тiлiне аударылған “Шығанақ”, “Мил
лионер” повестерi әдеби қауымның назарын аударды.
Кейiннен автор тарихи тақырыптарға қалам тартып, “Қа
рағанды”, “Дауылдан кейiн” романдарын жазды.
1950 жылдарда қазақ поэзиясы неғұрлым байып, алуан
түрлi сипат ала бастады.
Бұл жылдары көрнектi қазақ ақыны Әбдiлда Тәжiбаев
бiрқатар поэзиялық циклдер, сатиралық “Шайтан”, терең
философиялық мәнi бар “Портреттер” поэмаларын жазды.
Х.Ерғалиевтiң “Бiздiң ауылдың қызы”, “Құрманғазы”,
Т.Жароковтың “Жапанды орман жаңғыртты”, Қ.Бекқо
жиннiң “Мариям Жагорқызы”, Ж.Молдағалиевті “Жыр
туралы жыр” поэмалары қазақ кеңес поэзиясының алтын
қорына қосылды.
Қазақстанның 1950 жылдардағы әдеби өмiрi республи
када тұратын орыс, ұйғыр, корей, немiс жазушыларының
шығармаларымен толығырақ сипатталады. И.Шуховтың
“Тың игерушiлер” атты очерктер кiтабы одаққа танымал
шығарма болды. Н.Анов, А.Ананьев, С.Мартьянов,
И.Щеголихин есiмдерi таныла бастады. Ұйғыр жазушысы
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Х.Абдуллин “Гүлстан” повесiн жазды. К.Хасанов ұйғыр
драматургиясын жасауда көп еңбек еттi. Ким Кван Хен
бастаған корей жазушыларының дарынды тобы әдебиет
сахнасынан көзге iлiге бастады.
Ол кезде өзге кеңес жазушылары сияқты Қазақстан
қаламгерлерi де коммунистiк партияға иланып, елдiң
болашағына сенiммен қарады. Сондықтан олар револю
цияны, социалистiк құрылыс әкелген жаңалықтарды
шабытпен жырлады, большевиктердiң ұнамды бейнелерiн
жасады. Халықтар достығы тақырыбы өмiрдiң өз ағысынан
туындап, көркем шығармаларға өзек болып жатты.
Стал иннiң жекебасына табынушылықты айыптаған
КОКП ХХ съезiнен кейiн әдiлетсiз жазаға ұшыраған
С.Сейфуллин, Б.Майлин, I.Жансүгiров есiмдерi ақталды.
Алайда А.Байтұрсынұлы, М.Жұмабаев, М.Дулатұлы,
Ж.Аймауытов секiлдi аса көрнектi әдебиетш iлер мен
өзге ақын-жазушылардың есiмдерi жабулы күйiнде қала
бердi. Олардың көркем туындылары республика оқыр
мандарының қолына тие қоймады.
Өнер. Соғыстан кейiнгi онжылдықтарда қазақ өнерi
даму үстiнде болды. Арнайы бiлiмi бар кәсiпқой өнер
қайраткерлерi аз болғанымен, халық арасынан шыққан
дарындылар мол едi. Олар өнердiң өрлеу қарқыны жоғары
болуын қамтамасыз еттi. Қазақ театрлары Ташкенттен,
Мәскеуден арнайы бiлiм алып келген жас актерлермен
толықтырылып отырды. Режиссерлiк, көркемдiк жетек
шiлiк қызметтерге орталықтан мамандар шақырылды.
1952 жылы В.Голубович Қазақ драма театрында
М.Әуезовтiң “Абай” драмасын қойды. Қойылым КСРО
Мемлекеттiк сыйлығына ұсынылды. Ә.Әбiшевтiң “Достық
пен махаббат”, Ш.Хұсайыновтың “Кеше мен бүгiн”,
Ә.Тәжiбаевтың “Жалғыз ағаш орман емес” пьесалары
сол жылдардың сахнасынан берiк орын алды. Актерлер
Қ.Бадыров, Қ. Қуанышбаев, Р. Қойшыбаева, Е. Өмiрзақов,
С.Қожамқұлов, Х.Бөкеевалар iрi шығармашылық табыс
тарға жеттi. Шымкентте, Қарағандыда, Семейде өзiндiк
қолтаңбасы бар шығармашылық ұжымдар қалыптасты.
Я.С.Штейн басқарған жылдары Орыс драма театры
қазiргi заман тақырыптарын игеруге бетбұрыс жасады.
Театрдың белдi актерлерi Е.Диордиев, Ю.Померанцев,
Н.Трофимова жемiстi еңбек еттi. В. Б. Харламова өнерге
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сiңiрген еңбегi үшiн КСРО Халық әртісi атағын алды.
Бұл кезде Н.Сац басқарған Жасөспiрiмдер театры үлкен
шығармашылық өрлеу үстiнде болды.
Қазақстанның музыка мәдениетi елеулi табыстарға
жеттi. Қазақ Мемлекеттiк хор капелласы шығармашы
лық ұйым ретiнде қалыптасты. Қазақ КСР Мемлекеттiк
ән және би ансамблi Жастар мен студенттердiң дүние
жүзiлiк VI фестивалiнiң лауреаты атанды. Дирижер Ш.Қа
жығалиевтiң басшылығымен Құрманғазы атындағы Ұлт
аспаптар оркестрi ұлттық және әлем классиктерiнiң
шығармаларын орындады. Қазақ Мемлекеттiк филар
мониясы еңбекшiлерге мәдени қызмет көрсеттi.
Опера және балет өнерi де жолға қойылды. 1946 жы
лы “Бiржан — Сара” операсының қойылуы республика
мәдениет әлемiндегi елеулi оқиға болды. 1949 жылы осы
қойылым үшiн сазгер М.Төлебаев, қоюшылар мен орын
даушылардың бiр тобы — Қ.Жандарбеков, А.Ненашев,
К.Байсейiтова, Ә.Үмбетбаев, Б. Досымжанов, Ш. Бейсекова
КСРО Мемлекеттiк сыйлығына ие болды. Сазгер Е.Бруси
ловский “Дударай”, М.Төлебаевпен бiрiгiп “Амангелдi”
операларын, Қ.Қожамьяров тұңғыш ұйғыр операсы
“Назугумды” жазды. Ұйғыр сазгерiнiң “Ризвангүл” сим
фониялық поэмасы 1954 жылы Мемлекеттiк сыйлыққа
ұсын ылды. Сол жылдары Қазақ академиялық Опера
және балет театрында осы өнердiң көпұлтты ұжымы
қалыптасты. Әншiлер Е.Серкебаев, К.Кенжетаев, В.Ива
нов, А.Круглыхина, дирижерлер Г.Дұғашев, Т.Османов,
В.Чернов, балет бишiлерi Ю.Ковалев, С.Көшербаева және
басқалары жемiстi еңбек етiп, көпшiлiк көңiлiнен шыға
бiлдi. Симфониялық музыка өнерi де өрлеу үстiнде болды.
Бұл салада В.Великанов, Қ.Мусин, Е.Рахмадиев, С.Мұха
метжанов, Ғ.Жұбанова және басқа композиторлар кемел
туындыларын дүниеге әкелдi.
Соғыстан кейiнгi жылдарда Алматы көркемсурет учи
лищесiнен басқа оқу орны болмағандықтан, қазақстандық
жас суретшiлер орталық қалалардың жоғары оқу орын
дарынан бiлiм алды. Жас суретшiлер Қ.Телжанов “Жа
мал”, “Атамекен”, С.Мәмбеев “Тауда”, “Киiз үй қасында”,
М.Кенбаев “Шопан әнi”, “Сұхбат” атты суретт ерiнде
бейне әсерлiлiгiне, психологиялық тереңдiкке қол жеткi
зе бiлдi.
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А.Степанов пен А.Ғалымбаева салған портреттерiнде
адамның алуан түрлi көңiл күйi мен толғаныстарын
шынайы бейнеледi. Н.Нұрмұхамедов, М.Лизогуб, К.Шаях
метов, А.Черкасский, Н.Таңсықбаев, Ә.Қастеев сияқты
қылқалам шеберлерi тарихи-революциялық тақырыпқа,
индустриялық пейзаждарға бой ұрды. Графика және кiтап
иллюстрациясы жанрлары да республика суретшiлерiнiң
назарынан тыс қалмады. Республиканың өз мүсiншiлер
тобы өсiп шықты. Монументтi және камералы мүсiннiң
түрлi пiшiндерi қалыптасты. Абайдың, Жамбылд ың,
өзге де қайраткерлердiң ескерткiштерi жасалып, қала
алаңдарынан орын алды.
1. Қазақ КСР Ғылым академиясы қашан құрылды, онда қандай
iрi ғалымдар еңбек еттi? Оның тұңғыш президентi кiм болды?
2. Қазақстанда қоғамдық-әлеуметтiк ғылымдардың дамуында
қандай кедергiлер болды?
3. Соғыстан кейiнгi көрнектi жазушыларды және олардың шы-
ғармаларын атап айтыңдар.
4. Театр және бейнелеу өнерiнде қандай жетiстiктер болды?
5. Музыка өнерi саласындағы жетiстiктердi атаңдар.
6. Тақырыпқа қысқаша қорытынды жасап, оны дәптерлерiңе
жазыңдар.

VIII тарау. Тоқырау жылдарындағы қазақстан

§ 38. Қоғамдық-саяси дамудың қайшылықтары
Социалистiк елдердегi демократиялық бетбұрыстар көрiнiсi.
КОКП-ның ұлт саясатында ұстанған бағыты. 1977 жылғы КСРО,
1978 жылғы Қазақ КСР Конституциялары. КОКП және Қазақстан
Коммунистiк партиясы.

Социализмнiң кеңестiк жолына наразылық көрiнiсте
рi. Шартты түрде тоқырау жылдары деп аталып жүрген
кезең 1960 жылдардың ортасынан бастап, 1980 жылдар
дың ортасына дейiнгi мерзiмдi қамтиды. Бұл кезеңде
социалистiк бағдардағы мемлекеттер арасында жетекшi
рөл атқарып келген Кеңес Одағының ықпалы бұрын
ғыға қарағанда әлсiреп кеттi. Жыл өткен сайын КОКПның халықаралық аренадағы беделi түсiп, дүниежүзiлiк
арандатушы фактор кейпiнде көрiне бастады. Югославия,
КХДР, ҚХР, сол кезде социалистiк бағдарға бейiм болған
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Египет тектес мемлекеттер КСРО-дан iргесiн аулақтатып
әкеттi. Қоғамдық-әлеуметтiк даму барысында тоқырау
белгiлерi айқынырақ бiлiне бастағандықтан, КСРО-ға ең
жақын деген мемлекеттерде де социализмнiң кеңестiк жо
лынан бас тартуға бейiм күштер байқалды.
1960 жылдардың соңы — 1970 жылдардың iшiнде Чехословакияда,
Польшада, Қытайда болған оқиғаларда қандай саяси мән бар едi?
Ойларыңды ортаға салыңдар. (Дүниежүзi тарихы. 9-сынып.)

Дамудың жаңа бағытына ойысуға деген құлшыныс
1968 жылы Чехословакияда болған оқиғалардан айқын
көрiнiс бердi. Бұл елдегi оқиғалар партияны жаңартуға,
қоғамдық жүйенi өзгертуге, нарықтық қатынастар
жолымен экономикалық реформалар жүргiзуге бағыт
талған шаралар үлгiсiн көрсеттi. 1970 жылдардың екiн
шi жартысында социализмнiң кең естiк нұсқасынан
бас тарту, шын мәнiндегi демократиялық қоғам орнату
жолындағы күрес Польшада iрi саяси оқиғаға — бүкiл
қоғамда революциялық қайта құрулар жүргiзуге ұласты.
Сол жылдардың өзiнде батыл саяси қадамдар жасаған
“Ынтымақ” қоғамдық ұйымы бұл елдiң 1980 жылдардағы
дамуына айтарлықтай ықпал еттi.
1979 жылдың желтоқсанында Кеңес әскерлерінің
Ауғанстанға кіргізілуі жағдайды одан әрі ушықтырды.
1970 жылдардың соңына таман Қытай Халық Республикасының
экономикасында түбегейлi өзгерiстер басталды. Кейiнiрек бұл шаралар
миллиардтан астам тұрғыны бар елдi күнделiктi қажеттi тауарлармен қам
тамасыз етуге қол жеткiзiп қана қойған жоқ, ел экономикасының тұтастай
оңды дамуына алып келдi. Бiр айта кетерлiк жайт, Қытайдағы экономикалық
реформалар саяси даму үдерiсiнде бұрынғыша коммунистiк партияның
дара билiгiнiң сақталып қалу жағдайында жүргiзiлдi.

Ал КСРО-дағы жағдай бұрынғыша қала бердi. Iшкi
iстер министрлiгiнiң, МҚК-нiң және әскердiң күшiне
сүйенген компартия кез келген бөгде пiкiрге жол бермеудi
қатты қадағалап отырды. Новочеркасскiдегi, Грузиядағы,
Балтық республикаларындағы оқиғаларға қатысқандар
қатал жазаланды және көпшiлiк назарынан тыс ұсталды.
Қалыптасқан режiмге наразылықтың бiр түрi — дисси
денттiк етек ала бастады.
Кемелденген социализм тұжырымдамасы. 1960 жыл
дардың екiншi жартысында КСРО-да коммунизм құрудың
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негiзгi үш мақсаты орындалмайтыны белгiлi болды.
Билiк иелерi халықтың көңiлiн ендi басқа жаққа аудару
ға — қазiрдiң өзiнде қол жеткендi асыра насихаттаумен
алдандыруға тырысты. “Социализм кемелденiп, өзiнiң
толық даму мүмкiндiгiн алды” деген түсiнiк алға тар
тылды. Л.И.Брежневтiң 1967 жылы Қазан төңкерiсiнiң
50 жылдығына арналған салтанатты мәжiлiсте “кеңес хал
қының өткен тарихи даму жолының басты қорытындысы
кемелденген социалистiк қоғам орнату болып табылады”
деп жариялауы партия теорияшыларына коммунистiк
болашақты белгiсiз мерзiмге сырғыта салу мүмкiндiгiн
ашып бердi. Сонымен қоса бұл тұжырым социализмнiң
толық жеңiске жеткендiгiне күмән тудырмай және партия
бағдарламасының ұрандарын пiшiндi түрде сақтап қалуға
да жағдай жасап берген болатын.
1960 жылдардың iшiнде саяси салада демократия
ландыру азайтылып, экономикалық реформалар жүргiзу
әрекеттерiнен нәтиже шықпаған соң, қоғамның алға қарай
даму қарқыны баяулап, бiрқалыпты сылбыр ырғаққа
көштi. Компартия дамудың шығармашылық жаңалықтан
аулақ, үздiксiз қайталанып отыратын қарабайыр жолын
қабылдағандығы партия съездерi мен оларда қабылданған
шешiмдерiнен көрiнiс тауып жатты.
Компартияның саяси даму саласында демократияландырудан бас
тартуын немен түсiндiруге болады?

КОКП билiгiнiң конституциялық деңгейде заңдас
тырылуы. Кеңес қоғамының даму үдерiсiндегi бiтiспес
қайшылықтардың бiрi КСРО-ның 1977 жыл ы қабыл
данған Конституциясынан көрiнiс тапты. Жаңа Конститу
ция 1961 жылы КОКП-ның XXII съезiнде қабылданған,
iс жүзiнде орындалмайтын коммунизм құрудың негiзгi
үш мiндетiн тағы да алға тартты. Кемелденген социализм
идеясы да бұл құжаттан қағыс қалмай, коммунизмге
өтер жолдағы заңды белес деп танылды. Конституцияда
“кемелденген социалистiк қоғамға қуатты өндiргiш күш
тер, алдыңғы қатарлы ғылым мен мәдениет, шынайы
демократия, жетiлг ен қоғамдық қатынастар тән” деп
көрсетiлгенiмен, “Кеңес қоғамының басты және бағыт
берушi күшi, оның саяси жүйесiнiң ұйытқысы КОКП”
екендiгi арнайы 6-бапта атап өтiлдi. Осылай Компартияның
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бүкiл елдегi билiгi конституциялық
күшке ие болды.
Қазақстан Компартиясы. КОКП
съездерi болар алдында республикалық
партия ұйымдары өз форумдарын өт
кiзiп тұрды. Орталық өкiлiнiң бақы
лауымен, жоғарыдан түскен нұсқаумен
өткiзiлетiн республика съездерi мен
пленумдары да алдын ала шешiлiп, пi
шiлiп қойған мәселелердi талқылаған
түр танытатын.
Бүкiл Кеңес Одағындағыдай Қазақ
Дiнмұхамед Қонаев
станда да компартия толық үстемдiк
жүргiздi. Республикадағы ең жоғарғы заңды билiк орга
ны — Жоғарғы Кеңес те, атқарушы билiк — Министрлер
Кеңесi де толық партиялық бақылау аясында жұмыс iстедi.
Жоғарғы Кеңес сессиялары мен Министрлер Кеңесiнiң
отырыстарында қандай мәселелердi қарау және қандай
шешiм қабылдау керек екендiгiн, халық шаруашылығын
қай бағытта, қалай жүргiзу қажеттiгiн, кадр мәселесiн,
кәсiподақтардың, комсомол ұйымының және өзге де қоғам
дық ұйымдардың немен шұғылданатынын да компартия
нұсқ ап, көрсетiп берiп отырды. Кең естiк жылдары
республика партия ұйымының басшысы, шын мәнiнде,
мемлекеттiң басшысы мiндетiн атқарды.
Қазақстан КП Орталық Комитетiнiң 1960 жылы қаңтарда болған
пленумында республ ика партия ұйымының бiрiншi хатшысы болып
Дiнмұхамед Ахметұлы Қонаев сайланды. 1962 жылдан бастап екi жыл Қазақ
КСР Министрлер Кеңесiнiң Төрағасы қызметiн атқарған ол 1964 жылдан
бастап қайтадан Қазақстан КП Орталық Комитетiнiң бiрiншi хатшысы болып,
1986 жылдың желтоқсанына дейiн қызмет атқарды.

1978 жылы наурызда Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесiнiң
Төралқасы республиканың жаңа Конституциясы жобасын
бүкiлхалықтық талқылауға ұсынды. Небәрi бiр жарым
ай iшiнде талқылау жүргiзiлген болды. Кеңес Одағының
Конституциясына негiзделiп жасалған бұл жобаның сын
шыл рухта талқылануы мүмкiн емес едi. Конституция
жобасын негiзiнен қолдаған материалдар ұйымдастыры
лып жарияланғаннан кейiн, Қазақстан Коммунистiк пар
тиясының мақұлдауымен, ол 1978 жылы сәуiрдiң 20-сында
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Жоғарғы Кеңестiң кезектен тыс сессиясында қабылдану
рәсiмiнен өттi.
1. 1978 жылғы Конституцияда атап көрсетiлгенiмен, Қазақстан
Кеңестiк жүйеде одақтан еркiн шығу құқығын ешқашан пайдалана алмайтын едi. Оның себебiн немен түсiндiруге болады?
2. Кемелденген социализм дегендi қалай түсiнесiңдер?
3. Қазақстан Компартиясының қызметiне сипаттама берiңдер.

§ 39. Тоқырау жылдарының идеологиясы
және КОКП-ның ұлт саясаты
Коммунистiк идеология. Ұлыдержавалық шовинизмнiң белең
алуы. Қазақстанда жүргiзiлген ұлт саясатының мәнi.

Ұлттарды қосу саясатының идеологиялық негiзделуi.
1980 жылдардың ортасына қарай КСРО экономикалық
даму қарқыны бәсең, тұрғындарын әлеуметтiк қамсыздан
дыру жағы орташа, әскери қуаты орасан мол, тұтас мем
лекеттердi қирата алатын алып империяға айналды.
Ел iшiнде дара билiкке қол жеткiзген коммунистiк
әкiмшiлiк күшейген сайын өктемдiкке басатын болды. Дү
ниежүзiлiк саясатта Ресейдi аса қуатты әскери державаға
айналдыру бағытында жанталаса қаруланып, өзге елдерге
ықпалын күшейтуге ұмтылған КОКП басшылары iшкi
саясатта Кеңес Одағы құрамындағы барлық ұлттар мен
ұлыстардың мемлекеттiк құрылымдарын жойып, оларды
бiр тiлде сөйлетiп қоюға тырысты. Тоқырау кезеңiнiң
идеологиясында орыстандыру саясаты басты бағыттардың
бiрi болып қалыптасты. Сталиннiң тұсындағы басқару
аппараты ұлтына қарамай көзiн жою әдiсi арқылы билiк
басында қалуды көздеген болса, хрущевтiк-брежневтiк
әкiмшiлiк әлемнiң алтыдан бiр бөлiгiн алып жатқан жерде
тарихи жаңа қауымдастық — кеңес халқын жасау ниетiн
көздедi.
Марксизм-ленинизм идеяларынан бастау алған, келе
шекте мемлекеттiң жойылатыны, ұлттардың қосылып
кететiнi туралы теориялар партияның бағдарламасынан
мығым орын алды. Бұл догмалар коммунизм идеологте
рінің түпкiлiктi мақсаттарына жету жолындағы әрекет
терiнiң теориялық негiзiн құрады. Мәселе бұл жерде
тарихи үдерiстiң қанша мерзiмге созылатындығында едi.
Билiк иелерi оны қалайда тездетуге тырысты.
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1960 жылдары қолында күшi бар министрлiктерге
сүйенген коммунистiк партия ел iшiнде дара билiгiн орна
тып, ұлттық құрылымдардағы кадр саясатын түгелдей
өз қолына қаратқан болатын. Ол жылдары КОКП-ның
стратегиялық бағытына ұйымдасқан түрде қарсылық
көрсете алатындай саяси күш Кеңес Одағында жоқ едi.
Коммунистiк әкiмшiлiктiң “ұлт мәселесiнiң толық
және түпкiлiктi шешiлгендiгi”, “халықтардың мызғымас
достығы”, “ұлттар мен ұлыстардың жақындасуы мен бiрiгiп кетуi” туралы тезистерi жүзеге асырылып жатты.
1950 жылдардың екiншi жартысында әлемнiң алдыңғы қатарлы елдерiнiң
ҒТР дәуiрiне енгенi белгiлi. Атом және сутек бомбаларының сынақтан өтiп,
КСРО Қарулы Күштерiне келiп қосылуы, құрлықаралық баллистикалық
ракеталардың пайда болуы, жердiң жасанды серiгiнiң ұшырылуы, атом
мұзжарғыш кемесiнiң жасалуы, 1960 жылдарда күймесiнде (бортында) адамы
бар ғарыш кемелерiнiң бiрiнен соң бiрi аспан әлемiне шығарылуы сияқты
жетiстiктер, шындығында да, әлемдiк қауымдастық алдында КСРО-ның
беделiн көтерiп тастаған едi. Екiншi дүниежүзiлiк соғыста “керемет жеңiстi
ұйымдастыра бiлген” Коммунистiк партияның ендi ғылым мен техникада зор
жетiстiктерге қол жеткiзуi бұқараға сенiм туғызған болатын.
Коммунистiк билiк иелерi түбiнде одақтас республикалардың
азаттық алып кету мүмкiндiгi туралы ойлады ма? Одақтас респуб
ликалардың, солардың iшiнде, Қазақстанның басшылары ше?

Ұлт зиялыларының наразылығы. 1960 жылдардың
iшiнде Мәскеуде оқитын қазақ жастары “Жас тұлпар”
атты ұлттық-демократиялық бейресми ұйым құрды. Оның
идеялық дем берушiсi және басты ұйымдастырушысы
Мұрат Әуезов болды. Оған А.Қадыржанов, Б.Тайжанов
және басқалар көмектестi.
“Жас тұлпар” ансамблiнiң айналасына алғашқыда 800 студенттi бiрiк
тiрген бұл қоғам кейiн кеңейiп, Ленинград, Киев, Алматы, Одесса, Рига,
Павлодар, Ақмола, Шымкент қалаларында өркен жайды. Қарағандыда ол
“Жас қазақ”, Семейде “Тайшұбар” деген атпен әрекет еттi. Бұл ұйымдардың
жетекшiлерi мен белсендi қатысушылары кейiн республикаға танымал саясиқоғамдық, ғылым және өнер қайраткерлерi болып шықты.

Жастар Қазақстанның және Ресейдiң қазақтар көбi
рек қоныстанған кейбiр облыстарының қалалары мен
ауылдарында концерттер, дәрiстер, экспедициялар ұйым
дастырды, бұқараның ұлттық санасын оятуға тырысты,
жоғарғы органдарға ұлт қатынастарына қатысты нақты
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ұсыныстар айтты. Коммунистiк билiк
иелерi “Жас тұлпардың” соңына түсiп
жүрiп оны таратқ анымен, ұлттықотаншылдық идеяны өшiре алмады.
1970 жылдары республикада ғана емес,
әлемнiң көптеген елдерiне танымал болған
“Гүлдер”, “Дос-Мұқасан”, “Айгүл” ансамбльдерi де
“Жас тұлпардың” ықпалымен құрылған болатын.

“Жас тұлпар” ұйымы қазақ жаста
рының ұлттық санасының өрлеуiне,
республикада және одан тыс жерлерде
Олжас Сүлейменов
де қоғамдық-саяси ойдың өркендеуiне
белгiлi дәрежеде әсер еттi. Бұдан
кейiнгi кезеңде ұлт-азаттық идеялары қазақ жазушыла
рының тарихи романдарынан айқын көрiнiс тапты.
1975 жылы әйгiлi қазақ ақыны Олжас Сүлейменовтiң
“Аз и Я” атты тарихи-лингвистикалық талдау кiтабы
жарық көрдi. Ақын бұл кiтабында бұған дейiн көне
орыс әдебиетiнiң төл ескерткiшi деп танылып келген
әйгiлi шығарма “Игорь жасағы туралы жырды” талдай
келiп: “Бұл шығарма славяндық және түркiлiк этностық
әлем шекарасында дүниеге келген және онда екi көршi
мәдениеттiң шындықтары көрiнiс тапқан” деген тұжы
рым жасады. Расында да, “Игорь жасағы туралы жыр
да” түрк i төрк iндес атаулар, сөздер, тiркестер мол
ұшырасатын. Бұл оқиға болған тарихи дәуiрде түркiлердiң
шығыс славяндардың қоғамдық өмiрiне пәрмендi әсер
еткендiгiнiң айғағы едi. Алайда шовинистiк өзiмшiлдiк
рухта тәрбиеленген кейбiр орыс зиялыларына мұндай тұ
жырым ұнамады. Сол дәуiрдiң бас идеологi М.Сусловтың
басшыл ығымен О.Сүлейменовтiң кiтабына аса ыжда
ғаттықпен ұйымдастырылған тойтарыс берiлдi. Кiтап
тауар айналымынан алынып тасталды, кiтапханалардан
аластатылды, оның жаңа басылымына тыйым салынды.
Целиноград оқиғалары. Едiл бойындағы автономия
лық құрылымы таратылғаннан кейiн жүздеген мың немiс
ұлтының азаматтары Қазақстанға қоныс аударған бола
тын. КОКП Орталық Комитетi 1979 жылдың көктемiнде
Қазақстан аумағында Немiс автономиялық облысын құру
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жөнiнде шешiм қабылдады. Бұл қазақ халқының мүдде
лерiн аяққа басудың айқын көрiнiсi едi. Мәселенiң бұлай
қойылуына Қазақстан өкiметiнiң қарсы тұрарлық дәрменi
болмады. Қазақстан басшылары бұл шараны құптап,
республика аумағында Немiс автономиясын құру жөнiнде
комитет құрды. Оған Қазақстан Компартиясы ОК-нiң
екiншi хатшысы А.Коркин басшылық еттi. Комитеттiң
шешiмi бойынша, болашақ автоном иян ың әкiмшiлiк
орталығы етiп Ақмола облысындағы Ерейментау қаласын
белгiлеуге ұйғарым жасалды. Автономияның құрамына
Павлодар, Қарағанды, Көкшетау облыстарының бiрнеше
iргелес аудандары енгiзiлмек болды. Дегенмен шенеу
нiктерге өктемдiгiн iске асырудың ретi келмедi.
1979 жылғы маусымның 16-сы күнi қазақ жастарының
үлкен бiр тобы Целиноград қаласының орталығындағы
Ленин атындағы алаңға жинала бастады. Олардың қолда
рында “Қазақстан бөлiнбейдi!”, “Немiс автономиясына
жол жоқ!” деген жазулары бар транспаранттар болды. Көп
ұзамай орталық алаң адамға лық толды. Алға шыққан
жастардың сөзi дәйектi де дәлелдi едi. Олар Қазақстанның
Кеңес Одағының құрамдас бөлiгi екендiгiн, оның қазақтан
басқа, орыс, украин, татар секiлдi көптеген өзге ұлт
өкiлдерiнiң құтты мекенi болып отырғанын атап өттi.
Сонымен қоса республиканың жоғары билiк органының
халықпен санаспай, үй iшiне үй тiгуiнiң ешбiр заңға сай
емес екендiгi айтылды. Митингiде сөйлеген бiр студент:
“Бiз Кремльдiң мұндай шешiмiн айыптаймыз!” дегендi
айтты. Облыс басшылары митингiнi тарату әрекетiн жа
сады. Бiрақ жиналғандар тарамады, шеп құрып, қала
көшелерiмен ұрандатып өттi. Халық қарсылығы билеу
шiлердiң өктемдiгiн iске асыртпай тастады. Келесi 19 мау
сымда болған шеруде облыс басшылары Ақмола жерiнде
ешқандай автономия құрылмайтынын мәлiмдедi. Осыдан
кейiн көптеген елдi мекендерде көрiнiс бере бастаған
толқулар басылып, дүрлiгу саябыр тапты. Партия ұйым
дары МҚК-мен бiрiге отырып, Ақмола оқиғалары туралы
мағлұматтардың елге таралмауын қамтамасыз еттi. Сонда
да Немiс автономиясы туралы оқиғалар ауызша таралып,
бүкiл республиканың құлағы түрiк қауымына белгiлi
болды.
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1. Ұлттарды қосу дегендi қалай түсiнесiңдер? Мемлекеттердiң жойы-
луы кiмге тиiмдi едi?
2. Коммунистiк идеология Кеңес Одағындағы ұлттар мен ұлыстарды
жою үшiн қандай айла-шарғыларды ойлап тапты? 1979 жылғы
Целиноград оқиғаларына қандай баға беруге болады?
3. Коммунистiк әкiмшiлiктiң халықтың ұлттық-отаншылдық рухын өшiре алмағанын немен түсiндiруге болады?
4. Олжас Сүлейменовтiң қоғамдық қызметi және шығармалары
туралы не бiлесiңдер?
5. Сталиндiк тоталитарлық режiм мен ұлыдержавалық империяшыл әкiмшiлiктiң идеология саласында ұстанған бағыттарындағы айырмаларды көрсетiп, қысқаша тезис жасаңдар.
6. Батысеуропалық метрополиялық мемлекеттердiң Азия, Африка елдерiнде жүргiзген отаршыл саясатын еске түсiрiп, Қазақстанда жүргiзiлген ұлт саясатымен салыстырыңдар.

§ 40. Өнеркәсiпте қалыптасқан жағдай.
Экологиялық дағдарыстардың көрiнiс беруi
Түбегейлi бетбұрысқа талпыныстар және олардың тығырыққа
тiрелуi. Республика экономикасының өндiрушiлiк-шикiзаттық сипаты.
Атом полигоны, жарылыстар, Арал теңiзiнiң тартылуы.

Бетбұрыстар мен iркiлiстер. 1964 жылдың қазан
айында болған пленумында КОКП Орталық Комитетi
шаруашылық мәселелерiн шешудегi субъективтiлiктi,
волюнтаристiктi және өктемдiкке әуестiктi айыптады.
Бұл халық шаруашылығын басқаруды жетiлдiрудi, өндi
рiстi жоспарлау мен ынталандыру жүйесiн түбегейлi
өзгертудi көздеген, экономиканы дамытудың толғағы
жеткен мәселелерiн шешуге тырысудан туған талпыныс
тар едi. Коммунистiк әкiмшiлiк қалыптасқан жағдайды
түзеу, шаруашылықты басқаруда жiберiлген қателiктердi
жою бағытында шаралар қолдануға тырысты. Экономи
каны басқаруда социализмнiң артықш ылығы дұрыс
пайдаланылмай жатқандығы айтылды. КОКП-ның 1965
жылғы қыркүйек пленумында өнерк әсiптi аумақт ық
ұстаным бойынша басқарудың тиiмсiз болып шыққан
дығы сөз болды. Ендi оны салалық ұстаным бойынша
басқару өнеркәсiптiң салалары бойынша республикалық
және одақтық министрлiктер құру қажет деп ұйғарылды.
Сонымен қоса, мұнда кәсiпорындарға көбiрек дербестiк
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беру, шаруашылық есептi дамыту, жұмысшылар мен қыз
меткерлердi экономикалық ынталандыру, материалдық
көтермелеу ұсынылды. Кәсiпорындарға пайда, баға, салық,
несие категорияларын iске қосуға рұқсат етiлдi. Жұмыс
күшiн, материалдық және қаржы ресурстарын ұтымды
пайдалануға, өндiрiс техникасын жетiлдiрiп, өнiм сапасын
жақсартуға, материалдық мүдделiлiктi қалыптастыруға
көңiл бөлiндi. Жаңа шаруашылық реформалары деп
аталған бұл шаралар 1965 жылы КСРО Жоғарғы Кеңесi
қабылдаған “өнеркәсiптi басқару органдарының жүйесiн
өзгерту және мемлекеттiк басқарудың кейбiр органдарын
қайта құру” туралы заңда дәйектелдi.
1960 жылдардың ортасында жүргiзiлмек болған ша
руашылық реформасы аясында жасалған өндiрiстi техни
калық жарақтандыру шаралары еңбек процесiн ұйымдас
тыруға дұрыс жол ашқандай болды. Кәсiпорындардың
шаруашылық дербестiгi ұлғайып, жұмысты жоспарлаудың
жаңа пiшiндерi қалыпқа ене бастады.
1967 жылдың соңына таман республиканың барлық өнеркәсiп
орындарының 10%-ын құрайтын 193 кәсiпорын жаңаша жұмыс iстей
бастады. Оларда барлық жұмысшылардың 1/4-i еңбек етiп, өнiмнiң жалпы
көлемiнiң 1/3-iне жуығын өндiрдi. 1970 жылға қараған мерзiмде республика
кәсiпорындарының 80%-ы жоспарлаудың жаңа жүйесi бойынша жұмыс
iстеуге көштi.

Алайда экономикадағы ахуалды iлгерiлетуге септiгiн
тигiзетiн осындай игi бастамалардың бәрi бiрдей iс жү
зiнде нәтижелi болмады. Партиялық және мемлекеттiк
құрылыстың басындағылар, жергiлiктi билiк органдары
өмiрлiк маңызы бар мәселелердi шешуде елеулi қате
лiктерге жол бердi. Адамдардың нақты iсi еленбей, “кеңес
халқының коммунизм құруға бiрiншi болып кiрiсiп жат
қаны” туралы даурықпа сөз белең алды. Экономиканы
дамытуды көздеген шаралар соғыс ракеталарын көбейту
мен екi жүзге тарта ұлтты орыстандыру саясатының
көлеңкесiнде қалып қойды.
Ауыр өнеркәсiптiң даму барысы. 1960—1980 жылдары
республиканың отын-энергетика кешенi бiрсыдырғы жо
ғары қарқынмен дамыды. Табиғи ресурстардың молды
ғы электр қуатын өндiру көлемiн арттыруға мүмкiндiк
бердi.
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1960 жылдардың екiншi жартысында Жамбыл, 1972 жылы Қапшағай
электрстансылары салынды. Республикада 1970 жылы 34,7 млрд кВт/сағ
электр қуаты өндiрiлген едi, ал қайта құру басталар алдындағы 1984 жылы
оның көлемi екi еседен астам артып, 74,6 млрд кВт/сағ-қа жеттi.

1970 жылдар iшiнде Қазақстанда көмiр өндiру айтар
лықтай өркендедi. Саланы техникалық жарақтандыру iсi
жүргiзiлдi. Екiбастұздың ашық әдiспен өндiрiлетiн, өзiндiк
құны арзан көмiрiн өндiру қарқыны жоғары болды.
1984 жылы Қазақстанда шығарылатын көмiрдiң көлемi 1970 жылмен
салыстырғанда екi еседен астам артты, жылдық өнiмi 125,5 млн т-ға жетiп,
Одақ бойынша өндiрiлетiн көлемнiң 17,6%-ын құрады.

1960 жылдардың екiншi жартысында Маңғыстау
түбегiнде мұнай өндiру мен өңдеу жұмыстарының көлемi
арта бастады. 1965 жылы Жаңаөзеннен алғашқы мұнай
алынды. Бұл кезеңде Жетiбай арқылы Ақтауға мұнай
және газ құбырлары, ал Атырау арқылы Самараға мұ
най құбырлары тартылды. Ембiде мұнай өндiру iсi жаңа
қарқын алды. Маңғыстауда газ өңдейтiн зауыт салына
бастады.
1970 жылдардың алғашқы жартысында Қазақстанда мұнай өнеркәсiбiн
дамытуға бөлiнген қаржы бұдан бұрынғы бесжылдықтағыдан екi есе артты.
Бұл аталған мерзiм iшiнде республикада мұнай өндiрудi 1,8 есе, газ өндiрудi
2,5 есе арттыруға мүмкiндiк бердi.

Қазақстан өнеркәсiбiнiң дәстүрлi салалары — қара және
түстi металлургия қалыпты дамыды. Шығыс Қазақстан
республикадағы түстi металлургияның аса iрi орталығына
айналды. 1960 жылдар iшiнде Лениногор мырыш зауыты,
Өскеменде титан-магний комбинаты, 1970—1980 жыл
дары Шығыс Қазақстан мыс-химия комбинаты салынды.
Жезқазғанда (№2), Жезкентте, Қашарда, Қарағандыда
жаңа кен байыту комбинаттары, Павлодарда алюминий
зауыты iске қосылды. Қорғасын, мыс, марганец, шойын,
болат, қара металдар прокатын өндiру республика метал
лургиясының маңызды салаларына айналды. Темiр кенiн
өндiрудiң жылдық өнiмi 1984 жылы 24 млн т-ға жеттi. Бұл
онжылдықтарда көмiр, темiр кенiн өндiруде, болат пен қара
металдар прокатын қорытуда Қазақстанның Одақтағы
үлесi артты. Қазақстан қорғасынның, мыс пен титанның
жалпыодақтық өндiрiсiнiң елеулi бөлiгiн беретiн болды.
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Химия өнеркәсiбi де жедел қарқынмен дамыды. 1960 жыл
дардың екiншi жартысында Ертiс химия-металлургия,
Атырау мұнай-химия зауыттары салынды. 1970 жылдарда
республика сары фосфор өндiруден Одақта жетекшi орынға
шықты, минералды тыңайтқыштар шығару ұлғайды.
Ақтөбе мен Жамбылда суперфосфат зауыттарының қуат
тылығы ұлғайтылды. Резеңке, резеңке-асбест, фосфор,
пластмасса шығаратын, мұнай айыратын кәсiпорындар
салу қолға алынды.
Соғыстан кейiнгi онжылдықтарда Қазақстан экономикасының
дамуындағы басты бағыт қандай болып едi?

Өндiрушiлiк-шикiзаттық бағыттың жалғасуы. Қа
зақс тан машина жасаудың металды көп қажет ететiн
қарапайым түрлерiмен айналысты. Бұл сала, негiзiнде,
құрастыру деңгейiнде ғана дамыды. 1960 жылы Пав
лодардағы машина жасау зауытының негiзiнде құрал
ған трактор зауыты, Ақмоладағы “Қазауылмаш”, Се
мейде арматура зауыты саланың басты кәсiпорындары
болды. Трактор және ауыл шаруашылығы машиналары
республиканың машина жасау және металл өңдеу өнер
кәсiбiнiң жалпы өнiмiнiң 2/5-сiн бердi. Сонымен қоса,
республика металл кесетiн станоктар, ұсталық-жаныш
тау машиналарын, экскаваторлар мен бульдоз ерл ер,
мал азығын өндiретiн машиналар мен жабдықтар шы
ғарды. Аталған мерзiм iшiнде Семейде кабель, Текелiде
аккумулятор, Өскеменде конденсатор, Кентауда транс
форматор, Алматыда төмен вольтты аппараттар зауыт
тары салынды. Бiрақ бұлар республикада электротехника
өнеркәсiбiнiң дамып кеткендiгiнiң айғағы бола алмай
тындай деңгейде едi. Қазақстанда көлiктiк машина жасау,
прибор, радио- және телеаппаратуралар, электроника,
тұрмыстық техника бұйымдарын шығаруға жеткiлiктi
көңiл бөлiнбедi. Республика экономикасы бұрынғыша
шикiзаттық-өндiрушiлiк бағытта қала бердi. Өнеркәсiптiң
өңдеушi салаларын дамытуға қажеттi жағдай жасалмады,
кадрлар дайындалмады. Республика аумағында орна
ласқан әскери өнеркәсiп кешендерiнiң (ӘӨК) жергiлiктi
билiк органдарына бағындырылмауы оларды шамадан тыс
еркiнсiтiп жiбердi. ӘӨК өздерi тұрған ортаның тазалығын
сақтамады, жергiлiктi ресурстарды үнемдi пайдаланбады.
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Ауа мен су қатты ластанды. Тау-тау болып зиянды қал
дықтар мен қоқыс үйiлiп жатты.
Ауыл шаруашылығы шикiзатының молдығы 1960 жылдар iшiнде
Қазақстанда жеңiл және тамақ өнеркәсiбiн дамытуға ықпал еттi. Бұл
кезеңде салынған кәсiпорындардың iшiндегi аса iрiлерi — Алматы мақта
мата комбинаты, Жамбыл былғары аяқкиiм фабрикасы, Қостанай
костюмдiк штапель маталар комбинаты, Қарағанды аяқкиiм және шұлық
фабрикалары, Жезқазған, Семей, Ақтөбе тоқыма фабрикалары, т.б.
болды. Бұл жылдары Ақтөбеде, Шымкентте, Жамбылда, Темiртауда жаңа
еткомбинаттары өнiм бере бастады. Ондаған сүт, нан зауыттары салынды.
Шу мен Ақсуда қант, Алматыда маргарин зауыттары, Ақтөбеде кондитер
фабрикасы сияқты iрi кәсiпорындар iске қосылды. Сақтау сыйымдылығы
ондаған мың тонна тоңазытқыш қондырғылар орнатылды. 1970 жылға
қараған шақта жеңiл өнеркәсiп республиканың жалпы өнеркәсiп өнiмiнiң
16%-ын берiп тұрды.

Экологиялық дағдарыс және оның салдары. 1950 жыл
дардан бастап Қазақстан нағыз экологиялық апат аймағы
на айналды. Семей облысында орналасқан атом полигоны
әлемдегi өзi тұрпаттас әскери объектiлердiң iшiндегi ең
iрiлерiнiң бiрi едi. Сондықтан да оның зардаптары да
айтарлықтай едi. Батыс Қазақстандағы Капустин Ярда
атом полигоны жұмыс iстеп тұрды. Кейде бiр реттiк
көшпелi жарылыстар өзге өңiрлерде де жасалды. Ашық
жарылыс кезiнде сынақ өтетiн маңда кездейсоқ қалып
қойған адамдар да болды.
Ресми мәлiметтер бойынша Семей полигонында 1949 жылдан 1963
жылға дейiнгi кезеңде ауада қуаты әртүрлi 113 ашық жарылыс жасалған.
1964 жылдан 1989 жылдың 19 қазанына дейiнгi аралықта қуаты 150 кт-ға
дейiн 343 жерастылық жарылыс жасалған. Кеңес елiндегi ядролық қару
сынақтарының 70%-ға жуығы Семей полигонында өткiзiлдi, қазақ жерiнде
ядролық қалдықтарды көметiн орындардың саны 300-ге жеттi.

Сынақ жарылыстары Қазақстан жерi мен халқына аса
ауыр зардаптар тигiздi. Полигондар, ең алдымен, өздерi
орналасқан жердi тоздырды. Ол жердiң ауа райы өзгердi.
Суы тартылып, ауасы мен шөбi ластанды. Экологиялық
тепе-теңдiктiң бұзылуы тiршiлiк үшiн өте ауыр болды.
Аумақтың флорасы мен фаунасы орны толмас шығынға
ұшырады, аң мен құс қырылды немесе басқа жаққа ауып
кеттi. Гүлдi, нулы алқаптар қаңырап бос қалд ы. Әсi
ресе адамдардың тартқан зардаптары жантүршiгерлiк
болды.
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Семей өңiрiнiң және онымен iргелес жатқан Қарағанды, Павлодар,
Өскемен облыстарының тұрғындары арасында қатерлi iсiк, қан ауруларымен
ауыратындар көбейiп кеттi. Адамдар арасында жүйке дертiне ұшырау, өзiнеөзi қол жұмсау, шаштың түсуi, терi аурулары жиiлеп, бұрын медицинада
байқалмаған белгiсiз iндеттер бой көрсете бастады. Балалар өлiмi, бiр жасқа
дейiнгi нәрестелердiң шетiнеуi, iштен мүгедек болып туу, өлi туу құбылыстары
да көбейдi.

Қазақстанның оңтүстiгi мен Өзбекстанда суармалы егiс
алабының артуына байланысты мелиорациялық жұмыс
тар жүргiзiлдi. Сырдария мен Әмудария өзендерiнiң суын
пайдалануда ысырапқа жол берiлдi. Арал теңiзi суының
тартылуы тек Қазақстанға ғана емес, бүкiл Орталық Азия
өңiрiне үлкен экологиялық апат әкелдi.
Арал теңiзiнiң суы үш есе азайып, бұрынғы жағалаудан кей жерлерде
80 шақырымға дейiн ығысып, деңгейi 49 м-лiк белгiге дейiн төмендедi.
Теңiздiң құрғап қалған табанының өзi 30 мың шаршы шақырымға жеттi.
Одан ұшып жатқан тұзды боран мыңдаған шақырымға дейiнгi жер бетiн
басып, қоршаған ортаны әбден бүлдiрдi, мұздықтарды ерiттi, даланың шөбiн,
егiндi тұздандырды. Оның құрамында минералды тыңайтқыштардан қалған
химиялық улы заттар да мол болды.

Арал өңiрiнiң шаруашылығы қатты зардап шектi. Бұ
рын балық шаруашылығымен айналысып келген мыңдаған
адамдар жұмыстан айырылды. Елдi мекендер қаңырап
бос жатты. Халық тұрмысы мейлiнше нашарлады. Соның
салдарынан адамдардың денсаулығына зиян келдi. Өкпе,
ентiкпе аурулары көбейiп, балалар өлiмi күрт артты.
Арал өңіріндегі экологияның күрт шиеленісуіне “Бай
қоңыр” космодромы да үлкен әсерін тигізді. 1957 жылдан
жұмыс істей бастаған космодром төңіректегі 180 мың га
аймақты шаруашылық жағынан іске жарамсыз етті. Ауаға
гептил тарай бастады.
Экологиялық жағдайдың шиеленiсуi iрi кәсiпорындар шоғырланған
Алматы, Қарағанды, Шымкент, Жамбыл, Өскемен, Темiртау тәрiздi қалаларда
да көрiнiс бердi. Оның себебi, зауыттарда, фабрикаларда, кен орындарында көп
жылдар бойы технологиялық үдерiстер жаңартылмады, табиғи ресурстарды
ысырапсыз пайдалану ескерiлмедi. Өндiрiстiк зиянды қалдықтарды суға,
ауаға, топыраққа араластыруға тосқауыл қойылмады, қоршаған ортаны
қорғаумен айналысатын мекемелер мен қоғамдық ұйымдарға көмектесу,
оларға қаржы бөлу iстерi тыңғылықты жүргiзiлмедi.
1. Экономиканы басқаруда қандай жаңалықтар iске қосылды
және олардың оңды нәтиже бере алмауының себебi нелiктен?
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2. Өнеркәсiптiң негiзгi салалары бойынша жеткен елеулi жетiстiк
тердi дәптерлерiңе жазыңдар.
3. Осы параграф бойынша алған бiлiмдi қысқаша қорытындылаң
дар: а) өнеркәсiптiң дамуы; ә) экологиялық ахуалды сипаттау.

§ 41. Ауыл шаруашылығы. Әлеуметтік даму
Ұжымшарларды кеңшарларға айналдырудың жалғасуы. Ауыл
шаруашылығының дамуындағы ерекшелiктер. Шаруашылықты
басқарудағы тоқырау. Мал шаруашылығы. Қазақ жастарын ауылда
тұрақтандыру саясаты. Демографиялық ахуалдың шиеленiсуi. Тұрмыс
деңгейiнiң өлшемдерi.

Ауыл шаруашылығының дамуындағы ерекшелiктер
және оны басқарудағы кемшiлiктер. Ертеректе басталған
ұжымшарларды кеңшарларға айналдыру үдерiсi 1960
жылдардың алғашқы жартысында жаңа қарқынмен жүр
гiзiлдi.
1965 жылдың соңында Қазақстандағы кеңшарлардың саны 1 521-ге
жетiп, олар ауылшаруашылық өнiмдерiнiң 57%-ын өндiрдi. Астық өндiруде
кеңшарлардың үлесi 80%-ға, мал шаруашылығы өнiмдерiн өндiруде 52,8%-ға
жеттi. 1970 жылға дейiнгi кезеңде ғылыми-зерттеу институттарының жа
нында оқу-эксперименттiк кеңшарлар және 104 мал бордақылайтын кең
шарлар құрылды. Бұл жылдары жүргiзiле бастаған реформалар шеңберiнде
Қазақстанның 586 кеңшары толық шаруашылық есепке көштi.

Ұжымшарларды кеңшарларға айналдыру және бiр
тiндеп шаруашылық есепке көшiру бiрқатар оңды нә
тижелер бере бастады. Республиканың ауылшаруашылық
өнiмi артты. Сонымен қоса, басқарудағы кемшiлiктерден
кейде өзiн ақтайтын, шаруашылығы қуатты ұжымшарлар
да кеңшарларға айналып кетiп жатты.
КОКП Орталық Комитетiнiң 1965 жылғы наурыз
пленумында қабылданған шешiмдер сөз болып отырған
кезеңдегi КСРО-ның ауыл шаруашылығына айтарлықтай
ықпал еттi. Бұл жиында ұжымшарлар мен кеңшар
лардың экономикасын көтеруге бағытталған шаралар
жүйесiн iске асыру көзделдi. Ұзақ мерзiмге арналған
жоспарлар белгiлендi. Ауылшаруашылық өнiмдерiнiң
сатып алу бағасы 2 есе арттырылып, жоспардан тыс өнiм
өндiргендiгi үшiн үстемеақы төленетiн болды. Табыс
салығы ережелерiне өзгерiс енгiзiлдi. Ауыл шаруашылы
ғына бөлiнетiн қаржы көлемi ұлғайтылды.
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Ауылшаруашылық техникасы артты. Өндiрiстi мамандандыру қанат
жайды. Ылғал аз түсетiн аудандарда астық өндiру жоспары азайтылып,
керiсiнше табиғаты қолайлы өңiрлерде көбейтiлдi. Мал саны қысы қатты
солтүстiкте кемiтiлiп, малға жайлы оңтүстiк-шығыста көбейтiлдi. Дәндi
дақылдар өндiретiн шаруашылықтардың жартысына жуығы тауарлы астық
өндiруге мамандандырылды.

1960 жылдардың соңында ауыл шаруашылығын ин
тенсивтендiру шаралары жүргiзiлдi. Республиканың 50ден астам кәсiпорны ауылшаруашылық техникасы мен
қосалқы бөлшектер шығара бастады. Қуатты тракторлар
мен өздiгiнен жүретiн комбайндар алдырылды. Ол жыл
дары Қазақстан ауыл шаруашылығ ының энергетика
қуатымен жабдықталуы төмен болатын. Шағын электр
стансыларын тоқтатып, iрi жылу орталықтары мен СЭСтер салудың нәтижесiнде ауыл шаруашылығын электр
лендiру iсi оңала бастады. Бұл жұмыс, алдымен, электр
стансыларына жақын жатқан Шығыс Қазақстан, Семей,
Солтүстiк Қазақстан облыстарында жақсы жүрдi.
1970 жылдардың iшiнде Қазақстан орта есеппен Одақ көлемiнде
өндiрiлетiн бидайдың 23,9%-ын, күрiштiң 24,6%-ын өндiрдi. Одақтас
республикалар арасында тауарлы астық өндiруден екiншi, ет пен жұмырт
қадан үшiншi, сүттен төртiншi, қаракөл дайындаудан екiншi орында болды.
Картоп, көкөнiс, бақша өнiмдерiн дайындау көлемi де ұлғайды. Шитi мақта
мен қант қызылшасы өсiрiлдi.

Солай болса да, ауыл шаруашылығын өркендетуге
бағытталған шаралар ойдағыдай нәтиже бермедi. Жос
парды қол жеткен табыстарға қарай құру iс жүзiнде түрлi
асырасiлтеушiлiктерге апарды. Социалистiк жарыс есе
толтырушылық әрекеттерге әкеп соқтырды. Мерейтой
өткiзу, көтерiңкi мiндеттемелер қабылдау, атаулы күндер
дi лайықты қарсы алу жолындағы қозғалыстар ұйымдас
тыру дағдыға айналды.
1970 жылдары ауыл шаруашылығының салалық өндi
рiсiн, материалдық-техникалық базасын нығайту, даму
қарқынын арттыру, мамандандыру мен шоғырландыру
жұмыстары жүргiзiлдi. Жердi суландыру мен оны химия
лық жолмен тыңайтуға көп көңiл бөлiндi. Сонда да ауыл
шаруашылық өнiмдерiн өндiру қарқыны төмендей бердi.
1971—1975 жылдары ол 13%-ға дейiн құлдырады.
Бұл жылдары шаруашылықты жүргiзудiң қалыптасқан жүйесiн өзгертуге
әрекеттенгендер де болды. Алматы облысының Еңбекшiқазақ және Күртi
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аудандарында кеңшар директоры болып iстеген И.Худенко басқарудың жаңа
түрлерiн енгiзуге тырысты. Ол фермерлiк шаруашылықты құруға әрекеттенiп,
шаруалардың еркiн еңбек етуiне жағдай туғызды. Қағазбастылыққа шектеу
қойды. Соның нәтижесiнде жұмыс анағұрлым қарқынды жүрiп, еңбек
өнiмдiлiгi артты, тәртiп нығайды.

Мал шаруашылығы. Қазақстан одақтас республика
лар арасында қой саны және қой өнiмдерiн өндiруден
Ресей Федерациясынан кейiнгi екiншi орында болды.
1975 жылдың соңына қарай елдiң мал шаруашылығында
34,6 млн қой мен ешкi болды.
Республиканың үлесiне Одақта өндiрiлген жүннiң 24%-ына жуығы, қой
етiнiң 23,3%-ы және қаракөл елтiрiсiнiң 34%-ы тидi. Қазақстанның өзiнде ет
өндiру мен дайындауда қой етiнiң үлесi 25—30% аралығында болып отырды.

1960 жылдардың соңына қарай республика бойынша
қой өсiрумен айналысатын 1285 шаруашылықтың 587-сi
осы салаға арнайы мамандандырылған едi.
Ұжымшарлар мен кеңшарларда сиыр сауу, қой қырқу,
суару жұмысы бiршама механикаландырылғанына қара
мастан, ауыл шаруашылығында қолмен атқарылатын
еңбектiң үлес салмағы басым болды. Осыдан келiп мал
шаруашылығында шопандар мен бақташылар жетiспедi.
Жастар ауыр және лас жұмыстарды атқарғысы келмедi.
Бұл тығырықтан шығу үшiн республикада қойды ең көп
өсiретiн Семей облысы жаңа бастама көтердi.
1971 жылы осы облыстың Шұбартау ауданының
комсомол ұйымы мектеп бiтiретiн жастарды қой шаруа
шылығына келуге шақырды. Оған басқа комсомол ұйым
дары бiрден үн қосты. Осылай қой өсiрушi комсомолжастар бригадалары жаппай құрыла бастады. Бригадалар
шаруашылыққа қажеттi жабдықтармен қамтамасыз
етiлдi, жатақхана салынды, киiм мен мәдени-тұрмыс
заттары бөлiндi. Бригада бұрынғыдай отармен емес, 3—5
мың қойды бiр жерде, ауысыммен бағуға тиiс болды. Мал
шаруашылығы еңбегiн ұйымдастырудың бұрын болмаған
түрлерi дүниеге келдi.
Қой өсiрушi жастар бригадаларын қолдаушылар көбейе
түстi. Баспасөз игi бастаманы дәрiптеген насихатты үстiүстiне жариялады. Қойшылар бригадалары өзге аудандар
мен облыстарда, кейiннен бүкiл республиканың алыс
түкпiрлерiнде құрыла бастады. Аудандық, облыстық және
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республикалық слеттер өткiзiлдi. Компартия Қазақстан
жастарының алдына қой санын таяудағы жылдарда 50
млн-ға жеткiзудi мақсат етiп қойды.
Бiрақ қой өсiрушi жастар бригадалары алдарына
қойылған мiндеттерiн орындай алмады. Өйткенi бұл
компартияның ойлап шығаруымен ұйымдастырылған
кезектi науқан болатын. Үгiтпен бригадаға ерiксiз барған
комсомолдардың мал бағуға еш дайындығы жоқ болатын.
Осындай себептерден комсомол-жастар бригадалары
дәуiрлеп тұрған кезде республикада мал басы көбейе
қоймады, керiсiнше азайып кеттi.
Әлеуметтiк-демографиялық ахуал. 1980 жылдардың
ортасына қарай Қазақстанда славян тектi жұрт өкiлдерiн
қалаларға, жергiлiктi халықты ауылда шоғырландыру
ахуалы қалыптасты. Қазақстанда жергiлiктi халықтың
үлесi басым болып келетiн екi-ақ облыс орталығы —
Қызылорда мен Атырау ғана қалды. Бұлар қазақтар
ежелден қоныс тепкен iргелi қалалар болғанымен, инфра
құрылымы әлсiз болатын. Ал қалған облыс орталықтарын
дағы қазақтардың үлесi аз болды.
Қазақ зиялыларының көп шоғырланған жерi деп есептелетiн Алматының
өзiнде жергiлiктi ұлт өкiлдерiнiң үлесi 1979 жылғы санақ бойынша 11% ғана
болды. Олардың өзiн толыққанды қалалық деуге болмайтын.

Жоспарлы түрде ұлтына қарап кенттену саясатын жүр
гiзу нәтижесiнде солтүстiктегi өнеркәсiптi қалалардағы
жергiлiктi ұлт өкiлдерiнiң үлесi 3—15%-ға дейiнгi деңгей
де қалды. Республика бойынша өнеркәсiпте iстейтiн қазақ
жұмысшыларының үлесi 12% болып, олардың iшiндегi
маманданған жұмысшылардың үлесi 3%-ды ғана құрады.
Қалада тұратын қазақтар, негiзiнен, мамандықты қажет
етпейтiн ауыр қара жұмыспен айналысты.
Ресми мәлiметтер бойынша, жергiлiктi ұлт өкiлдерiнiң
iшiндегi жұмысшылардың үлесi 20% делiнетiн. Бiрақ бұл
нақты көрсеткiш емес едi. Кеңшарда iстегенi үшiн ғана
жұмысшы санатына енгендердiң ұжымшар шаруаларынан
жалақы алу жүйесiнен басқа сапалық өзгешелiгi жоқ
болатын. Шын мәнiнде, қазақтың ұлттық жұмысшы табы
қалыптаспады.
Демографиялық ахуалды толық бақылау мүмкiндiгi азая бердi. Туу
көрсеткiшiнiң бiршама жоғарылауы мен сырттан келушiлердiң саябырлауы
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есебiнен жергiлiктi ұлт өкiлдерiнiң республика тұрғындарының арасындағы
үлесi бiртiндеп артып, 1959 жылғы 29%-дан 1971 жылы 32,6%-ға, 1979
жылы 36%-ға дейiн өстi. Қазақстанда тұратын орыс ұлты өкiлдерiнiң үлесi
осы мерзiм iшiнде төмендеп, 1979 жылы 40,8% болды.

Қазақ жерiне қоныс тепкен қатардағы бұқара өкiл
дерi — орыс, украин, немiс, өзбек, белорус, татар, поляктар
жергiлiктi халықпен қоян-қолтық араласып, тату өмiр
сүрiп жатты.
Халық тұрмысы деңгейiнiң өлшемдерi. 1960 жыл
дардың ортасынан 1980 жылдардың ортасына дейiнгi
кезеңдегi қазақстандықтардың тұрмысы да кеңестiк өз
ге республикалардағыдай әркелкi және қайшылықты
болды. Бiрiншiден, бұл кезде тұрмыс деңгейiнiң үнемi
өсу үстiнде болғанын жоққа шығаруға болмайды. Елдi
мекендерде еңселi үйлер, жайлы пәтерлер салынды. Адам
дар сәндi киiнуге, автомобиль сатып алуға, үйге жиһаз
жинауға ұмтылды. Алайда Батыстың дамыған елдерiмен
салыстырғанда, Кеңес халқының тұрмыс деңгейiнiң өрлеу
қарқыны әлдеқайда төмен едi.
Партиялық-мемлекеттiк басшылық еңбекшiлердiң
тұрмыс жағдайын көтеру мiндетiн үнемi алға тартып
отырды. Съезд сайын халықтың тұрмыс дәрежесiнiң
көт ер iлгенi туралы айтылып, тұрғын үйлердi көптеп
салуға, көпшiлiкқолды тауарларды мол өндiруге көте
рiңкi жоспар алынып жатты. Ұжымшарда iстейтiндердiң
кепiлдi жалақысы ұлғайды. Еңбекақының ең төменгi
мөлшерi бiрнеше рет арттырылды. Халықтың жан басы
на шаққандағы нақты табысы үнемi көбейiп отырды.
Медициналық және мәдени қызмет көрсету деңгейi де
көтерiлдi.
Республика жұмысшылары мен қызметкерлерiнiң орташа айлық
табысы 1971 — 1989 жылдар арасында 89%-ға, 123,7 сомнан 233,7 сомға
дейiн, өнеркәсiп жұмысшыларының табысы 93,6%-ға, 133,9 сомнан 259,3
сомға дейiн өстi. Кеңшар жұмысшыларының жалақысы 247 сомға, ұжымшар
мүшелерiнiң кепiлдi жалақысы 210 сомға жеттi. Жасына байланысты төленетiн
айлық орташа зейнетақы 51,1 сомнан 93,2 сомға дейiн көтерiлдi. Бұл үрдiс
бұқараның қолындағы ақшаның мөлшерi мен оны тауармен қамтамасыз ету
арасындағы алшақтық айқындалғанға дейiн сақталды.

Жалақының өсуi iс жүзiнде әлеуметтiк алға басудың
айғағы бола алмайтын едi. Өйткенi мемлекеттiк монопо181

листiк кәсiпорындар бағаны үнемi көтерiп отырды, тауар
лардың сапасы төмен болды, тапшылық өсе бердi. Өнер
кәсiптiк таза өнiмдегi жалақының үлесi төмендеп, 1985
жылы 36%-ды ғана құрады.
Мемлекет ақшаның құнсыздануын халықтан жасырып келдi. Шынды
ғында 1970—1986 жылдар аралығындағы нақты жалақының 20%
төмендегенiне көз жеткiзуге болар едi. 1985 жылғы 1 сом 1960 жылдардың
ортасындағы 54 тиынға тең болатын.

Теңгермешiлiк барған сайын кең етек алып, бұқара
ның қоғамдық еңбекке деген құлшынысы азая бастады.
Тиiсiнше, бұл жағдай “сұранысы жоғары тауарларға” деген
бағаның ресми және жасырын түрде артуына, оның соңы
алыпсатарлық пен парақорлықтың өршуiне алып кел
дi. Партиялық-мемлекеттiк аппарат айналасындағылар
үшiн жасалған заңсыз және қисынсыз артықшылықтар
қоғамдағы әлеуметтiк шиеленiстi ушықтырып жiбердi.
Адамдар сағаттап дүкен кезектерiнде тұратын болды.
Кейбiр тауарларға тiзiмдер жасалды, карточка жүйесi ен
гiзiлдi. Жергiлiктi органдар басшылары тiзiм бойынша
жасалған кезектi бұзып отырды. 1980 жылдардың орта
сына таман медициналық қызмет көрсету, бiлiм беру,
әлеуметтiк салаларда арттақалушылық жыл өткен сайын
айқын көрiнiс бере бастады.
Әсiресе полигон маңында, Арал мен Балқаш өңiрiнде,
алыс аудандарда тұратын адамдардың өмiрi өте ауыр
болды. Түрлi әлеуметтiк аурулардың көбеюi, тамақ түрiнiң
шектеулiлiгi, медициналық қызмет деңгейiнiң төмендiгi,
санитарлық-тазалық талаптарының орындалмауы адамдар
арасындағы өлiм көрсеткiшiн көтерiп жiбердi. Бұл аймақ
тарда әсiресе бiр жасқа дейiнгi балалардың шетiнеуi көңiл
аударарлықтай болды.
1. Ауыл шаруашылығы жұмыстарын басқару мен ұйымдастыру
iсiнде орын алған басты тенденцияларды атаңдар.
2. Ауыл шаруашылығын реформалау шаралары неге соңына дейiн
жүргiзiлмей қалды?
3. Мал шаруашылығының республика экономикасында алатын
орны және келешегi туралы ойларыңды ортаға салыңдар.
4. Қазақ жастарын мал шаруашылығында тұрақтандыру саясатының әлеуметтiк мәнiне назар аударыңдар.
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5. Қазақтар арасында кенттену (урбанизация) үдерiсi баяу жүруiнiң себебi неде?
6. Халықтың тұрмыс деңгейiнiң ерекшелiктерi туралы айтып берiңдер.
7. Мұғалiмнiң көмегiмен әлеуметтiк ауруларға нелер жататынын
анықтаңдар.

§ 42. Республиканың рухани өмiрi:
бiлiм және ғылым
Халыққа бiлiм беру iсi: мектеп, кәсiптiк-техникалық бiлiм, жоғары
және орта арнаулы оқу орындары. Ғылымның дамуы барысында
қалыптасқан үрдiстер.

Халыққа бiлiм беру. Соғыстан кейiнгi жылдарда
ағарту iсiне бөлiнетiн қаржының көлемi бiртiндеп арта
бастады. Мектептерге көмек көрсетiлдi, қор жасау үшiн
жексенбiлiктер ұйымдастырылды, халық сирек қоныстан
ған аудандарда малшы балалары үшiн мектеп-интернаттар
салынды. Бұл жылдары республиканың бiрқатар аудан
дарында балалардың бәрi бiрдей мектептерге қамтылмады,
мектептерде сабақтар бiрнеше ауысыммен жүргiзiлдi.
Жалпыға бiрдей мiндеттi жетi жылдық бiлiм беру iсi
1949 жылы қайтадан қолға алынды. 1948 жылы респуб
ликада оқуға тартылмай жүрген 15 жасқа дейiнгi 200 мың
бала болған едi. 1955 жылы олардың саны 16 мыңға түстi.
1950 жылдар iшiнде мектептерде политехникалық бiлiм
беруге, оқушыларды өндiрiстiк еңбекке араластыруға,
мектептiң өмiрмен байланысын нығайтуға бағытталған
шаралар жүргiзiлдi.
1959 жылы Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесi “Мектептiң
өмiрмен байланысын нығайту және Қазақ КСР-iнде ха
лыққа бiлiм беру жүйесiн одан әрi дамыту туралы” заң
қабылдады. Жаңа заң бойынша 1962—1963 оқу жылынан
бастап жалпыға бiрдей мiндеттi сегіз жылдық бiлiм беруге
көшу, он бір жылдық еңбек-политехникалық мектептерiн
құру, жұмысшы жастар мектептерiн көбейту, мектепинтернаттар жүйесiн кеңейту шаралары көзделдi.
Осы кезеңде кәсiптiк-техникалық училищелер мен
техникумдардың қатары да өстi.
1946—1956 жылдар аралығында республиканың кәсiптiк-техникалық
бiлiм беру жүйесiнде 344,5 мың жас маман жұмысшылар дайындалды. Тың
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игеру жылдарында ауылшаруашылық кәсiптiк-техникалық бiлiм беру жүйесi
өрiстедi. 1954 жылдан бастап ашыла бастаған, негiзiнен, орта бiлiмi бар жастар
қабылданған техникалық училищеде фрезершiлер, машина жүргiзушiлер,
краншылар, экскаваторшылар, т.б. мамандар дайындалды.

Соғыстан кейiнгi жылдарда Қазақстанның жоғары
бiлiм жүйесiнде педагогика мамандықтарын даярлау
басым болды. Эвакуацияланып келген оқытушылар мен
профессорлардың бiрқатары елдерiне кеткен соң, педагог
кадрлар жетiспеушiлiгiнен қиындықтар туындады. 1947
жылы КСРО Министрлер Кеңесi қабылдаған “Қазақ
КСР-iнде жоғары және орта бiлiм берудi одан әрi дамыту
шаралары” туралы қаулысына орай жоғары және орта
бiлiм беру жүйесiне бөлiнетiн қаржы молайды.
Облыс орталықтарында (Ақмолада, Семейде, Өскеменде, Қарағандыда)
жаңадан бiрнеше институттар мен техникумдар ашылды. 1965—1966 оқу
жылында 39 жоғары оқу орындарында 144,7 мың студент оқыды. Соғыстан
кейiнгi 20 жыл iшiнде жоғары бiлiмдi мамандар даярлау 11 есеге жуық өстi.
1965 жылы республика халық шаруашылығында 0,5 млн-нан астам дипломды
маман жұмыс iстеп жатты.

1970 жылдар iшiнде жалпыға бiрдей орта бiлiм беруге
көшу науқаны өрiс алды. Кешкi мектеп мұғалiмдерi
өндiрiс орындарына барып, орта бiлiмi жоқтарды оқуға
шақырды. Мектептерде еңбекке баулуды тереңдете
жүргiзу, кабинеттiк жүйенi енгiзу шаралары атқарылды.
Ауыл мұғалiмдерiне iшiнара жеңiлдiктер жасалынды.
Жаңашыл мұғалiмдердiң тәжiрибесiн тарату, түрлi әдiс
темелiк жаңалықтарды енгiзуге деген құлшыныс артты.
1980 жылдардың басында жалпыға бiрдей мiндеттi орта
бiлiм берудiң жүзеге асқандығы жарияланды. Сырттай
қарағанда бiлiм беру iсiндегi табыс жеткiлiктi болып көрiн
генiмен, саланың нақты жағдайы ауыр едi. Формализм
жайлаған, функционалдық сауатсыздық белең алған орта
мектепке түбегейлi бетбұрыстар жасау керек болды.
Кезектi мектеп реформасы 1984 жылы басталды. Бұл
жолы мектептiң материалдық базасын нығайту, алты
жастан бастап оқыту, жаңа пәндер енгiзу, мұғалiмнiң
беделiн көтеру шаралары қарастырылды.
Қазақ мектептерiнiң жағдайы ауыр болып қала бердi.
Қазақ тiлiнiң қолданыс қызметi шектелiп, тұрмыс аясынан
аспауы бiлiм беру саласына керi ықпал еттi.
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1970 жылдар iшiнде iрi агро
кешендер құрылып, “болашағы жоқ”
елдi мекендер қараусыз қалғ анда,
олард ағы жүзд еген мект ептер жа
была бастады. Олардың бәрi дерлiк
қазақ тiлiнде оқытат ын, көпш iл iгi
шағын комплект iлi мектепт ер едi.
1950—1970 жылдар iшiнде сабақ орыс
тiлiнде оқытылат ын мектепт ердiң
саны 1,5 мыңға артқанда, қазақ мек
тептерiнiң саны кемiп, 3891-ден 2577ге түстi.
Д. В. Сокольский
1980 жылдардың ортасында рес
публикадағы ЖОО-ның саны 55-ке
жеттi. Бұл жылдары студенттiк құрылыс отрядтары өрiс
алды. Орта арнаулы оқу орындарының саны 246-ға жеттi.
Республиканың барлық жоғары және орта арнаулы оқу
орындарынан 550 мыңға жуық студенттер мен оқушылар
200 түрлi мамандық алды.
Ғылым. 1960—1970 жылдары Қазақ КСР Ғылым
академиясы КСРО-дағы iрi ғылыми орталықтардың бiрiне
айналды. Жекелеген ғалымдар мен топтар өндiрiстiк
мәнi бар салаларда жетiстiктерге қол жеткiздi. Олардың
кейбiр еңбектерi шетелдерге де мәлiм болды. Академик
Д.В.Сокольский катализаторларды электрохимиялық әдiс
термен зерттеу мәселесiн дұрыс көтере бiлдi. Социалистiк
Еңбек Ерi, академик У. М. Ахметсафин республикадағы
гидрогеол огия және гидрофизика
ғылымд ары саласында нәтижелi
еңбек еттi. М. А. Айтхожин бастаған
ғалымдардың бiр тобы генетика мен
микробиология саласында қомақты
табыстарға жеттi. Олар өсiмдiк клет
каларындағы бөлшектердiң бұрын
ғылымға мәлiмсiз болып келген жаңа
тобы — информосом аларды ашты.
Академикт ер Ә.Х. Марғұлан мен
Е. А. Букетов есiмдерi ғылыми ортада
ғана емес, көпшiлiк қауым арасында
да кеңiнен танымал болды. Академик
А.И.Бараев басқарған Ленин атында
М. А. Айтхожин
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ғы Бүкiлодақтық ауыл шаруашылығы Ғылым академия
сының Шығыс бөлiмi топырақ қорғаудың жаңа жүйесiн
жасау бағытында зерттеулер жүргiздi. Медицина жағында
еңбек етiп жүрген Қазақстан ғалымдары аллергология,
онкология және вирусология салаларында айтарлықтай
табыстарға жеттi.
Республикада 40377 ғылыми қызметкер жұмыс iстедi.
Олардың 864-i ғылым докторы, 650-i Ғылым академия
сының акад ем иктерi, корресп ондент мүшел ерi және
профессорлары болды. Алайда республикада қызмет етiп
жүрген ғылыми қызметкерлердiң Қазақстанның барлық
тұрғындарына шаққандағы үлесi жағынан Одақтағы дең
гейден екi есе кем едi. Сонымен қоса, олардың арасындағы
жергiлiктi ұлт өкiлдерiнiң үлесi республика тұрғында
рын ың арасындағы пропорц ияд ан тағы кем болатын.
Қазақтар, негiзiнен, ауыл шаруашылығы, медициналық
және гуманитарлық ғылым салаларында жүрдi. Ғылымитехникалық прогрестi жетiлдiруге үлес қосатын жара
тылыстану ғылымдары салаларында олардың үлесi тым
аз болды. Ғылыми еңбектердiң басым көпшiлiгi қазақ
тiлi мен әдебиетiне және оларды оқыту әдiстемесiне
қатыстыларынан басқасы түгел орыс тiлiнде жазылды.
Қазақстан философтарының диалектикалық логика
саласындағы еңбектерiнiң ғылымды дамытудағы маңы
зы болды. 1970 жылдар iшiнде құқықтық ғылымда жаңа
бағыттар пайда болып, заң актiлерiн белгiлеу жұмыс
тарына қатысты. Отырарда және басқа өңiрлерде қазба
жұмыстарын жүргiзген археологтер едәуiр табыстарға
қол жеткiздi. 1969 жылы Есiк қаласының жанындағы
қорғаннан бiздiң заманымызға дейiнгi IV—III ғасырлар
да өмiр сүрген сақ жауынгерiнiң киiмi мен қару-жарағы
табылуы дүниежүзi тарихшыларының назарын аударды.
Дегенмен бұлар республиканың қоғамтанушы ғалым
дарының потенциалды мүмкiндiгiнiң нәтижесi бола алмай
тын едi. Тұтастай алғанда, тоқырау жылдарында қоғам
дық ғылымдар қатты зардап шектi. Ғалымдар ғылыми
еңбектерiн әкiмшiлiк сызып берген шеңбер көлемiнде ғана
жазатын болды.
Ол кезде ғылыми еңбектердi бағалау мен оның авторларына ғылыми
дәреже беру тек Мәскеуде ғана шешiлетiн. Бұл жағдай қоғамдық-гуманитар
лық ғылымдар саласында тек Орталықта отырған идеологтердің қарауынан
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өткен еңбектердiң ғана жарыққа шығуын қамтамасыз еттi. Сонымен қоса,
жергiлiктi ұлт өкiлдерi арасынан шыққан ғалымдардың сандық мөлшерiне
де шек қойылды.

Қоғамтанушы ғалымдардың кемелденген социализм
жағдайында қазақ халқының өзге ұлттармен барынша
жақындасып, коммунизмнен бақыт табатынын дәлелдеген
трактаттарында ғылыми-зерттеуден гөрi насихат басым
түсiп жатты. Қазақ халқының өз жерiнде ұлттық азшы
лыққа ұшырап, экономиканың басты салас ы — қала
өнеркәсiбiнен аулақтап қалғаны, демографиялық даму
үдерiстерiндегi баланстың бұзылуы, кадрдың ұсақт а
луы және олардың санасында ұлтқа дейiнгi адамдар
қауымдастығына тән психологияның орнығуы, ұлттық
дәстүрдiң тозуы, ұлттық мәдениеттiң құлдырауы сияқты
мәселелердiң бәрi нақты ғылыми тұрғыдан талданбады.
Ғылым академиясына қарасты Философия және құқық
институты бола тұра, әлеуметтiк психология, эстетика,
кибернетика, социология, демография ғылымдарының
түрлi салалары бойынша халыққа қажеттi зерттеулер жүр
гiзiлмедi. Қазақ халқының ұлт ретiнде ыдырау жолына
түсуiнiң сырына үңiлу талабы жасалмады.
Әсiресе Қазақстан тарихы қатты бұрмаланды. Тарих
шылар тек Кеңес заманының жетiстiктерiн зерттеуге
жұмылдырылды. Соның салдарынан көпшiлiк санасында
Қазан төңкерiсiне дейiн қазақ халқы тек көшпелi мал
шаруашылығымен шұғылданған, мәдениетке тек Кеңес
билiгi тұсында ғана қол жеткiздi деген ұғым қалыптасты.
Өткен ғасырларда өмiр сүрген қазақ халқының мемлекет
қайраткерлерiнiң — хандары мен билерiнiң, ел қорғаған
қолбасылары мен батырларының есiмдерi ұмытыла
бастады. Тәуелсiздiк үшiн күрескен қайраткерлер бур
жуазияшыл-ұлтшыл ретiнде сипатталды. Кеңес билiгi
тұсындағы ауыр нәубеттердiң сырын ашуға бағытталған
зерттеулер жүргiзуге тыйым салынды.
1. Соғыстан кейiнгi жылдарда бiлiм беру саласын дамытуда қандай
жетiстiктерге қол жеткiзiлдi?
2. Қазақ мектептерiнiң азайып кетуiне нендей себеп болды?
3. Нақты және жаратылыстану ғылымдары салаларында жетiс-
тiктерге жеткен Қазақстан ғылымының қоғамдық-әлеуметтiк
салаларда артта қалуын немен түсiндiруге болады?
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§ 43. Әдебиет және өнер
Қазақ әдебиетiнiң дамуы. Ұлттық өнер.

Әдебиет. Қазақстан жерiне өзге ұлт өкілдерін мей
лiнше көп әкелуге қарамастан, 1960 жылдары жергiлiктi
ұлт өкiлдерi қоныстанған ауылдарда қазақша тiлдiк орта
сақталып келген едi. Осы жағдай қазақ әдебиетiне жастар
дың әлi де болса ынтызарын аударып, әдебиетте серпiн
туғызды. Әдебиет көкжиегiнде жыл сайын ондаған тың
есiмдер пайда болып, жыл сайын жаңа романдар, повестер,
поэмалар жарық көрiп жатты.
Республика жазушыларының iшiнен қазақ әдебиетi
нiң көрнектi өкiлi, танымал сөз шеберi Ғабит Мүсiрепов
сол кездегi ең жоғары Социалистiк Еңбек Ерi атағына ие
болды. “Қан мен тер” трилогиясының авторы Ә. Нұрпейiсов,
майталман ақын, көптеген эпикалық поэмалардың авторы
Жұбан Молдағалиев КСРО Мемлекеттiк сыйлығын алды.
Iлияс Есенберлиннiң романдары бұқара арасында кең
танымал болып, қолдан-қолға өтiп жүрдi. Аса ауыр саяси
қуғындардан кейiнгi кезеңнiң өзiнде, таптық идеоло
гияның өктемдiгi жағдайында жазушының хан Кенесары
Қасымұлы туралы тарихи шындықты ашып жазуы әде
биет тарихындағы батыл қадам едi.
Шығармаларын орыс тiлiнде және екi тiлде бiрдей
жазатын қазақ жазушыларының шоғыры дүниеге келдi.
Олардың көрн ект iлерi Ә.Әлiмж анов, О.Сүлейм енов,
Б.Момышұлы болды. Әнуар Әлiмжанов сыршыл повесте
рiнде қазақ ауылынан шыққан өз замандастарын шынайы
бейнелесе, тарихи романдары арқылы бұқараның санасына
асқақ отаншылдық сезiм ұялата бiлдi. Әсiресе оның Әбу
Насыр әл-Фараби туралы жазған “Ұстаздың оралуы” ро
манының маңызы зор болды. Бұл шығармасы үшiн автор
Дж. Неру атындағы халықаралық сыйлыққа ие болды.
Б.Момышұлының соғыс тақырыбына жазған шығарма
лары оқырман көңiлiнен шықты.
1961 жылдың сәуiрi ақын Олжас Сүлейменовтiң шын
мәнiндегi үлкен шығармашылық жолға бетбұрыс алған
күндерi болды. Айналасы бiр аптаның iшiнде тұңғыш ға
рышкерге арналған “Адамға табын, Жер, ендi!” поэмасы
дүниеге келiп, бiрден Одаққа танымал шығармаға айналды.
Бұдан кейiн де ақын шынайы көркем, терең мәндi, сыршыл
шығармаларымен әлемге әйгiлi болды. Тiлi орысша болса
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да, оның шығармаларынан нағыз ұлттық реңк айқын
сезiлiп тұратын едi.
Ұлттық мәдениеттiң келешегiне қатты алаңдайтын
қайр аткерлер отаншылдық сезiмдерiн оқырман ына
жеткiзу үшiн небiр көркемдiк амалдарды қолданып бақты.
Олардың кейбiр алдыңғы қатарлы өкiлдерi қазақ ұлты
ның тарихынан сыр шерту арқылы ұлттық мәдениеттен
ауытқып бара жатқан жастарға ой салу әрекеттерiн жа
сады. Қазақ халқының басынан өткерген ауыр кезеңдердi
бейнелеп, бiрегей жекетұлғаларды кейiптеген Т. Ахтанов,
Қ. Жұмадiлов, М. Мағауин, Ә. Кекiлбаев, С. Сматаев, т.б.
шығармалары қазақ оқырмандарының көңiлiнен шықты.
Қазақ халқының Жоңғар шапқыншылығына қарсы күресi
көркем әдебиетте елеулi орын алды.
1981 жылы “Қазақкiтап” бiрлестiгi бойынша республика баспала
рынан қазақ тiлiнде шыққан кiтаптар 6 млн 051 мың сомға сатылса,
1985 жылы сатылған кiтаптар iшiнде қазақ тiлiндегiсi 2 млн 171
мың сомға түсiп, орыс тiлiндегi кiтаптардың сатылу сомасы 3 млн
599 мың сомға жеткен. Сонымен республика баспаларынан шығып
жатқан кiтаптар iшiнде қазақ тiлiндегi туындылардың үлесi 1981 жылғы
37,95%-дан 1985 жылы 13,7%-ға дейiн құлдыраған, ал орыс тiлiндегi
кiтаптардың үлесi осы мерзiм iшiнде 61,4%-дан 85,4%-ға дейiн артқан.
(“Тозбайтын байлық”. “Қазақ әдебиетi”, 23.06.1989 ж.)

Бұл жылдары Қазақстанда тұратын орыс жазушылары
И.Шухов, Д. Снегин, И. Щеголихин, ұйғыр жазушысы
З.Самади, немiс жазушысы Г.Бельгер жемiстi еңбек
еттi. М.Лермонтов атындағы Орыс драма театры, Ұйғыр
музык алық драмалық және Корей драма театрлары
мәндi шығармаларымен және актерлiк шеберлiктерiмен
көпшiлiк қауымның көңiлiн өздерiне аудара бiлдi.
Өнер. Бұл кезеңде классикалық музыка жанрында
сазгерлер Е.Рахмадиев, Ғ.Жұбанова, К.Күмiсбеков, ұйғыр
сазгерi Қ.Қожамьяров өнiмдi еңбек еттi. Әншi Ә. Дiнiшев
тiң есiмi әлемге әйгiлi болды. Н. Тiлендиев этнография
лық оркестр құрып, ән жазуды ұлттық сарындағы аспапты
музыканы уағыздаумен ұштастырды.
Музыка мәдениетiнде әлем эстрадасының деңгейiндегі
туындылар мен көркемөнер ұжымдары дүниеге келiп
жатты. “Дос-Мұқасан” ансамблi, Р.Рымбаева, Н.Есқалиева
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сынды әншiлер халықаралық сайыстар лауреаты атанып,
шетелдерге танылды.
Әуел баста эпостық шығармаларды сахналаумен бұқа
ра арасында едәуiр бедел жинаған ұлттық театр өнерi де
1980 жылдары деңгейiн төмендетiп алды. Бұл тұстағы
қазақ театрының беткеұстар қойылымдары ендi бел
гiлi романдар мен повестердiң сахналық үлгiлерi болды.
Олардың арасында Ш.Айтматовтың “Құс жолы” повесi
мен Ә.Нұрпейiсовтiң “Қан мен тер” романының сахналық
үлгiлерiн жасау театрға уақытша бедел сақтау мүмкiндiгiн
әпердi.
Ш.Аймановтың “Атаманның ақыры”, С.Қожықовтың
“Қыз Жiбек” фильмдерi халық арасында iлтипатпен қа
былданған шын мәнiндегi көркем таспалар болатын. Бұл
жылдары қазақша кинодраматургияның тапшылығынан,
қолда бар репертуардың тақырып ауқымының тарлығынан
ортақол қойылымдар шығып жатты. Цензурадан өтпей,
көпшiлiкке жолдама ала алмай қалған қойылымдар да
болды.
1960—1970 жылдарда республикада телеберiлiмдер бағдарламалық
орталықтары мен телестудиялар торабы кеңейдi. 1980 жылдарға таман
республика тұрғындарының 75%-ы теледидар көре алатын болды. 4
республикалық, 19 облыстық бағдарламалар халыққа телехабарлар
таратты.
Республикада жаңа баспалар — “Қазақ совет энциклопедиясының бас
редакциясы”, “Қайнар”, “Жалын”, “Өнер” баспалары құрылды. Оларда
қазақ, орыс, ұйғыр, корей тiлдерiнде жылына екi мыңға жуық кiтап,
30 млн данаға жуық таралыммен шығып тұрды. 12 томдық “Қазақ совет
энциклопедиясын” шығару 1978 жылы аяқталды.
1978 жылы республикада 19 мыңнан астам кiтапхана болды. Республика
ның бiрыңғай кiтап қорында 160 млн-нан астам кiтап жинақталды.
Қазақстанда мәдени және ғылыми байланыстар негiзiнде құрылтайлар
мен мәслихаттар, семинар мен симпозиумдар өткiзiлiп тұрды. 1970
жылдары Шығыстың аса ұлы ойшылы Әбу Насыр әл-Фарабидің туғанына
1100 жыл толуы, жалпы және қолданбалы химия жөнiндегi II Менделеев
съезi, Азия және Африка жазушыларының V мәслихаты өткiзiлдi.
1. Қазақ әдебиетiнiң дамуы қандай деңгейде болды?
2. Қазақ әдебиетiнiң өкiлдерiн және олардың басты туындыларын
атаңдар.
3. Тоқырау кезеңiнде жарық көрген, өздерiң оқыған тарихи романдардың бiрi туралы қысқаша хабарлама жасаңдар.
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IХ тарау. Қазақстан түбегейлі бетбұрыс
кезеңінде

§ 44. 1986 жылғы Желтоқсан оқиғалары
КСРО-да қайта құрудың басталуы және оның Қазақстанға әсерi.
1986 жылғы желтоқсан оқиғалары: себептерi, басталуы мен сипаты,
барысы және тарихи маңызы.

Бетбұрыс алдында қалыптасқан жағдайлар. 1980 жыл
дардың ортасына қарай Коммунистiк ұлыдержавашыл,
империяшыл аппараттың кеңес қоғамын дағдарыстан
алып шығуға қабiлетсiз екендiгi белгiлi болды. Алда аса
ауыр да күрделi, аумалы-төкпелi заман келе жатты. Ол
1985 жылдың көктемiнен басталды.
1985 жылы наурызда КОКП-ның басшылығына Михаил Сергеевич
Горбачев бастаған жаңаша ойлап, жаңаша әрекет ететiн топтың келгенi
белгiлi. Компартияның осы жылдың сәуiр айындағы пленумында КСРОның әлеуметтiк-экономикалық дамуын жеделдету бағыты қабылданды.
1986 жылдың ақпанында болған КОКП-ның XXVII съезi жаңа саясат
жүргiзудiң негiздерiн айқындап бердi. Қысқа мерзiм iшiнде экономикада
тежеушi факторларды жою, ҒТП-ты жеделдету, адамдардың тұрмыс
деңгейiн көтеру, саяси даму саласында демократиялық ұстанымдарды
енгiзу, сайлау жүйесiн өзгерту, халықтың саяси белсендiлiгiн арттыру
мәселелерi алға тартылды. Сонымен қоса, XXVII съезде партия мүше
лерiнiң моральдық келбетi мәселелерi де өткiр қойылды.
Қайта құру мен қоғамды демократияландыру үдерiсiндегi қадам
1987 жылы жасалды. М.Горбачев кеңес қоғамы дамуының негiзгi
кезеңдерiне талдау жасады. Бұл жолы сталинизмнiң жантүршiгерлiк
қылмысты әрекеттерi жайында ашық айтылды. Тарих тағылымы туралы
сөз қозғалды.
Алайда КОКП-ның басшылығы қайта құруды баянды ете алмады,
демократиялық үдерiстердi байыппен жүргiзе алмады. Коммунистiк
догматтық шеңберден аса алмаған олар көптеген жолсыздықтар мен
заңсыздықтарға жол бердi. (Дүниежүзi тарихы. 9-сынып.)

1986 жылдың желтоқсанына дейiнгi бiр жыл, сегiз ай
iшiнде республикада қоғамдық-саяси даму бағыттарын
тереңнен қозғаған реформалар бола қойған жоқ. Мұндай
жағдай КОКП Орталық Комит етiн iң Қазақстандағы
басшылықты ескi тәсiлмен бiр-ақ күнде ауыстыра салу
әрекетiне итермеледi.
Қырық жылдан астам жауапты қызметтерде Қазақстан үкiметiнiң,
республика партия ұйымының басшылығында болған Д.Қонаев КОКП
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Орталық Комитетiнiң Саяси Бюросының мүшелiгiне дейiн көтерiлдi, Кеңес
Одағының iшкi және сыртқы саясатына араласты. Д.Қонаев басқарған
онжылдықтарда Қазақстан әлеуметтiк-экономикалық салаларда айтарлықтай
жетiстiктерге жеттi: табиғи байлықтарды игеру кең ауқымда жүргiзiлдi, ауыр
өнеркәсiп белгiлi деңгейде өсу үстiнде болды, ұлт зиялы қауымы жаңа сапалық
деңгейге көтерiлдi.

Демократияшыл жастар қозғалысының себептерi
мен басталуы. КОКП Орталық Комитетiнiң нұсқауы
мен 1986 жылы желтоқсанның 16-сы күнi Қазақстан КП
Орталық Комитетiнiң пленумы болды. Жиналысты КОКП
ОК-нiң хатшысы Г.Разумовский жүргiздi. Күн тәртiбiнде
бiр ғана ұйымдастыру мәселесi тұрды. Д.Қонаевтың
орнына Орталықтың шешiмi бойынша Г.Колбиндi сайлау
ұсынылды.
Геннадий Васильевич Колбин бұған дейiн Ульяновск облыстық партия
комитетiн басқарған болатын. Бұрынырақ ол Грузияда Республикалық партия
ұйымының екiншi хатшысы болып iстедi. Орталық баспасөз ол туралы алдын
ала “Ұлтаралық қатынастар мәселелерiн жақсы бiлетiн маман” деп жазып
жатты. Ресейдiң әр жерiнде түрлi қызметтер атқарған ол Қазақстан үшiн бөгде
адам едi. Алайда сол кездiң үрдiсi бойынша жоғарыдағылардың ұсынысын
төменгiлердiң қабылдамауы мүмкiн емес-тi. Пленум бiрауыздан Г.Колбиндi
Республика партия ұйымының басшысы етiп сайлады.

Желтоқсан оқиғаларының сипаты. Ондаған жылдар
бойы қордаланып қалған келеңсiздiктер — қоғамдықәлеуметтiк және мәдени салаларды қамтыған өрескел
кемшiлiктер, ұлт мәселелерiнiң қатты шиеленiсуi респуб
лика жастарының ызасын келтiрiп, оларды ашық қимылға
ерiксiз алып келдi. Республиканың бiрiншi басшысының
ауыстырылуы пiсiп-жетiлiп тұрған жаппай наразылық
тың ашық қарсылық түрiнде көрiнiс беруiне түрткi болды.
Келесi күнi таңертеңнен бастап Брежнев атындағы
алаңға (қазiргi Республика алаңы) адамдар жинала баста
ды. Олардың денi студенттер мен жұмысшы жастар едi.
Жиналғандар орталықтың кадр саясатын жүргiзудегi
өктемдiгiне наразылық бiлдiрдi. Орталық өкiлдерiнен
жергiлiктi билiк органдарымен санасуды талап еттi.
Лениндiк ұлт саясатының iс жүзiнде дұрыс жүргiзiлуiн,
республиканың егемендiгiн сыйлауды, ұлттық тiл мен
мәдениеттiң дамуын қамтамасыз етудi, жергiлiктi халық
арасынан саяси қайраткерлердiң шығуына кедергi
келтiрмеудi, кадр саясатын әдiл жүргiзудi, т.б. талап еткен
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дауыстар естiлiп, транспаранттар көтерiлдi. Алға шығып
сөйлеушiлер жарияланып жатқан демократиялылық пен
пiкiр алуандығына сiлтеме жасай отырып, көңiлдегiлерiн
айтып қалуға тырысты. Митинг бiрқалыпты, тәртiппен
өтiп жатты.
Ал оқиғаның бұлай саяси бағыт алуы коммунистiк
билiк иелерiнiң ұғымына мүлдем сыймайтын едi. Бұл
идеол ог иял андырылған аппараттың митингiнi дереу
таратып, қалың бұқара құлақтанбай тұрғанда оқиғаның
iзiн жасыруына итермеледi. Алаңға жиналғандарға партия
мен үкiмет басшылары танымал адамдарды жiберiп, ақыл
айтқызып, таратпақ болған әрекеттерiнен нәтиже шық
паған соң, әмiршiл-әкiмшiл басқару жүйесiнiң үйреншiктi
әдiстерiне көштi.
Алматыға елдiң түрлi өңiрлерiнен Iшкi iстер министр
лiгiне қарасты арнайы әскери бөлiмшелерi әкелiндi.
Желтоқсанның 18-і күнi сағат 13-те алаңға әскери учили
щенiң жеке құрамасы енгiзiлiп, Орталық Комитет үйi
қоршауға алынды. КСРО Мемлекеттiк қауiпсiздiк комите
тiнiң шекара училищесiнiң курсанттары ерекше қатыгез
дiгiмен көзге түстi. Ереуiлшiлердi ұстап, жазалау бастал
ды. Олардың қолға түскендерi арнайы қабылдау орында
рына, тергеу аластағыштарына, ақпаратты-есептеу жүйесi
үйлерiне орналастырылды. Шерушiлерге қарсы сапер
күректерi, үйретiлген иттер, өртсөндiрушi машиналар,
бронды транспортерлер жiберiлдi. Қолға түскен жiгiттер
мен қыздар қақаған аязда бiрнеше сағат бойы зорлықпен
қар үстiне жатқызылды, қаладан алысқа апарылып, жұқа
және су киiмдерiмен түнгi аяз ызғарында ұсталды.
Жаппай жазалау. Бейбiт шеру күшпен басылғаннан
кейiн аса қатыгездiкпен және мейiрiмсiздiкпен жаппай
жазалау басталды.
Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесi Төралқасының Алматыдағы 1986
жылғы желтоқсанда болған оқиғаларды тексеру комиссиясының
төрағасы Мұхтар Шахановтың Швеция мен Англияның бiрқатар
университеттерiнде оқыған дәрiстерiнен:
“Желтоқсан оқиғаларына қатысқан 8500-ге жуық адам ұсталып, жаза
тартты. Толық емес мәлiметтер бойынша, 1720 адам жарақат алды. Су
шашқаннан, жер бауырлатып жатқызғаннан, қала сыртына апарып
тасталғаннан ауырған адамдар есепке алынбады. IIМ жүйесiнен 1 200
адам жұмыстан қуылды. 12 ЖОО-ның ректорлары орнынан түсiрiлiп,
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246 студент оқудан шығарылды, 99 адам сотталды,
оның екеуi өлiм жазасына кесiлдi”.
(“Жалын”, №1. 1991 ж.)

Оқиғаға қатысқан бiрнеше адам
мерт болды. Олардың арасынан
жалынды жас демократ Қ.Рысқ ұл
беков ерекше көзге iлiктi.
Қайрат Рысқұлбеков — жүрегiнде намыс
алауы лапылдаған, жiгерлi жас, жалынды ақын едi.
Оған “жасақшы С.Савицкийдi өлтiрдi” деген айып
тағылды. Шындығында, С.Савицкийдiң өлiмi кезiнде
Қ.Рысқұлбеков қаланың басқа ауданында жүрген
Қайрат
едi. Жоғарыдан “Жасақшыны өлтiрген адамды тез
Рысқұлбеков
арада табу керек!” деген жарлық түстi. Жарлықты
орындаушылар марапат үшiн бұрыннан iстеп жүрген жеңiл әдеттерiне басып, сол
өлiмдi Қайраттың мойнына арта салды. Олардың қолдан ұйымдастырған дәлел
дерiнiң ақсап жатқанына, Қайраттың шындықты айтып шырылдағанына құлақ
асқан пенде болмады. Құқық қорғау жүйесiнiң 5 қызметкерi “кiсi өлтiрушiнi тез
тапқаны үшiн” марапатталып, бағалы сыйлықтарға ие болды.

Қ.Рысқұлбековтың өлiм жазасына кесiлуi дүние
жүзiлiк қауымдастықтың наразылығын тудырды. Чехо
словакияның, Польшаның, Венгрияның, АҚШ-тың қоғам
қайраткерлерiнен, зиялыларынан бұл үкiмге қарсылық
хаттары келiп түсiп жатты. Абақтыда азап шеккен Қайрат,
ақыры, жұмбақ жағдайда қаза тапты.
Республикалық Мемлекеттiк қауiпсiздiк комитетiнiң
қызметкерлерi 17-18 желтоқсан күндерi кино және теле
камералармен түсiрiлген материалдар бойынша шеруге
қатысқандардың суреттерiн шығарды. Сол суреттер бой
ынша астананың барлық оқу орындары мен еңбек ұжым
дарында “қылмыстыларды” iздеу басталды. Бұл науқан
бiрнеше айға созылды. Сол кезде бүкiл республ икада
Желтоқсан оқиғаларына қатысушыларға деген аса ауыр
психологиялық ахуал қалыптасты.
Кейiн анықталғандай, коммунистiк әкiмшiлiктiң ұй
ғаруымен “Бұрқасын-86” деген құпия жедел жоспар жа
салған болып шықты. Ол жоспар бойынша билiк иелерi кез
келген уақытта оқиғаны өздерiне қажеттi арнаға бейiмдеп,
жастарға “қылмыскер” немесе “ұлтшыл” деп айдар тағып,
арандатушылық бағытқа бұрып жiберуге мүмкiндiк алды.
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“Бұрқасын” жоспары кейiннен әдейi құртылып жiберiлгенi
белгiлi болды.
Наразылық бейбiт шеру түрiнде өтiп, саяси сипат алды,
бiрақ та ол мемлекеттiк құрылысты құлатуға бағытталған
жоқ. Республика басшылығы жастардың пiкiрлерiмен
санасуды жөн деп таппады. Саяси наразылықты өкiметке
қауiп төндiру деп бағалады. Сондықтан да арандатушылық
әрекеттерге жол бердi. Бейбiт шерудiң жаппай тәртiпсiздiк
пен қантөгiске ұласуына республика басшылығының саяси
мәдениетiнiң төмендiгi, күрделi жағдайдан шығудың
тиiмдi жолдарын таба алмауы, тек күшке сүйенiп үйренген
әдетiне басуы себеп болды.
Желтоқсандағы қазақ жастарының бас көтеруi ұлт
шылд ық бой көрсету емес едi. Ол басқа халықтарға,
соның iшiнде, орыс халқына қарсы бағытталған жоқ.
Ол — жастардың сол кездегi ел билеушiлерiнiң жүргiзiп
отырған әлеуметтiк-экономикалық саясатына наразылық
митингiсi ғана болатын. Алматыдағы желтоқсан толқуы,
шын мәнiнде, елде алғаш рет екi күштiң — жаңа басталып
келе жатқан, буыны қатпаған демократия мен ол кезде әлi
өз күшiнде тұрған әмiршiл-әкiмшiл басқару жүйесiнiң
қақтығысы едi.
Жастардың бейбiт шеруiн басып-жаншуға кiнәлi
кейбiр лауазымды адамдарға сөз келтiрмеу мақсатында
Желтоқсан оқиғалары алғашқы күннен бастап қалың
көпшiлiкке бұрмаланып түсiндiрiлдi. Алматыға арнайы
жiберiлген КОКП Орталық Комитетi Саяси Бюросының
мүшесi М.С.Соломенцевтiң нұсқауы бойынша, КСРО-ның
барлық бұқаралық ақпарат құралдары бұл оқиғаларды
“маскүнемдер мен нашақорлардың бұзақылық, ұлтшыл
дық арандату әрекеттерi” деп түсiндiрдi.
Желтоқсан оқиғаларының тарихи маңызы. Әлемдi
елең еткiзген 1986 жылғы Алматы оқиғалары қазақ то
пырағына ұлттық санасын намысы жетелеген қайсар
буынның келгенiн әйгiледi.
Желтоқсан оқиғалары кеңестiк билiк иелерiнiң шы
найы бетпердесiн ашып бердi. Жазалаушылар жалған
куәлар тартып, жала жабудың небiр тұрпайы түрлерiнен
бас тартпады, сталиндiк-бериялық мойындату әдiстерiн
қолданды, адамның денсаулығына зиян келтiрудi мақсат
тұтқан өшпендiлiк әрекеттер жасады. Оқиғаға қатысқан
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дарды ұстау, тергеу, жазалау шараларын жүргiзу кезiнде
техниканы және медицинаны қолданып қинау, итке тала
ту, қарға жатқызу, су киiммен аязда қатыру сияқты тәсiл
дердi қолдану арқылы сол кездегi кеңестiк партияның но
менклатурашылары өздерiнiң моральдық интеллектуал
дық-рухани әлемiнiң шын мәнiндегi жұтаңдығын көрсеттi.
Желтоқсан оқиғалары Кремль әкiмшiлiгiнiң саяси
мәдениетiнiң мейлiнше төмендiгiн айқындады. Кәсiпорын
дарда темiр таяқтармен, шынжырлармен қаруланған 16
мың адамнан тұратын жасақты орыс және өзге славян
ұлты өкiлдерiнен құру арқылы компартия басшылары
республикада тату-тәттi тұрып жатқан екi iрi ұлттың — орыс
пен қазақтың арасына сына қағып, олардың арасындағы
дүрдараздық психологияны өршiттi. Жазалаушылар мен
жазаланушыларды ұлтына қарай топтастыра отырып,
“қазақ ұлтшылдығы” деген терминдi енгiзу арқылы бүкiл
халықты жазалауға жол ашу ниетiн және осы оқиғаларға
қатысы бар адамдарды барынша көп қамтып жазалауға
тырысу әрекеттерiн жасад ы. Бұл шараларға сырттай
қарағанда интернационалдық реңк беруге де тырыспаған
олар, жергiлiктi ұлт өкiлдерiн елемей-ақ, еркiн әрекет
етуге анық бел байлағандығын көрсеттi.
Желтоқсан оқиғалары — Қазақстан тарихындағы естен
кетпес, аса ауыр және қайғылы беттердiң бiрi. Бұл оқи
ғалар Қазақстанда ғана емес, бүкiл Кеңес Одағына жаңа
енiп келе жатқан жас демократия үшiн күрестiң басы
болды. Сондықтан да оның жүгi ауыр, шығыны көп болды.
Желтоқсан оқиғалары арқылы Қазақстанның ендi
ғана қаз тұрып келе жатқан жас демократиясы мол тәжi
рибе жинақтады, тарихи сабақ алды. Бұл оқиғалар өзiнен
кейiнгi кезеңде республикада жаңа бағыттың — эконо
микалық реформалардың, әлеуметтiк бетбұрыстардың
соны қарқынмен өрiстеуiне себепшi болды.
1. Қазақстандағы 1986 жылғы желтоқсан оқиғаларының себептерiн атаңдар.
2. Шеруге қатысқандарды басып тастау үшiн билiк иелерi жүргiзген
шараларды қалай бағалайсыңдар?
3. Жас демократ Қ. Рысқұлбеков туралы не бiлесiңдер?
4. Желтоқсан оқиғаларының тарихи маңызы неде?
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§ 45. Қоғамды жаңарту шараларының
қарқын алуы
Кадр саясаты. Тiл саясатын жүргiзудегi түбегейлi өзгерiстер. Қайта
оралған есiмдер.

Кадр саясаты. 1986 жылғы Алматы толқулары сол
кездегi билiк иелерiнiң күш қолдануымен аяусыз басылып
тасталса да, халықтың санасына түскен демократия
саңылауын мүлдем өшiре алмады, оның әдiлеттi қоғам
құруға деген құлшынысын тежей алмады. 1987 жылдың
басынан 1991 жылдың соңына дейiнгi небәрі 5 жыл iшiнде
Қазақстан Ресейдiң қарамағындағы келешегi күңгiрт,
тәуелдi одақтас республикадан дүниежүзiнд егi iргелi
мемлекеттермен терезесi тең, тәуелсiз елге айналды, та
рихтың осындай қысқа мерзiмi iшiнде ғасырлардың үле
сiне татитын ауыр да маңызды жолдан өттi.
Ол кезде әлi құдыретi күштi КОКП адамгершiлiкке
жат тәсiлдермен жастардың бейбiт шеруiн қан-жоса
қылып баса отырып, өзi жiберген өкiлiн Қазақстандағы ең
жоғары лауазым орындығында қалдырды. Қазақстанның
жаңа басшысы Г.Колбин шын мәнiнде генерал-губернатор
миссиясын атқарды. Билiк басына келгеннен кейiн
ол республика кадрларының жоғары легiн тазалаудан
өткiздi. Науқаншылдық пен асырасiлтеушiлiкке үйренген
коммунистiк номенклатура бұл жолы да iстiң анығына
қарамай, бұрынғы басшылықта болғандарды шетiнен
негiзсiз қудалауға ұшыратты. Әдеттегiдей бұқаралық
ақпарат құралдары арқылы жаңа бастық барынша дәрiп
телiп, кемшiлiктiң бәрi бұрынғы басшыға аударыла бас
тады.
Шындық шындық емес, Орталықтың айтқаны шын
дық болып тұрған заманда, жергiлiктi кадрлар Г.Кол
биннiң әр сөзiн данышпандыққа балап, айтқанын құрақ
ұшып орындап жатты. Сөйтiп, кешегi қанды сойқанның
авторларының бiрi бүкiл республика халқының көз алдын
да көсемге айнала бастады. Жаңадан сайланған КСРО
халық депутаттарының I съезiнде оның Халықтық бақы
лау комитетiнiң төрағасы қызметiне сайланып, Қазақстан
нан кетуiне дейiн осылай болды.
1989 жылдың маусымында Қазақстан КП Орталық
Комитетiнiң бiрiншi хатшылығына Н.Назарбаев келдi.
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Аумалы-төкпелi кезде келген жаңа басшылық алдында
бiрқатар жауапты шараларды iске асыру мiндетi тұрды.
Ең алдымен, халықты “қазақ ұлтшылдығы” деген айыпты
атақтан арашалауға күш салынды. Билiк жүйесiне рефор
маторлық ағымға бейiмдiк танытатын бiрқатар жастар
келдi. Н.Ә.Назарбаев кеңестiк кеңiстiктегi экономикалық,
мәдени интеграцияның iске асырылуына көп көңiл бөлдi.
Тiл саясатының жаңаша жүргiзiлуi. Елдi демокра
тияландыру үдерiсi кең өрiс жайды. Ұлт аймақтарындағы
халықтардың тiлiне, дiнiне, мәдени дамуына еркiндiк лебi
жеттi. 1987 жылы Қазақстан КП Орталық Комитетi мен
Қазақ КСР Министрлер Кеңесiнiң қазақ және орыс тiлдерi
туралы қаулылары шықты. Осыдан бастап тiл мәселелерi
Қазақстанның iшкi саяси айтыстарында жиi сөз бола
бастады. Көп жылдан берi қордаланып қалған тiлдiң өзектi
мәселелерi баспасөзде үнемi көтерiлетiн болды. Мұның нә
тижесi тiлдер туралы арнайы заңның қабылдануына түрткi
болды. “Қазақ КСР-iндегi тiлдер туралы Қазақ КСР-інiң
заңын” республиканың Жоғарғы Кеңесi 1989 жылдың
қыркүйегiнде қабылдады.
Бұл құжатта Қазақ КСР-інің мемлекеттiк тiлi қазақ
тiлi деп көрсетiлдi. Орыс тiлi республикадағы ұлтаралық
қатынас тiлi болып жарияланды. Бұл заң қазақ тiлiнiң
мәртебесiн көтерiп, оны одан әрi дамыту iсiне кең жол ашты.
Қазақ тiлiнiң қолданылу аясын кеңейту бағытындағы
жұмыстар шеңберi күрт кеңейдi.
Iсқағаздарын қазақша дайындайтын және қазақ тiлiнде жұмыс жүргiзе
алатын хатшы-машинкашылар даярлайтын кәсiптiк-техникалық училище
ашылды. 1990 жылдың маусымынан 1991 жылдың маусымына дейiнгi
бiр жылдың iшiнде республика бойынша қазақ тiлiнде тәлiм беретiн 482
балабақша, қазақ тiлiнде бiлiм беретiн 155 мектеп, 4 кәсiптiк-техникалық
училище, жоғары оқу орындарында факультеттер, бөлiмдер ашылып, қазақ
тiлiн үйрететiн топтар құрылды.

Тiлдер туралы заң орыс тiлiнiң өзектi мәселелерiн де
көтеруге мұрындық болды. Орыс тiлiнде сөйлеу мәде
ниетiн арттыру, ондағы жаргондық сөздердiң көбеюiне
тосқауыл қою әрекеттерi жасалды. Қазақ тiлiнiң қоғам
дық өмiрдегi рөлiнiң күрт артуына байланысты тiл
саясатының ұлтаралық қатынастарға әсерiнен туындай
тын өзектi мәселелер жиi және салауатты талқылауға
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түсiп жүрдi. Қазақстанда тұрып
жатқан өзге ұлтт ық топтардың —
украиндердің, ұйғырлардың, немiс
тердiң, татарлардың, түрiктердiң де
шоғырланған жерлерiнде ана тiл
дерiнде сабақ оқытатын мектептер ашу
қолға алынды. Көпұлтты Қазақстанда
тiл саясатының салауатты жүргiзiлуi
қоғамның саяси орнықтылығын қам
тамасыз ететiн факторлардың бiрi едi.
Қайта оралған есiмдер. Қазақстан
КП Орталық Комитетiнiң идеология
Нұрсұлтан Әбiшұлы
және ғылым мәселелерi жөнiндегi әр
Назарбаев
жылдары қабылданған қаулыларының
күшi жойылды. Қазақ фольклорының, әдебиетi мен
өнерiнiң бұған дейiн тыйым салынып келген көркем
шығармаларын тереңiрек зерттеу мүмкiндiгi туды. 1988
жылы Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетiнiң
қаулысымен 1930—1950 жылд ары жазықсыз жазаға
ұшыраған қазақ зиялыларының бiр тобы ақталды.
Олар: көрнектi ақын, философ Шәкәрiм Құдайбердiұлы (1858—
1931), жазушы әрi ғалым Жүсiпбек Аймауытов (1889—1931), жазушы,
педагог Мiржақып Дулатұлы (1885—1935), тiл, әдебиет, саясат, ғылым,
журналистика салаларында мол мұра қалдырған Ахмет Байтұрсын
ұлы (1873—1937), атақты ақын, белгiлi саясатшы, педагог Мағжан
Жұмабаев (1893—1938).

Кеңес билiгi жылдарында әртүрлi жаламен айдалып,
сотталып кеткен қоғам және мәдениет қайраткерлерiнiң
бұған дейiн ақталмағандарының өзi жүздеп саналатын.
Осы кезден бастап баспасөз бетiнде аса көрнектi қоғам
және мәдениет қайраткерлерi Әлихан Бөкейханов,
Мұхамеджан Тынышбаев, Халел Досмұхамедов, Жаһан
ша Досмұхамедов, Мұстафа Шоқай, Құдайберген Жұба
новтардың өмiрi мен қоғамдық қызметiне қатысты
шындықтар айтылған материалдар көптеп жариялана
бастады. Осыдан бастап большевиктiк лаңкестiк құрбан
дарын ақтау, олардың қоғамдық қызметiн саралап, баға
беру, Қазақстан тарихында алатын орнын анықтау түге
лiмен ұлт зиялыларының, қазақ халқының өз қолына
көштi.
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1. “Тiл саясатының дұрыс жүргiзiлуi қоғамдағы саяси орнықты-
лықты сақтауға тiкелей әсер етедi” деген пiкiрдi қалай түсiне-
сiңдер?
2. Мұғалiмнiң нұсқауымен Ә.Бөкейхановтың, М.Шоқайдың,
Х.Досмұхамедовтiң, Ж.Досмұхамедовтiң, М.Тынышбаевтың,
Қ.Жұбановтың өмiрi мен қызметi туралы қысқаша хабарлама
дайындаңдар.

§ 46. Демократияландыру үрдiсiнiң одан әрi
жалғасуы
Жаңаша ойлаудың сыртқы саясатты жүргiзуге игi ықпалы.
Кеңес Одағының саяси жүйесiн өзгерту шаралары. Қоғамдық-саяси
бiрлестiктер. Қарағанды шахтерлерiнiң ереуiлi. Жаңаөзен оқиғалары.

Халықаралық саясаттағы бәсеңдiктiң КСРО-ның iшкi
саясатына әсерi.
1980 жылдардың екiншi жартысында КСРО-да және өзге социалистiк
елдерде болып жатқан түбегейлi өзгерiстердi дүниежүзiлiк қауымдастық
қанағаттанғандықпен қабылдады. Мемлекетаралық қатынастар да күрт
өзгерiстерге ұшырады. Бұрын “орайы келсе, бас салады” деп есептелiнiп
келген капиталистiк елдер ойраны шығып жатқан социализм елдерiне
iзгiниеттiлiкпен қарады. Кеңес Одағы мен АҚШ арасындағы бәсекелесе
қарулануға шек қою, халықаралық қатынастарды идеологияландырудан
бас тарту, жаңаша ойлап, ғаламдық мәселелердi бiрлесiп шешу сияқты
әдеттегiден тыс байланыс пiшiндерi пайда болды. Сыртқы саясатты
қатаң халықаралық құқықтар негiзiнде құру бағыты орнықты. Ядролық
қаруды бiртiндеп жою бағдарламасының жасалуы, “жалпыеуропалық
шаңырақтағы” сенiмдiлiктi нығайту, қарулану деңгейiн күрт төмендетiп,
ақылға сыйымды мөлшерде қалдыру, бөтен өңiрлердегi әскерлердi алып
кету шаралары бүкiл әлем халқына жеңiлдiк әкелдi. Ядролық соғыс қаупi
мүлдем сейiлдi. Халықтар арасында сенiм ұялап, мемлекет басшылары
арасында iзгiниеттiлiк пайда болды. Социалистiк және капиталистiк
деп аталып келген елдер арасындағы тосқауылдар жойылып, ынтымақ
тастықтың жаңа пiшiндерi қалыптаса бастады.
КСРО және АҚШ арасында орта және таяу қашықтыққа ядролық
оқтұмсық алып ұшатын зымырандарды жою туралы келiсiмге қол
жеткiзiлдi. Кеңес Одағы Ауғанстандағы әскерiн алып кетудi 1989 жылы
аяқтады. 1991 жылы Прагада Варшава Шартына енетiн елдер бұл әскери
ұйымның жұмысын тоқтататыны туралы хаттамаға қол қойды.
Бұл құбылыстар бұрынғы социалистiк елдердегi партиялық-мемле
кеттiк құрылымдардың күйреуiне және демократиялық үдерiстердiң
тездеуiне ықпал еттi. 1989 жылдың соңғы айларында ГДР-де, Румынияда,
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Чехословакияда, Болгарияда болған саяси толқындар сол елдердегi
тоталитарлық режiмдердi жұлып тастап, демократиялық өкiметтердiң
орнауын қамтамасыз еттi. Революциялық толқулар әр елде әртүрлi, өз
ерекшелiктерiмен жүзеге асырылды. КСРО басшылары әр халықтың
қоғамдық құрылыс пен өмiр салтын өздерi дербес таңдап алу құқығын
мойындауға мәжбүр болды.
1989 жылы жаңадан сайланған КСРО халық депутаттарының
I съезiнде саяси, экономикалық-әлеуметтiк және рухани даму сала
ларындағы көптеген көлеңкелi жақтардың бетi ашылды. Қоғам дамуы
барысындағы дағдарыстың себептерiн iздеу, талдау әрекеттерi жасалды.
Демократиялық қоғам құру үшiн одақтас республикалардың мемлекеттiкқұқықтық кеңiстiктерiн қайта қарау мәселелерi көтерiлдi. Балтық
жағалауы республикаларының ұлттық-демократиялық қозғалыстары
бұдан бұрын да өздерiнiң одақтық шартқа отырмағандығын, тиiсiнше
одақтың заңды мүшесi емес екендiгiн айтып жүрген болатын. Жаңа
одақтық шарт жасасу арқылы одақтас республикалардың егемендiгiн
кеңейту туралы мәселелердiң көтерiлуi Кеңес Одағының тағдырына
қатысты аса iрi оқиғалардың бастамасы болды.

Дүниежүзiнiң тарихи даму сахнасында және КСРОда болып жатқан оқиғалар Қазақстанда орнаған жас
демократия үшiн күрестiң одан әрi өрлеуiне, бұқараның
саяси белсендiлiгiнiң артуына тiкелей ықпал еттi.
1989 жылдың күзiнде Қазақстанның Жоғарғы және
жергiлiктi кеңестерiнiң сайлауы өттi. Бұл сайлауда алғаш
рет балама кандидаттар дауысқа түстi. Олардың арасында
пәрмендi iс жүргiзуге қабiлеттi ынтал ы адамдар бар
едi. Бұл сайланым депутаттарының құрамына егемендi
және тәуелсiз Қазақстан мемлекетiнiң iргетасын қалау
жағдайында жұмыс iстеуге тура келдi.
1990 жылдарға аяқ басар шақта партияның барлық iске
араласуына шек қойыла бастады. Кеңестер алғаш рет өзiнiң
төл iсiне — заң шығарумен айналысуға, мемлекеттiң даму
үдерiсiне қатысты өзектi мәселелердi талқылап, шешiмдер
қабылдауға отырды. Бiртiндеп кәсiподақтар мен комсомол
ұйымдары да өз ерiктерiмен әрекеттенуге көше бастады.
Қоғамдық-саяси бiрлестiкт ердiң құрыла бастауы.
Адамдардың өзiнiң жүрек қалауымен қоғамдық-саяси
бiрлестiктер құрып, ұйымдасқан әрекет арқылы алдына
қойған мақсаттарына жетуге мүмкiндiк алуы республи
када демократиялық ұстанымдарды енгiзу үдерiсiндегi
маңызды қад амдардың бiрi болды. 1980 жылдардың
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соңында Қазақстанда да жоғарыд ағылардың бұйры
ғынсыз, компартияның рұқсатынсыз, халықтың қайнаған
ортасынан шыққан саяси белсендi адамдардың ұйымдас
тыруымен түрлi қозғалыстар мен саяси бiрлестiктер пайда
бола бастады. Олардың iшiндегi алдына iзгi мақсаттар
қойған ең iрiлерiнiң бiрi — “Невада—Семей” антиядролық,
экологиялық қозғалысы болды.
1989 жылдың 28 ақпанында Алматыда бой көтерген бұл қозғалыстың
ұйымдастырушысы және идеялық жетекшiсi белгiлi ақын, қоғам қайраткерi
Олжас Сүлейменов болды. Қозғалыс халыққа аса үлкен қасiрет әкелген
Семейдегi ядролық сынақ полигонын жаптыру мiндетiн алдына қойды.
Сонымен қоса, бұл саяси ұйым “5 — 5” формуласы бойынша әлемдегi аса
iрi полигондардың бәрiн жою, әскери мақсаттағы — ядролық соғыс қаупiн
ыдырату сияқты ғаламдық мәселелердi көтердi. Iзгi ниетi мен алға қойған
мақсатының айқындығы және ұйымдастырушыларының батылдығы мен
саяси көрегендiгiнiң арқасында “Невада—Семей” аз уақыт iшiнде бұқара
арасында кең танымал жалпыхалықтық қозғалысқа айналды.

Полигонға қатысты құпияларды ашу, тұрғындар
шеккен залалдың орнын толтыру мақсатымен қозғалыс
белсендiлерi түрлi шаралар — митингiлер, шерулер,
республикалық және халықаралық шеңберде ғылыми
мәслихаттар ұйымдастырды.
1. Антиядролық қозғалыс неге “Невада—Семей” деп аталған?
2. “5 — 5” деген формула ненi бiлдiредi?

1990 жылдың жазында “Азат” азаматтық қозғалысы
құрылды. Қозғалыс алдына аса үлкен саяси-әлеуметтiк
мақсаттар қойды. Қазақстанның егемендi ел болуы,
КСРО-дан бөлiнiп, өз алдына жеке мемлекет ретiнде
әлемдiк қауымдастыққа енуi қозғалысты ұйымдастыру
шылардың көкейкестi арманы едi. Республиканың
шынайы тәуелсiздiк алуы үшiн қажет шаралар — эконо
миканың басқару тұтқаларына ие болу, өз әскерiн құру,
өз валютасын айналысқа енгiзу, шетте жүрген қазақ
диаспорасын тарихи отанына қайтару, тоталит арлық
режiм кезiнде қатты зардап шеккен жергiлiктi ұлт өкiл
дерiнiң әлеуметтiк мәселелерiн шешу сияқты iрi және iзгi
мақсаттарды алдына қойды.
“Славян” қоғамы Қазақстанда тұратын славян тектi ұлт
өкiлдерiнiң мүдделерiн қорғау ниетiн көздеп құрылды.
Қазақстандық немiстердiң “Видергебурд” (қайта өрлеу)
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ұйымы аз уақыт iшiнде мүшелерi де көп, қаражаттары да
мол танымал бiрлестiкке айналып, шетелдермен, әсiресе
Германиямен тығыз байланыстар жасай бастады. Украин,
татар, корей, тағы басқа халықтардың тарихи-мәдени
ұйымдары сол ұлт өкiлдерi жинақы қоныстанған елдi
мекендердi қамтып, алдарына қойған саяси-ағартушылық
мақсаттарын орындауға кiрiстi.
1990 жылдың соңына таман Қазақстандағы саяси-қо
ғамдық бiрлестiктердiң саны жүзден асып кеттi. 1991 жыл
дың маусымында “Қазақ КСР-iндегi қоғамдық бiрлестiктер
туралы заң” қабылданды. Республикада шын мәнiндегi
пiкiр алуандығы көрiнiс беретiн көппартиялық саяси
құрылымның негiзi қалана бастады.
Қарағанды шахтерлерiнiң ереуiлi. 1989 жылы шiлде
де Ресейдегi Кузбасс, Украинадағы Донбасс кеншiлерiнiң
ереуiлге шығуы Қарағанды көмiр бассейнiнде iстейтiн
жұмысшылардың бас көтеруiне ықпал еттi. Кеншiлер
алғашында экономикалық талаптар қойды: еңбекақыны
көбейтудi, шахтадағы жұмыс жағдайын жақсартуды,
азықтың түрлерiн молайтуды алға тартты. Кейiннен бұ
ларға саяси талаптар қосылып, Семей полигонындағы
ядролық жарылыстарды тоқтату, Одақтық министрлiк
тердiң монополиясын жою мәселел ерi көтерiлдi. Бұл
талаптар көпшiлiктен қолдау тапты. Кеншiлер ереуiл
комитеттерiн құрып, ұйымдасқан түрде бас көтерулерiн
жалғастырды. Ереуiлшiлердi тыныштандыру үшiн Қа
рағандыға келген КСРО көмiр өнеркәсiбi министрiнiң
уәделерiне олар қанағаттанбады. Осы кезде Қазақстан
КП Орталық Комитетiнiң бiрiншi хатшылығына таяуда
сайланған Н.Назарбаев шұғыл ұшып келiп, кеншiлермен
бiрнеше кездесулер өткiздi. Екi жақ та орталық ведом
стволардың монополиялық билiктерiне наразылықтарын
бiлдiрiп, экономикалық дербестiктi жақтады. Республика
басшылығы кеншiлермен тiзе қоса отырып, халық бұқара
сының мүдделерiн қорғау бағытында жұмыс жүргiзуге
уағдаласты.
Жаңаөзен оқиғалары. 1989 жылдың маусым айында
Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласында халық
бұқарасының iрi бас көтеруi болды. Қаладағы түрлi
әлеум еттiк мәселелер адамдарды ашық наразылыққа
шығуға мәжбүр еттi. Мұнда тұрғын үй бөлуде өрескел
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бұрмалаушылыққа жол берiлдi. Мектепке дейiнгi балалар
мекемелерiне кезек баяу жылжыды. Жастар арасында
жұмыссыздық көбейдi. Оның себебi, мұнай мен газ өнiм
дерiн өндiретiн Одақ министрлiктерiнiң жергiлiктi тұр
ғындар арасынан кадрлар дайындамай, жұмыс күшiн рес
публикадан тыс жерден әкелiп, жаңа пәтерлердi соларға
таратуынан болды. Сауда, қоғамдық тамақтандыру, тұр
мыстық қызмет мекемелерiн басшылары да iстi өздерiне
қолайлы жаққа бұрды. Өнеркәсiп тауарларын бөлуде де
әдiлеттiк ұстанымдар сақталмады.
Әлеуметтiк қақтығыстың шығуына вахталық әдiспен
жұмыс iстеуге келiп, бар игiлiктi иемденiп алғандардың
жергiлiктi халықтың дәстүрлерiмен санасқысы келмеуi,
оларды дөрекi түрде кемсiтуi түрткi болды. Жаңаөзен
оқиғалары сырттай қарағанда ұлтаралық қақтығыс си
патында өттi. Жанжал алдымен жергiлiктi ұлт өкiлдерi
мен Кавказдан келушiлер арасындағы қайшыл ықтан
басталды. Ол қантөгiске дейiн жеткен жаппай тәртiпсiз
дiктерге ұласты. Бұл оқиғалар құқық қорғау органдары
ның және арнайы тапсырмамен әрекетке қосылған әскер
күшiмен басылды. Вахталық әдiспен жұмыс iстейтiндердiң
көпшiлiгi қаладан кетуге мәжбүр болды.
Дегенмен осындай iрi әлеуметтiк қақтығыстардан
кейiн де мәселе шешiлiп, жағдай оңала қойған жоқ. Өйткенi
саяси жанжалдың шығу төркiнi қазақтар мен кавказ
дықтардың арасындағы ұлт араздығынан емес, әлеуметтiк
мәселелердiң дұрыс және әдiл шешiм таппағандығында едi.
1991 жылы Оралда болған оқиғалар. 1990 жылы ақпан
айында Орал қаласында Қазақстанда алғашқылардың
бірі болып Орал казактары ұйымы құрылды. Алғашында
мәдени шаралармен шектелген бұл қозғалыс бірте-бір
те саяси мәселелерге араласа бастады. Олар Орал ка
зактарының Ресей тағына қызмет етуінің 400 жылдығын
кең ауқымда атап өтуге дайындала бастады. Бұл жер
гілікті қазақтардың ашу-ызасын туғызды. Жағдайдың
шиеленісуі 1991 жылы 15 қыркүйекте болды. Оралға
Ресейдің әр аймақтарынан жиналған казактар әскери
киіммен, казактардың дәстүрлі қаруларымен шеруге
шығуға тырысты. Бұл өз кезегінде Қазақстан аумағының
тұтастығына қауіп төндіретін шара болатын. Дегенмен
жергілікті екі халық та (қазақтар мен орыстар) сабыр
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лылық танытты. Ел сыйлайтын ардагерлердің көмегімен
бұл оқиғалар ешқандай жанжалсыз шешілді. Бұл респуб
лика басшылығы мен жергілікті билік үшін үлкен сабақ
болды.
1. 1989 жылғы Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесiнiң құрамын сайлау
барысында қандай жаңалықтар болды? Жоғарғы Кеңес өз қызметiнде немен айналысуға тиiстi едi?
2. Республика аумағында құрылған қоғамдық бiрлестiктердiң
негiзгiлерiн және олардың бағыттарын көрсетiп, дәптерлерiңе
жазып алыңдар.
3. Қарағанды кеншiлерiнiң үкiмет алдына қойған талаптары туралы
не ойлайсыңдар?
4. Жаңаөзен оқиғаларына қысқаша сипаттама берiңдер.

§ 47. Экономикада қалыптасқан жағдай
Экономикалық дағдарыстың тереңдей түсуi. Социалистiк
жоспарлы экономикадан бас тарту, нарықтық қатынастарға бетбұрыс.
Экономиканың дамуындағы кереғар екi тенденцияның орын алуы.
Сыртқы экономикалық байланыстар.

КСРО экономикасында қалыптасқан ахуал
Кеңес Одағының басшылары 1980 жылдар iшiнде экономикалық
дағдарыстың себептерiн, негiзiнен, дұрыс аңғарған болатын. Социалистiк
жоспарлы экономика деп аталғанымен, шын мәнiнде, адамның еңбекке
және материалдық игiлiктi қорғауға деген ынтасын жоққа шығаратын
теңгермешiлiк психологиядан арылмай ынша, әлеуметтiк өрлеу
болмайтындығын сезiну оларды революцияны жоғарыдан бастауға
алып келдi. Дегенмен сыртқы саясатта сындарлы бағыт ұстап, бұған
дейiн үнемi қарама-қарсылықта болып келген екi жүйенiң арасындағы
қатынастарды жұмсартып, әлемдi атом соғысы бұғауынан алып шығуда
шешушi рөл атқарған М. Горбачевтiң командасы экономика мәселелерiн
әлi бұрынғыша әмiр беру әдiстерiмен шешуге болады деген сенiмнен
арылмады. Әр республика өз шаруашылығын өзi басқаруы керек
деген сыңайдағы пiкiрлер мен талаптар жергiлiктi жерлерде ғана емес,
Орталықтың өзiнде де естiлiп жатқанымен, коммунистiк әкiмшiлiк оларды
жершiлдiк, ұлтшылдық бағыттағы саяси ойын деп қарады.
КСРО-ны жайлаған саяси-экономикалық терең дағдарыстың сырларын түсiнген және ол тығырықтан шығудың нақты жолдарын
көрсете бiлген зиялы қауым өкiлдерi де болды. Академик А.Сахаров
осындай адамдардың бiрi едi. Ресейдiң нағыз адал демократтары
одақтас республикалардың егемендiгiн шектеуден бас тарту, оларды
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жеке мемлекет ретiнде еркiне жiберу туралы да пiкiрлер айтып жүрдi.
Алғашқыда мұндайға үрке қараған ұлыдержавашыл, империяшыл бағыт
ұстағандар кейiннен одақты тарату идеясының белең алуымен ерiксiз
санасатын болды.
Кеңес Одағы экономикасының милитаристiк сипаты бұрынғыша
дүниежүзi елдерiн үрейлендiрумен болды. Бiр жағынан, орасан зор
ядролық арсеналы мен үлкен әскерiнiң болуы, екiншi жағынан,
халқының әлеуметтiк тұрмысының төмендiгi дүниежүзi саясатшыла
рының кейбiреулерiне ендi оған бай елдерге шабуыл жасағаннан басқа
ештеңе қалмағандай болып көрiндi. Экономикалық дағдарыстың одан
әрi шиеленiсуiнен тұрмыс деңгейiнiң төмендеуi республикалардың
тәуелсiздiкке ұмтылуын үдете түстi.
Мұны көрген Ресей кәсiпорындарын ұстап отырғандар “одақтас
республикаларға босқа кетiп жатқан байлықты” есептей бастады.
Оларға өзге республикалардың бәрiн тек Ресей асырап жатқандай
көрiндi. Республика әкiмшiлiктерi, керiсiнше, бүкiл Ресейдi шикiзатпен,
отынмен, тамақпен қамтамасыз етiп отырғандықтарын бар даусымен
айғайлап айтуға көштi. Ол кезде әр жақ өзi берiп жатқанын жақсы
есептей бiлгенiмен, алып жатқандарының ауқымын шамалай алмады.
Мұның арты экономикалық дағдарысқа әкелiп соқтырды. 70 жылдан астам уақыт бойы бiр-бiрiмен мыңдаған арналар арқылы ажы
рамастай байлап-матап тасталған кәсiпорындар арасындағы байла
ныстар үзiлдi.
Халықаралық қатынастардағы бәсеңдiк саясатының жеңiсiнен
туындаған соғыс қаруларын азайту және әскер санын шектеу шара
ларының нәтижесiнде әскери өнiмдер шығаратын кәсiпорындардың
көптеп конверсиялануы жағдайды одан әрi шиеленiстiрдi. Нағыз
экономикалық сарсаң осыдан басталды. Осыдан кейiн коммунистiк
әкiмшiлiк экономикадан өзге салаларға да бақылау жасай алмай қалды.
(Дүниежүзi тарихы. 9-сынып.)
Өндiрiс құрал-жабдықтарына не жатушы едi? Экономиканы социалистiк
және капиталистiк жолмен дамыту арасындағы ұстамды айырмашылық
неде?

Социалистiк жоспарлы экономикадан нарықтық
қатынасқа көшу. Қазақстан экономикасының құлдырауы
айқын бiлiне бастады. Бұл жерде қоғамның даму үде
рiсiнде қалыптасқан қарама-қарсы екi бағыттың орын
алып отырғанын — саяси өмiрде қоғамды демократия
ландыру барынша пәрмендi жүргiзiлген сайын эконо
микалық дағдарыстың да мейлiнше шиеленiсе түскендiгiн
аңғармау мүмкiн емес едi. Қоғамды демократияландыру
теңгермешiлiк заңдарымен сыйыспайтын едi. Мәселе бұл
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жерде өндiрiс құрал-жабдықтарына мемлекеттiк меншiкке
негiзделген, жоспарлы экономикадан өндiрiс құралжабдықтарына меншiктiң көптүрлiлiгiн енгiзу арқылы
нарықтық қатынастарға көшу туралы болды. Ал еш қиын
дықсыз, шырғалаңсыз, оңай жолмен қалыптасқан бағытты
өзгерте салу мүмкiн емес едi.
Одақтас республикалардың егемендiк құқықтарын
кеңейту шаралары шеңберiнде бiрқатар маңызды эко
номикалық заңдар қабылданды. “Қазақ КСР-iндегi мен
шiк туралы заң” бұған дейiнгi социалистiк қоғамдық даму
бағытынан бас тартып, экономикада түбегейлi бетбұрыс
жасап, нарықтық қатынастарды енгiзудiң бастамасы
болды. Бұл заң өндiрiс құрал-жабдықтарына мемлекеттiк
меншiктен өзге, жекеменшiктiң болу мүмкiндiгiн дәйектеп
бердi.
Осылай әлемдiк экономикалық кеңiстiктiң 1/3-iне дейiн
таралып, жартығасырлық тәжiрибеден өткен социалистiк
өндiрiс тәсiлiнiң тамырына балта шабылды. Өзге одақтас
республикалардағыдай Қазақстан экономикасы да на
рықтық қатынастарға бағыт алды, түрлi кооперативтер,
жекеменшiк фирмалар, шағын кәсiпорындар көптеп құ
рыла бастады.
Социализм идеялары қай елдерде, қашан пайда болып едi? Фран
цуздың утопиялық социализмi, К.Маркстiң ғылыми социализмi туралы
оқығандарыңды еске түсiрiңдер. (Дүниежүзi тарихы. 9-сынып.)

Экономикалық дағдарыстың тереңдей түсуi
Қазақстан экономикасының негiзгi ерекшелiктерi қандай едi?

Қазақстан экономикасын жаңа жағдайларға лайықтап
қайта құру iсiнде оның салалық құрылымындағы ерек
шелiктер белгiлi дәрежеде керi әсер еттi. Осы уақытқа
дейiн экономиканың өндiрушiлiк-шикiзаттық бағытта
жүргiзiлiп келуi, өңдеушi өнеркәсiптiң аздығы, көпшiлiкқолды тауар өндiрудегi дәрменсiздiк дербестiкке ұмтылыс
кезiнде үлкен кедергi болды. Бұдан бұрын қалыптасып
қалған халық шаруашылығының бұрмаланған құрылымы
республиканың Ресейге экономикалық тәуелд iлiгiн
үнемi алға тарта бердi. 1988 жылы республикадан сыртқа
6,7 млрд сомның өнiмi шығарылғанда, 13,8 млрд сомның
өнiмi сырттан әкелiнген едi.
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Қазақстанның шетке шығарған өнiмдерiнiң негiзiн
шикiзат және жартылай дайын өнiмдер құрады. Ал сырт
тан әкелiнгендер дайын, сондықтан да қымбат өнiмдер
болатын. Республика экономикасында қалыпт асқан
құрылымды тез өзгертiп жiберу мүмкiн емес едi. Ресми
түрде жарияланған “шаруашылықтың экстенсивтi форма
ларынан интенсивтi формаларына көшейiк” деген бағдар
дан кейiн де iс оңға баспай қойды. Ауыл шаруашылығын,
соның iшiнде, мал шаруашылығын дамытуға жұмсалған
қаржы күткен нәтиже бермедi. Компартияның басшылары
жариялаған жобалар iске аспады, берген уәделерi аяқсыз
қалды. Сонда да олар түбегейлi бетбұрыс жылдарының
өзiнде баяндамалар жасап, жалған ақпарат беруден бас
тартпады. Кейiнiрек бұған қалыптасқан ахуалды пайда
ланып, мемлекет мүлкiн аяусыз талау қосылды.
1991 жылы республикаға келiсiм бойынша жеткiзiлмеген бұйымдардың
мөлшерi ай сайын екi есеге жуық артып отырды. Материалдың, электр
қуатының жетiспеуiнен жұмыс уақытын жоғалту жағдайлары жиi көрiнiс
бере бастады. Кейбiр кәсiпорындар ұзақ мерзiмге тоқтауға мәжбүр болды.
Бұл жылы республика кәсiпорындарының 11%-ын құрайтын 533 зауыт
пен фабрика шығынмен шықты. Өнiм өндiру мен қызмет көрсетудiң көлемi
азайып, қаржы жағдайы мен ақша айналымын қиындатты.

Меншiктiң көптүрлiлiгi енгiзiлiп, жекешелендiру
үдерiсi белең алған кезде әкiмшiлiк пен кәсiпорын тұт
қаларын ұстап отырғандар мейлiнше еркiн қимылдау
мүмк iндiгiне ие болды. Олар демократиялық басқару
тұсында қалыптасқ ан “жұмсақтықты” пайдаланып,
қайткен күнде байлықты көбiрек басып қалу әрекеттерiн
жасады. Аз пайызбен несиелер алу, жалға беру, шағын
кәсiпорын ашу, коммерциялық фирмалар мен банктер
ашудың зор мүмкiндiктерiн билiк иелерi мен олардың
туыстары, сыбайластары еркiн пайдаланды. Олар тауар
өндiрудi мақсат тұтпады. Үзiлiп қалған байланыстарды
қайта жалғастыруға тырысқандар, көпшiлiкқолды тауар
лар шығарумен айналыспақ болғандар да табылды. Бiрақ
ондайлар өте аз болды және олардың шаруашылығы ман
дымады. Шын мәнiнде, экономиканы арттыруға үлес қосу
ниетiн ұстап, тауар шығарумен айналыспақ болғандар үшiн
тиiмсiз, ал мемлекет мүлкiн жекешелендiрудi көздегендер
үшiн қолайлы жағдай туды да, көпшiлiк бұқара күйзелiске
ұшырады.
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Сыртқы экономикалық байланыстардың артуы. 1980
жылд ардың соңына қарай Орталық тарапынан бақы
лаудың әлсiреуiнен республикалардың тiкелей шетел
дермен экономикалық, сауда байланыстарын жасау
мүмкiндiгi арта түстi. Қазақстан бұған дейiн де экспорт
қа бiраз дүние шығарып келген болатын. Бiрақ олардың
97%-ы шикiзаттар, материалдар және жартылай дайын
өнiмдерден тұрды.
Экономикалық даму бағытын мүлдем жаңа арнаға —
нарықтық қатынастар мен меншiктiң көптүрлiлiгiне
негiздеп қайта құру үшiн тағы бiрқатар маңызды заңдар
қабылдау керек болды. Орталықтан аулақтану тенденция
сы меңдеген сол кездегi өзге одақтас республикалар
сияқты Қазақстан үкiметi де “Қазақ КСР-iндегi еркiн
экономикалық аймақ туралы”, “Қазақ КСР-iндегi шетел
инвестициялары туралы” заңдар қабылдады. Республика
лық сыртқы экономикалық байланыс министрлiгi, Сырт
қы экономикалық банк құрылды. Әртүрлi экономикалық
ассоциациялардың, корпорациялардың құрылуы сауданың
дамуына әсер еттi. Сөйтiп, 1990 жылдың iшiнде оның
көлемi 1,5 есе артты. Жаңа құрылымдардың өсуiмен
қатар адамдардың iскерлiк белсендiлiгi артты. Бiрлескен
кәсiпорындар мен банктер құрыла бастады.
1990 жылдың қарашасында Сауд Арабиясымен бiрiккен “әл-БаракабанкҚазақстан” банкi құрылды. Корея республикасының “Самсунг” корпорация
сымен байланыс орнады. Қазақстанның Қытаймен арадағы сауда байла
ныстары едәуiр артты. Алматы — Үрiмшi әуе, Жаркент — Инин тасжол
қатынасы ашылды. 1991 жылдың бiрiншi жартысында Қазақстанда 24 елдiң
қатысуымен 35 бiрiккен кәсiпорын ресми тiркелдi.

Осы кезеңде республика экономикасы шетелдердiң
экономикалық және технологиялық көмегiнсiз оңала ал
майтын едi. Шетелдер капиталын әкелу үшiн республика
жаңа заңдар қабылдап, сырттан тартылған инвесторларды
5 жылға дейiн салықтан босатты. Бiрiккен кәсiпорындар,
негiзiнен, көпшiлiкқолды тауарлар шығаруға тиiс болды.
1. Экономиканың дамуындағы түбегейлi бетбұрыс деп ненi айтуға
болады?
2.“Социализм, шынында да, келешегi жоқ iлiм бе едi?” деген сұрақ
төңiрегiнде пiкiрлерiңдi айтыңдар. Социализмнiң күйреуi мен
Қазақстанның тәуелсiздiк алуы арасындағы байланыстарға
назар аударыңдар.
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3. Сыртқы экономикалық байланыстардың ұлғаюына қандай факторлар әсер еттi?
* 4. Нарықтық ұстанымдар енгiзiлгеннен кейiн де экономикалық дағдарыстың үнемi тереңдей беруiнiң себептерi не?
Бөлімге қорытынды
Кеңес өкiметi Қазақстанның түрлi аудандарында әр кездерде орнатылды.
Большевиктерге қарсы “ақтар” деп аталған күштер бiрiгiп, Азамат соғысын
бастады. Капиталистiк елдер қарулы күштерiн Кеңестерге қарсы аттандырды.
1920 жылы 4 қазанда РКФСР құрамында Қырғыз (Қазақ) Автономиялы
Кеңестiк Социалистiк Республикасы (ҚазАКСР-i) жарияланды. Билiк иелерi
1921 жылғы наурызда әскери коммунизмнен жаңа экономикалық саясатқа
көшу туралы шешiм қабылдады.
1921 жылдың жазында республиканың едәуiр бөлiгiн қуаңшылық
жайлады. Республика халқының 1/3 бөлiгi аштыққа ұшырады. Аштыққа iндет
қосылды.
Егер 1928 жылы Қазақстанда барлық шаруашылықтардың 2%-ы
ұжымдастырылған болса, ал 1931 жылдың қазан айына қарай 65%-дайы
ұжымдастырылды. Бiр миллионнан астам қазақ республикадан тыс жерге
көшiп кеттi, оның 616 мыңы қайтып оралған жоқ. 1931—1933 жылдары
республиканың 6,2 млн тұрғынының 2,1 млн-ы аштықтан қырылды.
1930—1932 жылдардағы аштық тарихқа “ұлы жұт”, қазақ халқының
аса зор қасiреттi жылдары ретiнде ендi.
Бұл жылдары республика аумағында 372 жаппай толқулар мен көте
рiлiстер болып өттi.
Бұған дейiн Ресей Федерациясының құрамында автономия болып
келген Қазақстан 1936 жылы одақтас республика болып қайта құрылып,
бұдан былай Қазақ Кеңестiк Социалистiк Республикасы (Қазақ КСР-i) деп
аталатын болды.
Соғыс жылдары Қазақстанда жасақталған әскери бөлімдер Мәскеу
үшін шайқаста ерекше ерлік көрсетті. Б.Момышұлы, И.Панфилов, т.б. өшпес
даңққа бөленді.
Қазақстандық әскери құрамалардың үштен бiрi Ленинград түбiнде
соғысты. Қазақстан Сталинград майданының ең жақын тылына айналды.
Мыңдаған қазақстандықтар Украинаны, Беларусьтi, Балтық республика
ларын, Кеңестiк Молдованы азат ету жолындағы ұрыстарға қатысты. Жау
тылындағы партизан қозғалысы қатарында соғысқан Қ.Қайсенов және
басқалар қаһармандық ерлiктерiмен тарихта қалды. Берлин операциясына
қатысқан кеңес жауынгерлерiмен бiрге қазақстандықтар да ержүректiк, ерлiк
және жоғары жауынгерлiк шеберлiк көрсеттi.
Соғыстан кейiнгi онжылдықтарда әмiршiл-әкiмшiл басқару жүйесiнiң дара
билiгi орнап, өктемдiгi күшейе түстi.
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Қазақстанда қуғын-сүргiн жаңа қарқын алды. 1940—1950 жылдары зия
лы қауымның көрнектi өкiлдерi қудаланды. Олардың арасында А. Жұбанов,
Е. Бекмаханов, Қ. Сәтбаев, М. Әуезов болды.
Қазақстан өнеркәсiбi бiржақты — шикiзаттық және өндiрушiлiк бағытта
дамыды. Халықтың әлеуметтiк-материалдық жағдайының жақсаруы баяу
жүрдi. Солтүстiк облыстарда тың игерудiң құптарлық нәтижелерiне қоса
мәдениет пен демографиялық үрдiстерге бұл оқиғалардың керi ықпалы
көбiрек болды.
1970 жылдардың екiншi жартысында Польшада, Қытайда түбегейлi
реформалар басталды. Кеңес Одағында коммунизм құру жоспары
орындалмайтыны белгiлi болғанда, кемелденген социализм тұжырымдамасы
қабылданды. Республиканың Ғылым академиясы КСРО-дағы iрi ғылыми
орталыққа айналды. Қазақстан ғалымдары генетикада, микробиологияда,
катализаторларды электрохимиялық әдiспен зерттеу бағыттарында iрi
табыстарға жеттi.
Экономика өндiрушiлiк-шикiзаттық сипатта қалып қойды. Экологиялық
дағдарыстар шиеленiсiп, оның зардаптары айқын бiлiне бастады. Қазақ
жастарын ауылда тұрақтандыру шаралары жүргiзiлдi.
1986 жылғы желтоқсан оқиғалары кеңестiк билiк иелерiнiң саяси
мәдениетiнiң төмендiгiн көрсеттi. Әмiршiл-әкiмшiлiк жүйеге қарсы шыққан
жастардың демократиялық қозғалысы жеңiлiске ұшырады, бiрақ бұл саяси
қозғалыстың тарихи маңызы болды. Желтоқсан оқиғаларынан кейiн
Қазақстандағы қайта құрулар қарқынды жүре бастады.
Қазақстанда қоғамдық-саяси бiрлестiктер көптеп құрыла бастады.
“Невада—Семей” қозғалысы көп iс тындырды. Елде саяси плюрализмге шы
найы жол ашылды. Халық бұқарасының саяси белсендiлiгi артты. Тiл саясатын
жүргiзу жаңа көзқарастар тұрғысынан қайта қаралды.
Одақтас республикалардың жеке мемлекет болып бөлiнiп шығу мәсе
лелерiнiң күн тәртiбiне қойылуы, әскери бұйымдар шығарып келген кәсiп
орындарды конверсиялау бұрынғы байланыстардың үзiлуiне апарып соқ
тырды. Өндiрiс құрал-жабдықтарына жекеменшiктiң енгiзiлiп, нарықтық
экономикаға бағыт алу қоғам дамуының социалистiк жолынан бас тартуға
алып келдi. Экономикалық дағдарыс тереңдей түстi. Сыртқы экономикалық
байланыстар кеңейдi.

III бөлiм. тәуелсіз қазақстан
Х тарау. Тәуелсіздік жолында

§ 48. Тәуелсiздiк жолындағы қадам
Орталықтан аулақтау тенденциялары. Президенттiк институттың
енгiзiлуi. Республика егемендiгiнiң жариялануы, оның маңызы мен
нәтижелерi.

Орталықтан аулақтау үдерiсiнiң белең алуы. Де
мократиялық қоғамға көшу қажеттiгi Орталық пен
одақт ас республикалар арасындағы, сол сияқты рес
публикалардың өзара қарым-қатынастарында қалып
тасқан жағдайларды қайта қарауды, осы қатынастардың
мемлекеттiк-құқықтық негiздерiн өзгертудi талап еттi.
1988 жылдан бастап алдымен Балтық бойындағы ұлттықдемократиялық қозғалыстар тарапынан жаңа одақтық
шарт жасау туралы мәселе қойыла бастады. Бұл мәселенi
КСРО халық депутаттарының I съезiнде жекелеген халық
қалаулылары да көтерген болатын.
Қайта құру идеяларын iске асыру оңайға соқпады.
1989 жылдың жазынан былайғы кезеңдегi КСРО шең
берiндегi саяси оқиғалар, орталықтандырылған жүйенi
бұзып, тоталитарлық рухтың көзiн жойып, түбегейлi
құрылымдық өзгерiстер жасамайынша реформаларды
жалғастыруға болмайтынын көрсеттi.
Жаңадан сайланған халық депутаттарының 1989 жыл
ғы маусымда өткен I съезiнде кеңес қоғамының дағдарысқа
ұшырауы себептерiн талдауға талпыныс жасалды. Онда
экономика саласында нарықтық қатынаст арға көшу,
жекеменшiктi енгiзу, тоталитарлық империяның орнына
демократиялық, азаматтық және құқықтық қоғам орнату
жөнiндегi мәселелер ашық сөз болды.
КСРО-дағы реформалардың жүргiзiлу барысындағы
түбегейлi бетбұрыстар осы кезеңнен басталды. Өз елде
рiнiң тәуелсiздiгiне қол жеткiзу үшiн, алдымен, Балтық
жағалауындағы республикалар — Латвияның, Литваның,
Эстонияның, кейiнiрек Украинаның, Қырғызстанның,
Ресейдiң парламенттерi мемлекеттiк егемендiк туралы
декларациялар қабылдады. Олардың үлгiсiмен 1990 жыл
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дың күзiнде бұрынғы КСРО құрамындағы республикалар
бiрiнен соң бiрi өз егемендiктерiн жариялай бастады.
Одаққа мүше республикалардың егемендiкке ұмтылысы,
олардың өз мәселелерiн өз еркiмен шешуге деген талпы
ныстары одақтық деңгейдегi билiк жүйесiнен түсiнiстiк
пен қолдау таппады. Ұлттық республикалардың тәуел
сiздiкке бағытталған әр қадамын орталық басшылары
сепаратизм және жершiлдiк, тiптi ұлтшылдық деп баға
лауға бейiм тұрды.
1989 жылы КСРО-ны тұрақты одақ ұстанымдары
негiзiнде қайта құру мүмкiндiктерi болған едi. Респуб
ликалар өздерiнiң мемлекеттiк құрылысын өздерi белгi
леу, өзiн-өзi билеу туралы мәселенi батыл қоя бастады.
Орталық теледидар, “Правда”, “Советская Россия” сияқты
газ еттер Балтық бойындағы республикал арда адам
құқығы бұзылуда, олардан үлгi алған КСРО-ның басқа
құрамдас бөлiктерi халықтар достығына қарсы жолға
түсуi ықтимал деген шу көтердi. Кеңес Одағының басшы
лығы алдымен Балтық бойы республикаларына қарсы
экономикалық және саяси жазалау шараларын қолданды.
КСРО басшылығы ел өмiрiнде орын алған күрделi өзге
рiстердi түсiнiп, бағалауда дәрменсiздiк көрсетiп, рес
публикалар алдындағы беделiнен айырылды. Ресей Феде
рациясының өз егемендiгiн жариялауы кеңестiк жүйеге
ауыр соққы болып тидi. Өйткенi Ресей КСРО-ның ең үлкен
республикасы және оның арқа сүйер тiрегi болатын.
Президенттiк институттың енгiзiлуi. 1990 жылы
сәуiрде республиканың Жоғарғы Кеңесiнiң ұйғаруымен
Қазақ КСР-i Президентiнiң қызметi тағайындалды. Жо
ғарғы Кеңестiң сол мәжiлiсiнде тұңғыш президент болып
Нұрсұлтан Назарбаев сайланды. Қалай болғанда да,
өкiмет билiгiнiң әлсiреп, экономиканың шұғыл күйреуi
жағдайында Қазақстанда саяси және экономикалық өмiрдi
тұрақтандыруға тұтқа болатын президенттiк басқарудың
енгiзiлуi заңды құбылыс едi. Ол кезде мұндай шешiмдердiң
қабылдануы да, оның iс жүзiне асырылуы да жылдам
жүрiп жатты және бұрынғы одақтас республикалар бiрiнiң
iстегенiн бiрi қайталап отырды.
Мемлекет басшылығына келген Н. Назарбаев КСРО-ның
келешегi туралы айтыстар жүрiп жатқан кезде жаңарған
федерация ұстанымдары негiзiнде одақты сақтап қалу
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үшiн белсендi күрес жүргiздi. Кейiнiрек Қазақстанның
жетекшiсi конфедерациялық құрылым ұсынысын көтердi.
Бiрақ елде орталықтан iргенi аулақтату үрдiсi үстемдiк
ала бердi.
Қазақ КСР-інiң мемлекеттiк егемендiгi туралы Декла
рацияның қабылдануы. Қазақстанда да күн өткен сайын
мемлекеттiк егемендiктi жариялауды талап етуш iлер
күшейе бастады. Қоғамдық қозғалыстар 1990 жылғы
қазан айында айрықша белсендiлiк көрсеттi. Күн сайын
Жоғарғы Кеңес үйiнiң алдында таңертеңнен кешке
дейiн саяси митингiлер өтiп жатты. Ал Алматы қалалық
партия комитетi үйiнiң алдында жастар пикет ұйымдас
тырып, аштық жариялады. Олар Қазақстанның тәуелсiз
ел болуын, жастарға қатысты әлеуметтiк мәселелердiң
дереу шешiлуiн, Кеңес Армиясын тез арада реформалауды
талап еттi. Республикадағы саяси жағдайдың шиеленiсуi
не Қазақстанның әртүрлi аудандарында құрыла бастаған
каз ачество ұйымдарының қазақ халқының намысын
қорлайтын әрекет ретiнде бағаланып, оған қоғамдық
қозғалыстардың бiрлесе соққы беруi үлкен түрткi болды.
Осындай жағдайда Жоғарғы Кеңестiң сессиясындағы бiр
қатар айтыс-тартыстардан кейiн, бұрынғы кеңестiк рес
публикалардың соңғыларының бiрi болып егемендiк ше
руiне Қазақстан да қосылды. 1990 жылғы 25 қазанда Жо
ғарғы Кеңес “Қазақ Кеңес Социалистiк Республикасының
мемлекеттiк егемендiгi туралы Декларация” қабылдады.
1990 жылғы 25 қазан — Қазақстанның мемлекеттiк егемендiгi
жарияланды.

Мемлекеттiк егемендiктiң жариялануы республика
өмiрiндегi аса маңызды саяси оқиға болды. Егемендiк
туралы құжатта Қазақстанның алдағы уақытта ұстана
тын бағыттары белгiлендi. Орналасқан аумағына, оның
қойнауына, суына, басқа да табиғи ресурстарына рес
публика ерекше меншiк құқығын жариялады. Азамат
тардың құқықтары мен бостандықтарының кепiлдiктерi
көрсетiлдi. Халықаралық қатынастардағы мәселелердi ше
шуде республиканың дербестiк танытатыны айқындалды.
Сонымен қоса, бұл құжаттың шын мәнiндегi мемлекеттiк егемендiкке
толық жауап бере алмайтын жақтары да болды. Олар, ең алдымен,
декларациядағы “Одақты сақтауға” қатысты баптардан көрiнiс тапты. Ол
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кезде қалыптасқан саяси рай жағдайында Орталық билiк органдарының
өкiлдерi бұрынғы одақтас республикалардың егемендiк шеруiне салқын,
кейде кекесiнмен қарады.

Қазақ КСР-інiң мемлекеттiк егемендiгi туралы Декла
рация қабылдауының тарихи маңызы зор болды. Бұл
республ иканы толық тәуелсiздiкке бастап апаратын
шынайы қадам едi.
Бұл кезде республиканың өз iшiнде мемлекеттiк
билiк органдарының құрылымдарында өзгерiстер болды.
Жоғарғы Кеңес жергiлiктi өзiн-өзi басқару туралы заң
қабылдады. Республиканың қаржыландыру, материалдықтехникалық және сыртқы экономикалық қызмет сала
сындағы әрекет мүмкiндiктерi молайды. Одақтас респуб
ликалармен тiкелей байланыстар жүзеге асырыла бастады.
Тұтас парламенттiк аппарат құрылды.
Егемендiк Қазақстан Президентiне еркiн қимылдауға
жол ашты. Экономикада, шетелдермен қатынаста тiкелей,
орталықтың рұқсатынсыз әрекет жасала бастады. Халық
аралық қатынастардағы жаңа бағыт ретiнде Семей атом
полигоны жабылуының маңызы зор болды.
Қазақстан Президентi Қазақ КСР-інiң Қауiпсiздiк
кеңесiн құру жөнiнде, Одақтық бағыныстағы мемлекеттiк
кәсiпорындар мен ұйымдарды Қазақстан үкiметiнiң
құзырына беру туралы, Қазақ КСР-інiң алтын және
алмаз қорын құру жөнiнде, Қазақ КСР-інiң сыртқы
экономикалық қызметiнiң тәуелсiздiгiн қамтамасыз ету
жөнiнде Жарлықтар шығарды. Бұл әрекеттер, жалпы
алғанда, одақтық министрлiктердiң үстемдiгiн жойып,
республиканың шын мәнiндегi тәуелсiздiгiне жол ашты.
Егемендiк жариялаған бұрынғы одақтас республикалар
ендi өзара тiкелей байланыстарға шыға бастады. Қазақстан
1990—1991 жылдар iшiнде Беларусьпен, Әзiрбайжанмен,
Қырғызстанмен, Өзбекстанмен, Ресеймен, Украинамен
экономикалық шарттар жасасып, өзара дост ық және
ынтымақтастық туралы келiсiмдерге қол қойды.
1. Қазақстанның мемлекеттiк егемендiгi жариялануының алғы-
шарттары туралы айтып берiңдер.
2. Президенттiк басқару жүйесiн енгiзудiң мәнi қандай болды?
3. Қазақ КСР-інiң егемендiгi туралы Декларацияның қабылдануының тарихи маңызы неде?
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§ 49. Егемендiк жағдайындағы саяси даму
Одақтық шарт төңiрегiндегi оқиғалар. 1991 жылғы тамыз бүлiгi
күндерiндегi Қазақстан. Қазақстан Компартиясының ақыры.

Жаңа одақтық шарттың дайындалуы. 1991 жылдың
жазына қарайғы кезеңдегi саяси оқиғалар тағы сол
КСРО-ның тағдырына қатысты өрбiп жатты. Егемендi
республикалар ендi Одақтық шарт қабылдау мәселесiне
келiп тiрелдi.
20 шiлдеде Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетiнiң кеңейтiлген IV пленумы болды. Бұған пленумға
мүше еместер де — облыс басшылары, Министрлер Ка
бинетiнiң мүшелерi, депутаттар, кәсiподақ пен комсомол
ұйымдарының жетекшiлерi шақырылды. Бiрiншi хатшы
Н. Назарбаев Қазақстан Компартиясы Орталық Коми
тетiнiң Одақтық шарттың жобасы жөнiндегi баяндамасын
жасады. Пленум жаңа одақтық шарттың жасалуын жақ
таған баламасыз шешiм қабылдады.
Бұдан кейiнгi оқиғалардың бәрi осы Одақтық шарттың
жасалу және қабылдану мәселелерiне байланысты өрбiдi.
Алайда шарттың жобасы Одақтың кейбiр басшыларына
өрескел қателiк болып көрiндi. Олар республикалар өкiл
дерiнiң шартқа қол қоюға жиналуына үш күн қалғанда
мемлекеттiк төңкерiс әрекетiн жасады. Тарихта тамыз
бүлiгi деп аталған бұл акцияны ұйымд астырушылар
өздерiн “Кеңес басшылығы” деп атап, КСРО-ны қайта
қалпына келтiрудi алдарына мақсат етiп қойғандарын
мәлiмдедi.
1991 жылғы тамыз бүлiгiн ұйымдастырушылар кiмдер? Олар құрған
мемлекеттiк ұйым және оның әрекетi туралы оқығандарыңды еске
түсiрiңдер. Оның ақыры немен тынып едi? (Дүниежүзi тарихы, 9-сынып.)

Тамыз бүлiгi күндерi саяси оқиғалардың өрбуi. Төтен
ше жағдайлар жөнiндегi мемлекеттiк комитеттiң (ТЖМК)
мемлекеттiк төңкерiс жасауға ұмтылысы КСРО-ның басқа
өңiрлерi сияқты егемендiкке бет алған Қазақстанда да
үлкен абыржушылық туғызды. 1991 жылы 19 тамызда
Президент Н. Назарбаев республикалық теледидар арқылы
Қазақстан халқына арнап сөз сөйледi.
ТЖМК бүлiгiне қарсы күрес, оны Мәскеуде Ресей Президентi
Б.Ельциннiң басқаруы, РФ Президентiнiң резиденциясын бү
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лiкшiлерден қорғау, ТЖМК шешiмiмен Мәскеуге енгiзiлген әскерге
қарсы тұру оқиғаларын еске түсiрiңдер. (Дүниежүзi тарихы, 9-сынып.)

20 тамыз күнi Н. Назарбаев жаңа мәлiмдеме жасап:
“Төтенше жағдай жариялау елдiң негiзгi заңына сәйкес
емес, сондықтан да үш адамнан тұратын басшылықтың
жарлықтары мен басқа құжаттарының заңды күшi жоқ,
сонымен қатар олар республикалардың мемлекеттiк еге
мендiк туралы декларацияларын аяққа басу болып табы
лады”, — деп жариялады.
Тек жоғары шендi әскерилер мен партиялық номенклатураның басындағы
топтар ғана қолдаған, халық бұқарасы тарапынан қарсылыққа кезiккен
ТЖМК 1991 жылғы 21 тамызда толық жеңiлiс тапқан болатын. Бұл оқиға
70 жылдан астам өмiр сүрген Кеңес үкiметiнiң бiржола құлауын тездеттi.
1991 жылы 20 тамызда қол қойылуға келiсiлген жаңа одақтық шарттың
ендi қажетi болмай қалды. Жекелеген республикалардың басшылары
орталықтан аулақтау үдерiсiн күшейтiп, шын мәнiндегi егемендiк жолында
батыл қадамдар жасай бастады. Украина мен Әзiрбайжан өз армияларын
құратындықтарын мәлiмдедi. (Дүниежүзi тарихы. 9-сынып.)

Қазақстан Компартиясының таратылуы. Бұл кезде
Қазақстан Компартиясы әлi де көп санды саяси күш
болатын. 1990 жылдың соңына қарай оның қатарында 800
мыңдай коммунист болды. Бұрынғыдай барлық облыстық,
қалалық, аудандық партия комитеттерi өз қызметтерiн
атқарып жатты. Алайда бүкiл одақ ауқымында жүрiп
жатқан үдерiстер Қазақстанды айналып өтпедi.
Бұқаралық ақпарат құралдарында жалпы КОКП мен
оның республикалық ұйымдарын сынға алған пiкiрлер
көптеп жарияланды. Партия комитеттерiнiң кадрларды
iрiктеу мен орналастырудағы, идеология мен экономика
салаларындағы орын алған қателiктерi ашық сынала
бастады. Халық алдында Қазақстан Коммунистiк пар
тиясының беделi күн сайын төмендей бердi. Партия
қатарынан өз еркiмен шығу әрекеттерi көбейдi.
Компартияның кейбiр жоғары лауазымды шенеу
нiктерi басқарған және оның Орталық Комитетiнiң хат
шылығы қолдаған мемлекеттiк төңкерiс әрекетiнiң сәт
сiздiкке ұшырауы КОКП-ның күйреуiне әкеп соқты. 1991
жылы тамыздың 23-iнде Н. Ә. Назарбаев КОКП Орталық
Комитетi Саяси Бюросының құрамынан шығат ыны
жөнiнде мәлiмдедi. Кейiннен Қазақстан Компартиясының
өзi де тұтастай КОКП-ның құрамынан шықты.
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1991 жылы тамыздың 28-iнде өткен Қазақстан КП Ор
талық Комитетiнiң пленумында сөз сөйлеген Н. Назарбаев:
“КОКП өзiнiң орталық басшылығы арқылы халықтық
абыройынан айырылды, — дей келiп, — бiртұтас құрылым
ретiнде ол ендi жоқ. Бiздiң Орталық Комитет те, Қазақстан
Компартиясы да бұрынғы күйiнде қала алмайды”, — деп
көрсеттi. Пленум Қазақстан Компартиясының төтенше
съезiн шақыруды ұйғарды. Төтенше съезд 1991 жылы
қыркүйектiң 7-сiнде болды. Ұзаққа созылған тартыстан
соң съезд Қазақстан Компартиясын тарату, оның орнына
жаңа партия құру туралы шешiм қабылдады. Жаңа ұйым
Социалистiк партия деп аталатын болды. Өзге одақтас
республикалар Компартиялары да дәл осы атты қабылдап
жатқан болатын.
Кезiнде Ленин және оның серiктерi құрған, 74 жыл
бойы Кеңестер Одағы аталған iрi мемлекеттi билеп, ұлттың
мемлекетi мен тiлi, байлары және кедейлерi болмайтын
жарқын болашақ идеясын белсендi насихаттаған, комму
низм атын жамылып, сан түрлi әлеуметтiк эксперименттер
жүргiзген Кеңес Одағының Коммунистiк партиясы осылай
тарих сахнасынан түстi.
Алайда Компартия тарағанымен, басшылықтың бар
лық буындарындағы коммунистiк номенклатура өз орын
дарында қалды. Тоталитарлық билiк кезiнде қатты езiлiп,
рухани жаншылған бұқара әлi есiн жия қойған жоқ едi.
Қазақстанда демократиялық еркiндiктi сезiну, бүкiл
халықтық iстерде белсендiлiк таныту өте төмен болды.
1991 жылғы 17 наурыз күнi жүргiзiлген референдумның қорытынды
лары осының айғағы. Бұл кезде Қазақстан ақпаратының үгiтiне иланған бұқа
ра халықтың 94,1%-ы Одақты сақтау қажеттiгiн жақтап дауыс берген болатын.
Бұрынғы Қазақстан Коммунистiк партиясы мүшелерiнiң көпшiлiгi оның
мирасқоры атанған Социалистiк партияға ықылас қойған жоқ. Бiрнеше
айдан кейiн партияшылар тобы өздерi Коммунистiк партия атаған саяси
ұйымдарын құрды.
1. 1991 жылғы тамыз бүлігі немен аяқталды?
2. Кезiнде аса қуатты партия болып көрiнген, әлемдегi саяси партияларының iшiндегi ең мықтысы да беделдiсi саналып келген
КОКП-ның тез таратылуының себебi неде?
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§ 50. Тәуелсiздiктiң жариялануы алдында
КСРО-ның ыдырауы. Мемлекет атауының өзгеруi. Қазақстанда
қалыптасқан саяси ахуал. Бүкiлхалықтық президент сайлауы.

КСРО-ның ыдырауы. 1991 жылдың желтоқсаны iрi
саяси оқиғаларға толы болды. Олардың ең бастысы КСРОның ыдырауы едi. Желтоқсанның 8-і күнi Минскiде бас
қосқан үш славян мемлекетiнiң басшылары өзара келiсiп,
1922 жылғы КСРО-ны құру туралы шарттың өз күшiн
жойғанын жариялады.
“Бiз, — деп көрсетiлген ол құжатта, — Беларусь, Ресей,
Украина 1922 жылғы Одақтық шартқа қол қоюшы, яғни
КСР Одағының құрылтайшылары болған мемлекеттер
ретiнде КСР Одағының халықаралық құқық субъектiсi ре
тiнде және геосаяси ақиқат тұрғысында өзiнiң өмiр сүруiн
тоқтатқанын мәлiмдеймiз”. Қол қоюшылар дайындаған
бұл құжатта КСРО заңдарының күшiн жойғандығы, одақ
тық органдардың жұмысын тоқтататындығы да атап көр
сетiлдi.
Сонымен қатар аталған үш мемлекеттiң басшылары
Тәуелсiз Мемлекеттер Одағының (ТМО) құрылғандығы
туралы мәлiмдедi.
1991 жылғы 13 желтоқсан күнi Ашхабадта Орта Азия
республикалары мен Қазақстанның жетекшiлерi бас
қосты. Олар Минскiде қабылданған шешiмдердi жақ
тайтындықтарын бiлдiрдi.
Осылайша дүниежүзiндегi аса iрi отаршыл империя
лардың соңғысы — Кеңес Одағы құлады. Соның нәтиже
сiнде Армения, Әзiрбайжан, Беларусь, Грузия, Қазақстан,
Қырғызстан, Латвия, Литва, Молдова, Өзбекстан, Тәжiк
стан, Түрiкменстан, Украина, Эстония мемлекеттерi
ғасырлар бойы аңсаған азаттыққа қол жеткiздi. Бұлардың
бәрi мыңдаған жылдық қалыптасқан тарихы бар, ұлттық
экономикасы, мәдениетi дамыған iрi елдер болатын. Мұн
дай елдердiң өзгенiң табанында жаншылып, ұлттық мем
лекеттiгiн жойып алуы тарихи әдiлеттiлiкке жатпас едi.
Қазақстанда қалыптасқан саяси ахуал. 1991 жылдың
желтоқсанына дейiн бұрынғы КСРО-ның қарамағында
болған республикалардың бәрi мемлекеттiк тәуелсiздiгiн
жариялаған болатын. Қазақстанның саясатшылары бұл
үдерiстердiң баянды дамуының соңын тосты. Оның әлеу
меттiк-экономикалық, саяси және демографиялық себеп
терi болды. Қазақ елi — Ресей құрамында ең ұзақ уақыт
219

болған ел. Қазақ халқы Кеңес үкiметi қалыптастырып
кеткен демографиялық саясат салдарынан өз жерiнде
ұлттық азшылыққа ұшыраған болатын. Сондықтан
республика тәуелсiздiгi төңiрегiндегi айтыстар әлi де қызу
жүрiп жатты.
Осы кезеңде Қазақстанның тәуелсiздiк алуына қарсы
күштер белең алып, Орыс автономиясын құру немесе
солтүстiк облыстарды Ресейге қосу “идеялары” көрiнiс
бердi. “Қазақстанда тұратын орыстiлдi халықтың құ
қықтары аяққа тапталып жатыр-мыс” деген айғайлар
жиi естiлетiн. Тәуелсiздiк туралы заңды талқылау кезiнде
Жоғарғы Кеңес мiнб ерiнен “Тәуелс iздiк туралы заң
қабылдаудың қажетi не?”, “Бұрынғы империя жоқ, сонда
Қазақстан кiмнен тәуелсiз болғысы келедi?”, “Мұны халық
шешсiн, референдумға салайық” деген сияқты ұсыныстар
мен талаптар алға тартылды.
Республика атауының өзгеруi. 1991 жылы 10 жел
тоқсан күнi республика атауын өзгерту туралы заң қа
былд анды. Бұдан былай Қазақ Кеңестiк Социалистiк
республикасы Қазақстан Республикасы (Қазақстан) деп
аталатын болды. Қазақ елi коммунистiк тоталитарлық
режiм тұсында таңылған кеңестiк социалистiк анықтауы
шынан бiржола құтылды. Бұл да тәуелсiздiкке барар
жолдағы бiр маңызды баспалдақ болды.
Бүкiлхалықтық президент сайлауы. Республиканың
егемендiгiн жариялауға байланысты ендi президенттi
бүкiл халық болып сайлау қажеттiгi туды. Осыған орай,
Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесi 1991 жылы 16 қазанда қау
лы қабылдады. Бұл қаулы бой ынш а президентт iкке
кандидаттар тiркеу қарашаның 10-ына дейiн, ал сайлау
желтоқсанның 1-i күнi өтетiн болып белгiлендi. Бұл кезде
ендi ғана құрыла бастаған саяси партиялар президент
сайлауына қатысуға дайын емес болатын. Нәтижесінде
республиканың президенттiгiне жалғыз үмiткер болып
Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесi ұсынған Н. Назарбаев тiркелдi.
Республика тұрғындарының iшiнде сайлауға сайлау
құқығы барлардың 88,23%-ы қатысып, олардың 98,78%-ы
Н. Назарбаевқа дауыс бердi. Желтоқсанның 10-ы күнi
Н. Назарбаев Республика сарайында салтанатты түрде ант
қабылдап, Қазақстан Республикасының халық сайлаған
Президентi ретiнде ресми iске кiрiстi.
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Нұрсұлтан Әбiшұлы Назарбаев еңбек жолын 1960 жылы Қарағанды
облысының Темiртау қаласындағы “Қазметаллургқ ұрылыс” тресiнде
жұмысшы болып бастады. 1969 жылдан партиялық қызметке ауысып,
Темiртау қалалық комсомол комитетiнiң бiрiншi хатшысы, қалалық партия
комитетiнде бөлiм меңгерушiсi, екiншi хатшы болып iстедi. 1973—1977 жыл
дары Қарағанды металлургия комбинатында партком хатшысы, облыстық
партия комитетiнде екiншi хатшы қызметтерiн атқарды. 1979—1984
жылдары Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетiнiң хатшысы, 1984
жылдан Қазақ КСР Министрлер Кеңесiнiң Төрағасы болып қызмет iстедi. 1990
жылғы сәуiрде республика Жоғарғы Кеңесiнде Қазақ КСР-інiң Президентi
болып сайланды.

Президент Н. Назарбаевтың алдында күрделi мiндет
тер тұрды: Қазақстан экономикасының бiржақты шикi
заттық-өндiрушiлiк бағыты, соның әсерiнен өзгелерге
тәуелдiлiгi, өнеркәсiптi қалалардағы экономиканың негiзгi
тұтқаларына ие болып отырған топтардың қысымы, нарық
қатынастары тудырып отырған қиындықтар, т.б. Сонымен
қатар ұлтаралық татулықтың көпұлтты Қазақстан үшiн
маңызы зор едi.

*

1. Бүкiлхалықтық президент сайлауының Жоғарғы Кеңестегi президент сайлауынан қандай айырмашылығы бар?
2. Республика атауының өзгеруiнде қандай мән бар деп ойлайсыңдар?
3. Қазақстанның тәуелсiздiк алуына кiмдер, нелiктен қарсы болды?
4. КСРО-ның ыдырауының дүниежүзiлiк саясатта қандай өзгерiстер әкелгенi туралы қысқаша хабарлама жасап, пiкiр алысыңдар.
Төмендегi мезгiлнаманы көшiрiп алып, есте сақтаңдар.

1991 жыл, 1 желтоқсан — Н. Ә. Назарбаев Қазақстан Республикасының
Президентi болып сайланды.
1991 жыл, 8 желтоқсан — Минскiдегi славян республикалары
басшыларының кездесуi. КСРО-ны таратып, Тәуелсiз Мемлекеттер Одағын
құру туралы шешiмiнiң қабылдануы.
1991 жыл, 10 желтоқсан — Қазақ КСР-i Қазақстан Республикасы
болып атала бастады.
1991 жыл, 13 желтоқсан — Орта Азия республикалары мен Қазақстан
басшыларының Ашхабадтағы кездесуi.

§ 51. Қазақстанның мемлекеттiк тәуелсiздiгiн
жариялауы және ТМД-ның құрылуы
Тәуелсiздiк туралы заңның қабылдануы. Тәуелсiздiктiң негiзгi
ұстанымдары. Қазақстанның мемлекеттiк тәуелсiздiгiнiң тарихи
маңызы. Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығының құрылуы.
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Қазақстанның мемлекеттiк тәуелсiздiгiн жариялауы.
1991 жылдың соңына қарай Қазақстанның тәуелсiздiгiн
жариялауға болатын қолайлы жағдай қалыптасты. Дү
ниежүзiндегi және бұрынғы КСРО-дағы саяси ахуал —
1991 жылғы тамыз бүлiгi және оны ұйымд астыру
шылардың жеңiлуi, КСРО-ның өмiр сүруiн тоқтатуы,
Тәуелсiз Мемлекеттер Одағының құрылуы, одақтас
республикалардың жеке мемлекет болып бөлiнiп шығуы
Қазақстанның да тәуелсiздiгiн жариялауын тездеттi.
Бұл жерде өзге республикалардың бәрiнiң дерлiк,
соның iшiнде, Ресейдiң өзiнiң мемлекеттiк тәуелсiздiгiн
жариялауы шешушi рөл атқарды. Ақыры, тамыз бүлiгi
нен кейiнгi төрт ай iшiнде аса шиеленiскен саяси күрес
үлкен тарихи маңызы бар ұлы оқиғамен аяқталды.
1991 жылы желтоқсанның 16-сында “Қазақстан Респуб
ликасының мемлекеттiк тәуелсiздiгi туралы” Қазақстан
Республикасының Конституциялық Заңы қабылданды.
Қазақстан Республикасының мемлекеттiк тәуелсiздiгi
жарияланды.
1991 жылғы 16 желтоқсан — Қазақстан Республикасының мемлекеттiк
тәуелсiздiгiнiң жариялануы, Тәуелсiздiк күнi.

Қазақстанның мемлекеттiк тәуелсiздiк алуының
тарихи маңызы. Тәуелсiздiк Қазақстанға қазақ халқының
екi жарым ғасырдан астам уақыт бойы үзбей жүргiзген
күресi арқылы келдi. Бұл мерзiм iшiнде қазақ халқы патша
отаршылары мен большевиктiк шовинистiк аппараттың
үстемдiгiне қарсы 400-ге жуық көтерiлiс жасады. Тәуел
сiздiк жолында ауыр шығындарға ұшырады: күрес үстiнде
қаза тапты, концентрациялы лагерьлерге айдалды, аштан
қырылды, шетелдерге тентiреп кеттi, зиялы қауымын
жоғалтты, тiлi мен мәдениетiнен айырылуға таяды.
Қазақстанның мемлекеттiк тәуелсiздiгiн алуына оның
аумағында тұратын қазақтан өзге ұлт өкiлдерi де — орыс
тар, украиндер, немiстер, өзбектер, ұйғырлар үлкен үлес
қосты. Өздерi азаматы болып табылатын мемлекеттi, суын
iшiп, жерiн жайлап отырған, кезiнде пана болған, құшақ
жайып қарсы алып, төрiне шығарған қазақ халқын сыйлай
бiлетiн олардың басым көпшiлiгi туған республикасының
тәуелсiздiгiн шын жүрегiмен қалады. Осы оқиғаның
болуын тездетуге барынша жәрдемдестi.
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Қазақстан Республикасының мемлекеттiк тәуелсiздiгiн
жариялауы қазақ халқының тарихындағы шын мәнiндегi
ұлы оқиға болды. Қазақстанның тәуелсiз мемлекет ретiнде
әлемдiк қауымдастыққа енуi бұған дейiн тоталитарлық
әкiмшiлiк жүргiзiп келген қазақ халқын ассимиляция
лау, қазақ жерiн Ресей империясының бөлiгiне айналдыру
саясатының күлiн көкке ұшырды. Қазақ халқы ұлт ретiнде
жойылып кету қаупiнен құтылды. Ұлттық тiл, мәдениет,
дәстүр, мораль қайта жанданып, өзiнiң табиғи даму
жолына қайта түстi. Ұлттық зиялы қауымның қалып
тасуына және дамуына жағдай жасалды. Большевиктер
билеген жылдары ерiксiз шетелге ауып кеткен Қазақстан
азаматтарының тарихи отанына қайта орал уын а жол
ашылды. Қазақ ұлты қайта түледi. Әлем халықтарымен
терезесi тең, iргелi ел болу құқығына ие болды.
Бұған дейiн орталықтың шикiзат базасы, арзан еңбек
күшi ретiнде пайдаланылып келген республика меншiктiң
көптүрлiлiгiне негiзделген нарықтық қатынастарға көше
отырып, экономикалық өрлеу жолына түстi. Дүниежүзi мем
лекеттерiмен экономикалық байланыстарын арттырды.
Тәуелсiз Қазақстан демократиялық даму жолын қа
лаған, зайырлы, әлеуметтiк және құқықтық мемлекет
бол ып құрылды. Республика тұрғындары азаматтық
еркiндiк пен әлеуметтiк теңдiктi сезiне бастады. Саяси
партиялар мен қоғамдық бiрлестiктердiң құрылуына жол
ашылды. Бұқаралық ақпарат идеологиялық бақылаудан
құтылды. Пiкiрдiң алуантүрлiлiгiне жол берiлдi. Тарих
тағы ақтаңдақтардың сырлары ашылды. Жазықсыз жа
заланғандар ақталды. Ұлтаралық қатынастардың нағыз
келбетi ашылды.
Қазақстанның мемлекеттiк тәуелсiздiк алуының
хал ықа ралық маңызы. Бұрынғы КСРО-ның қарама
ғындағы өзге елдермен бiрге Қазақстанның тәуелсiздiк
алуының халықаралық маңызы болды. Еуропаның шы
ғысы мен Азияның батысында бейбiтсүйгiш және демо
кратиялық жаңару жолын қалаған жаңа мемлекет пайда
болды. Әлеуметтiк қауымдастық жаңа демократияшыл
күштермен толықтырылды. Аумағында атом қаруы орна
ласқан мемлекет ретiнде Қазақстан Республикасының
сыртқы саясаттағы әр адымына әлем саясатшылары көңiл
бөлiп отырды. Қазақстанның атом қаруынан бас тарту
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ынтасы әлемде атом соғысын болдырмау үшiн күреске
қосылған маңызды үлес болды.
Қазақстан Республикасы әлемдiк қауымдастықтың
теңқұқылы мүшесi болып жарияланды. 1992 жылғы
2 наурызда Қазақстан Республикасы Бiрiккен Ұлттар Ұйы
мына мүше болып қабылданды.
Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығының құрылуы.
Бұрын КСРО құрамында болған, кейiн өздерiнiң тәуел
сiздiктерiн жариялаған республикалар — Армения, Әзiр
байжан, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Молдова, Өз
бекстан, Ресей Федерациясы, Тәжiкстан, Түрiкменстан,
Украина басшылары Алматыда бас қосты. 21 желтоқсан
күнi аталған тәуелсiз мемлекеттердiң жетекшiлерi тәуелсiз
мемлекеттердiң жаңа ұйымын құрғандары туралы хатта
маға қол қойды. Бұл жолы одақ сөзi достастық сөзiмен
алмастырылды.
Осылай Алматыдағы кездесудiң нәтижесiнде Тәуелсiз
Мемлекеттер Достастығы (ТМД) дүниеге келдi. Алматы
кездесуiнен кейiн Кеңес Одағы iс жүзiнде өмiр сүруiн
тоқтатып, ресми құжатта айтылғандай, “Армения Респуб
ликасы, Әзiрбайжан Республикасы, Беларусь Респуб
ликасы, Қазақстан Республикасы, Қырғыз Республикасы,
Молдова Республикасы, Өзбекстан Республикасы, Ресей
Федерациясы (РФ), Тәжiкстан Республикасы, Түрiкмен
стан Республикасы және Украина теңқұқылы негiзде
және жоғары дәрежеде Келiсушi тараптар ретiнде Тәуелсiз
Мемлекеттердiң Достастығын құрды”. Хаттамаға жоға
рыда аталған республикалардың басшылары Л. ТерПетросян, А. Муталибов, С. Шушкевич, Н. Назарбаев,
А. Ақаев, М. Снегур, И. Каримов, Б. Ельцин, Р. Нәбиев,
С. Ниязов және Л. Кравчук қол қойды.
Алматы кездесуiнде қол жеткiзген уағдаластықтың
маңыздыларының бiрi ядролық қаруға байланысты бiрiк
кен шаралар туралы келiсiм болды. Оған сол кезде аума
ғында ядролық қаруы болған Беларусь, Қазақстан, Ресей
және Украина басшылары қол қойды. Келiсiм бойынша
оған мүше мемлекеттер ядролық қару жөнiнде бiрiккен
саясат қалыптастырып, ТМД мүшел ерiнiң ұжымдық
қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге тиiс болды.
Қазақстан Қарулы Күштерiнiң құрылуы. Респуб
ликаның Қарулы Күштерiн құру мемлекетiмiздiң Негiзгi
Заңына сай жүзеге асырылды.
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Қазақстан Республикасы мемлекеттiк тәуелсiздiгiн
жариялаған соң, Қорғаныс Комитетi құрылды. Оның
құзырына Қазақстан аумағында орналасқан бұрынғы
КСРО Қарулы Күштерiнiң әскерлерi мен қару-жарағы
қарады. 1992 жылы 7 мамырда Республика Президентiнiң
жарлығымен Қорғаныс Комитетi Қазақстан Респуб
ликасының Қорғаныс министрлiгi болып қайта құрылды.
Тәуелсiз Қазақстанның алғашқы Қорғаныс министрi бо
лып генерал-лейтенант С. Нұрмағамбетов тағайындалды.
1997 жылдың қарашасынан бастап Республика Қарулы
Күштерi жалпы мiндеттердi орындайтын, әуе кеңiстiгi мен
мемлекеттiк шекараны қорғайтын үш бөлiнiстен тұратын
құрылымға көше бастады.
1991 жыл 21 желтоқсан — Алматы кеңесi. Тәуелсiз Мемлекеттер
Достастығын құрудың толық аяқталуы.
Саяси және экономикалық тәуелсiздiк деп ненi айтатын едi?
1. Неге КСРО-ның таратылуы туралы мәселенi оған кiретiн
15 одақтас республикалардың өкiлдерi емес, үш славян мемлекетiнiң басшылары шештi деп ойлайсыңдар?
2. КСРО-ның күйреуiн дұрыс деп есептейсiңдер ме? Бұған қандай
балама жол болуы мүмкiн едi?
3. Тәуелсiздiк Қазақстанға қандай жағдайда келдi?
4. Қазақстанның мемлекеттiк тәуелсiздiк алуының тарихи
маңызы неде?
5. Жаңа мемлекеттiң орнығуында Қарулы Күштер қандай рөл
атқарады?

XI тарау. Тәуелсіз қазақстанның қоғамдықсаяси дамуы

§ 52. Жоғарғы Кеңес және 1993 жылғы
Конституция
Жоғарғы Кеңес. 1993 жылғы Конституция. Сайлау туралы жаңа
кодекстiң қабылдануы. Жоғарғы Кеңестiң өзiн-өзi таратуы.

Тәуелсiздiк жағдайындағы республиканың Жоғарғы
Кеңесi. Қазақстан империяның билiгiнен босағаннан
кейiн, мемлекеттiк тәуелсiздiктi нығайтудың шаралары
жедел қарқынмен жүргiзiле бастады. Компарт ия
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ның билiгi тұсында баламасыз сайланса да, Қазақ КСР
Жоғарғы Кеңесiнiң XII шақырылымының құрамында
демократиялық ұстанымдар үшiн белсендi күрес жүргiзе
тiн депутаттар көп едi. Жаңашылдыққа толы әрбiр әрекет
нәтижеге жетiп отырды.
1990 жылдың басында сайланған Жоғары Кеңестiң XII
шақырылымының құрамы бұрынғыдай жылына екi рет
мәжiлiстерiн өткiзiп, тарап кетiп отырмай, шын мәнiндегi
парламенттiң атқаратын төл iсiмен — заң шығарумен
тұрақты айналыса бастады. 1992 жылдың шiлдесiнде
“Қазақстан Республикасының ұлттық қауiпс iздiк
органдары туралы” және “Қазақстан Республикасының
Ішкi iстерi әскерлерi туралы”, осы жылдың желтоқсан
айында “Қазақстан Республикасының қорғанысы мен
Қарулы Күштерi туралы” Қазақстан Республикасының
заңдарының қабылдануы жаңа мемлекеттiң өзiн-өзi би
леуге жасаған нақты қадамының, оның тәуелсiздiгiнiң
сөз жүзiнде емес, iс жүзiнде беки түскендiгiнiң айғағы
болды. Күш қолданатын ведомстволардың республиканың
құзырына өтуi Президенттiң де, заңды және басқарушы
билiк органдарының да Қазақстан Республикасының
келешегiне деген сенiмiн арттырды.
1992 жылы 2 шiлдеде “Қазақстан Республикасының
Конституциялық сотын сайлау туралы” Қазақстан Респуб
ликасы Жоғарғы Кеңесiнiң қаулысы жарыққа шықты.
Сонымен дүниежүзiнiң демократиялы елдерiнд егiдей
Қазақстанда да үш тармақты билiк пен басқару жүйесiнiң
негiзi қаланды.
Ұзаққа созылған талқылаулар мен таңдаулардан кейiн
1992 жылдың маусымында Тәуелсiз Қазақстанның
Елтаңбасы мен Туының жаңа үлгiлерi қабылданды.
Кейiнiрек, осы жылдың желтоқсан айында Әнұранның
жаңа мәтiнi бекiтiлдi.
1992—1993 жылдар iшiнде Жоғарғы Кеңес тағы
бiрқатар маңызды экономикалық және әлеуметтiк заңдар
қабылдады. Қазақ КСР-i тұсындағы кейбiр заңдар қайта
қаралды, толықтырылды және жетiлдiрiлдi.
Мысалы, 1992 жылдың тамызында шыққан “Жеке кәсiпкерлiктi қорғау
және қолдау туралы” Қазақстан Республикасының заңы жекешелендiру
үдерiсiне қатысы бар бұрын шыққан заңдарды толықтырып, нарықтық
226

экономиканың бағытын одан әрi нықтай түстi. Жоғарғы Кеңес бiлiм, мәдениет,
халық тұрмысы, зейнеткерлер мен өзге де кейбiр әлеуметтiк топтарды
қорғау, т.б. мәселелерге қатысы бар заңдар қабылдады.

Өзi өмiр сүрген 4 жылға жуық уақыт iшiнде Жоғарғы
Кеңес 250-ден астам заңдар мен мемлекеттiк маңызы бар
құжаттарға жолдама бердi. Олардың арасында Қазақстан
Республикасының тәуелсiздiгi туралы акт және Тәуелсiз
Қазақстанның жаңа Конституциясы бар.
1993 жылғы Конституция. Қазақстанның тәуелсiз
мемлекет болып жарияланып, әлемдiк қауымдастыққа
енуi — Республиканың сол мәртебесiне сай Конститу
циясын — Негiзгi Заңын қайта қарау мәселесiн алға
тартты. Коммунистiк болашақтан бас тартып, өркениеттi
қоғам құру, нарық қатынастарына өтуге байланысты
өндiрiс құрал-жабдықтарына меншiктiң көптүрлiлiгiн
енгiзу, құқықтық мемлекет құрудың негiздерiн қалау,
көппартиялылық пен пiкiр алуандығын қамтамасыз ете
отырып, дүниежүзiндегi дамыған елдер қабылдаған демо
кратиялық ұстанымдарды батыл енгiзу, азаматтардың
құқықтары, бостандықтары және еркiндiктерiн кеңейте
отырып, олардың мiндеттерiн де нақтылай түсу, т.б.
қоғамдық дамудың өзектi мәселелерi жаңа Конституцияда
тұжырымдалуға тиiс болды.
Қазақстан Республикасының тәуелсiз мәртебесiне сай
жаңа Конституциясы 1993 жылы қаңтардың 28-і күнi қа
былданды. Бұл күн Қазақстан Республикасының мерекелi
күнi болып жарияланды.
Төрт бөлiмнен тұратын Негiзгi Заң 21 тарау мен 131 бапты бiрiктiрдi.
Оның кiрiспесiнде былай делiндi: “Бiз, Қазақстан халқы, дүниежүзiлiк
қоғамдастықтың ажырамас бөлiгi бола отырып, адам құқығы мен
бостандығының басымдығын тани отырып, демократиялық қоғам мен
құқықтық мемлекет құруға бекем бел байлап, азаматтық татулық пен
ұлтаралық келiсiмдi, өзiмiз үшiн және ұрпақтарымыз үшiн лайықты өмiрдi
қамтамасыз етудi қалай отырып, осы Конституцияны қабылдаймыз”.

Конституция бойынша, “Қазақстан Республикасы —
демократиялық, зайырлы және бiртұтас мемлекет” деп
жарияланды. Қазақстан Республикасы адамды, оның
өмiрiн, бостандықтары мен құқықтарын аса қымбат қа
зына деп таныды. Халық республикадағы мемлекеттiк
билiктiң қайнар көзi болып табылады. Қазақстан хал
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қының атынан билiк жүргiзуге тек Республика Жоғарғы
Кеңесiнiң және Президентiнiң ғана құқығы бар.
Конституцияның тұжырымдары бойынша, республика
азаматтарына заңды жолмен ақпарат алу, еркiн қоныс
аудару, жиналыстарға, шерулерге, митингiлерге қатынасу,
ереуiлге шығу, меншiк иесi болу құқығы берiлдi.
Конституция республика азаматтығына қатысты тұжы
рымдарды айқындап бердi. Қазақстан Республикасы
ның азаматтығын алған адам басқа елдiң азаматы бола
алмайды. Негiзгi Заңның тұжырымдары бойынша, кезiнде
республика аумағынан лажсыз кеткен адамдар мен шетел
дерде тұратын қазақ жұртшылығының өкiлдерiне тарихи
отанына оралуға жол ашылды.
Негiзгi заңда Қазақстан Республикасындағы мемле
кеттiк тiл — қазақ тiлi екендiгi, ал орыс тiлi ұлтаралық
қатынас тiлi деп анықталды. Сонымен бiрге басқа тiлдер
дi де қолдауға, олардың қолдану аясының кеңiп, еркiн
дамуына кепiлдiк берiлдi.
Конституцияның қабылдануының үлкен саяси-әлеу
метт iк маңызы болды. Қазақстан бiртұтас, тәуелсiз,
демократиялық мемлекет ретiнде қайта жарияланды.
Ұлттық, унитарлы мемлекеттiң бұлжымастығы қуаттал
ды.
Ол азаматтардың шын мәнiндегi бостандықтары мен
еркiндiктерiн негiздей отырып, Қазақстанда көппартия
лылық пен пiкiр алуандығы негiзiнде нағыз демокра
тиялық және құқықтық мемлекет құрудың iргетасын
қалап бердi.
Экономикалық даму саласында Негiзгi заң өндiрiс құ
рал-жабдықтарына мемлекеттiк монополистiк меншiктi
жойып, меншiктiң көптүрлiлiгiн енгiзудi дәйектеуiмен
елдiң социалистiк даму жолынан бас тартып, нарық қаты
настарына көшуiнiң негiздерiн жасап бердi.
Тәуелсiз Қазақстанның жаңа Конституциясы респуб
лика экономикасын, саяси-әлеуметтiк дамуын, қауiпсiз
дiгiн, iшкi және сыртқы саясатын түгелдей қайта қарап,
жаңаша құруға апаратын өзге заңдардың қабылдануын
қамтамасыз еттi. Түптеп келгенде, бұл оқиғалар Қазақ
станның қоғамдық-тарихи даму жолында большевиктер
тұсында ұстанған бағыттарынан бас тартып, мүлдем жаңа
арнаға түсуiнiң заңдастырылуы едi.
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1993 жылғы Конституция өтпелi кезеңнiң ахуалын
сипаттайтын құжат ретiнде, жүрiп жатқан реформалар
ға байланысты мiндеттердi, әлеуметтiк-экономикалық
және саяси мәселелердi шешуге бағытталды. Конституция
қарама-қайшылықты жағдайда әзiрленiп, қабылданды.
Оның дайындалу үдерiсiне түрлi саяси күштер әсер етуге
тырысты. Дегенмен өзiнiң өтпелi дәуiрге лайық сипаты
мен жүзеге аспай қалған мүмкiндiктерiне қарамастан, бұл
құжат екi жыл бойы республиканың Негiзгi заңы ретiндегi
өзiнiң тарихи мiндетiн атқарды.
Жоғарғы Кеңестiң өзiн-өзi таратуы. Тарих көшi алға
жылжыған сайын, өмiр шындығының серпiнi атқарушы
билiк органдарының қызметiмен сәйкессiздiкке түсе бердi.
Мұның арты демократияның пiсiп-жетiлмеген шағында
бола беретiн оғаш құбылыстарға апарып соқтырды. 1993
жылдың күзiнде кейбiр жергiлiктi кеңестер өзiн-өзi тарата
бастады.
Өзiн-өзi таратқан алғашқы кеңес Алматы қаласындағы халық депутатта
рының Алатау аудандық кеңесi болды. Өз әрiптестерiне арнаған үндеуiнде
аудандық кеңестiң депутаттары ескi кеңестер өз шешiмдерiн қалыптасқан
жағдайда елдегi саяси және экономикалық үдерiстерге әсер етуге, мемлекеттi
дағдарыстан шығаруға қабiлетсiз деп түсiндiрдi. 1993 жылғы қарашаның
соңына дейiн түрлi деңгейдегi 100-ге жуық кеңестер өзiн-өзi тарататындығын
жариялады. Олардың қатарында Алматы қалалық және облыстық кеңестерi
болды. Республика Жоғарғы Кеңесi депутаттарының бiр тобы осы органның
өзiн-өзi таратуы жөнiнде ұсыныстар жасады.

Елде қалыптасқан саяси жағдайды республика басшы
лығы өкiлеттi және билiк органдарының басқа дәуiрде —
кеңестiк кезеңде құрылғандығымен, ал жаңа қоғамды
ескi әдiстермен қалыптастыруға болмайтындығымен тү
сiндiрдi. Бұдан былайғы кезеңде мәжiлiстерiн өткiзуге
жеткiлiктi кворумның ешқашан болмайтындығына көз
жеткiзген соң, Жоғарғы Кеңестiң төрағасы С. Әбдiлдин
1993 жылдың 13 желтоқсанында оның таратылғанын рес
ми түрде жариялады.
Республиканың жаңа парламентi сайланғанша мемле
кеттi басқару өкiлеттiгi Президентке тапсырылды.
1. Үш тармақты билiк жүйесi деген не? Жоғарғы Кеңес қабылдаған
мемлекеттiк тәуелсiздiктi нығайтатын заңдар мен құжаттар
туралы не бiлесiңдер?
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2. 1993 жылғы Конституцияның тарихи маңызы неде? Қоғамдық
құрылыстың түбегейлi өзгеруi Жаңа Конституциядағы қандай
тұжырымдардан көрiнiс бердi?
3. Жоғарғы және жергiлiктi кеңестер депутаттарының өз ерiк
терiмен депутаттық өкiлеттiктерiн тоқтатуының себебi неде?
Осы туралы ойларыңды ортаға салып талқылаңдар.
4. 1993 жылғы Конституцияның келтiрiлген тұжырымдарын
Кеңестiк Конституциядағы тұжырымдармен салыстыра отырып,
айырмашылықтарын атаңдар.

§53. Қазақстандық парламентаризм.
1995 жылғы Конституция
Сайлау туралы жаңа кодекс. Саяси партиялар және олардың
жетекшiлерi. Кәсiпқой парламенттiң дүниеге келуi. Президенттiң
өкiлдiк мерзiмiнiң ұзартылуы. 1995 жылғы Конституция. Қазақстан
халқы Ассамблеясының құрылуы.

Сайлау туралы жаңа кодекстiң қабылдануы. Кеңестер
таратылып, мемлекеттiк және атқарушы билiк тұтастай
өз қарауына берiлгеннен кейiн, Президент 1993 жылдың
9 желтоқсанында Қазақстан Республикасының Сайлау
туралы кодексiн қабылдау туралы Жарлыққа қол қойды.
Қазақстан Республикасының Сайлау туралы кодексiн
де Қазақстан Республикасы Конституциясының сайлау
туралы қағидаларын басшылыққа ала отырып, сайлау
өткiзудiң механизмдерi тәптiштеп көрсетiлдi. Жаңа
Кодекс бойынша, Қазақстан Республикасының Жоғарғы
Кеңесiнiң құрамы 177 депутаттан тұратын болды. Оның
42-сi Қазақстан Президентi жасайтын мемлекеттiк тiзiм
бойынша тағайындалады. Жоғарғы Кеңеске депутаттыққа
кандидаттарды қоғамдық бiрлестiктер ұсынатыны, сол
сияқты жекелеген азаматтардың өздерiн-өздерi ұсына
алатыны туралы баптар енгiзiлдi.
Жаңа кодекс бойынша, Қазақстан Республикасының
Жоғарғы Кеңесiне және мәслихат деп атала бастаған
жергiлiктi билiк органдарына сайлау өткiзу 1994 жылдың
7 наурызына белгiлендi.
Парламенттiк республика мен президенттiк республиканың
айырмашылығы неде? (Адам. Қоғам. Құқық. 9-сынып.)
Қазақстандағы мемлекеттiк басқарудың президенттiк республика
формасы неден көрiнiс бердi?
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Сайлау қарсаңындағы саяси партиялардың ахуалы.
Қазақстанда Коммунистiк партия беделiнен айырылып,
ыдырап жатқан кезде құрылған өзге саяси бiрлестiктердiң
алғашқысы Қазақстан Республикалық партиясы (ҚРП)
болды. ҚРП аса қуатты және iрi азаматтық қозғалыс
“Азаттың” мүшелерiнен құрылды. Оның жақтастары көп
және бiрыңғай жергiлiктi ұлт өкiлдерiнен тұратын едi.
Алайда 1992—1993 жылдар iшiнде ҚРП аса ауыр
дағдарыс жағдайын басынан кешiрдi. Партия жiкке
бөлiндi. Оның жетекшiлерiнiң арасында бiтiспес жанжал,
баспасөз бетiнде бiрiн-бiрi пәтуасыз әшкерелеу басталды.
Партия жетекшiлерi мұның түбiнде тығырыққа тiрейтiнiн
аңғармады. Соның нәтижесiнде жоғарғы және жергiлiктi
билiк органдарының сайлауы қарсаңында ҚРП санасуға
тұратындай саяси күш ретiнде көрiне алмады.
Республика жұртшылығы алдында бар беделiнен
айырылған компартияның бұрынғы белсендiлерi құрып
жатқан Социалистiк партияны қалың халық бұқара
сының қолдай қоймасы сол кездiң өзiнде-ақ әйгiленiп
қалған болатын. Осы жағдай Қазақстан Республикалық
партиясына балама саяси ұйым құру қажеттiгiн туғызды.
Халықтық Конгресс партиясы (ХКП) осылай дүниеге
келген едi. Жаңа құрылым бiрден интернационалдық
бағыт ұстайтынын, Президент әкiмшiлiгiнiң iшкi, сыртқы
саясатына сәйкес әрекет жүргiзетiнiн бағдарламаларында
айқындап бердi.
Оның есесiне, Қазақстанның саяси көкжиегiнде жаңа
қоғамдық бiрлестiк пайда болды. 1993 жылдың ақпанында
Қазақстан халық бiрлiгi одағы (ҚХБО) дүниеге келдi.
ҚХБО-ны құру тiкелей әкiмшiлiк шаралармен жүзеге
асырылды. Құрылу мәслихатында бұл одақ өзiнiң жұрт
таныған жетекшiсi ретiнде Президент Н. Назарбаевты
атады.
Қозғалыс пен партияның арасында қандай айырмашылық бар
екенiн естерiңе түсiрiңдер. (Адам. Қоғам. Құқық. 9-сынып. “Қоғамдық
бiрлестiктер”).

Сайлау науқаны басталар кезеңде ҚХБО-ның респуб
ликаның барлық облыстары мен аудандарында, қалала
рында құрылу мәслихаттары өткiзiлдi. Iрi кәсiпорындар
мен шаруашылықтардың, мекемелердiң бәрiнде дерлiктей
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бастауыш ұйымдары құрылды. Республикалық ақпарат
құралдары бұл ұйымды күн құрғатпай насихаттап жатты.
1993 жылдың соңына қарай Қазақстанда ресми тiр
келген үш саяси партия — Социалистiк партия, Қазақстан
Республикалық партиясы, Қазақстан Халық Конгресi
партиялары жұмыс iстедi. Қоғамдық қозғалыстар арасынан
“Невада—Семей”, “Азат” және ҚХБО ел арасында беделдi
және танымал болды. Бұлардан басқа 11 iрi ұлттық-мәдени
құрылымдар әрекет еттi. Қоғамдық саяси бiрлестiктердiң
жалпы саны 300-ден асты.
Кәсiпқой Парламенттiң дүниеге келуi. Республикада
алғаш рет көппартиялық негiзде шын мәнiнде заң
шығаруға қабiлеттi парламент сайланды. Коммунистiк
билiк тұсындағыдай, депутаттар құрамында заң жоба
ларын талқылауға, қоғамға пайдалы ұсыныстар айтуға
шамалары келмейтiн жұмысшы мен шаруа өкiлдерiнiң
пайыздық үлесiн жасауға тырысу бұл жолы болған
жоқ. Бiлiмi мен мамандығы жағынан депутаттар құра
мы заң жобаларын жасап, қабылдай алатындай деңгейде
болд ы.
Сайлаудың жүргiзiлуiн халықаралық құқық қорғау ұйымдары мен
шетелдердiң сарапшылары бақылады. Сайлауға сайлау құқығы бар
республика азаматтарының 73,52%-ы қатысты. Қазақстан Республикасы
Жоғарғы Кеңесiне барлығы 176 депутат сайланды.
Қоғамдық бiрлестiктер бойынша ең көп орынды ҚХБО алды. Қазақстан
Республикасының кәсiподақ федерациясынан 11 адам, Қазақстан Халық
Конгресi партиясынан 9 адам, Қазақстан Социалистiк партиясынан 8 адам,
Қазақстан Республикасының шаруалар одағынан 4 адам, “Лад” қоғамдық
қозғалысынан 4 адам депутаттық орынды иемдендi.

1994 жылы сәуiрдiң 19-ында жаңа парламент өз жұ
мысын бастады. Қазақстан Республикасы жаңа парла
ментiнiң төрағасы болып депутат Ә. Кекiлбаев сайланды.
Сайлау қорытындылары сайланған құрамының, негiзiнен,
республика басшылығының осыған дейiн жүргiзiп келген
бағытын ұстайтындығын көрсеттi.
Жоғарғы Кеңестiң сайлауымен қатар жергiлiктi билiк органдарының
да депутаттар құрамы сайланды. “Қазақстан Республикасының өкiлдi және
атқарушы органдары туралы” заң бойынша жергiлiктi мәслихаттарға сай
ланатын депутаттардың саны едәуiр азайып, облыстарда 45, қалалар
да 30, облыстық аудандарда 25 адамға дейiн қысқартылды. Жергiлiктi билiк
органдарының құрамы осы заңға сай жасақталды.
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Алматы. Республика алаңы

Алайда 1994 жылғы 7 наурызда сайланған парламент
Конституциялық соттың шешiмiмен осы сайлау бары
сында кейбiр учаскелерде сайлау тәртiбiнiң бұзылуына
байланысты 1995 жылы көктемде таратылды.
Президент Н. Назарбаевтың өкiлеттiк мерзiмiн
ұзарту. 1995 жылы Қазақстан халқы Ассамблеясының
үндеуiне және республика Президентiнiң 1995 жылғы
26 сәуiрдегi Жарлығына сәйкес референдум өткiзiлдi.
Референдумға қатысушыларға “Сiз 1991 жылы 1 жел
тоқсанда бүкiл халық сайлаған Қазақстан Респ убл и
касының Президентi Н. Назарбаевтың өкiлеттiк мерзiмiн
2000 жылдың 1 желтоқсанына дейiн ұзартуға келiсесiз
бе?” деген сұрақ қойылды. Референдумға қатысқан қазақ
стандықтардың басым көпшiлiгi Н.Назарбаевтың пре
зиденттiк мерзiмiн ұзартуды жақтап дауыс бердi.
Қазақстан Республикасының 1995 жылғы Конститу
циясы. Қазақстан Республикасы Президентiнiң ұсыны
сымен 1995 жылы 30 тамызда өткен республикалық
референдумда мемлекетiмiздiң жаңа Конституциясы
қабылданды. Онда мемлекетiмiздiң қазiргi таңдағы жағ
дайы, оның өркендеу үдерiстерi мен әлемнiң жоғары
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дамыған елдерiнiң (соның iшiнде, Францияның) консти
туциялық тәжiрибесi ескерiлдi. Сонымен қатар 1993
жылғы Конституцияда орын алған кейбiр қайшылықтар
түзетiлiп, бұлыңғыр және екiұшты қағидалар нақтыланды.
1995 жылғы Конституцияның негiзiне алдымен адам мен
азаматтың құқықтары алынды.
30 тамыз — Конституция күнi.

Республиканың жаңа Конституциясында заң шыға
рушы, атқарушы және сот билiгi жүйелерiнiң мiндеттерi
мен олардың өзара қатынастары барынша нақтылы ай
қындалған. Жаңа Конституцияның қабылдануымен елi
мiзде президенттiк басқаруды қалыптастыру iсi аяқталды.
Конституция 98 бапты бiрiктiретiн 9 бөлiмнен тұрады.
Олар: Жалпы ережелер; Адам және азамат; Президент;
Парламент; Yкiмет; Конституциялық Кеңес, Соттар және
сот төрелiгi; Жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi
басқару; Қорытынды және өтпелi ережелер деп аталады.
1995 жылғы Конституция бойынша Қазақстан парла
ментi тұрақты жұмыс iстейтiн екi палатадан — Сенат
пен Мәжiлiстен тұрады. Сенаттың құрамы әр облыстың,
республикалық маңызы бар қаланың және Қазақстан
Республикасының астанасының әрқайсысынан сайланып
келген екi адамнан, соған қосымша Парламент өкiлеттiгi
мерзiмiне Республика Президентi тағайындаған 7 депутат
тан құралады. Мәжiлiс Республиканың әкiмшiлiкаумақтық бөлiнiсi ескерiле отырып құрылатын және
сайлаушылар саны шамамен тең бiр мандатты аумақтық
сайлау округтерi бойынша сайланатын 67 депутаттан
тұрады.
1995 жылы күзде республика парламентiнiң жаңа сайлауы өттi. 1996
жылдың 30 қаңтарында Алматыда тұрақты жұмыс iстейтiн және екi палата
дан — Сенат пен Мәжiлiстен тұратын Парламент өз жұмысын бастады.
1995 жылғы Конституцияның мазмұнын естерiңе түсiрiңдер, бөлiмдер
бойынша негiзгi қағидаларды анықтаңдар. (Адам. Қоғам. Құқық.
9-сынып.)

Қазақстан халқы Ассамблеясы. Қазақстан халқы
Ассамблеясы Қазақстан Республикасы Президентінің
жанындағы кеңесші-ақылшы орган ретінде 1995 жылы
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құрылды. Алғашқы атауы — Қазақстан халықтары
Ассамблеясы. Ол этносаралық және конфессияаралық
қатынастарды үйлестіретін институт болып табылады.
Дүниежүзілік қауымдастық Қазақстан халқының бірлігі
мен оған қол жеткізуге септігін тигізіп отырған Қазақстан
халқы Ассамблеясын атап өтуде.
2007 жылы күшіне енгізілген “Қазақстан Республика
сының Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар ен
гізу туралы” заң бойынша ҚР Парламенті Мәжілісінің тоғыз
депутаты Қазақстан халқы Ассамблеясынан сайланатын
болды. Ассамблея 2008 жылы өткен XIV сессиясында
этносаралық толеранттықтың қазақстандық моделінің бес
негізгі ұстанымын сараптады. Олар мыналар: халықтың
бірлігі; ұлттың маңызды құндылықтары — толеранттық
және жауапкершілік; мемлекет құрушы этностың ұйыс
тырушы рөлі; баға жетпес байлық — этностық, конфес
сиялық, мәдени, тілдік көптүрлілік; мәдениет пен тілді
дамытуға қажетті жағдайларды мемлекет жасауы.
1. Кәсiпқой парламент дегендi қалай түсiнесiңдер?
2. Қазақстанда саяси партиялардың әлсiз, бұқараның саяси белсендiлiгiнiң төмен болуының себебi неде?
3. Бұқараның саяси мәдениетiнiң өсуiне қандай факторлар әсер
етедi деп ойлайсыңдар?
4. Демократия мен демагогия арасындағы айырма қандай?
5. Көпше түрдегi “халықтар” деген сөздi жекеше түрдегi “халық”
сөзiмен алмастырудың себебi не деп ойлайсыңдар?

§ 54. Демократиялық үдерістің одан әрі дамуы
Саяси плюрализм. ҚР Негізгі заңына өзгерістер енгізу. Президент
және парламент сайлаулары. Ел тәуелсіздігінің 20 жылдығын
мерекелеу. Көппартиялық жүйеге өту.

Ғасырлар тоғысындағы саяси оқиғалар. 1995 жылғы
референдумның нәтижесi бойынша Н. Назарбаевтың
президенттiк қызметi 2000 жылға дейiн созылды. 1999
жылы қаңтардың 10-ында Қазақстан Президентiн мерзi
мiнен бұрын сайлау өткiзiлдi. Бұл жағдай: “Ғасырлар
тоғыс ында саяси оқиғаларды қаб аттастырмай, жаңа
мыңжылдыққа жаңа президенттiң басқаруымен барған
дұрыс”, — деп түсiндiрiлдi.
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Сайлау болардың алдында 1998 жылы Конститу
цияға Парламенттiң шешiмiмен өзгерiстер енгiзiлдi.
Президенттiң өкiлдiк мерзiмi 5 жылдан 7 жылға ұзарты
лып, үмiткер жасының 65-тен аспауы керектiгiн айқын
дайтын шек алынып тасталды. 1998 жылдың қазанынан
1999 жылдың қаңтарының басына дейiн созылған сайлау
алдындағы науқан ел өмiрiндегi iрi саяси оқиға болды.
Сайлауда Н. Назарбаев үлкен басымдықпен жеңiске жеттi.
Осы жылғы Парламент сайлауы екi кезеңге бөлiнiп
жүргiзiлдi. 17 қыркүйекте жергiлiктi мәслихаттардың
бiрiккен жиналыстарында сайланған депутаттардың есе
бiнен Парламенттiң жоғарғы палатасы — Сенаттың құра
мы жаңарды. 10—24 қазан аралығында алғаш рет саяси
партиялар тiзiм бойынша мәжiлiстегi бөлiнген он орын
үшiн таласты. Республика Парламентiнiң жаңа құрамы
1 желтоқсанда жұмысқа кiрiсiп кеттi.
Қоғамның демократиялық құрылуын одан әрi жедел
дету, сөз бостандығы, Қазақстанда ашық қоғамды одан
әрi дамыту, демократиялық институттарды жетiлдiру ха
қында БАҚ-та пiкiрталастар жүрiп жатты. Қоғамда орын
алып отырған құқықбұзушылықтың жиiлеп кетуi, кезек
күттiрмейтiн әлеуметтiк мәселелер ашық талқыланды.
2001 жылы Қазақстанның саяси көкжиегiнде “Қазақ
станның демократиялық таңдауы” қоғамдық қозғалысы
пайда болды. Оның ұйымдастырушылары үкiметтiң
құрамындағы және басқа билiк құрылымдарындағы жас
олигархтар едi. Кейiнiрек осы қозғалыстың негiзiнде екi
саяси партия құрылды.
Саяси реформаларды одан әрi жүргiзуде оң қадамдар
жасалды. Қоғамды демократияландыру жөнiнде “Ұлттық
комиссия құру” туралы Президент Жарлығына қол
қойылды. “Конструктивтi оппозицияның” өкiлдерi үкiмет
құрамына кiрдi.
2004 жылы қыркүйекте Парламент Мәжiлiсiнiң
кезектi сайлауы алдында қоғамның саяси өмiрiнде бел
сендiлiк байқалды. Саяси партиялар туралы жаңа заң
бойынша ресми тiркелу үшiн 50000 мүше болуы қажет
тiгiн талап еткен жоғары межеден көрiнген 12 саяси пар
тия Қазақстанның саяси кеңiстiгiнде ресми әрекет ете
бастады. Бiрақ олардың жартысы уақыт сынына төтеп бере
алмады, саяси кеңiстiктен жойылып кеттi.
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Келесi президент сайлауы заңмен межеленген мерзiмде
2005 жылы өттi. Төрт кандидаттың қатысуымен, бала
малы негiзде өткен сайлауда Қазақстан халқының басым
көпшiлiгi Н.Назарбаевқа дауыс бердi. Бұл жолы ол
сайлауға қатысқандардың 91%-ының дауысын жинап,
жетi жылға президенттiк лауазымға сайланды.
Президенттiк-парламенттiк республикаға бетбұрыс.
Қазақстанда президенттiк басқару формасын сақтай
отырып, президенттiк-парламенттiк республикаға адым
жасалды. 2007 жылы Парламент Конституцияға өзгер
тулер мен толықтырулар енгiзу жөнiнде келесi заңды
қабылдады. Өзгертулер елдi одан әрі демократияланды
руға және саяси жаңғыртуға, партиялардың ықпалымен
парламенттiң рөлiн арттыруға, оның үкiметке әсер етуiне
және оның қызметiне бақылау жүргiзуiне, адам құқығын
қорғау кепiлдiгiн нығайтуға бағытталды. Өзгертiлген
Конституция бойынша президент бес жылға сайланатын
болды.
Мәжiлiс пропорциялық жүйемен жасақталады: 107
депутаттың 98-i партиялық тiзiммен, қалған 9 депутат
Қазақстан халқы Ассамблеясынан сайланады. 2007
жылғы 8 тамыздағы кезектен тыс сайлаудың қорытын
дылары бойынша “Нұр Отан” Халықтық-демократиялық
партиясы сайлауға қатысқандардың 88%-ын жеңiп алып,
парламенттi құрды. Саналы түрде ерiк бiлдiру қорытынды
сында сайлаушылар бiр партияға сенiм бiлдiрдi.
2011 жылғы референдум мәселесінің қойылуы және
презид ент сайлауы. Қазақстан президентінің кезекті
сайлауы 2012 жылы өткізілуі тиіс еді. Алайда 2010
жылдың желтоқсанында Өскеменде өткен бір форумда бір
топ қайраткерлер Президенттің өкілеттігін 2020 жылға
дейін ұзарту ынтасын көтерді. Бұл саяси актіге заңдылық
реңк беру үшін олар жалпыреспубликалық референдум
өткізуді ұсынды.
Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комис
сиясы (ОСК) ынталы топтың өтінішін қарап, қоғам қай
раткерлерінің ұсынысын қолдау жөнінде шешім қабыл
дады. Біраз уақыт өткен соң референдум өткізу ынтасын
көтергендер 5 млн-нан астам қазақстандықтардың қолын
жинады. Бұл республикалық референдумға қатысу құқы
ғы бар азаматтардың 55,2%-ын құрайтын еді. Заңға сәйкес
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референдум тағайындау үшін Астана, Алматы және өзге
облыстардан бірдей мөлшерде 200 мың қол жинау жеткі
лікті болатын.
2011 жылы 14 қаңтарда Қазақстан Парламентінің
Мәжілісі мен Сенаты бірауыздан қолдап, Конституцияға
референдум өткізуді қуаттайтын өзгеріс енгізді. Президент
бұл жобаға бірден қол қоймады, оны Конституциялық
Кеңестің қарауына жіберді. Конституцияқ Кеңес “тұжы
рымдауда бұлыңғырлық” болуы себепті өзгертулерді
конституциялық емес деп тапты. Осы күні халыққа жол
даған сөзінде Кеңестің шешімімен келісетінін білдірген
Н.Назарбаев президент сайлауын мерзімінен бұрын өткізу
жөнінде жаңа ұсыныс жасады.
Мерзімінен бұрын өтетін сайлау Президенттің өкімі
мен 2011 жылдың 3 сәуіріне тағайындалды. Бұл жолы
Н.Назарбаевты дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың
95,55%-ы қолдап шықты.
2011 жылы 8 сәуірде Астанада Тәуелсіздік сарайында
ұлықтау рәсімі өтті. Оған Қазақстанда аккредитациядан
өткен шет мемлекеттердің елшілері қатысты. Рәсімнің
хаттамалық шараларын республикалық гвардияның рәсім
батальонының әскери қызметшілері қамтамасыз етті. Олар
рәсім залына мемлекеттік рәміздер мен Қазақстанның
Конституциясын алып кірді. Президентке мемлекеттік
жалауды алып барды. Жаңа мерзімге қайта сайланған
Президент Н.Назарбаев халық алдында ант қабылдап,
лауазымға кірді.
Бұл сайлаудың нәтижелері көпұлтты Қазақстан хал
қының бірлігі мен ұйымдасқандығын, ел басшылығының
ұстанған бағытын қолдайтынын көрсетті.
Заңға сәйкес, жаңадан сайланған Президенттің ұсыны
сымен, Парламент Мәжілісінің мақұлдауынан кейін Қа
зақстан Республикасының жаңа Үкіметі құрылды.
Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылды
ғын атап өту. Қазақстан Республикасы Президенті
Н.Назарбаевтің арнайы өкімімен 2011 жыл Қазақстан
Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығы деп жария
ланды. Ұлы мерекені өткізу жөнінде мемлекеттік комиссия
құрылды, өткізілетін шаралар жоспары жасалды. Жар
лықта былай делінген: “Тәуелсіздік пен мемлекеттікті одан
әрі нығайту, Қазақстан халқын рухани-мәдени ұйыстыру
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мақсатында дамудың жалғастылығын және прогресін
қамтамасыз ету үшін бұл жыл “бейбітшілік пен жасам
паздықтың 20 жылы” деген ұранмен өткізілсін”.
Мерекеге қатысты әртүрлі бағыттарда ауқымды шара
лар белгіленді. Оларды атқаруға азаматтық қоғам өкілдері,
барлық өңірлер тартылды. Бұқаралық-мәдени шаралар —
Халықаралық әйелдер күніне, “Наурыз” мейр амына,
Астана күніне, Конституция күніне арналған салтанатты
концерттер жоспарланды.
Мерекенің шарықтау оқиғасы тәуелсіздіктің 20 жыл
дығына арналған салтанатты жиналыс болды. Тәуел
сіздік сарайында өткен жиналысқа мемлекет басшысы
Н. Назарбаев қатысып, құттықтау сөз сөйледі.
Жиналысқа 3 мыңнан астам қонақ келді. Олардың
арасында мемлекеттік органдардың басшылары, Үкімет
мүшелері, Парламент депутаттары, Конституциялық
Кеңестің, Жоғарғы соттың мүшелері, дипломатиялық
корпус және халықаралық ұйымдар өкілдері, Қазақстан
халқы Ассамблеясы кеңесінің мүшелері, шетелдегі қазақ
диаспорасының, Қазақстан қауымдастығының өкілдері
қатысты.
Өз сөзінде Президент Н. Назарбаев әр азаматтың өз
Отанының бай тарихын мақтаныш етуі керек екенін
айта келіп былай деді: “Біздің халқымыз еркіндік рухын
терең, жан жүрегімен сезеді. Тәуелсіздік біз үшін — ең
жоғарғы құндылық. Бұл айғақты сезіну патриотизмнің,
мемлекеттіктің нығаюына селбеседі”.
Мәжілісті тарату және кезектен тыс сайлау. 2011 жы
лы 11 қарашада бір топ Мәжіліс депутаттары БАҚ өкіл
деріне өздерінің IV шақырылған Мәжілісті және жер
гілікті мәслихаттарды таратуға өкім шығаруды сұрап,
Елбасына өтініш жасағандарын хабарлады. Депутаттар
ұсыныстарын 2012 жылы дүниеж үзілік қаржы және
экономикалық дағдарыстың болуы туралы болжаммен,
алдағы жылы сайлау циклін өткізуге алаңдамай, келе
жатқан дағдарыстың алдын алумен айналысудың ақылға
сыйымдылығымен және Парламентті кем дегенде екі саяси
партияның өкілдерін қатыстырып құру қажеттігімен тү
сіндірді. Үндеуді 53 депутат қолдап шықты.
2011 жылы 16 қарашада Президент Н.Назарбаев
депутаттардың ұсынысын қуаттап өкім шығарды. Пар
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ламенттің төменгі палатасы тарады. Партиялық тізім
бойынша сайланатын Мәжіліс депутаттарын кезектен
тыс сайлау 2012 жылы қаңтардың 15-іне, Қазақс тан
халық Ассамблеясының сайлауы 16-сына тағайындалды.
Парламент депутаттарын сайлаумен қатар қазақстан
дықтар жергілікті өкілетті органдардың депутаттарын да
сайлайтын болды.
Сайлауға сол кезде тіркеуде болған 7 партия қатысты.
Олар: “Нұр Отан” халықтық демократиялық партиясы;
Жалпыұлттық социал-демократиялық партия; Қазақ
станның коммунистік халықтық партиясы; Қазақстан па
триоттары партиясы; “Ақжол” демократиялық партиясы;
Қазақстан социал-демократиялық “Ауыл” партиясы;
“Әділет” демократиялық партиясы.
Соттың шешімімен сол кезде қызметі тоқтатылған
Қазақстан Коммунистік партиясы мен ұйымдастыру ке
зінде қателіктер жіберген “Руханият” партиясы сайлауға
жіберілмеді.
Сайлау қорытындылары күтілгендей болды. “Нұр
Отан” халықтық демократиялық партиясы 80%-дан астам
дауысқа ие болды. 7%-дық кедергіні аттап өткен тағы екі
партия парламентке өтті. Олар — “Ақжол” демократиялық
партиясы мен Қазақстанның Коммунистік халықтық
партиясы.
1. ҚР Негізгі заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу қалай
жүзеге асырылады?
2. 2011 жылы өткен Президент сайлауының нәтижелері қан дай болды?
3. Сендердің көзқарастарың бойынша, IV сайланған Мәжілісті
таратып, мерзімінен бұрын сайлау өткізуді ұсынған депутаттардың дәйектері негізді ме?

XII тарау. Тәуелсіз Қазақстанның
экономикалық дамуы

§ 55. Нарықтық қатынастардың орнығуы
Экономикалық саясаттың мәнi. Қарама-қайшылықты даму:
жетiстiктер мен келеңсiздiктердiң қатар орын алуы. Ұлттық валю
таның айналысқа енгiзiлуi.
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Қазақстан үкiметiнiң экономикалық стратегиясы. Рес
публика экономикасын дамытуда түбегейлi бетбұрыстарға
қадам жасау тәуелсiздiк алудан бұрын басталғаны белгiлi.
1990—1991 жылдар iшiнде-ақ кооперативтер, шағын
кәсiпорындар, саудамен айналысатын фирмалар құрыла
бастады. Қазақстан әлi КСРО-ның құрамында болған
кездiң өзiнде кооперативтер мен кәсiпорындар туралы,
мемлекет иелiгiнен алу және жекешелендiру туралы заңдар
қабылданды.
Экономиканы күштеп басқарудан нарықтық жүйеге
көшу аса қиын әрi күрделi болып шықты. Бұрыннан қа
лыптасқан шаруашылық байланыстарының үзiлуi, келiсiм
тәртiбiнiң нашарлауы салдарынан көптеген кәсiпорындар
қиын жағдайға тап болды, олардың тоқтап қалуы қалыпты
құбылысқа айналды. Тұтынушылық рынок мәселелерi
барынша шиеленiстi, азық пен киiм жетiспедi. Қағаз ақ
шаны шамадан тыс көп шығару салдарынан оның құн
сыздануы күшейдi. Халықтың қолында 13 млрд сомға
жуық тауармен қамтамасыз етiлмеген ақша болды.
1992 жылдың басынан Ресейде бағаның босатылуы
республикадағы жағдайды қиындата түстi. Қазақстан
басшылығы Ресейде жүзеге асырылған шараларды қай
талауға мәжбүр болды. Республика Президентi Қазақ
станның Жоғарғы Кеңесi Президиумының келiсiмiмен
1992 жылдың 6 қаңтарынан бастап бағаны еркiне жiберу
туралы жарлық шығарды.
Еркiн бағаны енгiзуге байланысты тауарлардың бағасы
қымбаттады. Азық-түліктің, ең алдымен, нанның, сүт
өнiмдерiнiң, кондитер бұйымдарының бағасының күрт
өсуi халыққа, әсiресе жалақысы төмен азаматтарға және
көпбалалы отбасыларына ауыр соққы болып тидi. Өмiр
сүру жағдайының нашарлауы халықтың наразылығын
туғызды. Зейнеткерлер, мұғалiмдер мен дәрiгерлер жала
қыларын көбейтудi талап еткен ереуiлдерге шықты.
Тұралаған экономиканы жөнге салу мақсатында стра
тегиялық бағыттар қабылданып жатты. Бiрақ өмiр үкi
меттiң экономикалық саясатына өз түзетулерiн енгiзді.
Арада көп уақыт өтпей-ақ тәуелсiздiктiң алғашқы жыл
дарында қабылданған бағыттардың жүзеге асырылмай
тыны белгiлi болды.
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Шаруашылықтың одан әрi құлдырауы. 1992 жылы
бұрынғы Одақтың күйреуiнен басталған өндiрiстiң
құлдырауы халық шаруашылығының барлық салаларын
қамтыды. Өнеркәсiпте ауыр жағдай қалыптасты.
Өнiм шығару 1991 жылмен салыстырғанда 14,8%-ға, ұлттық табыстың
көлемi 14,2%-ға кемiп кеттi. Республика кәсiпорындарының тең жарымынан
астамы өнiм шығаруды күрт төмендеттi. Электр қуатын өндiру 3,9%-ға кемiдi.
Мұнай алу азайды. Газ өндiру артпады. Шойын қорыту 5,8%-ға, болат 4,9%-ға,
темiр кенiн өндiру 20%-ға қысқарды. Машина жасау мен химия өнеркәсiбi
салаларында, орман, ағаш өңдеу және целлюлоза-қағаз өнеркәсiбiнде,
құрылыс индустриясында өндiрiс қарқыны айтарлықтай баяулады. Халық
тұтынатын тауарлар өндiруде де күрделi жағдай қалыптасты. Аяқкиiм
кәсiпорындарының жұмысы iс жүзiнде тоқтап қалды.

Өнеркәсiпте жағдай нашар болғанымен, ауыл шаруа
шылығында бiрқатар жетiстiктер болды. 1992 жылы
республика диқандары астықтан рекордты түсiм — 33 млн т
өнiм жинауға қол жеткiздi.
Қарақұмықтың, майлы дақылдардың, картоптың да белгiленген ша
мад ан көп қоры жасалды. Жалпы алғанда, өсiмдiк шаруашылығынан
66,5 млрд сом шамасында пайда түстi. Бiрақ ет пен жүн өндiруден бұрынғыдай
жетiстiктер болмады.

Алайда астықтан мол өнiм алу шаруашылықтардың
жағдайын жақсарта алмады. Олардың жалақы төлеуге,
техника сатып алуға, жанармай мен қосалқы бөлшектер
үшiн есеп айырысуға шамалары келмедi.
Келелi ойлар мен пайдалы пiкiрлер көп болды: ТМД
елдерiмен шаруашылық байланыстарды қайта қалпына
келтiру, Ресеймен бiрлесе отырып, шикi мұнай, ағаш, жүн
өңдеу кәсiпорындарын құру, iшкi рынокты республиканың
өз тауарларымен толтыру қажеттiгiн әр деңгейдегi түрлi
жиындарға қатысушылар айтып жүрдi. Бiрақ iс оңалмады.
Жағдай одан әрi қиындай түстi. 1993—1994 жылы қыстың
қытымырлығынан мал шығыны айтарлықтай көп болды.
Нарықтық қатынастар теориясы мен практикасын же
тiк бiледi деген шетелдiк мамандар кеңесшiлiк жұмысқа
шақырылды. Оларға қыруар ақша төлендi. Бiрақ халық
бәрiбiр олардың кеңестерiнен оңды нәтиже көре алмады.
Экспорттың жайы және төлем дағдарысы. ТМД
елдерiндегi хромит қорының 98%-ы, бариттiң 82%-ы,
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фосфориттiң 64%-ы, вольфрамның 53%-ы, қорғасынның
38%-ы, молибденнiң 29%-ы, мыстың 28%-ы Қазақстан
аумағында орналасқанымен, бұларды әлемдiк рынокқа
шығарып пайда табудың сәтi түспедi. Бұрынғы одақтас
республикалардың iшiнде Ресейдiң әлемдiк рынокқа ме
талл өнiмдерiн көптеп шығаруы олардың бағасын төмен
детiп жiбердi. Әлем рыногының конъюнктурасы және
онда жүрiп жатқан үдерiстер Қазақстан металлургтерiнiң
меселiн тез қайтарып тастады. КСРО ыдырап кеткеннен
кейiн Қазақстанның өзiндiк құны жоғары астығына да
сұраныс азайды. Осы жағдай 1994 жылы егiс алаңын
6 млн га-ға дейiн қысқартуға мәжбүр еттi.
Тың игеру жылдарында республиканың егiс алаңы қанша гектарға
жетiп едi?

Осы жылдары төлем дағдарысы деген ұғым пайда
болды. Бұл өзара экономикалық байланыс жасап тұрған
елдердiң өзара мiндеттi төлемдерiн өтей алмауын бiлдiрдi.
Ресей кәсiпорындары Қазақстаннан алған өнiмдерiнiң
төлемдерiн дер кезiнде қайтармауды әдетке айналдырды.
Соңынан уақыттың өтiп кетуiне байланысты мұндай тө
лемдердi кешiру құбылыстары да кездестi. Осындай Қа
зақстан үшiн тиiмсiз экономикалық қатынастар көбейiп
кеттi.
Қазақстанның мұнайы Ресей зауыттарына құбырмен айдалды. Сонда
өңделген дайын өнiм қайта қымбатқа сатып алынды. Екiбастұздың күлi
көп, сапасыз көмiрiмен қоршаған ортаны ластай отырып өндiрген арзан
электр қуаты Оралдың өндiрiс орындарына жiберiлiп, оның есесiне,
Қазақстанның оңтүстiк облыстары электр қуатты қымбат бағамен Орта
Азия республикаларынан сатып алуға мәжбүр болды. Батыс облыстарда
табиғи газдың бай қоры бола тұра, оны да республика Түрiкменстан мен
Өзбекстаннан сатып алып тұрды.
Кеден бекетiн айналып өтiп, сыртқа заңсыз әкетiлiп жатқан өнiмде
есеп болмады. Заңсыз лицензиялардың берiлуi, декларациялардың жалған
толтырылуы жиi ұшырасатын құбылысқа айналды.
Кейде бiр елден әкелiнген тауарды қайтадан сол елге жiберу немесе
республиканың өзiне қат болып отырған машина жасау өнiмдерiн берiп, оның
орнына коньяк, минералды су, сағыз сияқты өзiмiзде жеткiлiктi шығарылатын
ұсақ тауарларды сырттан алдыру сияқты ақылға сыйымсыз әрекеттерге жол
берiлдi.

Сыртқы экономикалық бұрмалаушылық пен бақылаусыздықтан, лауазымды адамдардың жауапсыздығынан
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тысқа кетiп жатқан байлықтан қайтарым болмай, респуб
лика қарызға бата бердi. Бұлар көлеңкелi экономиканың
белең алып, қоғамды сыбайлас жемқорлық жайлай баста
ғандығының белгiсi болатын.
Экономикадағы бейберекет жағдайдың себептерi
республиканың тәуелсiздiк алуына байланысты бұрынғы
байланыстардың үзiлiп қалуымен, өтпелi кезеңнiң қиын
дықтарымен түсiндiрiлiп жатты.
Қазақстан экономикасын дамыту үшiн оны iрi мұнай
өндiрушi елге айналдыру қажет болды. Республика өз
мұнайын экспортқа шығару үшiн теңiздерге жол ашуы
керек едi. Республиканың жыл сайынғы iшкi қажетiн өтеу
үшiн 20 млн т мұнай керек болса, 1990 жылдардың басын
да оның өндiру көлемi 27 млн т-ға жеттi.
Ұлттық валютаның айналысқа енгiзiлуi. 1993 жыл
дың күзiне дейiн Қазақстан Үкiметi Достастық елдерiндегi
өзара тиiмдi ынтымақтастық жағдайындағы экономи
калық интеграция бағытын ұстанып келдi. Республика
басшылығы жаңа тұрпатты рубль аймағын құру бастама
сын көтердi. 1993 жылдың қыркүйек айында жаңа дең
гейдегi рубль аймағын құру жөнiндегi шаралар туралы
алтыжақты және Ресей мен Қазақстанның ақша жүйесiн
бiрiктiру туралы екiжақты келiсiмге қол жеткiзiлген
болатын. Бiрақ осы келiсiмдердi нақты жүз ег е асыру
туралы келiссөздер жүргiзiлген кезде Ресей Қазақстан
ның егемендiгiн шектейтiн талаптар қоя бастады. Ресейдiң
өзiнде жаңа үлгiдегi ақша эмиссиясы жүргiзiлгенде, ескi
ақшаның Қазақстанға ағылуы қазан айының соң ына
таман Қазақстанның қаржы жүйесiн шайқалтып, құнсыз
дану қарқынын күшейтiп жiбердi. Осы жағдай Қазақстан
ды тезiрек ұлттық валютасын енгiзуге мәжбүр еттi.
Ақша таңбаларының жаңа үлгiлерi жасалды. Ұлттық валюта банкнот
тары дайындалды. Ақша айырбастау тәртiбi түзiлдi. 1961—1992 жылдарда
шығарылған ақша үлгiлерiнiң 500 Ресей рублi 1 теңгеге тең болып белгiлендi.
Сол кезде АҚШ-тың 1 доллары 4,7 теңгеге теңесiп тұрды. Қазақстан аумағын
тұрақты мекендейтiн, 16 жастан асқан әр азаматқа 100 мың Ресей рублiн
теңгеге айырбастауға мүмкiндiк берiлдi.

1993 жылы 12 қарашада Президент Н. Назарбаев Қа
зақстан Республикасының Конституциясы мен Жоғарғы
Кеңес берген өкiлеттiгiне сәйкес, 15 қараша күнi сағат
8-ден бастап елiмiзде ұлттық валюта — теңгенi айналысқа
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енгiзу туралы Жарлыққа қол қойғанын хабарлады. Осы
сәттен бастап Қазақстан Республикасы мемлекеттiк тәуел
сiздiктiң келесi және маңызды баспалдақтарының бiрiне
көтерiлдi — ұлттық валютасы бар елге айналды. Қазақстан
мемлекетiнiң қалыптасуы мен дамуы жаңа кезеңге ұласты.
“Мұндай оқиға әр елдiң тарихында тек бiр-ақ рет болады, — дедi
Н. Назарбаев. — Баршамыз өзiмiздiң ұлттық валютамызды енгiзудiң
қаншалықты қажеттiгiн және жағдайдың төтенше сипаты мен себептерiн
түсiне бiлуiмiз керек. Бiз үшiн оның экономикалық қана емес, саяси маңызы
да аса зор”.

Ұлттық валюта — теңгенiң айналысқа енгiзiлуiнiң
әлеуметтiк-рухани маңызы болды. Бұқара оны қуаныш
пен, шын мәнiндегi мемлекеттiк тәуелсiздiктiң белгiсiндей
қабылдады. Экономикалық тәуелсiздiктiң рәмiзi iспеттi
бұл оқиға республика тұрғындары арасында болашаққа
деген сенiмдi нығайтты. Ұлттық валютаның енгiзiлуi
Қазақстанның халықаралық аренадағы беделiнiң де көте
рiлуiне септiгiн тигiздi.
1. Шаруашылықтың құлдырауы нелерден көрiнiс бердi?
2. Төлем дағдарысы дегенiмiз не? Тәуелсiздiктiң алғашқы жылдарындағы экономикадағы қиындықтарды мысалға ала отырып,
экономикалық тәуелсiздiк ұғымы туралы ойларыңды ортаға салыңдар.
3. Қазақстан экономикасының ұзақ тоқырауға ұшырауы не себептен деп ойлайсыңдар? Баспасөз материалдарын пайдалана отырып, соңғы үш жыл iшiнде республикадағы мұнай өндiрiсiнiң
жылдық көлемiн, соның iшiнде, экспортқа шығарылып жатқан
үлесiн анықтаңдар.
4. Ұлттық валюта қашан, қандай жағдайда енгiзiлдi? Ұлттық валютаның айналысқа енгiзiлуiнiң қандай маңызы болды?

§ 56. Жекешелендiру үдерiсi және оның
әлеуметтiк салдары
Жекешелендiрудiң барысы. Халықтың тұрмысы. Демографиялық
ахуал. Ұлттық тұрғындар санағы.

Жекешелендiру барысындағы шешушi кезең.
1993 жылдың соңына қарай Республика Үкiметiнiң бағдар
ламасы бойынша жүргiзiлiп жатқан жекешелендiрудiң
бiрiншi кезеңi аяқталды. Ондаған мың қазақс тандық
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өздер iнiң жекеменшiк шаруашылықт арын жүргiздi:
шағын кәсiпорындардың, дүкендердiң, қызмет көрсету
мекемелерiнiң иесiне айналды, фермерлiк iспен айналыса
бастады.
1993 жылдың қазан айында республикада 3,5 мыңнан астам кооператив,
15 мыңнан астам шағын кәсiпорын және 11 мың жеке кәсiпорын жұмыс iстедi.
Ауылдарда 15 мыңға жуық фермерлiк және шаруа қожалықтары құрылды.
Коммерциялық банктердiң саны 160-қа, түрлi биржалар саны 37-ге жеттi.
7000 кәсiпорын жекешелендiрiлдi. Олардың 5000-ға жуығы сауда және
қызмет көрсету салаларынiкi болды. Ауыл шаруашылығындағы жеке сек
тордың үлесi оның жалпы өнiмiнiң 35%-ын құрады.

1994 жылдың көктемiнде жекешелендiрудiң екiншi
кезеңi басталды. Бұл жолы тұрғындарға жекешелендiру
купондары таратылды. Республика азаматтары жан басына
100 купоннан алып, ендi орта және iрi кәсiпорындар ие
лерiнiң бiрiне айналу мүмкiндiгiне ие болды. Азаматтар
мен кәсiпорындар арасында делдалдық қызмет көрсету
үшiн қаржы салымының қорлары құрылды. Азаматтардың
жекешелендiру чектерiнiң сатып алған акциялары ендi
жыл сайын белгiлi бiр мөлшерде үлес пайда түсiрiп тұруға
тиiс болатын.
Алайда бұл шаралардың бәрi мемлекеттiк кәсiпорындарды жеке иелiгiне айналдырғандардың әрекеттерiн
заңдастыру деңгейiнде қалды. Жекешелендiру купондары
әншейiн қағаз күйiнде қалып қойды. Экономикалық даму
мүлдем басқаша сипат алды.
Халықтың әлеуметтiк жағдайы. Ұлттық валютаның
айналысқа енгiзiлуi мен кәсiпорындарды мемлекет иелi
гiнен алып жекешелендiру үдерiсiнiң аяқталуы республика
экономикасының ғана емес, тұрғындардың да әлеуметтiкпсихологиялық бейнесiн өзгерттi. Түбегейлi қоғамдық
өзгерiстердiң салдарынан халық тұрмысы мүлдем нашар
лап кеттi.
Бiрiккен Ұлттар Ұйымының Даму бағдарламасы шеңберiнде 1997 жылы
жарық көрген адамдық даму жөнiндегi есебiнде адам әлеуетiнiң даму индек
сi бойынша Қазақстан әлемнiң 174 елiнiң арасында 93-орында, ал КСРО
құрамында болған елдер арасында 7-орында болғандығы көрсетiлдi.
Аталған есептiң көрсетулерi бойынша, 1990—1995 жылдар арасында
қазақстандықтардың өмiр жасының ұзақтығы 4,7 жасқа қысқарған; бiлiм
алушылардың мөлшерi 39%-ға азайған; ұлттық табыс мөлшерi 7 есе кемiп,
1995 жылы республика бұл көрсеткiш бойынша 129-орынға сырғыған.
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1997 жылдың соңына қарай ресми органдар сарапшы
ларының берген бағаларына қарағанда, республика тұр
ғындарының жартысынан астамы кедейлiкте күн кештi.
Тұрғындар арасында әлеуметтiк аурулар меңдей бастады.
Табиғи ортаның ластануынан және әлеуметтiк-тұрмыс
тық жағдайдың нашарлауынан жүрек, қан тамырлары,
терi, жүйке аурулары, қатерлi iсiк көбейдi. Туберкулезбен
сырқаттанғандардың әр мың адамға шаққандағы мөл
шерi қалыпты шамадан асып кеттi. Сәбилер өлiмi де
көбейдi. Әскер қатарына денсаулығы жарамайтын жас
тардың үлесi дабыл қағарлық деңгейге жеттi.
Сол жылдары қоғам өмiрiнде болып жатқан өзгерiс
тер әкелген үлкен әлеуметтiк келеңсiздiктiң бiрi жұмыс
сыздық болды. Жұмыссыздардың, уақытша жұмыс
iстемейтiндердiң немесе “мәжбүрлi демалыста” жүрген
дердiң санын нақты айқындау мүмкiн емес едi. Осының
бәрi жергiлiктi жерлерде бұқараның наразылығын ту
ғызды. Олар ереуiлге, пикеттерге шығу, аштық жария
лау, т.б. түрде көрiнiс тапты. Мұндай жағдай Жаңатас,
Кентау, Шымкент, Тараз қалаларында жиi қайталанды.
Экономикалық-әлеуметтiк даму үдерiсiнде үкiмет
тарапынан бiрқыдыру шаралар жүзеге асырылып жат
ты. Орта және шағын бизнестi дамытуға бағытталған
жұмыстар жүргiзiлдi. 1997 жылдың соңында үкiмет зей
неткерлер алдындағы қарызын түгел дерлiктей өтеуге
мүмкiндiк алды. Жұмыссыздар үшiн шағын несие бөлiндi.
Экономиканың құлдырауын тоқтатып, аздаған iлгерiлеуге
қол жеттi. Баға бiршама тұрақтанып, құнсыздану ауыз
дықталды.
1995—1998 жылдары Қазақстанда маңызды әлеумет
тiк-экономикалық өзгерiстер болды. Халық шаруашы
лығында жекеменшiк сектордың салмағы айтарлықтай
артты. 1998 жылдың соңында ел экономикасының 90%-ы
жеке сектордың қолында болып, 500 мыңға жуық жеке
шаруашылық өкiлдерi — кәсiпкерлер тобы дүниеге келдi.
Қазақстан шетелдерден инвестиция тарту жөнiнен ТМД
елдерi iшiнде алдыңғы орында болды.
Зейнетақы қорын жинақтау мен оны төлеудiң жаңа
жүйесiне көшу әлеуметтiк саладағы үлкен өзгерiстердiң
бiрi болды. 1998 жылдың 1 қаңтарынан бастап “Қазақстан
Республикасында зейнетақымен қамтамасыз ету туралы”
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Қазақстан Республикасының заңы күшiне ендi. Жаңа
заңның ұстанымды ерекшелiгi республика азаматтары
өздерiнiң еңбекақыларынан зейнетақы қорына қаражат
аудару арқылы зейнет демалысына шыққаннан кейiнгi
өмiрiн қамтамасыз етуге тиiстi болды.
Демографиялық ахуалдың өзгеруi. 1991 жылдан
Қазақстанда белсендi көшi-қон (миграция) үдерiстерi
басталды. Қазақстан Республикасында “Көшi-қон туралы
заң” қабылданды және Көшi-қон және демография
жөнiндегi агенттiк құрылды. Солай болса да, көшi-қон
үдерiстерi бiрiздiлiкке түсе қоймады.
Көшi-қон үдерiсi екi бағытта жүрдi. Оның бiрiншiсi —
кезiнде республика аумағынан ерiксiз кетуге мәжбүр
болған жергiлiктi халық өкiлдерiнiң тарихи отанына қай
тып оралуы болды. Екiншi бағыт — Қазақстанда тұратын
орыс, украин, белорус, немiс диаспоралары өкiлдерiнiң
өздерiнiң тарихи отандарына кете бастауынан көрiнiс
бердi.
Республика тұрғындарының жалпы саны кеми бас
тады. 5 жыл iшiнде әр 1000 адамға шаққандағы туу коэф
фициентi 19,1-ден 14,7-ге түстi. 1997 жылдың 1 шiлдесiне
қараған шақта республика тұрғындарының iшiндегi
жергiлiктi халықтың үлесi 50%-дық межеден асты.
Кеңес кезiнде өз жерiнде ұлттық азшылық жағдайына
тап болған қазақ халқы қайтадан сандық және үлестiк ба
сымдыққа жеттi.
Тұрғындар санағы. 1999 жылғы ақпан, наурыз ай
лар ынд а Қазақстанда әр он жыл сайын жүргiзiлетiн
тұрғындар санағы өткiзiлдi. Санақтың БҰҰ-ның статис
тикалық комиссиясының нұсқауларына сай, халықара
лық практикада қабылданған әдiстемемен өткiзiлгенi
жарияланды. Санақ қорытындысы бойынша, Қазақстанда
14 млн 952,7 мың адам тұратыны анықталды. 1989 жылы
республика халқының саны 16 млн 199,2 мың болған едi.
2009 жылы жүргізілген тұрғындар санағы қорытын
дылары бойынша Қазақстанда тұратын адамдардың саны
16 млн-нан асты. Тәуелсiздiк жылдары (1991—2011)
860 мың этникалық қазақтар тарихи отанына оралды.
Соның ішінде елдегі қала халқының үлесі 54€%, ауылда тұратындар
45%, әйелдер 51,7%, ерлер 48,3% болып шықты.
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Автохтонды халықтың ел халқының ішіндегі үлесі
63%-ға жетті. Өзге диаспора өкілдерінің үлесі мынадай
болды: орыстар 24%, өзбектер 2,8 %, украиндер 2,1%,
ұйғырлар 1,4%, татарлар 1,3%, немістер 1,1%.
1. Мемлекеттік кәсіпорындарды жекешелендіру қалай жүргізілді?
2. Қазақстанда халық саны неліктен азайып кетті?
3. 1999 ж. және 2009 ж. жүргізілген халық санағы нәтижелерін
әңгімелеңдер.
4. Туу коэффициентiнiң төмендеп кетуiн немен байланыстырар
едiңдер? Жергiлiктi халықтың үлестiк және сандық басымдығының саяси маңызы неде?

§ 57. Экономикадағы өрлеу
Дағдарыстан біртіндеп шығу. Инновациялы-индустриялық
даму. Кеден одағына кіру.

Экономикадағы өрлеу нышандары. 2000 жылдан
кейiнгi кезеңде ел экономикасы бiртiндеп дағдарыстан
шықты, онда өрлеу нышандары байқала бастады. Қазақ
стан экономикасы экспортқа бағытталған түпкiлiктi өнiм
өндiруге, мұнай-газ тасымалы, машина жасау, метал
лургия, химия, агроөнеркәсiп салаларының тармақтары
бойынша бiрлескен кәсiпорындар салуға бағытталды.
Павлодарда жобалық қуаты 250 мың т алюминий құйма
сын шығаратын электролиз зауыты және жiксiз болат құ
бырларын шығаратын 10 мың жұмыс орны бар зауыт iске
қосылды. Ақтөбеде қуаты 6 млрд текше метр газ өңдейтiн
Жаңажол зауыты салынды.
Ұмтылысты инновациялық индустриялау. 2003 жылы
қабылданған 2003—2015 жылдарға арналған индус
триялы-инновациялық даму стратегиясы бойынша ел
экономикасы диверсификациялау бағытына бет бұрды.
2010 жылы серпінді инновациялы индустриялау басталды. 90-жылдардың басында өнеркәсіп өнімінің көлемі
0,2 млрд теңгені құраған еді, 2011 жылы бұл көрсеткіш
12 трлн теңгеге жетті.
Индустриялы-инновациялық даму стратегиясына
сәйкес республиканың барлық өңiрлерiнде нақты өндiрiс
ұлғайды, жаңа нысандар iске қосыла бастады. Дүние
жүзiлiк қаржы дағдарысы басталғанға дейiнгi кезеңде
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Қазақстанда iшкi жиынтық өнiм (IЖӨ) жылына 9-10%
өсiм берiп тұрды. Қазақстанда жан басына шаққандағы
ІЖӨ 2011 жылдың қорытындысы бойынша 11300 АҚШ
долларын құрады. 1993 жылы жан басына шаққандағы
ІЖӨ 700 доллар болып тұрған. Дүниежүзілік банктің
саралауы бойынша, Қазақстан табыс деңгейі ортадан
жоғары елдер тобына қосылды. 2012 жылдың ортасына
қараған шақта Қазақстанда еңбек ететін азаматтардың
орташа жалақысы айына 100 000 теңгеден асты.
Тауар экспорты үнемі өсіп отырды. Мерейлі жылы
оның көлемі 75 млрд доллардан асты. Соның ішінде өң
деуші өнеркәсіп экспортының көлемі 21 млрд долларды
құрады. Қазір Қазақстанда өндірілетін өнімдер дүние
жүзінің 126 еліне таныс. Өңдеуші өнеркәсіптің дайын
өнімді дүниежүзілік нарыққа шығаруын индустриялық
саясаттың нәтижесі деп білуге болады. Индустрияландыру
бағдарламасының арқасында тек соңғы екі жыл ішінде 350
әртүрлі өндіріс орындары іске қосылды. 200 мың квали
фикациялы индустриялы жұмыс орны жасалды.
Қазақстанның тәуелсіздігінің 20 жылдық мерекесі
қарсаңында 2011 жылы 9 желтоқсанда Президент Н.На
зарбаевтың қатысуымен ауқымды телекөпір өткізілді.
Оны өткізу барысында “Самұрық-Қазына” қорының аса
маңызды нысандары іске қосылды. Қазақстанның жарып
шығар индустриялы-инновациялық даму бағдарламасы
шеңберінде Астана, Алматы және 14 өңір бұл аядағы
өздерінің ұмтылысты кәсіпорындарының тұсауын кесті.
Қазақстанның тәуелсіздігінің 20 жылы ішінде
жиырмаға жуық маңызды индустриялық нысандар іске
қосылды.
Олардың арасында Мойнақ ГЭС-і, “Қорғас” шекарабойы ынтымақтастық
орталығы, Өзен—Түрікменстан теміржолы, т.б. бар. Қарағанды облысы
катодты мыс өндіретін зауыттың тұсауын кесті. Маңғыстау облысы “Каспиан
электроникс” компаниясының ІТ салалық кәсіпорнын; Ақтөбе облысы
“Қазақойл” ЖШС-ның Әлімбекмола, Қожасай кен орындарындағы газды
өндіру кешендері; Қостанай облысы Соколов-Сарыбай кен-өнімді бірлестігінің
жаңа секциясын іске қосты. Қызылорда облысында күкірт қышқылын шығару
зауыты, Шығыс Қазақстанда заманауи тері-былғары комбинаты пайда болды.
Атырауда химиялық реагенттер зауыты, Шымкентте жүн өңдеу және мата
шығару фабрикасы жұмыс істей бастады. Жамбыл облысында медициналық
препараттар, Ақмола облысында гербицидтер шығарылатын болды. Оңтүстік
астананың басты жетістігі ретінде метро іске қосылды.
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Тәуелсіздік жылдарында мұнай өндіру 3 есе артып,
жылдық өнім көлемі 80 млн т-ға жуықтады. Көмір өндірісі
қазір елде өндірілетін электр энергиясының 78%-ын қам
тамасыз етеді.
Тасымал және транзиттік әлеует. Еуропа мен Азияның
ортасындағы стратегиялық жағдайының арқасында Қа
зақс тан ыңғайлы транзиттік потенциалға ие. “Батыс
Еуропа—Батыс Қытай” транзиттік дәлізі салынуда. 2012
жылға қараған шақта күре жолдың жалпы ұзындығының
1
/3-інен астамын құрайтын 1000 км-і пайдалануға берілді.
Автострада құрылысында 50 мың адам жұмыс істейді.
Сонымен қоса, тәуелсіздік жылдары 1,5 мың км теміржол
төселді. 40 мың км автомобиль жолдары салынды және
жөнделді. Елдің транзиттік әлеуеті арта түсті.
Ауыл шаруашылығы. Ауыл шаруашылығы Қазақстан
экономикасындағы кілттік салалардың бірі болып са
налады. Ауыл экономикасын көтеру мен қолдау мақса
тында соңғы онжылдықта мемлекеттік және салалық
бағдарламалар қабылданды, қомақты қаражат ресурсы
бөлінді. 2011 жылы астықтың өнімі мол болып, 26 млн
т-ға жетті.
Орта және шағын бизнес. Өзге ТМД елдеріне қарағанда
Қазақстан нарыққа қарқынды өтті. Тәуелсіздік жылда
рында орта және шағын бизнес 35 есе артты. Қазір респуб
ликада 750 мыңнан астам шағын және орта кәсіпкерлік
субъектілері әрекет етеді. Бұл аяда еңбек ететіндердің
саны 2,5 млн-нан астам адам, ол экономика саласында
еңбек етушілердің 1/3-іне жуығын құрайды. Шағын және
орта бизнес секторында өндірілетін өнімдердің көлемі ел
ІЖӨ-нің 32%-ына тең.
Әлеуметтік қамтамасыздық. Қазақстан Республика
сында төмендегідей әлеуметтік қамсыздандыру түрлері
ескерілген. Олар: зейнетақы, жәрдемақы, мемлекеттік
мекенжай бойынша әлеуметтік көмек, әлеуметтік қызмет
көрсету, өтемақылар және басқа да жеңілдіктер. 2012 жыл
дың 1 қаңтарынан бастап айлық есеп айыру көрсеткіші
1618 теңге болып бекітілді. Ол Қазақстан Республикасы
ның заңнамаларына сай барлық әлеуметтік төлемдерді,
басқа да төлемдер мен салықтарды төлегенде, айып
санкцияларын белгілеуде қолданылады. Табыстары өмiр
сүру деңгейiнен төмен тұрғындардың үлесi азайды. Өмiрге
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келген әрбiр сәби үшiн бiр реттiк жәрдемақы көтерiлдi,
зейнетақы мөлшерi жыл сайын артып, әлеуметтiк жағдайы
нашар тұрғындар елеулi жәрдемге қол жеткiздi.
Тұрғын үй мәселесi және жылжымайтын мүлiк на
рығ ын дамыту қолға алынды. Жас отбасылары мен
мемлекеттiк мекемелердiң қызметкерлерi қол жетімді
бағамен ипотекалық несие арқылы пәтер алуын қамта
масыз етудi көздеген тұрғын үй құрылысын дамытудың
арнайы мемлекеттiк бағдарламасы қабылданды. Үш жыл
iшiнде (2005—2007 жж.) бұл бағдарламаны жүзеге асыру
нәтижесiнде 160 мың отбасы немесе жарты миллионнан
астам қазақстандықтар жаңа пәтердiң кiлтiн алды.
Тәуелсіздік жылдары (1991—2011) 1,5 млн-нан астам
қазақстандықтар өздерінің тұрғын үй жағдайларын жақ
сартты.
Қазақстанның бәсекеге қабiлеттi 50 елдiң қатарына
қосылуына қажеттi жағдайлар жасалды. Жаңа кезеңнiң
мiндеттерi төмендегiше айқындалды: дамудың орнықты
лығын қолдау және өсу үдерiсiн басқару; өңiрлерде
экономиканы дамытуда сапалы жетiстiктерге қол созу;
өндiрушi салалардың тиiмдiлiгiн арттыру; өндiрiстiң ши
кiзаттық емес секторын дамыту және экономиканы
әртараптандыру.
Қазақстанның кеден одағына кіруі. 1995 жылы
Қазақстан, Ресей, Беларусь басшылары кеден одағын құру
жөнінде алғашқы құжатқа қол қойған болатын. Кейінірек
бұларға Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан қосылып,
аталған елдер тобы Еуропа-Азиялық экономикалық одақ
(ЕурАзЭО) деп атала бастады. 2007 жылы Душанбеде
Беларусь, Қазақстан, Ресей біртұтас кедендік аумақ және
Кедендік одақ құру жөнінде шарт жасасты.
Кеден одағы Беларусь, Қазақстан және Ресей ара
сындағы біртұтас кедендік кеңістік құру жөніндегі мем
лекетаралық шарт болып табылады. Мамандардың бағасы
бойынша, Одақ мүше елдердің экономикасының дамуына
стимул тудырады және 2015 жылға қарай ІЖӨ-нің 15 %
өсуін қамтамасыз етуге тиіс.
2010 жылы шілдеде Кедендік кодекс Одақ елдерінің
аумағында өз күшіне енді. 2011 жылғы шілдеден бастап
Беларусь, Қазақстан және Ресей шекараларындағы ке
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дендік бақылау алынып тасталды. Ол Одақ елдері шека
раларының сыртқы кемеріне ауыстырылды. 2011 жылы
қазанда Санкт-Петербургте ЕурАзЭО басшыларының
мәжілісінде Қырғызстанның Кеден одағына қосылуы
талқыланды.

*

1. Халықтың әлеуметтiк жағдайларының нашарлап кетуiнiң
себептерi туралы өз пiкiрлерiңдi бiлдiрiңдер.
2. Зейнетақы қорын жинақтау мен зейнетақы төлеудiң жаңа жүйесiнiң механизмi қалай жүзеге асырылды? Жаңа зейнетақы
жүйесiн әлеуметтiк әдiлдiк тұрғысынан қалай бағалар едiңдер?
3. Iшкi жиынтық өнiм, номинал еңбекақы деген терминдерге назар
аударыңдар, мағынасын анықтаңдар.
4. Ұмтылысты инновациялы индустрияландыру дегенді қалай түсінесіңдер?
5. Мұғалімнің басшылығымен өздеріңнің мектептеріңе жақын
орналасқан серпінді өнеркәсіп орнына экскурсия ұйымдасты-
рыңдар. Кәсіпорын өндіретін тауармен, ұжымның қызметімен
танысыңдар.

XIII тарау. Тәуелсіз Қазақстанның
халықаралық жағдайы

§ 58. Қазақстан — халықаралық
қатынастар субъектiсi
Қазақстан Республикасының дүниежүзiлiк қауымдастыққа енуi.
Геосаяси орналасуына байланысты сыртқы саясатта ұстанатын бағ
дарды айқындау. Дүниежүзiнiң жекелеген мемлекеттерiмен және
өңiрлiк елдермен байланысы.

Қазақстанның дүниежүзiлiк қауымдастыққа енуi.
Қазақстан Республикасы сыртқы саясаттағы нақты қадам
дарын тек толық тәуелсiздiкке қол жеткiзген 1991 жылдың
16 желтоқсанынан бастады.
Осы кезден бастап Қазақстан Республикасы халықара
лық құқық субъектiсi ретiнде дүниежүзiлiк қатынастар
аренасына шықты. 1991 жылдың соңына дейiнгi екi
аптаның iшiнде Қазақстанның тәуелсiздiгiн 18 ел таныды.
Олардың iшiнде алғашқылары Түркия, АҚШ, Қытай,
Германия, Пәкстан мемлекеттерi болды. Бұрынғы одақтас
республикалар ендi бiрiн-бiрi дербес мемлекеттер ретiнде
мойындады. Екi жарым ғасырлық бодандық бұғауынан
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құтылып шыққан қазақ мемлекетi дүниежүзi мемлекет
терiмен терезесi тең елге айналды. Осы кезден бастап
Қазақстан дүниежүзi алдында таныла бастады.
Шетелдердiң тәуелсiз Қазақстанды тану үрдiсi ауқым
ды және бiршама жылдам жүрдi. Тәуелсiздiктiң алғаш
қы жылында елiмiздi 108 мемлекет танып, оның 70-iнiң
дипломаттық өкiлдiктерi ел астанасында жұмысқа кiрiстi.
1992 жылдың наурыз айында Қазақстан дүниежүзi
мемлекеттерiнiң басын қосып, оларды жарқын идеалдарға
бағыттап отырған ең мәртебелi ұйым — Бiрiккен Ұлттар
Ұйымына (БҰҰ) мүше болып қабылданды. Нью-Йорк
тегi БҰҰ-ның зәулiм ғимаратының алдындағы алаңда
дүниежүзi мемлекеттерiмен бiрге Қазақстанның да аспан
түстес көк жалауы желбiреп тұратын болды. Қазақстан
Халықаралық қайта құру және даму банкiне, Еуропалық
қайта құру және даму банкiне, Халықаралық валюта
қорына, ЮНЕСКО-ға мүше болып кiрдi.
Қазақстанның жалпыадамзаттық қауымдастыққа
енуiндегi үлкен қадамдардың бiрi 1992 жылы Финляндияның астанасы Хельсинкиде жасалды. 8 шiлдеде мәтiнi
Финляндия үкiметiне сақтауға тапсырылған Еуропадағы
қауiпсiздiк және ынтымақтастық жөнiндегi кең естiң
қорытынды актiсiне бұрынғы Кеңес Одағы мен Югос
лавия Федерациясынан тәуелсiздiк алып шыққан бiр топ
мемлекеттердiң басшыларымен бiрге Қазақстанның Пре
зидентi Н. Назарбаев қол қойды.
Қатысушы елдердiң жалауларымен безендiрiлген “Финляндия”
сарайының залында 1975 жылы Еуропа, АҚШ және Канада елдерiнiң
бiрiншi басшыларының кездесуi өткен болатын. Олар Еуропадағы
қауiпсiздiк пен ынтымақтастық жөнiндегi кеңестiң алдына Екiншi
дүниежүзiлiк соғыстан кейiнгi халықаралық қатынастарда белең
алған алауыздықтарды жою, халықтар достығын қамтамасыз ету,
Екiншi дүниежүзiлiк соғыстан кейiн қалыптасқан шекаралардың
мызғымастығын сақтау, соғысқа жол бермеу мақсаттарын қойған
болатын. Жер шарында бейбiтшiлiкке қол жеткiзу мұраттарын жүзеге
асыруда үлкен рөл атқарып келген осы бiр маңызды құжатқа қол қойып,
оған бейiл танытуымен Қазақстан дүниежүзi халықтарының алдында
салауатты саясат жүргiзетiн мемлекет екендiгiн көрсеттi. (Дүниежүзi
тарихы. 9-сынып.)
1. Мемлекеттiң тәуелсiздiгiн халықаралық деңгейде тану дегендi
қалай түсiнесiңдер? Халықаралық қатынастарда оған неге шешушi мән берiледi?
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2. БҰҰ, ЮНЕСКО және 1975 жылғы Хельсинки Кеңесi туралы қысқаша хабарлама дайындаңдар. Мәтiнде аталған халықаралық
ұйымдардың немен айналысатынын көрсетiңдер.

Сыртқы саясат бағдарының айқындалуы. Тәуелсiздiк
алғаннан кейiнгi аз уақыт iшiнде Қазақстанның сыртқы
саясатта ұстанатын бағыттары айқындалды. Еуразия
құрлығының орталығында орналасқан Қазақстанның
геосаяси жағдайы, этностық құрамының күрд елiлігi
және ашық тұрпатты нарық қатынастарына ұмтылысы
оған сыртқы саясатта бейбiтшiлiктi жақтау бағытын ұс
тану қажеттiгiн алға тартты. Бұл бағытын Қазақстан
мемлекеттiк тәуелсiздiк алған бетте дүниежүзiне жария
еттi. “Республика барлық мемлекеттермен халықаралық
құқықтар ұстанымы негiзiнде өз қарым-қатынасын орнық
тырады” делiндi Қазақстан Республикасының тәуелсiздiк
жөнiндегi Конституциялық заңында.
Қазақстан Еуропаны Азия — Тынық мұхит өңiрiмен
байланыстыратын сыртқы саяси және стратегиялық ке
ңiстiктi тиiмдi пайдалану үшiн Ресей және Қытай мем
лекеттерiмен ынтымақтаса отырып, келер ғасырлардың
босағасын бiрлiкте аттаудың маңызы зор.
1992 жылдың 25 мамырында Мәскеуде Ресеймен дос
тық, ынтымақтастық және өзара көмек туралы шартқа қол
қойылды. Бұл құжатта екi жақты ынтымақтастыратын
экономикадан бастап әскери-саяси шараларға дейiнгi
күллi мәселелер қамтылды. Бұлардың iшiнде Қазақстан
мен Ресейдiң қазiргi шекараларының мызғымастығы ту
ралы ереже маңызды болып саналады.
Қазақстанның Қытай Халық Республикасымен (ҚХР)
қатынастарында да қомақты халықаралық құқықтық
негiз қаланды. Бұл елмен екi арада елу шақты келiсiмдер
мен хаттамалар жасалды. Қазақ-қытай қатынастарында
ең жоғары деңгейдегi саяси байланыстарға жол ашылды.
Қазақстанның аса iрi екi көршi елмен қатынастарында
шешуiн таппаған мәселелер әлi де барлығына қарамастан,
өзара байланыстардың алғашқы кезеңiндегi келiсiмдер мен
шарттар халықаралық құқықтың қатаң шеңберiнде жүрiп
жатуының маңызы өте зор болды.
Сыртқы саясатта Қазақстан Ресеймен және Қытаймен арақатынасын реттеуге не себептен ерекше көңiл бөлуге тиiстi?
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Қазақстан ежелден тарихи тағдырлас, этностық туыс
елдермен — Әзiрбайжанмен, Өзбекстанмен, Қырғызстан
мен, Түрiкменстанмен көпсалалы байланыстар жасап
келедi. Бұл елдердiң Қазақстанмен шекаралас әрi КСРО
тұсында тығыз байланыста болғаны, шаруашылығының
бiр-бiрiне тәуелдiлiгi бұдан былайғы уақыттарда да қа
лыптасқан дәстүрлi қатынастарды жалғастыра берудi
мiндеттейдi.
Қазақстан Таулы Қарабақ пен Тәжiкстандағы қақты
ғыстарды реттеуге айтарлықтай үлес қосты. Дүниежүзiлiк
қауымдастық бұны қанағаттанарлықпен қабылд ады.
Президент Н. Назарбаевтың БҰҰ Бас Ассамблеясының
47-сессиясында сөйлеген сөзi қарулы жанжалдардың ал
дын алуға бағытталған Қазақстанның сыртқы iстер қыз
метiнiң көрiнiсi iспеттi болды. Азияда қауiпсiздiк пен
орнықтылықты қамтамасыз ету бағдарламасы, соның
iшiнде, Азияда бiрлесiп қимылдау және сенiм шаралары
жөнiнде кеңес шақыру ұсыныстары салауатты қадам
ретiнде бағаланды.
1991 жылы желтоқсанның 21-iнде Алматыда қабыл
данған декларацияда ядролық қаруға қатысты бiрлескен
шаралар жүргiзу келiсiлдi. Қазақстан ядролық қаруды
таратпау жөнiндегi және су астында ядролық қаруды
сынауға тыйым салу туралы шарттарға, табиғи ортаны,
әскери немесе өзге ықпал ету құралдарын дұшпандық
мақсатта пайдалануға тыйым салу туралы конвенцияға
ден қоятындығын бiлдiрдi.
Шанхай ынтымақтастығы ұйымы. Қазақстан Респуб
ликасының сыртқы саясатында Шанхай ынтымақтастығы
ұйымының (ШЫҰ) жұмысына қатысуы айтарлықт ай
орын алады. 1996 жылы 26 сәуiрде Қытайдың Шанхай
қаласында шекаралары шектесiп жатқан 5 мемлекет —
Қазақстан Республикасы, Қырғыз Республикасы, Қытай
Халық Республикасы, Ресей Федер ац иясы мен Тәжiк
стан Республикасы басшыларының алғашқы кездесуi өттi.
Осы форумға қатысқан мемлекеттердiң басшылары кейiн
Мәскеуде (1997 ж.), Алматыда (1998 ж.) және Бiшкекте
(1999 ж.) кездестi.
Осы бес елдiң жалпы аумағы Жер шарының Еуразия
бөлiгiнiң бестен үш бөлiгiн, тұрғындарының үлесi дүние
жүзi халықтарының төрттен бiрiн құрайды. Сондықтан
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бұл елдердiң ынтымақтастығы мен өңiрлiк саясат жүр
гiзудегi бағыттарының осы елдер үшiн ғана емес, сонымен
қатар жержүзi халықтарының тағдыры үшiн де маңызы
зор. ШЫҰ-ның осы кезге дейiн өткен кездесулерiнде
Қазақстан делегациясы айтарлықтай белсендiлiк көрсеттi.
1996 жылы Шанхайда өткен алғашқы басқосуда ортақ
шекараларға байланысты әскери саладағы сенiм мәсе
лелерi талқыланды. Мәскеуде өткен кездесуде шекаралық
аудандардағы қарулы күштердi қысқарту жөнiндегi
құжатқа қол қойылды. Ал 1998 жылы Алматы самми
тiнде ШЫҰ елдерiнiң өзара қатынастарындағы басым
бағыттар айқындалып, осы елдер арасындағы саудаэкономикалық қатынастарды теңдiк және өзара тиiмдiлiк
негiзiнде дамыту мәселелерi талқыланды.
1999 жылы Қазақстан Республикасының Президентi
Н. Назарбаев Қытай Халық Республикасының Төрағасы
Цзян Цзэминмен кездесу барысында екi ел арасындағы
қатынас жақсы дамып келе жатқандығын атап өттi.
Қазақстан ТМД елдерi арасында тауар айналысы бойынша
Қытай үшiн екiншi әрiптес болып отырғаны айтылды.
Ұзаққа созылған келiссөздер нәтижесiнде екi ел арасында
ғы шекаралық мәселелер екi жақ үшiн де әдiл шешiмiн
тапты. Жалпы көлемi 1000 шаршы шақырым болатын
даулы жердiң 57%-ы Қазақстанға, 43%-ы Қытайға жа
тады деп шешiлдi.
Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы
президенттерi екi ел арасында мәңгiлiк достық пен қаты
настар жөнiндегi Декларация қабылдау, мұнай шығару,
өңдеу және тасымалдау, Байқоңыр ғарыш айлағын пайда
лану туралы келiсiмдерге қол қойды.
Қазақстанның жекелеген мемлекеттермен және
кейбiр өңiрлердегi елдер тобымен арақатынасы. Ашық
теңiзге тiкелей шыға алмайтын Қазақстан үшiн Кас
пий және оңтүстiк арқылы Қара теңiз бен Жерорта
теңiзiне шығу мәселелерi маңызды. Қазақстанның
әсiресе Түркиямен қатынастары жақсы дамыды. Рес
публика аумағында жүздеген қазақ-түрiк бiрлескен кә
сiпорындары пайда болды. Қысқа мерзiмде Түркияның
белсендi қатысуымен Алматыда “Анкара” қонақүйi са
лынды. Қазақстанның түрлi деңгейдегi делегациялары
Түркияда өткен конференцияларға қатынасса, түрiк ға
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лымдары Қазақстанда болған ғылыми форумдарда бел
сендiлiк көрсеттi. Жүздеген қазақ жастары Стамбұл мен
Анкараның университеттерiнде оқиды.
Қазiр Қазақстанның аталған елдермен және Үндiстанмен байланыстарын қайта жандандыруға жас қазақ дип
ломатиясы ерекше мән берiп отыр. Түркиямен, Иранмен
өзара тиiмдi экономикалық ынтымақтастықты дамыту
ға, мәдени құндылықтар алмасуға екi жақ та ұмтылыс
бiлдiруде. Қазақстанмен терең тарихи тамырластығы бар
осы елдермен қатынастың болашағы зор болмақ.
Қазақстанның дамыған Батыс державаларымен
қатынастары. КСРО-ның ыдырауына байланысты дүние
жүзiндегi күштердiң орналасуындағы екi полюстiк сипат
көмескiленiп, бiрполюстi сипат белең ала бастады. Осыған
орай, дүниежүзiндегi ең қуатты держава — Амер ика
Құрама Штаттарымен қатынастарға тиiстi мән берiлуде.
Қазiр Вашингтонның халықаралық даму үдерiсiне ықпа
лы орасан зор екенi белгiлi. Қазақстанның бұл елмен
арақатынасы өзара мүдделер ұқсастығы мен құқықтың
теңдiгiне негiзделуде.
Қазақстан үшiн республика экономикасына айтар
лықтай инвестиция берiп отырған Америка Құрама
Штаттарымен iскерлiк қатынастар орнатудың маңызы
зор. АҚШ Қазақстанның мәдениетi мен бiлiм саласын да
мытуға да қол ұшын беруде. “Болашақ” бағдарламасы ая
сында қазақстандық студенттер АҚШ-тың, Францияның,
Германияның оқу орындарында бiлiмдерiн жетiлдiруде.
Қазақстанның Батыс Еуропа мемлекеттерiмен, соның
iшiнде, Ұлыбританиямен қатынасы егемендiк жария
ланбай тұрған кезде басталған болатын. 1992 жылдың
күзiнде Президент Н. Назарбаев Германияда болып, канц
лер Г. Кольмен кездестi. Кездесу нәтижесiнде екi мемлекет
арасындағы қатынастардың негiздерi туралы бiрлескен
мәлiмдеме жарияланды. Сол жолы Қазақстан Президен
тiн Елисей сарайында Франция Президентi Ф. Миттеран
қарсы алды. Бұл елмен достық, ынтымақтастық және өзара
түсiнiстiк туралы шарт жасалынды. Н. Назарбаев жаңа
Еуропаға арналған Париж хартиясына қол қойды.
Келiссөздер Қазақстанның сыртқы саясатының еуро
палық бағытта жаңа серпiн алуына септiгiн тигiздi. Қа
зақстан Венгриямен, Болгариямен, Чехиямен, Румыния
мен өзара тиiмдi қатынастар орнатты.
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Париж хартиясы туралы оқығандарыңды естерiңе түсiрiңдер. (Дүниежүзi
тарихы. 9-сынып.)

Қуатты әскери-саяси ұйымдармен қатынастар. Вар
шав а Шарты ұйымы тарағаннан кейiн қазiргi әлемде
НАТО-ның рөлi жаңаша көрiне бастағаны белгiлi. НАТОның Еуропа және ТМД елдерiне жәрдемдесуге, аймақтық
қақтығыстардың алдын алуға мүмкiндiктерi бар. Осыны
ескере отырып, Қазақстан НАТО-мен байланысты кеңейту
шараларына ден қойды.
Қазақстанның Оңтүстiк-Шығыс Азияда АСЕАН (Оң
түст iк-Шығыс Азия елдерiнiң ассоциациясы) мемле
кеттерiмен, Солтүстiк-Шығыс Азияда Жапониямен,
Корей мемлекеттерiмен және Моңғолиямен қатынастары
да жолға қойылып келедi.
1. Қазақстанның сыртқы саясатта ұстанатын тұрғыларына тiкелей
әсер ететiн географиялық, саяси және этностық факторларды
атаңдар.
2. Қазақстанның тәуелсiздiгiне қай жақтан, қандай қауiп төнуi
мүмкiн деп ойлайсыңдар?
3. Көршiлес елдерде қандай саяси күштердiң билiк басында отыруы
Қазақстан үшiн қолайлы деп есептейсiңдер?
Тапсырма. Жоғарыда аталған елдерде шетел әскерiнiң болуына
(соның iшiнде, Иракта Қазақстан батальонының болуы) қатысты
түрлi пiкiрлер бар. Осы мәселенi талқылаңдар, өз тұрғыларыңды
негiздеңдер.

§ 59. Қазақстанның халықаралық ұйымдардың
жұмысына белсене араласуы
Сыртқы саясаттың бағыттары. ҰҚШҰ-ның, ЕҚЫҰ-ның, ИЫҰ-ның
жұмыстарына қатысу.

Қазiргi қалыптасқан ахуалдағы сыртқы саясаттың
бағыттары. Тәуелсiздiк жылдарында Қазақстан сыртқы
саясатын төмендегiдей басымдықтарға құрды: iргелес
мемлекеттермен мүдделердiң ортақтығын iздеу; барлық
мәселелерге қатысты өзара келiсiм қажеттiгiн түсiну; ха
лықаралық лаңкестiкпен, дiни экстремизммен күрестегi
халықаралық ұйымдардың жұмысына белсендi қатысушы
ретiнде өз тұрғысын нығайту.
Қазақстанның сыртқы саясаттағы қызметi кең ауқым
дағы тұрақтылықты қамтамасыз етуге — қауiпсiздiк сақ
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тауды көздеген халықаралық ұйымдардың жұмысына
қатысуға, өз айналасында iзгi ниеттi мемлекеттердiң
белдеуiн құруға бағытталды. Қазақстан Азияда өзара ық
палдастық және сенiм шаралары кеңесiн, дүниежүзiлiк
және дәстүрлi дiн өкiлдерiнiң съездерiн өткiзу бастамасын
көтердi. Төрт дүркін өткен дiнбасылардың съездерiнде
(2003, 2006, 2009, 2012 жылдары) әлемнің түкпiр-түк
пiрiнен түрлi дiн өкiлдерi жиналып, жасампаздық идея
лары мен адамзаттық игiлiктер төңiрегiнде пiкiр алыс
ты. Қазақстанның бастамалары халықаралық ұйымдар
тарапынан түсіністік және қолдау тапты. III съезге БҰҰ
жүйесі қатысты және техникалық көмек берді. Съезге
дүниежүзінің 35 елінен 77 делегация келді. Қазақстан
Тәжiкстанда, Ауғанстанда, Иракта болып жатқан лаң
кестiкке қарсы күреске, бiтiмгерлiк миссияларға белсене
қатысты.
Соңғы жылдары Қазақстан дипломатиясы елдiң Дүние
жүзiлiк сауда ұйымына (ДСҰ) қабылдануын көздеген
келiссөздер жүргiзiп келедi. Республиканың сыртқы сауда
режiмiн реттейтiн заңдарының көбi ДСҰ-ның талаптарына
сәйкестендiрiлдi, кейбiреулерi сол мақсатпен парламент
талқылауына ұсынылды.
Қазақстанның ЕҚЫҰ жұмысына қатысуы. Ел халық
аралық ауқымда танылудың жаңа сапалық деңгейiне
көтерiлдi. Қазақстанның 2010 жылы Еуропа қауiпсiздiгi
және ынтымақтастығы ұйымына (ЕҚЫҰ) төрағалық
етуi туралы шешiм қабылданды. Осыған байл ан ысты
экономикалық ынтымақтастықты дамытуға, технология
мен басқару тәжiрибесiн алып келуге, қазақстандық заң
дарды жетiлдiруге септiгiн тигiзетiн “Еуропаға жол” атты
арнайы бағдарлама қабылданды.
Қазақстанның Еуропа қауiпсiздiгi және ынтымақтастығы ұйымына
төрағалыққа ұсынылуы жөнiндегi шешiм аталған ұйымға мүше 56
мемлекеттiң 100 пайыздық келiсiмiмен қабылданды. Бұл жөнiнде Қа
зақстан Республикасының тәуелсiздiгiн алғанына 16 жыл толуына арналған
салтанатты жиналыста сөйлеген сөзiнде Президент Н. Назарбаев былай
дедi: “Қазақстан — ЕҚЫҰ-ға төрағалық ететiн бiрiншi ТМД елi, ол — бiрiншi
түркi елi, ол — тарихи тұрғыдан өркениеттi ислам кеңiстiгiне жататын бiрiншi
ел, соңында, ол — бiрiншi азиялық ел. Сондықтан бұл бiздiң ортақ жеңiсiмiз”.

2010 жылдың желтоқсанында Астанада аса ауқымды
халықаралық кеңес — Еуропа қауіпсіздігі және ынтымақ
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тастығы ұйымының (ЕҚЫҰ) саммиті өтті. Қазақстан ТМД
елдерінің ішінде мұндай ауқымды шараны өткізіп отырған
бірінші мемлекет болды.
ЕҚЫҰ-ға төрағалық Қазақстанға дамыған саяси демо
кратиясы бар, барлық елдермен тең және ізгі қатынастар
жасайтын қоғам ретінде сеніп тапсырылды. Ұйымға қаты
сушы елдер Қазақстанның төрағалығын қолдап дауыс
бергенде, біздегі ұлтаралық татулық пен келісімнің бірегей
моделіне, жүргізіліп жатқан нарықтық жетілдіруге де
көңіл аударды.
Қазақстан өзге елдермен көп мәселелерді қамтыған
сұрақтар бойынша белсенді диалогтер жүргізе отырып,
өзіне ғаламдық деңгейде ұжымдық қауіпсіздікке ұмты
латын мемлекет мәртебесін бекітті. Адамдық өлшем, жер
гілікті өзін-өзі басқару, ақпаратқа қолжетімдік сияқты
күрделі мәселелерді дискуссиялар жүргізіп талқылау
ынтасын көтерді.
Астана — 2010 саммитіне сарапшылар ЕҚЫҰ-ның
даму үдерісіндегі жаңа сапалық кезең деп баға берді. Бұған
экономика және мәдениет аяларындағы ынтымақтастық
тың кеңеюі, әлеуметтік және экологиялық мәселелерді
шешу, жаңа диалогтік алаңдар құру, дүниежүзілік ға
ламдық мәселелерді талқылау шаралары жалғасуы керек.
ЕҚЫҰ-ның Астана саммиті тарихи оқиға болды. Бұл
ұйымға Қазақстанның төрағалық етуі заңды түрде жоға
ры бағаланды. Оның нәтижесі ретінде дүниежүзілік қа
уымдастық алдында Қазақстанның халықаралық беделі
бұрынғыдан да жоғарылай түсті, Қазақстанның Прези
денті Н.Назарбаевтың жаһандық ауқымдағы ынталары
қолдау тапты.
Қазақстан — ҰҚШҰ мүшесі. 1992 жылы 15 мамырда
бір топ ТМД елдері Ташкентте ұжымдық қауіпсіздік
шартын жасады. ҰҚШ-ның 2002 жылғы Мәскеудегі
сессиясында оны “Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы”
(ҰҚШҰ) деп толыққанды халықаралық ұйым ретінде
қайта құру туралы шешім қабылданды. Армения, Бе
ларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан және
Өзбекстан осы ұйымның мүшелері болып табылады.
2009 жылы Мәскеуде ҰҚШҰ-ның жетекшілері опера
тивті реакция ұжымдық күшін құруды мақұлдады. Қа
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Есiл жағасында

былданған құжатқа сай ол әскери агрессияға тойтарыс
беру, халықаралық лаңкестік пен экстремизммен күресте
арнайы операциялар жүргізу, трансұлттық ұйымдасқан
қылмысқа, есірткі тасымалына қарсы, сонымен қоса, тө
тенше жағдайлардың зардаптарын жою бағытында әрекет
етеді.
ҰҚШҰ-ның мақсаты — әскер мен қосымша бөлім
шелердің бірлескен күшімен шартқа қатысушы елдердің
аумақтық-экономикалық кеңістігін кез келген сырттан
келген әскери-саяси агрессиядан қорғау, сонымен қоса ірі
ауқымды табиғи апаттардың зардаптарын залалсыздан
дыру болып табылады.
Қазақстанның Ислам ынтымақтастығы ұйымының
жұмысына қатысуы. 2011 жылы Ислам ынтымақтастығы
ұйымының (ИЫҰ) төрағалығы Қазақстанға өтті.
Ислам ынтымақтастығы ұйымы (2011 жылға дейін
“Ислам конференциясы ұйымы”) — ислам елдерінің халық
аралық аренада көрініп жүрген аса ірі және ықпалды ұйы
мы. Қазіргі кезде, жалпы алғанда, 1,5 млрд тұрғыны бар,
57 елді біріктіреді. ИЫҰ саяси, әлеуметтік-экономикалық,
мәдени және ғылыми-техникалық байланыстарды
қамтитын халықаралық ынтымақтастықтың кеңауқымды
мәселелерін шешуге қатысады. Бұлардан басқа мүше ел
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дердің орнықты дамуына жағдайлар жасауды Ұйым өзінің
маңызды мақсаты деп таниды.
Астанада өткен ИЫҰ-ға қатысушы елдердің сыртқы
істер министрлері Кеңесінің 38-сессиясында ҚР Прези
денті Н.Назарбаев сөз сөйледі. Онда мыналарды атап өтті:
“Ұйым елдері дүниежүзілік энергетикалық ресурстардың
70%-ын бақылауға алады. Солай болса да, олардың үлесіне
дүниежүзілік ІЖӨ-нің 7,5%-ы, тауар айналымының 11%-ы
ғана тиесілі”. Ауғанстандағы тұрақсыздыққа, онда соңғы
10 жыл ішінде ауған героинін өндіру көлемінің 10 есе ар
тып отырғанына, халықаралық лаңкестік қаупіне, Шығыс
Иерусалим мәртебесінің анықталмай отыруына алаңдау
шылық білдіре келе, Н.Назарбаев мұсылман әлемі мен
Батыс арасында ашық және әділ диалог жүргізу қажетіне
ұсыныс жасады.

*

1. Аса ірі 10 мұсылман мемлекеттерін атаңдар. Олар туралы маңызды мәліметтерді (аумағы, тұрған орны, халқы, тілі, Қазақ-
станмен байланысы, т.б.) дәптерлеріңе жазып қойыңдар.
2. Интернет ресурстарын пайдаланып, ЕҚЫҰ және оның қызметі
туралы эссе жазыңдар.
3. ҰҚШҰ-ның алға қойған міндеттері аясында біздің елімізге
қауіп қайдан болуы мүмкін екенін анықтаңдар.

XIV тарау. Елдің мәдени-рухани өмірі

§§ 60-61. Тәуелсiздiк жағдайындағы мәдени
құрылыс
Дүниежүзі қазақтарының құрылтайы. Тарихи санадағы өзге
рiстер. Ұлы тұлғалардың мерейт ойлары. Ғылымның жағдайы,
көркемөнердiң дамуы. Бiлiм реформалары. Спорттағы жетістіктер.

Дүниежүзi қазақтарының құрылтайы. 1992 жылдың
қыркүйек, қазан айларында Дүниежүзi қазақтарының
құрылтайы өттi. Бұл елiмiз егемендiк алғаннан кейiн
ғана мүмкiн болып отырған елеулi оқиға едi. Оған Азия,
Африка, Еуропа және Американың 40-қа жуық елдерiн
дегi 3 млн 200 мың қазақ диаспорасының (дүниежүзiндегi
бар қазақтың 32%-ы) өкiлдерi қатысты. Бұл жиынды
өткiзу және оған кеңестiк әмiршiл-әкiмшiл басқару
жылдарында өз елiн, өз жерiн тастап, шетелдерге ауа кө
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шiп кеткен қандастарымызды шақыру шын мәнiндегi гу
манизмнiң көрiнiсi болды.
Жиында тәуелсiз, жас қазақ мемлекетiн нығайту,
республикада тұратын түрлi ұлт өкiлдерiнiң арасындағы
татулықты сақтау, қазақ халқының бiрлiгiн күшейту,
келешек ұрпақ өкiлдерiн имандылық, мәдениеттiлiк,
инабаттылыққа баулу сияқты келелi де игi мәселелер
қозғалды. Шетелдерден келген қазақ диасп орасының
өкiлдерi Алматыны, Шымкенттi, Түркiстанды және рес
публиканың басқа облыстары мен қалаларын аралап,
халықтың тұрмысымен танысты. Құрылтай бүкiл респуб
ликаны қамтыған думанды мерекеге айналды.
Дүниежүзi қазақтары құрылтайының мәндi оқиғасы
1992 жылдың 19 қыркүйегiнде Алматыдағы Абай атын
дағы Опера және балет театрында өттi. Онда “Қазақтар:
кеше, бүгiн және ертең” атты тақырыппен ашылған
ғылыми конференция болды. Жиында қазақ халқының
тағдыры, бүкiл дүниежүзi қазақтарын тұтас қазақ мем
лекетiне бiрiктiрудiң құқықтық негiздерi, ана тiлi мен
ұрпақ тағдыры, халықтың рухани мұрасы жайында терең
мазмұнды баяндамалар жасалды. Құрылтайдың ресми
ашылуы 30 қыркүйекте Республика сарайында болды.
Онда Қазақстан Республикасының Президентi Н. Назар
баев “Құшағымыз бауырларға айқара ашық!” деген баян
дама жасады.
“Бiздiң құрылтайымыздың басты мақсаты,— дедi Н. Назарбаев,—бүкiл
дүниежүзiндегi қазақ қауымының болашағы жөнiнде ойлау, ұлтымыздың
тарихындағы осынау ерекше белестiң тұсында ендiгi тағдыр-талайымыздың
қалай өрiлетiнiн талқылау”.
Түркиядан келген қадiрмендi қария, “Алаш” сыйлығының иегерi Халифа
Алтай былай дедi: “Дүниенiң қай түкпiрiнде жүрсек те, қандай жағдайда
болсақ та, Ана — Отанды көксеп, қара шаңырақты аңсап, соның тiлеуiн тiлеп
жүрдiк. Тәуелсiз Қазақстанды дамытып, нығайтуға және оны қорғауға ендiгi
ұрпақ жауапкер. Ол үшiн ұлт намысы оянуы, күллi халықтың бiр жеңнен қол,
бiр жағадан бас шығарып, береке-бiрлiктi қолдан бермей, тұтас жұмылуы
шарт”.

Дүниежүзi қазақтарының құрылтайына қатысушылар
Қазақстан халқына, әлем халықтары мен мемлекеттерiне
және олардың үкiметтерiне Үндеу қабылдады. Онда “Он
миллион қазақ ұлты бүкiл әлемдi өзiнiң бейбiтсүйгiш
халық екендiгiне, бiртұтас демократиялық, ұлттық мемле
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кет құру iсiне бекем бел байлағанына сендiредi” деген
мәл iмдеме жасалды. Сонымен қатар Құрылтай қазақ
халқына арнап Үндеу қабылдады. Онда қазақ халқына
ұлт бiрлiгi мен тәуелсiз мемлекетiмiздi нығайтуға, қоғам
ның рухани өмiрiн, мәдениетiн және экономикасын да
мытуға байланысты игi тiлектер айтылды. “Дүниежүзi
қазақтарының құрылтайы, — делiндi Үндеудiң соңында, —
бүкiл әлемдегi отандастарын Қазақстанның экономика
лық-әлеуметтiк, мәдени-интеллектуалдық мүмкiндiгiн
молайтуға, кiндiк кескен қасиеттi топырақта бас қосқан
осынау тарихи шақта бар қабiлетi мен еңбегiн туған елдiң
игiлiгiне жұмсауға шақырады”.
Тарихи сананы қалыптастыру шаралары. Қазақстан
Республикасының мемлекеттiк тәуелсiздiгiн алуы бұ
қаралық сананы өзгертуде, ұлттық дәстүрлердi қайта
жаңғыртуда, тарихи сананы егемендiк жағдайында жа
ңаша қалыптастыруда үлкен рөл атқарды. Бұл ретте
Республика Президентiнiң жарлығымен 1997 жылдың
“Жалпыұлттық татулық және саяси қуғын-сүргiн құр
банд арын еске алу жылы”, 1998 жылдың “Халықтар
тұтастығы мен ұлттық тарих жылы”, 1999 жылдың “Ұр
пақтар бiрлiгi мен сабақтастығы жылы” деп жариялануы
өткен тарихтан келешек үшiн тәлiм алуға, тарихи ақтаң
дақтарды әйгiлеп, бұқаралық сананы көтеру арқылы қо
ғамның даму жолын қайта зерделеуге септiгiн тигiздi.
Кеңауқымды және жүйелi жүргiзiлген ғылыми-зерттеу
жұмыстардың нәтижесiнде тоталитарлық жүйе кезеңiнде
халықтың санасынан күштеп өшiрiлген жүздеген тарихи
тұлғалардың — мемлекет пен қоғам қайраткерлерiнiң,
елi мен жерiн шетелдiк басқыншылардан қорғаған ба
тырлардың есiмдерi халқына қайтарылды. Олардың өне
гелi өмiр жолдары жас ұрпаққа үлгi ретiнде ұсынылды.
Тәуелсiз Қазақстанның ғылыми тарихының негiзi қа
лана бастады. 1995 жылы Республика үкiметi “Қазақстан
Республикасында тарихи сананы қалыптастыру тұжы
рымдамасын” мақұлдады. Онда отандық тарих ғылымын
дамыту басымдықтары айқындалды. Ұлттық Ғылым ака
демиясының Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этно
логия институтының, Ә. Марғұлан атындағы Археология
институтының ғалымдары жоғары оқу орындарындағы
әрiптестерiмен бiрлесе отырып, Қазақстан тарихының
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көптомдық академиялық тарихын жазуды қолға алды.
Қазақстан тарихының ағылшын тiлiндегi бiр томдығы
жарық көрдi. 1998 жылдан бастап Ұлттық Ғылым ака
демиясының Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этно
логия институты “Отан тарихы” атты жаңа журнал шы
ғара бастады. Тарихқа жаңа көзқарас қалыптастыруға
“Қазақ тарихы”, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың “Ха
баршы” (тарих сериясы) журналдары айтарлықтай үлес
қосты. Ұлттық Ғылым академиясының толық мүшесi
Н. Назарбаевтың 1999 жылы жарық көрген “Тарих тол
қынында” атты кiтабы ұлт пен мемлекеттiң өткенi мен
келешегiне жалпыадамзаттық құндылықтар негiзiнде
жаңа көзқарас қалыптастыру iсiне қосылған қомақты үлес
деп бағаланды.
Рухани өмiр өзгерiстерi. ХХ ғасырдың соңындағы
елiмiздiң рухани және мәдени өмiрiнде Абай мен Жам
былдың 150 жылдық, М. Әуезов пен Қ. Сәтбаевтың 100
жылдық мерейтойлары ЮНЕСКО-ның қолдауымен дүние
жүзiлiк ауқымда аталып өтуi айтарлықтай оқиғалар едi.
1995 жылы өткiзiлген қазақтың ұлы ақыны, ойшыл,
гуманист Абайдың мерейтойы бүкiлхалықтық мерекеге ай
налды. Абайға арналған ғылыми басқосулар мен мерекелiк
шаралар Мәскеу, Стамбұл, Париж, Лондон, Алматы, Семей
қалаларында, ақынның туған жерi Шыңғыстау өңiрiнде
өттi. 1995 жылы 9 тамыз күнi Алматыда салтанатты мә
жiлiс болды. Онда Қазақстан Республикасының Президентi
Н.Назарбаев баяндама жасады.
Салтанатты мәжiлiске Ф. Майор басқарған ЮНЕСКО-ның делегациясы,
ТМД елдерiнен келген қонақтар және шетелдiк қазақтар диаспорасының
өкiлдерi қатынасты. Ойшыл ақын жайлы көптеген зерттеу еңбектерi мен
көркем шығармалар, ақынның төл туындылары жарияланды. “Абай”
энциклопедиясы жарық көрдi.

1996 жыл жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың жылы деп
жарияланды. Оған арналған мерекелiк шаралар Алматы
да, басқа да қалаларда, ақынның туған ауылы Ұзынағашта
(Алматы облысы) өттi. Мерейтойға арналған республи
калық ақындар айтысы болды. Алматы қаласында ақынға
ескерткiш орнатылды, деректi және көркем фильмдер
түсiрiлдi.
1997 жылы жазушы, ғұлама ғалым Мұхтар Омархан
ұлы Әуезовтiң 100 жылдық мерейтойы дүниежүзiлiк
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Абайдың Семейдегi республикалық-мемориалдық мұражайы

деңгейде өттi. Алматы, Париж, Мәскеу, Санкт-Петербург,
Семей қалаларында зиялы қауым М. Әуезовтiң дүние
жүзiлiк әдебиет пен мәдениеттiң дамуына қосқан үлесiне
жоғары баға бердi. Елiмiздiң астанасы Алматыда, Орта
Азия республикалары мен Ресейдiң бiлiм, ғылым орда
ларында Мұхтар Әуезовтiң шығармашылық және ғылы
ми мұраларына арналған ғылыми-теориялық конферен
циялар, симпозиумдар, оқулар өттi.
М. Әуезовтiң 50 томдық шығармалар жинағы шыға бастады. “Әуезов үйi”
ғылыми-мәдени орталығының ғимаратына жаңа залдар қосылды. “Мұхтар
Әуезов әлемi” атты жинақ пен жазушы туралы естелiк кiтап жарық көрдi.
М. Әуезовтiң аса бай мұрасын әр қырынан саралаған ғалымдардың зерттеу
еңбектерi оқырмандар қолына тидi.

1999 жылы республикамыздың рухани өмiрiн байыта
түскен оқиға — ЮНЕСКО-ның шешiмiмен дүниежүзi
бойынша атап өтiлген Қазақстан Ғылым академиясының
негiзiн қалаушы және оның бiрiншi президентi, әлемдiк
деңгейдегi ғұлама ғалым Қаныш Имантайұлы Сәтбаев
тың 100 жылдық мерейтойы болды. Қазақстан Yкiметi
1998 жылдың сәуiр айында “Қ.И. Сәтбаевтың есiмiн мәңгi
сақтау туралы” арнайы қаулы қабылдады. Бұл қаулыда
Қ.Сәтбаевтың 100 жылдығын өткiзуге байланысты кең
көлемдi, терең мағыналы шаралар белгiлендi. 1998 жыл
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дың 25 қарашасында Павлодар қаласында Қ. Сәтбаевтың
100 жылдығына дайындықтың барысы жөнiнде мәжiлiс
өттi. Онда Н.Назарбаев Қ.Сәтбаевтың Абай, Шоқан,
Мұхтар тәрiздi халқымыздың рухани өмiр iндегi ұлы
құб ылыс екендiгiн айтып, оның мерейт ойын жоғары
танымдық деңгейде өткiзу қажеттiгiн ескерттi.
“Сәтбаев сабақтары”, “Қ. И. Сәтбаев және қазiргi заман”
атты ғылыми басқосулар, студенттер мен жоғары сынып
оқушылары арасында ғылыми пiкiрталастар ұйымдас
тырылды. Алматыда, Жезқазғанда, Павлодарда, Астанада,
Семейде ғылыми-танымдық маңызы үлкен теориялық
және практикалық конференциялар өттi. 1999 жылғы
сәуiрдiң 13-i мен 23-i аралығында ЮНЕСКО-ның Па
риждегi Штаб-пәтерiнде Қ.И.Сәтбаевқа арналған “Қазақ
стан ғылымы — кешегiден бүгiнге” деген тақырыпта көрме
ұйымдастырылды.
Осы жылы Қ. Сәтбаевтың шығармалар жинағының алғашқы томдары
жарияланды. Медеу Сәрсекенiң “Қазақтың Қанышы” романы, “Сәтбаев
әлемi” атты жинақ жарияланды. “Академик Қ. И. Сәтбаев. Хаттар мен
жазбалардан” деген құжаттар жинағы, “Қ. И. Сәтбаев және Қазақстанның
қоғамдық ғылымдары” атты ғылыми мақалалар жинағы оқырмандармен
қауышты. Алматы, Жезқазған қалаларында Қ. И. Сәтбаевқа еңселi ескерт
кiштер қойылды. Ғалымның Баянауылдағы, Жезқазған мен Қарсақбайдағы
мұражайлары жөндеуден өттi.

Халқымыздың ұлы перзенттерiнiң мерейтойлары бүкiл
қазақстандық және шын мәнiндегi интернационалдық
мерекелер болды. Олар Қазақстанды мекендеген халық
тардың бұрынғыдан әрi жақындасуына әсер еттi, қоғамның
мәдени және ғылыми өмiрiн жандандыра түстi.
Мәдениет пен ғылымның дамуындағы iркiлiстер.
Тәуелсiздiк жылдары орын алған экономикалық дағдарыс
салдарынан Қазақстан ғылымы мен мәдениетi, бiлiм беру
жүйелерi кейiнгi жылдары көптеген қиындықтарға кез
дестi. Олардың қызметтерiнде елеулi iркiлiстер байқалды.
Республиканың Ғылым академиясы iс жүзiнде өзiнiң
ұлттық мәртебесiнен айырылып қалды. Оның қарама
ғындағы жекелеген институттардың штаттары күрт
қысқарды. Соның салдарынан ғылыми-зерттеу жұмыста
рының аясы тарылды. Кейбiр ғылыми мекемелерге жа
былып қалу қаупi төне бастады.
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Ақыры, Президент Н. Назарбаевтың 2003 жылғы 24
қазандағы жарлығымен Қазақстан Республикасы Ұлт
тық Ғылым академиясы қоғамдық бiрлестiк болып құры
латын болды.
1997 жылдан бастап қаражат тапшылығына байла
нысты мемлекеттiк мекемелердi оңтайландыру (оптими
зация) саясаты жүргiзiлдi. Бұл, ең алдымен, мектептерге,
мектепке дейiнгi және медициналық мекемелерге, кiтап
ханаларға ауыр соққы болып тидi. Оңтайландырудың
салдарынан 1997—1998 жылдары көптеген мектептер,
мектепке дейiнгi мекемелер, кiтапх аналар, шалғай
ауылдардағы медициналық объектiлер жабылып қалды.
Осындай себептермен филармониялар мен басқа да мә
дениет ошақтары (концерттiк-гастрольдiк мекемелер,
мәдениет үйлерi, клубтар, т.б.) мүшкiл халге ұшырады.
Абай атындағы мемлекеттiк академиялық опера және
балет театры бiрнеше жыл бойы ауыр жағдайды басынан
өткердi.
Баспа iсi және “Мәдени мұра” мемлекеттiк бағдар
ламасы. 2000 жылдан кейінгі кезеңдегі ел экономи
касындағы оң бетбұрыстар рухани өмiрге де игi ықпалын
тигiзе бастады. Кiтап басып шығару қарқыны артты.
Туған жер, ел және оның тарихы мен мәдениетi туралы
көлемi жағынан ауқымды, мазмұны кең, көптомдық
энциклопедиялық басылымдар жарық көрдi. Олардың
iшiндегi елеулiлерi ретiнде 10 томдық “Қазақстан” Ұлттық
энциклопедиясын, Қазақстан тарихын, Қазақ фольклоры
антологиясын атауға болады. Қазақстан Тәуелсiздiгiнiң
10 жылдығына орай екi тiлде “Қазақстан Республикасы”
энциклопедиялық анықтамасы жарық көрдi. Моңғолиядан
Күлтегiн ескерткiшiнiң көшiрмесi әкелiнiп, Л. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университетiне қойылды.
“Мәдени мұра” мемлекеттiк бағдарламасы Президент
тiң бастамасымен 2004 жылы қабылданды. Бағдарлама
бойынша ұлттық ойдың, мәдениеттiң озық туындыларын
жинап, қайта зерделеп, жас ұрпаққа тарту ету, Кеңес
кезiнде бұрмаланған Қазақстан тарихының жарқын бет
терiн қайта жазу, алдыңғы қатарлы өркениеттер мәде
ниетiнiң үлгiлерiн қазақ тiлiне аудару жұмыстары қам
тылды. Қомақты қаржы бөлiнiп, ұзақ мерзiмге шаралар
жоспарланды.
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Бағдарламаны жүзеге асырудың бiрiншi кезеңiнде
(2004—2006 жылдар) ұлттық және дүниежүзiлiк мәде
ниет үлгiлерiн қамтитын 218 том жарық көрдi, 35 сәулет
өнерi ескерткiштерi күрделi жөндеуден өттi және қалпына
келтiрiлдi. АҚШ-та, Жапонияда, Түркияда, Ресейде,
Арменияда, бiрқатар Батыс Еуропа елдерiнде зерттеу
жұмыстары жүргiзiлiп, отандық тарихқа қатысы бар
5000-ға жуық деректер жиналды. Бағдарлама аясында
елiмiздегi ең iрi мәдени-ағартушылық мекеме — қарама
ғында Қазақ мемлекеттiгiнiң тарихи мұражайы, ғылыми
кiтапханасы, ұлттық дәстүрлер театры бар Қазақстан Рес
публикасының Президенттiк мәдени орталығы құрылды.
Көркемөнердiң дамуы. Халық жазушысы О.Сүлей
меновтiң көпжылдық зерттеу еңбегiнiң нәтижесi болып
табылатын, дүниежүзi тiлдерiнiң даму заңдылықтарын
саралаған көлемдi еңбегi — “Жазу тiлi” кiтабы жарық
көрдi.
Адамның бойындағы iзгi қасиеттердiң көмескiленуi
мәселесiн көтерген М. Шахановтың “Өркениеттiң адасуы”
кiтабы республикадан тыс жерлерге мәлiм болды. Өлең
мен жазылған бұл романында автор адамдардың өзара
қауышуы негiзiнде қалыптасқан дәстүрлi құндылықтар
дан айырылып қалуы, соның салдарынан гуманист iк
ұстанымдардың жойылып бара жатуы бүкiл адамзатты
рухани тығырыққа әкелiп тiреп отыр деген қорытынды
жасаған.
Қазақ әдебиетi жаңа шығармалармен толықтырылды.
Ә. Нұрпейiсов Арал және ондағы адам тағдыры туралы
“Соңғы парыз” романын, М. Мағауин “Мен” атты филосо
фиялық толғауын, Қ. Жұмадiлов Қаракерей Қабанбай
туралы “Дарабоз” дилогиясын оқырмандар назарына
ұсынды. Ресейдiң Қазақстандағы және Қазақстанның
Ресейдегi жылдарының жариялануына байланысты ша
ралар шеңберiнде көптеген қазақ жазушыларының шы
ғармалары орыс тiлiнде жарық көрдi.
Композитор Е. Рахмадиевтiң “Абылай хан” (либреттосы
Ә. Кекiлбаевтiкi), А. Серкебаевтiң “Томирис” (либреттосы
Л. Иманғазинанiкi) опералары жанр табысы деп танылды.
Классикалық музыка өнерi саласында А. Мұсаходжаева,
Ж. Әубәкiрова, М. Мұқамедқызы, Н.Үсенбаева және тағы
басқалар едәуiр шығармашылық жетiстiктерге қол жет
кiздi.
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Кино өнерiнiң аяқалысы. Тәуелсiздiк жылдарында
Қазақстан кинематографиясы өнердiң өзге түрлерiне қа
рағанда қарқынды дамыды. Отандық ленталардың кейбi
реулерi түрлi фестивальдарға қатысып, жүлделер алды.
Режиссерлер Р. Ибрагимбеков пен Т. Теменевтiң
“Көшпендiлер” фильмiнде (шетелдерге “Номад” деген
атпен таралды) ұлттық мемлекеттiң құрылу кезеңiндегi
қазақ халқының жоңғар шапқыншыларына қарсы ауыр
күресi, саяси элитаның әрекетi, қатардағы сарбаздардың
ерлiгi сипатталды.
“Сталинге сыйлық” атты фильмде (режиссерi — Р. Әбдi
рашев) соғыстан кейiнгi жылдары Қазақстанға жер ауда
рылып келген еврей баласының ауыр тағдыры көрсетiледi.
Белгiлi ақын Махамбет туралы фильмдi сценарий ав
торы О. Сүлейменов “Жаңа ғасырдағы алғашқы ұлттық
фильм” деп атады. Режиссер С. Тәуекел түсiрген бұл лен
тада аты аңызға айналған батыр Исатай Тайманұлы мен
ақын Махамбеттiң басшылығымен патшаның жазалаушы
отрядына қарсы шыққан шаруалар соғысы суреттеледi.
“Қош бол, Гүлсары” лентасын режиссер А. Әмiрқұлов
“Қазақфильм” және Қырғызстанның “Ардфильм” студия
ларының бiрлескен туындысы ретiнде ұсынды. Ш. Айт
матовтың аттас шығармасының желiсiне құрылған бұл
фильмде қарапайым адамдардың тартымды тарихы мен
мәңгiлiк адамзаттық құндылықтар туралы баяндалады.
Бұған қоса режиссер С. Нарымбетовтің “Мұстафа Шоқай”,
С. Дворцевойдың “Тюльпан”, Е.Тұрсыновтың “Шал”
(Э.Хемингуэйдің “Шал мен теңіз” повесінің желісімен),
А.Сатаевтiң “Жаужүрек мың бала” фильмдерi кинотану
шылар тарапынан құптарлық бағаға ие болды.
Қазақстанда жыл сайын “Еуразия” кинофестивалін
өткізу дәстүрге айналды. 2011 жылы фестивальдың Гранприін Жапония мен Қазақстан бірігіп түсірген, режис
серлер Сано Синдзю мен Е.Нұрмұхамбетовтің “Көктемнің
алғашқы жаңбыры” фильмі жеңіп алды.
Дегенмен тәуелсiздiктен кейiнгi жылдарда жекелеген
авторлардың жетiстiктерiне қарамастан, тұтастай алғанда,
ұлттық мәдениет, соның iшiнде, көркем әдебиет тоқырау
дан шыға алмай отыр. Әсіресе күн сайын болып жатқан
iрi саяси оқиғалардың мәнiн қазiргi заман адамының
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талғамына сай, жоғары көркемдiк деңгейде сипаттаған
шығармаларды дүниеге әкелу жағы кемшін.
Бiлiм беру саласындағы реформалар. 1999 жылы
республика парламентi “Бiлiм туралы заңның” өзгерген
редакциясын қабылдады. Жаңа заң бойынша негiзгi
мектеп 9-сыныппен аяқталып, оқушылар 10-, 11-сынып
та қоғамдық-гуманитарлық және жаратылыстану-мате
матика бағыттары бойынша бағдарлы мектептен бiлiм
алатын болды.
Халықаралық стандарттар бойынша Қазақстан бiлiм
беру жүйесi дамыған елдердiң қатарына қосылды. Бiлiм
беруге бөлiнген қаражат үнемi көбейiп отыр. “Болашақ”
бағдарламасы бойынша мыңдаған жастар дүниежүзiнiң
жетекші университеттерiнде бiлiм алды, бiтiрiп келгендерi
өз Отанының игiлiгi үшiн қызмет етуде. Елде инновация
лы-интеллектуалдық мектептер көптеп ашылды. Бұл са
ладағы өзгерiстердiң алғы шебiнде Назарбаев университетi
келе жатыр.
2007—2008 оқу жылы республика мект ептерi
1—11-сыныптарға арналған жаңа буын оқулықтарымен
жән е оқу-әдiстемелiк кешенiмен толық қамтамасыз
етiлдi.
Қазiр республикада 8 мыңға жуық мектеп жұмыс iс
тейдi, оларда сабақ, негiзiнен, қазақ, орыс, өзбек, ұйғыр
(тәжiк, украин тiлдерiнде жексенбiлiк мектептер) тiл
дерiнде жүргiзiледi. Техникалық және кәсiптiк бiлiм беру
жүйесiнде бiлiм алушының жаңа технологиялық талап
тар негiзiнде еңбек нарығының дамуына сәйкес бiлiктi
кәсiптiк даярлығын қамтамасыз ету үшiн қажеттi жағ
дайлар туғызу мақсатында жұмыстар жасалуда. Жоғары
бiлiм беру жүйесiнде түбегейлi құрылымдық өзгерiстер
енгiзу қарастырылды. Кредиттiк және екi сатылы жоғары
бiлiм беру жүйесiне ауысу жүзеге асырылды.
Олимпиадалық спорттың дамуы. Тәуелсіздіктің
алғашқы жылдарынан бастап қазақстандықтар олим
пиадалық қозғалыстарға белсенді қатыса бастады. Дү
ниежүзілік олимпиадалар мен универсиадаларда жерлес
теріміз жақсы нәтижелер көрсетті.
Пекинде Қазақстан құрама командасы медальдар саны
жағынан ресми емес, жалпы командалық есеп бойынша
алдыңғы қатарлы 30 елдің ішінде болды. Спорт сарай
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ларында 13 рет Қазақстанның жалауы көтерілді. Екі рет
Илья Ильин мен Бақыт Сәрсекбаев жоғарғы пьедесталда
тұрып, ұлттық әнұранды шырқатты.
2007 жылы 29 қазанда Кувейтте болған Азия олим
пиадалық кеңесінде 7-Азия ойындарын Қазақстанда өт
кізу туралы шешім қабылданды. Азиадаға дайындалу
барысында бірқатар жаңа спорттық құрылыстар салынды.
Астанада заманауи мұзсарай, “Астана-Арена” стадионы,
велотрек, трамплин бой көтерді. Сонымен қоса, бұрыннан
бар Медеу сырғанақ алаңы, Шымбұлақтағы таушаңғы
орталығы қайта қалпына келтірілді.
2011 жылы 30 қаңтарда Астанада жабық футбол
стадионында Қазақстан Республикасының Президенті
Н.Назарбаев 7-Азия ойындарының ресми ашылуын
салтанатты түрде жариялады. “Қыстық олимпиадалық
ойындарға 27 елдің спортшылары қатысып отыр, — деді
Президент. — Мыңдаған үміткерлер спорттың 11 түрі
бойынша сынға түспек. Қыстық олимпиадалық ойындар
мен біз Қазақс тан Республикасының тәуелсіздігінің
20 жылдығына арналған шараларды бастаймыз”.
Қазақстандық спортшылар Азиадада өзге елдермен
салыстырғанда жоғары нәтижелерге қол жеткізді. Бар
лығы 70 медальді, соның ішінде, 32 алтын, 21 күміс, 17 қо
ла медальді жеңіп алып, олардың саны жағынан бірінші
орынға шықты. “Азиада — 2011” ойындары Қазақстан
үшін маңызды оқиға болды. Дүниежүзі Қазақстанның
спорттағы мүмкіндіктерін көрді.
2012 жылы Лондонда болған ХХХ жазғы олимпиадада
Қазақстан спортшылары үлкен табысқа жетті. Қазақ
станнан барған 115 спортшы 20 түр бойынша сайысқа
түсті. Бұл ойындарда 96 рекорд жасалды. Оның 11-і
қазақстандықтардың еншісінде. Жерлестеріміз 13 олим
пиадалық медальмен (оның 7-еуі алтын) жалпы есепте
он екінші орынды иеленді.
Тәуелсіздіктің 20 жылдығын мерекелеу қарсаңында
Брюссельден хабар келді. Халықаралық университеттік
спорт федерациясының (FISU) президенті Клод-Луи
Гальен дауыс берудің қорытындысы бойынша Алматы
ның 2017 жылы өтетін 38-Дүниежүзілік қыстық уни
версиаданың астанасы болып ресми жарияланғанын жет
кізді.
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Оңтүстік астана студенттік олимпиада сияқты аса ірі
спорттық шаралар өткізуге дайын. Онда халықаралық
спорт жарыстарын өткізуге болатын мүмкіндіктер жет
кілікті. “Универсиада — 2017” Қазақстанда студенттік
спортты дамытудың қуатты стимулы болуға тиіс.
1. Дүниежүзi қазақтарының құрылтайына қатысушылар қандай
мақсаттар көздеп, iзгi ниеттерiн алға тартты?
2. Тарихи сана және оны қалыптастыру дегендi қалай түсiнесiңдер?
3. Абай, Жамбыл, М.Әуезов, Қ.Сәтбаев сияқты мәдениет қайраткерлерiнiң мерейтойларын атап өтуде қандай мән бар деп ойлайсыңдар?
4. Мәдениет пен ғылымның дамуындағы iркiлiстердiң қандай әлеу-
меттiк салдары болуы мүмкiн?
5. Бiлiм беру жүйесiнде қандай реформалар жасалынды?
6. Адам өмiрiндегi спорттың алатын орны жөнінде әңгiме ұйымдастырыңдар.

§ 62. Елдің жаңа орталығы — Астана
Астананы Ақмолаға көшiру. Астана атауы. Мәдени-әлеуметтік
жетістіктер. Экспо — 2017.

Астананың Ақмолаға көшiрiлуi. Ғасырлар тоғысында
Қазақстан қоғамы басынан өткерген iрi оқиғалардың бiрi
республика астанасының Алматыдан Ақмолаға көшi
рiлуi болды. Республика президентiнiң 1995 жылғы қыр
күйектегi Жарлығы бойынша, ел астанасының Ақмолаға
көшетiндiгi хабарланды.
Бiрқатар дайындық жұмыстарынан кейiн, 1997 жылы
астана Ақмолаға көшiрiлдi. Алдымен Парламент пен
Министрлер Кабинетi, жекелеген министрлiктер мен ве
домстволар Есiл бойындағы жаңа ордаға табан тiредi. Көп
күттiрмей, Президент аппаратымен тұтас барып орналасты.
Астананы ауыстырудың аса салмақты экономикалық,
демографиялық, саяси себептерi болды. Бiрiншiден,
Ақмола елiмiздiң географиялық орталығында, тоғыз жол
дың торабында орналасуымен экономиканы басқаруға
да, коммуникациялық байланыстарды жүзеге асыруға
да тиiмдi; екiншiден, ел астанасының Ақмолаға ауысуы
Қазақстанның солтүстiгiнiң экономикасын көтерiп, де
мог рафиялық ахуалды ұлт мүддесi тұрғысынан оңды
бағ ытта өзгертуге қызмет етедi; үшiншiден, Ақмола
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мемлекетiмiздiң стратегиялық
геосаяси мүдделерiне жауап бе
рiп, ұлт қауiпсiздiгiн нығайтуға
қызмет етпек.
Әрине, астана ауыстырудың бұлардан
басқа да себептерi бар едi. Елбасы
Н. Назарбаев 1998 жылы 17 наурызда
зиялы қауым өкiлдерiмен кезд есуде
сөйлеген сөзiнде осыған орай былай дедi:
“Бiз Алатаудың бауырына сыймай кеткен
жоқпыз, қайта жер жаннаты Жетiсуды
қимай кеттiк. Тарихтың қатал талабы
осындай. Алматы болса ғылыми, мәдени
орталық ретiнде бар қазақтың жүрегiне
жақын, аяулы қала болып қала бередi”.

1998 жылғы маусымда сал
Астана. “Бәйтерек”
танатты жағдайда жаңа аста
наның тұсаукесер рәсiмi өттi. Елдiң жаңа ордасы Ақмола
ендi Астана болып аталатын болды.
2008 жылы Астана алғашқы мерейлi онжылдығын атап
өттi. Осы жылдар iшiнде айтарлықтай жетiстiктерге қол
жеттi. Қаланың жиынтық өнiмi аталған мерзiм iшiнде 50
есе, елдiң iшкi жиынтық өнiмiндегi оның үлесi 1,5-нан
10%-ға дейiн өстi. Өнеркәсiп өндiрiсi көлемi 7 есе ұлғайды.
Астана тұрғындарының саны 700 мыңнан асты. Таяудағы
жылдар iшiнде болжам бойынша, ол миллионнан астам
тұрғыны бар, үлкен, заманауи мегаполиске айналуы тиiс.
Астанада көптеген мәдени мекемелер, кинотеатрлар,
мұражайлар халыққа қызмет көрсетеді. Қ.Қуанышбаев
атындағы Қазақ музыкалы драма театры, М.Горьк ий
атындағы Орыс драма театры, К.Байсейітова атындағы
Опера және балет театры көрермендерін мазмұнды
қойылымдарымен тәнті етуде. Президенттік мәдениет
орталығында кітапхана және концерт залы бар, орган
қойылған. Ұлттық кітапхана сол жағалауда. Астананың
орталығында балалар мен жасөспірімдер шығармашы
лық сарайы, “Жастар” сарайы, Мемлекеттік филармония
орналасқан.
Астананың аталымды көрнекілерінің бірі — этноме
мориал парк. Онда “Атамекен” деп аталатын макеттік
экспонаттармен бедерленген Қазақстанның картасы бар.
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Қалада бірнеше стадион, спорт кешендері, спорт сарайлары
қызмет көрсетеді. Астанада әртүрлі халықаралық деңгей
дегі спорт шаралары өткізіліп тұрады.
Астана Қазақстандағы iрi мәдениет және ғылым орта
лығына, зиялылар мен студенттердiң қаласына айналып
отыр. 1999 жылы ЮНЕСКО Астананы “бейб iтшiлiк
қаласы” деп атады.
Жас қазақ астанасында бiрегей қазақстандық стильдiң
арқауы болатын жаңа сәулет эталоны орнықты. Қала
Еуразия кеңiстiгiнiң кiндiк ортасында бой көтердi, Еуропа
мен Азияның сәулет өнерiнiң ерекшелiктерiн қабыстыр
ды. Есiл өзенi бұрылыс жасайтын тұс қала орталығына ай
налды. Онда әкiмшiлiк ғимараттардың сәулеттiк кешенi —
“Ақ Орда” резиденциясы, Үкiмет үйi, Сенат пен Мәжiлiс
ғимараты орналасқан. Одан әрі танымал сәулет туынды
сы — Бейбiтшiлiк және Келiсiм сарайы бой көтерген. Оның
жанынан заңғар “Қазақ елi” ескерткiшi көкке ұмтылып
тұр. Оның биiктiгi — 91 метр. 1991 жыл — Қазақстанның
тәуелсiздiгiн жариялаған жылы.
Астана қазақстандықтардың ұлттық санасын егемен
деңгейге көтерген, қазақ ұлтын ұйытқан идеялық сим
вол iспеттi. Қазiргi заманның аса iрi геосаяси жобасы
Қазақстан туралы түсiнiк қалыптастыратын фактор ре
тiнде Президент Н. Назарбаевтың жеке басшылығымен
салынды.
Астана — дүниежүзілік Экспо—2017 көрмесін өткізуші
қала. 2012 жылы қарашада Халықаралық көрмелер
бюросының (ХКБ) Бас Ассамблеясының Париждегі Штабпәтерінде өткен 152-сессиясында ұйымның делегаттары
Астананы (Қазақстан) 2017 жылға жоспарланған ЭКСПО
халықаралық көрмесінің ресми өткізушісі ретінде таңдап
алды.
Дүниежүзілік көрме (ЭКСПО) — техникалық және
техн ол огиялық жетістіктерді көрсететін ашық алаң,
индустрияландыру рәмізі іспетті халықаралық көрме.
Экспо — 2017-ні 10 мамыр мен 10 қыркүйек аралығында
өткізу жоспарланған. Оны өткізетін алаңның аумағы —
25 га. Қазақстан оған “Болашақтың энергиясы” деген
тақырыптық айдар беруді ұсынды. Ол энергетикада сапалы
өзгерістер енгізуге, соның ішінде, қуаттың баламалы
қайнарларын табуға, оларды тасымалдаудың жаңа тәсіл
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дерін іздестіруге бағытталған. Ұйымдастырушылар көр
меге дүниежүзі елдерінен 5 млн адам келетінін ескеруде.
Президент Н.Назарбаев Халықаралық көрменің Аста
нада өтуі туралы шешім қабылдануына орай, Қазақ
стан халқына үндеуінде былай деді: “ЭКСПО көрмесі —
жаһандық ауқымдағы оқиға, маңыздылығы жағынан оны
дүниежүзілік экономикалық форуммен ғана салыстыруға
болады. Сондықтан ЭКСПО—2017-ні өткізу, бір жағынан,
Қазақстанға дүниежүзі алдында үлкен жауапкершілік
жүктейді”. Небәрі 5 жыл ішінде көрме орталығын салу
керек. Жаңа қонақүйлер, жолдар іске қосылады. Тасымал
қарышты дамытылып, қонақтарды қабылдауға дайындық
қамтамасыз етіледі. ЭКСПО—2017 Қазақстанға жаңа энер
гетика қайнарын және “жасыл” технологияны алуға мүм
кіндік береді.
2012 жылы 26 қарашада Астананың ЭКСПО — 2017
көрмесін өткізуге тапсырысы қанағаттандырылғаннан
кейін оған дайындалу және оны өткізу жөнінде мемлекеттік
комиссия құрылып, ол ұзақ мерзімді қамтитын ұлттық
жоспар жасауға кірісіп кетті.
1. Астананы өзгерту қандай қажеттіліктен туындады?
2. Астанадағы сәулет өнерінің ерекшеліктері туралы әңгімелеңдер.
3. ЭКСПО — 2017 көрмесін өткізудің еліміз үшін қандай маңызы бар?

§ 63. Н.Ә. Назарбаев — Қазақстан Республикасының
Бірінші Президенті
Президенттің халыққа жолдауы: “Қазақстан — 2030”. Бірінші
Президент күні. Қазақстанның экономикалық, саяси және мәдениәлеуметтік салалардағы даму жетістіктері. “Қазақстан — 2050”
стратегиясы.

Президент Н. Назарбаевтың халыққа жолдауы: “Қа
зақс тан — 2030”. Нарықтық қатынастарға көшудiң
алғашқы жылдарында жоспарлау iсiне мән берiлмедi,
“нарық дегенiмiз — жоспарсыз, стихиялы даму” деген
түсiнiк белең алды. Н. Назарбаев кейiннен: “Нарықтың
бас кезiнде жоспар атаулыға жоламай кеткенiмiз бар
болатын. Ендi байқап отырсақ, мәселе жалпы жоспар
лауда емес, қалай жоспарлауда екен”, — деп жазды.
Бүгiнгi күнмен ғана өмiр сүрiп, ағымдағы мiндеттердi
шешумен ғана жүре беруге болмайтын едi. Сондықтан
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1997 жылдың соңында Президент Н. Назарбаев 2030 жыл
ға дейiнгi Қазақстанның даму стратегиясын анықтап,
онымен халықты таныстырды. Президент бұл стратегияны
болашақ ұрпақ алдындағы жауапкершiлiк сезiмiмiздiң
көрiнiсi деп бағалады. “Қазақстан — 2030” стратегиясында
қоғамның ұзақ мерзiмдi басым мақсаттары — жетi бағыт
бөле көрсетiлдi. Олар: 1. Ұлттық қауiпсiздiк; 2. Iшкi саяси
тұрақтылық пен қоғамның топтасуы; 3. Экономикалық
өрлеу; 4. Қазақстан азаматтарының денсаулығы, бiлiмi
мен әл-ауқаты; 5. Энергетика ресурстары; 6. Инфрақұ
рылым, көлiк және байланыс; 7. Кәсiпқой мемлекет.
2012 жылдың соңына қараған шақта “Қазақстан —
2030” стратегиясының негізгі мақсаттары уақытынан
бұрын толығымен орындалды. Қазақстан дүниежүзілік
дамудың алдыңғы легіне шықты. Жоғары дамыған
50 елдің қатарына қосылды. Енді алынған асудың биігінен
алға қарау қажеттігі туды.
Бірінші Президент күні. 2012 жылдың 1 желтоқса
нында Қазақстан халқы алғаш рет Бірінші Президент
күнін атап өтті. Қазақстан Парламенті заң қабылдап, осы
жылдың 1 желтоқсанында Бірінші Президент күнін мем
лекеттік мереке ретінде жариялаған болатын.
1 желтоқсан — Қазақстанның егемендік алғаннан кейін
гі кезеңдегі алғашқы бүкілхалықтық президент сайлауы
өткен күн. Бұл күні — 1991 жылдың 1 желтоқсанында
Қазақстанның тағдыры қыл үстінде тұрғанда сайлау өтіп,
оның қорытындылары бойынша Нұрсұлтан Назарбаев
сайлаушылардың абсолюттік көпшілік дауысын жинап,
республика президенттігіне сайланды. Сондықтан 1 жел
тоқсан күні Қазақстан тарихында мәңгілік қалып қойды,
бұл күнді ел Бірінші Президент мерекесі ретінде атап өтеді.
1991 жылдың 1 желтоқсанында өткен алғашқы пре
зидент сайлауында сол кезде Қазақ КСР-інің президенті
қызметін атқарып жүрген Н.Назарбаев бесжылдық мер
зімге сайланды. Арада 15 күн өткен соң — 1991 жылдың
16 желтоқсанында Қазақстан мемлекеттік тәуелсіздігіне
қол жеткізді.
Қазақстан тәуелсіз даму кезеңінде ауыр және даңқты
жолдан өтті: мемлекет ретінде қалыптасты, ұлт бірлігін
нығайтты, нарықтық қатынастарды орнықтырды. Тарихи
қысқа мерзім ішінде қазақ халқының бүкіл ел көлемінде
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атап өтетін ұлттық мерекелері пайда болды. Бірінші
Президент күні солардың арасынан көпқырлылығымен
ерекшеленеді.
1990 жылдың сәуірінде сол кездегі Қазақ КСР-інің
Жоғарғы Кеңесінде президент болып сайланған Н.Ә.Назар
баев беделі мен ерік күшін көрсетіп, сол бір аса ауыр ке
зеңде Қазақстанның шынайы егемендігін қамтамасыз
ететін маңызды мемлекеттік актілерді жариялады. 1991
жылдың 29 тамызында Семей ядролық полигонын жабу
туралы жарлыққа қол қойды. 1991 жылы 25 қазанда пре
зиденттің жарлығымен Қазақстан Республикасының
Қауіпсіздік Кеңесі және Мемлекеттік Қорғаныс комитеті
құрылды. Одан бұрынырақ Президент “Одаққа бағынышты
мемлекеттік кәсіпорындар мен ұйымдардың Қазақ КСРінің қарауына өтетіні туралы” және “Қазақ КСР-інің алтын
және алмаз қорын құру” туралы жарлықтар шығарған
болатын.
Мемлекет құрудың жемісті болған келесі екі онжыл
дығы мемлекет басшысының өзінің 1991 жылдың жел
тоқсанында лауазымдық міндетіне кірісерде берген
антын тұтастай және толығымен орындап шыққанын
көрсетті. Қазір Қазақстанды дүниежүзілік қауымдастық
заманауи демократиялық мемлекет ретінде танып отыр.
Бұл тәуелсіздік кезінде мықты экономикалық базаның
қалануымен мүмкін болды. Қол жеткен жетістіктің бәрі
біздің халқымыздың еңбексүйгіштігімен және Қазақстан
Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы
Назарбаевтың басшылығымен жүзеге асырылуда.
Президенттің жыл сайынғы жолдауларында мемлекет
үшін басты бағыттардың бірі ретінде халықтың әлеуметтік
қамтамасыздығы жағынан ең осал тобын қолдау, соның
ішінде мүгедектер мен соғыс ардагерлерінің жағдайларын
бұрынғыдан әрі жақсарту, жетім және мүмкіндігі шектеулі
балалардың жан-жақты дамуына жіті көңіл аудару
көзделген. Қазақстан Республикасының През иденті
Н.Назарбаевтың белсенді әлеуметтік саясаты Қазақстанға
ТМД елдері арасында халықтың әлеуметтік қорғалуы
көрсеткіші бойынша жетекші орынға шығуын қамтамасыз
етіп берді.
Экономика, саясат және әлеуметтік даму салаларын
дағы жетістіктердің қорытындылары. Тәуелсіздік жыл
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дарында Президент Н.Назарбаевтың басшылығымен
Қазақстан ТМД елдерімен салыстырғанда нарыққа жетіс
тікпен өтті. Тәуелсіздік кезінде шағын және орта бизнес
субъектілерінің саны 1993 жылы 19 мың болғанда, 2012
жылы 750 мыңнан асып, 35 есе артты. 2,5 млн-нан астам
азамат бұл салада өздеріне жұмыс тапты. Соңғы 10 жыл
ішінде аталған сектордың өндірген өнімі 20 есе артып,
7 трлн теңгеге жетті. 2012 жылы Дүниежүзілік банктің
рейтингісі бойынша бизнес жүргізу көрсеткішінен Қазақ
стан ТМД елдерінің бәрін артта қалдырып, 47-орынға
шықты. Ұлттық банктің жиынтық резерві Ұлттық қордың
активтерімен қоса есептегенде 80 млрд АҚШ долларына
жақындап келеді.
2012 жылы ішкі жиынтық өнім жан басына шаққанда
11,3 мың АҚШ долларын құрады. 1993 жылы 700 доллар
шамасында болған бұл көрсеткіштің 16 есе артқандығы
көрінеді.
Сыбайлас жемқорлықпен бітіспес күрес жүріп жатыр.
Соңғы жылдары Қазақстан сыбайлас жемқорлыққа қарсы
күрестегі дүниежүзілік рейтинг көрсеткішін жақсартып
келеді. Бұл — ТМД елдері арасындағы ең үздік нәтиже.
Денсаулық сақтау саласында да терең өзгерістер жү
ріп жатыр. 1991 жылдан бастап денсаулық сақтауды қар
жыландыру көлемі 107 есе артып, 2012 жылы 640 млрд
теңгені құрады.
Қазақстанда ашық, демократиялық мемлекет құрылды.
Елде парламентаризм және көппартиялық жүйе орнады.
5 мыңнан астам үкіметтік емес ұйымдар жұмыс істейді.
2,7 мың БАҚ ақпарат таратады. Небәрі 20 жыл ішінде ұр
паққа арналған ұлы мұра — мықты мемлекет пен біртұтас
қоғам құрылды.
Білім беру және мәдениет. Қазіргі Қазақстан халық
аралық стандарт бойынша білім беру жүйесі дамыған елдер
тобына кіреді. Соңғы 10 жыл ішінде білім беруге бөлінген
қаражат 100 млрд теңгеден 900 млрд теңгеге дейін, 9 есе
артты. Ел Президентінің басшылығымен ТМД елдері
арасында бірінші болып бірегей “Болашақ” бағдарламасы
жүзеге асырылды. Мыңдаған жас қазақстандықтар дүние
жүзінің таңдаулы университеттерінде білім алуда. Бітіріп
келгендері қазір өз елінің игілігі үшін еңбекке кірісті.
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Елде инновациялы-зияткерлік мектептер торабы құры
луда. Олардың саны 20-ға жетуі тиіс. Көпшілігі қазірдің
өзінде жұмысына кірісіп кетті. Өзгерістердің көшбасшы
сы — Назарбаев университеті.
Президент Назарбаевтың ынтасымен жасалған “Мәдени
мұра” бағдарламасы бойынша ұлттық ой мен мәдениеттің
озық туындыларын жинау, терең ой елегінен өткізу, жастар
оқып, зерттеуі үшін қайта басып шығару; Кеңес Одағының
құрамында болғанда өрескел бұрмалауға ұшыраған отан
дық тарихты қайта бағалау; дүниежүзілік философия
мен көркем әдебиеттің классикалық туындыларын қазақ
тіліне аудару істері қолға алынды. “Мәдени мұра” бағдар
ламасының жүзеге асырылуы жастардың рухани өсуіне,
қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде дамуына септігін
тигізді.
Қазақстан Республикасы Ғылым академиясының толық
мүшесі Н.Назарбаевтың 1999 жылы жарық көрген “Тарих
толқынында” атты кітабы ұлттық мемлекеттің өткені мен
келешегіне жалпыадамзаттық құндылықтар тұрғысынан
жаңа көзқарасты қалыптастыруға қосылған маңызды үлес
ретінде бағаланды.
“Қазақстан — 2050” стратегиясы. Қазақстан Респуб
ликасы Президенті Н.Назарбаевтың кезекті жолдауы
“Қазақстан — 2050” стратегиясы — қалыптасқан мемле
кеттің жаңа саяси бағыты” 2012 жылдың желтоқсанында,
елдің Тәуелсіздік күні мерекесі қарсаңында жарияланды.
Президент Н.Назарбаев онда “Қазақстан — 2030” страте
гиясының орындалғанын, енді 2050 жылға дейінгі ке
зеңдегі ел алдында тұрған міндеттерді саралады. Президент
жолдауы “жаңа бағыт” ретінде алға тартылды. “Біздің
мақсатымыз, — деп тұжырымдалған Жолдауда, — 2050
жылға қарай мықты мемлекеттің, дамыған экономиканың
және жалпыға ортақ еңбектің негізінде берекелі қоғам
құру”.
Жолдауда қоғамдық қызметтің барлық аялары қам
тылған. Саясатта орталықсыздандыру бағыты жалғасын
табады. 2013 жылдан бастап селолық және ауылдық аумақ
тардың әкімдері сайланып қойылатын болады. Құқық
қорғау және сот жүйесі реформаланады. Экономикада
2050 жылға дейін дүниежүзінің дамыған 30 елінің қата
рына қосылу көзделеді. Жаңа курстың экономикалық
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саясатының мәні жалпылама экономикалық прагматизм,
ол біздің қазіргі көзқарастарымыз бен келісімдерімізден
жаппай бас тартуды діттейді.
Сыртқы саясатта, бұрынғыдай, көпвекторлы ынты
мақтастық бағыты жалғасын табады. Таяудағы мақсат —
Еуразиялық экономикалық одақты құру. Бұл жерде
барлық мәселе консенсус арқылы шешілуі керек, саяси
егемендікке зияны тимейді.
2025 жылға дейін қазақ тілі елде жетекшілік межеге
шығады. Соған қоса, аталған мерзім ішінде қазақ тілі ла
тын әліпбиіне көшеді.
Президент халықты табандылық, еңбексүйгіштік, мақ
саттылық сияқты мәңгілік құндылықтармен қарулануға
шақырды. Олар бізге қажырлылық әпереді, елімізді та
тымды болашаққа бастап апарады.
1. “Қазақстан — 2050” стратегиясы жаңа курсының мазмұнына
көңіл аударыңдар және басты бағыттарды атаңдар.
2. Орталықсыздандыру саясаты деген нені білдіреді?
3. Билік құрылымдарын демократияландыру дегенді қалай түсінесіңдер?

Соңғы түйiн

ХХ ғасыр қазақ халқы және барша қазақстандықтар үшiн
үмiт пен күдiкке, қайшылықтар мен түрлi деңгейдегi және түрлi
мәндегi күреске толы тарихи кезең болды.
Ғасырдың басында Қазақстанда орын алған әлеуметтiкэкономикалық, қоғамдық-саяси және мәдени-рухани өзгерiс
тердiң нәтижесiнде өмiрге келген және өзiнiң алдына түбiрлi
үш ұлттық мақсатты — қазақ халқын отарлық езгiден құт
қаруды, оның мемлекеттiгiн қалпына келтiрудi және қазақ
қоғамын өркениеттi елдер қатарына қосуды мақсат еткен Алаш
қозғалысы тарих сахнасынан күштеп кетiрiлдi.
1920 жылдардың екiншi жартысында күшейген сталиндiк
әмiршiл-әкiмшiл басқару жүйесi қоғамның тарихи заңды
лықтарына қайшы келетiн тәжiрибелер жасады. Олар бүкiл
КСРО-ны, оның iшiнде, Қазақстанды да қамтыды. Қоғамға
түбiрлi өзгерiстер енгiзуге бағытталған бұл тәжiрибелердiң бас
ты бағыттары мынадай болды:
— ауыл шаруашылығын күштеп ұжымдастыру және соның
негiзiнде байлар мен ауқатты шаруаларды тап ретiнде жою;
көшпелi және жартылай көшпелi шаруаларды күштеп оты
рықшыландыру;
— елдi индустрияландыру (бұл шара, негiзiнен, шаруаларды
аяусыз қанау есебiнен жүргiзiлдi);
— қоғамдық өмiрдiң негiзгi салаларында тек қана комму
нистiк идеологияның үстемдiгiн орнату.
Тоталитарлық режiм жүзеге асырған халыққа қарсы саясат
аса зор, ауыр зардаптарға душар еттi: жаппай ашаршылықтың
салдарынан миллиондаған адамдар қырылды; өзiнiң атаме
кенiнен басқа елдерге ауа көштi; шаруашылықты жүргiзу
дәстүрiнен айырылды; тiл, дiл, дiн, ұлттық сезiм, наным жойыла
бастады; кейбiр халықтар, олардың қатарында қазақ халқы да
өз жерiнде ұлттық азшылыққа айналды.
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КСРО-да үстемдiк құрған тоталитарлық мемлекет пен
коммунистiк партияның билеушi тобы ұйымдастырған,
1920—1930, 1940—1950, 1980 жылдарда жүзеге асырылған жап
пай саяси қуғын-сүргiн, 1941—1945 жылдары фашизмге қарсы
жүргiзiлген жойқын соғыс ХХ ғасырға тән отандық тарихтан
орын алған қасiреттi оқиғалардың бастылары болды.
Тоталитарлық езгi халық бұқарасы тарапынан қатты қар
сылыққа кезікті: 1916 жылы патша үкiметiнiң отарлық сая
сатына қарсы қазақ халқы өлкенiң барлық аймақт ары нда
ұлт-азаттық көтерiлiске шықты. Әсiресе 1918—1919 жыл
дары Қазақстандағы Кеңес өкiметiне қарсы күрес тегеурiндi
болды; 1929—1931 жылдары күштеп ұжымдастыруға қарсы
Қазақстанда 372 көтерiлiс пен әр деңгейдегi қарулы қарсылық
тар көрiнiс бердi. Ал 1986 жылғы желтоқсанда қазақ жастары
тоталитарлық режiмге ашық қарсы шығып, өкiметке саяси
талаптар қойды.
1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан көптен күткен
тәуелсіздікке қол жеткізді. Ел өмірі жаңа арнаға бұрылды.
Алайда өткен ХХ ғасырды, Кеңес тарихының 74 жылын
Қазақстан мен оның халқы үшiн босқа өткен кезең деуге бол
майды. Бұл туралы Республика Президентi Н. Ә. Назарбаев
“Жадымызда жатталсын, татулық дәйiм сақталсын” деген
еңбегiнде былай деп жазды: “...өз басым Қазан төңкерiсiнен
кейiнгi жылдар бiз үшiн текке өткен жоқ деген байлам жа
садым. Материалдық өндiрiс жүйесiн түбiрiнен жаңарту,
адамдардың бiлiм деңгейiнiң күрт өсуi, қоғамның түрлi әлеу
меттiк топтарының арасындағы қатынастарды жақсарту, ...ға
рышқа самғау — мұның бәрiн өзiмiздiң тарихи жүгiмiздiң
асылдарына жатқызған жөн”.

Хронологиялық кесте
1914—1918 жж. — Бiрiншi дүниежүзiлiк соғыс.
1916 ж., 25 маусым — Бұратаналарды тыл жұмыстарына алу
туралы патша жарлығы.
1916 ж. — Қазақстан және Орта Азиядағы ұлт-азаттық
қозғалыс.
1917 ж., 27 ақпан — Буржуазиялық-демократиялық Ақпан
революциясы. Патша үкiметiнiң құлауы. Уақытша үкiметтiң
орнауы.
1917 ж. — Бүкiлресейлiк мұсылмандар съезi.
1917 ж., 25 қазан — Ресейдегi Қазан төңкерiсi.
1917 ж., қазан — 1918 ж., наурыз — Қазақстанда Кеңес
үкiметiнiң орнатылуы.
1917 ж., қараша-желтоқсан — Орынбордағы, Жетiсудағы
контрреволюциялық төңкерiстер.
1917 ж., қараша — Қоқан автономиясының құрылуы
(М. Тынышпаев, М.Шоқай).
1917 ж., желтоқсан — Орынбордағы II Бүкiлқазақ съезi.
Алашорда үкiметiнiң құрылуы.
1918 ж., мамыр — Жетiсу мен Қазақстанның солтүстiкшығыс ындағы ақ (орыс) казактардың бүлiктерi. Олардың
солтүстiк пен шығыстағы қалаларды басып алуы.
1918—1920 жж. — Шетелдiк интервенция және Азамат
соғысы.
1918 ж., тамыз — 1919 ж., шiлде — Черкасск қорғанысы.
1919 ж. — Оралда, Петропавлда, Ақтөбеде, Ақмолада,
Орынборда Кеңес өкiметiнiң қайта орнатылуы.
1920 ж., ақпан — Колчак әскерiнiң талқандалуы.
1920 ж., 26 тамыз — Қырғыз (Қазақ) АКСР-інiң құрылуы.
1920—1924 жж. — Республика астанасы — Орынбор.
1921 ж., наурыз — Жаңа экономикалық саясатқа көшу.
1921 ж. — Жер-су реформасы. “Қосшы одағының” құрылуы.
1922 ж. — КСРО-ның құрылуы.
1925 ж. — Қырғыз АКСР-iнiң Қазақ АКСР-i болып аталуы.
1925 ж. — Республика астанасының Қызылордаға көшiрiлуi.
1927—1931 жж. — Түркiстан—Сiбiр темiржолының салынуы.
1928 ж. — Тұңғыш жоғары оқу орны — Қазақ мемлекеттiк
педагогикалық институтының ашылуы.
1929 ж. — Республика астанасының Алматыға көшiрiлуi.
1929—1933 жж. — Күштеп ұжымдастыруға қарсы көте
рiлiстер. Аштық. Қазақтардың республикадан ауа көшуi.
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1930 ж. — Жалпыға бiрдей бастауыш бiлiм берудi енгiзу.
XX ғ. 30-жылдары — Жаппай жазалау.
1934 ж. — Қазақ мемлекеттiк университетiнiң ашылуы.
1936 ж. — Қазақ АКСР-інiң одақтас республика (ҚазКСР)
болып құрылуы.
1937 ж. — Қазақ КСР Конституциясының қабылдануы.
1939 ж., 1 қыркүйек — Екiншi дүниежүзiлiк соғыстың
басталуы.
1941 ж., 22 маусым — Ұлы Отан соғысының басталуы.
1942 ж., 3 қыркүйек — Орал және Гурьев облыстарында
әскери жағдайдың енгiзiлуi.
1945 ж., 9 мамыр — Жеңiс күнi. Фашистiк Германияның
тiзе бүгуi.
1945 ж., 2 қыркүйек — Екiншi дүниежүзiлiк соғыстың
аяқталуы.
1946 ж. — Қазақ КСР Ғылым академиясының құрылуы.
1947 ж., қаңтар — Қазақстан К(б)П Орталық Комитетiнiң
“Қазақ КСР Ғылым академиясының Тiл және әдебиет инсти
тутының жұмысындағы өрескел саяси қателер туралы қаулысы”.
1947 ж. — Ақша реформасы.
1947 ж. — Е. Бекмахановтың “XIX ғасырдың 20—40-жыл
дарындағы Қазақстан” атты монографиясының жарық көруi.
1947 ж. — Өскемен қорғасын-мырыш комбинатының iске
қосылуы.
1947 ж., желтоқсан — Азық-түлiк пен өнеркәсiп заттарына
карточка жүйесiнiң жойылуы.
1949 ж. — Семей ядролық полигонындағы алғашқы атомдық
жарылыс.
1953 ж., 5 наурыз — И. Сталиннiң қайтыс болуы.
1953 ж. — Семей полигонындағы алғашқы термоядролық
жарылыс.
1954 ж., ақпан — Тың және тыңайған жерлердi игерудiң
басталуы.
1956 ж. — Қазақстанның алғашқы миллиард пұт астық
алуы.
1956 ж. — КОКП-ның XX съезi, И.Сталиннiң жекебасына
табынудың айыпталуы.
XX ғ. 50-жылдары — Байқоңыр ғарыш кешенiнiң iске
қосылуы.
1956 ж. — Жалпыға бiрдей мiндеттi жетi жылдық бiлiм беру
дiң енгiзiлуi.
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1959 ж. — Жалпыға бiрдей сегiз жылдық бiлiм берудiң
енгiзiлуi.
1960—1962, 1965 ж. — КСРО-да жүргiзiлген шаруашылық
реформалары.
1961 ж. — Ақмола қаласының Целиноград деп аталуы.
1961 ж., 12 сәуiр — Байқоңыр космодромынан тұңғыш
ғарышкердiң ұшырылуы.
1963 ж. — Ядролық қаруларды атмосферада, ғарышта және
су астында сынауға тыйым салу туралы келiсiмшарт.
1964 ж. — Қазақ Магниткасындағы бiрiншi мартен пешi.
1965 ж. — Өзен кен орнынан алғашқы Маңғышлақ
мұнайының алынуы.
XX ғ. 60-жылдары — Жаңа қалалардың салынуы (Рудный,
Шевченко, Қаратау, Серебрянск).
XX ғ. 70-жылдары — Аумақтық-өндiрiстiк кешендерiнiң
құрылуы (Павлодар—Екiбастұз, Маңғыстау, Қаратау—Жамбыл,
Шымкент—Кентау).
XX ғ. 70-жылдары — Жалпыға бiрдей орта бiлiм берудiң
енгiзiлуi.
1975 ж. — О. Сүлейменовтiң “АЗ и Я” кiтабының жарыққа
шығуы.
1977 ж. — КСРО Конституциясының қабылдануы.
1978 ж. — Қазақ КСР Конституциясының қабылдануы.
1979 ж. — Целиноград (Астана) қаласындағы Қазақстанда
Немiс автономиясын құруға қарсы наразылық шерулерi.
1979 ж. — Кеңес әскерлерiнiң Ауғанстанға енгiзiлуi.
1985 ж. — КОКП ОК Бас хатшылығына М. Горбачевтiң
сайлануы. Қайта құру бағытының жариялануы.
1986 ж., 17 желтоқсан — Алматыдағы жаппай толқу.
1988 ж. — Шәкәрiм Құдайбердiұлының, Мiржақып Дулат
ұлының, Ахмет Байтұрсынұлының, Жүсiпбек Аймауытовтың,
Мағжан Жұмабаевтың ақталуы.
1989 ж. — Жаңаөзен қаласындағы толқулар.
1989 ж. — Қарағанды кеншiлерiнiң ереуiлi.
1989 ж. — “Невада — Семей” экологиялық қозғалысының
құрылуы.
1989 ж. — Ауғанстаннан кеңес әскерлерiнiң әкетiлуi.
1989 ж. — Қазақстан Республикасының “Тiл туралы” заңы.
Қазақ тiлiнiң мемлекеттiк тiл мәртебесiн алуы.
1990 ж. — Қазақстанда түрлi саяси партиялардың құрылуы.
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1990 ж., 25 қазан — Қазақстанның егемендiгi туралы Декла
рацияның қабылдануы.
1991 ж., тамыз — Мәскеудегi мемлекеттiк төңкерiс жасау
әрекетi.
1991 ж. — Қазақ КСР Қауiпсiздiк Кеңесiнiң құрылуы.
1991 ж. — Одаққа қарасты мемлекеттiк кәсiпорындар мен
ұйымдардың Қазақ КСР үкiметi қарамағына өтуi.
1991 ж. — Қазақ КСР-інiң алтын және алмас қорының қалып
тастырылуы.
1991 ж. — Семей ядролық полигонының жабылуы.
1991 ж. — Қазақстан Компартиясының таратылуы.
1991 ж. — Оралдағы казачествоға байланысты толқулар.
1991 ж. — ЛКЖО-ның Қазақстан Жастар одағы болып аталуы.
1991 ж. — Қазақстанда тұңғыш халықаралық банктiң
ашылуы (Сауд Арабиясы).
1991 ж., желтоқсан — Қазақ КСР-інiң Қазақстан Республи
касы болып аталуы.
1991 ж. — Желтоқсан оқиғаларына қатысқаны үшiн жауапқа
тартылған азаматтардың ақталуы.
1991 ж., 16 желтоқсан — Қазақстан Республикасының Тәуел
сiздiк туралы заңының қабылдануы.
1991 ж., 21 желтоқсан — Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығының
(ТМД) құрылуы.
1992 ж. — Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң
құрылуы.
1992 ж. — Бағаның ырықтандырылуы.
1992 ж. — Қазақстан Республикасының Бiрiккен Ұлттар
Ұйымына мүше болуы.
1992 ж. — Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк Туы,
Елтаңбасы және Әнұранының бекiтiлуi.
1993 ж., 28 қаңтар — Тәуелсiз Қазақстан Республикасы
Конституциясының қабылдануы.
1993 ж., 15 қараша — Ұлттық валюта — теңгенiң енгiзiлуi.
1995 ж., 30 тамыз — Жаңа Конституция қабылданды.
1997 ж. — Қазақстан Республикасының астанасы Алматыдан
Ақмолаға (Астанаға) көшiрiлдi.
1997 ж., 10 қазан — “Қазақстан—2030”. Ел президентiнiң
Қазақстан халқына Жолдауының жарыққа шығуы.
1997 ж. — Жалпыұлттық татулық және қуғын-сүргiн
құрбандарын еске алу жылы.
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1998 ж. — Халықтар тұтастығы мен ұлттық тарих жылы.
1999 ж. — Ұрпақтар бiрлiгi мен сабақтастығы жылы.
1999 ж. — Ұлттық тұрғындар санағы.
1999 ж. — Кезектен тыс президент сайлауы.
1999 ж. — Конституцияға өзгерiстер енгiзiлуi.
2000 ж. — Мәдениет жылы.
2002 ж. — Денсаулық жылы.
2003—2005 жж. — Ауылды дамыту жылдары.
2004 ж. — Парламент Мәжiлiсiнiң кезектi сайлауы.
2005 ж. — Ел президентiнiң сайлауы.
2007 ж. — Конституцияға өзгерiстер мен толықтырулар
енгiзiлуi.
2007 ж. — Қазақстанның 2010 ж. ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуi
туралы шешiм қабылдануы.
2008 ж. — Астананың 10 жылдық мерейтойы.
2009 ж. — Халық санағының өткізілуі.
2010 ж., 1-2 желтоқсан — Астана қаласында ЕҚЫҰ-ның
саммиті өтуі.
2011 ж., 30 қаңтар — 6 ақпан — Астана мен Алматы қалала
рында VII Қысқы Азия ойындары болып өтті.
2011 ж., 3 сәуір — Қазақстанда кезектен тыс президент сай
лауы өтті. Онда көпшілік дауыспен Н.Назарбаев жеңіске жетті.
2012 ж., желтоқсан — “Қазақстан-2050” стратегиясы
жарияланды.

Түсiндiрме сөздiк
Адаптация — қалыптасқан жағдайға бейiмделу.
Аннексия — бір елді немесе оның бір бөлігін екінші елдің
күшпен қосып алуы.
Декларация — мемлекеттер, үкiметтер, партиялар, ұйымдар
атынан жасалатын мәлiмдеме; негiзгi ұстанымдарды ресми
түрде жариялау, сондай-ақ олар баяндалған құжаттардың
жалпы атауы.
Демобилизация — әскери қызметкерлердi мiндеттi қызметтен
босату не отставкаға, резервке шығару.
Дефицит — тапшылық, жетiмсiздiк.
Диверсификация — өнiм түрлерiнiң, көрсетiлетiн қызмет
түрлерiнiң, т.б. ұлғайтылуы, өзгертiлуi.
Жекешелендiру — мемлекеттiң өз құқығын және қызметiн
толықтай немесе iшiнара жекетұлғаларға, ұжымға, жергiлiктi
қоғамдық атқарушы органдарға беруi.
Жұт — ауа райының қолайсыздығынан малдың жаппай
қырылуы.
Индустрияландыру — iрi машиналық өндiрiстi құру үдерiсi,
экономикадағы өнеркәсiп өндiрiсi үлесiнiң ұлғайтылуы.
Интеллигенция — ғылым мен мәдениеттiң түрлi салаларында
арнайы бiлiмi бар, оқыған, ой-еңбегiнiң қызметкерлерi.
Интервенция — бiр немесе бiрнеше елдiң басқа бiр елдiң iшкi
iстерiне зорлықпен қол сұғуы.
Кадет — жабық әскери-оқу орнының тәрбиеленушiсi.
Квалификация — белгiлi бiр еңбек түрiне жарамдылық
деңгейi.
Контрибуция — соғыстан кейін жеңген елдің мемлекеттен
мәжбүрлі төлем алуы.
Клерикализм — католик шіркеуінің саяси және мәдени
әсерін бекітуге тырысатын идеологиялық және саяси ағым.
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Кворум — заңмен немесе нұсқаулықпен белгіленген белгілі
бір органның жиналысына қатысушылардың саны.
Комсомол — Коммунистiк жастар одағы.
Конгломерат — әртүрлi заттардың ретсiз жинағынан
құралған механикалық қосынды.
Концепция — тұжырымдама, белгiлi бiр мәселеге немесе
құбылысқа қатысты көзқарастар жүйесi.
Конфискация — сот үкiмiнiң қаулысына сәйкес мемлекет
пайдасына жеке мүлiктiң тәркiленуi.
Кооперация — ортақ мақсатты жүзеге асыру үшiн адамдардың
өзара бiрiгiп жұмыс iстеуi.
Купон — бағалы қағаздардың кесiп алынатын талоны.
Құрылтай — 1) жаңа ұйымды құру жиналысы; 2) съезд.
Либерализм — демократиялық еркіндік пен кәсіпкерлікті
жақтайтындарды біріктіретін идеологиялық және саяси ағым.
Ликвидация — белгiлi бiр ұйымның жұмысын тоқтатуы,
жойылуы.
Мәжiлiс — Қазақстан Парламентiнiң төменгi палатасы.
Метрополия — басқа елдердi басып алып, отарлап билеушi,
қанаушы империалистiк мемлекет.
Миграция — халықтың қоныс аударуы.
Мобилизация — мемлекеттiң қарулы күштерiн бейбiтшiлiк
жағдайдан соғыс жағдайына көшiру.
Монархия — монархтың (патша, король, хан) жеке билігіне
негізделген билік.
Облигация — құнды қағаз, сол арқылы өз иеленушiсiне осы
қағаздың өзiндiк құнынан үстеме ақша ретiнде кiрiс кiргiзiп
отырады.
Петиция (лат. Petitio) — азаматтардың мемлекет басшысына
немесе жоғарғы билікке ұжымды түрде өтініш білдіруі.
Радикализм — терең, батыл шаралар қолдану әрекетi.
Мәмiлеге келмейтiн саяси ұйымдар тобы.
Рационализация — өндiрiс үдерiсiн жақсарту, жетiлдiру,
арзандату мақсатымен қолданылатын шаралардың жиынтығы.
Реабилитация — тағылған айыпты жоққа шығару, сот
арқылы ақтап, заңды құқығын қайтару.
Реквизиция — жеке адамдардың не қоғамдық ұйымдардың
мүлiктерiн мемлекеттiң уақытша өзiне қаратып алуы.
Репрессия — мемлекеттiк органдар қолданатын жазалау
шарасы.
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Ресурстар — кез келген заттың қоры, қайнар көзi.
Референдум — аса маңызды мемлекеттiк мәселе бойынша
жалпы халықтық дауыс беру; мемлекеттiк құқықта сайлау
шылар корпусының конституциялық, заңдық түпкiлiктi ше
шiм қабылдауы.
Реформа — қайта құру, өзгерту, қайта жасау.
Саботаж — өндiрiстiк жұмысқа әдейi кедергi келтiру.
Сенат — 1) Ежелгi Римде жоғарғы мемлекеттiк органдардың
бiрi; 2) Қазақстан Парламентiнiң жоғарғы палатасы.
Террор — лаңкестiк.
Трест — монополия формаларының бiрi, оған қарайтын
кәсiпорындар өздерiнiң өндiрiс немесе коммерциялық iстерiн
өз бетiмен жүргiзе алмайды, бiр орталықтан басқарылады.
Унитарлы — құрамында федеративтiк құрылымдары бол
майтын мемлекеттiк құрылыс формасы.
Утилизация — пайдаға асырып қолдану.
Ұжымдастыру — шағын шаруа қожалықтарын iрi
ұжымдық шаруашылыққа бiрiктiру.
Ценз (лат. census) — статистикалық халық санағының ескі
ліктегі атауы. Онда азаматтардың дүние-мүлкі, қоғамдағы
әлеуметтік, саяси орны, әскери қызметі көрсетілді.
Шовинизм — ұлтшылдық саясаттың бiр бағыты.
Экспансия — басқа елдерге ықпал етудi кеңейтуге
бағытталған мемлекеттiк саясат.
Экспроприация — еркiнен тыс мүлкiнен айыру.
Эмиссия — ақшаны немесе құнды қағаздарды айналысқа
қосу.
Энтузиазм — құлшыныс, ықылас.
Эрозия — белгiлi бiр нәрсенiң беткi қабатының бүлiнуi.
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