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KAZAKH SOCIAL NETWORK AND NETWORK USERS:
DIGITAL AND QUALIFICIAL LINGUISTIC ANALYSIS
(according to lexical innovations) *
Abstract. The article attempts to quantitative and qualitative linguistic
analysis of the Kazakh content of users of popular Kazakhstan social
networks. New (neological) lexical units in modern Kazakh language
were identified on the material of language use of media personalities
among Kazakh-speaking users of social networks.
Key words: Quantitative and Qualitative Linguistic Analysis, Content
оf Users, Social Networks, Modern Kazakh Language, Development оf
Information Technologies.
Анар Фазылжанова, Қуат Дүйсен
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ
ӘЛЕУМЕТТІК
ЖЕЛІЛЕР
МЕН
ҚОЛДАНУШЫЛАР:
САНДЫҚ
ЖӘНЕ
САПАЛЫҚ
ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ТАЛДАУ
(лексикалық жаңартуларға сәйкес)
Аңдатпа. Мақала танымал қазақстандық әлеуметтік желі
қолданушылардың қазақстандық мазмұнын сандық және сапалық
лингвистикалық талдауға талпыныс жасайды. Қазіргі қазақ тіліндегі
жаңа (геологиялық) лексикалық бірліктер қазақ тілінде сөйлейтін
әлеуметтік желілердің арасында медиа-тұлғалардың тілін пайдалану
негізінде анықталды.
Түйін сөздер: сандық және сапалы лингвистикалық талдау,
пайдаланушылар, әлеуметтік желілер, қазіргі қазақ тілі,
ақпараттық технологияларды дамыту.
* Мақала «Казахстан-Спектр» журналының 2018 жылғы 4 нөмірінен көшіріліп басылған.
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Анар Фазылжанова, Куат Дюсен
КАЗАХСТАНСКИЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ
И
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ:
ЦИФРОВОЙ
И
КАЧЕСТВЕННЫЙ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
(согласно лексическим нововведениям)
Аннотация. В статье предпринята попытка количественного и
качественного лингвистического анализа казахстанского контента
популярных казахстанских пользователей социальных сетей. Новые
(геологические) лексические единицы в современном казахском
языке были выявлены на материале языкового использования
медийных личностей среди казахоязычных пользователей
социальных сетей.
Ключевые слова: количественный и качественный лингвистический анализ, контент пользователями, социальные сети, современный казахский язык, развитие информационных технологий.
Globalization, development of information technologies, widespread
and global use of the Internet simplify the activities in almost all spheres
of society’s life and fully meet the needs of mankind in communication.
IT-achievements have become an integral part of our daily lives. Despite
the fact that in the era of globalization, the use of information technology has become customary to be in the same contact environment with
the world, such results are the result of complex and interesting work on
the creation of global IT-communication. One of them is adaptation of
product to the market. An important deal in this area is the adaptation of
product in a certain geographical, cultural and linguistic area (localization). Although there are many marketing researches, different strategies
and views in this regard, the principle of «Think Globally, Act Locally»
has now played a leading role in transnational corporations. As a rule, any
global product adapts to local features saving the basic activity. However,
in the course of productive «acclimatization» translators have to adapt
them and explain the lexical meaning, look for an alternative, as in most
cases there is no direct translation of some content in the original language (in our case in the Kazakh language). As a result of adaptation of
such content, search of alternative new concepts, interpretations, names
of the phenomena are penetrated in our language. There are many neologisms that enrich the lexical composition of the language among them.
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Changes in the ХХІ century based on Kazakhstan's rapidly changing
socio-political, cultural and social life have made «neological explosion»
in the Kazakh language, including communication on the Internet.
This, of course, had a huge impact word creation in the above social
networks. However, conduction of these «explosion» products through
linguistic mental knowledge, scientific and theoretical research, as well
as standardization and coding of language updates <lat. innovation> it
is observed that the process of natural neologization/neologism2 in a
language does not cope with itself. In addition, due to the vulnerability of
the accessibility of normative, reference lexicographical works of various
formats, some coded neologisms included in the normative dictionary
cannot be equally familiar to the public.
Innovations that reflect all the stylistic, genre functions of the language
are the «herald» of news and changes in society. Therefore, their research
allows us to “sculpt” appearance of “original figure” of this era [1]. For
example, in the modern Kazakh language the word «modernization» as
a noble linguistic form under the influence of N.A. Nazarbayev's word
creation in the language field of political and public discourse acquired
a new meaning: 1) economic, political and spiritual revival, renovation,
renewal and reform of society, public consciousness; 2) a set of targeted,
systemic special measures of state policy and ideology to implement
these reforms.
Before having a new meaning, the word «modernization» has a universal
meaning as «changes, exchange, renewal» in the normative dictionary
[i 469, 2]. As a result of the development of virtual communication
types (Facebook), platforms for discussion of political, cultural contents
(TV and radio programs, «Basqosu» Kazakh language teaching, such
civil initiatives as «Kobylandy zhatka!» volunteering courses), business
communications (Start-business project of NCE of RK «Atameken» for
the development of small and medium-sized businesses in the regions),
Internet resources in the state language (Kitap.kz, Bilim-Lang, Qascontent,
Literature portal, etc.) a base of large language updates, which have not
yet been very critical for linguistics, were not the object of linguistic
research has formed in the society. In our future research, it is expected to
use such data and previously collected data, that is, the digitized text base
of the national corpus of the Kazakh language in the amount of 30 million
uses of words developed by the Institute of Language Education named
after A. Baitursynuly as a source of detection of neologisms.
2
Neologism is understood as a process of complex renewal through introductory words, new names and new
meanings of borrowed words in the lexical-semantic system of the national language.
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And the object of research, based on this article, has a large audience
in Kazakhstan Vkontakte (vk.com) and the language content of the social
network Facebook will also be considered.
Quantitative analysis. Before considering the language content of
users of these social networks, it is necessary to determine the place
in Internet communications in Kazakhstan, depending on the number
of its users, that is, statistics. For example, Vkontakte social network
from the side of traffic is the #3 site on the rating of Alexa service [3],
which monitors Internet sites in .kz segment. And it is in the #17 place
throughout the world. Also, according to Alexa’s information 3,2% traffic
[4] of Vkontakte social network comes from Kazakhstan. According to
Alexa Facebook is in the #3 place throughout the world and from the side
of traffic is the #28 site in Kaznet [5].
Vkontakte (vk.com) social network. According to the data, 12 121
000 accounts were registered from Kazakhstan in Vkontakte from the age
of 14 to +65 years. Among them 6 048 000 (50%) are males, 6 049 000
(50%) are women. More information can be found in 1-infographics.
1-infographics.
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According to Alexa’s information about Vkontakte, Kazakhstan ranks
fifth among the countries using the social network after Russia, Germany,
the Netherlands, the USA. However, there is one fact should be noted.
Ukraine has officially blocked the social network on its territory for
political reasons and traffic from Ukraine via VPN abroad (Netherlands,
Germany, USA, etc.).b.) considering the fact that going through the IP
address, the de facto Kazakhstan's users are a third of a large audience,
consuming Vkontakte network. Also, Kazakhstan's users make up 3.6%
of the total number of consumers of this social network. The user interface
of Vkontakte was translated to the Kazakh language in 2008-2009. You
can use the Kazakh version of the site from web and mobile devices
(Android, IOS, WP). Based on the monitoring in April 2018 number of
users in Vkontakte network was 20 largest numbers of users.
- 12 Kazakh;
- 7 Russian;
- 1 Kazakh/Russian mixed. Even the exact information about the
Kazakh-speaking users is not provided in Vkontakte social network,
the above indirect data can measure the share of the Kazakh-speaking
audience.
Facebook social network. According to the data, 6 600 000 accounts
were registered from Kazakhstan in Facebook from the age of 14 to +65
years. Among them 3 036 000 (46%) are males, 3 564 000 (54%) are
women. Due to the fact that the opportunities of Facebook advertising
media are wide and versatile, there are more opportunities to observe
the Kazakh-speaking audience. Out of 6 600 000 Kazakhstan accounts,
the social network is used by a total of 837 000 people in the Kazakh
language. 352 000 (42%) of them are males, 485 000 (58%) of them are
women. More information can be found in 2-infographics.
Facebook audience of Kazakhstan is 0.5 percent of the total daily
audience of the social network. The share of Kazakh-speaking audience is
0.49% of the total daily audience of the network or 12.6% of Kazakhstan
accounts. Considering that only the web version of Facebook began
to be translated into Kazakh 4-5 years ago, currently the user interface
is translated into Kazakh and has not yet been released on the Kazakh
mobile version, more than 800 000 users are good indicative. According
to information by Socialbakers service in April 2018, when monitoring the
content of the 20 largest pages [6] by number of users of the social network
in .kz segment, it was found that: 13 pages conduct their work in Russian;
only 2 in English; 2 in Russian and English mixed; 1 in Kazakh/Russian;
1 in Kazakh, Russian, English mixed; only 1 conducts its work in Kazakh.
10

№4 (64) 2019

ҒЫЛЫМИ-САРАПТАМАЛЫҚ ЖУРНАЛ

&

2-infographics.

Summing up Vkontakte and Facebook are considered to be a social
network with similar external features, although the functionality is
similar, the internal structure, work, policy management of personal
data of users, etc. in terms of aspects, it was observed that they are two
different structures. This, in turn, affects the quantitative and qualitative
indicators of the audience of the two social networks, policy and content
creation requirements. For example, if the main audience of Vkontakte
in Kazakhstan is students and young people aged 18-34 years, young
people and middle generation representatives aged 25-44 years are in
Facebook. In Vkontakte, most network users are guided by entertainment,
reflection (movies, music, online games, hobbies, etc.) consume most of
the content, and Facebook audience often consumes business, social,
educational content. As well as Facebook also has an economically
active audience, this network is the most important platform for action
in terms of marketing for companies, commercial organizations and
banks, the core of information campaigns. In accordance with world
standards, the interface the user and the content of Facebook, you can
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collect a word usage and language updates created by our linguists in
the virtual space, by translation and adaptation from the source language
into the Kazakh and filtering of the linguistic content of communication
in Facebook. Since the qualitative audience for intellectual potential is
in this network, there are a large number of neologisms, including new
terms, among the linguistic novelty. Currently, among the owners of this
social network, creative language personalities make a huge contribution
to the development and enrichment of the lexical composition of the
language with their creativity.
Vkontakte and Facebook social networks are reputable platform
that promotes the growth of the Kazakh-speaking info sphere. This
process is a process of forming the age characteristics of the audience,
values, interests, environment, views, knowledge, etc. according to
the requirements and needs. This phenomenon is an expression in the
language consciousness, an indicator of quantitative and qualitative
changes in society. In turn, these indicators are one of the most important
markers of language development. Because language grows, develops,
transforms only in the environment in which there is a consumer.
Qualitative analysis. Thus, depending on the age-related nature
of consumers of the two most common social networks, word usage,
typical for teenagers, slang is especially common in Vkontakte network,
and the area of the new vocabulary can become a Facebook with high
intellectual potential. Therefore, in the proposed primary research, along
with the quantitative nature of both consumers, we want to conduct a
qualitative analysis of the language updates of the latter that is, Facebook
network users, to show lexical and partial semantic neologisms within
them. For this purpose, language updates3 were collected from the texts
of Facebook users' posts in the period from January to March 2018. Posts
of authoritative Facebook communicators from the side of popularity
between the language person and the network (network user) were taken.
Following active persons, who are known both in the modern
social network and in the media space, who exercise their professional
competence in various spheres of public life to cover a variety of discourse
in network communications, were chosen: Aidos Sarym (political
scientist), Asylkhan Mamashuly (journalist), Zhanat Askerbekkyzy (poet),
Mukhametzhan Tazabek (head of religious TV channel), Mukhiddin Isa
(religious scholar, Islamic scholar), Kazybek Isa (society activist), Orken
3
Here, the language update means all lexical (partially semantic) language units that are present in the text of
language proficiency, but are not registered in the regulatory dictionaries. There are new concept, idea, marked name
of the phenomenon in accordance with the norms of the literary language, new terms, author’s (occasional) application,
barbarism, slangs, unfamiliar onim names, some familiar onim names, foreign words mastered by oral speech, changed
spelling words etc.
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Kenzhebek (blogger-journalist), Nurlan Zhanay (it specialist, blogger)
were selected. We note that due to the fact that the first stage of the
research, the list of networks communicators is limited, and in the future
their number will increase, and the volume of their texts will increase.
It should be noted here that even many words are derived from the
text of individual network users, neologisms in the modern language of
virtual space, «fashion» words [7], that is, words that are often used, that
is, their author is unknown, and the author is known, that is, the words
peculiar only to the author of the text on this object of research, some
were indicated as an occasional.
Innovative words have been classified on three channels as literary,
extra-literary and intermediate language applications. You can enter the
literary language applications in regulatory dictionaries and require strict
observance as the standardized vocabulary. It is necessary to be attentive
with extra-literary new applications, as they may not be understood by
all members of the linguistic and cultural community, but may occur
among them, even if there are rare ones that gain popularity and are
often used. And the research does not apply to any of the two channels,
which are mentioned conditionally in the «intermediate application», or
to those that have not yet established the status of vocabulary, which are
characteristic of either the literary norm, or extra-literary applications
should be determined by external motive circumstances and time.
І Literary language applications:
- «fashion» words: дресс-код (sample of clothes), молдавуд (film
industry of Moldova), тренд, фэйслифтинг (face skin tightening to
avoid wrinkles), глоссарий (dictionary), диджитал (video advertising),
диджиталдану/диджитализация;
- brand names: самсунг, фейсбук, инстаграмм, бмв, вконтакте,
нексия, ранджровер, твиттер, гугл, ютуб, адидас, Дукати,
Еуровидение, мессенджер, Реутерс, Реал, уатсап, вк (short name of
Vkontakte social network);
- new onomastic names: ратель (name of media in Kazakhstan),
Кар-сити (the name of auto spare parts market), ламифарен (he name of
a popular biologically active additives), Шымкент-шоу, Қазақпарат,
Қазақтелеком, Самұрық-қазына;
- words that are new concept, idea, name of the phenomenon
– neologisms: селфи, спам, айфон, голливудтықтар, ділдік,
е-калькулятор, кофехана, таксиші, үштілділік, аккаунт,
англосаксонша, девальвациялану, ескінемісше, ескіскандинавша,
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флешмоб, әліпбисымақ, авторсымақ, кофталы, бизнесмен,
видеоинженер, гүленші (Fethullah Gulen supporters), коммент,
седан, смартфон, теледебат, грифон, хабарластық, бақыттылық,
бөлушілік, ағымшылдық, алаштық, тойлағыш, көппәтерлі,
қысқаметражды, мәжбүрлі, толықметражды, шаншарлық (actor
of Shanshar theatre), конвертерле, ақжолдық (representative of Akzhol
party), әлеуметшілдік, бейнежауап, қаранарлық (figuratively),
транскомпания, хакерлік, стильдеу, рысқұлбековтанушы, паркинг,
виртуал, ойтолғақ, панель, портал, фотоанализ, бейнемәлімдеме,
бейнеплатформа, жылжабар (result the year), кинотарих, қаншарап
(about red colour), спойлер, медиаорда, наркобарон, пиар, продюсер,
слоган,
стенографистика, супермаман, тальго, тараздық,
фотоқұмарлық, фотосессия, хаммам, чартер, инклюзивті,
крипторхизм, қорқорлат, аккаунт, афроамерикалық, видеосабақ,
ирландық, сәләфизм, сириялық, скриншот, цифрландыру, блог,
блогер, блокчейн, браузер, домен, видеоблогер, видеоблог, гаджет,
монстр, онлайн, опцион, оффлайн, пиар, пост, репост, социум,
тренинг, фейк, фоллоуер, форум, шоумен, экожүйе, экотрагедия,
посткеңестік, супер, мобильді, отшашар, универсиада.
- new abbreviated words: мемқызмет, мемемтихан, мемтіл,
әлеужелі (social network), жолпол, ЖСДП, соцпартия, Қазмедиа;
- words that received new additional semantics: астаналық (in the
meaning of resident of Astana, not capital), ашынғандар (in the meaning
of disgruntled social group), контакт (in the meaning of the contact
sides in virtual communication), бұрымсыз (short hair), сорқұдық
(use of poetic image), бірегейлік (the term in a meaning of social and
humanitarian sphere that a member of a social group identifies with the
same sociology.), елжандылық, шалақазақ (Kazakh of the second, third
generation is from family where one of the parents is another nationality,
who broke the connection with native language), ұяттылық (amplify
“will be shameful” in a negative meaning), парақша (in a terminological
meaning related to the virtual communication), сұраным (offer to make
friends in the social networks), цифрлан,цифрландыр (related to digital
technologies), арабтан (blindly imitate to Arab people in a negative
meaning), зомби (Internet addiction in a negative meaning), жанкешті
(religious fanatic in a negative meaning), толерантты (in a meaning of
mass tolerance to changes inherent in the Kazakh culture);
- new paired words: байланыс-орталық, жиын-хабар,
инвестициялық-өндірістік, сауап-табыс, рухани-ағартушылық,
қабілет-қарым, өмір-салт, өнеге-дәстүр, ақын-журналист, әнші14
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сазгер, пікір-ұстаным, саясаткер-кәсіпкер, әдеби-мәдени, мәдениәдеби, ашылып-ақтарыл, бауыр-бүйрек, дүкен-сүкен (style of speech),
бизнес-форум, ар-ождандық, жол-көлік, колл-орталық, қияр-сәбіз,
процессор-жады, реалити-шоу, секонд-хэнд, семинар-тренинг,
интернет-дүкен, мастер-класс, онлайн-күнделік, интернеттрафик, бизнес-коучер;
- special (term) words that were familiar with narrow operating,
small groups of specialists, but were widely used in connection with
modern trends and became popular among the general population:
апостроф, алгоритм, диграф, иероглиф, латын, кирил, дифтонг,
орфография, орфоэпия, фонетика;
- newly revived religious vocabulary in ancient books: милади (the
Christian year count), османлы, фәтуа, хижри, бейнамаз, әлімсақтық,
ғайбатшылдық, жамағатшылық, кәпіршілдік, қарилық, мисуәк,
ақида.
ІІ Extra-literary applications
- barbarisms: звонда, кузов (must be body), запонкала, айтишник,
зарядка, розетка, подписчик, индивидуалист.
- direct speech that incorrectly changed by effort of oral speech
orfogramm: тЫмаурат (vision of saying in writing under the influence
of lip narrow Ұ vowel sound to neighboring non-labialized narrow Ы),
ассалоу, жәйлі, қағылез, әппағым;
- Russian name of some household items, Russian slangs in extraliterary applications: крузак, блатной, аварийка, понт, сотка,
прикол;
- slang/jargon words: зың, сындыр, легалда.
ІІІ Intermediate new applications
- occasional words: мемастау (state dish, the author is Aidos
Sarym), трампылда («Trump», make a fuss as «Trump», the author is
Aidos Sarym – hereinafter A.S.), шал-ардагер (А.С.), антимагомаев
(А.С.), Газдандырылғандықтарыңызбен! (interjection of humorous
congratulatory with access to the gas pipeline, the author is A.S.), үтірица
(humorous name of the project of the Kazakh alphabet in Latin, developed
by means of apostrophes, the author is A.S.), көбелек-күн (figurative
poetic application, the author is Zhanat Askerbekkyzy - hereinafter
Zh.A.), бөрі-ана (Ж.Ә), жібек-меруерт (Ж.Ә.), қар-көйлек (Ж.Ә.),
сағым-қыр (Ж.Ә), аруана-жас (Ж.Ә), әз-арман (Ж.Ә.), бал-саумал
(Ж.Ә.), ғұмыр-елік (Ж.Ә.), жан-қалып (Ж.Ә.), жүрек-әлем (Ж.Ә.),
жүрек-жұрт (Ж.Ә.), қараша-күн (Ж.Ә.), қараша-өмір (Ж.Ә.),
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қызғаныш-қылыш (Ж.Ә.), мұң-дала (Ж.Ә.), мұң-өмір (Ж.Ә.), өміртолқын (Ж.Ә.), сыр-көмбе (Ж.Ә.), тас-тәні (Ж.Ә.), тұман-көйлек
(Ж.Ә.), тұман-теңіз (Ж.Ә.), уақыт-жел (Ж.Ә.), үр-дүния (Ж.Ә.),
үр-шағым (Ж.Ә.), шер-шеме (Ж.Ә.), шөл-дем (Ж.Ә.), шілде-жаз
(Ж.Ә.), Жарлығаш (name of a boy consonant to Karlygash, the author
is Orken Kenzhebek – hereinafter O.K.), желқыз (unpleasant - Ө.К.),
көтталақ (rude – Ө.К.)
- copyright (occasional) new grammar application and new correct
orfogramms: субъектив (not subjective), электравтобус (not electric
bus), электркөлік, электрмобиль, Бейжің (not Beijing), Шынжаң
(not Xinjiang), процес (not process), қарашаңырақ (not separated
figuratively, better to appear together)
- names of new concepts, the orthogram of which has not yet
stabilized: бренд/брэнд
- foreign words verbally assimilated in oral speech: пішінәй
(печенье - biscuit), сәбет (совет - advice), ыспокойны (спокойный
- calm), бәлшебек (большевик - bolshevik), диуан (диван - sofa),
популис (популист - populist), сиез (съезд - congress), шорти
(шорты - shorts),обшым (в общем – in general), әбшение (общение communication), кірәсіпшік (красавчик - handsome), мәләдес (молодец
- attaboy), рекомендеймін (рекомендую – I recommend), сериозный
(серьезный - serious), түрси (трусы - pants), бақабит (уақабшы
- wahhabist), алқоритім (алгоритм - algorithm), минөт (минут minute), хайып (хайп - hype), аутоматты (автоматты - automatic);
- orfogramms issued according to the pattern of pronunciation
in English, even if they assimilated through Russian: оппозишн
(оппозиция - opposition), мотивейшн (мотивация - motivation),
прожект (проект - project).
Summing up different trends are observed in the language use of
network users in Kazakh social networks. Among them, there is certainly
usefulness in modernization of our language in accordance with modern
requirements, as well as there are «curve» applications that reduce
the language culture, which have not become equally popular for the
entire linguistic and cultural community. We think that on this new
communication platform linguists should always pay attention to the
linguistic units, the new meaning, the ongoing processes. Because the
time shows that global communication does not expand if it does not
reduce in the virtual space. Therefore, on the one hand, if it is necessary
to sort, codify and normalize the units that enrich the lexical and semantic
fund of our language on this platform, on the other hand, it is also useful
16
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to recognize types of extra-literary applications in order to improve the
culture of language proficiency.
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Қазақ Автономиялық Кеңестік
Республикасының құрылуының 100 жылдығына
Ғани Қарасаев
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі,
Мемлекет тарихы институтының бас ғылыми қызметкері,
тарих ғылымдарының докторы
Қазақ Автономиялық Кеңестік Социалистік
Республикасының құрылуы және ұлттық
территориясының қалпына келтірілуінің
тарихы (1917-1920 жж)
Аңдатпа. Мақалада нақты мұрағат және тарихи деректер негізінде
1920 жылғы РКФСР құрамындағы Қазақ АКСР-ның құрылуы және
республиканың территориясының негізделуінің тарихы баяндалады.
Осы мақсатқа жетудегі аталған мерзімдегі барша қазақ азаттық
қозғалысы жетекшілерінің бірлескен қимылдарына талданған. Қазақ
кеңестік мемлекеттігін құру мен территориясын айқындаудағы орын
алған күрделі мәселелер, олардың шешілу барысы мен нәтижесіне
сараптама жасалынған.
Келесі жылы ғасырлық мерзімі атап өтілетін қазақ халқының
ресми тұрғыда жарияланған тұңғыш мемлекеттігінің тарихи маңызы
сарапталынып, ғылыми тұрғыда баға берілген.
Түйін сөздер: Қазревком, Кеңес үкіметі, КазАКСР, автономиялық
құрылым, ҚазАКСР территориясы, Алаш жетекшілері, азаттық
қозғалысы қайраткерлері
Гани Карасаев
ИСТОРИЯ
СОЗДАНИЯ
И
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ИСТОРИЧЕСКОЙ
ТЕРРИТОРИИ
КАЗАХСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ (1917-1920 гг.)
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Аннотация. В статье раскрывается история создания Казахской
АССР в составе РСФСР и основания территории республики на основе конкретных архивных и исторических данных.
Для достижения этой цели были проанализированы совместные
действия руководителей национально-освободительного движения
казахского народа. Рассмотрены сложные вопросы при создании и
определении территории Казахского Советского государства, была
проведена экспертиза на результат и процесс решения этих проблем.
Историческое значение создания первого казахского государства
было проанализировано, оценено с научной точки зрения, и в следующем году будет отмечаться вековой юбилей этого события.
Ключевые слова: Казревком, Советское правительство,
КазАССР, автономная структура, территория КазАССР, руководители движения «Алаш», деятели национально-освободительного
движения
Gani Karasayev
HISTORY OF CREATION AND RECONSTRUCTION OF THE
HISTORICAL TERRITORY OF THE KAZAKH AUTONOMOUS
SOCIALIST SOVIET REPUBLIC (1917-1920)
Abstract. The article reveals the history of the creation of the Kazakh
ASSR as part of the RSFSR and the determination of the territory of the
republic based on specific archival and historical data.
The joint actions of the leaders of the national liberation movement
of the Kazakh people were analyzed in order to achieve this goal.
Complicated issues of the creation and determination of the territory of
the Kazakh Soviet state were considered; also, the examination on the
result, the process of solving these problems were conducted.
The historical significance of the creation of the first Kazakh state was
analyzed and evaluated from a scientific point of view, the hundredth
anniversary of this event will be celebrated next year.
Key words: Kazrevkom, Soviet State, Kazakh ASSR, an Autonomous
Structure, Territory of The Kazakh Assr, Leaders of The «Alash»
Movement, Leaders of the National Liberation Movement
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Қазақстанның Кеңестік кезеңнің алғашқы жылдарының тарихындағы
орын алған оңды оңды уақиғалардың қатарына келесі жылы 100
жылдығын атап өтетін Қазақ Кеңестік автономиялық мемлекеттігінің
құрылуы мен тарихи территориясының басым бөлігінің қалпына
келтірілуі жатады. «... өз басым Қазан төңкерісінен кейінгі жылдар,
– деп көрсетеді Н.Ә. Назарбаев, – біз үшін текке кеткен жоқ деген
байлама жасадым. Материалдық өндіріс жүйесін түбірінен жаңарту,
адамдардың білім деңгейінің күрт өсуі, қоғамның түрлі әлеуметтік
топтарының арасындағы қатынастарды жақсарту ... – мұның бәрін
өзіміздің тарихи жүгіміздің асылдарына жатқызған жөн» [1].
Осындай талаптар негізінде қарайтын болсақ, РКФСР
құрамындағы алғашқы кеңестік мемлекеттігіміздің негізделу
тарихын нақты деректер негізінде зерттеп жариялау, оған ғылыми
негізде баға беру маңыздылыққа айналып отырғандығы белгілі.
Сондықтан да бұл мақалада аталған саяси оқиғаның іске асу
барысына біршама талдау жасалынды.
Сол кездегі орын алған оқиғалардан белгілі болатынындай, 1917
жылғы ақпан буржуазиялық демократиялық революциясының
нәтижесіндегі Ресей патшасының тақтан құлап, көппартиялық
Уақытша өкіметтің орнауы, одан арғы саяси тартыс пен большевиктік
насихаттың белең алуы Қазақстандағы азаттық ісін жүргізушілердің
алдына жаңа міндеттер қойды.
Алайда олардың арасында түпкі мақсаттарына жетуде бір ортақ
қимыл, бірлескен бағдарлама болмады. Міне осындай жағдайдағы
Қазақстандағы азаттық қозғалысы негізінен үш бағытқа бөлінді.Олар:
1. Қазақстанның тәуелсіздігін Кеңестік Ресей Федерациясы
құрамындағы лениндік ұлт саясатына сай автономиялық құрылым
ретінде іске асыруды жақтаушы большевиктік ұлт қайраткерлері
(Т.Рысқұлов, С.Сейфуллин, Ә.Жанкелдин, О.Жандосов, С.Меңдешов
және т.б,);
2. Халық арасындағы аса үлкен ықпалы болмаған, негізінен
Қазақстанның еркіндікке жетуінің социалистык жолын мойындаған,
алайда оны іске асырудың нақты жоспарлары жасалмаған «Үш жүз»
(К.Төгісов, Ш.Әлжанов және т.б.) партиясының жетекшілері;
3. Бетбұрысты саяси және құқықтық реформалар арқылы бейбіт
жолмен демократиялық, президентік билік негізіндегі Ресей
Федерациясы құрамындағы Қазақ автономиясын жариялауды мақсат
еткен Алаш қозғалысы (Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатов
және т.б.) болды.
20
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Олардың барлықтарының көзқарастары мен қимыл ету жолдары
әртүрлі болғанымен алдарына қойған мақсаттары – экономикалық
дамуды, ұлттар арасындағы теңдікті қамтамасыз ете отыра ұлттық
мемлекеттілікті қалпына келтіру, тарихи территориясын негіздеу,
осылар арқылы әлемдік өркениеттілікке қосылу болғандығы айғақ.
Осы бағыттардың ішіндегі «Алаш партиясының бағдарламасы
қазақ қоғамын таптық тұрғыда жікке бөлмей, жалпыұлттық талаптар
бойынша біріктіруді негізге алды. «Партияның бағдарламасының
негізгі бағыты жер мәселесі болды. Барлық қазақ жері, оның байлығы
қазақ халқының меншігі деп жарияланды. Жерге алдымен негізгі
тұрғындардың иелігін қамтамасыз ететін заң қабылдау қарастырылды.
Ресейдің орталық губернияларынан шаруаларды қоныстандырудың
тоқтатылуы тиіс екендігі көрсетілді» [2.45].
Яғни, алаштықтар алдарына қойған мақсаттарын жүзеге
асыруды қазақ жұртының тарихи территориясын айқындау ісінен
бастауды көздеді. Олардың тұжырымынша автономиялы Қазақ
Республикасының құрамына: «... қазақ тұрғындары бар барлық
аудандар: Бөкей Ордасы, Торғай, Ақмола, Семей облыстары,
Маңғышлақ уезі және Закаспий облысы Красновод уезінің 4 және
5 болыстықтары, Сырдария мен Жетісу облыстары, Самарқанд
пен Ферғана облыстарының бөліктері және Алтай губерниясының
оңтүстік болыстықтары енетіндігі көрсетіледі. Астанасы ретінде Алаш
қаласы деп атау арқылы Семей облысының Зареченск слободасын
(қазіргі Жаңа Семей) жариялады. Алашордашылардың автономияның
территориясы мен шекаралары туралы жоспарлары осындай болды»
[3.35].
Бірақ та Ресейдегі бұл мерзімдегі орын алған шиеленісті саяси
жағдайдың барысында большевиктердің билікке қол жеткізуі
алаштықтарды жоспарларын түбірінен өзгеруге мәжбүр етті. Біршама
уақыттағы азаттық жолындағы қызметтерінде дағдарысқа ұшыраған
олар өздеріне толық таныс болмаған лениндік ұлт саясатының түпкі
мәнін ұғынып, оларға өз жоспарларын ұсынуға шешім қабылдады.
Көрсетілген уақыттағы қазақ азаттық қозғалысы жетекшілерімен
келісім жасау лениндік Кеңес өкіметі үшін де қажет болды.
Большевиктер билігінің Ресейдің аймақтарында орнап, нығаюы, осы
жолда жергілікті халықтардың қолдауын алуға ұмтылуы олардың
жоспарларының негізгізіне айналды. Сондықтан да большевиктік
билік аймақтардағы ықпалды саяси топтарды өз жақтарына тартуға
барынша назар аудара бастады.
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Аталған бағыттағы екі жақтан да басталған нақты қадамдар
әсіресе 1918 жылдың көктемінен, Алаш жетекшілерінің Орталық
Кеңес өкіметімен қатынасынан бастау алды. Осы уақыттан олардың
арасында Қазақстанның болашақ орнын анықтауға арналған келіссөз
басталды. Келіссөздің негізгі мазмұны алаштықтар тарапынан
ұсынылған Кеңестік Ресей құрамындағы Қазақ автономиясы мәселесін
қарастырды. Алаш өкілдері 1918 жылдың сәуірінде Мәскеуде
Халкомкеңесінің Төрағасы В.И.Ленинмен және Ұлт істері жөніндегі
Халық Комиссары И.В.Сталинмен келіссөздер жүргізді. Одан кейін
бұл мәселе телеграф арқылы сөйлесулермен жалғастырылды. Осы
мазмұндағы тарихи деректерде баяндалатынындай: «21-мартта
Бөкейханов, Ғаббасов, Ермеков атына Мәскеуден тағы телеграмма
алдық: «Халық комиссарларымен сөйлесіп жатырмыз. Алаштың
автономиясына қарсылығы жоқ. Бүгін, ертең Алашордамен Сталин
өзі сөйлеседі»,-депті» [4.166-168].
Оқиғалардың барысы: «... Ленин мен Сталин (ІІІ Бүкілресейлік
сьезд қабылдаған шешімнің жобасын жасаушы В.И.Ленин)
бұрынғысынша Қазақстанды облыстық формадағы федерация
нысаны ретінде ғана емес, автономия түрінде жариялауға келіскені.
... Олар автономияны «Ол жерде тұрған әкімшілікпен бірігіп» жасау
керектігіне назар аударады. Бұл жергілікті Кеңестермен ымыраға
келу, бірлесіп әрекет етуді талап ету деген сөз.
Келіссөз барысын саралай келіп, Ә.Бөкейханов бастаған
алашордашылар мен Ленин бастаған большевиктер ортақ келісімге
жету үшін төмендегідей консенсусқа келген. Большевиктер
Қазақстанды өздері бұрын айтып келгендей аумаққа ғана негізделген
облыстық құрылым ретінде ғана емес, автономия ретінде
мойындайды, ал Алашорда үкіметі кеңестер билігін таниды.
...Келіссөз қорытындысы бойынша Алаш көсемдері Алаш
автономиясын жариялап жіберді: «1918-жылдың 21 наурызында біз
Алашорданың мүшелері ұлт жұмысын басқарушы халық комиссары
Сталинның Алаш автономиясы туралы айтқан сөзін тексергеннен
кейін саует хүкүметін Ресейдегі барлық автономиялы халықтардың
кіндік хүкүметі деуге қалы қылып, мынаны білдірді:
1) Желтоқсанның 5-нен 13-не дейін Орынборда болған Жалпы
қазақ-қырғыз сьезінің қаулысы бойынша тоқтаусыз Алаш
афтономиясын жариялаймыз. Алаш Афтономиясына кіретін
облыстар: Семей, Ақмола, Торғай, Орал, Сырдария, Фергана, Жетісу,
Бөкей ордасы, Закаспий облысының Маңғышлақ үйезі, Самарқанд
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облысының Жизақ үйезі, Әмудария отделі, Алтай губерниясына
қараған Бийскі, Барнаул, Змеиногор үйезіндегі қазақтар;
2) Жалпы қазақ-қырғыз сиезінің қаулысы бойынша Алашордаға
қазақтан басқа халықтардан көбінен-көп, азынан азша он кісі
сайланып кіреді;
3) Алаш афтономиясында закон шығаратын һәм билейтін хүкүмет
«Алашорда» болады;
4) Учредительны сьезд шақырудың билігі «Алашорда» да болады,
оған обласной сауеттер жәрдемші боларға керек;
5) Алашқа қараған облыстардың һәм үйездердің билігі қазақ пен
мұжық көбінен көп, азынан азша сайлап жіберген депутаттардың
сауетінде болады;» [4.169-170] – деген деректермен айқындалады.
Алайда бұдан арғы орын алған уақыт көрсеткеніндей, Алаш
жетекшілерінің Қазақстанның Ресей Федерациясы құрамындағы
толыққанды автономиясы, оған тиісті территориясы туралы
талаптарына жауап берілмей, іс-қимыл тоқтап қалған еді.
Лениндік кеңес өкіметі тарапынан алаштықтардың ұсыныстарына
деген осы уақыттағы жауаптарының болмауының себептері
болғандығы айғақ. Оның бастысы да Алаш жетекшілерінің
Қазақстанға неғұрлым толық автономия беру, осы арқылы
еркіндіктерінің барынша арттырылуы тұрғысындағы талаптары
большевиктерді ойландырған болар. Сонымен қатар Қазақстанның
территориясын айқындаудағы Алаш жетекшілерінің батыл
ұсыныстарына бірден келісім берудің күрделілігі де өзара келіссөздің
тоқтап қалуына әсер етті деп есептеуге болады. Осының қатарындағы
алаштықтар ұсынған территориялардың көпшілігіндегі басқа ұлт
өкілдерінің басым орналасуы да олардың бұл талаптарының іске
асуына мүмкіндік бермеген сияқты.
Міне, осыдан кейін іле-шала басталған Ресейдегі азамат соғысы
Алаштықтар мен Кеңес өкіметін майданның қарама-қарсы жағына
шығарды. Аталған мерзімнен Алаштықтар өздері мақсат еткен
жаңарған Ресей құрамындағы Қазақ автономиясын қамтамасыз етуде
тағы да басқа жолдарды іздестіруге мәжбүр болды. Солардың ішінде
большевиктік билікке қарсы соғыста жеңіске жете бастаған күштерге
қосылып, оларға өз жоспарларын жариялауға шешім қабылданды.
Алайда мақсаттарына жете алмады. Кеңестік мемлекетке қарсы
күресіп жатқан күштердің барлығы Алаш автономиясын негіздеуге
үзілді-кесілді қарсы шықты. Осы тұрғыдағы «1918 жылдың 4
қарашасындағы «Сібір өкіметінің» Қазақ автономиясы туралы ресми
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мәлімдемесі жағдайды мүлдем өзгертіп жіберді. Адмирал Колчак өз
қатынасында ұлтшылдарға деген талапты одан ары қаталдандыра
түсті, ...» – [5.30] деген мағлұмат айтылғандарға әлел болып табылады.
«Қырғыз болыстықтарында өздерінің Алашордалық кеңестері
құрылғандықтан земстволық болыстық басқармаларға деген
жағымсыз қатынас қалыптасқан. Аталған кеңес тарапынан
қырғыдарды орыстарға қарсы қарулы күреске шақыратын үндеулер
таратылған. Кеңестің төрағасы және бірнеше мүшелері тұтқынға
алынды, осыдан кейін ғана қырғыздар Сібір өкіметін таныды.
Қазіргі күні Алаш-Орда кеңесі жоқ, болыстық атқару комитеттері
жұмыс істейді», [6] – деген келесі дерек те Колчак өкіметінің
ресейлік империялық билік пен отарланған территорияларды сақтап
қалудағы мақсатын толығымен паш етеді.
Ал, бұған керісінше 1919 жылдың басынан Қызыл Армия бөлімдері
барлық майдандарда табысқа ие бола бастады. Осы мерзімнен Алаш
қозғалысы басшыларының Кеңес өкіметімен арадағы келіссөздерінің
екінші кезеңі бастау алады. Бұл уақыт большевиктік билік тарапынан
Алаш партиясы мүшелеріне азамат соғысы кезіндегі қызметтеріне
қарамастан толық кешірім жасалынып, олардың барлығына жуығы
Қазақстандағы кеңестік, т.б. жұмыстарға тартыла бастауларымен
ерекшеленеді. Осы мерзімде халқының Кеңестік Ресей Федерациясы
құрамындағы болашағын айқындауда алаштықтармен бірге
ұлтымыздың большевиктік бағыттағы саяси қайраткерлері бірлесе
қызмет атқарды.
Осы кезеңнен бастап Кеңес өкіметі лениндік ұлт саясатын іске
асыруды қолға алды.
Ресей империясының құрамындағы қаналған халықтардың
теңдігін әперу, бостандығын қамтамасыз ету лениндік ұлт саясатының
жұмысшы-шаруа өкіметі орнағанға дейінгі бағдарламасы ретінде
қабылданды.
(Жеңген социализм жағдайындағы, – Ғ.Қ.) «Лениннің ұлт
мәселесіне... арналған ойлары РКП (б)-ның ҮІІІ сьезінде қабылданған
партияның екінші бағдарламасында бірауыздан қабылданды»
[7.185].
Пролетариат диктатурасының бүкіл Ресей аймағында салтанат
құруында осы лениндік қағиданың орындалуына деген қаналған
халықтардың үміті болғандығы түсінікті.
Негізінен алғанда «Бірінші дүниежүзілік соғыстың қарсаңында
және соғыс жылдарында В.И. Ленин ұлт мәселесімен тереңдеп
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айналысты, оның теориясы мен бағдарламасын жасады. Ұлт
мәселесі жөніндегі теорияны байытты. «Ұлт мәселесі жөніндегі
сын-заметкалар» (1913 ж.), «Ұлттардың өзін-өзі билеу құқығы
туралы» (1914 ж.) кітаптары мен көптеген мақалаларын жазды»
[8.12]. Мысалы, оның «Біздің бағдарламадағы ұлт мәселесі», «Ұлт
мәселесіне байланысты сын-пікірлер», «Ұлттардың бөлек шыққанға
дейінгі құқықтары туралы, «Тіл мәселесіндегі либералдар мен
демократтар», «Мәдени-ұлттық автономия туралы», «Ұлттардың
өзара теңдігі туралы заң жобасы», «Ұлттық теңдік», «Тағыда
ұлтшылдық туралы» [7.20,24,26,27], – деген шығармаларының
мазмұны болашақ социалистік Ресейдегі ұлттар арасындағы теңдік
жағдайындағы қатынасты нақты іске асырудың жолдарын көрсетті.
Бұл қағидасын ол Ұлы Қазан төңкерісі жеңіске жеткеннен кейін
одан ары жалғастырды. Атап айтқанда осы мерзімдегі Лениннің
еңбектері жеңген социалистік қоғам жағдайындағы ұлттар
арасындағы қатынасқа арналды. «Жалпы ол ұлт мәселесіне 100-ден
аса еңбектер жазған» [8.12].
Осылардың қатарындағы «Кеңестердің Бүкілресейлік ІІІ сьезінде
(1918 жылғы қаңтар) қабылданған, В.И. Ленин жазған «Еңбекші және
қаналушы халықтар құқықтарының Декларациясында» Коммунистік
партияның кеңес республикалары мемлекеттік құрылымының
нысаны ретіндегі ұстанымы көрініс тапқан. Құжатта «Кеңестік Ресей
республикасы кеңестік ұлттық республикалардың федерациясы
ретінде ерікті ұлттардың одағы негізінде құрылады», – делініп,
болашақ мемлекеттің саяси-ұлттық негізі айқындалған болатын.
Міне осындай нақты талап тұрғысындағы көпұлтты «РКФСРдың құрылуы жаңа ұлттық автономиялық кеңестік мемлекеттердің
негізделуіне серпін берді.
...Кеңес басшылығы 1919 жылы сәуір-мамыр айларында Қазақ
Кеңес автономиясын құру мақсатымен Кеңестік Қазақстанның
Құрылтай сьезін шақыруға қолайлы жағдай қалыптасты деп
есептеді» [9.163].
Бұл істі жоспарлы да жүйелі түрде атқару үшін нақты шаралар қолға
алына бастады. Осы тұрғыдағы 1919 жылдың ортасы мерзіміндегі
Ленин бастаған Халкомкеңнің маңызды қызметі Кеңестік Ресей
Федерациясы құрамындағы ұлттарға саяси-құқықтық негіздерін
айқындайтын еркіндіктерін беруге арналған жоспарларын одан
ары іске асыруға арналды. Аталғандардың қатарына «Қазақ өлкесі»
мәселесі де енді.
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Істің басталуына: «Ленин Халық Комиссарлар Кеңесінің
мәжілісіне төрағалық етті, талқыланған мәселелер бойынша сөз
сөйледі. ...Қырғыз өлкесін уақытша басқару ісі талқыланды. ...
Мәжілісте Қырғыз өлкесін басқаруға арналған Әскери-революциялық
комитеттің құрамы туралы мәселе қаралды», – [10.565-566,588] деген
деректер айғақ болып табылады. Міне осындай жағдайда: «... Ресей
империясының ұлттық аймақтарында, оның ішінде Қазақстанда
Кеңес өкіметі орнағаннан кейін коммунистік партияның ұлттық
бағдарламасына сәйкес бұрынғы отар халықтардың мемлекеттігін
құру мәселесі тұрды» [9.160].
Алайда, елдегі азамат соғысының аяқталмауы Кеңестік Ресейдегі
ұлт саясатын лениндік талапқа сай жүргізуге мүмкіндік бермеді.
Осы уақыттағы негізгі міндет шетел мемлекеттері қаржысына
дайындалып, қаруланған ақтардың шабуылдарын тоқтатып, соғысты
аяқтау, бұл үшін мүмкіндігінше елдің барлық аймақтарында, соның
ішінде Қазақстанда соғыс мүддесіне сай істер атқару болды.
Сол мезгілдегі тарихи оқиғаларға шолу жасайтын болсақ,
болашақтағы қазақтар ісі, олардың кеңестік мемлекеттіліктегі
орнын айқындаумен большевиктер өздері билікке келген күннен-ақ
айналыса бастады. Мысалы, «1918 жылдың 12 мамырында Ұлт істері
жөніндегі халық комиссариатының Ұлтістхалкомының жанынан
Қырғыз (Қазақ) бөлімін құру туралы қаулысы жарияланды» [11.113].
Бөлімнің құрамына ненізінен қазақ ұлты өкілдері тартылды. Атап
айтқанда: «Қазақ бөлімінің меңгерушісі Мұхамедияр Тұнғаншин,
оның орынбасары Сейітқасым Қошымбеков болды. Бұл бөлім «... қазақ
халқының өзін-өзі басқаруын дайындаудың ұйымдық-практикалық
басталуы» ретінде ойластырылды» [8.85-86]. Сондықтан да бөлім
өзі негізделген мерзімнен-ақ маңызды саяси міндеттерді орындауға
белсенділікпен кірісті. Мысалы: «1918 жылдың 14 мамырында
Далалық Қырғыз өлкесінің төтенше комиссары Ә.Жанкелдинге
Қазақстан Кеңестерінің сьезін дайындау мен шақыру міндеті жүктелді.
Қазақстан большевиктері онда Қазақ Автономиялық Кеңестік
Социалистік Республикасын жариялауға арналған сьездің дайындық
жұмыстарына кірісіп кетті. Алайда бұл маңызды шараны іске асыру
шетел интервенциясы мен азамат соғысының басталуына орай
тоқтап қалды» [11.113]. Осыған қарамастан «Азамат соғысының аса
шиеленісті кезеңінде қазақ кеңестік мемлекеттігін құруға дайындық
одан ары жалғастырылды. Мәскеуге Ә.Жанкелдин шақырылып,
онымен В.И. Ленин әңгіме өткізді» [7.188]
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Елдегі қарулы қақтығысқа ұласқан саяси оқиғалардың күрт
өзгеруіне орай бұл мерзімде бөлімнің алдына Қазақ өлкесін басқару,
оның шаруашылығын соғыс жағдайына бағыттауға араласу міндеті
қойылды. Осы мазмұндағы ұйымдастыру жұмыстарының қатарына
жергілікті тұрғындар арасындағы кеңестік саясатты насихаттау,
өңірлердегі большевиктер өкіметін нығайту, қызыл әскер бөлімдеріне
адамдар тарту, т.б. жұмыстар енді. Жағдайдың күрделенуіне
байланысты бөлімнің жұмысы да маңыз ала түсті. Күн тәртібіне
неғұрлым ауқымды, құқықтары кеңейтілген істер атқару, атап
айтқанда, соғыс жағдайына орай төтенше құрылым негіздеу қойылды.
Міне сондықтан да Қазақстандағы автономияландыру
қызметі алдымен әскерилендірілген құрылымдарды негіздеумен
байланыстырылды. Оның негізгі мақсаты Қазақстанның халық
шаруашылығын азамат соғысындағы жеңісті қамтамасыз ісіне
бағындырумен айқындалды. Бөлімнің одан кейінгі мақсаты
Қазақстанды Кеңестік Ресей құрамындағы автономиялық аймақ
ретінде жариялауға дайындау жұмысына арналды. Олардың
бастылары:
«1. Болашақтағы автономияны басқаратын ұлттық кадрларды
анықтап, дайындау;
2. Жергілікті саяси қайраткерлерді, интеллигенция өкілдерін тарта
отыра Қазақ автономиясының тарихи территориясын белгілеу болды.
Міне осылай: «... 1919 жылы 10 шілдеде РКФСР ХКК-нің декретімен
В.И. Ленин қол қойған Қырғыз (қазақ) өлкесін басқару жөніндегі
революциялық комитет (Қазревком) құрылды. Оның алғашқы
құрамына С.Пестовский (төраға), А. Байтұрсынов, В.Лукашев,
Ә.Жангелдин, М.Тұнғаншин, С.Меңдешев, Б.Қаратаевтар кірді.
Әр түрлі уақытта Қазревкомға Ә.Әйтиев, С.Арғыншиев, А.Авдеев,
А.Әлібеков, Б.Қаралдин мүше болды.
...Оның халыққа білім беру, жұмысшы-шаруа инспекциясы,
ішкі істер, қаржы, пошта және телеграф, әділет, әлеуметтік
қамсыздандыру, жер бөлімдері, әскери істер жөніндегі қазақ өлкелік
комиссариаты, еңбек ету міндеттерін жүзеге асыру жөніндегі
комитеті болды» [9.166].
Комитеттің міндеті, атқарар шұғыл шаралары, олардың ықпалдары
тарайтын аймақтар туралы РКФСР Халкомкеңнің жоғарыдағы
аталған декретінде төмендегідей тұрғыда баяндалды:
«1. Таяу арада іске асырылуға тиісті Бүкіл қырғыздық сьезд
шақырылғанға және Қырғыз өлкесіне автономия жарияланға дейін
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аталған өлкені басқару үшін оған жоғары әскери-азаматтық билік
шоғырландырылған Революциялық Комитет құрылады.
...
3. Қырғыз өлкесінің территориясы анықталғанға дейін Түркістан
республикасы, Қырғыз сьезі және Орталық Кеңес үкіметінің
келісімімен Революциялық Комитет қарамағына Астрахань
губерниясы мен Орал, Торғай, Ақмола және Семей облыстарының
қырғыз территориялары енеді.
...
8. Тұрғындары орыстардан және қырғыздардан тұратын уездерде
Уездік Кеңестер және олардың Атқару Комитеттері екі бөлімге
бөлініп: Кеңестің немесе атқару комитетінің төрағасы төрағалық
етеді. Тікелей орыс тұрғындарына тиісті істер орыс бөлімі арқылы
шешіледі. Қырғыздар мен орыстар және басқа ұлттарға ортақ істер
екі бөлімнің бірлескен мәжілістері арқылы шешіледі.
9. ... Қырғыздар орналасқан жер территориялары, сонымен қатар
осы мерзімге дейін қоныстанушылар орналастырылмаған, алайда
нақтылығында қырғыздар пайдалануындағы жерлер қырғыздардың
иелігінде қалдырылады және қырғыз халқының дәстүрлері мен
тұрмыстарына сай Кеңестердің ауылдық, болыстық сьездері,
осылармен бірге атқару комитеттерінің қырғыз уездік бөлімдері
арқылы реттеледі.
...
15. ...Қырғыздар арасындағы істер дәстүрлі құқық негіздеріне
сай халық соттары арқылы шешіледі» [12].
Міне осылай: «... Қазақ революциялық комитетінің басты қызметі
азамат соғысын тезірек аяқтауға, Алаш қозғалысына қатысушыларға
рақымшылық жасау ісін әзірлеу мен жариялауға және ең бастысы,
патша үкіметі бөлшектеп тастаған байырғы қазақ жерін біріктіру
негізінде Қазақ Кеңестік социалистік республикасын құру мақсатымен
Қазақстан Кеңестерінің Құрылтай сьезін шақыруға арналды.
Қазақ революциялық комитеті Қазақстан Кеңестерінің Құрылтай
сьезін шақырудың, болашақ республиканың шекараларын
анықтаудың барлық дайындық жұмыстарын жүргізді. Бұл
күрделі міндеттерді жүзеге асыруда Қазревкомның жанында
ұйымдастырылып, Ахмет Байтұрсынов басшылық еткен Қазақ
республикасының шекараларын анықтау жөніндегі комиссия үлкен
рөл атқарды» [9.167].
Алғаш рет ресми тұрғыдағы қолға алынып отырған бұл істің
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орындалуы үшін В.И. Ленин бастаған Орталық Кеңес өкіметі
қазақтардың тарихын, т.б. жақсы білетін ұлттық интеллигенция
өкілдерін, соның ішінде Алаш жетекшілеріне назар аударды. Олардың
ұсыныстарының барлығы есепке алынғандығы тарихи деректерден
айғақ. Егер де өткенге көз салатын болсақ: «Қазақстанның аумақтық
тұтастығын алғаш рет күн тәртібіне қойып, сол жолда күрес бастаған
«Алаш» партиясының қайраткерлері мен Алашорда үкіметі болатын.
...Қазақ жерлерінің аумақтық тұтастығын қалпына келтіруге
тұңғыш рет 1917-1918 жылдары Алашорда үкіметі талпыныс
жасады. Алаш қайраткерлері ең алдымен Қазақстанның аумақтық
тұтастығын тарихи-этнографиялық тұрғыдан түгендеп берді және
оны бір тудың астына біріктіруге нақты қадамдар жасады. Бірақ
Алашорда үкіметінің тарих сахнасынан кетуіне байланысты оның
жоспарлары орындалмай қалды» [8.4].
Жоғарыдағы аталған Декреттің шешіміне орай Қазақ
революциялық комитетіне қарасты «... қазақ жерлері түгел
қамтылмағанымен оның көпшілік аумағы қарастырылған, соның
ішінде Астрахан губерниясындағы қазақ аумақтарының Қазревкомға
қарауына берілуінің маңызы үлкен болды. Өкінішке орай Астрахан
губерниясындағы қазақ аумақтары Қазақстан құрамына толығымен
өте алмай қалды. Басында дұрыс қойылған мәселе соңына қарай
түбегейлі шешімін таба алмады.
Қазревком өз тұрғысында қазақ жерлерін қайтарып алу
барысында біршама әрекеттер жасады. Соның ішінде Қазревкомның
шешуші табыстарының бірі Қостанай уезін Ресей Федерациясының
Челябинск губерниясының құрамынан бөліп алып, Қазақстан
құрамында сақтап қалуға қол жеткізуі.
Сондай-ақ Орал облысының да тағдыры қыл үстінде тұрды.
Әсіресе солшыл, ұлтшылдыққа ұрынған Орал облысының
большевиктік басшылығы осы облысты Қазақстаннан бөліп
алып, РКФСР құрамына қосып жіберу үшін әрекет жасады. Қазақ
жерлерінің тұтастығына қарсы жасалған бұл әрекет те сәтсіз
аяқталды. Жергілікті шовинист большевиктердің осындай жоспарын
Мәскеудің өзі де қолдамады.
...1920 жылы Қазревком мен Орынбор губисполкомы Орынбор
және Торғай губернияларын біріктіру туралы қаулы қабылдап, оның
Қазақ АКСР-сы құрамына кіретіндігін мақұлдады» [8.5].
Міне осылай 1920 жылдың басына дейін лениндік Орталық
өкіметтен қолдау тауып отырған Қазревком өзіне міндеттелген Кеңестік
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Ресей құрамындағы Қазақ автономиялық құрылымының мемлекеттік
нышандарын, заңды территориясын айқындауда нақты қадамдар
жасады. Алайда бұл істің оңайлықпен келмегендігі сол мерзімдегі
орын алған қарама-қайшылықты тарихи деректерден белгілі.
1920 жылдан бастап азамат соғысындағы большевиктік Ресейдің
соңғы шешуші жеңістері лениндік ұлт саясатын іс жүзіне асыру
жолындағы қызметінің жүйелі түрде бастауына қолайлы жағдай
жасады.
Осы уақыттан Кеңес өкіметі тарапынан жүздеген жылдар, тіпті
одан да көп мерзім бойы Ресей империясының отарында болып
келген халықтардың тарихи территорияларын белгілеуде жүйелі
жұмыстар атқарыла бастады. Көрсетілген мерзімде қазақтардың
да заңды қоныстарын белгілеу бағытындағы қызмет бастау алды.
Алайда патша әкімшілігінің қоныстандыру саясатының негізінде
ұлттық ерекшелігі жойылып, байырғы тұрғындары азшылыққа
айналған, жер, су, елді-мекендер атаулары өзгертілген қазақ ұлты
үшін бұл істі шешу аса қиындыққа түсті.
Аталған кезеңдегі Қазревкомның негізгі қызметі де осы маңызды
мәселені жүзеге асыруға бағытталды. Оның мүшелері өздерінің бүкіл
ұйымдастырушылық істерін Қазақстанның тарихи территориясын
дәлелдеуге, оны орталық өкімет алдында ұсынуға арнады. «... бұл аса
қиын да күрделі проблеманы шешу үстінде Алашорданың бұрынғы
қайраткерлері мен Кеңес өкіметінің белсенді жақтаушылары да
(А.Байтұрсынов, Ә.Ермеков, Б.Қаралдин және басқалар – бір жақ,
С.Меңдешов, С.Сейфуллин, Ә.Жанкелдин тағы басқалар – екінші
жақ) өздерінің идеялық және саяси келіспеушіліктерін ұлт мүддесі
үшін ысырып қойып, бар жан-тәндерімен жұмыс істеді» [9.170].
Осындай маңызды мәселелерді заңдылыққа айналдыру
Кеңестердің бүкілқазақстандық сьезіне жүктелді. «1920 жылдың
4 нен 12 қазан аралығында Орынборда Қазақстан Кеңестерінің
құрылтай сьезі өткізілді.
...Үлкен қолдау арқылы ол БОАК пен Халкомкеңнің Декретін
мақұлдап, Қазақ автономиялы Кеңес Социалистік республикасын
жариялады» [7.212].
Құрылтай сьезі өзінің күн тәртібінде қаралған мәселелер
бойынша (жер мәселесі, экономикалық құрылыс туралы, әкімшілік
мәселесі, әділет, әлеуметтік қамсыздандыру, қаржы, халыққа білім
беру, денсаулық сақтау және басқалар бойынша) бірқатар шешімдер
қабылдады.
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Сьезд құжаттарында жер туралы саясатқа қатысты қазақ кедейлері
мен шаруалардың (қоныс аударушы. – К.Н.) мүддесін қамтамасыз ету
мәселесі «әсіресе Қырғыз (қазақ) еңбекшілерінің қалың бұқарасын
– патша үкіметі мен Ресей буржуазиясының тонағандары» атап
көрсетілді. Жерге қоныстандыру мәселесінде «патша үкіметі отарлау
саясатының қалдықтарын және ол тудырған әділетсіздік атаулының
бәрін жою» шаралары қарастырылды» [9.170].
Бұл уақыттан 1920 жылғы тамыздағы Қазақ АКСР-н жариялағанға
дейін оның заңды территориясын қалпына келтіруге арналған күрделі
де табанды жұмыстар бастау алды. Себебі Қазақ автономиялы
мемлекеттілігінің қалыптасуы кезінде Ресей империясы кезінде
жаппай орыстандырылған территориялардан айырылып қалудан
қауіптенген аймақтардың кеңестік басшылары, орыс қоғамының
көптеген өкілдері барынша қарсылық көрсетіп, қазақтардың бұл
тарихи жерлерін қайтарып бермеуге барын салды.
Міне осылай «Қазақ республикасының тарихи шекарасын
анықтауда және оны қорғап қалуда нағыз қайнаған күрес жүрді.
Шекара үшін күрес Сібір ревкомымен, Астрахан губерниясы,
Челябинск губерниясы өкілдерімен болды. Әсіресе шовинистік
пиғылдағы Қазақстанның өз ішіндегі орыс ұлт өкілдері басым
аудандар мен қалаларда шекара мәселесінде және олардың әкімшілік
жағынан қайда бағынуы туралы мәселеде қатты күрестер мен
пікірталастар жүрді. Бұл даулар мен таластардың қазақ халқының
және оның аумағының тағдырына шешуші қатысы болды» [8.88-89].
Аталғандардың ішінде «Қазақстанның батыс өңірінде орналасқан
Орал облысы басшылары республика аймағының тұтастығына
нұқсан келтіріп, Орал облысын қалайда Ресей қарамағына беруге
әрекет жасады. Орал облысы 1920 жылғы наурыз айында Орал
губерниясы болып өзгертілді. Орал облысын Қазақстаннан бөліп
әкету ісінің басында басқа емес, Орал ревкомы, Орал губерниясы
басшылары тұрды. РКФСР Халкомкеңесінің 1919 жылғы 10
шілдедегі Қазревкомды құру туралы декретінде Орал облысының
Қазақ өлкесіне кіретіндігі және Қазревкомға бағынышты болатын
облыстардың ішінде тайға таңба басқандай бірінші болып
жазылғанына қарамай облыс басшылары өздерінің бұрыс әрекетін
жалғастыра берді. Бұл туралы Қазревком 1919 жылғы 8 желтоқсанда
РКФСР Ұлт істері жөніндегі халкоматына Орал облыстық ревкомы
өзін өлкелік ревком қарауына кіретінін мойындағысы келмейді деген
шағымданған жеделхат жіберді.
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Бірақ Орал облревкомы өзінің сепаратистік әрекетін жалғастыра
түсті. Шовинистік пиғылдағы Орал ревкомы басшылары Мәскеуден
көмек сұрап, өздерін қалайда Қазревком қарауынан шығарып,
бұрынғы жағдайда қалдыруды сұрады.
1920 жылғы мамырда Орал губерниялық ІІ партия конференциясы
Орал губерниясын Қазақ өлкесі құрамынан шыққандығы және
оның Мәскеуге тікелей бағынатындығы туралы шешім қабылдап,
оны орталыққа бекітуге ұсынды. Осылай Орал облысын Қазақстан
аумағына беру мәселесі шовинистік көзқарастағы басшылардың
әрекетінен қатты шиеленісіп кетті.
Бірақ Мәскеу Орал облысы басшыларының мұндай шовинистік
және арандатушылық ұсынысын қабылдамай тастады, керісінше
Қазревкомды қолдады. Оралдағы жағдай 1920 жылғы 14 мамырда
РК(б)П Қазақ облыстық бөрсында талқыланды. Қазоблбюроның
№5 хаттамамсымен мынадай қаулы қабылданды: «Орал облысына
Мюрат аттандырылсын, оған Орал облысын Өлкелік ревкомға толық
бағындыру, жергілікті жердегі Почиталов, Кривошейн, Касабулатов,
Қаратаев, Самсонов, Васильев, тағы да басқалар кіретін губерниялық
ревкомды қайта тағайындау жүктелсін.
Оған жергілікті қызметкерлерді Оралға мобилизациялау және
олардың бір бөлігін өлкелік қызметке тарту тапсырылсын».
1920 жылғы 16 мамырда Қазревком Оралгубревкомына И.Сталин
төрағалық етуімен жұмыс істеген «Қазақ комиссиясы» Орал
облысының Қазревкомға бағынуы тиіс екендігін айтқандығын,
осыған орай қажетті қорытындылар шығару керектігін хабарлады.
Cебебі аталған комиссияның жұмысының қорытындысында
«Қазревком мен Қазобкомның бюросы қалыптасқан жағдай туралы
мәлімдегенде «Қазақ істері жөніндегі комиссияның» төрағасы И.В.
Сталин: «Орал губерниясы Қазақстанның құрамында қалуы керек»
деп қысқа жауап берді» [1.42]. Осы жағдай Орталық Кеңес өкіметінің
бұл мерзімде әрқашан қазақ саяси жетекшілерінің мүдделеріне
түсіністікпен қарағандығына дәлел болып табылады.
Алайда одан ары нақты құқықтық шешім арқылы айқындалмаған
«...Орал мәселесіне нақты нүктені БОАК және РКФСР Халкомкеңесінің 1920 жылғы 26 тамыздағы «Қазақ Кеңестік Социалистік
автономиялы Республикасын құру туралы» декреті қойды. Декретте
Орал облысының толығымен Қазақ АКСР-ы құрамына кіретіні
көрсетілді. ...Орал облысы жөнінде Мәскеудің, РКФСР Ұлт істері
жөніндегі халкоматының бағыты нақты және шешуші болды» [8.92].
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Қазақтардың келесі тарихи ата-жұрты «Қостанай уезінің
Ресейдің Челябинск губерниясының қарамағында қалып қою қаупі
туды. Қостанай уезі БОАК-тің 1919 жылғы 27 тамыздағы «Сібір
революциялық комитетін құру туралы» декретіне сәйкес Челябинск
губерниясына қосылып кетті. Қостанай уезі бұған дейін Торғай
облысы құрамында болып келген еді.
Қостанай уезінің партия ұйымдары Челябинск губпарткомына
бағынды. Қазревком құрылған соң Қостанай уездік атқару комитеті
екі секцияға-қазақ және орыс секцияларына бөлінді.
... Челябинск губерниялық органдары табиғаты тамаша, шөбі
шүйгін егін шаруашылығына да, мал шаруашылығына да ыңғайлы
Қостанай уезін қолдан шығармау үшін барынша әрекет етіп бақты.
Олардың ойынша уезде халықтың көпшілігі немесе 53 проценті
орыстар, сондықтан ол Ресейге қарауы тиіс деп дәлелдеуге тырысты.
Олар бұл орыстардың түгелдей патшалық Ресейдің отаршылық
саясатына байланысты қоныс аударып келгенін есіне алғысы да
келмей, Қостанай уезін орыстардың тарихи отаны деу тұрғысынан
мәселе қойды.
Қазревкомның Қостанай уезі жөніндегі бағытын Қазревком
мүшесі Ахмет Байтұрсынов негіздеп берді. ...Бірақ челябиндіктер
Қостанай уезін оңай бере салғысы келмеді.
...Қостанай уезі жөніндегі Қазревкомның табанды бағыты өз
нәтижесін беріп, уезд 1920 жылғы 26 тамызда Қазақ АКСР-ын
құру туралы РКФСР БОАК пен Халкомкеңесінің декреті бойынша
түпкілікті түрде Қазақстан құрамына кірді. Осылайша Қазақстанның
табиғи жағынан аса құнарлы бөліктерінің бірі Қостанай уезі еліміздің
құрамында сақталып қалды. Уезд жөнінде Қазревком тарапынан
табанды күрес болмаса, оның Ресейдің құрамында қалып кету қаупі
үлкен еді» [8.93,96].
Бұлармен қатар «Қазақстанның үлкен аймағы Семей және
Ақмола облыстарының республикаға бірігуі ауыр да қиын,
ұзаққа созылып барып талас-тартыспен шешілген мәселе болды.
Қазақ АКСР-ы құрылғанға дейін олар Омбыда орналасқан Сібір
ревкомына бағынып келді. Бұлай ету патшалық Ресей кезіндегі бұл
екі облыстың әкімшілік жағынан Омбы генерал-губернаторлығына
бағынап келгендігінен еді. Қазревкомның бұл екі облысқа ешқандай
құзыреті жүрмеді. Сібревком өкілдері Ақмола, Семей облыстарын
Қазақстанға бермеудің амалдарының бәрін де жасады»[9.96]. Оны
1920 жыл 16 қараша РКП(б) Орталық Комитеті Сібір Бюросы мүшесі
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В.Яковлевтің РКП Қырғыз Бюросына жазған ресми жауабындағы:
«СібБюро сіздердің өкілдеріңіз Кулаков жолдастың Кеңестердің
Бүкілқырғыздық Сьезінің және Қырғыз Орталық Атқару
Комитетінің қаулысы туралы баяндамасын тыңдады және Ақмола
мен Семей облыстарын басқарудың уақытша ережесін талқылады.
Біз Сьез бен ҚОАК бұл екі облысты берудің мерзімі және Ережесі
РКП Орталық Комитеті көқарасына негізделген Мәскеу кеңесінің
ұстанымына қайшы келеді деген шешімге қосыламыз. Біз ешқандай
жағдайда да облыстық деңгейдегі шешіммен облыстарды беруді
кешіктіргіміз келмейді. Біз тек іскерлік жағдайын ғана ескереміз
және сонымен бірге бүкіл Орталық Ресей үшін Сібірдің азық-түлік
мәселесін жолға қоюдағы бұл екі облысқа түсер жауапкершілікті
сезінеміз. Оларды берудің асығыстығы бүкіл кеңестік аппараттың
қызметін бұзылуына әкеліп соғады және ҚКСР-дағы басқару
аппаратының қалыптаспағандығы оны тоқтата тұруды қажет етеді.
...Сондықтан да өткізу мәселесіндегі орынсыз асығыстық
барлығымыз бірдей жауапты бұл жұмыстың (азық-түлік дайындау,
– Ғ.Қ.) орындалмауына әсер етеді.
Осылардан барып біз өткізуді тоқтата тұруды және аталған
облыстардың әзірге ҚКСР Орталық аппаратының оларды өз
құрамына қабылдауға толығымен дайын болғанына дейін қала
тұруын жақтаймыз. ...Бұл мәселедегі барлық даулы істер орталық
органның шешімі арқылы іске асырылуы керек деп есептейміз»
[13] – деген сөздер дәлелдей түседі.
Семей облысы туралы мәселе екі жақтың арасындағы шешуі
қиын іске айналды. Атап айтқанда: «Қосымша БК(б)П Сіббюросына
жетекшілік ету тапсырылған Сібревкомының басшылығына келген
Смирновқа кең билік ету тапсырылды. 1920 жылдың қаңтарында
Павлодар уезінің басшылары Семей губерниясы құрамынан шығып,
Омбыға тікелей бағынатындығы жөнінде ресми ұсыныс жіберді.
И.Смирнов бірден аталған ұсынысты қолдады, тек Кырревкомының
қарсылығына орай Павлодар уезі түгел емес, оның солтүстік бөлегін
ғана қосу туралы жарлық берді. Алайда мүдделі ведомоствалар
арасында алауыздық пайда болып, дау одан ары жалғасты. Аймақ
жерін Сібревкомның берілуіне наразы қазақ интеллигенциясы
репрессияға ұшыратылды. Қазақ интеллигенциясының пікіріне
қарамастан 1920 жылдың 4 наурызында «Сібірді аудандау» туралы
қаулы шығарылды. Қаулыға орай Павлодар уезінің солтүстік
бөлегінің 10 уезі, сонымен қатар 12 тұзды көл және оның бірнеше
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аудандары толығымен Омбы уезіне өтті, Павлодарға жақын
тұрғындар қонысы және тұзды көлдер мен ормандар Славгород
уезіне өтті. Осындай бөліністердің нәтижесінде Сібір және Қазақ
жерлерінің арасындағы жаңа шекара белгіленді» [2.89].
Байырғы қазақ жерлерінің Сібір ревкомының табандылықпен
әдейі қарсы шығуына байланысты толықтай Қазақ автономиялық
Республикасына берілмей қалуы Қазақстан басшылығы тарапынан
қанағаттанбаушылық тудырды ҚОАК және Кирревком бұл
туралы РКП Орталық Комитетіне жедел өтініш түсіріп, онда:
Сібір Бюроның мәселені тағы да көтеруі Сібір ұйымының өзара
қосылған губерниялардың ҚКСР ұйымдарымен қатынасты жолға
қоюдың көмектесудің орнына әрбір қадам сайын басқаша әрекеттер
жасайтындығын дәлелдейді.
...Ұлт істері халық Комиссариатынан Семей губерниясында
бүгінгі күнге дейін орыс қызметкерлері және қырғыздар арасындағы
қарама-қарсылық Семей губерниясын қайтадан Сібревкомына
қосуды күткен Сібір қызметкерлерінің жергілікті жерлердегі
қолдаулары арқылы болмаған дәрежеде сипат алуына орай ҚКСР
шешімін мойындамайтындығы белгілі. Сондықтан да РКП(б)
Орталық Комитеті тарапынан Сіб Бюроға одан арғы біздің пікіріміз
бойынша Сібір облыстарының қайтадан қайтарылуы туралы сөз
болмайтындай отарлаушылық насихатты тоқтату туралы нұсқау
берілуін сұраймыз»[14]-деп көрсетілді.
Міне осылай аталған облыс аймақтарының кімге тиесілілігі
толығымен шешілмеді. Осыған орай «Қазақстанның шекарасы,
соның ішінде Ақмола және Семей тағдыры В.И.Лениннің қатысуымен
болған РК(б)П ОК-де және БОАК-тің мәжілістерінде бірнеше рет
талқыланды»[9.96]. Тарихи деректер баяндайтынындай:»... РКП
(б) ОК Қазақстанның шекарасы туралы мәселені 1920 жылдың
ақпанында, 1922 жылдың ақпаны және майында, ал БОАК1922 жылдың қаңтар және ақпан айларында екі рет талқылады.
Мәскеуде Қазақстанның, Түркістанның, Сібревкомының және
басқа ұйымдардың өкілдерінің қатысуымен бірнеше кеңес
өткізілді. 1920 жылдың 9-10 тамызында БОК Төралқасының
В.И.Ленин жетекшілік еткен қырғыз өлкесін басқаруға, оның
шекарасы, қырреспубликасының Ресей Федерациясымен өзара
қатынасы мәселелеріне арналған барлық тиісті мекемелер мен
ведомоствалардың қызметкерлері қатысқан кеңес өткізілді»
[7.206].
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Осы кеңесте «Сібревком мүшесі В.Соколов өзіне тапсырылған
«Сібір державасының» бірлігін сақтау үшін барынша күресті.
Ақмола және Семей облыстарын олар Сібірдің құрамдас бөлігі деп
есептеді. В.Соколов өз сөзінде бұл екі облыстың Сібірдің құрамында
қалуын Сібір казактары мен қазақтардың арасында болуы мүмкін
өткір қақтығысты болдырмау қажет тігінен деп дәлелдеуге тырысты.
В.И.Ленин оны осы жерде сөзінен ұстап, бұлай ету нағыз шовинистік
рогатканы ұсыну, нағыз ұлттық жаулықты қоздыратын қайнар көз
болып табылды, деп оның бетін қайтарып тастады. В.Соколовқа
В.И. Ленин: «Сіз біздің жобаға қарсысыз ба? Неге сіз осы жақсы
халықты ренжіткіңіз келеді», – деп шүйлікті.
Мәжіліске Қазақстан өкілі Ғалымжан Тәжібаев қатысты.
Баяндаманы С.Орджоникидзе жасады. В.И. Ленин Ақмола және
Семей облыстарының Қазақстанға берілуін жақтап қана қойған жоқ,
оның заңдылығын, ақиқаттылығын да дәлелдеп берді.
1920 жылғы 16 тамызда Қазақстанның аумағы туралы мәселе
БОАК-тің әкімшілік комиссиясының төрағасы М.Владимирскийдің
басшылығымен тағы да талқыланды. «Мәселенің ерекше
маңыздылығына байланысты, – деп ескертті М.Владимирский, –
комиссияның барлық мүшелерінің қатынасуы аса қажетті.
1920 жылғы 17 тамыздағы Халкомкеңестің мәжілісінде
В.И. Лениннің басшылығымен Қазақ АКСР-ын құру туралы
декреттің жобасы талқыланды. Мәжілісте негізгі мәселелердің бірі
Қазақстанның аумағы туралы болды.
Ақмола мен Семей облысының тағдыры заң жүзінде 1920 жылғы
24 тамызда БОАК төрағасы М.Калинин мен РКФСР Халкомкеңесі
төрағасы В.И.Ленин қол қойып, 26 тамызда жарияланған «Қырғыз
(Қазақ) Автономиялы Кеңестік Социалистік Республикасы туралы»
декретте шешілді.
Декретте осы екі облыстың Қазақ АКСР-ы құрамына кіретіндігі
айтылды» [8.96, 97].
Болашақтағы негізделетін қазақ автономиясының территориясын
белгілеу 1920 жыл басынан Қазақстан ұлт жетекшілері және бұл
іске қатысы бар басқа ресми өкілдер арасында кеңінен талқыланып,
әр жақты пікірлерге назар аударылып келді. Жағдайдың осындай
тұрғыда шешілуіне Орталық Кеңес өкіметі жеткілікті тұрғыда
назар аударды. Мысалы «18 мамырда БОАК Төралқасының
тапсырмасымен Сталин Мәскеуге «Қырғыз өлкесін басқаруға
байланысты мәселелері талқылау үшін» СібӘРК, Түркмайданы,
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РК(б)П Түрікбюросы, Орынбор және Челябинск губерниялық
атқару комитеттері, Орал ӘРК, ҚырӘРК және Бөкей ордасы атқару
комитетінің өкілдерін шақырды» [2.94].
Кеңестегі
болашақтағы
Қазақ
автономиясына
енетін
территориялар туралы қызу пікір алысудың орын алғандығы, ондағы
қазақ өкілдерінің дәлелдеулерінің В.И. Ленин тарапынан толық
қолдау табуы осы отырысқа Қазревкомның өкілі ретінде қатысып,
болашақ қазақ автономиялық республикасының территориясы
туралы баяндама жасаған Ә.Ермековтың еске алуында толығымен
баяндалған. «Москваға келісімен, – деп жазады ол, – мен В.И.Ленин
председательдік еткен комиссия мәжілісінде Қазақстанның жағдайы
туралы баяндама жасадым. Маған дейін Түркістан республикасының
жағдайы жөнінде Түріккомиссияның мүшесі Сафаров жолдас та
баяндама жасады. ерекше қызу қанды әр сөзін шегелеп, дәлелдеп
сөйлеуді ұнататын оның баяндамасында отар аудандардағы бұратана
халықтардың ауыр тұрмысы, Столыпин реформасы салдарынан
халықтың шамадан тыс тым тығыз орналасқандығы ашырп
көрсетілді. Ол Ата қонысынан, жерінен айырылып, жер ауып келген
кулактардың талан-таражына түскен қазақ шаруаларының ауыр
халі мен езілген жайына ерекше назар аударды. Баяндамашы шұғыл
түрде кулактарды басқа жаққа жер аударып, олардың тартып алған
жерін ежелгі иелеріне қайтаруды көздеген жер реформасын жүргізуді
талап етті. «Тек сонда ғана, – деді ол, – бұратана халық шын мәнінде
бостандықты сезініп, Ұлы Қазан революциясының жемісін көретін
болады». Владимир Ильич оның пікірін қолдап, алдағы жылдарда
Ораз Жандосов және т.б. қатысуымен Түркістанда жер реформасы
жүретіндігін айтты.
Өз баяндамамда мен, ең алдымен шекара белгілеуде үлкен маңызға
ие болып отырған Қазақстандағы жер мәселесінің тығырыққа
тіреліп тұрғандығына басты назар аудардым. Бұл мәселелер Кеңес
өкіметі тұсында В.И. Лениннің көзі тірі уақытында өз шешімін
тапқандықтан, бүгінде тек тарихтың үзік сыры сияқты ғана болып
отыр.
...Мен осы оншақырымдық алқапты оны атам заманнан бері
иеленіп келе жатқан қазақтарға қайтару жөнінде ұсыныс жасадым.
Каспий теңізінің солтүстігінде жерді жерді патша үкіметі тартып
алып, Жайық казактарына бергенімен, ол жердегі қазақтарды атақонысынан көшіре алмады. Оның бір себебі Каспийдің солтүстігінде
Нарын құмы басталады. Сондықтан тіршіліктің темірдей қатты
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заңы жергілікті халықты Каспий жағасына ығыстырып, теңізден
балық аулап, немесе кемелер мен кәсіпшілікке жұмысшы ретінде
жалданып, күнкөріс қамын жасауға мәжбүр етті».
Баяндаманы қорытындылай келіп мен егер осы уақытқа дейін
қоныстандырылмаған жағдайда, қазақтардан тартып алынған
жерлерді өздеріне қайтару жөнінде және жергілікті қазақ халқы
мен отырықшы орыс тұрғындарын жерге орналастырғанша ішкі
Ресейден аударуды тоқтату туралы ұсыныс жасадым. Осы тұста
Владимир Ильич менің сөзімді бөліп: «странно, странно! Товарищ
из центра-член нашего ЦК Сафаров внес предложение о выселении
всех кулацких хозяйств из пределов Туркестана, а Вы выносите
предложение только приостановить до землеустойства местного
населения,» – деді. Мен Владимир Ильичтің репликасынан именіп
қалсам да, Сафаров жолдас Түркістанның жағдайын сол жердің
өзінде зерттегендіктен және оны жақсы білетіндіктен өзінің дәлелді,
әрі батыл ұсынысын ортаға салып отыр, ал мен Қазақстан жағдайын
ескере келіп, бұл ұсынысты қолдайтындығымды айтым. Сөзімнің
дәлелді болу үшін солтүстік уездердегі қазақ және орыс халқының
ара салмағы туралы статистикалық деректер келтіріп, егер орнығып
қалған қоныс аударушылавр қайта көшірілетін болса, екі халықтың
арасында ұлт араздығы тууы мүмкіндігін еске салдым. Сонда
Владимир Ильич: «Ага! Надо подумать, подумать!» деді.
Осылайша мен он шақырымдық алқапқа қатысты мәселелерді
шамам келгенше дәлелдеп шықтым. Комиссия мәжілісінде
республиканың шекарасын белгілеуде жоғарыда атап өткен Каспий
теңізінің солтүстігіндегі бір шақырымдық жағалауды Астрахань
губерниясынан алып, біздің республиканың шекарасына қосу жөнінде
ұсыныс жасадым. Менің бұл ұсынысыма мәжіліске қатысушылар
шұғыл қарсы шықты. Көптеген басшылар, оның ішінде Лежава,
Брюханов және Астрахань губисполкомының төрағасы (фамилиясы
есімде қалмапты) қарсы сөйлеп, Москваның халқы Каспийдің
балығы арқылы тамақ асырап отырғандығын, елімізде азық-түлік
жетіспеушілігін айтып өз сөздерін дәлелдеуге тырысты.
Мен ... Қазақстан өзінің ұлттық және тұрмыстық ерекшеліктеріне
орай РКФСР-дің ішінде автономиялық билікке ие болғалы отыр.
Жағалауды біздің республика шекарасына қосу туралы әңгіме
ол жерді негізінен балық кәсіпшілігімен айналысатын қазақтар
мекендейтіндіктен туындап отыр. Жағалау Қазақстан аумағына
кіріңкіреп орналдасқандықтан ол жердегі қазақтарды еңбекке
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жұмылдыру да оңай болмақ. Егер балықшы қазақтар мекен еткен
жағалау біздің республиканың шекарасына қосылатын болса, біз бұл
кәсіпті дұрыс жолға қойып, Орталыққа Астрахань губерниясынан
әлдеқайда көп мөлшерде балық дайындайтын боламыз дедім.
Владимир Ильич Астрахань губисполкомының төрағасына
жағалауда тұратын қазақ және орыс халқының ара салмағы туралы
сұрақ қойды. Ол статистикалық деректердің жоқтығын сылтауратып
төтесінен қойылған сұрақтан жалтарып кетпек болып еді, Владимир
Ильич жағалауда қанша қазақ, қанша орыс тұратындығын сұрап
отырмағандығын, Тодан өз ауданын жақсы білетін сарапшы ретінде
қай халықтың басым екендігін білгісі келетіндігін шегелеп айтты.
Сонда төраға «Қазақтар көп болуы мүмкін», – деп жауап беруге мәжбүр
болды. Владимир мәселені дауысқа салмақ болып – , «Вопрос ясен»,
– деп қысқа қайырды. Осы кезде Орталық Комитеттің секретары
Крестинский: «Ермеков жолдас Данциг коридорын жасағысы келеді»,
– деген реплика тастады. Владимир Ильич Крестинский жолдас
мәселенің мәнін түсінбегенін айтып: «Данцигский коридор хочет
создать Астраханский губисполком и наши хозяйственники», – деп
тиып тастады. Осылайша Владимир Ильич Каспий жағалауын біздің
республика шекарасына қосуға дауыс берді. Бұл ұсыныс көпшілік
дауыспен қабылданды» [4.176-179].
Міне, аталған мерзімнен болашақтағы қазақ мемлекетіне тиесілі
жерлерді анықтау, даулы мәселелерге нүкте қою оның заңдылығын
қамтамасыз ету үшін ұлттық автономиялық республика құрудың
қажеттігі айқындала түсті. Сондықтан да РКФСР құрамындағы
«Қазақстандағы кеңестік автономияны құру жөніндегі белсенді
қызмет 1920 жылдың жазынан басталды» [15].
Осы мазмұндағы тарихи деректерде баяндалатынындай:
«Cоңғы уақыттар толығымен Қырғыз республикасын негіздеу
мақсатындағы мәліметтер дайындауға арналды. Үлкен істер
атқарылды. Аталған мәселеге арналған бірнеше мәжілістер мен
ведмоствоаралық кеңестер, соның ішінде екі рет жергілікті мүдделі
облыстар мен мекемелер өкілдерінің қатысуымен өткізілді. Соңғы
кеңес В.И. Лениннің төрағалығымен өтті. Олардың барлығы қырғыз
облыстарын қамтитын Қырғыз республикасын құрудың қажеттігі
туралы пікірге тоқтады. «Қырғыз Республикасын құру туралы»
Декреттің жобасы мақұлдансын деген шешім қабылданды.
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Осындай шешімге орай 1920 жылдың 26 тамызында Қырғыз
Автономиялы Социалистік Кеңес Республикасын құру туралы
декретке қол қойылды. Онда:
«1. РКФСР құрамдас бөлегі ретіндегі Қырғыз Автономиялы
Социалистік Кеңес Республикасы құрылып, оның құрамына қазіргі
әкімшілік шекаралар негізіндегі:
а) Павлодар, Семей, Өскемен Зайсан және Қарқаралы уездері
құрамындағы Семей;
б) Атбасар, Ақмола, Көкшетау, Петропавловск уездері және Омбы
уезінің бөлегі негізіндегі Ақмола1;
в) Қостанай, Ақтөбе, Ырғыз және Торғай уездері құрамындағы
Торғай;
г) Орал, Лбишенск, Темір және Гурьев уездері құрамындағы Орал
облыстары;
д) Закаспий облысының Маңғышлақ уезі; Аталған облыстың
Красновод уезінің 4 және 5 Адай болыстықтары;
е) Астрахань губерниясының Синемор болыстығы, Бөкей Ордасы,
сонымен бірге 1 және 2 Приморск округтеріне жалғасатын бұрынғы
қазыналық және оброктық террриториялар. Жағалық аймақтар
мен Сафронов, Ганюшинск, және Николаевск болыстықтары
шаруашылық жақтарынан басқа барлық қатынастарда Қырғыз
Ревоюциялық Комитетіне бағыныштылықта болады. Астрахань
Атқару Комитеті жанынан аралас тұрғындар арасындағы қатынасты
реттеуге арналған Астрахань Атқару Комитеті және Қырғыз
Революциялық Комитеті өкілдерінен комиссия құрылсын.
2. Қырғыз Республикасының құрамына қазіргі Түркістан
Республикасының құрамындағы қырғыз территориясын енгізу
аталған облыстар тұрғындарының еріктерімен іске асырылады.
...
11. ...Ақмола және Семей облыстарын басқаруға қабілетті
Қырғыз Республикасының Орталық орындарын толығымен
қалыптастырғанға дейін соңғылары Сібір Революциялық
комитетінің қарамағында қалдырылады. Сібір және Түркістан
құрамында уақытша қалдырылған Қырғыз облыстарында бірыңғай
саясат жүргізу үшін Сібір Революциялық Комитеті мен Түркістан
Орталық Атқару Комитеті Төралқалығы құрамына Қырғыз
Революциялық Комитетінің төтенше өкілдері енгізіледі», – [14] деп
көрсетілген.
1
Ескерту. Омбы уезінің қырғыздық және сібірлік бөліктерін нақты айқындау Қырғыз Революциялық Комитеті
мен Сібір Революциялық Комитетінің келісімдері арқылы іске асырылады.
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Яғни, Қазақ АКСР-ның құрылуын негіздеген Декрет арқылы
оның территориясы бекітілді. Ол қазақ халқының тарихи жерлерінің
толығына жуығын қамтыды. Ал, мұның өзі Кеңес өкіметінің
басшысы В.И. Ленин толығымен қолдаған барша қазақ азаттық
қозғалысы жетекшілерінің үлкен жеңісі болды. «Ресми мәліметтер
бойынша 1920 жылы күзде республиканың жер аумағы 1871239
шаршы версты қамтыды, халқының саны 5046000 адам, оның 46,6
% қазақтар құрады» [9.169].
Міне осындай жағдайдағы «ҚазАКСР-інің құрылуы өлкенің
қоғамдық-саяси және әлеуметтік-экономикалық өмірінде елеулі
оқиға болып табылды. Осының нәтижесінде, таптық принцптер
негізіндегі Кеңестер формасында болса да, байырғы қазақ жерінің
едәуір аймағында Қазақстан мемлекеттілігі құрылды» [9.170].
Алайда Қазақ АКСР-ның құрылуын құқықтық тұрғыда негіздеген
«Бұл декрет Қазақстан аумағының тұтастығын қалыптастырудағы
аса ірі де елеулі тарихи оқиға болғанымен, ол еліміздің аумағын
толық межелеп бере алмады.
Жетісу және Сырдария облыстары Түркістан республикасының
құрамында қалып қойды. Бірақ ол облыстар халқының өз еркімен
Қазақ АКСР-ы құрамына өте алатындығы атап өтілді де мұның өзі
кейіннен олардың Қазақстанға өтуіне құқықтық негіз болып қалды.
Тіпті осы декрет бойынша Ақмола және Семей облыстары
да уақытша Қазақ республикасының орталық органдары
қалыптасқанша Сібір ревкомы құрамында қала берді. Мұның өзі
бұдан кейінгі кезеңде Қазақстан үшін шекара бөлу, материалдықтехникалық бөлініс, кадрларды бөлу т.б. мәселелерде өлшеусіз
қиындықтар әкелді. Ақмола және Семей облыстарын Қазақстанға
түпкілікті қосып алу созылып кетіп, 1921 жылдың екінші жартысына
қарай аяқталды. Қазақтар өзінің тарихи жерлерінің біршамасына
қол жеткізе алмай қалды» [8.6].
В.И. Ленин бастаған Кеңес өкіметі жаңадан негізделген
автономиялық құрылымның территориясын белгілеуде жергілікті
қазақ басшыларынның өтініштеріне одан ары назар аударып отырды.
Мысалы: «Қазақ жерлерін қайтаруда Қазақ ОАК-тің 1921 жылғы 19
сәуірде «Патша үкіметі Сібір және Орал казак әскерлерінің меншігіне
бөліп берген жерлерді қазақтың еңбекші халқына қайтарып беру
туралы» декретінің де үлесі бар. Бұл декретте:
1) «1904 жылы мамырдың 31-де мамырдың 31-де Мемлекеттік
кеңестің жоғарғы дәрежеде бекітілген пікірмен Сібір казак
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әскерлерінің меншігіне берілген Семей губерниясындағы Өскемен,
Семей, Павлодар, уездерінің, Ақмола губерниясындағы Омбы және
Петропавл уездерінің шегіндегі,...
Ертіс өзенінің сол жағалауында және Ақмола губерниясындағы
Зверинолов станциясы, Петропавл-Омбы ескі жолының оңтүстік
жағында жатқан он шақырымдық өңір-қазақтардың ежелден тұрып
келе жатқан мекені ретінде және оны Сібір казак әскерінен жалға
алып келген еңбекші бұқарасына қайтарып беріледі.
2) Қазақ Орталық Атқару Комитеті 1 сессиясы қарарының (1921
жылғы ақпанның 15-дегі №8 бюллетені) 2-параграфына сәйкес Орал
губерниясы шегіндегі Орал өзенінің сол жағалауындағы 1882 жылы
патша үкіметі еңбекші қазақ халқын шеттетіп, орал казак әскерінің
меншігіне алып берген өңір қазақтардың еңбекші бұқарасына
қайтарылады;
... егіншілік халық комиссариатының техникалық нұсқауы
бойынша қазақ еңбекшілеріне қайтарылады: ...
3. Бұрын Сібір казактарына берілген Зверинолов–Омбы төте
жолы бойындағы және Ертіс өзенінің батыс жағалауындағы
Павлодар, Өскемен, Семей уездері арқылы өтетін он верстік жерлер.
Осылай Орал, Ертіс өзендері бойындағы бір кездері патша үкіметі
казак әскерлеріне тартып әперген жерлер қазақтарға қайтадан
қайтарылды», – [8.107,109] деп көрсетілген.
Қазақстанның тарихи территориясын толығымен белгілеу оның
автономиялық мемлекеттігін алуымен одан ары жалғастырылды. Бұл
істің басында халқының еркін де теңдік жағдайындағы болашағын
іске асыруда бірлесе қызмет атқарған ұлтымыздың барлық азаттық
қозғалысының жетекшілері болды. Нәтижесінде «1924 жылдың
27 қазанында КСРО ОАК ІІ сессиясы... Қазақстан халықтарының
тілектерін толығымен қанағаттандырды... Түркістанның қазақ
аудандары Қазақ АКСР-ның құрамына өтті» [7.228].
Нәтижесінде, ХХ ғасырдың басында қазақ халқының ғасырлар
бойы армандаған Кеңестік Ресей Федерациясы құрамындағы
шектеулі тұрғыда болғанымен автономиялық мемлекеттілігі өмірге
келді. Оның тарихи мекені толыққа жуық анықталып, құқықтық
тұрғыда қалпына келтірілді.
«Совет өкіметі Россиядағы, – деп жазады М.Дулатов, – 1920
жылы, халықтардың құқықтары туралы шығарған декларация
жарлығының 2-бабында: «Россиядағы халықтар өз тізгінін өзі
алуына, автономия болуына,тіпті Россиядан бөлініп, жеке мемлекет
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болып кетуіне де ерікті» деген уәдесі риясыз екендігіне қазір көзіміз
жетіп отыр.
Бұл күнде қазақ жұмхарияты қылып, һүкіметіміз сайланып, өз
алдымызға автономиялы жұрт болып отырмыз.
Февраль төңкерісінен біреу емес, саяси партиялардың бәрін де
көрдік. Қамқорсынған талай өкіметтердің аласын да құласын да
өткердік. Еуропаның (элитасы) діні қатты мемлекеттерімен һәм жер
жүзінің империалистерімен де таныстық
... Ақырында, бізге жалғыз біз емес, біз секілді езілген, жаншылған
ұлттардың бәрінің қорғаны коммунист партиясы екеніне көзіміз
жетті» [16.14].
Біраз жылдардан кейін бұл автономиялық құрылым КСРО
шеңберіндегі құқықтары едәуір арттырылған одақтық республикаға
айналуымен жалғастырылды. Осы мерзімде Қазақ КСР-ы
көптеген бағыттарда әлемдік қауымдастықпен байланыс жасай
бастады. Қазақстанның социалистік экономикасы, соның ішінде
өнеркәсібінің көптеген салалары жаңадан негізделіп, қарқынды
дамыды. Мәдениеті, ғылымы, ұлттық өнері одақтық шеңберден
асып, біршама тұрғыда әлемдік қауымға белгілі болды.
КСРО халық шаруашылығының көптеген саласында жетекшілік
орын алған еліміз ХХ ғасырдың 20 жылдарындағы қалыптасқан
территориясымен осы ғасырдың соңында өзінің толық тәуелсіздігін
алды.
Яғни, қазіргі өркендеген, дамыған егемен Қазақстанның
бастапқы автономиялық мемлекеттігінің басында ХХ ғасырдың
20-30 жылдарындағы ұлт қайраткерлері болды. «Т.Рысқұлов,
С.Меңдешевтермен бірге алаштықтар А.Байтұрсынов, А.Ермеков,
Х.Ғаббасов және басқалары ҚАКСРдың құрылуын жариялаған
Төтенше сьезді дайындаудың жұмыстарына тікелей қатысты. Олардың
белсенді тарихи-статистикалық, экономикалық, этнографиялық,
картографиялық мәліметтерді барынша жинауларының нәтижесінде
Қазақ автономиясының территориялық шекарасы анықталып,
негізделді.
Қазревкомның құрамына А.Байтұрсынов пен А.Ермековтың
енгізілуі олардың жарияланған ұлттық өркендеу идеясын нақты
іске асыруға арналған жұмыстарға араласуға жағдай жасады.
А.Байтұрсыновтың Қазақ автономиясын құру мәселесіне байланысты
В.И. Ленинмен кездесуі алаштықтардың осы идеяның іске асуына
деген сенімдерін тудырды. Байтұрсынов 1920 жылы Ленинге:
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«1) Қазақ өлкесін басқаруға аты ғана коммунист емес, нағыз
идеялық коммунистер мен халық сеніміне ие болған ұлт зиялыларынан
шыққан, сыннан өткен идеялық қызметкерлер қойылсын. Нағыз
коммунистер мен қазақтардан шыққан идеялық қызметкерлер,
соңғылары коммунистер болмаса да, бір-бірімен түсініседі және
іске көзқарасы ортақ болғандықтан, қазақтардан шыққан шалағай
коммунистерге қарағанда, тезірек тіл табыса алады;
2) Халқы аралас аудандарда үкімет органдарының бәріде езілген
ұлттардың өкілдері кемінде 2/3 болуға тиіс;
3) қазақ өлкесінің шаруашылық-экономикалық мекемелерін
басқару түрлі шаруашылық саласы бойынша басқа губернияларға
немесе облыстарға ешқандай да бөлінбей және бағындырылмай
қазақтардың қолында болуға тиіс;
4) қазақ коммунистері мен революцияшыл зиялылардың бүкіл
саяси-мәдени жұмысы кеңестік социалистік шаруашылық саясатына
негізделуге тиіс,
5) Қазақстанды біріктіретін, Орынбор қаласынан басқарылатын
әскери округ құрылсын;
6) қалалардағы гарнизондар міндетті түрде қазақтардан болсын;
7) Қазақ өлкесінің шекарасы жөнінде төменде аталғандарынан
басқа ешқандай да өзгерістерге жол берілмеуі тиіс ...» – [17]
деп жазып, болашақтағы Кеңестік автономиялық Қазақстанды
басқарудың, ондағы ұлт саясатын нақты іс жүзіне асырудың
жолдарын ұсынды. Ал осы айтылғандардың негізі Лениннің кезінде
іске асырылғандығы белгілі.
Сол жылдардағы Қазақ Кеңестік автономиясын құрудың басында
болған С.Сейфулиннің баяндауынша: «Қазақстан ұлт мәселесінің
бас шешілуі Қазақ республикасы аталып, бұрын патша заманында
бытырап, бет-бетімен жандаралдарға бағынып кеткен қазақ елдері
бір жерге жиналып, өзінің кіндік үкіметін сайлағаннан бері деп
айтуға болады» [18].
Қорыта айтқанда, ХХ ғасырдың басындағы Ресейдегі
ақпан буржуазиялық-демократиялық және қазан пролетарлық
төңкерістерінің нәтижесіндегі саяси-қоғамдық дамуында түбегейлі
өзгерістерге ұшырап, автономиялық мемлекеттілікке, төл
территориясына қайтадан ие болған Қазақстанның осы мерзімдегі
саяси тарихының маңызы ерекше екендігі анық.
Өйткені, халқымыздың ғасырлар бойы мемлекеттігін негіздеп, төл
мекенін заңдастырудағы ұмтылысы осылай кеңестік автономиялық
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тұрғыда болғанымен іске асырылды. Аталған территориясын
негізінен сақтай отыра Қазақ АКСР-ы кейін КСРО құрамындағы
үлкен одақтық республикаға айналды.
Осындай жағдайдағы ұлтымыздың түгелге жуық қалпына
келтірілген территориясы ХХ ғасырдың 50-70-ші жылдардағы
Хрущевтың асыра сілтеу, Брежневтың тоқырау мерзімдерінде
қаншама рет өзгертілуге әрекет жасалғанымен сақталынып қалды.
Тіпті осы мерзімдерде негізгі тұрғындарының үлес салмағының
азаюына байланысты республика атауын ауыстыру туралы
мәселе де қойыла бастаған еді. Алайда оның барлығына да батыл
тойтарыс берілгендігі белгілі. Қазақстан Республикасының Тұңғыш
Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Біздің бабаларымыз ғасырлар
бойы ұшқан құстың қанаты талып, жүгірген аңның тұяғы тозатын
ұлан-ғайыр аймақты ғана қорғаған жоқ. Олар ұлттың болашағын,
келер ұрпағын, бізді қорғады. Сан-тараптан сұқтанған жат жұртқа
Атамекеннің қарыс қадамын да бермей, ұрпағына мирас етті», [19]
– деген сөздері ХХ ғасырдың 20-30-шы жылдары елінің болашағы
жолында қызмет еткен, сол үшін кейін «халық жаулары» атанып,
түгелге жуық сталиндік жеке басқа табынудың құрбандарына
айналған ұлт қайраткерлерінің есімдерін еске салады.
Осы территориясымен Қазақстан 1991 жылы өзінің егемендігін
алды. Елбасының жүргізіп келген көреген сыртқы саясаты негізінде
Тәуелсіз Отанымыздың ұлан-байтақ төл мекені қазіргі күні барлық
көрші мемлекетттер тарапынан мойындалып, халықаралық құқық
негізінде толығымен танылды.
Қазақстан Республикасы қазіргі уақытта дүниежүзілік
қауымдастықта ұлттар арасындағы түсіністік пен ұғыныстық
қалыптасқан экономикасы іргелі дамушы Ел ретінде танылып отыр.
Яғни, бұдан 100 жыл бұрынғы іргесі қаланған автономиялы
мемлекеттігіміздің жариялануы бүгінгі күнгі толық тәуелсіздікке
жетуіміздің ұзақ жолындағы айшықты кезең болды деп айтуға
толық негіз бар екендігі белгілі.
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Талғатбек Әминов
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі,
Мемлекет тарихы инстиутының аға ғылыми қызметкері,
тарих ғылымдарының кандидаты
ОҢДАСЫНОВ НҰРТАС ДӘНДІБАЙҰЛЫ – КӨРНЕКТІ
МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚОҒАМ ҚАЙРАТКЕРІ
Аңдатпа. Бұл мақала еліміздің көрнекті мемлекет және қоғам
қайрткері Нұртас Дәндібайұлы Оңдасыновтың өмірі мен қызметін
ашып көрстуге арналған. Ол 25 жыл бойы партия-кеңес қызметін
атқарған, оның ішінде 13 жыл Республика Үкіметін басқарған. Осы
аталған мерзім ішінде ол Қазақстанның экономикасы мен рухани
саласын дамытуға қомақты үлес қосты.
Түйін сөздер: халық шаруашылығы кеңесі, жер суландыру,
мелиорация, атқару комитеті, министрлік, депутат, техникум,
институт, комсомол
Талгатбек Аминов
ОНДАСЫНОВ НУРТАС ДАНДИБАЙУЛЫ – ВИДНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
Аннотация. Данная статья посвящена раскрытию жизни и
деятельности видного государственного и общественного деятеля
Нуртаса Дандибайулы Ондасынова. Он в общей сложности 25 лет
находился на партийно-советской работе, из них 13 лет руководил
Правительством республики. За этот период внес значительный
вклад в развитие экономики и духовной сферы Казахстана в
советский период.
Ключевые
слова:
Совнархоз,
ирригация,
мелиорация,
исполнительный комитет, министерство, депутат, техникум,
институт, комсомол
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Talgatbek Aminov
ONDASYNOV NURTAS DANDIBAYULY – VISIBLE STATE
AND PUBLIC ACTIVIST
Abstract. This article is devoted to the disclosure of the life and work of
a prominent statesman and public figure NurtasDandibayulyOndasynov.
He spent a total of 25 years at party-Soviet work, of which he led the
Government of the republic for 13 years. During this period, he made a
significant contribution to the development of the economy and spiritual
sphere of Kazakhstan in the Soviet period.
Key words: Sovnarkhoz, Irrigation, Land Reclamation, Executive
Committee, Ministry, Deputy, Technical School, Institute, Komsomol
Әр халықтың әлемде өзіндік тарихы бар, ежелгі заманнан қазіргі
күнге дейін жүріп өткен жолы бар. Қазақ халқының тарихында
есімдері алтын әріптермен жазылған ірі ұлы тұлғалар да лайықты орын
алады. Осының дәлелі ретінде, ХХ ғасырдың көрнекті тұлғаларына
қатысты Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы
Н.Ә. Назарбаев былай деді: «Егер жиырмасыншы ғасырдың
тарихына зер салар болсақ, оның алғашқы отыз жылында-ақ қазақ
зиялыларының аса көрнекті қайраткерлерінің тұлға танытып
үлгергенін байқаймыз. ...Сол айтулы есімдердің білімдарлық һәм
азаматтық тәлімдері кейде көзге көріне бермейтін де арналар бар.
Оның бағасын ұрпақтары, бүгінгі қазақ зиялылары беруге тиіс.
...Жиырмасыншы ғасырдың басында ұлттық бірлікті нығайту
идеясын алға тартқан рухани-зерделі игі жақсылар қазақтың ұлттық
идеясын жасау міндетін өз мойнына алды» [1, 148 б.]. Сол дәуірдегі
қазақ ұлттық зиялыларының жарқын өкілдері Сұлтанбек Қожанов,
Нәзір Төреқұлов, Ғани Мұратбаев, Сәдуақас Оспанов, Әмин Жүсіпов,
Мұхтар Әуезов және т.б. болды, кеңес дәуірінде көрнекті мемлекет
және қоғам қайраткері Оңдасынов Нұртас Дәндібайұлы лайықты
мұрагері және жарқын істердің тікелей жалғастырушысы болды.
Нұртас Оңдасыновтың өз қолымен жазған өмірбаянына сәйкес,
ол 1904 жылы 26 қазанда Түркістан облысының Үшқайық ауылында
қарапайым шаруа отбасында дүниеге келген. Үш жасында туған
анасы Жұмагүлден айырылған соң, екінші анасы Дәрігүлдің
қолында тәрбиеленеді. Ол өте мейірімді болды, сондықтан ол анасы
мен өгей шешесінің арасындағы айырмашылықты білмей өсті. Бір
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күні Дәрігүл Нұртасты қолынан ертіп, ауыл молдасына алып келеді
де, былай деді: «Мен біздің ең кіші ұлымызды әкелдім, оған құранды
оқуды үйретіңіз. Сонымен қатар, қажет болса күш қолдануыңызға
болады, тек оның сүйектері бүтін болса болды». Бұл оқиға өз
өмірінің ең қиын сәттерінің бірі ретінде оның жадында ұзақ уақыт
сақталған. Ол кезде молдадан алған білімі зейнетке шыққаннан
кейін араб-парсы түсіндірме сөздігін жазғанда көп пайдасын тигізді.
Бірнеше жылдан кейін бірінші дүниежүзілік соғыс басталды,
оған патшаның 1916 жылғы 25 маусымдағы Жарлығымен қазақ
ұлтының азаматтары шақырылды, бұл ауылдағы кедейліктің онсыз
да қиын жағдайын одан бетер қиындатты [2, 22 б.]. Бұған қоса, 1917
жылы қатты құрғақшылық болды, ол адамдарды азық-түлік пен мал
азығынан айырып, егістік және жайылымды шөлейтке айналдырды.
Осы қолайсыз құбылыстарға байланысты өзінің суармалы алқаптары
жоқ қазақ халқы жұтқа ұшырап, жаппай өле бастады. Нұртастың әкесі
де бірнеше баласы және немерелерімен бірге бұл апаттың құрбаны
болды. Жаппай аштықтан кейін тірі қалған тұрғындардың бір бөлігі
басқа өңірлерге қоныс аударды. Нұртас да басқа тұрғындармен
бірге Ташкентке көшті. Н.Оңдасыновтың өзінің айтуынша балалық
шағында оған өмір сүру оңайға соқпаған. Оның балалық шағы мен
ересектік шағы қарапайым халық бұл жерде ештеңе түсінбеген, ал
жас Кеңес мемлекетінің бір формациядан екінші формацияға көшкен
кезеңінде өтті. Жаңа биліктің ақылсыз басқаруының нәтижесіне
байланысты халық жаппай аштыққа ұшырап, өз бастарын құтқарып
бөтен өлкелерге қашты. «Кедей шаруа отбасында дүниеге келген соң,
мен сол кезеңдегі қиындықтар мен барлығынан айырылудың қандай
екенін сезіндім. Өз әкем мен анамнан ерте айырылдым, содан кейін
өгей шешем Дәрігүлден айрылдым. ...Бірақ қандай қиындықтарды
бастан кешірсем де, мен ешкімге көмек бер деп қол созбадым. Мен
өзіме және өз еңбегіме қатты сеніммен өмір сүрдім. Ауылда әр түрлі
дақылдар өсіріп, мал бақтым. Кейін басқалармен бірге Ташкентке
көшіп, өзбектерге жұмысқа жалдандым. Бір сөзбен айтқанда, өзімің
тамағыма өз еңбегіммен таптым. Мұндай өз-өзімді тәрбиелеу мен
өз-өзімді қамтамасыз етуге ұмтылудың нәтижесінде мен тіпті
кейініректе, жағдайым өте қатты жақсарған кезде де, қандай да бір
материалдық игіліктерге ие болып қалуға тырыспадым, ешқашан өз
мүмкіндіктерімді жеке мақсатта қымбат нәрсе және басқа бірдеңе
сатып алу үшін пайдаланбадым», – деп жазды Нұртас Оңдасынов
[2, 46 б.].
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Ташкентте ол алдымен жүн өңдеу зауытында жұмыс істейді,
содан кейін Ташкент темір жолының кірпіш зауытына қатардағы
жұмысшы болып орналасады. Біраз уақыттан кейін оған Ташкентте
жетім балаларға арналған мектептердің ашылғаны туралы хабар
келіп түседі. 1920 жылдың тамызында Нұртас осындай балалар
мекемелерінің бірі – №14 мектеп-интернатына оқуға түседі. Кейін
белгілі болғандай, бұл интернаттар Ғани Мұратбаев бастаған
жас қазақ интеллигенциясы өкілдерінің күшімен ашылған екен.
Жоғарыда көрсетілген интернаттың тәрбиеленушілерін бастапқыда
орыс тіліне Ғани Мұратбаевтың өзі оқытады. 1921 жылдың
сәуір айында Нұртас Ғани Мұратбаев ұйымдастырған комсомол
ұйымының қатарына кіреді.
Ғани Мұратбаев ашқан интернаттар жетім балаларға үлкен
қамқорлық көрсетті, өйткені мемлекет балаларды оқыту мен
тамақтандыруға, оларға қажетті киім-кешек алуға байланысты
барлық шығындарды толығымен өзіне алды. Ал тұратын жері бұған
дейін қайыр сұрап вокзалда ұйықтап жүрген бұл балалар үшін жұмақ
орнындай болды.
1923-1927 жж. мектеп-интернатты бітіргеннен кейін Нұртас
Ташкент орман шаруашылығы техникумында оқыды. 1927-1930
жылдары Қызылорда, Жамбыл және Шымкент Су шаруашылығы
мекемелерінде жұмыс істеді. Жас кезінен білімге ұмтылған ол 19301934 жж. Ташкент қаласындағы Орта Азия университетіне қарайтын
Жер суландыру институтына оқуға түсті. 1934-1938 жылдары Қазақ
орман шаруашылығы басшысының орынбасары, басшысы болып
жұмыс істейді.
Одан әрі қызмет сатысымен көтеріле отырып, Шығыс Қазақстан
облыстық кеңесінің атқару комитетінің төрағасы болып сайланады.
Осы лауазымда отырғанына алты ай өткеннен кейін оның іскерлігі
мен жаңашылдығын Қазақстан Компартиясының ОК бірінші
хатшысы Н.А. Скворцов байқайды және ол 1938 жылдың шілдесінде
Н.Д. Оңдасыновты Республика Үкіметінің (Халық шаруашылығы
кеңестері) төрағасы етіп тағайындауға ұсыныс жасайды.
Нәтижесінде 1938 жылдың шілдесінде Н. Оңдасынов Қазақстан
Компартиясының Орталық комитетінің мүшесі болып сайланады
және Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің бірінші сессиясында Қазақ КСР
үкіметінің төрағасы болып тағайындалады (Халық Комиссарлары
Кеңесі, кейін – Министрлер Кеңесі). 1938-1951 жылдары Кеңестік
Қазақстан үшін ең қиын кезде Үкімет төрағасы ретінде ол елдің
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мүддесін қорғай алды. 1951-1953 жж. КОКП ОК жанындағы Мәскеу
ӘПШ тыңдаушысы болды. Оқу мерзімі аяқталғаннан кейін ол 19541955 жж. Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі Президиумының төрағасы
болып істейді, ал 1955-1962 жж. жеті жыл бойы Гурьев (қазіргі
Атырау) облысының облыстық атқару комитетінің төрағасы, кейін
облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы ретінде басқарады.
Осылайша, Н.Д. Оңдасынов жалпы алғанда 25 жыл партия-кеңес
жұмысында болды. Осы 25 жыл бойы (1938-1963 жж.) Қазақ КСР
Жоғарғы Кеңесінің депутаты, 18 жыл (1940-1958 жж.) – КСРО
Жоғарғы Кеңесінің депутаты болды. КСРО Жоғарғы Кеңесі Ұлттар
Кеңесі төрағасының орынбасары, КСРО Жоғарғы Кеңесі Төралқасы
төрағасының орынбасары болып сайланды. Осы лауазымда 26 жыл
бойы (1938-1964 жж.) жұмыс істей отырып, Қазақстан Компартиясы
Орталық Комитетінің мүшесі болып сайланады, 13 жыл (19391952 жж.) – КОКП Орталық Тексеру комиссиясының мүшесі болып
сайланады [2, 23-24 б.].
Естеліктерінде атап өтілгендей, ақсақалдардың әңгімелері
бойынша Н.Оңдасыновтың ата-бабалары мұнда атақты ЖиделіБайсын жерінен қоныс аударып Қаратауға қоныстаныпты. Бірақ
олар осы өлкенің тарихын терең білмегендіктен олардың ешқайсысы
өз әңгімелерінде олардың осында келуінің шынайы себебін ашып
айтуға тырыспады. Ал Нұртастың атасы Дәндібай өз дәуірінің
көптеген ұрпақтарының арасында бақытты өмір сүрген ұзақ өмір
сүрушілердің бірі болды. Нұртастың анасы Жұмагүл Дәндібайдың
сүйікті келіні болған. Бірінші күйеуі қайтыс болғаннан кейін Жұмагүл
жесір әйел ретінде екі қызы – Мәриям және Батимамен, сондайақ ұлы Қозыбаймен қалады. Кейінірек, қазақтың әмеңгершілік
дәстүріне сүйене отырып, оған қайтыс болған күйеуінің үлкен ағасы
Нұртастың әкесі Оңдасын үйленеді (Түсініктеме. Зерттеушілердің
мәліметтеріне сәйкес, Оңдасын – Нұртастың туған әкесі, ал Дәндібай
– оның атасы) [2, 26б.]. Отбасын құрған соң олар тату және толық
түсіністікте өмір сүре бастады. Бірақ біраз уақыттан кейін Жұмагүл
өз ұлы Қозыбайынан айырылып Құдай тағаладан оған қайтадан
ұл сыйлауын сұрап ауыр қайғыға батады. Бірақ ұлдың орнына
Нұртастың – Әлима мен Сәлима деген екі үлкен әпкесі дүниеге
келеді. Арманы орындалмаған анасы қайтадан қайғының тұңғиығына
түседі. Ұзақ сәтсіздіктер мен қайғыдан кейін, ақырында оның тілегі
орындалады. Екі қыздан кейін Оңдасынның үшінші баласы – ұлы
Нұртас дүниеге келеді. Оның ата-анасы ұлының туылуына байланысты
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барлық көптеген туыстарын жинап, ол Алланың сенімді елшісі
болсын деген ниетпен оған «Нұрмұхаммед» деп ат қояды. Уақыт өте
келе осы атынан тек «Нұр» деген түбірін ғана қалдырады, содан кейін
оның өмірі тас сияқты мықты болуын тілей отырып, «Нұртас» деп
атап кетеді. Кейін бұл аты барлық құжаттарда заңдастырылды.
Нұртастың анасы өте мейірімді және нәзік адам болды, сонымен
қатар ол қолөнер шебері болды, тігіншілік және кілем тоқу
ісінің өнерін жақсы меңгерген. Бұл туралы оның шеберлігінің
куәгері болған әйелдер ұзақ әңгімелеп айтып берді. Бұған дейін
айтылғандай, Жұмагүл қайтыс болғаннан кейін оның балаларын
тәрбиелеумен өгей шешелері Дәрігүл айналысады. Ол табиғатынан
мейірімді болды және барынша оларға қамқорлық жасауға тырысты.
Және өмірінің соңына дейін адамгершілігі жоғары және парасатты
болып қалады, бұл туралы Нұрекең өзінің естеліктерінде жазады
[2, 27 б.].
Жеті-сегіз жаста өзінің екінші анасы Дәрігүлдің шешімімен
оны ауылдық молданың мектебіне оқуға жібереді. Сол мектепте
ол араб әліпбиін меңгеріп, құран сүрелерін (діни трактаттар) жатқа
оқиды. Бұған қоса, өзінің немере ағасы Әділбектен кітап оқып,
жазып үйренеді. Нәтижесінде, ол бір-екі жыл ішінде біршама жақсы
жазып және кітаптарды тез оқи алатын болды. Ол кезде молдадан
алған білімі оған Ахмет Байтұрсынұлы әзірлеген қазақ графикасын
тез меңгеруге көмектесті. Осы білімі жарты ғасыр өткеннен кейін
«Араб-қазақ» және «Парсы-қазақ» түсіндірме сөздіктерін жазуға
негіз болды.
Оның әкесі Оңдасынның отбасы көп балалы болған және кедей
өмір сүрді. Нұртастың балалық шағы кезінде олардың отбасында бір
қазаннан бір уақытта он төрт жан тамақтанатындығы есінде. Кедей
отбасына оларды тамақтандыру да оңай емес еді. Адамдар лайықты
өмір сүру үшін бірінші кезекте олардың өзара түсіністіктері мен
бірін-бірі қолдауы қажет. Бұл жағдайды жақсы түсініп, Нұртастың
аға-інілері мен апа-қарындастары ата-аналарының талаптарын
мүлтіксіз орындады. Нәтижесінде Оңдасынның отбасы осындай
өзара түсіністік пен татулықтың үлгісі болды.
Ауылдағы маусымдық жұмыстарды аяқтағаннан кейін
Оңдасынның ұлдары Ташкент жағына шығып, өзбектерге жұмысқа
жалданды. Онда күзге дейін мақта жинап, қысқы уақытта да мүмкін
болған жерлерде еңбек етті. Көктемде олар ауылға оралды. Бірақ
соңғы рет 1919 жылдың көктемінде Нұртас Ташкентте қалды,
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өйткені ол жерде Ташкент түбіндегі Келес орнында кірпіш зауытына
жұмысшы ретінде жұмысқа орналасты. Бұл кәсіпорында жұмысы
істеп жүрген кезінде Ғани Мұратбаев жетім балаларға арналған
мектеп-интернатты ашатыны туралы хабар келіп түседі. Ол үйге
оралуды ұсынған үлкен ағаларымен келіспестен, өзімен бірге екі-үш
баланы ала салып интернатқа барады.
Нұртасты балалар тобымен бірге жетім балаларға арналған
интернатқа түсуге Г.Мұратбаев, А. қбаев және С.Сапарбеков
көндірді. Оларға интернатта Сәдуақас Оспанов пен Әмин Жүнісов
сияқты тәжірибелі педагогтар сабақ берді. Нұртас Оңдасыновпен
бірге онда – Раимбек Ахметов, Бейсембай Кенжебаев, Өтебай
Тұрманжанұлы, Жүсіпбек Арыстанов, Бектас Шынарбаев, Бапаш
Кеншімбаев, Бейсембай Қасқыров және басқалары сияқты жастар
білім алды. Тәлімгерлердің бірі Сәдуақас Оспанов балаларды үнемі
Абайдың өлеңдерін жатқа айтуға мәжбүрлейтін, бұл Н.Оңдасынов
пен Б.Кенжебаевтың өз-өздеріне ұлттық-патриоттық көзқарас
қалыптастыруларына әсер етті. С.Оспанов өз уақытында Алаш
партиясында болды. Кейін ол Семей аймағындағы аудандық партия
комитетінің бірінші хатшысы болып жұмыс істеп, саяси қуғынсүргінге ұшырап, 1937 жылы атылады [3, 31-32 б.].
Нұртас оқыған №14 мектеп-интернаты өз жұмысын үкіметтік
құрылым бойынша бастады. Кейін бұл құрылым үлгілі деп танылып,
Ташкент қаласының орта және жоғары білім беру жүйесінде өз
тарауын тапты. Мектеп-интернатта Нұртаспен бірге оның досы
Бектас Шынарбаев оқыды, кейіннен жазушы Құлбек Ергөбек одан
сұхбат алады. Әңгіме барысында ақсақал интернат өмірінің бір
қызықты оқиғасын айтып берді. Мектеп тәрбиеленушілері оқудан
бос уақытында өз орталарында жинала отырып, оқушылар арасынан
билеушілерді сайлады. Осындай жиналыстардың бірінде олар өз
үкіметінің келесі құрамын сайлады: Нұртас Оңдасынов – Халық
шаруашылығы кеңесінің төрағасы, Бейсембай Кенжебаев – ағарту
халкомы, Бектас Шынарбаев – жасыл (экология) халкомы, Жамалбек
Шалабаев – гигиена халкомы және т.б. Балалардың тілектерін
Жаратушы қолдаған сияқты. Кейін 13 жыл бойы Нұртас Оңдасынов
Кеңес комитетінің төрағасы болып жұмыс істейді. Бейсембай
Кенжебаев белгілі түркітанушы ғалым, Бектас Шынарбаев - ауыл
шаруашылығы министрінің орынбасары, Жамалбек Шалабаев –
отынмен қамтамасыз ету жөніндегі министр, Халық шаруашылығы
кеңесінің төрағасының орынбасары болады [4, 49-52 б.].
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Нұртас Оңдасынов Ташкентте оқыған жылдары тәрбие алған
өзінің тәлімгері Ғани Мұратбаев туралы мынадай пікір қалдырды:
«Біздің жасымыздың аздаған айырмашылығына қарамастан, ол
кезде небәрі 18 жаста болған Ғани Мұратбаевқа, бәрі құрметті ұстаз
ретінде құрметпен «Ғани аға» деп атады. Ғани, үлкендермен де,
кішілермен де, тәрбиешінің тамаша қасиеттерімен ортақ тіл табыса
отырып, үлкен құрметке ие болды. Мен оны қатты жақсы көрдім.
Бірінші кездесуден ол маған ерекше әсер қалдырды және мен оған
ең жақын және қымбат адам ретінде қарадым» [5, 2 б.].
Комсомолдық жұмыспен айналыса отырып, Ғани интернат
оқушыларына орыс тілін үйреткен. Кейін Ғани Мұратбаев Түркістан
комсомолының Орталық Комитетінің хатшысы болып сайланғанда,
Нұртас оқыған интернатпен тығыз қарым-қатынас жасауды
жалғастырды. Ғани бастаған игі дәстүрлер оның ізбасарлары
арқылы өз жалғасын тапты. Осы бойынша Нұртас Оңдасынов өз
естеліктерінде былай деп жазады: «Ғани, бізге, білімді меңгеруге
кірісе бастаған, қарапайым көшпелі халықтан келген қара қожалақ
және қараторы балалар үшін шын мәнінде ерекше тұлға болды, біз
бәріміз де оған тең болуға ұмтылдық» [6].
Жалпы алғанда, әр түрлі қиын жағдайларда Нұртас Оңдасыновқа
өзінің өмірлік жолында кездескен мейірімді адамдар көмектесіп,
тура жолға жолға бағыттап отырды. Олардың арқасында ол өзінің
болашағына сеніммен қарап, белгілі бір табыстарға қол жеткізе
бастады. №14 мектеп-интернатты бітіргеннен кейін 1922-1927
жылдары Ташкент орман шаруашылығы техникумында оқиды.
Техникумға оқуға түсуге халық ағарту комиссары Сұлтанбек
Қожанов көмек көрсетті. 1925 жылы астана Орынбордан
Қызылордаға көшкенде сол С.Қожанов техникум студенті
Н.Оңдасыновты қалада ашылған тарихи-өлкетану мұражайына
уақытша жұмысқа шақырады. Ол жазғы демалыс кезінде белгілі бір
ақша сомасын табады. Келесі кездесу кезінде С.Қожанов оған 1922
жылы Нәзір Төреқұловтың басшылығымен шыққан Абай өлеңдерінің
бірінші томын, сондай-ақ 1923 жылы өзінің алғысөзімен шыққан
Мағжан Жұмабаевтың шығармаларының біртомдығын сыйға
тартты. Сонымен қатар, ол Нұртасқа осы екі атақты ақынды көбірек
оқып, олардан үйрену туралы кеңес береді. Кейін ол С.Қожанов
арқылы сәтті бір күні Н. Төреқұловпен танысады. Нәзір Төреқұлов
та сондай-ақ оған халық шығармашылығын терең зерделеп, халық
эпостарын, ертегілерін және аңыздарын көбірек оқып үйрену үшін
54

№4 (64) 2019

ҒЫЛЫМИ-САРАПТАМАЛЫҚ ЖУРНАЛ

&

тәлім береді. Зейнеткерлікке шыққаннан кейін және Мәскеуге
көшкеннен кейін, ол Нәзір ағаның жақсы сөздерін еске түсіріп,
екі жеңді түріп тастап халық шығармашылығы зерделеуге және
түсіндірме сөздіктер дайындауға белсене кіріседі [3, 44-45 б.].
Нұртас Оңдасынов Ташкент орман шаруашылығы техникумын
бітірген жас маман ретінде еңбек жолын Қызылорда қаласында
орналасқан Қызылорда-Қазалы су шаруашылығы округінің
статисті лауазымында бастайды. Бұл туралы Қызылорда облыстық
мемлекеттік мұрағатында сақталған Су шаруашылығы басшысының
атына өз қолымен жазған өтініші дәлелдейді [7]. Осы шаруашылықта
толтырылған құжаттарда ол 1925 жылдың 23 сәуірінен бастап партия
мүшелігіне кандидат болып табылатыны туралы жазба бар. Нұртас
Дәндібайұлы осы кезеңнен бастап өз ұжымының қоғамдық өміріне
қатыса бастайды. 1925 жылдың 9 желтоқсанында ол Ташкент
қаласында өткен партия мүшелері мен мүшелігіне кандидаттар
жиналысының жұмысына қатысады, онда су шаруашылығы
жүйесінде әрекет ететін бастауыш партия ұйымын құру туралы
мәселе талқыланды. Сол жиналыстың хаттамасында және сөз
сөйлеушілердің тізімінде оның тегі мен аты-жөні көрсетілген. Бұл
құжат сондай-ақ сол мұрағат материалдарында сақталған [8].
Нұртас Оңдасынов 1927 жылдың қазан айынан бастап 1928
жылдың мамыр айына дейін қоса алғанда Қызылорда өңірінде
статист ретінде жеті ай жұмыс істеді. Бұл туралы Қызылорда
облыстық мемлекеттік мұрағатында тиісті мәліметтер сақталған.
Мысалы, 1927 жылдың қараша айында №42 Қазақ Су шаруашылығы
бөлімінде партиялық жиналыс өтті, онда Н.Д. Оңдасынов төрағалық
етті. Кезекті партиялық жиналыс 1927 жылы 5 желтоқсанда өткізілді,
онда Н.Д. Оңдасынов төрағалық етті. Келесі партиялық жиналыс
сол жылдың 11 желтоқсанында өтті, оның қорытындысы бойынша
№14 хаттама толтырылды, онда Н.Д. Оңдасыновтың күн тәртібінің
екі мәселесі бойынша сөйлеген сөздерінің мәтіндері атап өтілді.
1927 жылы 11 желтоқсанда Н.Д. Оңдасынов оны кандидаттардан
партияның нақты мүшелеріне ауыстыру туралы өтініш берді. Сол
құжаттарда оның өмірлік жолы және сол кездегі негізгі жетістіктері
қысқаша баяндалды [3, 59 б.].
Н.Д. Оңдасынов 1928 жылы еңбек жолының келесі
кезеңін жалғастыру мақсатында жас маман ретінде Әулие-ата
қаласына (қазіргі Тараз) көшеді. Жамбыл аймағы Қазақстан Су
шаруашылығының маңызды буындарының бірі болып табылады.
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Осы аймақтың Талас мекемесінде бес ай жемісті қызмет еткеннен
кейін Нұртас Оңтүстік Қазақстанның Шымкент су шаруашылығына
жұмысқа ауыстырылады [3, 64 б.].
Ташкент орман шаруашылығы техникумын бітірген жас маман
ретінде ол осы аймақтағы маңызды су шаруашылығы іс-шараларын
әзірлеуге және іске асыруға белсенді қатысады, сол арқылы туған
өлкесінің экономикасын дамытуға және халықтың өмірін жақсартуға
өз үлесін қосады. Сонымен қатар ол өзінің білім деңгейін және
іскерлік біліктілігін арттыру қажеттілігін жақсы түсініп, 1930 жылы
жоғары білім алу мақсатында Жер суландыру институтына оқуға
түседі, ол сол кезде Ташкент қаласындағы Орта Азия университетінің құрамына кіретін. 1930-1934 жылдары Нұртас Оңдасынов оқыған
Жер суландыру институты бастапқыда Түркістан мемлекеттік
университетінің техникалық факультетінің базасында құрылған.
Кейіннен ол құрылымдық өзгерістерге ұшырай отырып, Ташкент
ауыл шаруашылық жерін суландыру және механизация институты
(қазір –Ташент жер суландыру және мелиорация институты) болды
[3, 73 б].
Жер суландыру институтының үш курсын бітіргеннен кейін
Н.Д. Оңдасынов Орта Азия университетінің Жұмыс факультетінде
оқытушы болып жұмыс істейді. Осыдан 1934 жылдың қазанында
ол Қазақстанға жұмысқа жіберіледі. Мұнда ол 1936 жылға дейін
алдымен Қазақстан Орман шаруашылығы тресінің бастығының
орынбасары, содан кейін бастығы болып жұмыс істейді.
Осы мекемедегі жұмыстан республиканың жоғары басшы
лауазымдарындағы еңбек жолы басталады. Осы жылдары ол өзінің
іскерлігі мен көрегендігін танытады. Мысалы, ол өзінің бірінші
агротехникалық съездегі баяндамасында бірқатар өңірлерде
ауыл шаруашылығы алқаптарының құнарлылығын айтарлықтай
төмендетуге алып келетін топырақты қорғау шараларының
қанағаттанғысыз жай-күйін жіті сынға алып отырды. Оның
баяндамасының негізінде бұл істе елеулі қателіктерді жеңу бойынша
шешуші шаралар қабылданатын болады [3, 78 б.].
1935 жылы Орман шаруашылығы тресінің жетекшісі
Н.Д. Оңдасынов Қазақ КСР-нің 15-жылдығына дайындыққа
байланысты өзінің ведомстволық бағынысты мекемелерінің
басшыларына қазақстандық ағаш материалдары мен т.б.дайындалған
түрлі су шаруашылығы объектілерінің, бұйымдары мен заттарының
фото-суреттерін иллюстрациялай отырып, өз саласының негізгі
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жетістіктеріне арналған арнайы көрме ұйымдастыруды тапсырады.
Сол кезеңде Н.Оңдасынов басқаратын орман шаруашылығы тресінің
қарамағында Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Солтүстік Қазақстан,
Шығыс Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан, Алматы және Қостанай
облыстарының басқармалары болды. Сол жылдары облыстық
орман шаруашылығы басқармаларында тәлімбақтар болды.
Мысалы, Олар Батыс Қазақстанда – 6, Ақтөбеде – 3, Солтүстік
Қазақстанда – 10, Оңтүстік Қазақстанда – 5, Шығыс Қазақстанда
– 4, Алматы облысында – 4, Қостанайда -1 болды. Облыстарда
Н.Д. Оңдасыновтың қарамағында болған орман шаруашылығының
жеті басқармасы жұмыс істеді.
1938 жылдың ақпан-шілде айларында Н.Д. Оңдасынов Семей
қаласында Шығыс Қазақстан облыстық еңбекшілер депутаттары
Кеңесінің Атқарушы комитетінің төрағасы болып жұмыс істейді.
Осы лауазымға оны ол кезеңде Қазақстан Компартиясы ОК бірінші
хатшысы болып жұмыс істеген Л.И. Мирзоян ұсынды. Нұртас
Оңдасыновтың естеліктері бойынша, Л.И. Мирзоян республиканы
басқарған жылдары Қазақстанда тәртіп пен тыныштық қалпына
келтірілді, бірқатар басшы кадрлар тарапынан қызмет бабын
асыра пайдалану фактілері талқыланды, облыс пен аудандардың
партия-кеңес басшылығының құрамы айтарлықтай жаңартылды.
Нәтижесінде көптеген адамдарда сенімділік сезімі мен болашаққа
деген сенім пайда болады. Өкінішке орай, бұл ұзақ уақытқа
созылмады,
еңбекшілердің
интернационалдық
тәрбиесінде
кемшіліктер жіберілген деген жалған айып бойынша Л.И. Мирзоян
саяси қуғын-сүргін құрбаны болды.
Жоғарыда көрсетілген лауазымға тағайындалғаннан кейін
Н.Д. Оңдасынов облыстың әлеуметтік-экономикалық мәселелерін
шешу бойынша жұмысқа белсенді түрде кіріседі. Мысалы, Нұртас
Дәндібайұлы 1938 жылы 13 ақпанда облыстық атқару комитетінің
төрағасы ретінде барлық аудандық басшылардан 1937 жылы
атқарған жұмысы туралы есеп сұратады, бұл ретте олар бұл
миссияны белгіленген мерзімде орындамайтынын көрсетеді. Осыған
байланысты бұл мәселе атқару комитетінің отырысында қаралып,
аудандық деңгейдегі басшыларды әрбір колхоздың табысы туралы
мәліметтерді қоса алғанда, әрбір ауданның жалпы жағдайы туралы
есеп беруге міндеттейтін шешім қабылданды [11].
Н.Д. Оңдасыновтың бастамасымен 1938 жылы 21 ақпанда
облыстық партия комитеті бюросының отырысында Шығыс
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Қазақстанда Кенді Алтайдың алтынын өндіруге байланысты
мәселе қаралды. Нәтижесінде тиісті шаруашылық субъектілеріне
аталған саладағы елеулі олқылықтарды жою, жұмысшыларды
жаңа жабдықтармен қамтамасыз ету және алтын кендерінде
қосымша барлау жұмыстарын жүргізу жөнінде қажетті шаралар
қабылдау туралы тапсырма берілді. Мұрағат материалдарына
сәйкес, Н.Д. Оңдасынов 1938 жылы 14 наурызда облыстық кеңестің
атқару комитетінің отырысын өткізеді, онда 18 бөлім басшыларын
жинап, оларға облыс орталығын абаттандыруға, оның көшелері мен
алаңдарын көгалдандыруға, мәдени және әлеуметтік-тұрмыстық
мекемелердің жағдайын жақсартуға байланысты нақты тапсырмалар
береді [12]. Тағы бір қабылданған маңызды шешім Ертіс өзені
арқылы өтетін көпір құрылысына байланысты болды. Оның
құрылысына 5759130 рубль қаржы бөлінді.
1938 жылдың 13 сәуірінде Шығыс Қазақстан облыстық кеңесінің
атқару комитетінің отырысында «Ұлттық мектептерді қайта құру
туралы» мәселе қаралды, онда неміс, татар, балқар және шешен
ұлттарының балаларына арналған қазақ және орыс тілдерімен
қатар, ана тілдерін меңгеруге рұқсат беретін арнайы мектептер ашу
көзделген.
Шығыс Қазақстан облыстық партия комитетінің бірінші
хатшысы Н.Железов пен облыстық атқару комитетінің төрағасы
Н.Оңдасынов 1938 жылы 8 наурызда халық ақыны Жамбылдың 75
жылдық мерейтойын атап өту туралы шешім қабылдады. Ақынның
мерейтойын Семей қаласында өткізу жоспарланған. Сонымен
қатар газет редакторларына осы мерейтой бойынша қабылданған
шешімді насихаттауды өрістету тапсырылды, аудан басшыларына
аудан орталықтарында салтанатты кештерді өткізуді ұйымдастыру
ұсынылды [3, 91 б.].
Шығыс Қазақстан облысының (Семей) жоғары өкілді және
атқарушы органында Нұртас Оңдасынов аз уақыт, тек алты ай ғана
басшылық еткенімен, ол осы уақыт ішінде өзін шебер басшы және
кәсіби ұйымдастырушы ретінде көрсете білді. 1938 жылы Шығыс
Қазақстан облысынан Н.Д. Оңдасынов Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің
депутаты болып сайланады. Осы облыстың атқару комитеті төрағасы
лауазымында алты ай жұмыс істеген соң оны Қазақстан Компартиясы
ОК-ның бірінші хатшысы Н.А. Скворцов өзіне қабылдауға
шақырады және ол Кеңхалком төрағасы лауазымына ұсынылатынын
және ешқандай бас тартуға тиіс еместігін хабарлайды.
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Профессор Г. Сағымбаевпен әңгіме барысында Нұрекеңнің
өзі бұл жауапты қызметте алғаш рет болған кезде оған өте қиын
болғандығын мойындайды. Республикалық ведомстволардың кейбір
басшылары оның тапсырмаларын орындауға ниет білдірмей, оның
тәжірибесіздігіне сілтей отырып, Н.Д. Оңдасыновқа шағымданып
Қазақстан Компартиясы ОК хатшылары мен бөлім меңгерушілерінің
кабинеттеріне жүгірді. Осындай сәттерде ол Н.А. Скворцовтан
қолдау тапты. Енді оның барлық шешімдері сөзсіз орындала бастады.
Нәтижесінде алғашқы екі жыл ішінде өзі басқаратын министрлер
Кеңесінің беделі өсті және ол шаруашылық басшылығының нағыз
штабына айналды. Бұл Н.Д. Оңдасыновтың тікелей бағынысында
жұмыс істеген Сайлаубай Қайнарбаевтың, Қазтай Едігеновтың,
Атымтай Қисановтың әңгімелерінде дәлелденеді: «Біз іскерлік
және зияткерлік қасиеттері бойынша Нұртас Дәнібайұлынан асып
түсетін Үкіметтің басқа басшысын танымаймыз. Ол талантты,
жоғары білімді және талапшыл басшы болды, ол өз қабылдаған
шешімін мүлтіксіз орындауға қол жеткізе алды. Біз оны төраға емес,
басқарушы деп атадық». Мұндай пікірді Дінмұхаммед Қонаев да
ұстанған, – дейді Г. Сағымбаев [13, 122-123 б.].
Біраз уақыттан кейін, Н.Д. Оңдасынов республика үкіметінің
басшысы ретінде Мәскеуде Одақтық Үкіметтің отырысында
«Қазақстанда мал шаруашылығын дамыту жөніндегі шаралар
туралы» мәселе көтерілді. Отырысты Халық Комиссарлары
Кеңесінің төрағасы В.М. Молотов жүргізді. Сол отырыста
И.В. Сталинмен болған алғашқы кездесуді еске ала отырып,
Н.Д. Оңдасыновтың айтқаны: «Мен көсемнің өзі осы отырысқа
келеді деп ойламадым. Және кенеттен, бізге жасырын кіріп
келген И.В. Сталинді көріп, менің сасқалақтағаным соншалық,
сөйлей алмай қалып сөйлеуді тоқтаттым. Менің қатты толқуымды
байқап, В.М. Молотов үзіліс жариялады. Ол мені И.В. Сталинге
таныстырды: «Қазақстан үкіметінің жаңа басшысы. Ол жас, бірақ
мал шаруашылығы мәселелерін жақсы біледі». И. В. Сталин оған:
«Менің оны тыңдағым келіп еді, бірақ Вячеслав кейін маған айтып
берерсің». Мұны айтқан ол өзіне шығып кетті». Осы эпизодтан кейін
кейбір оппоненттер оны «қорқақ» деп атай отырып, Нұрекеңнің
артынан күледі. Бірақ олардікі дұрыс болған жоқ, өйткені ұлы
державаның билеушісімен кездескен кезде, оның үстіне бірінші рет
кездескенде, тек 34 жаста ғана болған жас басшы Нұртас Оңдасынов
қана емес олардың кез келгені абдырап қалар еді [13, 126-127 б.].
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В.М. Молотовтың Н.Д. Оңдасыновтың Кремльде И.В. Сталинмен
кездесуі кезіндегі оң пікірі ақталды. Нұртас Оңдасыновтың
басшылығымен үшінші бесжылдықта Қазақстандағы мал
шаруашылығы біршама нығая түсті. Республикада мал шаруашылығы
саласына жаңа жүйе енгізілді. Жер алқаптарының ерекшеліктері
мен материалдық мүмкіндіктеріне сәйкес әрбір шаруашылыққа мал
шаруашылығы фермаларын ұйымдастыру жүктелді. Қабылданған
шаралардың арқасында халықтың өмір сүру деңгейі біршама
көтерілді. Мемлекет колхоздарға жаңа техника сатып алуға және
қоғамдық мал басын арттыруға ақшалай қаражат бере бастады.
Сонымен қатар шаруашылықтарда бидай, күріш, күнбағыс және
картоптың егіс алқабы ұлғайды. Қазақстанның жоғарыда көрсетілген
салаларында көрсеткен жетістіктері үшін Н.Д. Оңдасынов өзінің
алғашқы жоғары наградасы – Ленин орденімен марапатталды
[3, 111 б.].
«Республика үкіметінің басшылығында Н.Д. Оңдасынов болған
жылдар негізінен елдің экономикасын көтеру жылдары болды», дейді зерттеуші ғалым К. Енсенов өзінің мемуарында. Оның тікелей
басшылығымен өлкеде қара металлургия, мұнай және көмір өндірісі
жоғары қарқынмен дамыды. Көптеген зауыттар, фабрикалар және
мал шаруашылығы фермалары іске қосылды. Қызылорда үлкен
күріш егетін аймаққа айналды, Шымкент өзінің мақтасымен,
Жамбыл және Талдықорған – қант қызылшасымен, Алматы –
жеміс-жидек өнімімен, Семей – ет-сүт өнімімен, Атырау – өзінің
мұнайымен танымал болды.
Мойынты-Шу және Қандыағаш-Гурьев темір жолдарының
құрылысы Орынбор, Ташкент, Томск және Новосибирск темір
жолдары бойынша осы ұтымсыз тасымалдарды қысқарта отырып
республиканың оңтүстігін оның солтүстігімен тікелей қосты.
Қазақстан Ресей мен Украинадан кейін үшінші орынға ие болып,
елдің ірі мал шаруашылығы және астық базасына айналды.
Республиканың атқарушы билігінің басшылығында болған
кезінде Нұртас Оңдасынов Қазақстанның ауыл шаруашылығын
дамытуға үлкен үлес қосты. Нәтижесінде мал басы артып, оның
өнімділігі артты. Сол арқылы соғыс жылдарында Қазақстан
майданды азық-түлікпен жабдықтауда шешуші рөл атқарды [3,
106-107 б.]. Мұрағаттар мен кітапханаларда Н.Д. Оңдасыновтың
республиканың әлеуметтік-экономикалық дамуына қосқан үлесін
растай алатын көптеген құжаттар сақталған. Мысалы, 1939 жылы
60

№4 (64) 2019

ҒЫЛЫМИ-САРАПТАМАЛЫҚ ЖУРНАЛ

&

29 мамырда Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің бірінші
хатшысы Н.А. Скворцов пен Халық Комиссарлары Кеңесінің
төрағасы Н.Д. Оңдасынов КСРО Халық Комиссарлары Кеңесінің
төрағасы В.М. Молотовтың атына Мойынты-Шу темір жолын салу
қажеттігі туралы ұсыныс хат жолдады. Бұл мәселенің оң шешім
табуы республиканың, соның ішінде бүкіл КСРО экономикасының
дамуында үлкен рөл атқарды [14].
Н.А. Скворцов пен Н.Д. Оңдасынов 1940 жылы 27 қаңтарда
Бүкілодақтық Коммунистік партия ОК Бас хатшысы (большевиктер)
И.В. Сталиннің және КСРО Халық Комиссарлары Кеңесінің
төрағасы В.М. Молотовтың атына жолдаған хатында Ембі
мұнай ауданын одан әрі дамыту туралы мәселені көтереді. Бұл
құжатта көрсетілгендей, осы кен орнында жұмыс істейтін трестке
орнатылған 1940 жылға мұнай өндіру жоспары 1100 мың тоннаны
құрап, 1939 жылдың көрсеткішінен 143 пайызға асып түсті. Бұған
қосымша Құлсары мен Сағыздағы мұнай өндіру көлемі өткен жылғы
көрсеткіштен 33 пайызға артық болып белгіленді. Осы өңірде мұнай
өндірудің осындай ауқымды көлемін орындауды қамтамасыз ету
үшін ауданның өндірістік мұқтаждарына қаржы бөлуді кем дегенде
екі есе ұлғайту қажеттігі хатта көрсетіледі. Жоғарыда айтылғандарды
ескере отырып, бұдан әрі хатта, осы мұнай кәсіпшілігін жедел
дамыту жөнінде шұғыл шаралар қабылдау қажеттігі, осы негізде
Ембі ауданында 1940 жылы мұнай өндіруді 1100 тоннаға дейін
жеткізуге болатындығы, ал келесі жылдары елдің мұқтажына қара
алтын өндіруді едәуір арттыруға болатындығы көрсетілген [15, 7475 б.].
Н.А. Скворцов және Н.Д. Оңдасынов 1940 жылы 28 тамызда
И.В. Сталиннің, В.М. Молотовтың атына өзінің кезекті хатын
жолдады, онда Атасу мен Қарсақпайда пайдалы қазбалар кен
орындарына өндірістік барлау жүргізу туралы, сондай-ақ Қазақ
металлургия комбинатын салу қажеттілігі туралы ұсыныс енгізді.
Сонымен қатар, БКП (б) XVIII съезінің материалдарында үшінші
бесжылдықта Атасу мен Қарсақпай кен орындарын, осы базада
металлургиялық комбинаттың құрылысын жүзеге асыра отырып,
өнеркәсіптік барлауды толық аяқтау көзделген. Енді бұл шешімнің
орындалуын КСРО қара металлургия халық комиссариаты
қамтамасыз етуі тиіс. Бұл ретте металлургиялық комбинаттың
құрылысы ел экономикасы үшін өте маңызды екенін ескеру
қажет. Сондықтан, хатта, біз жоғарыда аталған комиссариатқа осы
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комбинаттың құрылысын екпінді қарқынмен жүргізуге және оны
1942 жылдан кешіктірмей аяқтауды қамтамасыз етуге міндеттеу
қажет деп санаймыз деп айтылған [15, 86-87 б.].
Н.Д. Оңдасыновтың
айрықша
іскерлігі
және
жоғары
жауапкершілігі, салқынқандылығы және ұстамдылығы Ұлы Отан
соғысы кезінде ерекше көрінді. Ол Үкімет басшысы ретінде
Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің бірінші хатшысы
Н.А. Скворцовпен бірге радио арқылы және баспасөз беттерінде сөз
сөйледі, онда күш пен қаражатты аямай, сүйікті Отанын қорғауға
дайын болуға шақырды. Осыдан кейін барлық жерде, барлық
кәсіпорындарда, зауыттарда және фабрикаларда, ауылдарда және
кенттерде неміс-фашистік басқыншылармен күресудің барлық
күштері мен құралдарын жұмылдыруға арналған митингтер
өткізілді. Республикада төтенше жағдайдың енгізілуіне байланысты
Қазақстан Халық Комиссарлары Кеңесі жанынан жұмылдыру
жұмыстарын жедел ұйымдастыру жөніндегі Бюро құрылды, оны
Н.Д. Оңдасынов өзі басқарды. Республикада атыс және атты әскер
бригадалары құрылды. Алматы, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан және
Қырғызстанның шұғыл шақырылған азаматтарынан 316-атқыштар
дивизиясы құрылды. Оған қосымша, алғашқы үш айда 238, 310,
314, 357 және 391-атқыштар дивизиясы құрылды, оларды майданға
Нұртас Оңдасынов тілек сөздерімен шығарып салды.
Республикада халық шаруашылығын әскери жағдайға қайта
құру жұмыстары басталды. Орталық және облыстық мемлекеттік
органдар мен мекемелердің жанынан жұмыс күшін бөлу бюросы,
халықты көшіру, әскери тапсырыстарды орындау, көшірілген
жабдықтарды жинау бойынша бөлімшелер құрылды. 1941
жылдың шілде айының ортасына қарай Қазақстанға көшірумен
келген халықтың саны 386 мың адамға жетті. Халықпен бірге 142
көшірілген зауыт пен фабрикалар келді. Көшірілген адамдардың
үштен бірі қалаларда ірі кәсіпорындар бойынша орналастырылды.
Республикаға жетім балаларға арналған 149 үй қоныс аударды.
Көшірілген тұрғындар мен кәсіпорындарды жайластыру жөніндегі
міндеттер Үкімет пен жергілікті атқарушы комитеттердің
мойындарына жүктелді [3, 125-17 б.].
Қан төгілген соғыстың барлық қиыншылықтары мен тауқыметтерге қарамастан, Қазақстанда сол жылдары Кеңхалком төрағасы
Нұртас Оңдасыновтың бастамасымен және тікелей қатысуымен
жүздеген өнеркәсіптік және мәдени нысандар іске қосылды, бірнеше
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жоғары оқу орындары ашылды. Осы нысандардың барлығын
санамағанда, 1942 жылы қазіргі «Қармет-Испат» металлургиялық
комбинатының іргетасы қаланған Қазақ металлургия зауытының
құрылысына тоқтаған жеткілікті.
Осылайша, халық үшін ең ауыр соғыс жылдарында Қазақстанда
ауыр өнеркәсіптің іргетасы қаланды. Бұл туралы Нұртас Оңдасынов
өз естеліктерінде бізге келесі мәліметтерді жеткізеді: «Қазақстанда
соғысқа дейін қара металлургия болған жоқ. Халық шаруашылығы
үшін қажетті металдар алыстан қиындықпен жеткізуге тура келді.
Сондықтан Республика Үкіметі БКП(б) орталық комитетінің
қарауына Қарағанды маңында шикізат ретінде жергілікті металл
сынықтарын пайдалана отырып, болат балқыту зауытын салуды
қарастыруға енгізді. Және біз қолдау таптық... Зауыт құрылысы
қиын соғыс кезіне тап келді. Мұндай жағдайда біз Мәскеуден,
Мемлекеттік қорғаныс комитетінен көмек сұрадық. Көмектің мәні екі мың жас жігіттің әскер қатарына шақырылуын кейінге қалдыру,
оларды зауытта жұмыс істеуге қалдыру. Бұл қиын жағдай болды.
Бірақ басқа жол болмады. Дегенмен, мәселе біздің пайдамызға
шешілді. Орталық комитет біздің пікірімізбен келісті. Сондықтан
екі мың жігітті Магнитогор және Новокузнецк металлургиялық
комбинаттарына оқуға жібердік.... Теміртау қаласының даму
мәселелері бойынша министр И.Ф. Тевосянға бірнеше рет баруға
тура келді. Ол бұл істе бізге үлкен қолдау көрсетті..... Министрмен
болған келесі кездесу кезінде оған соңғы уақытта айтарлықтай
өсіп, енді қалаға айналған Самарқан кентінің даму келешегі туралы
хабарланған болатын. Бұл хабарды естігенде, И.В. Тевосян менен:
«Ал сіз бұл қаланы қалай атадыңыз, себебі Өзбекстанда да Самарқан
қаласы бар ғой?».... Құжаттарға қол қою кезінде Сізбен комбинат
салынып жатқан жердің ең болмаса шартты түрдегі тура дәл атауын
көрсетуіміз керек. Осы жерде бірден маған сұрақ қойды: «железо»
сөзі қазақ тілінде қалай естіледі? Мен: «темір» деп жауап бердім.
Бұл сөзді екі рет қайталап, министр қуаныштан айқайлап жіберді:
«Қаланы «Темір» деп атаған жөн деді. Сол кезде маған «темір»
(темір) ғана болмауы керек, көп «темірлер» (темір) болуы керек деген
ой келді. Мен оған бірден бұл туралы айттым және былай дедім:
«Егер қаланы «Теміртау» деп атасақ, сіз мені қалай қолдайсыз ба?».
Ол тағы да қуанып, бірден менімен келісті. Қала екі сөзден тұратын
«Теміртау» деп аталды: «Темір» (И.Ф. Тевосян ойлап тапты) және
«тау» (мен ұсынған). [2, 90-91б.].
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Нұртас Оңдасынов Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің бюро мүшесі ретінде мәдениет саласын дамытуға жауапты
болды. Оның қолдауының арқасында, тіпті қиын соғыс жылдарында
да республикада Қазақ Мемлекеттік консерваториясы, Қазақ
мемлекеттік қыздар педагогикалық институты ашылды, Абай
атындағы Қазақ опера және балет театрының құрылысы аяқталды,
Қазақ КСР Ғылым Академиясы ғимаратының іргетасы қаланды.
Нұртас Оңдасынов театр, кино және бұқаралық ақпарат құралдарын
дамыту мәселелерін күнделікті қадағалап отырды [2, 5-6 б.].
Мәселен, Халық Комиссарлары Кеңесінің 1941 жылғы 12
қыркүйектегі қаулысымен Алматы көркем фильмдер киностудиясы
құрылды, 1944 жылғы 25 қаңтарда ол Алматы көркем және
хроникалық-деректі фильмдердің киностудиясы деп қайта аталды.
Үкімет басшысы Н.Д. Оңдасынов соғыс жылдарында көшірілген
«Мосфильм» және «Ленфильм» киностудияларын Алматыға
орналастыруға қамқорлық көрсетіп, оларға оннан астам көркем және
деректі фильмдерді түсіруге қажетті жағдай жасайды. Сонымен
қатар, жауынгерлер алдында өнер көрсету үшін Қазақ мәдениет
шеберлерінің концерттік бригадаларына майданға аттану туралы
тапсырма береді. Соғыстың барлық ауыртпашылықтарын өздеріне
алған халқының рухын қолдау үшін, 1943 жылы 11 желтоқсанда
Алматы қаласында ақындар айтысын өткізу туралы шешім
қабылдап, оларға лайықты сыйлықтар тағайындау туралы нұсқау
береді. Н.Д. Оңдасынов соғыс жылдарында М. Әуезовтың «Абай»
романының алғашқы томын Сталин сыйлығына ұсынады [15, 9 б.].
Үкімет басшысының жұмысын істеген кезеңде Н.Д. Оңдасынов
республиканың түрлі салаларында жұмыс істеу үшін білікті кадрларды
тартуға елеулі көңіл бөлді. Мысалы, 1942 жылы өзінің іссапарларының
бірі кезінде ол Лениногор түсті металдар комбинатының директоры
Дінмұхаммед Қонаевпен кездесіп, оны өзінің орынбасары ретінде
жұмысқа шақырады және тоғыз жыл бойы олар бір салада жемісті
және тату еңбек етеді. Екінші кезең – ғылыми салаға қатысты.
Н.Д. Оңдасынов Қазақстан Ғылым академиясын құрудың
бастамашысы болып табылады және оның Тұңғыш президенттігіне
Қаныш Сәтпаевты ұсынады. Сонымен қатар, ол Қ. Сәтпаевты 1943
жылы КСРО Ғылым Академиясының мүше-корреспонденті, кейін
оның нақты мүшесі ретінде сайлауға белсенді түрде жәрдемдеседі.
Үшінші мысал – бұл жерде оның алғашқы қазақ мүсіншісі Хакімжан
Наурызбаевтың тағдырына қатысуы туралы. Н.Д. Оңдасынов, 1943
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жылы Қостанай облысында іссапарда болғанда саздан жануарлардың
әр түрлі фигураларын жасанды мүсіндеуге қабілетті жасөспіріммен
кездейсоқ кездеседі. Ол бірден оны Астанаға оқуға шақырады. Бір
жылдан кейін Хакімжанды Алматыға алып кетеді, оған білікті маман
ретінде білім алу үшін барлық қажетті жағдайлар жасайды [2, 6-7 б.].
Зерттеушілердің пікірінше, Н.Д. Оңдасынов соғыс жылдарында
да, одан кейін де ерекше іскерлік пен жоғары ұйымдастырушылық
дарындылықты көрсеткен басшылардың сирек кездесетін тобына
жатады. Бұл Ертіс-Қарағанды, Арыс-Түркістан, Мырзашол
арналарын салуға, Атырау, Теміртау, Жезқазған және Балқаш
зауыттарын, Мойынты-Шу темір жолын салуға, басқа да үлкен
құрылыстарды салуға байланысты ең жауапты кезең болды.
1954 жылы наурыз айында Мәскеудегі Жоғары партия мектебін
бітіргеннен кейін Н.Д. Оңдасынов Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі
Президиумының төрағасы болып сайланады. Осы жоғары
лауазымдағы жұмыс кезінде ол көптеген маңызды заңдарға қол
қояды[16]. Өкінішке орай, сол лауазымда тек бір жыл жұмыс
істеп, Нұртас Дәндібайұлы өз еркімен Гурьев облыстық Кеңесі
атқару комитетінің төрағасы қызметіне ауысуға мәжбүр болады.
Алайда, ол оны басқару жұмысының салыстырмалы түрде төмен
тұрған сатысына ауыстырғандығы туралы уайымдамады да. Ол
бұрынғысынша қалың топтың ортасында болды және халық мүддесі
үшін ең күрделі мәселелерді шеше алды.
Алдымен Гурьев облыстық халық депутаттары Кеңесінің
Атқарушы комитетінің төрағасы, содан кейін 1957-1962 жылдары
облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы болып жұмыс істей
жүріп Н.Д. Оңдасынов Атырау-Маңғыстау өңіріне әбден сіңісіп
кетті. Мемлекет және қоғам қайраткері Сағидолла Кубашевтың
әңгімелері бойынша, Н. Оңдасынов осы облыстың экономикасы
мен әлеуметтік саласының жан-жақты дамуына бірінші дәрежелі
мән бере отырып, сонымен қатар, облыстық партия комитетінің
аппаратын қазақ ұлтының жергілікті қызметкерлері қатарынан
кадрлық нығайтуға елеулі көңіл бөлді. Ол келгенге дейін облыстық
деңгейдегі кадрлардың басшылық құрамы ғана емес, тіпті аудандық
буыны да сырттан әкелінген. Енді бәрі өзгерді. Нәтижесінде
жергілікті кадрлардың құрамы тұрақтанды, олардың келешектік
өсуі байқалды. Сонымен қатар, Нұреке өлкедегі мұнайшыларға
қамқорлық көрсетіп, олардың пікірлеріне мұқият құлақ салып,
олардың бағалы бастамаларын әрдайым қолдап отырды. Оның
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тәрбиесінен өткендердің көбі түрлі қызмет салаларында жемісті
еңбек етіп, өздерін тек жақсы жағынан көрсете білді.
Олардың қатарында М. Есенов, З. Камалиденов, С. Өтебаев,
Ж. Досмұхамбетов, О. Көшеков, Ғ.Сағымбаев, Ж. Танкибаев және
т.б. сынды белгілі қоғам және мемлекет қайраткерлері бар.
Нұртас Оңдасынов 58 жасқа жетпей зейнеткерлікке шықты.
Оның басшылық қызметінен мезгілсіз кетуі тек өзіне ғана емес,
Гурьев (Атырау) облысының партия-кеңес активіне да зиян келтірді.
Атырау халқы Нұрекеңмен қимастықпен қоштасты [17]. Нұртас
Дәндібайұлы 1962 жылы зейнетке шыққаннан кейін, Мәскеу
қаласына көшіп, 1989 жылға дейін ол жерде ғылыми-зерттеу
қызметімен айналысты. 1989 жылы қайтыс болғаннан кейін ол
отаны Түркістанға жеткізіліп жерленді.
Ұзақ уақыт бойы Үкімет төрағасы қызметін атқарған
Н.Д. Оңдасынов экономиканың, ғылым мен білімнің дамуына,
сондай-ақ республиканың ұлттық кадрларын даярлауға елеулі
үлес қосты. Бұл қызметке 1938 жылдың жазында тек 34 жасында
кіріскен, ол елде әлі жаппай саяси қуғын-сүргін жалғасқан ең
күрделі уақытта үлкен жауапкершіліктің жүгін өзіне салды. Үкімет
басшысы лауазымында болу ұзақтығы бойынша оны Байкен Әшімов
ғана басып озды. Бірақ Байкен аға үкіметті «кемел социализм»
деп аталатын дәуірде басқарды, кейінірек тоқырау және құлдырау
кезеңі басталады. Ал Нұрекең атқарушы билік рөлінде қиын, соғыс
алдындағы және қатал соғыс жылдарында, сондай-ақ соғыстан
кейінгі қиын кезеңде болған [2, 4-5 б.].
Жалпы алғанда, Нұртас Оңдасыновтың есімі Қазақстанның
әлеуметтік-экономикалық дамуының белгілі бір кезеңімен тығыз
байланысты. Ол Үкімет басшылығының 13 жыл бойы жұмыс істей
отырып, өз Республикасының экономикасы мен рухани саласын
дамытудың ірі мәселелерін шешуге бастамашылық жасауға қабілетті
мемлекет қайраткері деңгейіне көтерілді, сол арқылы ол жоғарыдан
келіп түскен тапсырмаларды ғана мүлтіксіз орындаған қатардағы
атқарымпаз болған жоқ.
Нұртас Оңдасынов кеңестік кезеңде, И.В. Сталиннің өзі
дәуірінде, партия ОК Саяси Бюросының басшылығымен бірге,
Қазақстан Компартиясы ОК бірінші хатшылары Н.А. Скворцов пен
Ж. Шаяхметовпен тығыз достастықта, бірге еңбек етті. Ол олармен
бірге И.В. Сталиннің қабылдауында бірнеше рет болды, жоғары
деңгейдегі форум жұмысына қатысты [18, 228 б.].
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Алайда, сталіндік соң кезеңнен соң жоғарыда көрсетілген
қадір-қасиеттер және жалпы оның бірбеткейлігі мен мінезінің
табандылығы Н.С. Хрущевқа ұнамаған. Осының салдарынан,
өкінішке орай, 58 жасында, Н.С. Хрущевтың құпия тапсырмасы
бойынша
Нұртас
Оңдасынов
зейнеткерлікке
шығады.
Н.С. Хрущевпен ол өз уақытында үш түбегейлі мәселе бойынша
келіспеді. Олардың алғашқы екеуі Қазақстандағы тың жерлерді
игеруге және Оңтүстік Қазақстанның жекелеген аудандарын
Өзбекстанға беруге қатысты. Үшінші мәселе Маңғыстау мұнай кен
орындарын игеруге қатысты көтерілді. Орталық билік басшысы
Батыс Қазақстан мұнай-газ аймағының Сібірдің пайдасына
дамуына үзілді-кесілді қарсы шықты. Н.С. Хрущевке ол кезде
Қазақстанның мүддесін жанталаса қорғайтын Н.Д. Оңдасыновтың
ұстанымы ұнамады. Бұл үшін ол қуғынға ұшырады. Бірақ
Н.Д. Оңдасынов сол кезеңнің «волюнтаристы» болған билептөстеуші Н.С. Хрущевтың алдында төмендеп, басын имеді.
Зейнеткерлік демалысына шыққан кейінгі Нұртас Оңдасыновтың
өмірінің соңғы жылдары Мәскеуде өтті. Ол отбасы жағдайына
байланысты Мәскеуге көшіп кетті деген қауесет расталмады.
Егер осы мәселенің мәніне тереңірек қарасақ, кейбір ықпалды
күштер өздерінің тырысуларымен Нұрекеңді қалған өмірін өзінің
үйреншікті ортасында өмір сүрмей, мүмкіндігінше олардан
алысырақ болғанын қалағандай және оны өзінің пікірлестерінен
алыстату үшін қол жеткізгендей әсер қалдырды. Зейнеткерлікке
шыққаннан кейін ол ғылыми қызметпен айналысты. «Араб-қазақ»
және «Парсы-қазақ» басылымдарына түсіндірме сөздіктерді
дайындады. Сонымен қатар КОКП Орталық Комитетінің марксизмлениизм институты жанындағы коммунист-ардагерлердің тарихиәдеби бірлестігі бюросының мүшесі, сондай-ақ оның қазақ
секциясының жетекшісі болып жұмыс істеді.
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ҒТАХР
11.15.74
Қанат Еңсенов
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі,
Мемлекет тарихы институтының жетекші ғылыми қызметкері,
тарих ғылымдарының кандидаты
ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫ:
ҚҰРЫЛУЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТІ
Аңдатпа. Бұл ғылыми мақалада Қазақстан Республикасындағы
Қазақстан халқы Ассамблеясының құрылуы, қалыптасуы және
қызметі туралы баяндалған. Сондай-ақ, еліміздегі этносаралық
қатынастың Қазақстандық үлгісі зерделенген.
Түйін сөздер: Қазақстан, тәуелсіздік, достық, ынтымақтастық,
келісім, толеранттылық, қоғамдық келісім, Ассамблея.
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АССАМБЛЕЯ НАРОДА КАЗАХСТАНА: УЧРЕЖДЕНИЕ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Аннотация. В данной научной статье описывается учреждение,
становление и деятельность Ассамблеи народа Казахстана в
Республике Казахстан. А также изучается Казахстанская модель
межэтнических отношений в стране.
Ключевые слова: Казахстан, независимость, дружба,
сотрудничество,
соглашение,
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социальное
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Kanat Yensenov
ASSEMBLY OF PEOPLE OF KAZAKHSTAN: ESTABLISHMENT AND ACTIVITY
Annotation. This academic paper describes establishment, development and activity of Assembly of People of Kazakhstan in the Republic
of Kazakhstan. As well as considers Kazakhstani inter-ethnic relations
model in the country.
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Қазақстан халқы Ассамблеясы – 1995 жылғы 1 наурызда Қазақстан
Республикасының Президентінің Жарлығымен құрылған Мемлекет
басшысы жанындағы консультативті-кеңесші орган. Ел Президенті
Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқы Ассамблеясын құру идеясын алғаш
рет 1992 жылы Тәуелсіздіктің бірінші жылына арналған Қазақстан
халқының бірінші форумында жариялады. Мұндай институтты
құру қажеттілігі саяси тұрғыдан, сондай-ақ жаңадан құрылған,
тәуелсіз, полиэтносты, поликонфессиялық мемлекеттің тұрақты
дамуы тұрғысынан туындаған еді. Аталған бастама мәдениет
аралық диалогты нығайтудың жаңа кезеңінің негізін қалап,
этносаралық қатынастарды дамыту мәселелерін жоғары деңгейде
шешуге мүмкіндік жасайтын әлемдік тәжірибедегі тың бағыт
болып табылады [1]. Жиырма жылдан асқан тарихында Ассамблея
қарқынды дамып, елеулі өзгерістерді басынан кешірді. Оның дамуы
барысында Н.Ә. Назарбаевтың этносаралық толеранттылық және
қоғамдық келісімнің қазақстандық үлгісі қалыптасты. Осы жылдар
ішінде Қазақстан халқы Ассамблеясының институционалдық
құрылымы нығайып, қоғамды ұйымдастырушы әлеуеті толысты, ол
халық дипломатиясының маңызды күретамырына айналды. Бүгін
Ассамблея ел Президенті Төрағалық ететін конституциялық орган
болып табылады. Бұл оның ерекше мәртебесін айқындайды.
Еліміздегі халықтардың татулығы жайында Қазақстан
Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев 1994 жылы «Тарихи
зерде кешіндегі сөз» тақырыбындағы баяндамасында: «...Жас
мемлекетіміздің қуаттылығы, оның танылуы мемлекеттің өзіндік
дербес жүргізіп жатқан ұлт саясаты мен халқының бірлігіне,
ұйымшылдығына, ынтымақшылдығына және отаншылдығына
байланысты болмақ. Шынайы тәуелсіздікке жетуіміз барлығымызға
бұрынғыдан да гөрі салмақтырақ жауапкершілік артты, олардың
ішінде әсіресе ұлтаралық жарасымдылықты республикамыздағы
көршілес, жері іргелес елдермен өзара достық, өзара тиімді
экономикалық мәдени, рухани байланысты нығайту үшін де аса
маңызды алғышарт болып табылады» [2], – деді.
Егер біздер өркениетті елдер қатарына қосыламыз десек, сөз
жоқ, адамзат баласы қалыптастырған баршаға ортақ қағидаларға
бой ұсынып, соларға қарай бірте-бірте аяқ басуымыз керек. Ол үшін
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өзімізге-өзіміз сын көзбен қарап, бойымызда бар, ұлтымызға тән
қасиеттерді әрі қарай дамытып, жетілдіре түсуіміз қажет.
Біздің елімізде Отансүйгіштік идеясы қашанда қоғамның
жалғыз рухани тұрмыс-тіршілігінде ғана емес, сонымен бірге
қызметінің барлық мейлінше маңызды – мәдени, идеологиялық,
саяси және т.б. салаларында ерекше орын алды. 2008 жылдың 6
ақпанында Елбасы Н.Ә. Назарбаев ҚР Парламенті қос палатасының
мәжілісінде Қазақстан халқына кезекті Жолдауын таныстыра
отырып, Қазақстанның саяси және мемлекеттік құрылыс үлгісін
одан әрі жетілдіру, әрі оны жалпыға ортақ демократиялық даму
заңдылықтары мен қоғамымыздың дәстүрлерін ұштастыру жолымен
ілгері басу қажеттілігін қадап айтты. Одан әрі Президент тәуелсіз
еліміздің жетістіктерін тізе келе, «біз қоғамдық келісім, ұлтаралық
татулықты қамтамасыз етудің, қазақстандық бірегейлік пен жалпы
қазақстандық отансүйгіштіктің жеке үлгісін жасай алдық» – деді [3].
Сондағы Елбасының жалпы қазақстандық отансүйгіштік
деп меңзеп тұрғаны не? Әрі біз Қазақстан халықтары емес,
халқын қалайша түсінуіміз керек? Осы орайда, отандық ғалым
Р.Б. Әбсаттаровтың мына бір пікірімен әбден келісуге болады.
Ғалымның пікіріне қарағанда, Қазақстан халқы деп ғылыми ұлттық
саясат пен ұлттық қатынастар қарқынының негізінде дамитын
халықтардың этносаяси қауымдастығы деп түсінген абзал [4].
Мемлекет басшысы 2006 жылы Қазақстан халқы Ассамблеясының ХІІ сессиясындағы сөзінде мемлекетіміз әу бастан ұлттық
қауымдастық емес, азаматтық қоғам құруға бағытталғанын атап өтті.
Адам баласы өткен ғасырдың соңғы он жылдығына аяқ басқан шақта
әлемдегі ең алпауыт мифтерінің бірі – «біртұтас кеңес халқы» туралы
аңыз ғайып болды. Бүгінгі ұрпақ кезінде Кеңес үкіметінде орын алған
ұлттық саясат қатаң субординация, аға мен іні халықтарына бөліну,
зорлық-зомбылық пен шектеушілік қағидасына негізделгенін біледі.
Сонымен бірге, ұлт мәселесінің оң шешілмеуі де ақыр соңында
КСРО атты алып мемлекеттік құрылымның құрдымға кетуіне әсер
еткенін түсінеді.
Әрине, әлемдік тәжірибе модернизацияның аумалы-төкпелі
заманында кез келген мемлекет күрделі әлеуметтік қайта құруларды
бастан кешетінін көрсетеді. Әрі мұндай үдеріс дәстүрлі салтсананың жойылуымен, жылдар бойы қалыптасып, адам бойына сіңіп
қалған арман-мұраттардың, бағыт-бағдарлардың, құндылықтардың
түбегейлі өзгеруімен, әрі, бұлардың салдары ретінде, идеологиялық
вакуумның пайда болуымен қатар жүретіні хақ. Ендеше, тәуелсіздік
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таңындағы осындай жағдайдың күллі посткеңестік кеңістікте орын
алғаны заңды еді. Бұған қоса, көпұлтты да мәдениеті алуан түрлі
қоғамда идеологиялық қайта құрулар күрделі өтетіні, ал мұның
салдары елде түрлі ұлттық бірегейліктердің қалыптасуына әкеп
тірейтіні аян. Сондықтан да, тәуелсіздік табалдырығын аттаған
жаңа да жас мемлекетіміздің алдында, әсіресе оның ұлттық саясаты
екі аса маңызды мәселені шешуі тиіс болды. Оның бірі де бастысы
мемлекет құраушы ұлт ретіндегі қазақтардың құқықтарын жүзеге
асыру болса, екіншісі республиканың өзге ұлт өкілдерінің Қазақстан
Республикасының тең құқықты азаматы ретіндегі құқықтары мен
бостандықтарын қорғау еді. Екі мақсаттың да қазір орындалып
жатқанын байқап отырмыз.
Соңғы жылдары Қазақстан қоғамы, елдің ішіндегі ұлтаралық
байланыстар қатты өзгерді. Экономика мен саясат саласында
орын алған реформалар нәтижесінде жаңа әлеуметтік топтар
қалыптасты, қоғамда еркін ойлау мен тағаттылық берік орнықты.
Демократияландыру Қазақстан халықтарының тілдері мен
мәдениетінің жандануы мен дамуына ықпал жасады. Бұл үрдіс
барлық қазақстандық этностардың халықаралық қатынастарды
үйлестіре алатын ортақ азаматтық қоғамдасуы негізінде жүзеге
асырылып келеді.
Қазақстан халқы Ассамблеясының ХІІ сессиясында Елбасы
қазақстандық отансүйгіштіктің негізгі құрамдас бөліктерін
айқындап берді. Ол: Отаны мен жерін сүю, тарихы мен мәдениетін
құрметтеу, әркімнің өз күшіне сенуі мен тұтас қоғам болып бірігуі,
тарихқа қатыстылығын сезіну мен елінің болашағына деген зор
жауапкершілік. Бұл – әрбір қазақстандықтың табысына қуану мен сол
қуанышқа ортақтаса білу, әрі қандай салада болмасын Қазақстанның
өркендеуі үшін аянбай қызмет ету мен биік шыңдарға жету. Және кез
келген азамат өз жетістіктерінің барлығын Отанына, оның мәртебесі
мен халықаралық дәрежесін еселеу үшін арнау керек.
Отансүйгіштікпен өте жақын болып келетін мемлекеттік маңызды
мәселе – ол, әрине, мемлекеттік тіл мәселесі болып саналады. Себебі
мемлекеттік тіл мемлекеттік рәміздердің әрқайсысы – елтаңба,
әнұран, ту – сияқты мемлекеттің жоғары символы ретінде танылады.
Қазақстанның тілдік бірлігі, қазақ және орыс тілдері өзара
түсіністік пен өзара құрмет символдарына айналуы Қазақстанның
тұрақтылығы мен көркеюінің кепілі бола алады. Қазақ жұртының
барлығы дерлік қазір орыс тілін меңгеріп алған. Бұл – оның ұлы
қазынасы, ешқашан жоғалмайтын жетістігі. Қазақтар орыс тілі
72

№4 (64) 2019

ҒЫЛЫМИ-САРАПТАМАЛЫҚ ЖУРНАЛ

&

арқылы адам баласының жоғары мәнге ие асыл қазынасын, басқа
халықтардың мәдениеті мен тұрмыс-тіршілігін таныды. Алайда,
Қазақстан халқының орыс тілді бөлігінің қазақ тілін үйренуге
немқұрайлығы, әлі де болса, жоғары деңгейде. Осы мәселеде
ешқандай үгіт-насихат пен патриоттық үндеулер оң нәтиже бере
алмай келеді. Өкінішке орай, қазақ тілін жоғары жақтан енгізу де
орыс тілді халықтың белсенді бөлігінің Қазақстаннан кету ниетін
арттыруы ғажап емес. Сондықтан Президент Н.Ә. Назарбаев
Қазақстан халқы Ассамблеясының ХІІ сессиясында жұртымыздың
бір – қазақ немесе орыс – тілімен шектелмей, кем дегенде үш тілді
меңгеру қажеттігін, қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде еркін
ойлап тілдесу керектігін қадап айтты [5].
ХІІ Ассамблеяда Н.Ә. Назарбаев еліміз құрметке лайық, әрі
бәсекеге қабілетті бола білсін десек, бәріміз біртұтас, әрі ынтымағы
жарасқан, ортақ құндылықтар мен үйлесімді тілдік ортасы бар,
өткенге емес, болашаққа бағдарланған ұлт болуымыз шарт.
2006 жылы қабылданған «Ұлтаралық және конфессияаралық
келісімнің 2006-2008 жж. арналған қазақстандық үлгісінің
бағдарламасында» елімізде 130 ұлттар, ұлыстар мен этникалық
топтардың өмір сүретіндігі аталып өтті. Бірақ оларды 130 ұлт
пен ұлысқа бөлудің белгілері көрсетілмеген. Тіпті, Қазақстан
Республикасының Конституциясы да азаматтарды ұлттық белгілерге
қарап алалауға болмайтыны ескертеді. Ендеше, Қазақстан халқы
этникалық тұрғыдағы алуан түрлілігіне қарамастан, біртұтас жұрт
болып табылады. Ал қазақтар болса – мемлекет құраушы ұлт. Бұл
оның ұлттық артықшылығы емес, азаматтық ұстанымы. Тек қазақтар
ғана Қазақстанда тұратын барлық ұлттық игілігін қамтамасыз етіп,
қоғамды түрлі, әсіресе ұлтаралық араздықтан аман сақтауы тиіс.
Сондықтан, өзге ұлт өкілдері бұған түсіністікпен қарайды, себебі
бұл – біртұтас мемлекеттегі қарым-қатынас пен бейбіт қатар өмір
сүрудің табиғи да тарихи заңдылығы. Онсыз мемлекетте қарамақайшылықтардың қордаланып, дау-жанжалға ұласуы мүмкін.
Қазақстандық отансүйгіштік тек қазақтардың отансүйгіштігіне
негізделуі керек. Қазақтардың өздері ғана Отанын сүйсе, мемлекетін
қастерлесе, тарихын құрмет тұтса, дәстүрге, мәдениетке, тілге берік
болса, өзге ұлтқа үлгі бола алады, әрі осының бәрін өзге ұлттан талап
ете алады. Қазақтар, сонымен бірге, елдің рухани және материалдық
құндылықтарын байытқаны үшін, әрі олардың осы жолда ерен
еңбегі үшін өзге ұлт өкілдеріне қарыздар екенін ұмытпауы тиіс.
Олардың ортақ үйміздегі береке-бірлігі мен жан рахаты гүлденген
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Қазақстанның маңызды шарты саналады. Қазақтар өзге ұлт өкілдері
алдындағы беделін өсіріп қана өз тарихын, тілі мен мәдениетін
тануға деген қызығушылықтарын арттырады.
Қазақстан жеріне әртүрлі кезеңдерде тағдырдың жазуымен қоныс
аударып келіп, тұрақтанған өзге ұлт өкілдері баршылық. Олар
бүгінгі күні әлемдік қауымдастыққа Қазақстан Республикасы атауымен енген елдің азаматтары ретінде өмір сүруде. Көпшілігі кеңестік
тоталитарлық жүйе үстемдік құрған шақта күштеп көшірілген
халықтар еді. Олар тағдырдың тәлкегіне ұшырап қуғындалып келгенде, жергілікті қазақтар өз жағдайлары аса мәз болмаса да, қолдан
келген көмектерін жасап, аман-есен тұрып кетулеріне жәрдемдесті.
Бірқатар ұлттардың өкілдері саяси қуғындау аяқталып, құқықтары
қайта келтірілген уақытта Отандарына қайтты. Кейбіреулері
тұрақтап қалды. Қазіргі уақытта олар Қазақстан азаматтары ретінде
барлық салада еңбек етіп, елдің дамуына үлес қосуда.
Еліміздің тәуелсіздік алған уақытынан бері қазақ халқы өзге
ұлт өкілдерімен саяси тұрақты және ұлтаралық келісімде өмір
сүруде. Бұл ширек ғасырға жуық уақыт аралығында этносаралық
қарым-қатынастың Қазақстандық үлгісінің қалыптасқандығын
байқатады. Ал, елдегі азаматтардың ортақ Отан сүйгіштігі мен
ұлтаралық келісімі, ол бейбіт және тату өмір сүрудің нәтижесінде
қалыптасатындығы сөзсіз.
Ұлтаралық қарым-қатынас мәдениеттің құрылымдық элементі
патриотизм болып табылады. Елбасы Н.Ә. Назарбаев өзінің
халыққа Жолдауында: «Біз Қазақстанның барлық азаматтарының
отаншылдық сезімі мен өз еліне деген сүйіспеншілігін дамытуға
тиіспіз» деп атап өткен болатын. Тәуелсіздік алған уақыттан
бері қазақстандық қоғам тіршілігінің барлық жүйелерінде жүріп
жатқан түбегейлі жаңару процестері едәуір дәрежеде оның мәдениәлеуметтік саласын да қамтыды. Бүгінде халқымыздың тарихи
тәжірибесін қайта бағалау, дәстүрлі-өнегелік негіздерді өзгерту
және соның нәтижесінде қазақстандықтардың жаңа саяси санасын
қалыптастыру жасалуда [6].
Қазақстанды қоныстанған көпэтносты халқымыздың азаматтық,
ашық, зайырлы, демократиялық саяси-экономикалық жағынан
тәуелсіз қоғам орнатуға бір кісідей жұмылған біртұтас Қазақстан
халқының толеранттылығын, конфессияаралық және ұлтаралық
келісімін, туысқандық бірлігі мен достығын одан әрі дамытып,
нығайтуды көздеген Қазақстан халқы Ассамблеясы өз алдына қойған
мақсаттарын абыройлы атқаруда. Оны біз бүгінгі таңдағы еліміздің
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экономикасының қарыштап дамуы мен елдегі саяси тұрақтылықтан
және Қазақстанда мекен ететін барлық ұлыстар мен ұлттардың бір
кісідей жұмылып, оны әлемнің дамыған зайырлы мемлекеттері
қатарына қосуға деген ұмтылыстарынан байқаймыз.
Осы тұста өзінің тарихында, жалпы, мемлекеттік құрылымдық
ғұмырында Қазақстан ерекше ел болып қалыптасқанын айта
кеткеніміз абзал. Өзінің тағдыр-талайында, біртұтас бола білудің
жауапкершілігін көрсеткен кезеңі ондағы ұлттар мен ұлыстардың
үлкен жауапкершілігін көрсетсе керек. Біздің бақытымыз да сол,
Қазақстан аз уақыттың ішінде әлемдік қоғамдастықтың алдыңғы
қатарлы көшіне қосылды [7].
Еліміздің тарихында қазақ халқының патриотизмі маңызды
орынға ие. Өз еліне қызмет етуден көрінетін Отанға деген
сүйіспеншілік сезімі қоғам дамуы мен ұрпақтар сабақтастығының
маңызды құрамдас бөлігі болған және солай болып қала бермек.
Әлемдегі кез-келген Қазақстан секілді көпэтностты мемлекеттің
өзінің тұтастығы мен тәуелсіздігін сақтаудың негізгі шарттарының
бірі – ол оның азаматтарының ұлтқа бөлінбей, бір қауымға, тұтас
халық дәрежесіне біріктіру мәселесі алынады. Сондықтан, Қазақстан
билігі өз азаматтарының ұлтқа бөлінбей, бір қауымға, тұтас халық
дәрежесіне біріктіру саясатын ұстанған. Бұл бағытта негізгі назар
әр ұлт өкілдерінің республика азаматы ретінде саяси топтасуы
қарастырылған және ол ұлттардың мүдделерінің ортақтығына
қатысты құрылып, мемлекеттік саясаттың жалпыұлттық
құрылысында есепке алынуы қажет.
Қазіргі таңда Қазақстандағы жалпы ұлттық құрылыстың
негізгі құрылымының бірі ретінде ұлттық плюрализм алынып
отыр. Аталынған бағыттың жүзеге асырылуы барысында біршама
жетістіктерге қол жеткізілген. Мысалы, біріншеден, әлеуметтік
зерттеу деректеріне сай қазақстандық тұрғындардың басым бөлігі
өздерін Қазақстан Республикасының азаматы деп санайтынын
мәлімдеген. Екіншіден, Қазақстанда тұратын этнос өкілдеріне
өздерінің ұлттық-мәдени мүдделерін жүзеге асыруға қолайлы
жағдай жасалған.
Қазақстан өз тәуелсіздігінің алғашқы жылдарынан бастапақ көпэтносты және түрлі дінді ұстанатын қоғамда этностардың
өзгешелігі мен бірігуін сақтауға негізделген этносаралық қатынастарды
қамтамасыз ететін өзіндік айрықша үлгі қалыптастырған [8].
Этносаралық қарым-қатынас республика өмірінің барлық
салаларындағы адамдар тіршілік әрекетінің мейлінше мәнді бір қыры
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болып табылады. Өзара байланыс, өзара әрекеттестік, материалдық
және рухани өндіріс өнімдерімен, біліммен, ақпаратпен, дағдылармен
алмасушылық табиғи түрде қарым-қатынас нәтижелігіне, қойылған
мақсаттардың жүзеге асырылу дәрежесіне ықпал ететін қарымқатынас мәдениетімен сипатталады.
Адамзат тарихында әртүрлі халықтар арасындағы өзара
қатынастар туралы мәселеден күрделі, өткір әрі кілтипанды мәселені
табу қиын. Тәжірбие көрсеткендей, біздің еліміз сияқты көпэтносты
елдегі халықтардың өзара қатынастарының әлеуметтік нормаларын
бекіту аса қиын міндет болып табылады. Жаңа қоғамның мәніне
жауап беретін бірден-бір жол – халықтар достығының, республика
аясындағы әрбір ұлт, ұлыс мәдениеті дамуының, олардың түбірлі
мүдделерінің ортақтығының негізінде сол ұлттар мен ұлыстардың
ерікті, тең құқылы ынтымақтастығының жолы [9].
Ұлттық мәселені шешу әрбір елде және барлық кезеңде
мемлекеттік саясаттың негізгі құрамдас бөлігі болған, бола да
береді. Қазіргі кезде саясаттанушылар ұлт мәселесін шешуде үш
түрлі жолды ұсынады. Біріншісі – өзге ұлттарды ығыстыру саясатын
жүргізуі. Екіншісі – ұлттық мәселелер өзінен өзі шешіледі деген
үмітпен оған ешқандай көңіл бөлмеу; үшіншісі – қазақстандық
үлгі. Ұлтаралық келісімдерге құрылған саясат көп тер төгуді қажет
етеді. Ол халықтар арасындағы келісім мен сенімнің ауқымын
кеңейтуді көздейді. Бұл бағыттағы жұмыс көпэтносты еліміз
тұрғындарының конституциялық-құқықтық базасын құрудан
басталады. 1995 жылы 30 тамызда қабылданған Ата Заңымызда
бірқатар баптар осы мәселелерге негізделген. Мысалы, 39-баптың
2-тармағында «Ұлтаралық келісімді бұзуы мүмкін кез келген ісқимыл Конституцияға қайшы деп табылады» деп көрсетілген [10].
Біздің Конституция «Біз, ортақ тарихи тағдыр біріктірген
Қазақстан халқы, байырғы қазақ жерінде мемлекеттілік құра
отырып» деген сөздермен басталады. Қазақстанның даму барысында
осы жолдардың маңызы өте зор және бүгін үлкен пікірталас пен
қайшылықтар туғызып отырғаны жасырын емес» [11].
Ассамблея ұлтаралық бірлік пен келісімді сақтауға үлкен үлес
қосты, осының арқасында тұтас алғанда жиырма жыл ішінде
республикадағы, облыстағы ұлтаралық қатынастар айтарлықтай
нығая түсті. Қазақстан халқы Ассамблеясы құрылғаннан бері
сессиялары шақырылып, оларда қазақстандық қоғамды одан әрі
реформалауға, ұлттық келісімді нығайтуға байланысты маңызды
мәселелер талқыланды. Өткен сессиялардың қорытынды құжаттары
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елімізде этносаралық және конфессияаралық келісімді нығайтуға,
ұлттық келісімді нығайтуға, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге,
Қазақстанның барлық халықтарының төлтума мәдениетін сақтауға
бағытталған саясат пен бастамаларды толық қолдайды [12].
Қоғам дамуының және халықтар арасындағы тұрақты
әлеуметтік-экономикалық және мәдени қатынастар орнауының
нәтижесінде, қостілділік жаппай бұқаралық құбылыс ретінде
көрініс беріп отыр. Өйткені, көп ұлтты мемлекетте барлық халық
экономикалық және мәдени өмірге бірдей дәрежеде қарқынды түрде
араласады, нәтижесінде қостілділік кеңінен таралады. Сонымен
қатар, қостілділіктің таралуының тағы бір себебі – бір халықтың
екіншісімен аумақтық жағынан алғанда, көршілес тұруы немесе
олардың тұтас бір аумақта бірігіп өмір сүруі болып табылады [13].
Бірнеше жылдан кейін Н.Ә. Назарбаев өзінің «Қазақстан жолы»
кітабында: «Біз Қазақстан халықтары Ассамблеясы мысалында
ұлттық қатынастардың бірегей құралын жасауымыз. Бүгінде дәл
осындай беделді де өкілетті ұлттық саясаттың құралы әлемнің бірдебір елінде жоқ» [14], – деп атап өткен.
Ассамблеяны құру заман талабынан туындады. Бұл органның
пайда болуы халық арасында да, этникалық азшылық арасында да
қолдау тапты. Ассамблея өз жұмысын бастағаннан кейін, этникалық
азшылықтың көптеген ұлттық-мәдени орталықтары алғаш рет
өздерінің тілін, дәстүрлерін жаңғыртуға және оны мемлекеттің
қолдауымен жүзеге асыруға мүмкіндік алды. Қазақстанда қазіргі
уақытта 140 этнос өкілдері тұрады.
Қорытындылай келгенде, этносаралық қарым-қатынастың
қазақстандық үлгісі елімізде саяси тұрақтылық пен бейбітшілігін
сақталу жолында көптеген жұмыстар атқарып келеді. Ассамлея
қызметінің арқасында Қазақстанда этностық немесе діни
ерекшелігіне қарамастан әрбір азаматтың Конституциямен кепілдік
берілген азаматтық құқықтары мен еркіндігі толығымен қолданатын
этносаралық және конфессияаралық келісімнің айрықша үлгісі
қалыптасты. Қазақстанның көпэтностық бай кеңістігінде сенім,
келім мен өзара түсіністік үлгісі орнады.
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Альбина Сибирская
Старший научный сотрудник ГНУ «Институт экономики
НАН Беларуси», Минск, Белоруссия
УГЛУБЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ СТРАНЧЛЕНОВ ЕАЭС КАК МЕРА ПРОТИВОСТОЯНИЯ РИСКАМ
ВАЛЮТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ *
Аннотация. Страны ЕАЭС продвигаются по пути экономической
интеграции, снимая все барьеры для свободного перемещения
товаров и услуг, рабочей силы и капитала. Проблемы перехода к
единой платежной единице Республики Беларусь и Российской
Федерации обсуждались уже давно. Идея введения российского
рубля на территории обоих государств, возникшая в 2004 году, так и
не превратилась в жизнь. С началом функционирования ЕАЭС тема
единой валюты стала обсуждаться уже на уровне пяти стран. Целью
данной статьи является формулировка выводов о степени готовности
стран-членов ЕАЭС к созданию единой платежной системы путем
проведения оценки углубления экономических связей стран-членов
ЕАЭС, определение наиболее оптимальной формы возможного
платежного союза этих стран.
Ключевые слова: валютная интеграция, ЕАЭС, валютный союз,
интеграционные связи, взаимная торговля, валюта
Альбина Сибирская
ЕАЭ-Қа
мүше
елдердің
интеграциялық
байланысын
тереңдету
валюталық
интеграциялық
тәуекелдерге
қарсы
шара
ретінде
Аңдатпа. ЕАЭО елдері экономикалық интеграцияға көшуде,
тауарлар мен қызметтердің, еңбек және капиталдың еркін қозғалысы
үшін барлық кедергілерді алып тастайды. Беларусь Республикасының
және Ресей Федерациясының бірыңғай төлем бірлігіне көшу
*

Мақала «Казахстан-Спектр» журналының 2019 жылдың 1 нөмірінен көшіріліп басылған.
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мәселесі ұзақ уақыт бойы талқыланды. Екі мемлекеттің аумағында
ресей рублін енгізу идеясы 2004 жылы пайда болған жоқ. ЕАЭО
жұмысының басталуымен бірыңғай валюта тақырыбы бес елдің
деңгейінде талқыланды. Бұл мақаланың мақсаты - ЕАЭО мүшеелдерінің арасындағы төлем жүйесін құру туралы дайындық
дәрежесі туралы қорытынды жасау, осы елдердің ықтимал төлемдік
одақтарын анықтауға мүмкіндік береді.
Түйін сөздер: валюталық интеграция, ЕАЭО, валюталық одақ,
интеграциялық қатынастар, өзара сауда, валюта.
Albina Sibirskaya
DEEPENING THE INTEGRATION TIES OF THE EEU
MEMBER COUNTRIES AS A MEASURE TO COUNTER THE
RISKS OF CURRENCY INTEGRATION
Abstract. The EAEU countries are moving along the path of economic
integration, removing all barriers to the free movement of goods and
services, labor and capital. The problems of transition to a single payment
unit of the Republic of Belarus and the Russian Federation have been
discussed for a long time. The idea of introducing the Russian ruble on the
territory of both states, which emerged in 2004, has not turned into life.
With the beginning of the functioning of the EAEU, the single currency
topic was already discussed at the level of five countries. The purpose
of this article is to formulate conclusions about the degree of readiness
of the EAEU member countries to create a single payment system by
assessing the deepening of economic ties between the EAEU member
countries and determining the most optimal form of a possible payment
union of these countries.
Key words: Currency Integration, EAEU, Currency Union, Integration
Relations, Mutual Trade, Currency
Введение
Страны ЕАЭС продвигаются по пути экономической интеграции,
снимая все барьеры для свободного перемещения товаров и услуг,
рабочей силы и капитала. Проблемы перехода к единой платежной
единице Республики Беларусь и Российской Федерации обсуждались
уже давно. Идея введения российского рубля на территории обоих
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государств, возникшая в 2004 году, так и не превратилась в жизнь.
С началом функционирования ЕАЭС тема единой валюты стала
обсуждаться уже на уровне пяти стран.
Методы исследования: метод сопоставления и анализа
количественных показателей, полученных при наблюдении за
изучаемыми явлениями, который позволил сравнить различные
данные изучаемого процесса и выявить закономерности его
протекания; метод обобщения опыта путем изучения литературы,
который позволил получить статистические данные, изучить
нормативно-правовую базу и изучить мнение других экономистов и
должностных лиц по тематике исследования, метод ретроспективного
анализа изучаемых показателей стран-членов ЕАЭС.
Результаты исследований
Одной из целей ЕАЭС является создание и поддержание
функционирования единой таможенной территории, на которой не
применяются таможенные пошлины и ограничения экономического
характера экспорта и импорта товаров, работ, услуг, за исключением
специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер.
Для Республики Беларусь создание единой таможенной территории
оказало положительные последствия: удельный вес внешнеторгового
оборота со странами Таможенного Союза значительно увеличился
(более 50 % от общего внешнеторгового оборота) (таблица 1).
Для Республики Казахстан, как и для остальных стран ЕАЭС
создание единой таможенной территории оказало положительные
последствия: удельный вес внешнеторгового оборота со странами
Таможенного Союза значительно увеличился (таблица 1).
Таблица 1. Взаимная торговля стран ЕАЭС, млн долл. США
Годы

Республика
Армения

Темп роста, %

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2013/
2012

2014/
2013

2015/
2014

2016/
2015

-

290

351

232,9

256,2

393,9

121,0

66,4

110,0

153,7

Республика
Беларусь

15182,9 17196,8

17839

16179,1 11007,8 11384,8

103,7

90,7

68,0

103,4

Республика
Казахстан

7103,3

6611,2

7155,1

5120,3

3930,2

96,2

108,2

71,6

76,8

Российская
Федерация

40814,7 47060,9 43905,5 36887,6 28821,2

26804,3

93,3

84,0

78,1

93,0

445,5

86,7

117,5

62,7

111,4

42958,7

96,0

88,4

74,5

94,2

Кыргызская
Республика
ЕАЭС

-

6870,3

625,9

542,5

637,6

399,8

63100,9 72143,9 69249,2 61183,3 45605,3

Примечание: [5]
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Начиная с 2013 года, взаимная торговля между странами ЕАЭС
демонстрирует отрицательную динамику. Наиболее сильное снижение наблюдается по результатам 2015 года. Объем взаимной торговли
в стоимостном выражении по сравнению с 2014 годом сократился на
25,5%. В 2016 году падение объемов взаимных поставок существенно замедлилось и по итогам 2016 года сокращение составило 5,8%.
Снижение объемов взаимной торговли обострялась и происходящими в странах ЕАЭС девальвационными процессами – обесценение валют расчетов является еще одной причиной падения цен на
товары и сокращения общего объема взаимной торговли.
Анализ показывает преобладание внешней торговли с третьими
странами над внутренней внутри Союза. Однако доля взаимной торговли достаточно высокая. Только в Российской Федерации и в Республике Казахстан доля взаимной торговли не превышала 25% (а в
Российской Федерации данный показатель вообще не превышал 9%
в анализируемом периоде) (рисунок 1).
Как свидетельство развития интеграционных процессов можно
рассматривать увеличение доли продаж товаров на рынке ЕАЭС
Россией (с 6,9% в 2013 году до 9,2% в 2016 году) и Казахстаном
(с 7,8% до 10,7% соответственно). Доля закупок Россией на рынке
ЕАЭС также возросла (с 6,4% до 7,8%). В результате доля товаров
третьих стран на рынке Союза сократилась по сравнению с 2014 годом с 26% до 23,4%.

Республика
Армения

77,877,2

62,8
61,6
55,7

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

внешняя торговля

взаимная торговля

внешняя торговля

взаимная торговля

22,2
20,8 22,8

Кыргызская
Республика

8,8
8,1 9

2015

взаимная торговля

44,3 38,4
37,2

внешняя торговля

52,3
50,5
49,5 52,5
47,7
47,5

внешняя торговля

взаимная торговля
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29,6
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79,2
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внешняя торговля
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Российская
Федерация

Рисунок 1. Внешняя и взаимная торговля государств-членов
ЕАЭС в совокупном объеме внешнеторгового оборота, % к итогу
Примечание: [5]
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В товарной структуре взаимной торговли государств – членов
ЕАЭС наибольший удельный вес занимают минеральные продукты
(27% объема взаимной торговли), из которых 84,8% на рынок ЕАЭС
поставляет Российская Федерация. Существенные поставки машин,
оборудования и транспортных средств, доля которых составила
17,9% объема взаимной торговли (55% приходится на Российскую
Федерацию и 41,3% – на Республику Беларусь), продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья – 16,6% (53,7% приходится
на Республику Беларусь и 34,9% – на Российскую Федерацию). На
долю продукции химической промышленности приходится 12,4%
объема взаимной торговли, из которых 60,1% поставлено Российской
Федерацией.
Объем экспорта Республики Казахстан на общий рынок
уменьшился на 23,5% за счет сокращения поставок минеральных
продуктов на 39,2% (33,4% общего объема экспорта Республики
Казахстан во взаимной торговле), продукции химической
промышленности – на 28,5% (19%), продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья – на 10,7% (10,8%), в то время как по
металлам и изделиям из них зафиксирован рост на 15,4% (25,7%).
На спад торговли услугами сказывается влияние мирового
кризиса, который затронул и Республику Казахстан. Аналитики
назвали показатели внешней торговли Республики Казахстан
самыми пессимистическими за 62 предыдущих года. Причинами
спада показателей внешней торговли можно назвать как спад
промышленного производства и сокращение финансирования
инвестиционных проектов в Казахстане, так и неожиданное
снижение потребительского спроса на продовольственные и
непродовольственные товары.
Рост импорта готовой продукции обусловлен следующими
факторами в равных долях: средства производства; потребительские
товары;
промежуточные
товары
(трубная
продукция,
металлоконструкции, проводники и т.д.).
Объем экспорта Кыргызской Республики в государства – члены
ЕАЭС увеличился на 4,4%. Объемы поставок минеральных продуктов
возросли в 2,7 раза (27,6% общего объема экспорта Кыргызской
Республики во взаимной торговле), продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья – на 3,1% (26%). Уменьшился объем
экспорта текстиля, текстильных изделий и обуви на 9,2% (30,2%),
машин, оборудования и транспортных средств – на 44,9% (6,1%).
Экспорт Российской Федерации на рынок ЕАЭС уменьшился на
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7,9% за счет сокращения поставок минеральных продуктов на 20,9%
(36,9% общего объема экспорта Российской Федерации во взаимной
торговле), машин, оборудования и транспортных средств – на 10,6%
(15,4%), металлов и изделий из них – на 7,5% (11,5%).
Во взаимной торговле государств – членов ЕАЭС преобладают товары промежуточного назначения (60,6%). На прочие промежуточные товары приходится 37,8%, на энергетические товары – 22,8%.
Потребительские товары занимают 25,7% взаимного товарооборота,
8,3% приходится на товары инвестиционного назначения.
Таким образом, по результатам проведенного анализа можно судить о достаточно высоком удельном весе внешней торговли стран
Таможенного союза в общем внешнеторговом обороте.
Неблагоприятным фактом, с точки зрения ТОВЗ, является преобладание во взаимной торговле товаров с низкой добавочной стоимостью, или сырьевых ресурсов над готовой продукцией. Основными
статьями экспорта Российской Федерации и Республики Казахстан
являются сырьевые ресурсы, в основном природный газ, нефть и нефтепродукы.
По статистическим данным, в расчетах между Республикой Беларусь и Российской Федерацией российский рубль используется
56% случаев, между Российской Федерацией и Республикой Казахстан – 59% случаев, а между Республикой Беларусь и Республикой
Казахстан – максимум 32% случаев [2].
В таблице 2 и приведен удельный вес внешнеторгового оборота
со странами ЕАЭС относительно общего внешнеторгового оборота
по отдельным странам.
Наибольший удельный вес во взаимной торговле в разрезе стран
наблюдается с Российской Федерацией (практически по 100% во
всех странах, кроме Кыргызской Республике), наименьший удельный вес имеет Республика Армения.
Таблица 2. Взаимная торговля между государствами-членами ЕАЭС
в 2016 году, % к итогу по странам2

Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика

Республика
Армения
1,3
0,9
0,3

Республика
Беларусь
0,3
4,3
0,9

Республика
Казахстан
0,1
1,9
9,8

Кыргызская
Республика
0
1,3
49,6
-

Российская
Федерация
3,6
57
35,5
3,9

2
Здесь и далее источник: Взаимная торговля товарами государств — членов Таможенного союза и Единого
экономического пространства за 2016 год: Статистический бюллетень; Евразийская экономическая комиссия. —
Москва: Издательство ООО «Сам Полиграфист» , 2017. — 240 с.
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Российская Федерация
Всего
Доля в общем объеме
торговли ЕАЭС

Республика
Армения
97,5
100,0

Республика
Беларусь
94,5
100,0

Республика
Казахстан
88,2
100,0

Кыргызская
Республика
49,1
100,0

Российская
Федерация
100,0

1,0

25,0

9,6

1,0

63,4

Примечание: [5]

В разрезе экспортно-импортных операций, структура взаимной
торговли приведена на рисунке 2.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

31,2
4,4

63,3

34,1

1,2
10,8

38,1

34,2
62,5

3,8

экспорт

импорт

3,5

Кыргызская
Республика

1
9,6
36,3

экспорт

2015

Российская
Федерация

23,3

23,2
1
9,1
26,5

24,2

63,4

34,2

импорт
2016

36,6

25
экспорт

импорт

Республика
Казахстан
Республика
Беларусь
Республика
Армения

2017

Рисунок 2. Доля государств-членов ЕАЭС в экспорте и импорте
взаимной торговли, % к итогу по ЕАЭС

Наибольшую долю в поставках на общий рынок занимает
Российская Федерация (63,4% объема совокупного экспорта в
2016 году). Значительны также вклады Республики Беларусь (25%)
и Республики Казахстан (9,6%). Доли Республики Армения и
Кыргызской Республики невелики (по 1% соответственно).
Анализ динамики взаимной торговли по государствам-членам
ЕАЭС показывает, что снижение объемов поставок товаров на общий
рынок характерно для большинства потоков взаимной торговли.
Таким образом, по результатам проведенного анализа можно
судить о достаточном удельном весе взаимной торговли стран ЕАЭС
в общем внешнеторговом обороте.
По статистическим данным, в расчетах между Республикой
Беларусь и Российской Федерацией российский рубль используется
в 56% расчетов, между Российской Федерацией и Республикой
Казахстан – в 59% расчетов, а между Республикой Беларусь и
Республикой Казахстан – максимум 32% от общего объема расчетов
[1].
На рисунке 3 приведены данные о валютной структуре платежей
между государствами ЕАЭС.
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Во внутренних расчетах преобладает российский рубль, который
на протяжении анализируемого периода укрепляет свои позиции
(приложение Н).
Использование российского рубля во внутрисоюзных расчетах
вместо доллара США обусловлено желанием избежать валютных
рисков и отсутствием механизмов хеджирования валютных рисков.
Что касается торговли стран ЕАЭС с третьими странами, то там
наблюдается другая ситуация (таблица 3).
100%
90%
80%

другая валюта

70%

евро

60%

доллары США

50%

тенге

40%

драм

30%

белорусский рубль

20%

российский рубль

10%
0%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Рисунок 3. Валютная структура платежей во внешнеэкономической
деятельности между странами ЕАЭС, %

Преобладание доллара в расчетах с третьими странами особенно
заметно в Казахстане и России, которые являются поставщиками
сырьевых ресурсов на мировые рынки, мировые цены на которые
традиционно формируются в долларах США.
Таблица 3. Валютная структура внешней торговли стран ЕАЭС
с третьими странами за 2016 год, %
Валюта
Росс. руб.
Долл. США
Евро
Нац. вал.
Др. валюты

Республика
Беларусь
Экспорт импорт
40,0
48,0
25,0
24,0
31,0
27,0
1,0
0,5
3,0
0,5

Республика
Казахстан
экспорт импорт
13,0
27,0
79,0
55,0
3,0
14,0
3,0
2,0
2,0
2,0

Кыргызская
Республика
экспорт импорт
30,0
15,0
64,0
78,0
3,0
5,0
>1
>1
≈2,0
≈2,0

Российская
Федерация
экспорт импорт
71,0
38,0
14,0
31,0
14,0
29,0
1,0
2,0

Таким образом, можно отметить что, ввиду высокой доли доллара
США в расчетах с третьими странами, целесообразно внутри
сообщества минимизировать долю расчета в резервной валюте (в
данном случае, в долларах США).
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Долларизация понижает независимость денежно-кредитных
политик стран ЕАЭС, усиливая вероятность возникновения
внешнеэкономических рисков при валютной интеграции. В таких
условиях для повышения устойчивости стран ЕАЭС необходимо
увеличение возможности контроля над взаимной торговлей между
странами.
Возможно, более широкое применение национальных валют во
взаимных расчетах способствовало бы увеличению внешнеторгового
оборота и, соответственно доле взаимной торговли. Но основной
причиной, почему банки не используют национальные валюты во
взаимных расчетах, является отсутствие общего валютного рынка
ЕАЭС.
Торговля между странами ЕАЭС, осуществляемая в
наднациональной валюте, снизит уровень долларизации, также будет
способствовать повышению уровня монетизации, даст возможность
более гибкого совместного урегулирования валютного курса. Это, в
свою очередь, повысит устойчивость к рискам валютной интеграции
стран ЕАЭС.
В целях унификации валютной политики стран ЕАЭС в 2015
году был заключен Договор о Евразийском экономическом союзе,
в котором также были прописаны цели и принципы согласованной
валютной политики:
1. Стороны обеспечивают постепенное устранение препятствующих эффективной экономической кооперации валютных ограничений в отношении валютных операций и открытия или ведения счетов резидентами государств-участников ЕАЭС;
2. Стороны определяют согласованные подходы к порядку открытия или ведения счетов нерезидентов государств-участников ЕАЭС
в банках, расположенных на территории государств – участников
ЕАЭС;
3. Стороны определяют перечень валютных операций, осуществляемых между резидентами государств-участников ЕАЭС, в отношении которых не применяются валютные ограничения;
4. Стороны обеспечивают гармонизацию требований по репатриации резидентами государств-участников ЕАЭС денежных средств,
подлежащих обязательному зачислению на их банковские счета;
5. Стороны обеспечивают свободное перемещение резидентами
и нерезидентами государств-участников ЕАЭС наличных денежных
средств и ценных бумаг в документарной форме в пределах единой
таможенной территории Таможенного союза;
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6. Стороны обеспечивают гармонизацию норм об ответственности
за нарушения законодательства государств-участников ЕАЭС в
сфере валютного регулирования и валютного контроля и актов
органов валютного регулирования.
Далее рассмотрим колебания курса валют стран ЕАЭС (рисунок 4).
Как видно из рисунка 4, колебания курсов валют к доллару
США в Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике
Казахстан сопряжены и в основном меняются по одинаковой
динамике.
Колебания курсов валют к доллару США Республики Армения и
Кыргызской Республики происходят по другой динамике.
190,0

Республика
Армения

170,0

Республика
Беларусь

150,0

Российская
Федерация

130,0

Республика
Казахстан

110,0
90,0

2011

2012

2013

2014
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Кыргызская
Республика

Рисунок 4. Колебания курсов валют стран ЕАЭС к доллару США,
% к предыдущему году

Учитывая тот факт, что экономики стран ЕАЭС зависят от
мировых цен на сырьевые ресурсы, валютные курсы находятся в
сильной зависимости от валютных поступлений экспорта сырьевой
продукции и энергоносителей и подвержены сильным колебаниям
при колебаниях мировых цен на эти группы экспорта.
Исходя из того, что колебания курса национальных валют
России, Беларуси и Казахстана идут по одному руслу, целесообразно
для роста экономики Армении и Кыргызстана, чтобы колебания их
национальных валют были более сопряжены с российским рублем,
чем с долларом США.
Можно отметить, что интеграционное объединение способствует
противодействию негативным последствиям глобализации. Однако,
каждый интеграционный союз уникален, и нецелесообразно
копировать сценарий развития иного интеграционного объединения и
применять к странам ЕАЭС. Необходимо учитывать ряд особенностей
развития Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики
Казахстан. Еще 20 лет назад эти страны были участницами полного
интеграционного объединения – валютного союза СССР.
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Экономики стран развиваются по разным сценариям и имеют
разный уровень развития, а для успешного интеграционного
объединения необходимо иметь равные макроэкономические
показатели.
Но, в тоже время, интеграция – это осознанный выбор странучастниц, который основан на географических, геополитических,
исторических и иных факторах. Объединение также обусловлено
взаимной дополняемостью экономик трех стран-участниц, тесными
кооперационными связями между субъектами хозяйствования, что
подтверждается масштабами внешней торговли стран-участниц.
Существуют различные сценарии валютной интеграции в рамках
ЕАЭС:
1. Введение и обращение денежной единицы третей страны (в
данном случае российского рубля). Проведение денежно-кредитной
политики и эмиссия денежных знаков будет осуществляться этой же
страной (Российской Федерацией);
2. Валютный союз, опирающийся на использование в обращении
национальных денежных единиц, имеющихся национальных
органов регулирования денежно-кредитной и валютной политики,
но при условии наличия общего координирующего центра;
3. Введение единой денежной единицы на территории ЕАЭС с
единым эмиссионным центром и единой денежно-кредитной и
валютной политикой и Единым Центральным Банком;
4. Осуществление валютной интеграции путем введения
наднациональной безналичной расчетной единицы, действующей
наравне с национальной денежной системой.
Несмотря на то, что процесс сближения экономик стран ЕАЭС
и унификации политик уже начался, на данный момент все еще
существуют различия в экономиках стран ЕАЭС. Возможно, в
будущем социально-экономические показатели будут выравнены,
и все будет благоприятствовать введению единой валюты. Но,
по мнению американского макроэкономиста Дж. Франкеля,
работающего в сфере мировых валютных отношений, страна может
удовлетворять всем критериям оптимальной валютной зоны уже
после вступления в валютный союз, даже если она не соответствовала
им до этого момента, исходя из опыта ЕВС.
Учитывая все эти факторы, целесообразно создать единое валютное
пространство (ЕВП) посредством введения наднациональной
расчетной единицы союза (НРЕС).
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Целью создания валютного союза и введения наднациональной
расчетной единицы является укрепление институциональных
основ валютной системы стран ЕАЭС и усиление противостояния
внешним рискам.
Введение расчетно-безналичной единицы будет направлено на
выполнение поставленных задач:
1. Укрепление валютной стабильности;
2. Упрощение конвергенции процессов экономического развития;
3. Оказание стабилизационного воздействия на экономические и
валютные процессы.
Функционировать валютный союз предполагается на основе
следующих принципов:
1. Взаимодополняемость: интеграционные процессы между
государствами-участниками будут осуществляться, исходя из их
моделей экономик и в целях укрепления их преимуществ с точки
зрения их взаимной заинтересованности и коллективной выгоды;
2. Сотрудничество: действия государств-участников должны
быть согласованы и скоординированы в плане стимулирования
производства и торговли, привлечения инвестиций и трудовых
ресурсов в странах региона;
3. Солидарность: признание различных уровней развития странучастниц и необходимость сокращения существующих симметрий
в союзе;
4. Уважение суверенитета: признание невмешательства и
самоопределения народов и обычаев государств-участников;
5. Социальная направленность: все действия осуществляются с
учетом социального равенства и справедливости.
Выводы. Проведенный анализ углубления интеграционных
связей стран-членов ЕАЭС показал некоторые предпосылки
валютной интеграции. Торговля между странами ЕАЭС не является
преобладающей для каждой страны-члена Союза, однако ее доля
достаточно высокая. Во внутренних расчетах между странами
ЕАЭС преобладает российский рубль, который на протяжении
анализируемого периода укрепляет свои позиции; в торговле с
третьими странами – доллар США. Валютное регулирование
осуществляется согласно нормам Договора о ЕАЭС, однако
существуют некоторые проблемы в унификации валютной
политики анализируемых стран, ввиду их действующих внутренних
нормативно-правовых актов.
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Это говорит о неготовности стран-членов ЕАЭС к созданию
полноценного валютного союза с введением единой валюты. Исходя
из этого, наиболее оптимальным является валютная интеграция
путем введения наднациональной безналичной денежной единицы,
что позволит снизить транснациональные издержки обмена
национальной валюты на валюту третьих стран при расчетах между
странами внутри союза; позволит высвободить СКВ при внутренних
расчетах стран ЕАЭС в пользу расчетов со странами вне Союза.
Кроме того, этот сценарий не требует дополнительных затрат на
создание инфраструктуры регулирования денежно-кредитной и
валютной политики.
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Бағдат Масатова
«Рухани жаңғыру» қазақстандық қоғамдық даму институты,
әлеуметтану ғылымдарының магистрі
ШЕТЕЛДІК ЖӘНЕ ОТАНДЫҚ ӘДЕБИЕТТЕГІ
ЭЛИТАЛАРДЫ ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ
АСПЕКТІЛЕРІ
Аңдатпа. Мақалада шетелдік және отандық әдебиеттегі
элиталарды зерделеудің теориялық аспектілері қарастырылған.
Элита теориясының қалыптасуы мен дамуына, «элита» ұғымын
және элита тұжырымдарының мазмұнын зерттеудің әдіснамалық
тәсілдеріне, мемлекетаралық интеграция жағдайында элита
рөлін анықтау мәселелеріне, «элита-бұқара» дихотомиясындағы
элиталардың байланысына назар аударылады.
Отандық элиталарды теориялық, әдістемелік және практикалық
зерттеулерді әрі қарай жалғастырудың маңыздылығы көтерілген.
Түйін сөздер: элита, элита теориясы, отандық элита
Багдат Масатова
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛИТ
ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

В

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты
изучения элит в зарубежной и отечественной литературе.
Уделено внимание становлению и развитию элитистской теории,
методологическим подходам к изучению термина «элита» и
содержания концепций элит, вопросам определения роли элит в
условиях межгосударственной интеграции, взаимоотношений элит
в дихотомии «элита-массы».
Поднимаются проблемы значимости дальнейшего проведения
теоретико-методологических и практических исследований
отечественных элит.
Ключевые слова: элита, теория элиты, отечественная элита
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Baghdad Masatova
THEORETICAL ASPECTS OF STUDYING ELITES IN
FOREIGN AND DOMESTIC LITERATURE
Abstract. The article discusses the theoretical aspects of the study of
elites in foreign and domestic literature. Attention is paid to the formation
and development of an elitist theory, methodological approaches to the
study of the term “elite” and the content of the concepts of elites, issues
of determining the role of elites in the context of interstate integration, the
relationship of elites in the “elite-mass” dichotomy.
The problems of the significance of the further conduct of theoretical,
methodological and practical studies of domestic elites are being raised.
Key words: Elite, Theory of Elite, Domestic Elite
Шетелдік және отандық саясаттануда элиталарды зерттеуге деген
қызығушылық әрдайым орын алып отырды. Әсіресе посткоммунистік
елдердің
транзиті
жағдайында
элитаның
қалыптасуы,
трансформациясы және айналымы саласындағы зерттеулер
өзекті саналады. Бұл тұрғыдан алғанда ресейлік зерттеушілердің
бизнес-элитаның генезисі, билік пен бизнестің өзара әрекеттестігі,
элитаралық байланыс, қоғамның қалыптасуындағы элитаның саяси
қатысуы бойынша қызықты теориялық ізденістер бар.
Элитологияға деген ғылыми қызығушылықтың артуы саяси
үдерістегі элита рөлінің өсуімен қатар орын алды. Осыған
байланысты мұндай зерттеулердің нәтижелері теориялық және
практикалық маңызға ие.
Қоғамды басқаруды жүзеге асыратын белгілі бір адамдар тобының
болуын және осы қызметтің функционалдық қажеттілігін зерттейтін
элитистік теория адамзат тарихында ежелден бері байқалып келеді.
Уақыт өте келе «элита» ұғымының мазмұны нақтыланды.
Элитаның заманауи теориясының талай алдыңғы зияткерлік
бағыттары бар: басқаруды даналықтар-философтар жүзеге асыратын
«идеалды мемлекет» бейнесін ұсынған Платоннан бастау алып,
адамзат тарихындағы жалғыз-«батырлардың» бірінші дәрежелі
рөлін атап өткен Т. Карлейль, кез келген қоғамды элитарлық деп
санаған, халық егемендігінің мүмкіндігіне сенбеген, үстемдік
пен бағынудың қатынасын абсолютке айналдырған Макиавелли,
адамның негізгі инстинкті, алғашқы әлемдік процестің билігіне
еркіндікті жариялаған Ф. Ницшеге дейін [1].
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Ғылыми теориялар мәртебесін элитистік доктриналар Х1Х
соңында-ХХ ғғ басында Әлеуметтану және саясаттану академиялық
пәндер ретінде қалыптасу процесінде иеленеді. Элита теориясының
ғылыми
тұжырымдамасын
жасаған
В.Парето,
Г.Моска,
Р.Михельс жұмыстары пайда болады. Олар кез-келген әлеуметтік
қауымдастықта қоғамға даму мақсатын қоятын және өзінің
мәртебесіне орай артықшылықтарды пайдаланатын шығармашылық
азшылық бөлінетінін айтты [2].
Элитологиялық ұғымдарды әлеуметтік-философиялық түсінуді
М.Вебер, Х.Ортега-и-Гассет, А.Тойнби, К.Мангейм және басқалар
жалғастырды. ХІХ ғасырдан бастап «элита» термині әлеуметтік
иерархия жүйесінде жоғары орын алатын топтарға қолданыла
бастады. Г.Моск билікке бағытталған саяси тұрғыдан белсенді
адамдарды немесе билеуші класты анықтау үшін «элита» терминін
қолданды. Азшылықтың бақыланатын «бұқараға» қарсы тұруы
Паретоға тән болды. Кейіннен саяси қатынастардың абсолюттенуіне
байланысты элита деп «қоғамның шығармашылық азшылығын»
(Тойнби) және «Құдайға құлшылық ететін тұлғалар» (Фройнд) және
әр түрлі қызмет салаларында ең жоғары жағдайға жеткен адамдарды
(Миллс) түсінді. ХХ ғасырдың саяси ғылымында «элитаға» мыналар
жатады: қоғамда ең жоғары беделге, мәртебеге, байлыққа ие
адамдар; массадан интеллектуалдық немесе моральдық басымдыққа
ие, ең жоғары жауапкершілік сезіміне (Ортега-және-Гассет) ие
адамдар; билік ұстанымдары (Этциони) бар адамдар; әлеуметтік
өмірді айқындайтын ұйымдар мен институттардағы ресми билік
(Дай); қоғамдағы ең маңызды функцияларды орындайтын азшылық
(Келлер); элиталық плюрализм теориясының жақтаушылары
бойынша, қоғамның саяси, экономикалық және мәдени өмірінде
жетекші орын алатын адамдардан тұратын салыстырмалы түрде
шағын топтар (В. Геттсман); бюрократиялық басқару жүйесіндегі
ең білікті мамандар, менеджерлер және жоғары лауазымды
тұлғалар (технологиялық детерминизмді қолдайтындар); кезкелген әлеуметтік топтардың жетекші өкілдері - кәсіби, этникалық
және жергілікті - ұшқыштардың, «шахматшылардың» және тіпті
ұрылардың «элитасы» (Боден); қоғамдағы жоғары позициясы
бар адамдар, демек, әлеуметтік прогреске әсер ететін адамдар
(Л. Дюпре); ең үлкен байлыққа ие болу немесе ең үлкен беделге
ие болу (П. Лассуэлл). Екінші дүниежүзілік соғыстан бұрын элита
теориялары Италия, Германия, Францияда, соғыстан кейін - АҚШта кең таралды. Бұл теориялардың негізгі нұсқалары: «құндылық»
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(Ортега),
«макиавеллиевский»
(Бернхэм),
құрылымдықфункционалды (Келлер) [3].
Осылайша, ұзақ тарихи дәстүрлер мен дамыған ғылыми
құралдарды ескере отырып, әлеуметтік-философиялық және
гуманитарлық ғылыми білімде элитарлық парадигманың бар екендігі
туралы айтуға болады.
Қазіргі зерттеушілер олардың тұжырымдамалық көзқарастарына
байланысты «саяси элита» ұғымының мазмұнын әр түрлі
анықтайды. Ең ықпалды тұжырымдамалық тәсілдер: (а) позициялық
(құрылымдық, ұйымдастырушылық): жеке тұлғаның немесе топтың
элиталық құрамға кіруі немесе оған тәуелді еместігі олардың ерекше
әлеуметтік қасиеттер болған жағдайда қоғамның ресми қоғамдықсаяси құрылымындағы ұстанымымен анықталады (мысалы, Моска
мен Михельс атап өткен ұйымдастырушылық қабілеттер); (б)
функционалды (нәтижелі, шешуші), оған сәйкес осы санатқа саяси
шешімдер қабылдайтын немесе оларды қабылдауға айтарлықтай
әсер ететін адамдар кіреді (бұл тәсіл «ресми» және «биліктің нақты
тасымалдаушылары» ұғымдарын ажыратады); (с) халықтың белгілі
бір топтарының «элитарлылығының» маңызды критерийі ретінде
саяси ықпалға ие рецептор; (г) экономикалық («атауы бойынша
таңдау»): элиталық позицияларды салыстыру кезінде өндіріс
құралдарына қол жеткізуге және оларды басқаруға ерекше назар
аударылады (мысалы, Дж.Бернхаймның шығармаларында). Саяси
элитаны зерттеудегі ерекше бағыттар ретінде, сондай-ақ мінезқұлық (бихевиористік) және құндылықтық тәсілдер ретінде атап
өтуге болады [4].
Келтірілген жіктемедегі алғашқы екі тәсіл кейде элитаны
анықтаудағы статикалық-функционалдық тәсіл ретінде анықталады.
Мәселен, Р. Миллс («Билік элита» жұмысында) бұл жоғары
әлеуметтік-саяси позицияларды иеленетін, оларды басқалардан
жоғары көтеріп, өзінің мәртебесіне байланысты үлкен зардаптарға
ие шешімдер қабылдайтын тұлғалар екенін айтты. Бұл ұстанымды
ұйымдар мен институттарда ресми билікке ие және қоғамда
өмір сүруді ұйымдастыру ережелерін белгілейтін жоғары буын
шенеуніктерін ескере отырып, Т. Дай нақтылайды. Нормативтікқұндылықтық түсінік ұғымның бастапқы мәнінен туындайды
және билік құрылымында жоғары лауазымға ие немесе қаржылық
ресурстарға ие, және «үздік», «іріктелген», «сапалы»деген ұғымның
болмауынан бас тартады немесе күмәнданады. Басқаша айтқанда,
элитаның қалыптасуы жоғары моральдық ұмтылыстары бар ең
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қабілетті, лайықты өкілдердің табиғи іріктеуінің нәтижесі болып
табылады (В. Парето, Х. Ортега-және Гассет, А. Тойнби). Тағы бір
тәсіл – макиавеллилік, оның мәні кез келген қоғамның элитарлығын
мойындау, Мәңгілік, бастапқы теңсіздік идеясында және басқару
топтарының билікті барлық қолда бар және кез келген құралдармен
ұстауға ұмтылуы (Бернхэм) [5].
Соғыстан кейін саяси тәжірибені талдау орталығы АҚШқа ауысты. Қоғамдық пікірдің алғашқы салыстырмалы
зерттеулерін ХХ ғасырдың 20-30-шы жылдарының ортасында
әлеуметтанушылар Р.Линд және Х.Линд жүргізді. Олардың
зерттеулері элита өкілдерінің қазіргі қоғамдағы биліктің бөлінуі
туралы болжамдарын растады, дәлірек айтсақ кез-келген (оның
ішінде қазіргі демократиялық) қоғамдағы билеуші қабаттың
қажеттілігі. Бұл ғалымдар АҚШ-тың орташа қаласындағы шынайы
билікке өнеркәсіптік кәсіпорындардың иелері, кейіннен Т.Р. Дьюи,
Ф.Хантер элитаның ішіндегі бизнесмендердің басым ұстанымдарын
атап өтті. Соңғысының пікірі бойынша («Қоғамда кім басқарады?»
еңбегінде): «...саясатты қалыптастыратын топта экономикалық
қызығушылық басым». Г.Амонд пен С.Верба («азаматтық мәдениет
және демократияның тұрақтылығы») элит билігі – «демократияның
құрамдас бөлігі», әйтпесе, үкімет элитасының бақылауынсыз, элит
тарапынан демократиялық қоғамның саяси жүйесін атау мүмкін
емес деп айтқан. Д.Бернхэм элит теориясын макиавеллизм ретінде
бағалады, элита мен элита емес арасындағы айырмашылықтардың
әлеуметтік үдерістердің мәнін көріп, элита сипатын екі сапаға – күш
пен қулыққа, ал мақсаттары – билікте ұстаудың жалғыз ұмтылысына
дейін. А.Роуз қазіргі қоғам – әрқайсысының жеке элитасы бар
көптеген билік құрылымдарының жүйесі деген идеяны негіздеді.
Осылайша, әлеуметтанушы-элитистер көбінесе саяси билікті
«әлеуметтік немесе экономикалық әлемдегі қолайлы позиция»
ретінде қарастырады [6].
30-шы жылдардан бастап элитарлар элитаризмді «элитабұқара қатынастарының демократиялық оптимумы» түріндегі
демократиялық институттардың құндылығын мойындаумен
біріктіруге тырысты. (К.Маннгейм). Батыс әлеуметтануында
элитизмнің либералды-демократиялық түсінігі пайда болады,
соған сәйкес элитизм мен демократия үйлеседі (К.Маннгейм,
Дж.Шумпетер). Одан әрі элитизм элитаға барынша заңдылық, өмір
сүрудің ақталуы және әлеуметтік қажеттілік беру жағына қарай
дамуда. Элит қызметінде «кумулятивті теңсіздіктің» болуы немесе
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болмауы туралы (бақылауды қоғамның бір ресурсынан бірнешеге
ауыстыру); көптеген элита (Р. Миллс) билікті бытыраңқы орналастыру
немесе оны бір қолда бекіту туралы; элитаға кіру арналарының
қол жетімділігі немесе қол жетімсіздігі туралы даулар жүргізілуде.
Соғыстан кейінгі жылдары АҚШ-та элитизмнің бірнеше мектебі
қалыптасты: «макиавеллиевская» (Дж. Бернхем) және либералдық
(Г. Лассуэл). Соңғы мектеп элиталық плюрализм идеяларымен
шықты, ол заманауи демократиялық теорияның синомимі ретінде
қаралды. 60-шы жылға қарай АҚШ-та элитаризмнің құрылымдықфункционалдық нұсқасы қалыптасты (С. Келлер және т. б.), 70-90
жылдары-неоэлитизм [7, С. 67-167].
70-90 жылдары бірқатар американдық және батысеуропалық
саясаттанушылар (Т. Дай, Х. Цайглер,У. Домхофф және т. б.)
плюрализм, соның ішінде элиталық плюрализм теоретиктерімен
дауды жалғастыруда. Неоэлитисттер саяси құрылымның
плюралистік концепциясынан қазіргі заманғы индустриялық
қоғамдар деллеки деп санайды. Сонымен, қазіргі АҚШ-тағы
Р.Гамильтонның пікірінше, мемлекеттік монополиялық капитализм
жағдайында сөзсіз бюрократиялық болып табылатын және жеке
тұлғаның иеліктен кетуіне жол бермейтін автономды ұйымдардың
рөлінің төмендеу тенденциясы байқалады. Оның үстіне, бұл
топтар бюрократиялық әлеуметтік құрылымға айнала отырып,
жеке тұлғаны қорғауға қызмет етпейді, керісінше, манипуляциялық
элитаның қолында қосымша құралға айналады. «Плюралистік
демократияның» нәтижесі өте шектеулі демократия, әлеуметтік
пирамиданың жоғарғы қабаттарына бағытталған демократия
[8, С.166].
Технологиялық детерминизм авторлары мен футурологтардың
(Д. Белл, Дж. Гельбрайт, М. Новак, Э.Тофлер және басқалары)
еңбектерінде элита мәселесі орталық орындардың бірін алады.
«Жаңа элита» – жеке тұлғалардың элитасы емес, бірақ Корпоративтік
элита, жаңашылдар, менеджерлер – интеллектуалдар элитасы,
заманауи технологияларға қатысты функционалдық элита.
Өтпелі кезеңдегі элиталық зерттеулер ерекше қызығушылық
тудырады. 80-ші жылдары бұл бағытта, әсіресе Латын Америкасының
пост-авторитарлық елдерінде демократия орнату процесінде тұрған
елдердің элиталарында белсенді жұмыс болды. 80-жылдардың
90-шы жылдарында элитарлардың қызығушылығы Батыс Еуропа
елдерін және демократия жолына түскен бұрынғы КСРО-ны
зерттеуге ауысты. (А.Лейпхарт, Г. Элстер және т.б.) [9]. КСРО-
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да бұл саладағы зерттеулер көшбасшылық ұғымдарын, элиталар
теориясының сәтсіздігін және буржуазиялық қоғамдағы элитаның
өмір сүру заңдылықтарын өндіріс құралдары мен қоғамның тиісті
әлеуметтік-саяси құрылымына тең қол жетімсіздігінің себебінен
сын тұрғысынан жүргізілді. Кейіннен Г.К.Ашин «элита» ұғымдарын
марксистік теориямен ұштастыру мүмкіндігіне негізделді [9, С.83].
80-жылдардың аяғынан бастап идеологиялық тыйымдар алынып
тасталғаннан кейін, саяси әдебиетке ТМД елдерінің демократия
жолына түсуімен элитологияның жедел дамуы басталды. 2000
жылдардың аяғында жұмыстың көбеюімен, теориялық және
әдіснамалық тәсілдердің өзгеруімен көрінетін бұл мәселені зерттеуде
сапалы және сандық серпіліс болды. Шығармалардың көпшілігі
эмпирикалық сипатта және бірнеше мәселелерге арналған. Шартты
түрде жүргізілетін зерттеулерді бірнеше топқа бөлуге болады.
Бұл элитаның қоғамның әлеуметтік құрылымындағы орнын
анықтайтын, оның құрамын талдайтын, элита топтарының
жіктелуін, элита өмірбаянын сипаттайтын, оны жалдаудың тетіктері
мен әдістерін талдайтын зерттеулер. Мұндай жұмыстардың негізгі
тақырыбы – бұрынғы кеңестік номенклатура элитасының жаңа
билеуші элитаға айналуы. Бұл Г.К. Ашиннің, Н.С. Ершованың,
О.В. Крыштановскаяның,
Р. Медведевтің,
Ю.Ю. Фигатнердің,
О.И. Шкаратанның еңбектері [10].
Зерттеудің басқа тобы Ресейдің жаңа саяси элитасының қоғамның
саяси және экономикалық трансформациясының барысына,
элитаның саяси қатысу тәжірибесіне және оның қызметінің сипатына
әсер ету мәселесіне арналған. Олардың ішінде М.Н. Афанасьев,
В.В. Березовский, И.Е. Дискин, В. Красильщиков, А.Н. Николаев,
Е.В. Охотский, Б.М. Пугачев, Р.В. Рывкина, Елизаров, Гельман,
Рыженков, Гордон, Мельвиль, Согрин, Шевцов жұмыстары бар. [11].
Аймақтық саяси элиталарды қалыптастыру және трансформациялау
тақырыбы Ресей Федерациясының жаңа саяси жүйесінің
қалыптасуымен, сайлау жүйесінің ерекшеліктерімен, РФ Федеративтік
құрылымы шеңберінде федерация субъектілерінің экономикалық және
саяси дербестігінің жоғары дәрежесімен негізделген негізгілердің бірі
болып табылады. Бұған Д.В. Бадовский, В.Я. Гельмані, А.В. Дукиі,
Г.П. Зинченко,
И.В. Куколев,
А.К. Магомедов,
В.Д. Нечаев,
А.Б. Шатилов, А.Ю. Шутов жұмыстарын арнады [12].
Сонымен қатар, қоғамдық реформалардың векторы мен
динамикасы мінез-құлқына тәуелді әлеуметтік топтар ретінде
саяси және экономикалық элиталардың өзара іс-қимылы мен өзара
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іс-қимылы проблемасы да өзекті тақырып болып табылады. Бұл
проблематикаға Л. В. Бабаеваның, И.М. Буниннің, А.Е. Чирикованың
зерттеулеріне көңіл бөлінген. Кәсіпкерлік элита мен мемлекеттің
өзара әрекеттесуі А. Зудин, В. Лепехин, А. Мухин, А. Фортескью,
Я.П. Паппэ қарастырылды[13].
Саяси элитаны зерттеудің теориялық және методологиялық
аспектілеріне
Г.К. Ашин,
В.П. Пугачев,
Л.А. Резниченко,
Е.А. Таршис, А.В. Цветнова, В.Я. Гельман, И.Г. Тарусина, О. ГаманГолутвина, Дискин, Макаренко т. б. еңбектері арналған[14].
Ресейлік зерттеушілердің элитті зерттеуінде үш тақырыптық
бағытты атап өтуге болады: элита тарихи зерттеулері, жалпыресейлік
элит зерттеу, аймақтық элитаны зерттеу. Элитаның тарихи зерттеулері
билік және әлеуметтік мобильділік модельдерінің мағынасында
кеңестік билеуші элиталардың тарихының интерпретациясы болып
табылады (Гимпельсон, Коржихина, Фигатнер, Бонюшкин, Мохов,
Д. Бадовский). О. Гаман-Голутвинаның зерттеулері элиталық жалдау
модельдерінің қоғам даму типтеріне тәуелділігіне арналған. Орыс
элиталарының дамуының демократиялық емес табиғаты туралы
тарихи түсінік М. Афанасьевтің клиеллизмді зерттеуінде ұсынылған,
ол оларды әлеуметтік бейімделу механизмі ретінде анықтаған.
«Номенклатуралық квазикорпоративизмнің» бұл нысаны қоғамды
саяси құрылымдаудың жалғыз үлгісі болды [15].
Ресей ұлттық элитасын зерттеу екі проблемалы өлшем тұрғысынан
жүзеге асырылады. Біріншісі – стратификациялық зерттеулерді
жатқызуға болады, олардың басты назарында - элитаны ерекше
әлеуметтік топ ретінде талдау. Екінші – транзитологиялық, РФ саяси
режимін трансформациялау процестеріне элит әсерін талдауға
арналған. Бұл зерттеулер институционалдық жобалар (ВЦИОМ,
ИМЭМО, ИМЭПИ, ИНИОН және т.б. институттар), сондай-ақ жеке
зерттеулер шеңберінде жүзеге асырылды. Билік пен капиталға қатысы
бар барлық адамдарға билеуші таптың әртүрлі перспективаларын
талдау басталды, бұл «бизнес-элитаның» (К.И. Микульский,
Л. Бабаева,
А.Е. Чирикова,
И.Е. Дискин,
А.В. Понеделков,
О.В. Крыштановская), «аймақтық элита» (И. Куколев, Т. Рыскова,
М. Фарукшин, А. Шутов, Р. Галлямов, А. Магомедов, Титов,
Охотский, Дука) пайда болуына әкелді: Саяси және экономикалық
элиталардың өзара байланысы және олардың өзара іс-қимыл
механизмдері
бірқатар
зерттеулердің
(Зудин,
Перегудов,
Лапина, Барсукова С.Ю., Мельвиль, Либман А.М., Мухин А.,
Я.Ш. Паппэ), элит өзара қарым-қатынас формасы ретінде патрон-
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клиенттік қатынастар феноменіне (Афанасьев М. Н., Тощенко Ж. Т.),
элит қондырғыларын ағымдағы саяси процестерге қатысты зерттеу
(Головачев, Косова М. Н.) болды [16].
Аймақтық саяси және экономикалық элиталар арасындағы өзара
қарым-қатынастардың салыстырмалы зерттеулерінің нәтижелері
Лапина, Перегудов, Гельман, Рыженков, Бри. Саяси элиталардың
режимнің трансформациясына әсерін зерттеу шеңберінде элиташілік
қақтығыстар мен олардың өтпелі процестердегі рөлі талданды.
Ұлттық элита деңгейінде РФ-да элиташілік өзара іс-қимылдарға
арнайы зерттеулер жүргізілген жоқ, тек өңірлік элиталарды (Дука,
Дискин, Мельвиль, Елизаров, Гельман) зерттеу барысында ғана
жүзеге асырылды. Осылайша, Ресей элитологиясы елдің демократия
жолына кіруімен қарқынды даму кезеңіне енді, демократия
мен элитизмге қарсы тұрудан қоғамды басқару жөніндегі билік
элиталары қызметінің элита өмір сүруін түсіндіретін және ақтайтын
оның аксиологиялық моделіне деген функционалдық қажеттілігін
мойындау арқылы жол жүріп өтті. Онда элитаның әлеуметтікстатустық және қызметтік ерекшеліктерін талдауға бағытталған
элитаның құрылымдық-функционалдық моделі басым. Элитаны
зерттеуге көзқарасты дамыту кезеңдерін шамамен анықтауға
болады: 80-90 жылдардың соңында билік жүйесіндегі әртүрлі саяси
сегменттердің (Авторханов, Воронков, Малютин және т.б.) қатаң
конфронтациясына, 1991-1996 жылдары элита – клинтелланың
(Афанасьев, Бадовский және т. б.) формальды емес-тұлғалық
арналардың назарын аударды. 1996-1997 жж. кейін зерттеушілер
Ресей саяси элитасының түрлі сегменттерінің өзара қарымқатынасы сипатының өзгеруін, биліктің барлық деңгейлердегі
жариялылығының өсуін және оның қызметінің жалпы нормаларын
белгілеуге және мүдделерді шоғырландыру жолдарын іздестіруге
байланысты қызметінің ұтымды болуын (Лапина, Гельман және т.
б.) белгілейді [17]. Жалпы, ресейлік элитология әлеуметтік
үдерістер аясындағы «элита-бұқара» дихотомиясындағы өзара
қарым-қатынасты талдай отырып, «билік-халық» қайшылығының
дамуындағы өзгерістерді атап өтті.
Элитаны талдауға арналған қазіргі зерттеулерде әдіснамалық
тұрғыдан белгілі бір зерттеу тәсілдері қалыптасты. Элитизмнің
әдістемелік
қондырғылары:
элитизмнің
психологиялық
негіздемелері, элитаға өркениеттік көзқарас, бюрократия,
көшбасшылық тұжырымдамалары, орта деңгейдегі теориялардың
кең спектрі, эмпирикалық тәсілдер. «Психологиядан» дәлелдерді
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шартты түрде үш топқа бөлуге болады: инстинктивистік, фрейдистік
және бихевиористік.
Бірінші Позиция (У. Макдаугалл, К. Лоренц) мыналардан
тұрады: қоғамның элитаға және бұқараға бөлінуі - туа біткен
жеке қасиеттерінің салдары, генетикалық бағдарламаланған
инстинктардың салдары: көпшілік және билік шөлінде кезеңділік
пен мойынсұну және азшылықты басқаруға ұмтылу. Осының
салдарынан қоғамдағы Элиталы ұстаным үшін күрес жүріп жатыр.
Дж. Джиттлер индивид элита тиесілі туа біткен психикалық
қасиеттерді көрсетеді. М.Гинсберг және т.б. әлеуметтанушылар
элитаризмді адамдардың жеке қабілеттерінің айырмашылықтарына,
адамдардың көпшілігінің көшбасшылардың болуына шөлдеуіне
сілтемелермен негіздейді. Демек, элита мен массаға бөлу адамның
табиғатына сәйкес келеді. Г.Тардтың еліктеу теориясын ұсына
отырып, оның ізбасарлары, қазіргі әлеуметтанушылар бұқара
жетістікке жеткен адамдарға еліктейді дейді. Олардың арасында
танымал Г. Лебон бар, ол адамдар ойлану қабілетін жоғалтады,
эмоциялар мен инстинкттерге итермелейді, сондықтан толық көсем
немесе көшбасшы топқа бағынады.
Консервативті элитарлар өз нәтижелерін математикалық
есептеулермен растайды. Сонымен, А.Фриш, статистикаға сәйкес,
мың адамның ішінен оннан астамы шығармашылық белсенділікке
қабілетті екенін анықтады (және, демек, элиталық позицияларды
алады). А.Коулмен байлықты бөлудің математикалық моделін
ұсынды, соған сәйкес бөлу қабілеті жоғары адамдарға бөлінеді.
Бұған IQ тесттерін элитизмнің психологиялық негіздемесі ретінде
түсіндіру кіреді.
Бихевиористік түсінік (Б. Скиннер және т.б.) интуитивизмге
қарама-қарсы сыртқы орта, ең алдымен әлеуметтік орта адамдардың
мінез-құлқын, адамның элитаға деген ұмтылысын анықтайды генетиканың салдары емес, әлеуметтік қажеттіліктер, әлеуметтік
ынталандырулар. Адамның мінез-құлқы әлеуметтік және мәдени
факторлардың әсерінен қалыптасады, олар адамның элитаға
түсуге ұмтылысын ынталандырады. Осыдан мақсат – адамның
мінез-құлқын ынталандыратын механизмдерді зерттеу. Фрейдизм
элитаризмнің психологиялық түсіндірмелерінің бірі ретінде беделге
деген қажеттілік әкесіне сағынышы ретінде «жаппай адамда»
өмір сүреді деп болжайды, элита бұл массаның қажеттілігін оны
өзімен алып жүру үшін пайдалануға тырысады. Нәтижесінде адам
элитаға бағынып, бюрократиялық машинаның бұрандасы болып
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қанағаттанады. Массалардың элита Фрейд, Лебон сияқты бағынуы
бұқаралық психологияның феноменімен байланыстырады, ол ақылға
қонымды емес, инстинкт пен эмоциялар тудырады. Фрейдизмнің
ізбасарлары А. Адлер мен Г Лассуэлллл элита – толық емес кешен
өтемақы алуға ұмтылды.
Неофрейдисттер (Э. Фромм, В. Рейх, Э. Эриксон және т.б.)
адамның бейімділігі жеке тұлғаның қалыптасуының әлеуметтік
процесінің нәтижесінде пайда болатынын көрсетеді. Үстемдікбағыну психологиясы оның себебі емес, әлеуметтік жүйеге
бейімделуді білдіреді.
Элитаға
өркениеттік
көзқарастың
бастауы
бар.
Ол
Н.Я. Данилевскийдің еңбектерінде дамыды, ол мәдениеттер
типологиясының жалпы теориясын тұжырымдады, оны А.Тойнби
осы бағытта жалғастырды, ол Н.Данилевскийдің, О.Шпенглердің,
А.Бергсонның еңбектеріне сүйенді. Оның пікірінше, әлеуметтік
шығармашылық актілері – шығармашылық азшылықтың ісі, яғни
элитаның ісі; өркениет элита серпінді болған кезде дамиды және
оның шығармашылық потенциалын жоғалтқан кезде пайда болады,
бұл жағдайда ол жаңа шығармашылық элитаны (контрэлитаны)
бұғаттауға тырысады. Қоғамның құлдырауының себебі - элитаның
құлдырауы.
Әлеуметтік стратификация бойынша жұмыстардың авторы
П.Сорокин оны жоғары және төменгі қабаттардың болуы
ретінде ұсынды. Оның негізі құқықтар мен артықшылықтардың,
жауапкершіліктер мен міндеттердің біркелкі бөлінбеуі болып
табылады. Элитаның қабілеті жоғары болған кезде стратификация
пирамидасы күшті; элита жабық болған кезде, әлеуметтік төменгі
таптардың ең дарынды өкілдерін басқаруға кедергі жасағанда, қоғам
жойылады. Революция жақындап келеді, еркін айналым жолын
босатады, екінші кезеңде революция жаңа «елек» салу арқылы
өзінің қателіктерін жояды және айналым кері қозғалысты алады.
Л.Гумилев өз еңбектерінде элиталардың рөліне өркениеттік
көзқарастың өзіндік модификациясын ұсынды. Ол өркениеттердің
дамуы мен өсуін элиталардың арасында айқын көрінетін
құмарлықтың, белсенділіктің, шығармашылық ұшудың сапасымен
байланыстырады. Этностың мінез-құлқындағы құмарлықтың
жоғарылау кезеңінде, элитаға қабілетті адамдарды іріктеу
ықтималдығы жоғары, этностар пассионарлықтың төмендеуін
сезген кезде, элитаға таңдау жүйесі тез тозады. Осылайша,
өркениеттік тәсіл элитаның қалыптасу заңдылықтарын және саяси
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элиталардың ерекшеліктерін мәдени және өркениеттік ұқсастықтан
және өркениеттік және геосаяси факторлардың өзара әрекеттесуінен
алуға мүмкіндік берді.
Элитизмнің негізі болған келесі тәсіл – бюрократия ұғымы.
М.Вебер бюрократия теориясының негізін қалады, оның орны мен
рөлін түсіндірді. Ақсүйектер элитасын алмастырған бюрократиялық
элита қоғамды ұтымды басқаруды білдіреді. Оның пікірінше,
ондағы шешуші рөл мамандарға, техникалық мамандарға тиесілі, ол
жүйенің функциясы ретінде әрекет ететін ғылыми басқару әдістеріне
сүйенеді. Веберден бастап, бюрократия теоретиктері Р.Мертон,
Бленд, С.Липсет және басқалары бюрократизация процесін «қан
элитасын» «білім элитасы» ауыстырған кезде индустриалды
қоғамға тән кең ұтымдылық процесінің көрінісі деп санайды.
Бюрократияны талдауды М.Восленский, М.Мейер, В.Стивенсон,
С.Вебстер, А.Эцзиони және басқалар жалғастырды. Бюрократия
тақырыбы да технологиялық элитаризмде (Дж . Бернхэм және т. б.),
элитаның ұйымдастырушылық (функционалдық) теориясына дейін,
содан кейін элитаризмді негіздеудегі технологиялық детерминизм
позициясына дейін эволюцияланған [18].
Бұл кезеңде элитарлық теория элиталардың жалпы
еуропалық интеграциядағы рөлі туралы жаңа көзқараспен
байытылды. Бұл тұрғыда ұлттық элиталардың басты рөлі –
бұл ұлттар құрылымдарында өз халқының мүдделерін ұсыну
функциясы. Г.Бест, Д.Ленгуель, Л. Верзичеллидің пікірінше,
еуропалық интеграция элиталардың бастамасы, олардың бейбіт
ынтымақтастық пен экономикалық және саяси интеграцияға
бағытталғандығы нәтижесінде жүзеге асырылады [19]. Олардың
пікірінше, элиталардың құрылымы саяси және әлеуметтік
институттардың қалыптасуы мен көбеюіне айтарлықтай әсер етеді:
элитаның бөлінген құрылымы Әлеуметтік және саяси тәртіптің
ұдайы өсуінде Елеулі бұзушылықтармен байланысты, ал элитаның
бірыңғай құрылымы неғұрлым тұрақты әлеуметтік құрылыммен
және мекемелердің неғұрлым келісілген жұмысымен байланысты.
Тұрақты өкілдік институттардың негізіне қатысты Хигли, Бертон
теориялары демократиялық институттар өкілдік демократия
шеңберінде институттардың жұмыс істеуіне және элит жұмысына
қатысты консенсусты қамтамасыз ететін элиталық реттеу негізінде
өркендеуі мүмкін деп болжайды.
Элитаны біріктіруге үстем идеологияны енгізу арқылы немесе
консенсус арқылы қол жеткізуге болады. Тек элиталық есеп айырысу
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консенсусты қамтамасыз етеді, бірақ ресми келісім түрінде міндетті
емес. Бұл процесс еуропалық деңгейлі басқарудың еуропалық
жүйесін құруға және жұмыс істеуге негізделеді, яғни еуропалық
элита бөлісетін және Еуропаның интеграциясы үшін қолайлы
көзқарастар жиынтығына негізделген.
Қазақстандық қоғамдық ой-пікір элитарлық зерттеулерге
де назар аударады, өйткені бұл құбылыстың маңызы, оның
посткеңестік дәуірдегі әлеуметтік қайта құру процестеріндегі рөлі
мен әсері сөзсіз. Қазақстан Республикасындағы оқу элиталарының
инфрақұрылымына зерттеушілер тобы да, жеке ғалымдар да
кіре алады. Институционалдық тұрғыдан, элиталарды зерттеудің
кейбір аспектілері Қазақстан Даму институты, Vipproblem, АСИП,
КИСИ және басқа кеңес беру құрылымдары сияқты зерттеу
құрылымдарының зерттеу объектісіне айналды, алайда жоғары
оқу орындары шеңберінде элиталарды зерделеу жөніндегі тұрақты
бөлімшелер пайда болған жоқ, бұл қаржы және ұйымдастыру
проблемаларымен байланысты.
Жеке зерттеулер аясында Қазақстанның жаңа саяси элитасын
қалыптастыру мәселелеріне Б.Г. Аяғановтың, Г.Т. Илеуованың,
М.Б. Кузнецованың, Н.А. Абуеваның жұмыстары арналған. Бұл
мәселе
Т.Т. Исмағамбетов,
Р.Қ. Қадыржанов,
Н.Э. Масанов,
Н.Т. Қангереев еңбектерінде Тарихи талдауға ұшырады. Элита
құндылығын Я. Испаев, А. Пугаев, Н. Амрекулов пайдаланған.
ҚР саяси элитасын қалыптастырудың заңнамалық аспектілеріне
М.С. Машан, А.К. Төлеғұлов назар аударды, бейресми қарымқатынастардың мемлекеттік басқаруға әсері А.К. Сәдуақасова қаралды.
Саяси элитаның феноменінің ерекшеліктеріне Бельгибаев С.Т.,
Қадыржанов Р.Қ., Төлеғұлов А.К., Олжабаев Л., Жүсіпова А.С.
және. саяси элитаның реноменклатуризациясының тенденциялары
Н.И. Осиповтың, Капанова К.Х. зерттеулерінде қарастырылған.
В.Хлюпин, А.Грозиннің зерттеу объектісі болып жаңа саяси элитаның
қалыптасуы, элита айналымы, өзара әрекеттесу тенденцияларын
анықтау және Қазақстанның экономикалық және саяси элиталарының
саяси қатысуын сипаттау туралы Ашимбаев Д., Хлюпин В., Чеботарев
А., Сулейменов Н., Игалиев М., Андреев В., оның ішінде саяси және
экономикалық элиталар, олардың өзара әрекеттестігі Масанов Н.Е.,
Умбеталиева Т.Б. Қазақстандық элитаның саяси қатысуын
талдау ресейлік саясаттанушы А.Куртовтың зерттеуіне арналған.
М.Чешковтың еңбектерінде посткеңестік Азиядағы транзиттегі
әлеуметтік құрылыстың әртүрлі аспектілері қарастырылған [20].
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Қазақстанның саяси жүйесін жаңғырту мәселесіне аталған
зерттеу тақырыбы контексінде Әшімбаев М.С., Арынова Е.М.,
Абенов Е.М., Биекенов М.А., Бурханов К.Н., Жүнісова Ж.К.,
Жансүгіров Ж.А., Кадыржанова Р.Қ., Машан М.С., Сәтпаев Д.А.,
Нысанбаев А., Үмбеталиева Т.Б., Тасмагамбетова И.И., Карин Е.Т.,
Романова Н.В., Шоманов А.Ж. және т. б.зерттеулер арналған. [21]
Осылайша, отандық элитологиядағы элит білім беру процесінің
мәселелерін зерделеуде кешенді тәсілдің қалыптасуы туралы айтуға
ерте.
Объектіні зерттеудің күрделілігіне, элит түрлі сегменттерінің
қондырғылары мен мінез-құлықтары туралы сенімді деректердің
жеткіліксіздігіне, элиталардың салыстырмалы ұлттық және
аймақтық, саяси және экономикалық зерттеулерінің, элитаралық
өзара іс-қимыл зерттеулерінің жетіспеушілігіне тап болатын элиттің
одан әрі теориялық-әдіснамалық және практикалық зерттеулері
талап етіледі.
Евроэлит зерттеу тәжірибесі ұлттықтан жоғары құрылымдағы
ұлттық мүдделерді білдіруші ретінде ұлттық құрылымдарда (ТМД,
ШЫҰ және т.б.) біздің еліміздің мүдделерін білдіру бойынша
олардың әлеуетін дамыту бөлігінде отандық элита үшін көрінеді.
Еуропалық элиталар жағдайында оларға ортақ еуропалық кеңістікке
тиістілік сезімі, өз мемлекеттері үшін жауапкершілікті сезіну
және ұлттық элиталардың тығыз өзара іс-қимылы тән, бұл жалпы
еуропалық деңгейде элитаның әлеуметтік және институционалдық
желілерінің пайда болуына алып келді.
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ҒТАХР
11.25.25
Дархан ЖҰМАҒАЛИЕВ
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі,
Мемлекет тарихы институтының ғылыми қызметкері,
гуманитарлық ғылымдар магистрі
ӘЗІРБАЙЖАНДА ТАРИХИ ЖАДЫНЫ
ҚАЛЫПТАСТЫРУ САЯСАТЫ
Аңдатпа. Мақалада Әзірбайжанда мемлекеттің идеологиялық
негіздерін қалыптастыру және армян насихатына қарсы әрекет
ету үшін жүргізілетін «тарихи саясатты» іске асырудың кейбір
аспектілері қарастырылады.
Әзірбайжанның тәуелсіздік жолында көрші Армениямен қарымқатынастың шиеленісуі қатар жүрді. Ел алдында мемлекеттік
тәуелсіздікті мойындау және нығайту, карабах қақтығысын реттеу
сияқты маңызды міндеттер тұрды. ХХ ғасырдың 80-ші жылдарының
соңынан бастап Арменияның Әзербайжанға аумақтық наразылықтар
білдіруі тарихшылар назарының осы салаға аударылуына себеп
болды.
Әзірбайжанда тәуелсіздікті қалпына келтірумен қатар, тарих
ғылымының дамуында жаңа кезең басталды. Кеңес идеологиясынан
арылған тарихшылар іс-әрекет еркіндігін алды. Әзірбайжан
тарихшыларының алдына халық арасында әділ тарихи білімді
қалыптастыру және армян тарихшылары тарапынан тарихи
дереккөздердің бұрмалануына қарсы күрес бойынша күрделі
міндет қойылды. Ұлттық бірегейлікті қалыптастыру барысында
алғашқы қадамдар жасайтын және көрші Армениямен қақтығыстық
жағдайда қалып отырған Әзірбайжан үшін естелік саясатының
маңызы басым болып табылады.
Соңғы жылдары Әзірбайжанның өткен тарихындағы оқиғалар
мен құбылыстар туралы естелік қоғамдық көңіл-күй, халықтың
ұлттық сана-сезімін білдіруі үшін қуат көзіне айналды. Жоғарыда
айтылғандар негізінде біз Әзірбайжанда естелік орындарының
орталықтары құрылғанын көріп отырмыз. Бұл орталықтарға өз
кезегінде халықаралық аренада ұлттық саясатты ілгерілетудің
маңызды құралы болып табылатын ұжымдық тарихи естелікке
зерттеулер жүргізу қызметі жүктелген.
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Әзірбайжан, Армения, карабах қақтығысы.
Дархан Джумагалиев
ПОЛИТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты реализации «исторической политики» в Азербайджане, проводимой для
формирования идеологических основ государства и противодействия армянской пропаганде.
В Азербайджане путь к независимости сопровождался обострением отношений с соседней Арменией. Перед страной стояли такие
важные задачи, как признание и упрочение государственной независимости, урегулирование карабахского конфликта. Предъявление
Арменией территориальных претензий к Азербайджану с конца 80-х
годов ХХ века, обратило внимание азербайджанских историков и на
эту область.
С восстановлением независимости в Азербайджане начался новый этап в развитии исторической науки. Историки, освободившись
от советской идеологии, получили свободу деятельности. Перед
историками Азербайджана стала сложная задача формирования у
народа верных исторических знаний и борьба с фальсификацией
исторических источников со стороны армянских историков. Политика памяти является приоритетной для Азербайджана, который
делает первые шаги по созданию национальной идентичности и находится в состоянии конфликта с соседней Арменией.
В последние годы память об исторических событиях и явлениях прошлого в Азербайджане стала мощным источником для общественных настроений, выражения национального самосознания народа. Исходя из вышесказанного, мы видим, что в Азербайджане
создаются центры мест памяти, которые взяли на себя функции проведения исследований коллективной исторической памяти, которые
в свою очередь являются важным инструментом по продвижению
национальной политики в международной арене.
Ключевые слова: историческая политика, историческая память,
Назарбаев, Азербайджан, Армения, карабахский конфликт.
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Darkhan Dzhumagaliyev
POLICY FORMING HISTORICAL MEMORY IN AZERBAIJAN
Abstract. Paper considers some issues of realization Historical Policy
in Azerbaijan implemented to form ideological basis of the state and
Armenian propaganda opposition.
Azerbaijan’s way to independence was accompanied by aggravation
of relations with neighboring Armenia. The country faced such important
tasks as recognition and strengthening state independence, arrangement
of Karabagh Conflict. Armenian territorial claims submitted to Azerbaijan
drew attention of Azerbaijani historians to this area since the late 1980s.
Restoration of independence of Azerbaijan began new stage of
development of historical studies. Historians disengaged from Soviet
ideology got freedom of activity. Azerbaijani historians faced difficult
task of forming the right historical knowledge among the people and the
fight against falsification of historical sources by Armenian historians.
Politics of memory plays an important role for Azerbaijan which is taking
the first steps towards creation of national identity and is in a state of
conflict with neighboring Armenia.
In recent years memory of historical episodes and events has become
strong source of public attitude of mind, demonstration of national identity
in Azerbaijan. In view of the foregoing, we can see that historical centers
are being created in Azerbaijan accepted responsibility for implementation
of historical researches of collective historical memory which is the main
mechanism to promote the national policy on the global stage.
Key words: Politics of Memory, Historical Memory, Nazarbayev,
Azerbaijan, Armenia, Karabagh Conflict.
Кіріспе
80-ші жылдардың аяғында және 90-шы жылдардың басында
әлемдік қауымдастықтың назары шығысқа ауды. Бүкіл әлемнің көз
алдында соңғы ұлы империя - Кеңес Одағы ыдырады. Бұл процесс
көптеген елдерге ықпал етуіне байланысты дүниежүзілік ауқымдағы
тарихи мәнге ие болды. Бір ширек ғасырдың өтуіне қарамастан, осы
оқиғаның салдары қазіргі әлемнен де көрініс алуда.
Енді жаңа тәуелсіз мемлекеттерде кеңестік тарих ғылымының
орнына ұлттық тарих келді. Өз идеологиясымен ерекшеленетін
кеңестік тоталитарлық жүйе құлағаннан кейін, ұлттық тарихты,
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тіл мен мәдениетті естен шығарған соң, тарихты қайта қарастыру
мәселесі туындады. Жаңа республикалар тарихқа жиі сүйене
отырып, өзінің сыртқы және ішкі саясатының басымдықтарын
анықтай бастады. Бұның бәрі Әзірбайжан жүргізетін тарихи
саясатты мұқият зерделеу қажеттілігін көрсетеді.
Тарихи саясат
«Тарихи саясат» терминін ХХ ғасырдың 80-ші жылдарының
аяғында неміс тарихшылары енгізді, кейіннен оны поляк
тарихшылары қабылдап, одан әрі дамытты. Ресей тарихшысы
Алексей Миллердің берген анықтамасы бойынша «тарихи саясат –
бұл биліктегі саяси күштер мемлекеттің әкімшілік және қаржылық
ресурстарын пайдалана отырып, тарихи оқиғалардың белгілі бір
түсіндірмелерін үстемдік ретінде бекітуге ұмтылатын тәсілдер мен
әдістер жиынтығы» [1, 19]
Қазіргі таңда тарихи саясатты зерттеу бүкіл әлемде, оның ішінде
бұрынғы коммунисттік мемлекеттерде кеңінен тараған. Тарихқа
саясаттың белсенді араласуы әрбір елде болатын жайт, ол тек
мемлекеттік әкімшілік жүзеге асыратын іс-шаралардың ауқымымен
ғана ерекшеленеді. Бұрынғы КСРО-да теңдессіз «тарихы ұлттандыру»
қайта құрудан зор әсерде болған көптеген көрнекті қоғамтанушылар
«кеңестік тарихшыларды әлемдік ғылыми қауымдастыққа қайтару
процессінің қайтымсыз екеніне сенім білдірген кезде зор қарқынмен
тарала бастады» [2].
Тарихи естелік бұрынғы кеңестік республикалардағы ұлттықмемлекеттік құрылыстың іргелі негізіне айналды, алайда бұл естелік
өте таңдамалы сипатта болды. Жаңа тәуелсіз елдер өзінің бұрынғы
және соңғы тарихының бәрін «ұмытып», кеңестік дәуірден кейінгі
ұлттық идеологиясын құрды.
Астана – түркі әлемінің ордасы
Тәуелсіздікке қол жеткізілген 25 жыл ішінде Қазақстан
әлеуметтік-экономикалық дамуда, саяси жүйені реформалауда үлкен
жетістіктерге қол жеткізді, халықаралық аренада жоғары беделге ие
болды. Қазақстанды әлемдік қауымдастық көшбасшы және өңірдегі
негізгі серіктес ретінде, бұрынғы кеңестік кеңістіктегі геосаяси
процестерге өзіндік ықпалы бар қатысушы ретінде қабылдайды.
Қазақстан әлемдік саяси аренада диалог орнату және өз бастамаларын
ілгерілету үшін жаһандық алаң ретінде әрекет етеді.
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2012 жылы Астана түркі әлемінің мәдени орталығы болып
жарияланды, бұл Астананың шығыс және батыс өркениеттері
арасындағы көпір ретіндегі рөлін айқын көрсетуге мүмкіндік берді
[3].
Бұны ұйымдастырудағы негізгі мақсат – ортақ материалдық
және мәдени ескерткіштерді сақтау, дамыту және болашақ ұрпаққа
жеткізу үшін түркі халықтары арасындағы ынтымақтастық.
Түркі тілдес республикалар арасындағы екіжақты, сондайақ көпжақты қарым-қатынасты дамыту олар тәуелсіздік алған
сәттен бастап қазіргі уақытқа дейін Қазақстанның сыртқы
саясатының алдыңғы кезектегі міндеті болып табылады. Түркия
Республикасының президенті Реджеп Тайип Эрдоган атап өткендей:
«Бүгінде адами және экономикалық ресурстары бар тарихи
тәжірибесінің нәтижесінде түркі әлемі Еуразиялық кеңістіктегі
ынтымақтастыққа үлкен үлес қоса алады. Біз ХХ ғасыр ұсынған осы
мүмкіндікті жақсы пайдалануға тиіспіз» [4].
Нұрсұлтан Назарбаевтың бітімгерлік рөлі
Коммунистіктен кейінгі жаңа дәуір ескі қақтығыстарды жоя
алмауымен қатар, өзімен бірге халықаралық қауіпсіздікке жаңа
сын-қатерлер алып келді. «Темір шымылдықтың» ашылуы бұрын
көптеген жылдар бойы бір-бірінен қол үзген түркі халықтарының
тағдырына елеулі әсерін тигізді. Осы халықтардың өзара қарымқатынастарының жаңа тарихы басталды [5].
Бітімгерлік – барлық қазіргі халықаралық қақтығыстардың ең
маңызды қызмет салаларының бірі. Ол Ежелгі Грецияда пайда болды
және грек қалалары арасындағы дауларды реттеуде қолданылды.
Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан мен Әзірбайжан
арасындағы екіжақты қарым-қатынастарды дамытудағы және жалпы
өңірдегі бейбітшілік пен тұрақтылықты орнатудағы баға жетпес рөлін
атап өткен жөн. Нұрсұлтан Назарбаевтың күш-жігерінің арқасында
түрлі елдер арасындағы қарым-қатынастарда шиеленістер азая түсті.
Нұрсұлтан Назарбаевтың бітімгершілік миссиясының нәтижесінде
Қазақстан Арменияның әскери агрессиясы салдарынан туындаған
Таулы Карабах қақтығысын реттеу төңірегінде тараптар арасында
ымыраластырушы болды.
1992 жылдың көктемінде ЕҚЫҰ шеңберінде Карабах қақтығысын
реттеу жөнінде Минск тобы құрылды. Алайда, сол жылдың тамыз
айының соңында Минск тобы аясындағы келіссөздер тығырыққа
тірелген кезде, Нұрсұлтан Назарбаев екі елді ымыраластыруда
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бастамашылдық танытты. Бұл бастамашылдық Бакуде де,
Ереванда да жақсы қабылданды. 27 тамызда Қазақстан Елбасының
шақыртуымен Алматыда Армения және Әзірбайжан елдерінің
Сыртқы істер министрлерінің кездесуі өтті. Бұл кездесуде
тараптардың 60 күндік татуластығы туралы уағдаластыққа қол
жеткізілді, оны бақылау Қазақстан Президентінің Әзербайжан мен
Армениядағы өкілдеріне тапсырылды.
Қазақстан мен Әзірбайжан арасындағы өзара қарым-қатынастағы
бетбұрыс кезеңі 1993 жылы Әзірбайжан Республикасында билікке
Гейдар Алиевтің келуімен басталды. Гейдар Әлиев түркі халықтары
мен мемлекеттері арасындағы көпжақты ынтымақтастықты
дамыту үшін көп күш жұмсады. Қазақстан мен Әзірбайжан
көшбасшыларының 1996 жылы Бакуде кездесуі екіжақты қарымқатынастың дамуына жаңа сапалы серпін берді [6]. Сапар барысында
Таулы Карабах қақтығысын реттеу жолдары талқыланды. Нұрсұлтан
Назарбаев: «Қазақстан да, Армения да, Әзірбайжан да, Грузия
да мемлекеттік шекаралар мен аумақ тұтастығының бүлінбеуін
қағидат тұтатын ЕҚЫҰ мүшелері болып табылады. Мен басқыншы
сепаратизмге қарсымын. Егер жер бетінде тұратын барлық халық пен
ұлттар өз мемлекеттерін құру үшін соғысатын болса, не болатынын
елестетудің өзі қиын» [7].
1994 жылы жасалған Қарабах қақтығысы аймағында оқ атуды
тоқтату туралы келісім әскери қақтығысты тек уақытша тоқтату ғана
болды. ЕҚЫҰ Минск тобына 25 жыл бойы қақтығыс аймағындағы
бітім режимін сақтауға ықпал етуге қол жеткізсе де, ол Карабах
қақтығысын шеше алмады.
2010 жылы Қазақстан ЕҚЫҰ төрағасының елі ретінде Әзірбайжан
мен Арменияға Таулы Қарабах бойынша бейбіт келіссөздерге
арналған диалог алаңын ұсынды. Қазақстан Таулы Қарабахты
Әзірбайжан аумағы деп санайды және кез келген қан төгуге қарсы
әрекет етеді және тараптарды қақтығысты бейбіт әдіспен реттеуге
шақырады.
Ғасырлар бойы мызғымаған және ортақ тарихқа, мәдениетке,
дәстүр мен тілге негізделген Қазақстан мен Әзірбайжан арасындағы
ынтымақтастық Қазақстанның тәуелсіздігі кезеңінде табысты дамып
келеді. Бұл табысты ынтымақтастық, сондай-ақ, екі елдің өңірлік
және әлемдік деңгейдегі халықаралық проблемаларға көзқарастары
мен ұстанымдарының ортақтығымен және осы елдердің түрлі
оқиғалар барысында бір-біріне барынша қолдау көрсетуімен де
байланысты.

&

ҒЫЛЫМИ-САРАПТАМАЛЫҚ ЖУРНАЛ

№4 (64) 2019

115

Әзірбайжандағы тарихи естелік
Сұрапыл соғыстың аяқталуы алдымен мемлекетаралық
қақтығыстар өткен өмірде қалады деген үміт берді. Алайда, бұл
үміт ақталмай, тарихтағы қақтығыстар сол күйінде қалды. Сонымен
қатар, 1980 жылдардың соңында - 1990 жылдардың басында
қарулы қақтығыстар халықаралық қатынастардағы ең өзекті
проблемалардың біріне айналды.
Әзірбайжанның тәуелсіздік жолында көрші Армениямен қарымқатынастың шиеленісуі қатар жүрді. Осылайша, Әзірбайжанда ауыр
қоғамдық-саяси жағдай қалыптасты. Әзірбайжан Республикасының
Жоғарғы Кеңесі 1989 жылдың 23 қыркүйегінде Әзірбайжан Кеңестік
Социалистік Республикасының Тәуелсіздігі туралы Декларацияны
қабылдады [8]. 1990 жылғы 18 қазанда мемлекет тәуелсіздігін
қалпына келтіру туралы Конституциялық акт қабылданды [9].
Мемлекеттік тәуелсіздікті қалпына келтіру Әзірбайжан халқының
тарихындағы ірі оқиға және жаңа кезеңге бастама болды. Жас
республиканың алдында мемлекеттік тәуелсіздікті мойындау және
нығайту, Қарабах қақтығысын реттеу сияқты маңызды міндеттер
тұрды. Сол сәттен бастап Әзірбайжан үлкен тарихи жолдан өтті [10].
Әзірбайжанның жаңа тарихы ұлт-азаттық қозғалыс, ұлтшылдық
серпіліс, армян-әзірбайжан қақтығысы көріністерінің қоспасын
білдіреді. Әзірбайжан Республикасы 1991 жылы тәуелсіздікке
қол жеткізгеннен кейін мемлекеттілікті жүйелі түрде нығайту мен
дамытуға және халықаралық құқықтық нормалар мен қағидаттар
негізінде, сондай-ақ мемлекеттердің егемендігі мен аумақтық
тұтастығын құрметтеу және ішкі істерге араласпау қағидаттарында
ұлттық мүдделерді қорғауға, қалыптастыруға бағытталған дербес
сыртқы саясатты жүргізе бастады.
Белгілі болғандай, сұрапыл соғыс жағдайында әлемдік екі
жүйенің күресі мен қақтығысы тарихшыларға қандай да бір ықпалын
тигізеді. Тарихи ғылым, ең алдымен, саяси мақсаттарға қызмет етуге
бағытталған. ХХ ғасырдың 80-ші жылдарының соңынан бастап
Әзірбайжанға Арменияның аумақтық наразылықтар білдіруі осы
салаға Әзірбайжан тарихшыларының назарын аудартты [11].
Транзиттік қоғамдарда тарихи естелік пен ұлттық тарих
мәселелері ұзақ уақыт бойы өз өзектілігін сақтап келеді. Тарих
ескі саяси режимдерді бұзу, сондай-ақ демократиялық тәжірибені
санкциялауға және жаңа режимдерге заңдылық беруге арналған
жаңа институттарды құру ісінде де күш-қуатты жұмылдыру ресурсы
болып табылады. Ұлттық тарих, дәлірек айтқанда, әр түрлі саяси
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күштердің өкілдері тарапынан тарихтың өткеніне көзқарас қоғам
пікірінің алшақтықтауына жиі жол береді [12].
Әзірбайжанда тәуелсіздікті қалпына келтірумен қатар тарих
ғылымының дамуында жаңа сапалы кезең басталды. Кеңес
идеологиясынан арылған тарихшылар іс-әрекет еркіндігін алды.
Әзірбайжан тарихшыларының алдына халық арасында әділ тарихи
білімді қалыптастыру және армян тарихшылары тарапынан тарихи
дереккөздердің бұрмаланумен күресу бойынша күрделі міндет
қойылды.
Әзірбайжан
үлесіне,
КСРО-ның
басқа
да
бұрынғы
республикаларына сияқты, кеңестік ұлттық саясатпен анықталған
шекаралар тиді. Бұл ұлттық саясат тәуелсіздіктің бастапқы
кезеңіндегі келеңсіздіктердің басты себебі болды.
Жаңа
серпін
бұрынғы
кеңестік
кеңістікке
мұндай
зерттеулерге, символдық практикаларды және әлеуметтік
естеліктің институцияландыру процесінің қазіргі заманғы
нысандарын: «естелік саясатын», «бірдейлік саясатын», «тарихты
саясаттандыруды» және «тарихи саясатты» зерттеуге ынталандырған
саяси және идеологиялық өзгерістер әкелді. «Жалпы естелік»
үшін идеологиялық негіздерді іздеу және нақты және қияли «ұлт
бабалары» «Отан алдында» құрбан еткендерді ақтау бұрынғы
социалистік элиталардың саяси риторикасында ортақ іске айналды
[13]. Ұлттық бірегейлікті қалыптастыру жолында алғашқы қадамдар
жасайтын және көрші Армениямен қақтығыстық жағдайда қалып
отырған Әзірбайжан үшін естелік саясатының маңызы басым болып
табылады. Себебі ол, ең алдымен, ұлттық бірегейлікті қалыптастыру
функциясын атқарады. Екіншіден, Карабах қақтығысы Армения
және Әзірбайжан Қарулы Күштерінің түйісу аймағында, дипломатия
мен насихат саласында ғана емес, сондай-ақ тарих пен мәдениет
саласында да көрініс алады [14].
Қарабах қақтығысын армяндар мен әзірбайжандардың ғасырлық
қақтығысы ретінде қоғамдық санада сақтауда нормативтік жарлықтар
мен естелік күндері маңызды рөл атқарады. 1998 жылғы 26 наурызда
Әзірбайжан Республикасының Президенті Гейдар Алиев қол
қойған «Әзірбайжан геноциді туралы» Әзірбайжан Республикасы
Президентінің Жарлығы қабылданды [15].
Құжатта әзірбайжан жерлерін басып алудағы ажырамас бөлік
ретінде геноцид саясаты көрсетілген. «Геноцид» мемлекеттік
идеологияның маңызды құрамдас бөлігі ретінде бекітілді, ал 31
наурыз «Әзірбайжан геноцидінің күні» деп жарияланды. Бұл күні
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Әзірбайжан мектептерінде сабақтар 1918 жылғы наурыздағы
қаралы күннің құрбандарын, Армения қарулы құрамаларының
Әзірбайжанның кейбір аймақтарында ондаған мың жазықсыз
адамдарды аяусыз өлтіргені туралы қайғылы оқиғаны еске алуға
арналады [16].
Әзірбайжанда 1990 жылғы 20 қаңтар құрбандарын еске алу
үшін 20 қаңтарда қайғылы оқиғалар құрбандарының құрметіне
арналған «Бүкілхалықтық қайғы күні» аталып өтіледі. Бұл күні
адамдар сол қанды оқиғаның құрбандарын еске алып, олардың
зираттарына гүл шоқтарын қояды. 1994 жылдың 1 наурызында
Әзірбайжан Республикасының Президенті Гейдар Алиев арнайы
жарлық шығарды. Әзірбайжан Республикасының Милли Меджлис
қаулысына сәйкес 26 ақпан «Ходжалы геноцид және ұлттық аза тұту
күні» деп жарияланды. 1992 жылғы осы күні Арменияның қарулы
құрамалары Ходжалы қаласының бейбіт тұрғындарын жаппай
қырып-жойған болатын.
Әзірбайжанда өткен қайғылы оқиғаларды еске алу орындарына
үлкен мән беріледі. Әзірбайжан халқының маңызды еске алу орны
Баку қаласындағы «Шахидтер аллеясы» болып табылады, онда
1990 жылғы оқиғаның құрбандары мен Қарабах қақтығысында қаза
тапқандар жерленген. Сондай-ақ, 1918 жылғы наурыз оқиғаларының
құрбандары дәл осы жерде жерленген делінеді.
2013 жылдың қыркүйек айында көпшіліктің бас иіп баратын
орнына арналған тағы бір еске алу орны пайда болды. Бұл Губа
мемориалдық кешені. 2007 жылы Губада адамдар жаппай жерленген
зират табылды. 2009 жылдың 30 желтоқсанында Ильхам Әлиев
XX ғасырдың басында адамдар жаппай жерленген Губа қаласында
«Геноцидтің мемориалдық кешенін» салу туралы өкім шығарды [17].
Мемориалдық кешен адамдар жаппай жерленген зираттар мен ХХ
ғасырдың басында әзірбайжандықтарға қатысты армяндар жасаған
геноцид фактілерін көрсететін мұражайдан тұрады. Кешен армян
ұлтшылдарының қылмыстық әрекеттерін әлемдік қоғамға жеткізуде,
сондай-ақ болашақ ұрпақтың ұлттық жадын сақтауда, жастарды
патриоттық рухта тәрбиелеуде маңызды рөл атқарады [18].
Әлеуметтік-мәдени дағдарыстар, ұлттық қозғалыстардың
көтерілуі кезеңінде тарихи тәжірибе мен білімнің өзектілігі артады.
Этноәлеуметтік естелікте әлеуметтік топтар, қоғамдық қозғалыстар
өздерінің ұлттық талаптарын негіздеп, қолдау тауып отырады.
Дегенмен, этноәлеуметтік естелікке жүгіну есте сақтау феномені
емес, ол ең алдымен ерекше ұлттық мүдделерге негізделген [19].
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Сондықтан, бүгін Әзірбайжанның саяси элитасының басым
міндеттерінің бірі экономикалық жетістіктерді жаңа тарихи сананы
қалыптастыру факторына айналдыру болып табылады.
Соңғы жылдары Әзірбайжандағы өткен тарихи оқиғалар мен
құбылыстар туралы естелік қоғамдық көңіл-күй мен халықтың
ұлттық сана-сезімін білдіруі үшін зор қуат көзіне айналды. Ұлттың
өзін-өзі тануымен көрініс алатын ұлттық этноәлеуметтік естелік
әлеуетті пайдалану, осы әлеуетті ілгерілеу жолында іске қосу күрделі
және жауапты міндет болып табылады.
Қорытынды
Қорытындылай келе, Қарабах қақтығысының айналасындағы
жанжал алдағы уақытта да осы өңірдегі идеология мен тарихи
саясатқа ықпал ете беретінін айта кету керек. «Сұрапыл соғыс»
аяқталса да және КСРО-ның ыдырауынан кейін де өңірдегі қарамақайшылықтар жойылған жоқ, бұрынғылардың орнына жаңа геосаяси
және басқа да шиеленістер мен проблемалар пайда болды.
Жоғарыда айтылғандар негізінде біз Әзірбайжанда ұжымдық
тарихи естелікке зерттеулер жүргізу қызметін атқаратын естелік
орындары орталықтарының құрылғанын, жарлықтар шығарылғанын,
өз кезегінде ұлттық саясатты халықаралық аренада ілгерілету
бойынша маңызды құрал болып табылатын еске алу саясатының
тиімділігін арттыру үшін ресми естелік күндерінің белгіленгенін
көре аламыз.
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