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Мұ ха то ва О.Х.

 ІІ Ака де миялық экс пе ди ция 
жә не ар найы зерт теу лер

Ма қа ла да қа зақ да ла сы на 1768-1774 жыл да ры ұйым дас ты рыл ған ІІ 
Ака де миялық экс пе ди ция жә не оның ар найы зерт теу ле рі ту ра лы баян-
да ла ды. Экс пе ди цияның мақ са ты, құ ра мы анық та ла ды. Қа зақ стан ның 
сол түс тік-шы ғы сы на са пар шек кен экс пе ди ция мү ше сі Х. Бар да нес тің 
са пар ла ры жә не да йын да ған ең бек те рі көр се ті ле ді. «Қыр ғыз хо реог ра-
фиясы» ең бе гі нің маз мұ ны мен ма ңы зы анық та ла ды. Экс пе ди ция мү-
ше сі Ио ган-Гот либ Геор ги дің қа зақ тар ға бер ген эт ног ра фиялық си пат-
та ма сы ту ра лы айтыла ды. Оның Кі ші жә не Ор та Жүз дер де гі ха лық тың 
ор на ла суы, са ны, ру лық құ ра мы ту ра лы мә лі мет те рі ашы ла ды. Ре сей 
Ғы лым Ака де миясы ның ар найы нұс қауы мен эт ног ра фиялық ма те ри ал-
дар жи нақ та ған И.П.Фальктің Еділ, Аст ра хань, Орын бор, Петр опавл, 
Ом бы, Се мей жер ле рін ара лау ба ры сын да ғы жи на ған ма те ри ал да ры 
тал да на ды. Петр Си мон Пал лас тың экс пе ди цияда ғы қыз ме ті ашы ла-
ды. Ав тор оның эт ног ра фиялық, геог ра фия лық, то по ни мия лық си пат-
тау лар ға не гіз дел ген ар найы зерт те уіне тоқ та ла ды. Ни ко лай Пер то-
вич Рыч ков тың қа зақ хал қы ның әлеу мет тік құ ры лы мы, ша ру ашы лы ғы 
жә не тұр мыс тық жағ дайы ту ра лы ең бек те рі нің маз мұ ны ашы ла ды. 
Н.П.Рыч ков тың «Днев ные за пис ки пу те ше ст вия в Кир гиз-Кай сац кую 
степь в 1771 г.» ат ты ең бе гі пай да бо луы баян да ла ды.

Тү йін  сөз дер: ака де миялық экс пе ди ция, қа зақ да ла сын зерт теу, 
Ре сей им пе риясы, ға лым дар, та ри хи-эт ног ра фиялық, геог ра фия лық 
ар найы зерт теу лер, эт ног ра фиялық си пат та ма, мә лі мет тер.

Mukhatova O.H.

II Academic Expedition and 
special studies

The article presents the II Academic expedition organized in the Ka-
zakh steppe in the years 1768-1774 and its special studies. It defines the 
purpose and composition expedition. Showing works member of the expe-
dition X. Bardanes, who traveled to the north-eastern Kazakhstan. Deter-
mine the content and meaning of his work, «The Kyrgyz chorography.» The 
author describes the ethnographic description of these Kazakhs-member 
expedition Johann Gottlieb Georgi. It is affecting his information about 
rasslenii, abundance, tribal composition of the Kazakhs Younger and Mid-
dle zhuzes. Analyzes the collected materials on the recommendation of 
the Academy of Sciences of Russia in the course of his travels the lands of 
the Volga, in Astrakhan, Orenburg, Petropavl, Omsk, Semipalatinsk. De-
termined by Peter Simon Pallas activities of the expedition. The author 
dwells on a special study, which is based on ethnographic, geographic, 
toponymic descriptions. It determines the content of the works of Nicholas 
Pertovich Rychkov of social structure, economy and everyday life of Ka-
zakhs. It describes the history of the emergence of research N.P.Rychkov 
«Day notes travel in Kyrgyzstan Kaisak steppe-1771».

Key words: Academic expedition to study the Kazakh steppe, the 
Russian Empire, scientists, historical and ethnographic, geographic special 
studies, ethnographic descriptions, information.

Му ха то ва О.Х.

 ІІ Ака де ми чес кая экс пе ди ция 
и спе ци альные исс ле до ва ния

В статье из ла гает ся работа ІІ Ака де ми чес кой экс пе ди ции, ор га-
ни зо ван ной в ка за хс кую степь в 1768-1774 го дах, и ее спе ци альные 
исс ле до ва ния. Оп ре де ляют ся цель и сос тав экс пе де ции. По ка зы-
вают ся тру ды чле на экс пе ди ции Х. Бар да не са, ко то рый пу те ше ст во-
вал в Се ве ре-Вос точ ный Ка за хс тан. Оп ре де ляет ся со дер жа ние и зна-
че ние его ра бо ты «Кир гизс кая хо реог ра фия». Дано эт ног ра фи чес кое 
опи са ние ка за хов чле нами экс пе ди ции Иога на-Гот ли ба Геор ги. Зат-
ра ги вают ся его све де ния о расс еле нии, чис лен нос ти, ро допле мен ном 
сос та ве ка за хов Млад ше го и Сред не го жу зов. Ана ли зи руют ся соб-
ран ные ма те ри алы по ре ко мен да ции Ака де мии наук Рос сии в хо де 
пу те ше ст вия его по зем лям Вол ги, Аст ра ха ни, Орен бур га, Пет ро пав-
ла, Омс ка, Се ми па ла ти нс ка. Оп ре де ляет ся дея тель ность Петра Си-
мона Пал лас са в экс пе ди ции. Ав тор останав ли вает ся на спе ци альном 
исс ле до ва нии, на ос но ве эт ног ра фи чес кого, геог ра фи чес кого, то по-
ни ми чес кого опи са ния. 

Клю че вые сло ва: ака де ми чес кая экс пе ди ция, изу че ние ка за хс-
кой сте пи, Рос сийская им пе рия, уче ные, ис то ри ко-эт ног ра фи чес кие, 
геог ра фи чес кие спе ци альные исс ле до ва ния, эт ног ра фи чес кие опи-
са ния, све де ния
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Әл-Фа ра би атын да ғы Қа зақ ұлт тық уни вер си те ті ,  

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы,Ал ма ты қ.  
E-mail: Orazgul7@rambler.ru

Орыс им пе риясы Қа зақ да ла сын Ор та лық Азия жә не Үн-
діс тан ға ашы ла тын қақ па ре тін де пай да ла ну ды ХVІІ ға сыр дың 
со ңын да ой лас ты рып, ал ғаш қы әре кет те рін жос пар ла ған еді. 
Оң тай лы сәт ті кү ту ден жа лық па ған пат ша үкі ме ті бір тін деп да-
ла ны сырт тай жә не іш тей зерт теу ді қол ға ала бас та ған-ды. Осы 
орай да да ла ға экс пе ди циялар ұйым дас ты рып, қа зақ тар ту ра лы 
нақ ты мә лі мет тер жи нақ та ды. Им пе рия ның осын дай бас та ған 
ісі ХVІІІ ға сыр дың екін ші ши ре гі нен со ңы на де йін  жал ғас ты. 
Сон дай ша ра лар дың бі рі – 1768-1774 жыл да ры Еділ бо йына 
Орал дың, Сі бір мен Қа зақ стан ның та ри хын, геог ра фия сын жә-
не олар да ғы ха лық тар дың эт ног ра фиясын зерт теу мақ са ты мен 
екін ші ака де миялық экс пе ди ция. Қа зақ тар дың тұр мыс-тір-
ші лі гін, салт-дәс тү рін, дү ниета ны мын, мі нез-құл қын зерт теу 
ар найы ғы лы ми не гіз де жүр гі зі ліп, ір ге лі шы ғар ма лар да йын-
дал ды. Атал мыш ке зең де Пе тер бор Ғы лым Ака де миясы ның ға-
лым да ры П.С. Пал лас, И.П. Фальк, Х. Бар да нес, А.И. Лев шин, 
Н.П. Рыч ков, И.Г. Анд реев тә різ ді ға лым дар қа зақ тар жө нін де 
ар найы зерт теу лер жаз ды. Экс пе ди цияға сол кез де гі аса көр нек-
ті ға лым дар П.С. Пал лас, И.П. Фальк, И.Г. Геор ги, П.И.  Рыч-
ков, Х. Бар да нес қа тыс ты. 

Х.Бар да нес тің ғы лы ми си пат та ғы са па ры ның нә ти же сі то-
лық тай ор та лық тың күт кен се ні мін ақ та ды. Ол 1771 жы лы Қа-
зақ да ла сы на екі ұзақ са пар жа са ған-ды. Бі рін ші са па рын да 
Трой цк-Ой дис тан циясы – ба тыс Орал жо та сы мен – Трой цк, ал 
екін ші сін де Трой цк тан Қы зыл жар (Пет ра павл) ар қы лы Ер тіс тің 
сол жа ға лауы мен Се мей ге-Қал ба жо та сы на – Қа ра тау айма ғы-
на де йін  ба рып, сол жол мен ке йін  қайт ты. Осы лай ша ол жү ріп 
өт кен қа зақ ауыл да ры на айт ар лық тай зерт теп, ба рып қайт қан 
Ре сей дің ал ғаш сая хат шы сы на ай нал ды. Өзі нің Ор та лық жә не 
Шы ғыс Қа зақ стан айма ғы на жа са ған са па ры нан жи ған мә лі-
мет те рін ХVІІІ ға сыр дың 70 жыл да рын да қо мақ ты Да ла са па-
рын да ғы жол күн де лі гі мен ар найы «Кир гисз кая, или ка зац-
кая, хо рог ра фия» ат ты мо ног ра фиялық зер тте уін де баян дал ды. 
Екі ең бе гі  де қол жаз ба тү рін де Ре сей Ғы лым Ака де миясы ның 
Санкт-Пе тер бург фи ли алы ның 1768-1774 жыл дар да ғы Ака де-
миялық экс пе ди цияның қо рын да сақ тау лы тұр. Ке ңес тік ке зең-
де Пе тер бор ар хи ві нен Х.Бар да нес тің «Қыр ғыз хо рог ра фиясы» 
та бы лып, ол та ри хи жә не та рих на ма лық де рек ре тін де тал дан-

 ІІ АКА ДЕ МИЯЛЫҚ  
ЭКС ПЕ ДИ ЦИЯ ЖӘ НЕ 
АР НАЙЫ ЗЕРТ ТЕУ ЛЕР
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 ІІ Ака де миялық  экс пе ди ция жә не ар найы зерт теу лер

ды. Екін ші ең бек тің мә ті ні мен мән бе ріп та ныс-
қан да, Қа зақ стан ның геог ра фиясы мен та ри хи-
эт ног ра фиясы на қа тыс ты ғы лым да ғы ал ғаш қы 
жал пы ла ма жи нақ еке ні анық тал ды. Оның құ-
ры лы мы на жи нақ тал ған мә лі мет тер қа зақ тар-
дың әлеу мет тік-эко но ми ка лық жә не әлеу мет тік 
дам уына сәй кес нақ ты ас пек ті лер бо йын ша ор-
на лас ты рып, пән дік-та қы рып тық қа ғи да не гі-
зін де жүйеле ген. Х.Бар да нес тің нақ ты де рек тер 
не гі зін де жа сал ған жүйесі ерек ше құн ды лық қа 
ие, се бе бі, бұл де рек тер ті ке лей ав тор дың өз қо-
лы мен жи нақ та лып, топ тас ты рыл ған. «Қыр ғыз 
хо рог ра фиясы» ат ты ең бек те Сол түс тік жә не 
Шы ғыс Қа зақ стан ның то по ни ми ка сы, та би ға ты 
жә не шы найы аңыз-әң гі ме ле рі кел ті ріл ген. Мұн-
дай құн ды де рек ХVІІІ ға сыр дың екін ші жар ты-
сы мен ХІХ ға сыр дың бі рін ші жар ты сын да кез-
дес пей ді.

«Мә де ни мұ ра» мем ле кет тік бағ дар ла ма сы 
ая сын да жа риялан ған Қа зақ стан та ри хы бо йын-
ша орыс де рек те рі жи на ғы ның «Қа зақ жер ле рі-
нің тұң ғыш та ри хи-эт ног ра фиялық си пат та ма-
сы. ХVІІІ ға сыр» де ген ІV то мын да Х. Бар да нес 
жә не П.И. Рыч ков тың Қа зақ да ла сын да ғы сая-
хат та ры ба ры сын да ғы жаз ба ла ры ен гі зіл ген [1]. 
Х. Бар да нес ең бек те рі «Из жур на ла пу те ше с - 
т вия Хрис то фо ра Бар да не са в Кир гизс кую степь 
1771 го да» жә не «Поезд ка Хрис то фо ра Бар да не-
са в Кир гизс кую степь, по по ру че нию ака де ми-
ка Фаль ка» де ген атау лар мен бе ріл ген. Мұн да 
зерт теу ші Қа зақ стан ның ба тыс ай мақ та рын да-
ғы өзен, көл, бе кі ніс, т.б. ту ра лы жа зып, олар ға 
си пат та ма бер ген. Олар осы ту ра сын да жағ ра-
пиялық, то по ни ми ка лық зерт теу лер үшін ма ңыз-
ды. Жаз ба лар да ғы қа зақ тар дың эт ни ка лық атауы 
ту ра лы айтыла тын тұ сы на зар ауда рар лық, он да 
бы лай де лін ген: «Они са ми се бя не на зы вают ни-
ког да кир ги за ми, или сло жен ным име нем кир-
гиз-кай са ка, а единст вен но на зы вают се бя ка зак, 
... ког да его на зо вешь кир ги зом, то мно гие от ве-
чают: «Мин ка зак, кир гиз ту гул», т.е. «Я ка зак, а 
не кир гиз» [1. 93 б.]. 

1768-1774 жыл дар ғы ака де миялық экс пе ди-
цияның ке ле сі бір мү ше сі – Ио ган-Гот либ Геор-
ги (1723-1802 жж). Ол эт ног раф-сая хат шы жә-
не Ре сей Ғы лым Ака де миясы ның ми не ро ло гия 
са ла сы ның про фес со ры бол ған. Ре сей ге 1770 
жы лы Им пе ра тор лық ғы лым жә не өнер ака де-
миясы ның ша қы руымен кел ген. Ал ға шын да ол 
И.П. Фальктың, ке йін  П.C. Пал лас тың қа сын да 
жү ріп, Орал, Сі бір ді ара ла ды. Ол со ны мен қа тар 
қа зақ ауыл да рын да жә не Орын бор да, Том да, То-
был да да бо лып қайт қан. Оның экс пе ди цияда-
ғы жұ мыс та ры ның нә ти же сі Пе тер бор да жо ға-

ры ба ға ла нып, эт ног ра фиялық ма те ри ал да ры 
ғы лы ми деп та ныл ды. Пат шайым Ека те ри на ІІ 
И.  Геор гий дің ең бек те рін жо ға ры ба ға лап, оған 
ал тын те ме кі са ла тын құ рал сый ла ған. 1776-
1777 жыл да ры И.Геор ги дің «Ре сей мем ле ке тін-
де өмір сү ріп жа тыр ған бар лық ха лық тар дың, 
со ны мен қа тар олар дың тұр мыс тық ғұ рып та-
ры ның, на ным да ры ның, тұр ғын жай ла ры ның, 
киім де рі жә не өз ге де кө рік ті зат та ры ның си пат-
та ма сы» де ген кі та бы орыс ті лін де үш бө лім де 
жа рық көр ді. Ең бек Ре сей Фе де ра ция сын да 2007 
жы лы қайта ба сыл ған [2]. П.С. Пал лас тың кі та-
бы на қа ра ма-қар сы И. Геор ги дің ең бе гі сал мақ-
ты зерт теу бо лып та был ды. Ең бек әр түр лі де рек-
тер ді зерт теу дің жә не са лыс ты ру дың не гі зін де 
жа зыл ды. Қа зақ тар дың эт ног ра фиялық си пат-
там асы И. Геор ги дің кі та бы ның «Қыр ғыз дар ту-
ра лы» де ген та ра уын да бе ріл ді. Қа зақ хал қы ның 
та ри хи-эт ног ра фиялық си пат та ма сын И.  Геор-
ги өзі нің Ре сей ха лық та ры на жа са ған жік те ме-
сі не сәй кес та ри хи-линг вис ти ка лық прин цип 
бо йын ша жүйеле ді. Қа зақ тар ды ол «та тар» деп 
ата ла тын топ қа ен гіз ді. Бі рақ ол бұл топ қа өзі-
не та ны мал түр кі ха лық та ры нан бас қа, гру зин-
дер ді, осе тин дер ді жә не сол кез де Ре сей де жи-
нақ тау шы «та тар» де ген тер мин мен қа те ата лып 
жүр ген бас қа да кав каз ха лық та рын жат қыз ды. 
И. Геор ги қа зақ тар дың шы найы ата уын  жақ сы 
бі ліп, Кі ші жә не Ор та Жүз дер де гі ха лық тың ор-
на ла суы, са ны, ру лық құ ра мы ту ра лы не ғұр лым 
дұ рыс мә лі мет тер бер ді. Сон дай-ақ қа зақ тар дың 
мал ша ру ашы лы ғы мен айна лы са тын ша ру ашы-
лық та рын жә не оның өнім ді лі гін, үй кә сіп ші-
лік те рін, қо лө не рін, ер жә не әйел адам дар дың 
ең бек әре кет те рін жан-жақ ты си пат тап жаз ды. 
Бұ дан әрі ол қа зақ хал қы ның зат тай мә де ниеті-
не, тұр ғын-жай ла ры на, киім де рі не, та ма ғы на 
си пат та ма бер ді. Со ны мен қа тар, қа зақ тар дың 
сот ісі жә не жай құ қық та ры, ді ни на ным да ры, 
әдет-ғұ рып та ры мен жа нұялық жағ дайы, қо нақ 
қа был дау ке зін де гі салт-дәс түр ле рі, той ла ры, 
жер леу салт та ры, ха лық ме ди ци на сы мен мал 
дә рі гер лі гі ту ра лы да құн ды мә лі мет тер та бу ға 
бо ла ды. И.И. Геор ги ге де йін  бір де-бір зерт теу ші 
қа зақ хал қы ның сан қыр лы жә не то лық эт ног ра-
фиялық си пат та ма сын бер ме ген еді. Де ген мен 
И. Геор ги де эт ног ра фиялық ма те ри ал дар ды 
баян дау жос па рын да бі раз қа те лік тер ге жол бер-
ді. Тал дау ла ры мен қо ры тын ды ла рын да ол жиі 
қа те ле сіп, дұ рыс емес ой лар ды біл дір ді. Ол қа-
зақ фоль кло ры ның мә лі мет те рі, мә се лен, ше жі-
ре лер, эт но ге не ти ка лық си пат та ғы аңыз дар қа-
зақ хал қы ның не ғұр лым ер те та ри хын, әсі ре се, 
қа зақ хал қы ның қа лып та су ке зе ңі нің та ри хын 
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зерт теу үшін жа рам сыз деп есеп те ді. Бұ ған қо са, 
орыс мұ ра ғат та ры ның ма те ри ал да рын біл ме ген-
дік тен, ол ХVІІ ға сыр ға де йін  қа зақ тар дың өзін-
дік та ри хы бол ған ды ғы на кү мән кел тір ді.

Та ғы бір айтулы ака де миялық экс пе ди-
цияның мү ше сі швед на ту ра ли сі, бо та ни ка ғы лы-
мы ның док то ры Ио ганн Фальк (1727-1774  жж.) 
1763 жы лы Ре сей Ғы лым Ака де миясы на Лин-
ней дің ұсы ны сы бо йын ша ша қы рыл ды. 1770 
жы лы Фальк от ря ды Еділ-Орал өзен ара лы ғын 
мы на дай марш рут пен: Са репт-Рын-құм да ры – 
Ка мыс-Са мар – Орал ар қы лы жү ріп өт ті. Ары-
қа рай экс пе ди ция от ря ды ның Орын бор ға ба-
ғы ты Орал ар қы лы жүр ді. 1771-1772 жыл да ры 
Фальк от ря ды Оң түс тік Орал, Сол түс тік жә не 
Шы ғыс Қа зақ стан айма ғын бар ла ды. Фальктің 
бас шы лы ғы мен қыс қа ша Есіл да ла сы ның геог-
ра фия лық кар та сы жа зыл ды. Мұн да Пет ро павл 
айма ғы ның жер бе де рі, геоло гиясы, өсім дік-
те рі жа йын да мағ лұ мат тар бе ріл ген атауы мен 
Сол түс тік Тянь-Шань ай мақ та рын кө ріп қайт-
ты. Фальктің «Из вес тиях о Кир гизс кой и Зюн-
гарс кой сте пи» ат ты ең бе гі, Шы ғыс Қа зақ стан 
айма ғы ның та би ғат жағ дайы ту ра лы мә лі мет-
тер ді қам ти ды [2]. Оның өлі мі нен ке йін  бұл ең-
бек ті 1825 жы лы Х.Бар да нес жа рық қа шы ғар ды. 
И.Фальктің же тек ші лі гі мен от ряд тың жүр гіз ген 
зерт теу жұ мыс та ры ның нә ти же сі И.И. Геор ги дің 
бас та ма сы мен 1824 жы лы «Пол ном соб ра нии со-
чи не ний уче ных пу те ше ст вий по Рос сии» ба сы-
лым ға да йын дал ды. Cөйт іп, И.П. Фальк ең бек-
те рі 1824 жы лы Пе тер бор да «Пол ное соб ра ние 
уче ных пу те ше ст вий по Рос сии» том 6, час ть  
I «За пис ки пу те ше ст вия ака де ми ка Фаль ка от 
Санкт-Пе тер бур га до Томс ка», гла ва VI» де ген 
жи нақ та ба сы лып шық ты.

И.П. Фальк Еділ, Аст ра хань, Орын бор, Пет-
ро павл, Ом бы, Се мей жә не бас қа да Ба тыс Сі бір 
қа ла ла ры мен қа зақ ауыл да рын да бо лып өтіп, 
айт ар лық тай ма те ри ал жи на ды. Оның зерт теу ші 
ре тін де гі қыз ме ті де, өмі рі де ұзақ қа со зыл ма ды, 
ол 1774 жы лы ол өзін-өзі атып өл тір ді. Зерт теу-
ші нің жи нақ та ған ма те ри ал да рын, ғы лы ми мұ-
ра сын И.Г. Геор ги қа лып қа кел ті ріп, 1785-1786 
жыл да ры не міс ті лін де үш том етіп жа рияла ды. 
1825 жы лы орыс ті лін де И.П. Фальктің «Из вес-
тия о Кыр гизс кой и Зюн гарс кой сте пи» жә не се-
рі гі Х.Бар да нес тің «Поезд ка в Кир гиз кую степь» 
ат ты же ке жи нақ та ры орыс ті лін де жа риялан ды. 
Алай да бұл жи нақ та та ри хи-эт ног ра фиялық ма-
те ри ал дар мар дым сыз-ды. Не гіз гі мә лі мет тер 
не міс ті лін де гі ең бек тен кө рі ніс тап қан еді. Бұл 
ең бек то лық жа рия бол ға ны на қа ра мас тан қа зақ 
хал қы ның эт ног ра фиялық та ри хын зерт теу де еш 

қы зы ғу шы лық ту дыр ма ды, әрі орыс ті лі не  де 
то лық тай ауда рыл ма ды. Тек про ле та риат дик та-
ту ра сы ның ал ғаш қы жыл да рын да жа риялан ған 
С.Г. Ас фен дия ров пен П.А. Кун те нің «Прош-
лое Ка за х стана в ис точ ни ках и ма те риалах» 
ат ты де рек тер жи на ғы на И. Фальк ең бе гі нен 
үзін ді лер алын ды. Де се де И. Фальк ең бек те-
рі нің ғы лы ми, та ри хи-эт ног ра фиялық ма ңы зы 
айт ар лық тай. Экс пе ди цияның өз ге де мү ше ле рі 
тә різ ді И.П.  Фальк эт ног ра фиялық ба қы лаулар-
ды Ғы лым Ака де миясы ның ар найы нұс қауы мен 
жүр гіз ді. И.П. Фальк экс пе ди цияның өз ге мү-
ше ле рі не қа ра ған да эт ног ра фиялық ма те ри ал-
дар ды жи науға үл кен мән бер ді. Осы ған орай 
қа зақ тар дың эт ног ра фиясы бо йын ша жи нақ та-
ған мә лі мет те рі әл де қай да то лық бол ды. Қа зақ 
хал қы ның зат тай мә де ниеті нің кей бір тұс та ры 
И.П.  Фальктің ең бе гін де не ғұр лым то лық көр-
се тіл ді. Ол қа зақ тың эт ног ра фиялық ұғым да-
ры мен сөз де рі нің не ғұр лым мол қо рын жа зып 
алып, олар ды эт ног ра фиялық кө рі ніс тер дің мә-
тін де рін де, со ны мен қа тар «Қа зан-та тар лық, 
қыр ғыз дық, бұ хар лық жә не қал мақ тық тіл дер дің 
са лыс тыр ма лы глос са рий ле рін» құ рас ты ру да да 
ке ңі нен қол дан ды. Ол өзі нің қа зақ хал қы на не-
ғұр лым объек тив ті тұр ғы да қа рауы мен, ХVІІІ 
ға сыр дың кей бір ав тор ла рын да кез де се тін қа зақ-
тар ды тө мен де ту ші лік қа сиет те рі нің бол мауы-
мен де ерек ше ле не ді. И.П. Фальк орыс та ри хи-
эт ног ра фиялық әде биетін жақ сы біл ген дік тен, 
ғы лым ға қа зақ эт ног ра фиясы бо йын ша тың мә-
лі мет тер бе ру жә не өз ге ав тор лар дың қа те мә лі-
мет те рін анық тап, то лық ты ру жө нін де гі мін дет-
те рін ал ды на мақ сат етіп қой ды.

1768-1774 жыл дар да ғы ІІ Ака де миялық экс-
пе ди цияның мү ше сі – Петр Си мон Пал лас. Экс-
пе ди цияда ғы қыз ме ті нің нә ти же сі ре тін де «Пу-
те ше ст вие по раз ным про вин циям Рос сийс кой 
им пе рии» ат ты ең бе гін да йын да ды [3]. Ең бек те 
1768-1769 жыл да ры Кас пий жа ға ла уына жа са-
лын ған экс пе ди ция ба ры сын да ай мақ тың та би-
ға ты мен хал қы ту ра лы жи нақ та ған мә лі мет те рі 
баян дал ған. Кі тап та кі ріс пе не ме се қан дай да бір 
тү сі нік те ме бе ріл ме ген, тіп ті ре дак то ры да көр-
се тіл ме ген, тек қыс қа ға на ан но та ция бе ріл ген. 
Аң дат па да бы лай деп жа зыл ған: «Біз ге тек өз 
өңі рі міз жә не оған жап сар лас жат қан ай мақ тар 
қы зы ғу шы лы ғы мыз ды ту дыр ды. Бұл ай мақ тың 
жа ну ар ла ры мен өсім дік те рі, тұр ғын дар дың се-
нім де рі мен тұр мыс тық жағ дайла ры әрі эт ног-
ра фиялық ерек ше лік те рін зерт теу біз ге қа жет ті 
еді». Орал қа ла сын да ба сы лып шық қан бұл кі-
тап тың атауы көр се тіл мей тек 5 бө лім нен тұ ра-
тын әр түр лі кө лем де гі мә лі мет тер кел ті ріл ген[4]. 
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 ІІ Ака де миялық  экс пе ди ция жә не ар найы зерт теу лер

Ең кө лем ді сі 190 бет тік мә тін нен тұ ра ды. Мә тін 
Са ма ра қа ла сы мен Алек сеев ка қа ла сын си пат-
тау мен бас та ла ды. Ке ле сі бө лім (191-220  бет-
тер) зерт теу ке зін де ба қы лан ған Кас пий өңі рі-
нің сол түс тік айма ғы ның фло ра мен фауна сы на 
қа тыс ты мә лі мет тер ді қам ты ған. Мә лі мет тер ді 
П.С.  Пал лас Уфа да ғы қыс тау да (1770  жыл дың 
қаң тар-сәуір айла ры) жә не Че ля бі де (1770  жыл-
дың қыр күйек айы) оты рып баян да ған. Со ны мен 
қа тар сту дент Н.Со ко лов тың ес те лік жаз ба ла ры 
да кір гі зіл ген. Үшін ші бө лі мі (221-236 бет тер) 
жа ңа жа ну ар лар түр ле рі нің си пат та ма сы таң да-
ма лы түр де баян дал ған. Ең бек те тек қа на сол-
түс тік Кас пий өңі рі айма ғы нан кез дес тір ген сүт-
қо рек ті лер, құс тар, бауыры мен жор ға лаушы лар 
жә не бу нақде не лі лер ту ра лы айт ыл ған. П.С.Пал-
лас тың кө зі ті рі сін де бұл бө лім екін ші кі тап тың 
соң ғы бө лі мі не ен гі зіл ген-ді. Ең қыс қа бе сін ші 
бө лі мі не (259-262 бет тер) «Науч ное нас ле дие 
П.С. Пал ла са. Пись ма. 1768–1771 гг.» ат ты кі-
тап тан П.Пал лас тың Жайық пен Гурь ев қа ла ла-
рын да жаз ған Пе тер бор да ғы Им пе ра тор лық Ғы-
лым Ака де миясы ның №14 жә не 16 ра по рт та ры 
кір гі зіл ген[5].

Экс пе ди цияға қа тыс қан дар дың та ғы бі реуі 
– Ни ко лай Пер то вич Рыч ков (1746-1784 жж.) 
Петр Ива но вич Рыч ков тың ұлы, Им пе ра тор-
лық ғы лым ака де миясы ның адьюнк та ты. Ол 
Пал лас тың же тек ші лі гін де гі ака де миялық экс-
пе ди цияға 1769-1770 жыл да ры қа ты сып, Қа зан, 
Орын бор, Уфа, Вят жә не Перм гу бер нияла рын-
да бо лып, бұл ай мақ тар ту ра лы си пат та ма лар да-
йын дап, олар ды «Жур нал или днев ные за пис ки 
пу те ше ст вия ка пи та на Рыч ко ва по раз ным про-
вин циям Рос сийско го го су да рс тва» ат ты ең бе-
гі не ен гіз ді. Бұл ең бек Ғы лым Ака де миясы ның 
бас шы лы ғы мен да йын дал ды.1772 жы лы Ғы лым 
Ака де миясы Н.П. Рыч ков тың екін ші бір «Днев-
ные за пис ки пу те ше ст вия в Кир гиз-Кай сац кую 
степь в 1771 г.» ат ты ең бе гін ба сып шы ғар ды. 
Зерт теу ші қа зақ да ла сы ның ес те қа лар лық жер-
лер мен ай мақ тар дан ар найы мә лі мет тер жи нау 
мақ са тын да Ба тыс Қа зақ стан айма ғы на жі бе ріл-
ген бо ла тын. Н.П. Рыч ков өз ғы лы ми са па рын 
Ор – Ыр ғыз өзе ні – Үл қайық – Қа быр ға өзе ні нің 
құяр тұ сы бойы мен жүр ді. Бұл са па рының нә ти-
же сі ре тін де «Днев ные за пис ки пу те ше ст вия в 
Кир гиз-Кай сац кую степь в 1771 г.» ат ты ең бе-
гі пай да бол ды[6]. Бұл ең бек өз ке зе гін де Кі ші 
жүз қа зақ та ры ның та ри хы ту ра лы ғы лы ми бі лім 
бе ру де өте жо ға ры ма ңыз ға ие бол ды. Атал мыш 

ең бе гін де Н.П. Рыч ков қа зақ хал қы ның әлеу мет-
тік құ ры лы мы, ша ру ашы лы ғы жә не тұр мыс тық 
жағ дайы ту ра лы, со ны мен қа тар орыс тар мен 
қа рым-қа ты на сы жа йын да баян дап бер ді. Са-
пар ба ры сын да жа зыл ған жаз ба лар айт ар лық тай 
өріс ал ған мә лі мет тер жи нау тү рі бо лып та бы-
ла ды. ХVIII-ХIХ ға сыр лар да орыс жә не ше тел 
сая хат шы ла ры Ба тыс Қа зақ стан айма ғы на ке ліп, 
көп те ген геог ра фия лық жә не әкім ші лік-тер ри то-
риялық си пат та ғы мағ лұ мат тар ды жа зып алып 
отыр ды. Н.П. Рыч ков өзі нің күн де лі гін де күн са-
йын  жо лын да көр ген-біл ге нін жа зып, ше ка ра дан 
қан ша қа шық тық та жүр ген қа шық ты ғын жа зып 
отыр ды. Ыр ғыз өзе ні нің бо йын да қа зақ тар дың 
бейі тін көр ді. Бейіт ірі ірі тас тар мен көм ке рі ліп, 
жа ны на сол ай мақ тын мрамр мен агат тас та ры 
қойыл ған. Бейіт тер бір-бі рі не ұқ са май ды. Кей 
бі реуле рі тас не ме се қа мыс ты, те ке мет не ме се 
кі лем ше тә різ ді түр де көм ке рі ліп, үс ті не най за 
мен са дақ та ры мен қо рам сақ тар қойыл ған. Бұл 
өл ген кі сі нің ер лік қа за тап қа ны ның бел гі сі бо-
ла тын. «Қа зақ тар, – деп ха бар лайды Н.П.  Рыч-
ков, – мар құм мен бір ге қа ру-жа рақ та рын кө міп, 
тас тар мен көм ке ре ді де, кей жағ дайда үс ті не 
ағаш не ме се ірі тас тар дан бейіт тұр ғы за ды». 
Н.П. Рыч ков өз са па рын да Нұ ра лы хан ның Хан 
ор да сын да бо лып, Әбіл хайыр хан ның Мәйі тін 
өз кө зі мен көр ген. Хан мәйіті төрт бұ рыш ты 
бөл ме тә різ ді, күй ді ріл ме ген кір піш пен са лы-
нып, қа быр ға сы ақ саз бал шық пен жа ғыл ған. 
Бас қа бейіт тер бол са, до ма лан ған күм без тә різ-
ді. Ал ке ле сі бір тү рі жай ға на қа мыс тан жа са-
лын ған кі лем ше мен көм ке ріл ген. Әбіл хайыр 
хан жер лен ген бейіт Н.П. Рыч ков тың айт уы 
бо йын ша кі ші жүз қа зақ та ры үшін тас сат тық, 
құ дайы бе ре тін қа сиет ті жер бол ған. Со ны мен 
қа тар Н.П.  Рыч ков қа зақ тар дың салт-дәс тү рі 
ту ра лы да мә лі мет бе ріп өт кен. Оның қа зақ тар-
дың үйле ну то йын  қа тыс ты мы на дай жаз ба лар 
қал дыр ған: «Қыр ғыз бай ла ры әйел дік ке өз де рі-
не екі, үш не ме се төрт әйел ала ды. Бі рін ші әйелі 
үшін қа лың мал ре тін де елу жыл қы, жүз қой, 
бір не ше құл жә не түйе ар та ды. Екін ші әйел дік-
ке қыз дың ата-ана сы жақ тыр май бе ре ді, өйт ке-
ні бі рін ші әйел на ғыз бәй біше бол ған дық тан, 
ке дей қыр ғыз дар өз де рі не жал ғыз әйел, қа лың 
мал да ры  да со ған сай: он шақ ты жыл қы жә не 
жиыр ма қой ды бе ріп ала ды. Үйле ну той ла ры 
баш құрт тар ді кі сияқ ты түс кі той ду ман да тып, 
ән-би шыр қал тып, бәй ге мен кү рес жа рыс та ры-
мен өте ді» [7].
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Historiography  
and sources of the problem  

of the Soviet prisoners-of-war  
of Kazakh ethnicity  

in the Second World War

During the Second World War, European ideas of liberation, fighting 
with fascism were widespread. In Western European countries the Resis-
tance Movements to Nazi and collaborators were very actively in France, 
Italy, Holland, Belgium and other countries. During the WWII, accord-
ing to the German High Command 5 million 270 thousand Soviet sol-
diers were taken as prisoners-of-war. According to the General Staff of the 
Armed Forces of the USSR 4 million 559,000 Soviet people was captured. 
And all of them were kept in concentration camps in Europe. Thousands 
of them escaped from concentration and labor camps and joined to the 
resistance movements in the Nazi-occupied territories. It is known that 
Kazakhs fought in the fronts of the WWII in the ranks of the active Soviet 
army, and Kazakhstan was a safe rear area that produced every third bullet 
for the front, sheltered people evacuated from the Soviet territories oc-
cupied by the Nazis, etc. But participation of Kazakhs in the resistance 
movements in occupied European countries and Germany itself still awaits 
its researchers. On the basis of Kazakh and foreign materials the article 
highlights historiography and sources of the problem of Soviet prisoners-of-
war in the Second World War (on the example of Kazakhs).

Key words: Kazakhs; Second World War; resistance movement; pris-
oners of war; Turkestan legion; partisans. 

Мең ді құ ло ва Г.М.,  
Габ дул ли на А.Ж.

Екін ші дү ниежү зі лік со ғыс  
ке зін де гі ке ңес тік со ғыс  

тұт қын да ры мә се ле сі жә не 
қа зақ тар дың та рих на ма сы мен 

де рек те рі

Ма қа ла да Екін ші дү ниежү зі лік со ғыс ке зін де гі ке ңес тік со ғыс тұт-
қын да ры мә сел есі қа зақ стан дық жә не ше тел де рек те рі мен та рих на-
ма сын да кө рі ніс та ба ды. (қа зақ тар дың мы са лын да). Қа зақ стан, Ре сей 
жә не Бе ло рус сияда со ғыс тұт қын да ры на ар нал ған ең бек тер, со ның 
ішін де та рих на ма лық зерт теу лер кү шейт іл ді. Ке ңес тік со ғыс тұт қын да-
ры мә се ле сі әлі күн ге де йін  адам зат са на сын да тиым сал ған жә не тек 
қа на сы ни көз бен қа рау, айып  та ғу сияқ ты тү сі нік тер мен қа лып қой ған. 
Де ген мен соң ғы кез де рі оң ды қоз ға лыс тар бай қа лу да. Мы са лы, із-түс-
сіз жо ғал ған жа уын гер лер дің туыс та ры олар ды із дес ті ру де. Атал мыш 
мә се ле мем ле кет тік дә ре же ге де йін  жет ті. Ре сей мұ ра ғат та ры ақ па рат-
тық ба за лар ды Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Қор ға ныс ми ни ст рлі гі не 
жі бе ру де. Із дес ті ру топ та ры шай қас бол ған жер лер ді зерт теп, та был-
ған де рек тер дің не гі зін де ғы лы ми ма қа ла лар мен кі тап тар жа риялау да. 
2015 жы лы Екін ші дү ниежү зі лік со ғыс ке зін де гі Ке ңес хал қы ның Ұлы 
же ңі сі не 70 жыл тол ды. Бұл со ғыс қа қа зақ тар дың қа тыс қан ды ғы әлі 
күн ге де йін  то лық зерт тел ме ді. Жал пы, қа зақ тар дың екін ші дү ниежү-
зі лік со ғыс фронт та рын да со ғыс қан да ры қа зір гі таң да ғы қа зақ тар дың 
та рих бет те рін де гі үл кен ер лі гі бо лып та бы ла ды. 

Тү йін  сөз дер: Қа зақ тар, Екін ші дү ниежү зі лік со ғыс, қар сы лық тар 
жә не со ғыс ба ры сы, со ғыс тұт қын да ры, Түр кіс тан ле ги оны, пар ти зан-
дар ту ра лы.

Мен ди ку ло ва Г.М.,  
Габ дул ли на А.Ж.

Ис то риог ра фия и ис точ ни ки 
проб ле м со ве тс ких  

воен ноп лен ных-ка за хов  
в го ды Вто рой ми ро вой вой ны

В статье на ка за хс танс ком и за ру беж ном ма те ри але ос ве щает ся 
ис то риог ра фия и проб ле мы со ве тс ких воен ноп лен ных в го ды Вто рой 
ми ро вой вой ны (на при ме ре ка за хов). В Ка за х стане, Рос сии, Бе ло рус-
сии ак ти ви зи ро ва лись исс ле до ва ния, пос вя щен ные воен ной те ма ти ке, 
в том чис ле ис то риог ра фи чес ким исс ле до ва ниям. Проб ле ма со ве тс-
ких воен ноп лен ных до сих пор в соз на нии мно гих лю дей ос тает ся зап-
рет ной и тре бующей лишь кри ти ки и осуж де ния. Тем не ме нее, наб-
лю дают ся по ло жи тель ные сд ви ги. Нап ри мер, родст вен ни ки без вес ти 
про пав ших вои нов ве дут их поиск. Дан ная проб ле ма вы хо дит на го су-
да рст вен ный уро вень, ког да ар хи вы Рос сии без воз ме зд но пе ре дают 
ин фор ма ци он ные ба зы Ми нис терс тву обо ро ны Рес пуб ли ки Ка за хс тан. 
Поис ко вые от ря ды ве дут поиск за хо ро не ний в мес тах ожес то чен ных 
боев и на ос но ве най ден ных ма те риалов пуб ли куют статьи и кни ги. 
В 2015 г. ис пол ни лось 70 лет Ве ли кой По бе ды со ве тс ко го на ро да во 
Вто рой ми ро вой вой не, в ко то рой учас тие ка за хов до сих пор ос тает ся 
ма ло исс ле до ван ным. Из ве ст но, что ка за хи воева ли на фрон тах Вто рой 
ми ро вой вой ны, од на ко учас тие ка за хов в Дви же ниях Соп ро тив ле ния 
на тер ри то рии ок ку пи ро ван ных ев ро пейс ких го су да рс тв и в са мой 
Гер ма нии до сих пор ждет своих исс ле до ва те лей. 

Клю че вые сло ва: ка за хи, Вто рая ми ро вая вой на, дви же ние соп-
ро тив ле ния, воен ноп лен ные, Тур кес танс кий ле ги он, пар ти за ны.
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2015 marks the 70th anniversary of the Great Victory of the Soviet 
people in the Second World War, but Kazakhs’ participation in that 
war still remains poorly studied. It is known that Kazakhs fought in 
many fronts of the Second World War but participation of Kazakhs 
in the resistance movements in occupied European countries and 
Germany itself still awaits its researchers. These heroic pages of 
the modern history of Kazakhs are still closed for Kazakhstan’s, 
European and World public communities. 

Though 70 years have passed since the end of the Second World 
War, and hundreds of thousands books dedicated to the war history 
have been written, this event retains all its importance and remains 
a discussion point both in Kazakh and foreign historiography. Not 
only the reasons and progress of the war, but also the numbers of 
demobilized, dead, captured and safely returned home the Soviet 
soldiers as well as many other issues still provide ample food for 
polemics. Soviet historiography answered these questions; however, 
it turned out that the provided data was significantly distorted; also, 
due to the fact that the families of many dead soldiers did not sur-
vive the war, in many cases there was simply no one to search for 
the missing soldiers. For example, in Great Britain virtually every 
dead or captured soldier was accounted for. Correspondingly their 
casualties were hundreds of thousands times less than Soviet losses. 

It is known that Kazakhs fought in the fronts of the Second 
World War in the ranks of the active Soviet army and Kazakhstan 
was a safe rear area that produced every third bullet for the front, 
sheltered people evacuated from the Soviet territories occupied by 
the Nazis etc. 

However, even 70 years later in the Kazakh society, like in the 
whole post-Soviet space, there are ongoing discussions about the 
number of soldiers lost as prisoners. 

In Kazakhstan, Russia and Byelorussia there is an ongoing active 
research into war-related issues including various historiographical 
studies. Against the background of abandoning formal approach, 
historic research is in search for new methods of investigation of the 
unknown pages of history. Experienced history scholars and young 
researchers alike are researching this problem. 

The problem of Soviet prisoners of war is still a sub-conscious 
taboo for many people that bears only criticism and reproach. Nev-
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ertheless, some positive changes are becoming 
visible. For example, relatives of missing soldiers 
search for them. This problem acquires State-level 
importance when Russian archives deliver to the 
Ministry of Defense of the Republic of Kazakh-
stan their information bases free of charge. Search 
groups are looking for burial sites in the areas of 
fierce fighting and publish articles and books on the 
basis of retrieved material. 

In the frame of the State program of historical 
research «A nation in the stream of history» a com-
prehensive study «The participation of Kazakhs in 
the Second World War in Western Europe» takes 
place in Kazakhstan It should be noted that Pro-
fessor Gulnara Mendikulova found and identified 
documents from the National Archives of France, 
archives in Toulouse and Tarn, etc. It causes several 
thousand names of Kazakhs and Turkestani, who 
fought in the European resistance movements were 
found. Kazakhs, along with other nations, fought for 
European ideas on the occupied territories by Nazis.

According to the French newspaper «West 
France», published an article «Kazakhs in the 
French Resistance Movement,» over a hundred Ka-
zakhs participated in the liberation movement of 
the Resistance in the south of France near the city 
of Toulouse. There are well known for their hero-
ism guerrilla groups, led by the Kazakhs, such as: 
Kadem Zhumaniyazov, Zunum Zhamankulov and 
Akhmet Bektaev.

In 1943 there was a turning point in the war, and 
European ideas have spread throughout occupied 
Europe by means of written in Italy «Manifesto for 
a United States of Europe.»

Participants to the Resistance Movement advo-
cated a postwar unification of Europe through the 
elimination of nation states. It should be noted that 
further study is the comparative analysis of Europe-
an and Eurasian integration ideas on the basis of ma-
terials and documents signed during the presidency 
of Kazakhstan in OSCE in 2011. We would like to 
offer the next article devoted to the historical facts 
of the Kazakh participation to the resistance move-
ments in European countries as well. 

In this article we want to focus on a review of 
the literature on the problems of war, including the 
Kazakh members of the European resistance move-
ment.

In this article we consider it appropriate to re-
view literary sources in their historical dynam-
ics. It is well known that during the war and until 
I.V.Stalin’s death the problem of Soviet prisoners 
of war was forbidden. 1956 was the starting point 
of relevant studies when the Central Committee of 

the Communist Party of the Soviet Union and the 
Council of Ministers of USSR promulgated the de-
cree «Regarding the elimination of major breaches 
of law against former prisoners of war and members 
of their families» dated June 29, 1956 followed by 
the XX Congress of the CPSU. 

Russian historiography on this problem may be 
divided in two stages: from late 1950s to late 1980s 
and from early 1990s to present time. In Soviet pe-
riod the history of Nazi concentration camps was 
studied by N.M. Lemeschuk [1], A.I. Poltorak [2] 
and others who in one way or another investigated 
the fate of Soviet prisoners of war. At that time his-
torical and documental works, literary fiction works 
and monographs were published. Works by Е.А. 
Brodsky [3], V.I. Klokov [4], P.S. Romashkin [5] 
and others belong to this category. Yossif Iserov-
ich Malyar studied the problems of participation of 
Kazakhstan citizens in the fight against the Nazis in 
Europe. In the article «Participation of Kazakhstan 
citizens in the European resistance movement» the 
author notes that «hundreds of Kazakh soldiers took 
part in the resistance movement and in some coun-
tries (Yugoslavia, Italy, France) they even formed 
small units» [6]. Documents on the formation of na-
tional units of the Red Army prisoners of war des-
tined to be a part of the army for combat against the 
USSR were published in 1995 [7].

Major scientific works on the repatriation of 
former Soviet prisoners of war were written in 
the 1990s by such authors as М.P. Polyan [8] and 
M.I.Semiryaga [9]. Works by N.P.Dembitsky [10], 
V.Y. Albov [11], memoirs of G.N. Satirov [12], 
dedicated to the studies of the fate of Soviet prison-
ers of war in the Second World War should also be 
mentioned. 

In 1999 joint efforts of Russian scholars resulted 
in the book «Great Patriotic War. 1941-1945. Mili-
tary and historical essays. Book 4. People and the 
war» [13]. 

In 2005 in his monograph «Soviet prisoners of 
war in Nazi Germany 1941-1945: Study problems» 
M.E.Yerin for the first time in Russian literature an-
alyzed Soviet, Russian and German historiography 
on Soviet prisoners of war in the Third Reich: from 
its origin to our days. The book reviews in detail 
the stages of development of Russian and German 
historiography and their particular features. The 
author compares different views and evaluations 
of scientists on the problems of German captivity 
and bears testimony to the debate of historians of 
the two countries on the key aspects of the problem 
under discussion. The results of the study may be 
used for development of specific lectures on the his-
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tory of the German Fascism and the Second World 
War [14].

Previously unavailable sources which have been 
published are of great importance. In 1999 in Mos-
cow for the first time were published confidential 
letters of two leaders of political émigrés – Mustafa 
Shokay and Zeki Validi [15]. This collection of let-
ters compiled by candidate of historical sciences 
S.M.Iskhakov sheds light on many unknown pages 
of Russian and Turkestan emigration. This publica-
tion is necessary for restoration of historical truth 
about the internal dissensions among Turkestan 
émigrés and other rather sensitive issues. 

In European and American historiography the 
problem of Soviet prisoners of war was examined 
in the works of A. Dallin [16], Sh. Dutner [17], G.-
А. Jacobsen [18], А. Wert [19], К. Streit [20] and 
others.

In his monography «German rule in Russia 
1941-1945» American historian Alexander Dallin 
examines the questions of the partisan and resis-
tance movement paying special attention to political 
goals of Germany with regard to various nations of 
the USSR which was in practice fairly multifarious 
[16]. 

The book «1939-1945. Second World War. 
Chronicle and documents» presents the views of 
the renowned Western historians: West German 
scientist G.-A. Jacobsen and English scientist 
A.Taylor on the events of the Second World War. 
Information, reference, memoire and documental 
materials are of exceptional importance; most of 
them were published in Russian language for the 
first time. The book’s publishing was timed to 
coincide with the 50th anniversary of the end of the 
Second World War [18].

The book of prominent Polish historian and 
publicist doctor Shimon Dutner «Crimes of the 
German Fascist Wehrmacht perpetrated against 
prisoners of war in the Second World War» exposes 
the bestial, inhuman essence of Fascism and its 
monstrous crimes committed during the war years 
against Soviet and other prisoners of war. The book 
is based on vast evidence and documents of Hitler’s 
Wehrmacht [17].

In the book of the «Sunday Times» and BBC 
reporter Alexander Wert «Russia in war» the total 
number of Soviet prisoners of war is estimated 
at 5 millions 754 thousands. A.Wert was in the 
USSR from July 1941 to 1946; later he wrote, 
as he put it, «a human history» based on his own 
impressions, documents and other original sources. 
The book was first published in USA in 1964, then 
in England, France, German Federal Republic and 

other countries. It was thought to have opened the 
eyes of Western readers on the true events that had 
taken place on the Eastern front and in Russia. «I did 
everything in my power to tell the West about the 
war effort of the Soviet people» said A.Wert about 
his reporting activity. His words can also be applied 
to his book. It was published in Russian language 
in 1967 in a small number and was never published 
again becoming a bibliographic rarity [19].

The study of the professor of the Heidelberg 
University Christian Streit «Wehrmacht and Soviet 
prisoners of war in 1941-1945» is the most cited 
book on Soviet prisoners of war. The book was 
published many times in Germany, but its full 
edition was not published in Russia until 2009. It is 
dedicated to the fate of more than 5.7 million Soviet 
prisoners of war who were in the camps and forced 
labor in Germany in 1941-1945. The book is a result 
of many years of careful research by its author; 
thousands of documents kept in German archives 
were used for its preparation. Its first edition (1978) 
provoked animosity and fierce discussions both 
among Soviet and German military historians [20].

The history of Turkmenistan legion keeps 
attracting foreign historians. In 2012 Polish journal 
«Polska Zbrojna» published an article by historian 
Adam Kaczinsky «Eastern legions or death». 
According to it, the reason which induced prisoners 
of war to enter the legions was «an elementary 
human need to leave the camps». The author 
summarizes that the Eastern legions of the Nazis 
«mostly fulfilled auxiliary functions and fought the 
partisans» [21]. 

Kazakh historiography on military and histori-
cal themes and participation of Kazakh citizens in 
the Second World War is represented by the works 
of authors A.N.Nusupbekov [22], G.А. Abishev 
[23], М.К. Kozybayev [24], N.Е. Yedigenov [25], 
P.S. Belan [26], А.I. Ismailov [27]. 

The Memory Book of Kazakhstan «Bozdak-
tar» published in 1995 on the occasion of the 50th 
anniversary of the Victory was the first attempt to 
provide a full statistical overview of the war. This 
book contains the names of those who was killed in 
fighting, died from wounds and diseases in hospi-
tals, died in enemy rear areas or went missing. Re-
gional «Memory Books» and the consolidated work 
«Bozdaktar» is a real monument to the dead of the 
war [28]. 

It is known that Kazakhs fought in many fronts of 
the Second World War but participation of Kazakhs 
in the resistance movements of occupied European 
countries still awaits its researchers. These heroic 
pages of the modern history of Kazakhs are still 
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closed for Kazakhstan’s general public even though 
the story of each Kazakh and Kazakh citizen who 
participated in the Second World War is unique and 
dramatic. 

In Kazakh historiography the study of 
participation of Kazakhs in the Second World War 
in European countries leaves much to be desired. Of 
course, in the Soviet period not only was this theme 
relegated to the back ranks of history, but it was 
branded as a forbidden theme. Anybody who for 
some reason had had to leave the country or lived 
outside Soviet Union was labeled as «traitor and 
spy». Under the command and bureaucratic system 
the very mention of «former citizens» was a pretext 
for repressions against political and cultural figures. 

Scientific works by G.М. Mendikulova [29, 30, 
31, 32, 33, 34], B.I. Sadykova [35, 36], B.G. Ayagan 
[37], А. Kar [38], А. Kaken [39], S. Bekenov [40] 
and others are devoted to the study of participation 
of Kazakh soldiers in the Second World War.

The problem of participation of Kazakhs in 
the Second World War in European countries 
remains complex and consists of several separate 
questions, such as: participation of Kazakhs in the 
Great Patriotic War, participation of Kazakhs in 
«Turkmenistan legion», participation of Kazakhs 
in the resistance movement and partisan groups, 
repatriation of prisoners of war to the USSR and 
defectors. 

Major works of the Soviet and Kazakh 
historiography have been dedicated to the question 
of participation of Kazakhs and Kazakhstan in the 
Great Patriotic War [5]; however the other three 
themes remain neglected. 

This status quo is explained by ideological 
interdiction of the Soviet period and non-existent 
access to archive documents both in our country 
and abroad. Today researchers of the independent 
Kazakhstan are able to contribute to the study of 
these problems. 

Research on Turkestan legion is limited to the 
book by B.Sadykova «Turkestan legion» based 
on German archive documents, chapters in the 
book and articles of professor, doctor of historical 
sciences G.M.Mendikulova, professor, doctor of 
historical sciences B.Ayagan, candidate of historical 
sciences K.S.Aldazhumanov [41] and several other 
researchers developed on the basis of painstaking 
work of collection of documents from the archives 
of France, Russia, Kazakhstan, USA and other 
countries.

In this connection, there are interesting 
documents in the collection of Maria Shokay «I’m 
writing to you from Nozhan…» [42] prepared by 

doctor of political sciences B.Sadykova published 
in Almaty in 2001. Besides the memoirs of Maria 
Shokay that she started writing after the death of 
Mustafa Shokay, it contains personal correspondence 
with former Turkestan legionaries and leaders of 
Russian emigration; its annex features articles 
conducive to better understanding of the political 
situation of pre-war Europe that influenced the acts 
of Mustafa Shokay. 

The first scientific work in Kazakh historiography 
dedicated to the problems of Kazakh diaspora was 
the monograph by G.M.Mendikulova «Historic 
fate of Kazakh diaspora. Its origin and evolution» 
published in 1997 [30]. In the revised 2006 edition 
«Kazakh diaspora: history and modern times» a 
separate section is devoted to the participation of 
Kazakhs in the French resistance movement [32] 
and other topics. 

Recollections, memoires and interviews are 
very valuable in terms of preparation of a historic 
research. Memoires and interviews as a historic 
source are invariably important for a researcher 
since they transmit past events through the view of 
their participants and contemporaries. 

Starting in the early 1990s memoires of war 
participants, former legionaries and prisoners of 
war began to be published. In 1993 were published 
Aitkesh Tolganbayev’s recollections «A confession 
of a cruel fate» [43] in which the author reveals 
in agonizing pain the bitterness of life in the Nazi 
prisons and the magic of music and violin that 
helped him survive the captivity. He dedicated 
his recollections to the victims of Nazi and Soviet 
concentration camps; in lieu of a foreword he wrote: 
«I did not betray my Motherland, I did not swear 
an oath of allegiance to the enemy, I never held a 
weapon or committed an act that could have hurt 
my people. Falling wounded into Nazi captivity, I 
did my best to return to the Motherland and prove 
that the label they stuck onto me 45 years ago was 
all wrong». 

In 1994 professor, doctor of historical sciences 
G.M.Mendikulova met and interviewed two Kazakh 
defectors, former legionaries Mukhtar Karabay 
and Kuntugan Bayzelbek; afterwards she wrote an 
article published in «Evening Almaty» newspaper 
[29]. It should be pointed out from the outset that 
those were the first interviews of former legionaries 
to Kazakh scientists. Another interview was taken 
in France by Bakhyt Sadykova who met former 
Turkestan legionary Michel (Madiyar) Baizhanov 
in the early 1990s. 

A special attention should be paid to scientific 
works of B.I.Sadykova, political scientist, author of 
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numerous scientific and op-ed articles, studies on the 
life of M.Shokay and the history of Turkmenistan 
legion, screenplay writer for a documentary film 
«Zar or banished from the Motherland». In 2002 
in Almaty «Kainar» editorial house published a 
collection of documents under the title «The history 
of Turkmenistan legion in documents» developed 
by doctor of political sciences B.Sadykova. The 
collection includes documents in original languages 
many of which were introduced to Kazakh circles of 
social sciences for the first time. One of the merits of 
the collection was a material devoted to participation 
of Kazakhs in the resistance movement in southern 
France, as well as documents about the consequent 
destiny of the legionaries following their return to 
the Motherland [35]. 

The bulk of data was discovered in German 
archives which increases the value of this document 
collection.

The work of B.I.Sadykova «The history of 
Turkmenistan legion in documents» reviews for 
the first time the activity of the Turkestan national 
liberation movement set up by Mustafa Shokay in 
Europe, its tactics and strategy. The author takes into 
account an important detail: the Turkestan national 
liberation movement had to act in an unusual 
situation against the background of confrontation 
of two rival ideologies – Nazism and Communism 
that unleashed the bloody conflict. In 2009 on 
the basis of analysis of works of Mustafa Shokay 
written in various languages, large body of materials 
from European archive centers and juxtaposition of 
differing opinions on the problem in the monograph 
«Mustafa Shokay in emigration» she discovered 
the essence and character of M.Shokay’s activity in 
Europe. The book also analyzes political decision of 
M.Shokay to lend assistance to Turkestan prisoners 
of war [36].

Kazakh historian, political scientist B.Ayagan in 
his book «The reds and the blacks (from materials 
of the Hoover archive» reveals hitherto unknown to 
political science materials taken from the resources 
of the famous Hoover Institute (archive) in USA. 
The book contains a wealth of historic material, 
including diaries, letters and notes of prisoners of 
war [37]. 

Associate professor of Mimar Sinan University 
A.Kara wrote a book relating about the bitter fate of 
the former soldiers of Turkestan legion, a constituent 
unit of Hitler’s army [38]. Alongside this book, a 
memoire – article «I was in the Turkestan legion» 
was published on the pages of Internet resources. 
It gives an account of Akhmetbek Nurumov who 
was captured a month after the start of the war, 

and survived a prisoner-of-war camp in Poland, 
Turkestan legion and Kolyma Gulag camps. He 
was sentenced for high treason and still waits for an 
acquittal [44].

The book of prominent Kazakh journalist A. 
Kaken based on various sources is dedicated to the 
history of Turkestan legion [39]. In 2007 a book of 
recollections by S. Bekenov, one of the prisoners of 
Nazi camps was published under the editorship of 
B.G.Ayagan [40].

The problems of participation of Kazakhs in 
the resistance movements in occupied European 
countries and Germany are still poorly studied 
and await its researchers. These heroic pages of 
the modern history of Kazakhs are still closed for 
Kazakhstan’s and world general public.

A research project «Participation of Kazakhs in 
the Second World War in West European countries» 
was initiated on this theme through the State program 
of historical research «A nation in the stream of 
history»; it is expected to be funded through 2014-
2016. The participants of the project have studied 
the problems of the Second World War for a 
number of years and are trying to fill out the gaps 
in the history of the Second World War that have 
not yet received due attention; clarify many facts 
and events of the world history featuring a direct 
and close connection to the history of Kazakhstan 
contributing to objective recreation of true historical 
events in this area. 

The first book published in the framework 
of the project was a round table reports volume 
«Participation of Kazakhs in the Second World 
War in Western European countries» [45]. In this 
work Kazakh scientists made an attempt to recreate 
the real circumstances of contribution of Kazakh 
former prisoners of war of the Reich who escaped 
from concentration and labor camps and heroically 
fought against Nazism in resistance movements 
and partisan fighting groups in various countries of 
Western Europe during the Second World War. 

A specific objective of the round table reports 
volume was to eliminate labels, clarify the situation 
and present independent opinion on the problem at 
hand. 

Now we would like to take a closer look at some 
problems related to the studies of participation of 
Kazakhs in the Second World War such as: 

Activity of Mustafa Shokay and the idea of 
creation of Turkmenistan legion;

Kazakh prisoners of war of the Wehrmacht;
Turkestan legion and the problem of defectors;
Kazakh military experts in the Western European 

countries;
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Participation of Kazakhs in the resistance 
movements in the countries of Western Europe;

Repatriation of former prisoners of war and 
legionaries to the Motherland; 

All these highlighted themes have been 
discussed in the round table and subsequent studies 
of Kazakh scientists. 

The first part of the collection contains scientific 
articles and extracts from memoires of those who 
directly took part in the events or members of their 
families. 

The second part contains only archive documents 
and materials, many of them are published for the 
first time. A list of Kazakh prisoners of war from 
the archive of Mustafa Shokay collected by a special 
commission in August-October 1941 is introduced. 
After Mustafa Shokay’s death, his wife Maria 
Shokay gave these invaluable documents into the 
custody of INALCO library (L’institut national 
des langues et civilisations orientales – Institute of 
Oriental Languages and Civilization) in Paris. 

Analysis of the lists has shown that the Red 
Army soldiers who fell captive in the first days of 
the war had, at least, secondary education and were 
professional teachers, technicians, agriculturists 
and engineers. As a matter of fact, they were used 
as cannon fodder and delivered unarmed to the 
bayonets and bullets of the enemy. In the political 
repressions of 1930s Kazakhstan had lost its political 
and cultural elite; in the first days and months of the 
war the engineering and technical capital of our 
nation was destroyed. According to documents, 
just from the Allied occupation zones 26 thousands 
Kazakhs were repatriated after the war; the number 
of the perished is still unknown… 

For this reason the scientists of Kazakhstan 
decided to conduct a systematic and complex 
research and recreate the real circumstances of 
contribution of Kazakh former prisoners of war of 
the Reich who escaped from concentration and labor 
camps and heroically fought against Fascism in the 
resistance movements and partisan fighting groups 
in various countries of Western Europe during the 
Second World War. 

Special attention should be drawn to the fact 
that a reality-true account on this problem cannot be 
given without archive documents kept in the archive 
storage of European countries. 

Professor, doctor of historical sciences 
G.M.Mendikulova conducted preliminary collection 
of archive documents in the National Archive of 
France (Archives nationals), INALCO Archive, 
Library of the Institute for Oriental Languages 
and Civilizations (Bibliothéque de l’Institute 

National des Langues et Civilisations Orientales 
– Archives Mustafa Shokay Bey) [46] and the 
Museum of National Resistance of France (Musée 
de la Résistance Nationale); contacts and tentative 
agreements have been concluded with municipal 
archives in Southern France – in Toulouse, Tarn, 
Albi, Aude, Tarn-et-Garonne on the assistance in 
access to these important documents not only from 
the point of view of Kazakh history but of the history 
of Central Asia as well. 

In Belgium Kazakh diplomats discovered burial 
sites of Kazakh members of the resistance movement. 
Considerable information about Kazakhs who 
fought against Nazism is stored in Belgian archives. 

In Norwegian archives professor, doctor of 
historical sciences G.M.Mendikulova and candidate 
of historical sciences A.Z.Gabdullina have also 
discovered lists of Kazakhs and Kazakh citizens 
– prisoners of war who were held in the camps in 
this country; similar information is reported from 
Sweden. 

Kazakhs also took part in the resistance 
movement in Italy; relevant historical documents 
are still waiting for their researchers. 

It is known that Kazakhs were kept in 
concentration and labor camps in Belgium and 
Holland. There is no doubt that materials about 
them are available in the national archives of these 
countries. 

And, of course, documents about participation 
of Kazakhs in the resistance movement, mirroring 
the history of Turkestan legion, are stored in the 
national archives of Germany first explored by 
doctor of political sciences B.Sadykova. 

The documents to be extracted are not available 
either in Kazakhstan or in the CIS countries; they are 
stored only in the national and municipal archives 
of France, Belgium, Germany, Norway, Holland, 
Italy, Sweden and Great Britain. For this reason the 
participants of this project need to organize full-scale 
expeditions to the above mentioned countries for the 
purpose of making copies of the documents. This is 
an essential condition for an important breakthrough 
scientific result. 

The second book published in the framework 
of the State purpose-oriented scientific program «A 
nation in the stream of history» in 2015 is called 
«Duty and honor (Participation of Kazakh citizens in 
the Second World War and the Great Patriotic War 
in European countries». This collective monograph 
describes the key events of the Second World 
War and Great Patriotic War from 1939 to 1945; 
its authors made an effort to present an integral 
overview of participation of Kazakh citizens from 
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the start of the war until its end at the Tokyo war 
tribunal. Most photographs, illustrative and factual 
materials are introduced to scientific research for the 
first time. For the first time in historical science a 
map – guide of military units has been developed. 
The digital version of the book will be made 
available in Internet, it will be openly accessible and 
everyone will be able to make proposals and offer 
additional information on these problems [47]. 

In summary, it is not hard to see that the world 
historiography possesses a vast and manifold body 
of material on the problem of prisoners-of–war 
in the Second World War. Foreign researchers 
pay increasingly more attention to the national 
breakdown of prisoners of war, including Kazakhs. 
At the same time, there is an ongoing process of 
research of this problem in the former republics 
of the Soviet Union, now – independent states. 
From the methodological point of view, European 
historiography, while condemning actions of 
Fascists towards Soviet prisoners of war, also takes 
a disapproving stance with regard to the policies 
of the USSR. Russian and Kazakh historiography 
strives to abandon old clichés and approaches in the 
light of research of previously classified sources. In 
our opinion, researching the problem of prisoners of 
war historians should beware of the possibility of 
rousing hatred and desire of vengeance in the new 

generations. All research should be conducted for 
the purpose of avoiding such tragic pages of history 
in the future. 

The year of the 70th anniversary of the Great 
Victory is not a hollow echo or just another holiday 
for us, citizens of Kazakhstan. It is the great radiant 
celebration of the Victory of the whole nation over 
the Fascist ideology, the day of tribute to the elder 
generation which survived in the horrible meat 
grinder of the war that devoured millions of innocent 
victims. 

Eternal glory to the victors and deep sorrow for 
the victims of Fascism!
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«Ма те ри алы по кир гизс ко му 
зем ле поль зо ва нию...»  

как ис точ ник по хо зяй ст вен но-
эко но ми чес кой ис то рии  

ка за хс ких хо зяй ств

В нас тоя щей статье расс мат ри вают ся «Ма те ри алы по кир гизс ко му 
зем ле поль зо ва нию...» как ис то ри чес кий ис точ ник по ис то рии Ка за х-
стана кон ца ХІХ – нач. ХХ ве ка. До ку мен ты, соб ран ные в ма те риалах, 
уни каль ны по масш та бу ох ва та всей со во куп нос ти важ ней ших фак-
тов, со бы тий, яв ле ний в об лас ти ис то рии, эт ног ра фии, геог ра фии, 
то по ни ми ки и де мог ра фии ка за хс ко го на ро да. Они предс тав ляют со-
бой свод ста тис ти чес ких ма те риалов, сос тоя щий из 27-ми то мов, ко-
то рый яв ляет ся бес цен ным ис точ ни ком в исс ле до ва нии эт ни чес кой 
ис то рии ка за хс ко го на ро да, осо бен нос ти ка за хс ко го тра ди ци он но го 
хо зяй ст ва. Это ма те ри алы исс ле до ва ний ста тис ти чес ких и исс ле до-
ва тельс ких экс пе ди ций, про ве ден ных с целью ко ло ни за ции тер ри то-
рии Ка за х стана царс кой Рос сией в кон це ХІХ в. – на ча ле ХХ в. Нес-
мот ря на то, что эти до ку мен ты бы ли ис точ ни ком для ко ло ни аль ной 
по ли ти ки, они так же яв ляют ся цен ным ис точ ни ком по ст рук ту ре ро-
допле мен но го сос та ва, хо зяй ст вен ной, эко но ми чес кой, со ци аль ной 
ис то рии и дру гих ас пек тов жиз ни ка за хов то го пе ри ода. 

Клю че вые сло ва: ис точ ник, ис точ ни ко ве де ние, ана лиз, ме тод, 
ста тис ти ка, эт нос, ст рук ту ра.

Zhappasov Zh.Е., Tasylova N.А., 
Toyshubekova Zh.К.

«Materials on the kyrgyz (kazakh) 
land use» as the source for 

economic and economic history 
of kazakh farms

This article analyzes the source called «Materials Kirghiz (Kazakhs) 
land use...» of the late XIX – early XX century. Topicality of the theme 
of investigation is that «Materials on Kyrgyz land using» introduces code 
of statistical materials which consists of 27 volumes, and it is invaluable 
source in investigation ethnical history of Kazakh people, peculiarities of 
Kazakh traditional economy. Informativeness , concentrated in materials 
is unique. First of all by the scale of covering of all totality of important 
facts, events, occurrences in the field of history, ethnography studies, ge-
ography, toponymy , demography and etc. That’s why nowadays great 
interest to source study aspect grew in learning given source. The choice 
of the theme of investigation is explained by its great scientific theoreti-
cal significance.  It discusses the methodology of research and analysis 
of the important source of Kazakh history «Materials of Kyrgyz land use 
...», proposed methods of research and testing, classification and analysis 
in accordance with the science of sources and methods of application in 
specific historical studies. 

Key words: source, science of sources, analysis, method, statistics, 
ethnos, structure.

Жап па сов Ж.Е., Та си ло ва Н.А., 
Той шу бе ко ва Ж.К.

«Қыр ғыз дар дың (қа зақ тар дың) 
жер пай да ла ну  

ма те ри ал да ры...» –  
қа зақ ша ру ашы лы ғы ның  

ша ру ашы лық-эко но ми ка лық 
та ри хы ның де рек кө зі 

Бұл ма қа ла да «Қыр ғыз дар дың (Қа зақ тар дың) жер пай да ла ну ма-
те ри ал да ры...» Қа зақ стан та ри хы ның ма ңыз ды де реккө зі ре тін де қа-
рас ты ры ла ды. Қыр ғыз дар дың (Қа зақ тар дың) жер пай да ла ну ма те-
ри ал да ры...» ста тис ти ка лық мә лі мет тер ден жи нақ тал ған 27 том нан 
тұ ра ды, ол қа зақ хал қы ның эт ни ка лық та ри хын, дәс түр лі ша ру ашы-
лы ғы ның ерек ше лік те рін зерт теу дің ма ңыз ды де реккө зі бо лып та бы-
ла ды. Де рек тер де жи нақ тал ған ақ па рат тар уни кал ды. Ең ал ды мен 
ма ңыз ды фак ті лер дің, та рих, эт ног ра фия, геог ра фия, то по ни ми ка, 
де мог ра фия жә не т.б. мә се ле лер ге қа тыс ты құн ды мә лі мет тер дің бір 
де рек те шо ғыр ла нуы. Сон дық тан да бү гін гі таң да бұл де рек ті де рек-
та ну лық тал дау мә се ле сі не де ген қы зы ғу шы лық ар тып отыр. Он да 
қа зақ та ри хы ның ма ңыз ды де реккө зі бо лып та бы ла тын «Қыр ғыз дар-
дың жер пай да ла ну ма те ри ал да рын...» зерт теу мен тал дау ме то ди-
ка ла ры мен тә сіл де рі көр се ті ліп, де рек та ну ғы лы мы ның та лап та ры на 
сай зерт теу мен сын ын өт кі зу дің, сы нып тау мен тал дау дың әдіс те рі 
мен оны нақ ты та ри хи зерт теу лер де пай да ла ну тә сіл де рі ұсы ныл ған. 
Со ны мен қа тар ста тис ти ка лық зерт теу лер ді ұйым дас тыр ған, де рек ті 
құ рас тыр ған ав тор лар, олар дың көз қа рас та ры тал дан ған. 

Тү йін  сөз дер: де рек, де рек та ну, тал дау, әдіс, ста тис ти ка, эт нос, 
құ ры лым.
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Со ци ально-эко но ми чес кое по ло же ние Ка за х стана в ко нце 
ХІХ в. – на ча ле ХХ в. ха рак те ри зует ся рас па дом тра ди ци он но-
го хо зяй ст ва ка за хов, фор ми ро ва нием ка пи та лис ти чес ких от но-
ше ний и уг луб ле нием со ци аль ной диф фе рен циа ции. Другими 
словами, эко но ми ка Ка за х стана раз ви ва лась не рав но мер но.

Каж дая об лас ть на тер ри то рии Ка за х стана от ли ча лась друг 
от дру га раз ны ми при род но-кли ма ти чес ки ми, сло жив ши ми ся 
ис то ри чес ки ми ус ло виями, так же уров нем раз ви тия же лез ных 
до рог и рын ков, хо зяй ств и рас по ло же нием куль турных цент ров. 

В ши ро ких степ ных и гор ных мест нос тях, пус тын ных и лес-
ных зо нах Ка за х стана раз ви ва лись раз лич ные ти пы хо зяй ств. В 
кон це ХІХ в. – на ча ле ХХ ве ка в свя зи с раз лич ны ми при род-
ны ми ус ло ви ми и уров нем ис то ри чес ко го раз ви тия бы ли свои 
осо бен нос ти ве де ния хо зяй ст ва.

Сг руп пи ро вав по доб ные осо бен нос ти, мож но вы де лить 
три ви да хо зяй ст ва: 1) жи вот но во дс тво в ус ло виях ко че ва ния; 
2)  жи вот но во дс тво в ус ло виях по лу ко че во го об ра за жиз ни, зем-
ле де лие вок руг зи мо вок; 3) жи вот но во дс тво и зем ле де лие в ус-
ло виях осед лос ти.

Ис то рик Б. Су лей ме нов в своем тру де тер ри то рию Ка за х-
стана в кон це ХІХ ве ка – на ча ле ХХ ве ка раз де лил на две зо ны: 
а) пер вое – се вер, се ве ро-за пад, юго-вос ток, в дан ном ре ги оне 
на се ле ние в ос нов ном за ни ма лось жи вот но во дст вом и зем ле де-
лием; б) вто рое – на се ле ние боль шей час ти цент раль ных тер ри-
то рий, юга и юго-за па да, за ни мав шееся в ос нов ном жи вот но  - 
во дст вом [1]. 

В дан ный пе ри од ос нов ным ви дом хо зяй ст ва бы ло жи вот-
но во дс тво, ох ва ты вав шее 64,8% на се ле ния. 26,4% ка за хов за-
ни ма лись зем ле де лием и ве ли осед лый об раз жиз ни. В исс ле-
дуемый пе ри од про мыш лен нос ть бы ла в за ча точ ном сос тоя нии, 
раз ви ва лось лишь мел кое ре мес лен ное произ во дс тво. В це лом, 
Ка за хс тан в ХІХ – ХХ вв. яв лял ся аг рар ным краем с тра ди ци он-
ным хо зяй ст вом и пат риар халь но-фео даль ным об ще ст вом.

На ос но ве сох ра нен ных дан ных в «МКЗ» мож но по лу чить 
цен ные све де ния о тра ди ци он ном жи вот но во дс тве, зем ле де лии 
и ре мес ле ка за хов. Ос нов ной целью экс пе ди ции бы ло оп ре де-
ле ние необ хо ди мо го ко ли че ст ва зем ли ка за хс ким хо зяй ст вам, 
поэто му в пер вую оче редь исс ле до ва те ли изу ча ли ти пы хо зяй ств  

«МА ТЕ РИ АЛЫ  
ПО КИР ГИЗС КО МУ 

ЗЕМ ЛЕ ПОЛЬ ЗО ВА НИЮ...» 
КАК ИС ТОЧ НИК  

ПО ХО ЗЯЙ СТ ВЕН НО-
ЭКО НО МИ ЧЕС КОЙ 

ИС ТО РИИ КА ЗА ХС КИХ 
ХО ЗЯЙ СТВ
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«Ма те ри алы по кир гизс ко му зем ле поль зо ва нию...» как ис точ ник по хо зяй ст вен но-эко но ми чес кой ис то рии ...

и расс чи тыва ли необ хо ди мое ко ли че ст во зем ли 
и инт вен та ря. В соот ве тс твии с осо бен нос тя ми 
при род ных ус ло вий, хо зяй ст ва каж до го уез да 
расс мат ри ва лись от дель но [2]. 

В «МКЗ» сох ра не на очень цен ная ин фор-
ма ция, оп ро вер гающая мне ние о том, что у ка-
за хов не бы ло раз ви то зем ле де лие и учи ли их 
дан но му за ня тию русс кие му жи ки. Нап ри мер, в 
ис точ ни ке, пос вя щен ном Чим кент ско му уез ду, 
за пи са но, что 83,38% на се ле ния бы ло осед лым 
и лишь 16,62% – ве ли ко че вой об раз жиз ни. Об 
этом: «... хо тя кир ги зы (ка за хи) в Чим кентс ком 
уез де и счи тают ся ко чев ни ка ми, тем не ме нее 
они обес пе че ны па хот ны ми угодьями зна чи-
тель но вы ше сред ней крес тьянс кой семьи в Ев-
ро пейс кой Рос сии» [3]. В ро дос лов ной таб ли це 
ро дов и пле мен Ак мо линс ко го уез да ука за но, 
что здесь в ос нов ном про жи ва ли предс та ви-
те ли ро да ар гын. Предс тав ле ны вет ви. От его 
стар шей же ны: Куан дык, Суюн дик, Бе ген дик, 
Ше ген дик, от млад шей же ны: Шу бы рт па лы 
(Ток тауыл), Жа лык пас, Кам бар, от ра бы ни: Бо-
лат ко жа (Ка ра ке сек) и крест ный сын Кар жас. 
От са мо го Куан ды ка: ро ды Есен карт, Ал тай, 
Кар пык, Бур чи, Те меш. По таб ли це по том ки 
Есен кар та: кал ка ман цы про жи ва ли в Есимс кой 
во лос ти, Агыс в Ше ру бай-Ну ри нс кой во лос-
ти, по том ки Ал тая: Мо йын-Рах ма нул, по том ки 
Му ра та и пле ме на Сан гай – Ак бу ра, Ток бу ра, 
Бай бу ра на се ля ли Ак мо линс кую, Спасс кую, 
Ше ру бай – Ну ри нс кие во лос ти. Дру гие ро да 
ар гы нов на се ля ли Ну ри нс кий, Жы лан динс кий, 
Мон шак тинс кий, Кор жын кольс кий и Ере ме нс-
кий во лос ти. Кип ча ки на се ля ли Есимс кий, Ак-
мо линс кий, Жы лан динс кий, Мон шак тинс кий, 
Кы зыл тауский, Кы зыл то пы ра кс кий, Ну ри нс-
кие во лос ти [5]. 

В таб ли це, пос вя щен ной ро дам и пле ме нам 
Ак мо линс ко го уез да, да ны све де ния о за се ле-
нии дан но го уез да: Ар гы ны от Мо мы на – ро да 
Кан жы га лы, Аты гай, Ба сен тин от Мей ра ма, ро-
да Куан дык, Суюн дик, Бе ген дик. На ря ду с ни ми 
в уез де про жи ва ли ке реи, уаки, кип ча ки, и ка ра 
кыр гы зы, тю ре и то лен ги ты. 

Опи раясь на ис точ ник «МКЗ», мож но оп ре-
де лить, что Пет ро пав ловс кий уезд сос тоял из 4 
круп ных ро дов Ар гы нов, Ке реев, Уа ков, Кип-
ча ков и из тю ре и то лен ги тов. В ис точ ни ке да-
ны све де ния о рас се ле нии пле мен ро да Ке рей: 
«Род Ке рей предс тав лен в уез де че тырь мя от-
де ле ниями, рас по ло жив ши ми ся по тер ри то рии 
уез да в сле дующем пос ле до ва тель ном по ряд ке: 

на гра ни це с ро дом Аты гай (Ар гын) рас по ло-
жи лось са мое ма ло чис лен ное от де ле ние Ке реев, 
род Бал та; за тем ря дом, по гра ни це  стано вс кой 
и Прес новс кой во лос тей – род Ко шу бе, да лее – 
са мый силь ный род Смаил, и, на ко нец, на хо дя-
щий ся с тре мя пе ре чис лен ны ми ро да ми в от да-
лен ном родс тве, Сван, рас по ло жил ся на за па де 
(юж ная час ть Прес но горь ковс кой во лос ти) меж-
ду чуж ды ми ему ро да ми Уак, Кип чак и Канд жи-
га лы...». 

По этим дан ным вид но, что в уез де ¾ жи-
те лей сос тав ля ли Ар гы ны и Ке реи, 1/5 – Уаки, 
ос таль ные хо зяй ст ва сос тав ля ли 3%. Опи раясь 
на ис точ ни ки, мож но ска зать: на вос то ке ре ки 
Есиль рас по ла га лись Ар гы ны, се ве ро-вос то ке – 
Уаки, на за па де – Ке реи и Уаки жи ли по со се дс-
тву, сре ди них Кан жы га лы из Ар гы нов, со се дс-
тво ва ли с Кип ча ка ми. 

На са мом де ле ре ки Сыр дарья, Арысь и пред-
горья Ка ра тау бы ли бо га ты на оро си тель ные сис-
те мы, ко то рые спо со бс тво ва ли раз ви тию зем-
ле де лия. В этом ре ги оне с древ ней ших вре мен 
за ни ма лись зем ле де лием. Чле ны ста тис ти чес ких 
пар тий так же от ме ча ли дан ный факт, под чер ки-
вая, что в дан ном ре ги оне зем ле дель ческое де ло 
сфор ми ро ва лось 60-100 лет то му на зад [4]. 

 Ра бо та «Сбор ник ма те риалов по ис то рии 
Тур кес танс ко го края и его за воева ние» А.Г.  Се-
реб рен ни ко ва хра нит ся в Го су да рст вен ном ар-
хи ве Рес пуб ли ки Уз бе кис тан в фон де №715 
(Де ло 72) в 74 то мах. В дан ном тру де имеют ся 
цен ные ис точ ни ки, от но ся щиеся к со ци ально-
хо зяй ст вен ной, ро допле мен ной и по ли ти чес-
кой ис то рии ка за хов Сырь да ри нс кой об лас ти. 
Сооб щает ся о «за ня тии ка за хов Стар ше го жу за 
зем ле де лием ого род ни че ст вом, за го тов кой зер-
на, про са и при бы ли при их про да же, при чем с 
древ ней ших вре мен». 

Ес ли учи ты вать что ис точ ник от но сит ся к 
40-70-м го дам ХІХ ве ка, то не стоит до ка зы вать 
что зем ле де лие бы ло раз ви то в Сыр дарь инс кой 
об лас ти до пе ре се ле ния русс ких крес тьян. В сле-
дующей таб ли це да ны све де ния об объе мах зем-
ли, вы де лен ных для за ня тия зем ле де лием в Чим-
кентс ком уез де. 

Ста тис ты де ли ли Чим кентс кий уезд в степ-
ные и гор ные рай оны, и вы де ля ли 3 ос нов ных 
ви да тер ри то рий для зем ле де лия:

1) оро шаемая тер ри то рия;
2) тер ри то рия ора шаемая при род ны ми во-

доема ми;
3) не оро шаемая степ ная зо на.
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Таб ли ца 1 – Зем ле де лие в Чим кентс ком уез де Сыр дарь инс кой об лас ти 

 Рай оны 
Чис лен-

ность  
хо зяй ств

Де ся ти на В од ном хо зяй ст ве 

Па хот ных зе мель  Зем ли, на ко то рой  
уб ран ура жай Па хот ных зе мель  Зем ли, на ко то рой  

уб ран ура жай 
П* Н* П Н П Н П Н

Степ ные 4909 45478,06 3715,06 7635,26 3170,56 9,26 0,75 1,55 0,64
 Гор ные 4012 28331,93 16536,49 4872,65 6696,59 7,06 4,12 1,21 1,66
Все го 8921 73810,21 20251,55 12507,91 9867,15 8,27 2,27 1,40 1,10

*П – оро шаемая тер ри то рия  *Н – не оро шаемая степ ная зо на

В сред них хо зяй ст вах уез да в степ ных зо нах 
под зем ле де лие от во ди лось 9,2 де ся ти ны зем ли, 
в гор ных райо нах – 9,3 де ся ти ны зем ли. По рас-
че там ста тис тов:

степ ные: 9,2+0,48≈9,68=9,7 дес. зем ли – под 
зем ле де лие;

гор ные: 9,3+0,23 ≈9,53=9,5 дес. зем ли – под 
зем ле де лие.

Здесь 0,48 и 0,23 до пол ни тель ных де ся тин 
счи та лись зем ля ми под вы ра щи ва ние лю цер ны. 

В Сыр дарь инс кой об лас ти зем ле де лие бы ло 
раз ви то нам но го луч ше, чем в Степ ных об лас-
тях. По ста тис ти чес ким данным, в Чим кентс ком 
уез де вы ра щи ва лись лет няя пше ни ца, осен няя 
пше ни ца, овес, рожь, про со, ку ку ру за, рис, хло-
пок, кун жут, ды ня, че че ви ца, яч мень, го рох.

 По све де ниям ис точ ни ка, ка за хи дан но-
го уез да, с целью сох ра не ния пло до род нос ти 
зем ли в пер вый год сеяли пше ни цу, вто рой год 
– овес, на тре тий – дру гие ви ды куль тур. Че-
ре до ва ние куль тур при зем ле де лии сох ра няет 
зем лю от эро зии поч вы. Так же ка за хи об ра ба-
ты ва ли зем ли со хой и со би ра ли уро жай сер пом. 
В «МКЗ», пос вя щен ной Ат ба сарс ко му уез ду, 
исс ле до ва те ли срав ни вают со ху с ла пой гу ся и 
до пол ни тель но сооб щают: «... С верх ней сто ро-
ны был сде лан из де ре ва, в ниж ний ок руг лен-
ный пря мой угол на де вал ся сде лан ный в руч-
ную «тыз». Тыз – име лось в ви ду зуб. На «тыз» 
зап ря га ли па ру бы ков, ло ша дей или же верб лю-
дов и та ким об ра зом об ра ба ты ва ли зем лю до 
глу би ны в две пя ди».

По этим све де ниям мож но за ме тить, что ка-
за хи юж ных ре гионов за ни ма лись зем ле де лием 
за дол го до при хо да русс ких. Ис то рик Н.Г.Ап-
по ло ва, исс ле до вав мно же ст во ма те риалов, от-
ме ча ла, что ка за хи с дав них вре мен за ни ма лись 
зем ле де лием: «Осо бен но на юге, ка за хи, про жи-
вающие вдоль ре ки Сыр дарья, за ни мают ся зем-
ле де лием изд рев ле, на их за ня тие зем ле де лием 

пов лияли со се дс тво с Хо рез мом и дех ка не Ка ра-
кал па ков». 

Так же в дан ном клю че пи сал исс ле до ва тель 
К.К. Ку са йынулы, его мне ние так же подт верж-
дает ся «МКЗ»: «Мне ние о том, что со вто рой по-
ло ви ны ХІХ ве ка пе ре се ле ние русс ких крес тьян 
в ка за хс кие зем ли пов лияло на за ня тие ка за ха ми 
зем ле де лием и из ме ни ло ка че ст во зем ле де лия, 
счи тает ся вы мыс лом. Так как по доб ные мне ния 
но си ли под со бой ко ло ни альные на ме ре ния Рос-
сии». 

Но нес мот ря на то, что на ша ст ра на яв ляет-
ся не за ви си мой, до сих пор вс тре чают ся ав то ры, 
ко то рые ут ве рж дают, что это русс кие му жи ки 
нау чи ли ка за хов зем ле де лию. Нап ри мер, исс ле-
до ва тель Д.Я. Фри зен от ме чает, что в на ча ле ХХ 
ве ка в За пад ном Ка за х стане ка за хи и пе ре се лен-
цы на ча ли боль ше за ни мать ся зем ле де лием, и 
то му при чи ной бы ли пе ре се лен цы. По воз мож-
нос ти Рос сийская им пе рия от би ра ла у ка за хов 
пло до род ные, соч ные, бо га тые во доема ми зем ли 
в поль зу пе ре се лен цев, и это ста ло своего ро да 
ос но ва нием на появ ле ние по доб ных мне ний. 

Ши ро кое расп рост ра не ние сре ди ка за хов 
зем ле де лия, в свою оче редь, при ве ло к сок ра ще-
нию та ких ви дов хо зяй ст ва, как ко че вое и по лу-
ко че вое ско то во дс тво. Как от ме чал в свое вре мя 
А. Бу кей ха нов, в ка за хс кой сте пи не за ни ма лись 
мас со во зем ле де лием из-за эко ло ги чес ко го фак-
то ра. Зем ле де лие раз ви ва лось как до пол не ние к 
ко че во му ско то во дс тву и бы ло бы не пра виль но 
су дить, как русс кие чи нов ни ки, о яко бы ка за хс-
кой ле ни, не учи ты вая при род ные ус ло вия. 

Т. Се дельни ков, бу ду чи в сос та ве Тур гайско-
Уральс кой пар тии, от ме тил в своем тру де сле-
дующее: «В чер те ка за хов мож но вс тре тить 
раз ные ви ды хо зяй ст во ва ния – от ко че во го ско-
то во дс тва до стоп ро це нт но го зем ле де лия, да же 
ре мес лен ни чест во, ко то рые, в свою оче редь, 
тес но пе реп ле те ны меж ду со бой». 
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«Ма те ри алы по кир гизс ко му зем ле поль зо ва нию...» как ис точ ник по хо зяй ст вен но-эко но ми чес кой ис то рии ...

На прос тор ной тер ри то рии Ка за х стана с 
древ ней ших вре мен, в свя зи с при род но-кли ма-
ти чес ки ми ус ло виями за ни ма лись ко че вым ско-
то во дст вом. Во всех ре гионах Ка за х стана раз во-
ди ли все ос нов ные ви ды до маш них жи вот ных 
(ло шадь, круп но-ро га тый скот, ов цы, верб люд). 
Ко ли че ст во же жи вот ных варь иро вал ся от при-
род ных ус ло вий мест нос ти. Все же учи ты вая бо-
га тый опыт в раз ве де нии ско т, можно отметить, 

что ка за хс кий на ро д уме л пра виль но ис поль зо-
вать геог ра фи чес кую сре ду для хо зяй ст вен ных 
ин те ре сов. Поэто му ес те ст вен но, что да же при 
ко че вом и по лу ко че вом ско то во дс тве вс тре чает-
ся мно же ст во мест ных от ли чий. 

«МКЗ», срав ни вая хо зяй ст ва, за ни мающиеся 
зем ле де лием в Чим кентс ком уез де и Степ ных 
об лас тях, при во дит ни жес ле дующую таб ли цу 
(табл. 2). 

Таб ли ца 2 – Све де ния о зем ле дель ческих хо зяй ст вах в на ча ле ХХ ве ка 

Уез ды Хо зяй ст ва, за ни мающиеся 
зем ле де лием,%

Де ся ти на па хот ной зем ли на 1 хо зяй ст во
Имеет ся в на ли чии За ни мающиеся зем ле де лием

 Чим кентс кий 95,4% 10,70 11,21
Ак тю бинс кий 95,4% 5,83 6,17
 Ку станайс кий 77,1% 2,82 3,66
Ат ба сарс кий 30,7% 0,47 1,55
 Кок че та вс кий 22,3% 0,45 2,01

Омск 3,3% 0,06 1,84

 Ко ли че ст во до маш не го ско та в раз ных геог-
ра фи чес ких ре гионах бы ла раз ным. Нап ри мер, 
по све де ниям Х. Ар тык баева, тер ри то рия Ка за-
х стана по при род ным осо бен нос тям де ли лась на 
4 зо ны [6]. 

1. За пад ный Ка за хс тан, бас сейны Кас пия и 
Ара ла и по лу ост ров Ман гыс тау, где в ос нов ном 
вс тре чают ся пус тын ные мест нос ти, поэто му в 
дан ном ре ги оне очень удоб но раз во дить овец и 
верб лю дов. 

2. Бо га тые на во доемы и рас ти тель ность Се-
вер ный, Цент раль ный и Вос точ ный Ка за хс тан 
(Са ры ар ка) очень удоб ные рай оны для раз ве де-
ния ло ша дей, овец и круп но го ро га то го ско та. 

3. При род ные ус ло вия Юж но го Ка за х стана 
удоб ны для раз ве де ния овец и верб лю дов. 

4. Ре ги он Се ми речья изд рев ле счи тает ся ре-
гионом раз ве де ния овец, но в пред горьях Ала тау 
так же есть все ус ло вия для раз ве де ния ло ша дей 
и круп но го ро га то го ско та. 

Раз ве де ние до маш не го ско та (в ос нов ном 
овец, ло ша дей, верб лю дов и круп но го ро га то го 
ско та) в том по ряд ке обус лов ле но по го дой и рас-
ти тель ностью каж до го ре ги она. 

В «МКЗ» ука зы вает ся, что при подс че те хо-
зяй ств ис поль зо ва лись наиме но ва ния жи вот ных 
по их воз раст ным име нам (наз ва ниям). Это в 
свою оче редь по вы си ло объек тив ность пе ре пи-
си. Так как, ре ги ст ра то ры у каж до го ка за ха сп ра-

ши ва ли об щее ко ли че ст во ско та, за тем не спе ша 
пе ре ра сп ре де ля ли их по воз рас ту и та ким об ра-
зом выяв ля ли не до че ты в ко ли че ст ве ско та, ко-
то рые на ме рен но ск ры ва лись хо зяева ми. 

Нап ри мер, в ис точ ни ке, пос вя щен ным Ильби - 
 ши нс ко му уез ду за 1912 год, для то го что бы бы-
ло по нят но, наз ва ния до маш не го ско та бы ли да-
ны на ка за хс ком и русс ком язы ках. Ка са тель но 
ло ша дей бы ли да ны: ай гыр – же ре бец, ку нан – 3 
го да, тай – 2 го да, ку лын – же ре бе нок, до нен – 4 
го да, бие – ко бы ла. Так же бы ли да ны сп рав ки о 
осо бен нос тях воз раст ных наз ва ний ло ша ди. 

 Круп ный и мел кий ро га тый скот в таб ли це дан 
с уче том их воз раст ных ка те го рии: ко ро ва, бык, 
вол, те ле нок, тел ка, 3-лет ний бык; Верб люд – верб-
лю жо нок, 2-лет ка, 3-лет ка; Ба ран, яг не нок, по лу-
год ка, од но год ка, 2-лет ка; Ко зы – ко зел, коз ле нок. 

По све де ниям ис точ ни ка, пос вя щен ного 
Чим кент ско му уез ду, мест ные ка за хи раз во ди ли 
ло ша дей, ко ров, верб лю дов, овец, коз лов и ос-
лов. Срав ни тель ная статистика жи вот но во дс тва 
в Чим кентс ком уез де и Степ ных об лас тях по ка-
за на  в таб ли це 3. 

По таб ли це 3 мож но уви деть сле дующую 
кар ти ну: в ка че ст ве вер хо вой ез ды ос лы ис поль-
зо ва ли лишь в Чим кентс ком уез де. Ло ша дей в 
про це нт ном соот но ше нии боль ше в Омс кой и 
Ат ба сарс ком уез дах. Круп ный и мел кий ро га тый 
скот боль ше раз во дил ся в юж ных ре гионах. 
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Таб ли ца 3 – Срав не ние по ка за те лей жи вот но во дс тва в Чим кентс ком уез де и в Степ ных об лас тях в кон це ХІХ в. – на ча ле 
ХХ ве ка [7],%

Уез ды 
По ка за те ли жи вот но во дс тва,%

Ло шадь Ко ро ва Верб люд Ов цы и ко зы Осел 

 Чим кентс кий 28,55 33,82 7,08 30,42 0,13
Ат ба сарс кий 45,3 12,2 14,3 28,2 -

Омс кий 57,0 29,0 0,5 13,5 -

По ито гам экс пе ди ции Ф. Щер би на, каж дой 
сред ней ка за хс кой семье бы ло необ хо ди мо 24 
(ок руг лен ные в ло ша ди) еди ницы ско та. В ос-
нов ном, по све де ниям в таб ли цах, соб ран ных 
в «МКЗ», од но му хо зяй ст ву бы ло необ хо ди мо 
сле дующее ко ли че ст во ско та: в Омс ком уез де 
– 25, Ат ба сарс ком уез де – 25,2, Пав ло да рс ком 
уез де – 25, Ку станайс ком уез де – 21,7, Кок че та-
вс ком уез де – 19,9, Ак тю бинс ком уез де – 18,2. 

В ста тис ти чес ких таб ли цах по ау лам, сох ра-
нен ных в «МКЗ», в Ак тю бинс ком уез де в Бор-
тинс кой во лос ти у ро да Та ма ко ли че ст во ско та 
в про це нт ном соот но ше нии бы ло предс тав ле но 
сле дующим об ра зом: круп ный ро га тый скот – 
43,1%, ов цы – 32,7%, ло ша дей – 18,1%, коз лов 
– 3,4%, верб лю дов – 2,6%. 

Про ве ден ные в Сыр дарь инс кой об лас ти ис-
с ле до ва ния зем ле ме ров ста тист П. Ск рып лев 
со пос тав лял с дан ны ми исс ле до ва ниями уез дов 
Степ ных об лас тей Ф. Щер би на. В ис точ ни ке 
«МКЗ» бы ли взя ты в учет ко ли че ст во ско та и 
объем па хот ных зе мель в двух раз ных геог ра фи-
чес ких райо нах. 

С древ ней ших вре мен ка за хс кие ро да и 
пле ме на, за ни мав шиеся ко че вым ско то во дст-
вом, ко че ва ли по сло жив шим ся марш ру там 
на из ве ст ных им тер ри то риях. Пред во ди те ли 
ро дов, ак са ка лы, стар цы и знат ные лю ди аула 
бы ли своего ро да уп рав лен ца ми ау лов, они ре-
ша ли зе мель ные воп ро сы и оп ре де ля ли гра ни-
цы ко че вок для из бе жа ния ка ких-ли бо конф-
лик тов. Поэто му каж дое хо зяй ст во ста ра лось 
ст ро го соб лю дать очер чен ные гра ни цы и сле-
дить, что бы ни од но жи вот ное не пре се ка ло 
гра ни цу. 

То есть, в об щем по срав не нию с Чим кентс-
ким уез дом ко ли че ст во ско та наибо лее пре ва ли-
рует в Ат ба сарс ком и Омс ком уез дах. Наобо рот, 
осо бен ным в юж ных об лас тях яв ляет ся ис поль-
зо ва ние ос лов в ка че ст ве вер хо во го транс пор та. 
На ря ду с этим, в ис точ ни ках до ка зы вает ся тот 

факт, что в Чим кентс ком уез де за ни ма лись и 
зем ле де лием и ко че вым ско то во дст вом.

Тра ди ци он ное жи вот но во дс тво ка за хов было 
ос но вано на ко че ва нии и на ты ся че лет ней прак-
ти ке и в соот ве тс твии с вре ме на ми го да, бы ли 
сфор ми ро ва ны «пра ви ла ко че вок», и все паст-
би ща де ли лись на зим ние, ве сен ние, лет ние и 
осен ние. До маш ний скот круг лый год дер жал ся 
на при род ных паст би щах. В це лях обес пе че ния 
ско та паст би ща ми ка за хи сфор ми ро ва ли по ря-
док ис поль зо ва ния паст бищ по се зо нам, ск ла-
ды вав шийся ве ка ми. Еже год но каж дый род или 
аул ко че вал по про то рен ным до ро гам и марш ру-
там, про ло жен ны м пред ка ми, ко че вал не да ле ко 
от из ве ст ных им ко лод цев, рек и зи мой осе да л в 
мест нос ти, ко то рую ис поль зо ва л каж дую зи му. 
Каж дый род или пле мя фор ми ро ва л свою собст-
вен ную до ро гу для ко чев ки, при дер жи ваясь 
оп ре де лен ного геог ра фи чес кого кру га. Вы бор 
мес та для осе да ния был свя зан с мно же ст вом 
фак то ров: тра ди ции, со ци ально-эко но ми чес кой 
и по ли ти чес кой си туации. Осо бен нос ти при род-
ной сре ды оп ре де ля ли ме то ды ис поль зо ва ния 
паст бищ. Нап ри мер, ле том вы би ра лись в мест-
нос ти с прох лад ным воз ду хом, у рек и лес ных 
уго дий, зи мой – мес та с сол неч ной сто ро ны, и 
мест нос ти, ук ры вающие от вет ра и про ни зы-
вающе го хо ло да, бу ра на. Тер ри то рия ко чев ки 
бы ла раз ной. Зна чи тель ное ко ли че ст во ско та 
тре бо ва ло боль шо го ко ли че ст ва кор ма. Поэто му 
ареал ко чев ки рас ши рял ся по ме ре увеличения 
ко ли че ст ва ско та. 

Под во дя итог, мож но ска зать, что в «МКЗ» 
предс тав ле но мно же ст во цен ных, ка че ст вен ных 
и дос то вер ных све де ний о тра ди ци он ном хо зяй-
ст ве и зем ле де лии ка за хов. Дан ный вид ис точ-
ни ка от ли чает ся от дру гих ста тис ти чес ких ис-
точ ни ков тем, что в нем сох ра не на ин фор ма ция 
раз лич но го ха рак те ра. Све де ния бы ли соб ра ны 
пу тем ор га ни за ции экс пе ди ций, про во див ших 
спе ци альные исс ле до ва ния.
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«Ма те ри алы по кир гизс ко му зем ле поль зо ва нию...» как ис точ ник по хо зяй ст вен но-эко но ми чес кой ис то рии ...
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In article questions of creation of electronic catalogues and full-text 
historical databases of scientific and educational resources of the cultural 
heritage of Kazakhstan in written sources of the XIX century. Development 
of a virtual environment through the organization of operational search, 
data processing and remote access to the required sources on the basis of 
new information technologies allow not only to raise the level of scientific 
research and education, but also to organize an efficient work to provide 
users with relevant information.
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Тарихи зер ттеу лер дегі бі лім 
ре сур стары: XIX ға сыр жаз ба 
де рек көзде рін дегі Қа зақ стан

Ма қа ла да, ХІХ ға сыр жаз ба де рек көз де рін де гі Қа зақ стан ның 
мә де ни мұ ра сы та ри хы ның то лық мә тін ді ғы лы ми жә не бі лім дік ре-
су рс та ры ның элект рон дық ка та лог та ры мен де рек тер ба за сын құ ру 
қа рас ты рыл ған. Қа жет бол ған де рек көз дер ді жа ңа ақ па рат тық тех-
но ло гиялар не гі зін де же дел із дес ті ру, де рек тер ді қайта өң деу жә не 
олар ға қа шық тық тан қол же тім ді лік ті қам та ма сыз ету ар қы лы вир-
туал ор та ны да мы ту, тек қа на ғы лы ми зерт теу лер мен бі лім бе ру дең-
гейле рін ға на арт ты рып қой май, со ны мен қа тар, пай да ла ну шы лар ды 
тиіс ті сін ше сәй кес ақ па рат тар мен қам та ма сыз ету ба ры сын да тиім ді 
жұ мыс ұйым дас ты ру ға мүм кін дік бе ре ді.

Түйін сөздер: дереккөздер, католог, деректік мәліметтер, мәдени 
тарих, электронды деректер.

Альжа но ва Э.Е.,  
Ка сым бе ков А.С.

Образова тель ные ре сур сы  
в истори чес ких исследова ниях: 

Ка зах стан в пись менных  
ис точ ни ках XIX века

В статье исследуется соз да ние элект рон ных ка та ло гов и баз дан-
ных ис то ри чес ких пол но те кс то вых науч но-об ра зо ва тель ных ре сур-
сов куль турно го нас ле дия Ка за х стана в пись менных ис точ ни ках XIX 
ве ка. Раз ви тие вир туаль ной сре ды пу тем ор га ни за ции опе ра тив но го 
поис ка, об ра бот ки дан ных и дис тан ци он но го дос ту па к необ хо ди мым 
ис точ ни кам на ос но ве но вых ин фор ма ци он ных тех но ло гий поз во ляет 
не толь ко по вы сить уро вень научных исс ле до ва ний и об ра зо ва ния, 
но и ор га ни зо вать эф фек тив ную ра бо ту обес пе че ния поль зо ва те лей 
ре ле ва нт ной ин фор ма цией. 

Ключевые слова: источники, каталог, источниковые сведения, 
культурная история, электронные источники.
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Introduction

Informatization process deeply affected also modern historical 
science, led to basic changes of its information environment and 
structure. Emergence and accumulation of new types of the resources 
created on the basis of information technologies became expression 
of these changes. Historical information resources are various on a 
perspective and represent both products for scientific studying, and 
the products intended for historical education.

The certain experience of the solution of questions of 
classification and the description of historical information resources 
at the theoretical and applied level connected with discussion 
of problems of their creation, preservation, the description, 
documenting, cataloguing, the analysis, use, etc. has already been 
gained. However, complete complex systems of classification and 
standards of the description of historical information resources don’t 
exist. The problem of their creation is caused by a number of factors, 
among which: considerable functional and substantial variety of 
resources; a considerable difference in the description of traditional 
and electronic resources, emergence of new types and types of 
resources; difficulty or impossibility of adaptation traditional (for 
example, bibliographic) attributes of the description to new types of 
resources; need of creation of the systems of the description suitable 
for various purpose (scientific researches, education, the account in 
the organizations of storage, cataloguing and documenting).

Current trends of informatization of public life of Kazakhstan, 
integrative processes in scientific and educational spheres have 
more and more broad access for humanists to computers and new 
information technology. The increasing development is gained by use 
of multimedia technologies, technologies of an optical identification 
of texts in researching cultural history, archeology, archive science, 
museum studies, in creation of electronic educational editions on 
national history. The state archives and libraries which work mainly 
in financial support of the state and in line with state programs of 
informatization of the cultural sphere of the country systematically 
are engaged in system work on preservation of cultural heritage.

Informatization of historical science and education in 
Kazakhstan has a positive tendency, however, it works extremely 
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slowly. In our opinion, basic problems of it are lack 
of coordination of scientific activities for application 
the new information technologies in historical 
researches and historical education; insufficiently 
developed system of preparation of future specialists 
in the sphere of historical informatics and a certain 
inertness of the research associates preferring to 
be engaged with researching in traditional level; 
insufficient information culture of historical scientific 
community and weak promotion of opportunities of 
receiving essentially new results in the application 
of methods, means, techniques and technologies 
of historical informatics; the non developed using 
environment and use of the computer for printing of 
scientific works and searching information in local 
networks, libraries, archives and the Internet.

For today, one of the most actual problems of 
historical informatics are development of theoretic-
methodological aspects and technologies of the 
source study analysis of electronic sources, placed 
in Internet networks. Not resolution of these 
source study questions leads to an exception of 
research space of source materials. Requirement 
for historians of this case of sources and their 
judgment are a strategic problem of scientific and 
analytical ensuring processes of governmental 
structure, formation of historical consciousness in 
the conditions of a new information and innovative 
paradigm.

Source studying of electronic written sources 
on the basis of extensive source base of cultural 
heritage of Kazakhstan for previous years of 
formations scientific and educational historical and 
cultural resources for researches on the basis of 
interdisciplinary interaction historical and natural 
sciences in a domestic historiography are one 
of topical issues of a modern historiography of 
Kazakhstan.

The sixth priority Strategy of Kazakhstan in the 
50 most competitive countries in the address to the 
nation, President of the Republic of Kazakhstan N.A. 
Nazarbayev outlined «We maintain and develop the 
centuries-old traditions, language and culture of 
the Kazakh people, while providing international 
and intercultural solidarity and progress of a single 
nation of Kazakhstan.» To realize these goals, the 
results of which are in the public domain, foreign 
archives and scientific organizations were received 
thousands of archival documents concerning the 
history and culture of the country. Comprehensive 
study, the introduction in the educational process 
of archival documents of scientific and historical 
value, historical and cultural heritage – an important 
issue on the agenda. From this point of view in 

contemporary reinterpretation of the historical 
realities and values   of these fundamental scientific 
works of the nineteenth century, As well as ensuring 
universal accessibility of information affects the 
goals set by the state program «Cultural heritage», 
«The people in the flow of history». Proposed theme 
of «Historical research and educational resources of 
Kazakhstan in written sources of the XIX century» 
can be considered one of the major steps towards 
achieving these goals above programs. 

The idea of the project is to create conditions for 
the provision of technological scientists, teachers and 
students of the Republic of wide access to a wealth of 
information materials relating to the history, culture, 
economy and other aspects of the life of the Kazakh 
people, and other ethnic groups living in Turkestan 
in the past century, is the cornerstone and the main 
ideas of the study.

The aim of the research is to collect, digitization 
and preservation of rare books and manuscripts to 
create a digital library, as well as providing users 
greater access to valuable historical documents in 
written sources the XIX centuries. 

To achieve the goal, the project will address 
the following tasks: data collection, analysis and 
systematization of the material written sources in the 
XIX century; create electronic version (digitization) 
and or agreements for the purchase of ready-
made electronic versions and related documents; 
development of an electronic catalog and the 
database structure of rare documents; development 
of methods, algorithms and models formation, 
retrieval and processing of information resources of 
rare books and manuscripts in the electronic library; 
development of software on the basis of «cloud 
technology».

The research aims at the completion of 
specialized databases virtual university unique full-
text library of scientific and educational resources 
on the cultural heritage of Kazakhstan, which are 
reflected in the written sources of the XIX century 
and the development of a virtual environment 
through the establishment of an effective and 
efficient search of remote access to the necessary 
sources. In addition, the e-library will be open to all 
researchers of the Republic, who is interested in the 
study of its cultural heritage. 

The significance is the need to establish process 
conditions for a wide range of consumers, access 
to rare fund relating to the cultural heritage of the 
Kazakhstan, by digitizing and storing in electronic 
format. In use of new information technologies in 
the creation specialized databases of databases of 
materials past of our region, would not only increase 
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the level of research and education, but also to 
organize the effective work of collecting, managing, 
systematization rich cultural heritage and to provide 
people with relevant information. 

Many of the materials of the past centuries with 
time subject to deformation and other damage, as a 
result come to unsuitability. That is why, digitalized 
historical documents and manuscripts in electronic 
format, and also made technological conditions for 
the study cultural heritage of the Kazakhstan by 
means of modern information technology in virtual 
IT environments is important. 

Main part

Conducted a preliminary review of our previous 
research shows that the main written sources of 
the XIX centuries, are the cultural heritage Central 
Asian Turks, which are given a unique full-text 
materials are stored in libraries and archives of the 
former Soviet Union, and abroad. 

These collections are separated from each 
other by time and excellent on the tasks given an 
opportunity to examine various aspects of the 
cultural heritage in written sources in Central Asia. 
Comparison of these ensemble allows to reconstruct 
the specific situation of the Turkestan Region and 
traced through the history of the creation of the 
individual elements of the cultural heritage in the 
written sources of the period of Kazakhstan and the 
Central Asian republics as a whole. 

Preliminary review of previous research carried 
out in the world related to the subject in question and 
their relationship with the project is to the features, 
which is expressed in a community studied archival 
source, object of study is the same sources, studied 
from different angles. Some see these written sources 
(archives) as «cultural heritage» of Central Asia, 
while others, especially foreign researchers – as a 
model of «colonial archives of Russian Turkestan» 
[1, р. 635].

In contrast to other countries, «the Russian 
colonial archives» of any Soviet or post-Soviet 
period is not regarded as colonial. They are still 
sprayed across territory former Soviet space and 
wait for the other currents of mature («vision»).

Research and study of material relating to the 
cultural heritage of Kazakhstan in the written 
sources of the XIX century and stored in the 
libraries and archives of the former Soviet Union, 
are expected to be considered based on the following 
three types of archives. This is – a collection of 
published materials, original documents and photos 
– «Turkestan Collection» and «Turkestan Album». 

Central Scientific Library of NAS RK (now 
the Scientific Library of RSE «Science horde») 
was established by local lore Filing «Kazakhstan 
in the pages of «Turkestan collection ˮ» catalog of 
20 boxes. In the following years due to a number 
of reasons (financial difficulties, the breadth of 
diversity developed bibliographic subjects, lack of 
travel on mission to collect materials and additions 
to the file cabinet, the lack of equipment for the 
publication of printed materials) CSL almost 40 
years could not bring the pointer to the publication. 
All these years the material to function as a service 
catalogs and was easily accessible broad scientific 
audience. 

CSL published in 2002 an annotated 
bibliography of, includes 2117 references – books, 
scientific articles and reports, travel writing, essays, 
statistical materials, articles from periodicals of the 
time, maps, illustrative materials [2, р. 155].

Currently, one of the most important scientific 
and applied areas of computer science is to optimize 
the retrieval of necessary data in a vast array of data 
virtual libraries, which increases exponentially with 
each passing year. This is particularly important in 
the search of scientific and educational information, 
where the search efficiency is particularly relevant 
[3, р.214]. The increase in the volume of publications 
and information complicates the search for relevant 
information. The development of information 
technology has led to a significant increase in the 
efficiency of production of library and information 
resources, efficiency of information retrieval has 
increased by hundreds and thousands of times. 
But the creation of own information resources 
(e-catalogs, full-text databases) is quite an expensive 
process [4, р. 130].

Created powerful tools to find information, such 
as Google and others, can not meet the needs of 
the users because of the huge level of information 
«garbage» too much information, view which 
takes a lot of time and money. User research and 
educational information needs of accurate, valuable 
data digital libraries, where the most valuable 
sources [5, р. 133]. 

Of course, modern means of information 
retrieval gives a huge advantage over traditional. 
It is above all increase the speed data retrieval in 
a huge array of information and diverse and not 
always systematic. As studies, if you enter the 
search in the form of keywords, authors or sources 
of names and other criteria often we get a fairly large 
amount of data processing that take a substantial 
period of time. But today, a user requires not only 
speed data acquisition, but also the accuracy of the 
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data, the concentration of useful information and not 
varied in the desired topic. This is especially true 
when working with information and library systems 
[6, р. 191].

Comparative analysis of the above archival 
sources of the XIX century and the information 
management systems of educational and research 
institutions on the state of historical materials, rare 
books and manuscripts show that: many of the 
materials of the past centuries in time are subject 
to deformation and other damage, thereby become 
useless; efficiency of information retrieval in the 
electronic, virtual and corporate libraries in the 
hundreds or thousands of times faster than traditional 
methods; Modern automation can significantly 
expand the boundaries of knowledge dissemination 
through databases, electronic catalogs and online 
access to both intranet and internet networks; Many 
computerized systems that store, process and transfer 
of scientific and educational information are local in 
nature, allowing through automated library system 
to access databases only in local networks or via 
the Internet without the organization of a corporate 
network; low level of intellectualization interface, 
making it difficult to work for untrained users; lack 
of effective mathematical models, algorithms and 
methods for parallel processing to speed up your 
work in corporate networks. 

Hence the need for the development of areas 
associated with the tasks of creating effective 
methods of imaging, scanning and processing of 
rare and valuable information resources, providing 
them online access to virtual IT environments and 
enterprise networks and relevant [7, р.940].

In comparison with similar data base and software 
system is characterized in that: will contain valuable 
information about the heritage of the republic in the 
past century, which has not only a high scientific 
and educational value, but cultural and educational 
value; will have a universal structure and focused 
on international standards describe bibliographic 
information (MARC and DUBLIN CORE); 
allow end-users (teachers, assistants, and others.) 
without special education (the library) to introduce 
(describe) the source of information (books, articles, 
etc..) and enter data in digital libraries and work in 
the corporate network; will enable students to have 
online access to electronic resources, search the 
complete heterogeneous information through an 
electronic catalog and improve information content 
of the topic; software package will work both offline 

and on the corporate network, creating a virtual 
library that will enable users to quickly provide the 
information you need, regardless of their location. 

Scientific novelty of the study is: to develop 
methods, algorithms and software systems for the 
formation of the electronic catalog, databases, and 
operational support, users of rare unique scientific 
and educational information about the cultural 
heritage; development of an electronic library with 
rare unique scientific and educational information 
about the cultural heritage of the Central Asian 
republics, which will be implemented in a corporate 
network of university and mode (virtual library) 
replenished on a regular basis with new and valuable 
documents; development of software protection 
module electronic resources from unauthorized 
access to valuable information resources.

The project will: greatly improve the level 
of research and education at the expense of real-
time access to valuable information sources on the 
cultural heritage of Kazakhstan; Implementation 
of the project will provide valuable information 
necessary to scientists, teachers and students, 
which will raise the level of scientific results 
and the quality of dissertations. The project will 
have a significant impact on science, technology 
and social services for the following reasons: 
to provide important information and scientific 
and educational institutions, and improving the 
reliability, simplify the wording of queries in 
enterprise library networks;

The basic methods of solving the problems 
are historiography, source, archive, because data 
collection and comparison of sources will allow for 
the system analysis of objects providing information, 
search and data processing. Due to the fact that the 
material consists of 594 volumes that need quick 
and clear navigation, it all means the digitization 
and OCR missing parts. Assuming that eventually 
for users will be developed software or website to 
apply graph theory; mathematical optimization 
techniques: methods of mathematical statistics and 
Web technology.

Expected results are virtual Library containing 
valuable information about the heritage of the 
country, having a scientific and cultural value; 
software package that focuses on international 
communication formats, the creation of a virtual 
library of rare books, which can provide users with 
the necessary scientific, educational, and other 
information.
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Territorial location  
and cities of Oguzes

Oguzes play a significant role not only in the history of Kazakh, but in 
the history of many nations. Their relationship intersects not only in terms 
of ethnic, as well as in terms of territorial conflicts. In this regard, this article 
will discuss the territorial location of Oguzes, its territory, as well as cities 
of the state of Oguz, including Zhanakent, which is the capital, Zhent, and 
many cities of great importance located along the river Syr. In addition to 
this, many viewpoints that the city Kumiyan is related to Oguzes will be 
discussed. The author concludes that the above mentioned cities can be an 
evidence of the fact that Oguzes while living in the territory of Kazakhstan, 
had a distinctive impact on the formation of Kazakh nation and Kazakh 
Khanate.

Key words: oguzes, Zhanakent, Zhent, Syrdariya, cities.

Омар бе ков Т.О.,  
Қо шы мо ва А.О.,  

Арыс тан бе ко ва Қ.Д.

Оғыз дар дың тер ри то риялық 
ор на ла суы жә не қа ла ла ры 

Қа зақ хал қы та ри хын да ға на емес, көп те ген түр кі ха лық та ры-
ның та ри хын да оғыз дар дың алар ор ны ерек ше. Олар дың бай ла ны сы 
тек эт ни ка лық жа ғы нан емес, сон дай-ақ тер ри то риялық жа ғы нан да 
қиыса ды. Осы ған бай ла ныс ты ма қа ла да оғыз дар дың ор на ла су тер-
ри то риясы, ше ка ра лық аума ғы, со ны мен бір ге Оғыз мем ле ке ті нің 
қа ла ла ры сөз бо ла ды. Оның ішін де астана сы са на ла тын Жа ңа кент, 
Жент жә не Сыр бо йын да ор на лас қан көп те ген ма ңы зы зор қа ла лар 
сөз бо ла ды. Со ны мен қа тар, әлі күн ге де йін  сы ры ашыл май ке ле жат-
қан Құ миян қа ла сы ның оғыз дар ға қа ты сы бар еке ні жө нін де де пі кір-
лер айтыла ды. Ав тор оғыз дар дың Қа зақ стан тер ри то риясын да ме кен 
ете оты рып, ке йін гі қа зақ хал қы ның, Қа зақ хан ды ғы ның қа лып та - 
с уын да өзін дік із қал дыр ға ны на жо ға ры да ата лып өт кен қа ла ла ры да 
ай ғақ бо ла ала ты ны на тоқ та ла ды. 

Түйін сөздер: оғыздар, Жанакент, Жент, Сырдария, қалалар.

Омар бе ков Т.О.,  
Ко шы мо ва А.О.,  

Арыс тан бе ко ва К.Д.

Тер ри то ри альное  
рас по ло же ние и го ро да огу зов

Роль огу зов в ис то рии тюркс ких на ро дов и на ро дов Ка за х стана 
очень ва жна. Значимость взаи мос вя зи оп ре де ляет ся не толь ко по 
эт ни чес ко му по ло же нию, но и тер ри то ри ально. Поэто му в дан ной 
статье расс мат ри вают ся тер ри то ри аль ные, пог ра нич ные зо ны огу-
зов, а так же го ро да огузс ко го го су да рс тва. В том чис ле сре ди них 
есть та кие го ро да, как став ка огу зов Жа на кент, Жент и дру гие не 
ме нее важ ные го ро да до ли ны ре ки Сыр дарьи. В статье так же расс-
мат ри вает ся воп рос о при над леж нос ти го ро да Ку миян огу зам. Ав-
тор на ос но ве исс ле до ва ния ис то рии го ро дов при хо дит к вы во ду, 
что огу зы, рас се ляя тер ри то рию Ка за х стана, сыг ра ли важ ную роль в 
 станов ле нии ка за хс ко го на ро да и Ка за хс ко го ханс тва.

Ключевые слова: огузы, Жанакент, Жент, Сырдария, города.
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According to the description of ruler of Hiua Abulghazi 
Bakhadur, who is well-know Turk historian, Oguzes, who migrated 
from Altay to Zhetisu, from Zhetisu to the river Syr, occupied the 
following territory: «On the south of Oguzes there is Ysygh Lake 
and Almalyk, on the west – Sairam, Kazyghurt and Karazhyk 
mountains, on the north – the end flow of the river Syr, Yanakent, and 
Karakum. They lived in this mentioned territory for four thousand, 
five thousand years. The ruler was elected from the tribe with more 
population» /1, 21 page/. We know from the history that the authority 
of Oguzes was great, therefore, their territory was known as «Steppe 
of Oguzes». In the beginning of the 9th century Oguzes united 
with Kimaks and Karluks in the fight against Kanghar-Pecheneg 
community, and occupied the territory of middle and low flow of 
the river Syrdariya, as well as Aral area. In the end of the 9th century 
they were in alliance with Khazars in the fighting against Pechenegs, 
which resulted in their occupation of the territory between Volga 
and Zhaiyk rivers. In this territory many cities of the state of Oguz 
was built, which further had trade-economical, political-strategic 
significance during the formation of Kazakh Khanate. Today it is 
necessary to investigate each of them, conducting comprehensive 
comparison of the results of archeological excavations and recorded 
database. 

Oguzes are the only tribe which formed Turk Khanate. In the 9th 
of century they migrated to the riverside of Syr, where their capital 
was Zhanakent. The wide spread of Islam around the world had its 
influence on states located in the territory of Kazakhstan and on 
its population. Part of population who lived in Zhanakent, Zhent, 
Sutkent and other cities were reverted to Muslims. Moreover, there 
were Christians and Buddhists among the population /2, 175/. 

Approximately in the middle of the 10th century Oguzes had only 
a few cities such as Zhanakent, Zhent, and Zhuvare (Huvare). Later 
they built other cities like Sauran, Karashyk, Karnak, Syganak, and 
Sutkent. From the history it is known that in the 12th century there 
were built many other cities as Barshynkent. In the first quarter of 
the 13th century many other cities such as Uzkent, Ashnas were 
added to the list of Oguz’s cities. 

In the famous dictionary of Mahmoud Kashkari «Tubi bir turki 
tili» he says: «Okuz – Zheikhun. All big rivers are called so. This 

TERRITORIAL LOCATION 
AND CITIES OF OGUZES
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word when used solely in Oguz language means 
«Banagyt-Dariya». The cities of Oguzes were built 
near river, where its nomadic people lived. 

Many rivers located in the area, where Turk 
people lived, were also called Okuz. One city 
located between Ila and Yafynge rivers was called 
Iki okuz as well»/3, 13 p./

In this above mentioned book Oguz cities are 
listed as follows: Sabran (Sauran), Sitkun (Sutkent), 
Sughnak (Syganak) Karnak are Oguz cities, 
Karachuk is the second name of the city Farab. 

Among this listed cities, there are diverse 
opinions about the history and meaning of the name 
of the city Syganak. 

In Arab data there is an information that long 
before occupation of the Syrdariya river’s and Aral 
lake’s area Oguzes had big city called Old Guziya, 
which was capital city. Above mentioned Old 
Guziya must have been located on the west part of 
Tiyan-Shiyan, in area Karatau, which is located near 
Shu and Syrdariya rivers. 

According to recorded data, Oguz had formed 
state between the end of 9th century and beginning 
of the 10th century. 

It is obvious that any country has its own purpose 
while selecting capital city or moving capital 
elsewhere. The aim of Oguz rulers when choosing 
Zhanakent (New Guziya) as capital city and political 
center was the following: the geographical location 
of the city which bordered with big agricultural 
regions of Asia, Khorezm and Mauerenahr. As well 
as Zhanakent was located along the important trade 
road which goes through Kimak steppe to Sarysu, 
Kengir, Esil and Nura rivers area. Trade road which 
leads to Syganak and South Ural crossed this city.

The ruler Abilghazi Bahadur in his book called 
«Turkmen shezhiresi» says: «The closest countries 
to Turkmen were China, Kangkyly, Naiman. These 
countries conquered Turkmens. They left Ystyk kol, 
Almalyk, Sairam, Ulyktau, Kishitau, moving to low 
flow of Syr river. Their ruler lived in Iyanki Kent, 
while rest populated both parts of Syr river, where 
they lived almost ten centuries.» /1, 22 p./.

Al-Idrisi said: «Oguz have many cities, they are 
located from north to east». One of those Oguz’s 
cities is Kumiyan. The meaning of the city is closely 
connected to the saying as «The city swallowed by 
the sand», «The city destroyed by snake». 

Having deeply investigated the meaning of the 
cities Kumiyan and Sauran Koshym-Nogay B.S. 
concluded that the above mentioned cities were built 
as military fortification of Oguz tribes /4, 130 p./. 

Researcher investigated certain issue 
comprehensively reading original data, usually 

becomes witness of two sooths. First is clear sooth, 
and second is hidden sooth. Clear sooth is the 
undisputable truth which can be proved by data 
available in recorded database. Hidden sooth is the 
truth which has no clear data, but its existence can 
be proved by the historical event /5, 119 p./. Thus, 
for the reason that any historical evidence on the 
existence of Oguz’s city Kumiyan is unavailable, 
let’s look at the following extract from Abilghazi 
Bahadur’s book «Turkmen shezhiresi» on tribe’s 
name: «In the available historical data there is no 
name «Kumiyan». However, it is undisputable this 
toponyme has more than thousand year history. By 
now none of historians, linguists, and archeologists 
had paid attention to this sacred black spot which is 
buried in the left side of the Syrdariya river. This is 
for the reason that is wasn’t recorded in database» 
/4, 120 p./.

However, later interest to this city arose and 
number of expeditions was organized and many 
investigations were conducted. 

The first topographical map of this city was 
made by archeological expedition «Otyrar». This 
city which captured attention of many scientists who 
conducted archeological excavations there, has a lot 
to tell us. The following information can be found in 
encyclopedias about this medieval city: «Kumiyan 
is a remainder of the city of 12-13th centuries. City 
is located in 30 km from the southern-west part of 
Kelintobe, around 3-4 kilometers from Syrdariya 
river’s bank. Kumiyan is a rectangular fortress city. 
Its square is 210x180 m, height of some remained 
parts of fortress is 5-6 m, and thickness of walls is 
3-3.5 m. Northern part of destroyed tower on both 
corners is 2.5 m high. If have a look at construction 
system of the fortress, we can see that there were 
five towers on each four sides. Distance between 
each towers is 35 m. City gate is on northern-
east part. Around the fortress there is a trench 
with 8 m. thick, and 1.5-2 m deep. In the middle 
of the Kumiyan there is a citadel with 45x45 m 
in square. However, there is no footprint of any 
construction inside them. However, northern-
west part of the corner it can be seen a small hill. 
Therefore, it can be concluded that in the city there 
were construction systems. Remaining of ceramic 
dishes, vase for carrying water collected from the 
city is well decorated. The bottoms of the dishes are 
round. Many of them have blue, brown decorative 
paintings over white angoba. The painting of dishes 
look like dishes found from eleventh cultural layer 
of Otyrar city. » /6/.

Even, there are many issues related to 
archeological identification of some cities such as 
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Zhankent, Zhend, Khora etc. near Aral, and which 
are well known as «Oguz cities» from medieval 
sources. 

One of them is research of legend called «The 
city swallowed by snake» which is about capital 
city of Oguz – Zhankent. During the study about 
Oguz tribes populated Zhankent and its surrounded 
area, this legend, its content and personages, along 
with medieval sources has significance importance. 
Because the image of snake which killed inhabitants 
of Zhankent can be identified as Kai or Urankai 
tribes of Kypshak. Ethimology of ethnonym «Kai» 
and «Urankai» is a comprehensively explained in 
the book of Akynzhanov S.A. 

Oguzes who founded their statehood in the 
middle and low flow of Syr river lived nomadic and 
sedentary lifestyle. Al-Masudi geographer of the 

10th century said in his book titled «Altyn shaiu orny 
men asyl tastar ken orny»: One part of Ghuz state is 
nomadic, other part is inhabitants of city, they are 
all Ghuz tribes. They are divided into three parts, 
namely higher, lower, middle /7, 118 p./. Oguzes 
who played great role in the history contained 
many tribes. When Kypshaks formed their state in 
Oguz steppe many tribes was one part of Kypshak 
Khanate. This is continuous historical process, 
because if one country conquered other country, 
part of tribes of conquered country were included 
in formed country, and conquered country took the 
name of formed country.

History is connected not only with people, but 
it also includes history of land–water. Therefore, 
investigating history of country along with history 
of land can surely lead to many advantages. 
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VIII-XII ғғ. Еура зияның да ла лық 
ай мақ та ры ның геог ра фия лық 

кел бе ті нің өз гер уін де гі  
қып шақ тар дың ор ны

Ма қа ла да қып шақ тар дың VІІІ-ХІІ ға сыр лар да Еура зияның да ла-
лық ай мақ та ры ның геог ра фия лық кел бе ті нің өз гер уін де ала тын ор ны 
қа рас ты ры ла ды. 

VІІІ-ХІІ ға сыр лар да көш пе лі лер, қып шақ тар Ба тыс қа қа рай кө ші-
қон үде рі сін де та рих тың түр лі ке зең де рін де Еура зия аума ғын да ғы 
әртүр лі ор та ға сыр лық мем ле кет тер құ ра мы на кі ріп, олар дың мем ле-
кет қа лып тас тыр уын да өзін дік үлес қос қа ны, сон дай-ақ қа зір гі ке зең-
де гі түр кі тіл дес көп те ген мем ле кет тер дің геог ра фия лық жә не эт ни-
ка лық бей не сін қа лып тас тыр уына ық пал ет ке ні де зерт те ле ді. 

Сөз со ңын да ав тор, қа рас ты рыл ған та ри хи де рек тер мен ең бек-
тер не гі зін де, қып шақ да ла сы ның геог ра фия лық кел бе ті нің тұ рақ ты 
бол мауы ның бір се бе бі көш пе лі лер дің ша раушы лы ғы мен бай ла ныс ты 
бол ған де ген қо ры тын ды ға ке ле ді.

Тү йін  сөз дер: Қып шақ тар, Қып шақ Да ла сы, кө ші-қон, геог ра фия, 
ор та ға сыр.

Saginayeva A.N.

The role of Kipchak in changing 
the geographical shape of the 

Eurasian steppe regions in VIII-
XII centuries

The article discusses the role of Kipchak in changing the geographical 
shape of the Eurasian steppe regions in VIII-XII centuries.

Investigate the migration of nomads, Kipchak in the West in the VIII-
XII centuries, and that they, in different historical periods, joining the vari-
ous medieval states, have made their contribution to the establishment of 
their state. Also considered their role in the development of geographic 
and ethnic shape modern Turkic states.

As a result, on the basis of historical sources and literature the author 
concludes that the geographic shape of Kipchak steppe was not stable and 
one of the reasons this was the nomadic life of Kipchak.

Key words: Kipchaks, Steppe of the Kipchaks, migration, geography, 
Middle Ages.

Са ги наева А.Н.

Роль кып ча ков в из ме не нии 
геог ра фи чес ко го об ли ка  

степ ных ре гионов Ев ра зии  
в VIII-XII вв.

В статье расс мат ри вает ся роль кып ча ков в из ме не нии геог ра фи-
чес ко го об ли ка степ ных ре гионов Ев ра зии в VIII-XII вв. 

Исс ле дуют ся миг ра ци он ные про цес сы ко чев ни ков, кып ча ков на 
За па де в VIII-XII ве ках, и то, что они в раз ные ис то ри чес кие пе ри оды, 
вой дя в сос тав раз ных сред не ве ко вых го су да рс тв, внес ли свои вк-
лад в  станов ле ние их го су да рст вен нос ти. А так же расс мат ри вает ся 
их роль в  станов ле нии геог ра фи чес ко го и эт ни чес ко го об ли ка сов ре-
мен ных тюр коя зыч ных го су да рс тв. 

В ито ге на ос но ве ис то ри чес ких ис точ ни ков и ли те ра тур ав тор 
де лает вы вод, что геог ра фи чес кий об лик кып чакс кой сте пи не был 
ста биль ным, и од ной из при чин это му был ко чев ни чес кий быт кып-
ча ков.

Клю че вые сло ва: кып ча ки, Кып чакс кая степь, миг ра ция, геог ра-
фия, сред ние ве ка.
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Эт ни ка лық та ри хи та мы ры Ал тай дан бас та ла тын қып шақ 
тай па лық бір лес ті гі ор та ға сыр лар да қа зақ да ла сын да қо ны с- 
танып, мық ты саяси күш ке айна лып, ке йін  со нау Еуро па ның 
қақ тө рі не де йін  қо ныс тан ған ха лық тар та ри хын да әр ке зең де 
саяси одақ тас бо лып, кей де тіп ті олар дың мем ле кет қа лып тас-
тыр уына да өзін дік үле сін қос ты. Сон дай-ақ, ХІ-ХІІІ ға сыр-
лар дың бас ке зін де қып шақ тар Ұлы Жі бек жо лы мен өзен бо-
йын да ғы сау да жол да ры ның ма ңыз ды тар мақ та ры на ба қы лау 
ор на тып, көр ші ел дер мен сау да бай ла ныс та рын да да бел сен ді 
бол ды жә не қып шақ тар көш пе лі лер дәс тү рін жал ғас ты ру шы 
ре тін де оты рық шы ха лық тар мен мә де ни бай ла ныс жа сау ба ры-
сын да екі өр ке ниет тің де дам уына үлес қос ты.

Ба тыс қа қа рай жыл жы ған көш пе лі лер та рих тың әртүрлі ке-
зең де рін де Шы ғыс Еуро па аума ғын да ғы ор та ға сыр лық мем ле-
кет тер құ ра мы на кі ріп, олар дың мем ле кет қа лып тас тыр уын да 
өзін дік үлес қо сып, қа зір гі ке зең де гі саяси жә не эт ни ка лық бей-
не сін анық тау ға да ық пал ет кен еді. Бұл көш пе лі тай па лар ды 
атап айт ар бол сақ, олар бұл ғар лар, ха зар лар, пе ше нег тер, ғұз-
дар (оғыз дар), қо ман-қып шақ тар бол ған. Осы үде ріс тен қо ман-
қып шақ тар да шет ке рі қал май, кей де мық ты саяси күш ре тін де, 
кей де одақ тас ре тін де ор та ға сыр лық ха лы қа ра лық қа ты нас тар 
жүйесі нің бө лін бес бөл ше гі не ай нал ды. Қып шақ тар дың ба тыс-
қа қа рай жыл жуы екі ке зең де жү зе ге асы рыл ды. Оған дә лел ре-
тін де ре сей ға лым да ры қып шақ да ла сы ның екі ге бө лін уін , яғ ни 
Днепр ден ба тыс қа қа рай – Ақ Ку ма ния, ал шы ғыс жа ғы – Қа ра 
Ку ма ния бол ға нын ал ға тар та ды [1, 151 б.]. 

Қып шақ тар дың ба тыс қа қа рай кө ші-қон үде рі сі ба ры сын да 
жа ңа ха лық тар мен мем ле кет тер қа лып тас ты рып, сау да жол-
да ры ның ба ғыт та рын өз ге ртіп, әлем дік мо не те ис тік дін дер дің 
ық пал ай мақ та ры ұл ға йып , көр ші ха лық тар дың қо лө нер өн ді-
рі сі нің (ыдыс, қа ру-жа рақ, әй нек жә не т.б.) жа са лу тех но ло-
гиясы мен та ныс ты. Мы са лы, қып шақ тар дың Русь пен қа рым-
қа ты на сы көп қыр лы бол ды, тіп ті орыс княз дік те рі көш пе лі лер 
им пе риясы ның құ ры лы мын қол дан ды. ХІ ға сыр дың аяқ ше-
нін де гі қып шақ тар мен орыс тар дың қа рым-қа ты на сы ту ра лы 
баян дайт ын де рек тер әртүрлі, не гі зі нен орыс жыл на ма ла ры бо-
йын ша екі ел дің бір-бі рі не ша буылы, көр ші тай па лар мен со ғыс 
жағ да йын да одақ тас қан жо рық та ры, не ке лік одақ та ры ту ра лы, 

VIII-XII ҒҒ. ЕУРА ЗИЯНЫҢ 
ДА ЛА ЛЫҚ  

АЙ МАҚ ТА РЫ НЫҢ  
ГЕОГ РА ФИЯ ЛЫҚ  

КЕЛ БЕ ТІ НІҢ  
ӨЗ ГЕР УІН ДЕ ГІ  

ҚЫП ШАҚ ТАР ДЫҢ  
ОР НЫ
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VIII-XII ғғ. Еура зияның да ла лық  ай мақ та ры ның  геог ра фия лық  кел бе ті нің  өз гер уін де гі  қып шақ тар дың  ор ны

қып шақ қо ға мы ның әлеу мет тік құ ры лы мы жө-
нін де, сон дай-ақ, қо ғам дық инс ти тут тар, ру лық 
жә не ша ру ашы лық бө лі ніс тің сақ та луымен си-
пат та ла ды. 

Кө ріп тұр ға ны мыз дай қып шақ тар со ғыс жағ-
да йын , кө ші-қон үде рі сін ба сы нан өт ке ріп, қиын 
қыс тау жағ дайда бол ған ке зең де де түр кі мә де ни 
қауым дас ты ғы ның бір өкі лі ре тін де Еура зияның 
қай аума ғын да бол ма сын өзін дік дәс тү рін, тұр-
мы сын сақ та ды жә не оны жау лап ал ған ау мақ-
тар ға та рат ты. Қып шақ тар дың көр ші оты рық шы 
ел дер мен қа рым-қа ты на сы ның бей біт жол мен 
ше шіл ген ке зең де рі де де рек тер де тір кел ген. 
Әри не ол ұзақ уа қыт қа со зыл ма ған. Тұ рақ ты бей-
біт қа рым-қа ты нас тың ұзақ қа бар мауы ның се бе бі 
би лік өкіл де рі нің тұ рақ ты бол мауы нан еді. Яғ ни, 
со ғыс жағ да йын да не ме се т.б. се беп тер ге бай ла-
ныс ты көш пе лі лер де хан дар дың жиі ауы суы, ке-
лі сім жа сал ған әс ке ри қол бас шы лар та рих сах на-
сы нан ке тіп, ор ны на бас қа би леуші нің сай ла нуы 
сияқ ты фак тор лар әсер етіп отыр ған.

Русь тің көш пе лі лер мен ты ғыз қа рым-қа ты-
нас ор на ту ға тал пын уын ың бір не ше се беп те рі 
бол ды. Бі рін ші сі көш пе лі лер мық ты әс ке ри жә-
не эко но ми ка лық күш ке ие бо лып, әлем дік саяси 
аре на да көш бас шы ел қа та ры нан та ныл ды. Орыс 
же рі не да мы ған мем ле кет тер инс ти ту ты ның 
келуіне се беп ші бол ған со лар. Көш пе лі лер им пе-
риясы мен Русь да му дың бір са ты сын да тұр ды. 
Қып шақ тар мем ле ке ті нің іш кі құ ры лы мы орыс 
княз дік те рі үшін жа қын әрі тү сі нік ті бол ды. Бұл 
өз ке зе гін де екі мем ле кет тің сырт қы саяси құ ры-
лы мы ның, ти тул да ры ның ұқ сас болуын ан, мә де-
ни жа қын ын ты мақ тас тық та болуын ан, ер те де гі 
орыс жер ле рін де мем ле кет тің қа лып тас уын да ғы 
көш пе лі лер дің, қып шақ тар дың ор нын анық тау ға 
бай ла ныс ты бол ды [2, 3 б.].

XI-XV ғғ. Еура зияның хақ ор та сын да қа лып-
тас қан мем ле кет тер дің та ри хын да, эт но ге не зі 
мен мә де ниетін де ма ңыз ды орын алып, қа зір гі 
түр кі тіл дес қа зақ, баш құрт, та тар, өз бек, қыр-
ғыз, қа ра қал пақ, оң түс тік ал тай лық тар жә не т.б. 
ха лық тар дың қа лып тас уына айт ар лық тай үлес 
қос қан қып шақ тар құр ған мем ле кет тің ор та лық 
аума ғы қа зақ да ла сы бол ды. ХІ-ХІІІ ға сыр лар-
дың бас ке зі не де йін  Ер тіс тен бас тап, Дон мен 
Ду най ға де йін гі ай мақ «Қып шақ Да ла сы» ата-
лып, бұл өңір де ға сыр лар бойы қа лып тас қан 
қып шақ мә де ниеті үс тем бол ған. 

Ер те ор та сыр лар да көш пе лі лер де ха лық бол-
са, жер та бы ла ды де ген қа ғи да орын ал ған. Да-
ла лық өр ке ниет тің бір ерек ше лі гі оны жа саушы 
тұр ғын дар дың тұр мы сы мал ша ру ашы лы ғы на 
не гіз дел ген ді гі нен бо ла тын. Со ны мен қа тар, 

VII-XII ға сыр лар да көш пе лі лер дің тұр мы сы на 
та би ғат жағ дайла ры да әсер ет тіп отыр ған. Ға-
сыр лар бойы не гіз гі та быс кө зі малша ру ашы лы-
ғы бол ған көш пе лі лер, қып шақ тар үшін құр ғақ-
шы лық, аяз ды қыс, жа уын-ша шын мөл ше рі нің 
аз бо луы сияқ ты т.б. та би ғат апат та ры тұр мыс-
та ры на нұқ сан кел ті ріп отыр ды. Осы фак тор лар 
да көш пе лі лер ді көр ші ел дер ге ша буыл жа сауға 
итер ме ле ген бо луы мүм кін.

ХІ ға сыр дың 70-ші жыл да рын да қып шақ ко-
ман дар оң түс тік орыс жер ле рін ба сып ал ды да, 
бас тап қы да Ер тіс пен Еділ ара лы ғын да ғы да ла ға 
қол да ны ла тын атау «Деш ті Қып шақ», ен ді Еділ-
ден Ду най ға де йін гі ай мақ қа да қол да ны ла тын 
бол ды. Ор та ға сыр лар да қып шақ тар дың бе дел ді 
бол ға нын Ви зан тия сияқ ты «Әлем дік им пе рия-
лар дың» мо йын да ға ны нан бі ле міз. Де ген мен, 
та ри хи зерт теу лер де қып шақ тар да бір ор та лық-
қа ба ғын ған мем ле кет тік құ ры лым бол ма ды, тек 
мем ле кет тік бір лес тік тер ода ғы бол ған де ген 
көз қа рас ба сым ды лық қа ие бо лып кел ген. Оны 
те ріс ке шы ға ра тын, қып шақ тар да мем ле кет ті-
лік тің бол ға нын дә лел дейт ін де рек тер аз. Со ның 
бі рі не сүйен сек қып шақ мем ле ке ті нің аума ғы 
«Это го су да рс тво об шир ное, на се ве ре прос ти-
рающееся от Хо рез ма до Яр кен да, Сог да, Са рая, 
го ро да Мад жу ра, Аза ка, Су да ка, Бул га ра, Баш-
кир да, и Джуль ма на» [3, 378 б.] деп көр се ті ле-
ді жә не та ғы да «...гра ни цы Дешт-и Кып чакс кой 
зем ли на юге у Каль зумс ко го мо ря (Кас пийское 
мо ре), с во то ка – пре де лы вла де ний Хо рез ма, 
От рар, Сы га нак и дру гие зем ли и ст ра ны по нап-
рав ле нию к Тур ке стану ... вп лоть до гра ниц ки-
тайс ких. С се ве ра Си бирь ...пус ты ни и сте пи да 
пес ки. С за па да ок ра ины зе мель русс ких и бул-
гар ...» деп ай қын дап бе ре ді [3, 459 б.]. Бұ дан 
шы ға ра тын тү йін  иен да ла ны уы сын да ұс тап, 
ор та ға сыр лық көр ші ха лық тар мен мем ле кет-
тер ге өзін мо йын дат қан қып шақ тар да мем ле кет 
бол ған деу ге бо ла ды.

ХІ ғ. қып шақ тар дың оғыз дар дың ке шат жә не 
чағ рақ тай па ла ры мен бір ле сіп Маң ғыс тау мен 
Үс ті рт те, Кас пий жә не Арал те ңі зі ара лы ғын-
да ғы да ла лар ды қо ныс тан ға ны Әл-Ид ри си дің 
«Кі ші кар та сын да» Қып шақ тар да ла сы деп көр-
се тіл ген, ал XІІІ ғ. жа та тын За ка рия Каз ви ни дің 
«Ад жа иб әл-Мах лу кат» шы ғар ма сын да ғы та ри-
хи кар та ның де рек те рі ХІ ғ. екін ші жар ты сы на 
жа та ды, он да қып шақ тар орыс тар дан шы ғыс қа 
қа рай ор на лас ты рыл ған, ол кез де гі орыс тар-
дың қо ныс тан ған айма ғы Ре сей дің ор та лы ғы мен 
шек тел ген. ХІ ғ. екін ші жар ты сын да қып шақ-
тар дың Еділ бұл ғар ла ры мен Сол түс тік Кав каз 
жер ле рін де қо ныс тан ға ны XIV ғ. әл-Мус та фи дің 
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кар та сын да да көр се тіл ген [4, 63 б.]. Со ны мен 
қа тар, Деш ті Қып шақ атауы ның оң түс тік орыс 
жер ле рі не де қа тыс ты бол ға нын Хам дал лах Каз-
ви ни «Нуз хат ал-ку луб» ең бе гін де жа за ды, оның 
көр се туі бо йын ша Дешт-и Қып шақ ол Дешт-и 
Ха зар, оның хал қын орыс тар по лов цы лар деп, 
ба тыс еуро па лық тар «ко ман дар» деп ата ған [5, 
550 б.]. 

ХІ ғ. екін ші жар ты сы – ХІІ ғ. ба сын да қып-
шақ тар Же ті су мен Оң түс тік Қа зақ стан жер-
ле рі не ойы сып, ба тыс ба ғы тын да да жо рық тар 
ұйым дас тыр ға ны та ри хи де рек тер де тір кел ген. 
Мә се лен қып шақ тар дың ба тыс қа қа рай жыл-
жы ға ны ту ра лы бел гі лі ға лым С.А. Плет не ва 
«Кип ча ки, фак ти чес ки по лу чив шие са мос тоя-
тель ность уже на ру бе же X–XI вв., на ча ли пос-
те пен ное прод ви же ние к за па ду. Так, при мер но 
в 30-х гг. XI в. пер сидс кий ав тор Бай ха ни ука зы-
вает их мес то рас по ло же ние у са мых гра ниц Хо-
рез ма, а тад жикс кий пи са тель На си ри Хус рау в 
се ре ди не XI в. име нует приа раль скую степь уже 
не гузс кой, как де ла ли его пред шест вен ни ки, а 
кип чакс кой» – деп жа за ды [6, 151 б.]. 

Кас пий мен Арал ма ңын, Сыр бо йын  ба ғын-
дыр ған нан ке йін  қып шақ тар Хо резм мем ле ке-
ті нің сол түс тік ше ка ра сы на де йін  кел ді. Олар 
ту ра лы 1030 жы лы Хо ре зм шах Ал тын шаш, 
қып шақ тар дың Хо ре зм мен ше ка ра лас да ла лық 
жер лер де қо ныс тан ға нын жа за ды. ХІ ға сыр дың 
аяқ ке зін де оң түс тік те Қа ра хан дар мен шек те-
сіп, екі ел дің ара сын да ғы ше ка ра Бал хаш кө лі 
мен Ала көл ойпа тын да ғы көл дер бол ды. Қып-
шақ хан да ры өз мем ле ке ті нің ше ка ра сын ке-
ңейте оты рып, Қа ра хан дар мен шек те сіп жат-
қан жер ден Қан жек Сең гір бе кі ні сін са ла ды 
[7, 9 б.]. Ал, 1055 жы лы қып шақ тар оғыз дар ды 
ығыс ты рып, Киев ру сі нің оң түс тік ше ка ра ла-
ры на ор нық ты. Олар дың құ ра мын да түр кі әуле-

ті нен шық қан Аши на (Асень) тай па сы, олар мен 
бір ге қаи лар (каепи чи) жә не йе мек тер де (емя-
ко ве) бол ды. Қун-қо ман дар қып шақ тар дың ба-
ты сын да, ал ду най лық қып шақ тар дан Екін ші 
Бұл ғар хан ды ғы ның не гі зін са лу шы әу лет ор на-
лас ты. Арал ма ңын да ғы Деш ті-Қып шақ тай па-
ла ры ның құ ра мы ХІІ ға сыр лар да қаң лы лар мен 
то лық ты, олар қып шақ бір лес ті гі не кір ді, бі рақ 
сі ңі сіп кет кен жоқ [8, 25  б.].

Осы көр се тіл ген де рек тер ге қа рап отыр-
сақ ор та ға сыр лар да қып шақ тар ға қол да ныл ған 
геог ра фия лық ареал сол түс тік те Ба тыс Сі бір-
дің ор ман ды да ла лық өл ке сі мен, сол түс тік-шы-
ғы сын да Ени сей қыр ғыз да ры мен ха кас тар мен, 
сол түс тік-ба ты сын да Еділ бойы мен Орал өңі рі 
тұр ғын да ры бұл ғар лар мен жә не баш құрт тар мен, 
оң түс тік те Хо резм мем ле ке ті мен шек те сіп, олар-
мен эт ни ка лық-саяси, мә де ни бай ла ныс жа са ған. 

Со ны мен, біз қа рас ты рып отыр ған ке зең-
де қып шақ тай па ла ры ның эт ни ка лық тер ри то-
риясы өз де рі нің эт ни ка лық-саяси бір лес ті гі ше-
бі нің тұр ғы сы нан ал ған да, не гіз гі нен тұ рақ ты 
бол ған, ал көш пе лі малша ру ашы лы ғы мен айна-
лыс қан қып шақ тар үшін та би ғат жағ дайла ры, 
со ғыс, кө ші-қон үде рі сі әсе рі мен қып шақ да ла-
сы ның геог ра фия лық кел бе ті тұ рақ ты лы ғын сақ-
тап отыр ма ған, әр ке зең де тер ри то риясы ке ңе йіп  
отыр ған. Олар би лі гі нің күш ті, әрі мық ты жә не 
әс ке ри бел сен ді болуын ан, жыл дың қай мез гі-
лін де бол ма сын көр ші мем ле кет тер та ра пы нан 
жа са ла тын шап қын шы лық қа әр дайым да йын  
бол ған жә не қып шақ тар ор та ға сыр лар да Ұлы 
Да ла тө рін де бір не ше саяси бір лес тік тер құ ра-
мы на кір ген кез де де, дер бес мем ле кет ре тін де 
та ныл ған уа қыт та да, бү гін гі түр кі тіл дес ха лық-
тар дың мем ле кет тік аума ғы мен эт ни ка лық кел-
бе тін қа лып тас тыр ған да да зор үлес қо сып, өзін-
дік эт ни ка лық эле ме нт те рін сақ тап қал ған. 
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Нәбижан Мұқаметханұлы

Ерте за ман дағы «Ұлы жі бек 
жолы ның» Қа зақ стан  

бо йын дағы атақ ты қала –  
Та раз дың тарихи эволюциясы

Та лас қа ла сы Ор та лық Азияда ғы ежел гі «Ұлы Жі бек жо лы» бо-
йын да ғы ма ңыз ды қа ла ре тін де Шы ғыс пен Ба тыс сау да жә не мә де ни 
ком му ни ка цияда ма ңыз ды рөл ат қар ған. Ма қа ла да Та лас (қы тай ті-
лін де ең ал ғаш «Да ло сы» деп жа зыл ған) қа ла сы ның ер те за ман нан қа-
зір ге де йін гі та ри хи да му эво лю циясы қа рас тыры лып, Ор та ға сыр да 
Та лас қа ла сын да әр түр лі мә де ниет тер дің тоғ ысуы мен син тез де суі-
нің қа зақ хал қы ның ұлт тық ха ре кти рі нің қа лып тас уына жа са ған әсе рі 
анық та ған. Сон дай-ақ Та лас қа ла сы ның қа зір гі таң да «Ұлы жі бек жо-
лын» қайта жаң ғыр ту да ат қа ра тын рө лі жө нін де ав тор өз көз қа ра сын 
пайым дай ды. 

Тү йін  сөздер: Та лас (Да ло сы), Жі бек жо лы, мә де ниет тер то ғы сы, 
эво лю циялық да му, қа зақ мі не зі.

Nabizhan Mukamethanuly

Historical evolution of Taraz 
– famous city of the ancient 

«Great silk road» on Kazakhstan’s 
territory

Talas played an important role in trade and cultural communication 
between East and West on the ancient «Silk Road» in Central Asia. The 
article examines the historical evolution of the Talas city (in Chinese first 
written as «Dalosi») from ancient times to the present day it is determined 
by the effect of mixing and synthesis of different cultures in medieval Talas 
on the formation of the national character of the Kazakh people. The au-
thor also expresses his views on the role of the modern town of Talas in the 
rebirth of the «Great Silk Road».

Key words: Talas (Dalosi), Silk Road, a confluence of cultures, evolu-
tionary development, Kazakh character.

Набижан Мукаметханулы

Истори чес кая эволюция Тараза 
– из вес тного города древ него 

«Великого Шел кового пути»  
на тер ритории Ка зах стана

Го род Та лас сыг рал важ ную роль в тор го вой и куль турной ком му-
ни ка ции меж ду Вос то ком и За па дом на древ нем «Ве ли ком Шел ко вом 
Пу ти» в Цент раль ной Азии. В статье расс мат ри вает ся ис то ри чес кая 
эво лю ция раз ви тия го ро да Та ла са (на ки тайс ком язы ке впер вые на-
пи са на как «Да ло сы») с древ нос ти и до на ших дней и оп ре де ляет ся 
влия ние сме ше ния и син те за раз лич ных куль тур в сред не ве ко вом Та-
ла се на фор ми ро ва ние на циональ но го ха рак те ра ка за хс ко го на ро да. 
Так же ав тор вы ра жает свои вз гля ды на сов ре мен ную роль го ро да Та-
ла са в пе ре рож де нии «Ве ли ко го Шел ко во го пу ти».

Клю че вые сло ва: Та лас (Да ло сы), Шел ко вый путь, сте че ние куль-
тур, эво лю ци он ное раз ви тие, ка за хс кий ха рак тер.
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Ер те за ман да ғы «Ұлы Жі бек жо лы» – Қы тай дың Си-ань қа-
ла сы нан Ита лияның Рим қа ла сы на де йін  жал ғас қан сау да жә не 
мә де ни қа ты нас жо лы бо лып та бы ла ды. Қа зір гі Қа зақ стан ның 
Та раз қа ла сы сол ер те за ман да ғы «Ұлы Жі бек жо лы» бо йын-
да ғы ма ңыз ды сау да-мә де ниет ор та лық та ры ның бі рі бол ған 
еді. Алай да оның та ри хи да му эво лю циясы қа зір ге де йін  то лық 
анық тал ған жоқ.

Та раз қа ла сы ның екі мың жыл ды ғын атап өту қар са ңы на ав-
тор қа ла ның са лын ған мез гі лін анық тау ту ра лы ар найы ма қа ла 
жа зып жа рияла ған бо ла тын [1]. Сон дық тан бұл ма қа ла да Та раз 
қа ла сы ның та ри хи да му эво лю циясы жә не оның Шы ғыс пен 
Ба тыс ара сын да сау да жә не мә де ниет ал ма су ба ры сын да ат қар-
ған та ри хи рө лі не тал дау жа сап көр мек ші.

Қы тай жаз ба де рек те рі не не гі зін де, Та раз қа ла сы ның ал ғаш-
қы ір гета сын қа лап, қа ла кел бе тін кел тір ген адам – ғұн дар дың 
атақ ты тә ңір құ ты Жы жы (орыс ша Чжич жи, қа зақ ша да да кей де 
Шө же деп те ата лып жүр) бол ған. Со ған бай ла ныс ты қа ла ның 
ал ғаш қы аты оны сал ды ру шы ның есі мі мен аты лып, қы тай жаз-
ба ла рын да ал ғаш «Жы жы чың» (орыс ша да Чжич жи чэн, Zhi zhi 
cheng – 致致城) – «Жы жы қа ла сы» де ген ат пен бел гі лі бол ған. 
Олай бол са, ал ды мен Жы жы та ңір құт Та лас өзе ні бо йын да қа-
лай ша қа ла сал дыр ған? – де ген мә се ле ні анық тап кө рейік. 

Атал ған ма қа ла да анық та ға ны мыз дай, Та лас қа ла сы не ме-
се «Жы жы қа ла сы» б.з.д. 40 жыл да ры са лын ған. Ол кез де Іле, 
Же ті су, Ыс тық көл өңі рін Үй сін (Усунь) мем ле ке ті, Та лас өзе-
нің ба ты сы, оң түс ті гі мен Сыр да рия аума ғын Қаң лы (Канц зюй) 
мем ле ке ті бас қа рып тұр ған бо ла тын. Ал Ғұн им пе риясы бол са, 
Хань им пе риясы ның соқ қы сы сал да ры нан ір ге сі шай қа лып, елі 
бөл шек те ніп, «бес бір дей тә ңір құт ал ды-ал ды на би лік құр ған», 
өза ра қыр қыс қан жағ дайда бол ған еді. Ақы ры Жы жы тә ңір құт 
ор да сы нан айыры лып, да ла да қаң ғы рып қа ла ды. Оны үй сін-
дер мен кү рес ке пай да ла ну ды көз де ген Қаң лы пат ша сы, ар найы 
адам жі бе ріп ша қы рып, елі мен кө ші ріп әке ліп, өзі нің шы ғы сы-
на, үй сін дер мен ір ге лес Та лас өзен нің бо йына ор на лас ты ра ды. 
Сон дай-ақ Қаң лы пат ша сы Жы жы мен құ да-жұ рат бо лып, бір-
бі рі не қы з бе ріп, қыз алып одақ та са ды. 

Алай да Жы жы ның қаң лы лар мен одақ та су да ғы ойы бас қа-
ша екен. Оның мақ са ты – Қаң лы же рі не та бан ті рей оты рып, 

ЕРТЕ ЗА МАН ДАҒЫ 
«ҰЛЫ ЖІ БЕК ЖОЛЫ НЫҢ» 

ҚА ЗАҚ СТАН  
БО ЙЫН ДАҒЫ АТАҚ ТЫ 

ҚАЛА – ТА РАЗ ДЫҢ  
ТАРИХИ  

ЭВОЛЮЦИЯСЫ
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күш-қуа тын ны ғайт ып, Ор та лық Азияға өз би-
лі гін ор на ту. Сон дық тан ол үй сін дер ді әл сін-
әл сін ша буыл дап, та лан-та ра жы лау мен қа тар, 
алан дар дан (янь цай лар дан), фер ға на лық тар дан 
са лық жи на тып, қаң лы елін де аяу сыз езіп қа-
най ды. Қы тай де рек те рін де: «Жы жы тә ңір құт 
же ңі сі не тә ка ппар ла нып, Қаң лы пат ша сын сый-
ла май ды, ол қа һар ла нып қаң лы пат ша сы ның қы-
зын, ақ сүйек те рін, бір не ше жүз де ген қа ра пайым 
адам да рын өл ті ріп, сүйек те рін бор ша лап Ду лай 
шүй ге (Дү лей су ға – Та лас өзе ні не – Н.М.) тас-
тап жі бер ген» [2] – деп, жа зыл ған мә лі мет тер 
та ри хи шы нық ты аң ғар та ды. Та лас өзен інің қа-
лай ша «Дү лей су» атал ға ны жө нін де ал ғаш қы 
ма қа лам да пайым да ған мын [3], бұл ара да оны 
қайталу дың қа же ті бол ма са ке рек.

Ал Жы жы тә ңір құт тың қа ла сал дыр ға ны жө-
нін де қы тай де рек те рін де: «Жы жы ха лық ты қа-
ла са лу ға жұ мыл ды рып, кү ні не бес жүз адам ға 
ең бек іс те тіп, [қа ла ны] екі жыл да бі тір ді» [4], 
– де ген мә лі мет жа зыл ған. Сон дық тан қы тай-
лар ол қа ла ны ал ғаш «Zhi zhi cheng – 致致城» 
– деп ата ған. Мі не, бұл Та раз қа ла сы ның (қы тай 
жаз ба ла рын да «Да ло сы – 呾逻私城, 怛逻斯城» 
деп те жа зыл ған) қа ла сы ның са лы нуы жө нін де 
ең ер те жаз ыл ған де рек. Осы жаз ба де рек не гіз-
де біз қа ла ны б.з.д. 40 – жыл да ры са лын ған деп 
са най мыз. Кей бір ар хеолог тар ес кі қа ла ның кей-
бір бел гі ле рі не қа рап, сол  кез де тұт қын да бол ған 
Рим сол дат та ры да қа ла құ ры лы сын са лу ға қа-
тыс ты рыл ған сияқ ты деп ме же лей ді.

Жы жы тә ңір құ ттың Ор та лық Азияда үс тем-
дік ор на тып, би лік жүр гі зуі, Қы тай дың Хань им-
пе риясы ның Ба тыс өңір ден көз де ген мүд де сі нің 
іс ке ас уына ке дер гі кел ті ре ті ні сөз сіз. Бұл жө нін-
де қы тай сар дар ла ры ның ән гі ме сін де айт ыл ған: 
«Ба тыс өңір әуел бас та ғұн дар дың құ зы рын да 
бол ған. Осы кү ні Жы жы тә ңір құт тың кү ші мы-
ғым да лып, айба ры ас қақ тап, ата ғы шал ғайды 
шар ла ды ...Оның үс ті не оның адам да ры ның 
бар лы ғы сом де не лі, қай рат ты әрі со ғыс құ мар. 
Олар та лай-та лай со ғыс тар да сан мәр те же ңіс ке 
же тіп жүр ген дер. Егер олар осы лай ша қор да ла-
нып кү ше йіп  ке те бе ре тін бол са, Ба тыс өңір де гі 
қа уіп ке айна луы сөз сіз» [5], – де ген сө зі де со ны 
аң ғар та ды. Сон дық тан да Хань им пе риясы б.з.д. 
30 жыл да ры Чэнь Тан мен Гань Ян сю қа тар лы 
сар дар ла рын жо рық қа ат тан ды рып Жы жы тә ңір-
құт тың кө зін жой ған бо ла тын. 

Қы тай де рек те рі нің мә лі мет те рі не сүйен сек, 
Жы жы тә ңір құт тың сал дыр ған қа ла сы – бір ша ма 
кө лем ді ор да жә не қор ған ғи ма ра ты нан құ рыл-
ған екен. Өзі сол ор да да тұ рып би лік жүр гіз ген. 
Ол ор да ғи ма ра ты ның тө бе сі не ту ті гіп, оны қа-

таң кү зет кен. Қы тай бар лау шы әс кер ле рі нің мә-
лі ме тін де: «... Тә ңір құт қа ла сы на кө зі міз жет ті. 
Қа ла қор ға ны ның үс ті не бес түс ті то қы ма бау – 
ту (Cai fan zhi – 采幡织) ті гіл ген. Бір не ше жүз 
адам сауыт киіп қор ған үс тін де тұр. Жүз ден аса 
ат қа мін ген дер қа ла ға кі ріп-шы ғып жат ты. Та-
ғы жүз ден аса жаяу әс кер қақ па ал дын да иірі-
ліп тұр, олар ға со ғыс жа сау дә рі сі өті ліп жат қан 
сияқ ты» [6], – деп жа зыл ған. Бұл де рек тен ор да 
ғи ма ра ты ның үл кен әрі кө рік ті кө рі ні сін көз ал-
ды мыз ға елес те ту қиын емес.

Ал қа ла ның құ ры лы мы жө нін де гі мә лі мет-
ті қы тай әс кер ле рі нің қа ла ға ба сып кі ріп со ғыс 
жүр гіз ге ні жө нін де бер ген ақ па ры нан анық тау ға 
бо ла ды. Он да айт ыл ған мә лі мет те: ор да ғи ма-
рат ты екі қа бат бол ған (тә ңір құт жо ға ры қа бат-
та, оның бәй біше-то қал да ры мен бір не он да ған 
адам да ры тө мен гі қа бат та ша буыл шы лар ға са-
дақ пен же бе жау дыр ған); қа ла-қор ған ның сыр-
тын қор ша ған екі қор ға ныс қа быр ға сы бол ған. 
Сырт қы қор ға ныс қа быр ға сы ағаш тан, бі теу сом 
ағаш тар дан дуал жа сал ған, іш кі қор ға ныс қа-
быр ға сы то пы рақ кір піш тен со ғыл ған. Сырт қы 
ағаш қор ған ды қы тай әс кер ле рі жа бы лып бұ зып 
іш ке кір ген де, іш кі қор ған аула сын да қоян-қол-
тық қиян-кес кі со ғыс бол ған. Іш кі қор ған қа-
быр ға сы ның іші үл кен кең бол ған. Он да ба сып 
кел ген жауға қар сы тә ңір құт бас та ған жүз де ген 
адам шай қас жа са ған. Ақы ры Қы тай әс кер ле-
рі қа ла ның әр тұ сы нан от қо йып , қа ла ны өр теп 
жі бер ген [7]. Со ны мен Жы жы ның сал дыр ған қа-
ла сы то лық қи рай ды, би лі гі күй ре ді, Жы жы ның 
ба сы ке сі ліп қан жы ға да ке те ді, елі нің бір бө лі мі 
амал сыз дан алыс қа ауып  кет се, қал ған да ры қаң-
лы лар мен үй сін дер дің құ ра мы на сі ңіп ке те ді. 

Со дан бер гі та рих қа көз жі бер сек, б.з. ІV ға-
сыр да Та лас өзе ні өңі рі не сан бе лер мен жу жу-
ан дар көп ша буыл жа са ған, V ға сыр дың 30-50 
жыл да ры яб та лит тер бір ме зет он да үс тем дік 
құр ған екен. Ол кез де яб та лит тер дің үс тем дік ет-
кен өңі рі «Қа ра шар дың ба тыс сол түс ті гі нен Бал-
қаш кө лі не де йін , Шу жә не Та лас өңі рі не де йін , 
тіп ті, Сыр да риясы мен Арал те ңі зі не де йін » [8] 
жет кен екен. 

Бі рақ VІ ға сыр дың екін ші жар ты сын да Та лас 
өзе ні өңі рі Түр кі қа ға на ты би лі гі не қа ра ды, ке йін  
Ба тыс түр кі қа ға на ты ның бас қар уын да бол ды. 
Осын дай та ри хи үде ріс тен қа ра ған да, Та лас өзе-
ні өңі рі күш ті лер дің та ла са тын ны са на сы на ай-
нал ға ны бай қа ла ды. Өйт ке ні өзен ді бой лап «Ұлы 
Жі бек жо лы» өте ді жә не он да сау да ор та лы ғы на 
ай нал ған көр кей ген кө лем ді қа ла қа лып тас қан. 
Бұл қа ла қы тай де рек те рін де «Да ло сы – 怛逻斯
城» қа ла сы деп атал ған. Бі рақ бұ рын ғы күй ре ген 
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қа ла ны кім қал пы на кел тір ді не ме се қа ла ны кім 
қа шан қайта сал дыр ды? де ген сұ рақ тар ға жа уап  
бе ре тін нақ ты жаз ба де рек те, ар хиеоло гиялық ай-
ғақ та әлі бай қал ған жоқ. Алай да Хань им пе риясы 
тұ сын да «Ұлы Жі бек жо лын да» ке руен дер дің са-
пы ры лыс қан жағ да йын  ес кер сек, сол өңір де өмір 
сүр ген қаң лы лар бұ рын ғы «Жы жы қа ла сы ның» 
ор нынан (мүм кін ма ңы нан) көп өт пей қа ла құ-
ры лы сын қайта са ла бас та ға ны бай қа ла ды. VІІ 
ға сыр дың ба сын да Та лас қа ла сы ның көр кей ген 
кел бе тін кө зі мен көр ген дер дің жа зып қал дыр ған 
де рек те рі со ны дә лел дейді .

Қы тай дың атақ ты мо нах сая хат шы сы Суань  
Цзан ның жаз ба ла рын да: «...Тұ нық көл ден [9] 
сол түс тік-ба тыс қа қа рай 500 ли (1 ли – 500 м 
– ша қы рым нан – Н.М.) жүр ген де Суй аб өзе ні 
бо йын да ғы қа ла ға жет тік. Бұл қа ла ның айна ла-
сы 6-7 ли ке ле ді. Мұн да әр ел дің сау да ге рі мен 
ху лар (соғ ды лар, түр кі лер) ара лас тұ ра ды. ...Су - 
й аб тан ба тыс қа қа рай бір не ше он да ған қа ла лар 
бар. Олар дың әр қай сы сының өз би леуші ле рі бар. 
Олар бір-бі рі не тәуел ді бол ма ға ны мен, олар дың 
бар лы ғы тү гел дей Тү рік қа ға на ты на ба ғы ныш ты.

Суй аб қа ла сы нан Ба тыс қа қа рай 400 ли ден 
ас там жол жү ріп Мың бұ лақ қа [11] жет тік. Мың-
бұ лақ тың жер кө ле мі 200 ли ден аса ды. ... Көк тем 
айла рын да ал уан  түр лі гүл дер жай қа лып өсе ді, 
мың да ған бұ лақ тар жар қы рап кө рі не ді. Сон дық тан 
ол жер ді Qian quan – 千泉 – Мың бұ лақ – деп ата-
ған. Тү рік қа ға ны жыл са йын  осы жер ді жай лай ды.

Мың бұ лақ тан ба тыс қа қа рай 140-150 ли жол 
жү ріп Та лас қа ла сы на же ттік. Қа ла ның кө ле мі 
8-9 ли ке ле ді. Он да әр ел дің кө пес тер мен ху лар 
(соғ ды лар, тү рік тер) ара лас тұ ра ды. То пы ра ғы 
құ нар лы, ауа райы ның төрт маусы мы анық, Су - 
й аб қа ұқ сас тау ке ле ді. 

Та лас қа ла сы нан оң түс тік ке қа рай он шақ ты 
ли ке ле тін же ре Со гу қа ла сы бар. Он да 300-ден 
ас там от ба сы тұ ра ды. Олар – қы тай лық тар. Бұ-
рын олар ды түр кі лер тұт қын дап әке тіп, осы жер-
ге жи на ған, олар мен бір ле сіп осы қа ла ны сал ған 
екен. Олар қа ла ішін де же ке қо ра-жай лар да тұ-
ра ды. Өз киім де рін тас тап тү рік тер ше киіне тін 
бол ған. Сөз де рі сы пайы, бей не өз елін де гі дей 
жағ дайда өмір сү ре ді» [12] де лін ген. 

Ал Ви зан тия та рих шы ла ры ның жаз ба ла-
рында бұл жө нін де өте анық баян даулар бар. 568 
жы лы Ви зан тия пат ша сы Ба тыс Тү рік қа ға на ты-
на Жа марк бас та ған ел ші ле рін жі бе ре ді. Бұл ел-
ші лер өз де рі нің көз де рі мен көр ген де рін баян да-
ған. Он да: «Бір не ше он да ған күн жол жүр ге ннен 
ке йін  Жа марк жә не оның жол дас та ры соғ ды же-
рі не жет тік. Олар ат тан түс кен нен ке йін  тү рі ктер 
олар ға са ты тын те мір ле рін көр сет ті, бұл олар дың 

елін де те мір дің көп өн ді рі ле ті нін аң ғар ту дың бір 
тә сі лі екен, өйт ке ні те мір жа сау де ген екі нің бі-
рі нің қо лы нан ке ле бер мейт ін оңай өнер емес. 
Бұ лар дан бас қа жын-сайт ан ды қуа тын тү рік тер 
көп те ген тең дел ген жүк тер ді тү сі ріп, олар ды бір 
жер ге үйіп, одан соң да был-даң ға ра ла рын со-
ғып, жүк ті айна лып жү гір ді, со ны мен қа тар исі 
бұр қы ра ған жу сан ға от та мыз ған дар құ дай ды 
қа был дау рә сі мін өт кіз ді. Сон дай бір ес-ақыл-
да ры шы ғып қат ты би леу ба ры сын да қол да рын 
ер бең де тіп, аяқ та рын ты пыр ла тып сұр қия құ-
дай ға жал ба рын ды. ...Олар лау ла ған от ты айна ла 
жү гір ген де Жа ма рк ті де олар дың ар ты на іле сіп 
сон дай қи мыл дар жа сауға ит ре ме ле ді, сон дай-ақ 
оны от пен алас та ды. Осын дай рә сім ді өтеп бол-
ған соң, он да ғы адам дар дың бар лы ғы Ақ тақ (қа-
зір гі та лас – Ала тауы – Н.М.) деп ата ла тын тау ға 
Қа ған мен кө рі су ге кет ті.

Сөйт іп олар Ес те міш қа ған ның ор да сы на 
бар ды. Жа марк Ес те міш пен әң гі ме лес ті. Олар 
Ес те міш қа ған ның киіз үйде тұ ра ты нын, оның 
отыр ған орын ды ғы ның ар ба мен сүй реп әке те тін-
дей дөң ге лек ор на тыл ған, са ры ал ты ннан жа сал-
ған тақ-орын дық еке нін көр ді. Ху лар дың (түр кі-
лер дің – Н.М.) ғұ рып-әде ті бо йын ша, олар дың 
бас шы сы на иі ліп сә лем бе ріп, апар ған кә де-сый-
ды оны қа был дап алу шы адам ның қо лы на бе ру 
ке рек. Жа марк өте әдеп ті сөз сөй ле ді, Ес те міш 
те ол сияқ ты өте әдеп ті лік пен оған жа уап  қай - 
т ар ды. Со дан ке йін гі бір не ше күн де, киіз үй лер-
де кең кө лем де қо на қа сы бе рі ліп тұр ды. Бұл киіз 
үй лер дің бар лы ғы көз дің жа уын  ала тын дай түр-
лі-түс ті жі бек ма та лар мен бе зен ді рі ліп ті, он да 
су сын дық бар екен. Бі рақ біз ді кі сияқ ты жү зім 
шы ры ны емес, алай да жү зім шы ры нының ор-
ны на іше тін ху лар дың ішім ді гі (жыл қы сү ті нен 
ашы тып жа сал ған). Со ңын да де ма ла тын уа қыт 
бол ды, әр бір адам киіз үй лер ден ше гі ніп шық ты.

Ер те сі, олар жә не де сол сияқ ты әр түр лі ою-
өр нек тер мен бе зен ді ріл ген шы мыл дық тар тыл-
ған бас қа киіз үйге ба рып бас қос ты, Ес те міш 
ал тын мен ап тал ған үл кен тақ-орын дық қа отыр-
ды, оның су сын құй ған шөл ме гі мен сап таяғы да 
ал тын мен әше кей лен ген екен. Олар күні бойы 
қы мыз ішіп, кө ңіл ді ән гі ме лес ті. Оның ер те-
сі жә не де бас қа бір киіз үйге бар ды, ол үй дің 
қа зы ғы да ал тын мен қап тал ған екен. Он да жә не 
төрт то ты құс кө те ріп тұр ған пат ша орын ды ғы 
бар екен. Оның бә рі ке сек-ке сек ал тын бөл шек-
тер мен бе зен ді ріл ген. Қа ра ма қар сы да ғы киіз 
үй дің жа нын да бір қа тар кіш ке не ар ба лар тұр, 
ар ба лар ға ақ кү міс тен жа сал ған дү ниелер, ыдыс-
аяқ тар, әр түр лі ғайюан дар дың ойма мү сін де рін 
тол ты рып қо йып ты. Бұ лар дың бә рі нің көр кем ді-
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гі біз дің өне рі міз ден кем түс пейт ін дей етіп жа-
са ған. Қа ра ңыз дар, тү рік тер дің бая шат тұр мы сы 
қан дай дең гейге кө те ріл ген!» [13]. Бұл жаз ба лар 
сол кез де гі та ри хи шын дық ты аңыз ете ді.

Ке зін де Та раз қа ла сын да ар хе оло гиялық қаз-
ба жұ мыс та рын жүр гіз ген ға лым Т.Н. Се ни го ва: 
«Қо ры тып айт қан да, Же ті су же рін де гі Та раз қа-
ла сы ның та ри хи да му ба ры сын да, ор та ға сыр лық 
мә де ни қа ба тын қа зып зерт теу лер ге не гіз дел ген-
де, со ны мен қа тар Та лас тан шық қан кера ми ка-
лар ға қа ра ған да, он да ер те за ман да ғы қаң лы мен 
үй сін мә де ни дәс тү рі нің ық па лы өте ай қын, со-
ны мен қа тар ор та ға сыр да ғы Ор та лық Азияда ғы 
Соғ ды, Таш, Фер ға на жә не Мауара нахр өңір ле-
рі нің мә де ни ық пал да ры да бай қа ла ды» [14], деп 
са най ды. Бел гі лі ар хеолог К.М. Бай ба ков: «Соң-
ғы жыл да ры Та раз қа ла сы ның сыр тын да ғы төрт 
бұ рыш ты қа ла ны қа зу ба ры сын да та был ған кера-
ми ка лық ма те ри ал дар, не гі зі нен ХІ-ХІІ ға сыр дың 
мә де ни мұ ра ла ры. Ал ХІ-ХІІ ға сыр да ғы араб сая-
хат шы сы Мак дис тің жаз ба ла рын да Та раз қа ла сы-
ның ма ңын да екі жүз ге тар та қыс тақ бол ған, қа ла 
ішін де сау да ба зар ла ры, ше бер ха на лар аума ғы 
жә не ка зар мен дең дер ор на лас қан өңір лер бол ған. 
Қа ла ның төрт үл кен есі гі бар, қа ла ның ба зар ор-
та лы ғын да жұ ма лық на маз оқи тын үл кен ме шіт 
бар» [15]. Со ны дай-ақ Бай па ков: «Та раз қа ла сын-
да ғы мон ша ның ерек ше лі гі Оты рар, Ба ла са ғұн 
(Суй аб) мон ша ла ры на ұқ са май ды, ол грес фор ма-
сын да са лын ған. Мұ ның өзі адам ға ор та ға сыр да-
ғы Таяу-Шы ғыс та ғы мон ша ны ес ке тү сі ре ді. Бұл 
сияқ ты мон ша лар Ор та лық Азияда VІІІ ға сыр дан 
бас тап са лын ған» [16] дей ді.

Қа зір гі таң да, Та раз да ар хе оло гиялық қаз ба 
жұ мыс та ры қар қын ды жүр гі зі лу де, бі рақ ес кі 
Та раз қа ла сы ның мә де ни қа ба ты на же те қой ған 
жоқ. Қа зір гі Та раз қа ла сы ның қа ла ауда ны ес кі 
қа ла мен қа бат та сып кет кен, алыс емес бо ла шақ-
та ес кі Та раз қа ла сы ның мә де ни мұ ра ла ры та бы-
лып қа ла ды де ген үміт те міз.

Отан дық жә не ше тел дік та рих шы лар дың бә-
рі де қа зір гі Та раз қа ла сын кө не Да ла сы – Та-
раз қа ла сы ның жал ға сы деп са най ды. Та лас тың 
«Та раз» бо лып ата луы Ор та ға сыр да араб ша 
аталуын ан ен ген. Та лас қа ла сы ның аты қы тай 
ие рог ли фін де де бір не ше түр лі ды быс та лып жа-
зыл ған [17], бі рақ оның бә рі бір қа ла ның әр бір 
та ри хи ке зең де гі әр түр лі ата луы ға на.

 Осы ара да мен Та лас атауы ның ма ғы на сы на 
жа сал ған қа те тү сі нік ті тү зе те ке ту ді жөн са най-
мын. Су Бей хай жа рық тық өзі нің «Ба тыс өңір-
дің та ри хи геог ра фиясы» ат ты ең бе гін де: «Та лас 
өзе ні ер те за ман да ғы да ла лық көш пен ді ұлт тар 
мен оты рықшы егін ші эт нос тар дың ара сы түйілі-

се тін жер бол ған дық тан, олар ара сын да кү рес 
өте қат ты бол ған. Та лас де ген атау дың түр кі ті-
лін де гі ма ғы на сы – «өза ра та ла су» де ген ді біл-
ді ре ді. Бұл өңір дің ер те за ман да ғы та ри хы осы-
лай өр бі ген» [18], деп тү сін дір ген. Әри не, ер те 
ор та ға сыр лар да Та лас өзе ні бо йын да көп те ген 
со ғыс тар бол ған, со ның ішін де Тан пат ша лы ғы 
ар миясы мен Араб әс кер ле рі ара сын да ғы сұ ра-
пыл со ғы ста қы тай сар да ры Гао Шань чжы ның 
70 мың қол мен жер қа ба же ңіл ген же рі ре тін де 
әлем ге кең та ныл ған. Бі рақ оған қа рап «Та лас» 
де ген сөз ді өзен нің аты деу қи сын сыз. Өйт ке ні 
«Та лас –та ла су» де ген саяси сөз. Ор та лық Азия 
мен Шың жаң же рін де көп те ген өзен дер дің ат-
та ры es, as-пен аяқ тай ды. Мы са лы, Manas, Ertis, 
Тekes, Kunes, Talas, Ares та ғы бас қа лар. Со нық-
тан кей бір ға лым дар es, as де ген дер су де ген ді 
біл ді ре ді, оны өзен есім де рі не жал ғап атай ды 
дей ді. Бұл сөз дің қи сы ны бар сияқ ты. Се бе бі 
Қыр ғыз же рін де де Та лас де ген қа ла мен қыс тақ 
бар.

Қа зақ стан же рін де гі Та раз қа ла сы ер те за-
ман да ғы қы тай жаз ба ла рын да «Чжич жи чэн – 致
致城 жә не Да ло сы (Та лас) чэн – 呾逻私城» деп 
хат тал ған. Ал оның Та раз бо лып ата луы Оң түс-
тік Қа зақ стан өңі рі нің ис лам да ну ке зін де араб-
тар дың қой ған аты. ХІХ ға сыр дың ба сын да 
Әу лие-Ата деп атал са, ХХ ға сыр да оған ақын 
Жа мбыл дың аты бе ріл ген-ді. Қа зақ стан тәуел-
сіз дік ал ған соң оның бұ рын ғы аты қал пы на 
кел ті рі ліп Та раз бо лып атал ды, қа зір Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы Жам был об лы сы ның ор та лы ғы. 
Қа зір гі Та раз қа ла сы мүл де жа ңа бей не мен «Жа-
ңа Жі бек жо лын да» жар қы рып да мып ке ле ді.

Та раз қа ла сы Қа зақ стан же рін де гі бір ден бір 
екі мың жыл дық да му та ри хын бас тан кеш кен қа-
ла бо лып та бы ла ды. Қы тай ға лы мы Чжон Цин си-
дің «ХV ға сыр да Та раз қа ла сы құ ла ныс тан шы ға-
рыл ды» [19], де ген көз қа ра сы та ри хи шын дық қа 
жа нас пайды. Ол Та раз қа ла сын кім қол да ныс тан 
шы ға рып тас та ға нын тү сін дір ме ген. Ке рі сін ше, 
қа зақ тар ХV ға сыр дың ор та ше нін де Та раз қа ла-
сы нан алыс емес жер де гі Қо зы ба сын да Қа зақ хан-
ды ғын құр ды, қа зақ хал қы кө бей ді, со ған бай ла-
ныс ты Та раз қа ла сы да ми түс ке ні бел гі лі.

Жо ға ры да ғы де рек тер ден тө мен де гі дей қор-
тын ды лар тұ жы рым дау ға бо ла тын сияқ ты: Ор та 
ға сыр да ғы Та раз қа ла сы бір ша ма кө лем ді, ба за ры 
гүл ден ген Ор та лық Азияда ғы ор та лық қа ла лар-
дың бі рі бол ған; Тү рік қа ға на ты ның ма те ри ал-
дық мә де ниеті мен қо лө нер мә нер леу өнім де рі нің 
са па сы ба тыс ел де рін таң ғал ды ра тын дең гейге 
кө те ріл ген; Ор та ға сыр да ғы Таң пат ша лы ғы ның 
әлеу мет тік эко но ми ка сы ның қар қын ды да муы 



ISS N 1563-0269                                               KazNU Bulletin. History series. №1 (80). 2016 51

Нәбижан Мұқаметханұлы

мен Жі бек сау да сы ның кө беюі мін дет ті түр де Ор-
та лық Азия айма ғы на, тіп ті, Тү рік қа ға наты ның 
ма те ри ал дық мә де ниеті нің дам уына бел сен ді ық-
пал жа са ған, оның бас ты кө рі ні сін «киіз үй лер дің 
бар лы ғы көз дің жа уын  ала тын дай түр лі-түс ті жі-
бек ма та лар мен бе зен ді ріл ге ні нен» бай қауға бо-
ла ды; Ор та лық Азияда ғы Та раз қа ла сы Шы ғыс 

пен Ба тыс мә де ниет те рін то ғыс ты ру шы жә не ал-
мас ты ру шы рө ліне ай нал ған. Әр түр лі мә де ниет-
тер дің то ғы суы, геог ра фия лық ор та да және әр бір 
қа ла мә де ниетін қа был дау не гі зін де қа зақ хал қы-
ның кең пейіл, ашық-жар қын ұл тық мі не зі қа лып-
тас қан, сон дай қа ла лар дың бі рі Та раз қа ла сы бо-
лып та бы ла ды.
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Imperial confederations and 
nomadic associations of Central 
Asia (historiography of problem)

Main conceptual positions and methodological paradigms to problem 
«leading a nomadic life empire» are considered in the article. There are 
considered different approaches and methods of the study of the shaping 
and operating the political system «leading a nomadic life empire». The 
onward development to modern history thought in study social-political 
sphere of the nomadic formation is shown.

Analysis of the modern historiography on the continuity and trans-
formation of the political organization of nomadic societies in research 
surveys and discourse observed processes of different directions. Research 
evidence shows that it is necessary to take into account the problem of 
succession, analogies and special features of the state in the imperial tra-
dition of the Imperial confederations. The article deals with diversified 
approaches to the problems by adding the migratory habits of political 
entities of their systematization and reconstruction of a complex set of dif-
ferent types and models of power coupled into a single imperial structure. 

Key words: Imperial confederations, the nomads, the scientific para-
digm, structure, power, management. 

Май да нә лі З.

Им пе рия лық  
кон фе де ра ция лар жә не  

Ор та лық Азия ның көш пе лі 
бір лес тік те рі (та рих на ма лық 

мә се ле лер)

Ма қа ла да «им пе рия лық кон фе де ра ция» мә се ле сі бо йын ша не-
гіз гі кон цеп ту ал дық тұ жы рым дар жә не әдіс те ме лік па ра диг ма лар 
қа рас ты рыл ған. Бір қа тар әдіс-тә сіл дер ар қы лы им пе рия лық кон фе-
де ра ция ның саяси жүйе нің құ ры луы мен қа лып та су ерек ше лік те рі 
ай қын да ла ды. Көш пе лі құ ры лым дар дың саяси-әлеу мет тік жағ да йын  
зерт теу де та ри хи ой дың да муы көр се ті ле ді. Көш пе лі бір лес тік тер-
дің да муы жә не саяси ұйым ның саяси транс фор ма циясы мә се ле ле-
рі бо йын ша за ма науи та рих на ма лық са рап тау көр сет кен дей зерт теу 
із де ніс те рі мен шо лу лар да әр түр лі ба ғыт та ғы үде ріс тер бай қа ла ды. 
Ғы лы ми-зерт теу тә жі ри бе сі анық та ған дай бұл мә се ле де жал ғас тық, 
ұқ сас тық жә не им пе рия лық кон фе де ра ция лар да ғы мем ле кет тік дәс-
түр лер дің ерек ше бел гі ле рі ес ке ру қа жет ті лі гі туын дай ды. Ма қа ла да 
көш пе лі саяси құ ры лым дар дың қа лып та суы мә се ле ле рі көп жақ ты 
ке ліс тер са рап та ла ды, олар ды бір тұ тас им пе рия лық құ ры лым да бі-
рік кен би лік тің әр түр лі тип те рі мен моде лде рі ре тін де жүйелеу мен 
қайта құ ру мә се ле ле рі қа рас ты ры ла ды.

Тү йін  сөздер: им пе рия лық кон фе де ра ция, көш пе лі лер, ғы лы ми 
тұ жы рым дар, құ ры лым, би лік, бас қа ру.

Май да на ли З.

Им пе рс кие кон фе де ра ции  
и ко че вые объеди не ния  

Цент раль ной Азии  
(ис то риог ра фия проб ле мы)

В статье расс мат ри вают ся кон цеп ту альные зак лю че ния о та ком 
по ли ти чес ком об ра зо ва нии, как «им пе рс кая кон фе де ра ция» и ме то-
до ло ги чес кие па ра диг мы. Выяв ле ны раз ные под хо ды и прин ци пы 
исс ле до ва ния проб ле мы су ще ст во ва ния и функ цио ни ро ва ния «им-
пе рс кой кон фе де ра ции» и ко че вых объеди не ний на тер ри то рии Ев-
ра зии. По ка зан прог ресс ис то ри чес ко го зна ния в изу че нии проб лем 
со ци ально-по ли ти чес ких ст рук тур им пе рс кой кон фе де ра ции. Ана лиз 
сов ре мен ной ис то риог ра фии по проб ле мам раз ви тия и транс фор ма-
ции по ли ти чес кой ор га ни за ции ко че вых объеди не ний по ка зал, что 
в исс ле до ва тельс ких изыс ка ниях и дис кур се наб лю дают ся про цес сы 
раз ной нап рав лен нос ти. Исс ле до ва тель ская прак ти ка по ка зы вает, 
что необ хо ди мо учи ты вать проб ле мы преемст вен нос ти, ана ло гий и 
осо бен ных черт го су да рст вен ных тра ди ций в им пе рс ких кон фе де ра-
циях. В статье ос ве щают ся ди вер си фи ци ро ван ные под хо ды к проб-
ле мам по сло же нию но мад ных по ли ти чес ких об ра зо ва ний, их сис те-
ма ти за ции и ре ко нст рук ции как слож но го комп лек са раз ных ти пов и 
мо де лей влас ти, соеди нен ных в еди ную им пе рс кую ст рук ту ру. 

Клю че вые сло ва: им пе рс кая кон фе де ра ция, ко чев ни ки, науч ные 
па ра диг мы, ст рук ту ра, влас ть, уп рав ле ние.
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Currently there are new conceptual – methodological approaches 
that allow establishing the historical, socio-political and ideological 
background of the genesis, formation and development of the 
phenomenon of «imperial confederation» and to extend opportunity 
of their learning.In historical science, there are several theories of 
state formations among the nomads. Discussion on the political 
structures of the nomads has a sufficiently broad historiographical 
base [Fedorov-Davydov; Khazanov; Markov; Pershytz; Kogan; 
Khalil Ismail; Khazanov; Gellner; Popov A.V.; Kradin; Massanov; 
Vasjutin etc.]. But this diversity of opinions and views in historical 
science problem nomadic imperial political confederations and 
nomadic structures is one of the little-known.

In development of the theory of a nomadizm the huge 
contribution was made by L.N. Gumilev. The idea about the nature 
and character of early statehood at nomads is most brightly expressed 
in Gumilev’s works. The statehood at huns arose, according to the 
historian, because of transition of the nomads separatedby ailam of 
nomads to year-round migrations. According to L. Gumilevthis germ 
of statehood is more ancient, than institute of the class state. The 
Hun scientists consider as a society dominated by tribal institutions 
and defines as «generic empire» [1]. As part of the Eurocentric 
approach G. E. Markov developed nomadism problems. According 
to his concept, in nomadic societies there are processes of property 
differentiation and allocation of the dominating layer – military and 
breeding leaders [2, page 14]. Strengthening military organization 
eventually led to the emergence of nomadic empires, personified 
the military centralization of pastoralists. But the nomadic empires 
were the ephemeral education and did not have a strong economic 
base. Association of various tribes to the nomadic empire could 
be carried out only on condition of creation of the uniform control 
system relying on strong military force. However when weakening 
the central power disintegration of the nomadic empire began, the 
military management system stopped the existence and steppes came 
back from «Military and nomadic» in the «Community – nomadic» 
state. Thus, the nomadic empires, according to the concept of 
Markov, are not a state in the full sense of the word. G.E. Markov puts 
forward conceptual situation that in traditional society fictional idea 
of «unity of an origin» acts as an ideological form of understanding 
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of really existing military-political, economic, 
ethnic and other communications [3, p. 83-84]. The 
modern Russian researcher A.I. Selitsky believes 
that all members of a team the connected with secret 
military cult, system of sacral knowledge, the strict 
organization, the initiation ceremonies «turning» 
them into «soldiers animals». It is interesting that, 
on the one hand, these military associations went 
against the principles of the breeding organization, 
often broke the signed peace contracts, plundered 
the next tribes, and their leaders could become rivals 
to the local breeding authorities. But, on the other 
hand, when squadleaders became military leaders of 
the tribes / unions of tribes and teams turned into a 
kernel of breeding army, these contradictions were 
removed [4, p. 99]. The modern Russian researcher 
V. V. Trepavlov believes that there was an organic 
communication of the nomadic states with each 
other. This communication defined continuity in 
them socially – economic and political development 
that allowed the above-named author to present each 
subsequent nomadic state education arising in the 
history as a stage or «steps of uniform development 
of a social order of nomad» [5, p. 14-15].

One of the actual parties of modern historical 
science is need of development of criteria which 
would allow defining accurately the nature and 
the maintenance of imperial structures of nomadic 
associations. The research paradigm of N.N. Kradin 
considers essence of object, defines two main 
signs of «the nomadic empire»: 1. big territories, 
2. existence of dependent or colonial possession. 
Characterizing the nomadic empire as the nomadic 
society organized by military hierarchically 
principle, occupying rather big space and operating 
the neighboring territories by means of external 
forms of operation (robberies, war and contribution, 
extortion of «gifts», nonequivalent trade, tribute, etc.) 
the researcher allocates the following signs of the 
nomadic empire: multistage hierarchical character 
of the social organization, dual or triad principle of 
administrative division of the empire, military and 
hierarchical public organization, coachman serviceas 
specific way of the organization of administrative 
infrastructure, specific system of inheritance of the 
power, etc. Further N.N. Kradin models structure of 
the power in nomadic educations and allocates three 
of their levels: 1. governor of the nomadic empire 
and his rate; 2. the imperial deputies appointed 
to operate the tribes entering the empire; 3. local 
breeding leaders [6, p. 22]. Modern researchers note 
inheritance the ancient Turkic of the state traditions 
with different degree of their completeness later 
Turkic state educations [7, p.  228-261]. One of 

interesting research constructions is the point of 
view of S.G. Klyashtorny and T.I. Sultanov who as 
follows define the term «empire» in relation to the 
states created by nomads of Central Asia. «Without 
trying to universalize the option of definition, we 
will note that the concept «empire» extends us only 
on the multiethnic educations created by military 
force in the course of a gain, created by military 
force in the course of a gain, operated by military 
and administrative methods and which are breaking 
up after decline of political power of the founder of 
the empire… At the first stage of a gain the factor 
defining its purposes is consolidation of steppe 
tribes under the power, one dynasty and one tribe. 
Then there are aspirations realized usually during 
military actions – to put into dependence on the 
consolidated military power of nomads of area and 
the state with more difficult device and more diverse 
economic activity, such balance of forces assumes 
the final result – treaty dependence or any forms of 
direct political submission. At this stage of the state, 
created by nomad tribes, will be transformed to the 
empire» [8, p. 9].

Essential to historical science is a solution 
of a question of institutes of the state type in the 
developed nomadic associations covering the 
considerable mass of actually nomadic population. 
Modern historians concentrate the attention on 
one of such problems in nomadic associations of 
Central Asia as structure of the power. Thomas D. 
Barfild, analyzing the nomadic states of Central 
Asia, comes to conclusion: «The nomadic states 
represent «imperial confederations», autocratic 
and state-like in foreign and domestic policy, but 
the deliberative adhering to the principles and 
federalism in internal affairs. They included the 
administrative hierarchy consisting, at least, of 
three levels: 1. imperial leader and his yard, 2. 
the imperial deputies appointed for control of the 
tribes entering the empire, 3. local breeding leaders 
…Vassal tribes were controlled by the empire by 
means of system of deputies, often members of 
the imperial yard. Imperial deputies dealt with 
regional problems, organized a set of recruits and 
suppressed discontent of local breeding leaders. 
The imperial government monopolized the sphere 
of the international relations and military science, 
speaking at negotiations with other powers on behalf 
of all empire» [9]. Analyzing components of these 
nomadic educations, it defines them as autocratic 
and state-like in foreign and military policy, but 
the deliberative adhering to the principles and 
federalism in internal affairs. For such political 
associations stability of existence it was maintained 



ISS N 1563-0269                                               KazNU Bulletin. History series. №1 (80). 2016 55

Maydanali Z.

due to extraction of financial resources outside the 
steppe. T. Barfild puts forward the theory of cycles 
of the power, i.e. synchronism in dynamics of 
changes is state – a bureaucratic organism in China 
and military – political structure of nomads in the 
steppe [9, p. 44].

T.D. Skrynnikova and N.N. Kradin define 
process of creation of government institutions in 
nomadic associations as «need for association and 
creation of the centralized hierarchy at nomads 
arose only in case of war for existence sources, 
for the organization of robberies of farmers or 
expansion on their territory, establishment of 
control over trade ways. In this situation folding of 
the difficult political organization of nomads in the 
form of nomadic empires at the same time is both a 
product of integration, and a conflict consequence 
between nomads and farmers. From this point of 
view creation of nomadic empires – is a special case 
of «the aggressive theory» of a politogenesis». The 
conceptual conclusions and the research principles 
of these authors indicated absence in nomadic 
empires of opportunity to control the power and to 
carry out sanctions by means of legitimized violence 
[10, p. 34]. Research receptions and the theorist – 
methodological creation of S.A. Vasyutin denies 
possibility of existence of ethno cultural integrity 
with the general ideological system in the Mongolian 
empire (carriers of such «imperial» ideology only 
Mongols and, first of all, their elite could act). «In 
the middle of the XIII century result of aggressive 

actions of troops of Genghis Khan as a part of the 
state appeared both nomadic territories and lands 
mainly with settled population. The Mongolian 
empire was transformed to the Mega Empire 
including various political, economic, ethnic, 
religious and other subsystems (uluses, «wings», 
segments of decimal system, tribal structures, oases, 
the cities and agricultural territories, confessional 
communities, etc. It was a peculiar symbiosis of 
tribute and aggressive types of the nomadic imperial 
organizations that distinguished the Mongolian 
empire from most of her predecessors» – the author 
emphasizes [11, p. 271].

The sequence of historical thinking and the 
concrete historical, retrospective analysis and 
modeling in modern the theorist – methodological 
approaches shows that related structures and 
genealogy caused «dispersion» and acentrifugal 
of nomadic societies. However in nomadic 
confederations military – hierarchical bodies of 
political management, closely intertwined with 
tribal segments, at the same time towered over 
them, controlled them, organized their effective 
use in compliance with the purposes of the imperial 
management. Updating in modern historical science 
of such layers as «imperial confederation of nomads», 
«nomadic political system», «political legal 
relations» in nomadic associations and designing 
them on the basis of new historical methods allows 
to present complete model of difficult development 
of nomadic statehood.

Ли те ра ту ра

1 Гу ми лев Л.Н. Хун ну: Сре дин ная Азия в древ ние вре ме на / АН СССР. – M.: Ин-вост. лит-ры, 1960.
2 Мар ков Г.Е. Ко чев ни ки Азии. – М., 1967.
3 Мар ков Г.Е. Ско то вод чес кое хо зяй ст во и ко чев ни че ст во. Де фи ни ции и тер ми но ло гия // Со ве тс кая эт ног ра фия. – 

1981. – № 4. – С. 83-84.
4 Се лиц кий А.И. //Мон голь ская им пе рия: эт но по ли ти чес кая ис то рия. – Улан-Удэ, 2005.
5 Тре пав лов В.В. Го су да рст вен ный ст рой Мон гольс кой им пе рии XIII в.: проб ле ма ис то ри чес кой преемст вен нос ти.
6 Кра дин Н.Н. Ко че вые им пе рии: ге не зис, расц вет, упа док// Вос ток, 2001. – №5. 
7 Жу ма ган бе тов Т.С. Проб ле мы фор ми ро ва ния и раз ви тия древ не тю ркс кой сис те мы го су да рст вен нос ти и пра ва. VI-

XII вв. – Ал ма ты, 2003.
8 Кляш тор ный С.Г., Сул та нов Т.И. Го су да рс тва и на ро ды ев ра зийс ких сте пей: от древ нос ти к но во му вре ме ни. – 

СПб., 2009.
9 Бар филд Т. Дж. Опас ная гра ни ца: ко че вые им пе рии и Ки тай (221 г. до н.э.-1757 г. н.э.). – СПб., 2009. 
10 Кра дин Н.Н., Ск рын ни ко ва Т.Д. Им пе рия Чин гис-ха на. – М., 2006.
11 Ва сю тин С.А. Монгольская империя как особая форма ранней государственности? // Мон голь ская им пе рия и ко че-

вой мир. 1 том. – С. 271.

References

1 Gumilyov L.N. Hunnu: Sredinaya Azia v drevnie vremena// SSSR. – M.: In-vost. Lit-ra, 1960.
2 Markov G.E. Kochevniki Asii. – M., 1967.
3 Markov G.E. Skotovodcheskoye hozystvo I kochevnichestvo // Sovietskay Ethnographya. – 1981. – № 4. – P. 83-84.
4 Selitsky A.I. Mongolskaya Emperia: etno-politicheskaya istorya. – Ulan-Ude, 2005.



ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы. №1 (80). 201656

Imperial confederations and nomadic associations of Central Asia (historiography of problem)

5 Trepavlov V.V. Gosudarstveniy story Mongolskaya Emperia XIII v.: problem istoricheskoy preemstvennosty. – М., 1993.
6 Kradin N.N Kochevie imperii: genesis, rascvet, upadok// Vostok, 2001. – №5. 
7 Zhumaganbetov T.S Prroblemi formirovania I razvitia drevneturkskoy sistemi gosudarstvennosti I prava. VI-XII v. – Al-

maty, 2003.
8 Klyashtorny S.G, Sultanov T.I Klyashtorny S.G., Sultanov T.I. Gosudarstva I narodi Eurasiiskih steppey. Drevnost i 

srednevecovie. – SРb., 2004.
9 Barfield T.J. Opasnaya granaica: kochevie imperii I Kitai. – St. Petersburg., 2009. 
10 Kradin N.N Skrynnikova E.T.C. Empiria Chingis-hana. – M., 2006.
11 Vasjutin S.A Mongolskaya imperia kak osobaya forma ranney gosudarstvennosty?// Mongolskaya imperia I kochevoi mir. 

– Ulan-Ude. t.1





© 2016  Al-Farabi Kazakh National University 

Омар бе ков Т.О.

Ал тын ор да ха ны Тоқ та мыс тың 
Мәс кеуге жо ры ғы

Ор та ға сыр лар да ғы мем ле кет тер ара сын да Ал тын Ор да ның өзін-
дік ерек ше ор ны бар еке ні бел гі лі. Оның қа лып та су, да му жә не құл-
ды рау ке зең де рі бол ды. Ал тын Ор да ны әр тү рі хан дар бас қар ған тұс-
та оның Орыс мем ле ке ті не де ген саяса ты да үз дік сіз өз ге ріп отыр ды. 
Ал тын Ор да ның ха ны Тоқ та мыс тың ке зін де екі мем ле кет ара сы ның 
шиеле ніс ке ні сон дай, Тоқ та мыс хан Мәс кеуге әс ке ри жо рық қа ат тан-
ды. Мәс кеу қа ла сы үшін жә не орыс княз дік те рі үшін үл кен қа сі рет ке 
ай нал ған бұл жо рық орыс жыл на ма ла рын да кө рі ніс тап қан. Де ген мен 
де, бір таңға лар лы ғы, Мәс кеуді күй ре ту ге алып кел ген осы жо рық 
шын мә нін де Мәс кеу княз ді гі нің атын орыс жер ін де жар на ма лап, 
орыс княз дік те рі ара сын да бұл қа ла ның орыс мем ле ке тін бі рік ті ру ші 
қа ла ре тін де рө лін кө те ре түс ті. Оқыр ман ға ұсы ны лып отыр ған ма-
қа ла да орыс-тү рік қа ты на сы ның елеу лі бет те рі бо лып та бы ла тын осы 
та рих ек жей-тек жейлі баян дал ған. Мұн да, Тоқ та мыс хан ның Мәс кеу 
кня зі Дмит рий Донс кой мен жә не Ор та лық Азия өңі рін де үл кен им пе-
рия құр ған атақ ты Әмір Те мір мен қай шы лық ты қа рым-қа ты на сы ның 
сал дар ла ры баян да ла ды. Ма қа ла Тоқ та мыс хан ның би лі гі нің күй ре-
уін де Әмір Те мір мен қа рым-қа ты на сы ның на шар лауы ба ры сын да қа-
лып тас қан ахуал дар ды бір ша ма тү сі нік ті жә не нақ ты баян да ған. 

Түйін сөз дер: Ал тын Ор да, Тоқ та мыс хан, Мәс кеу, Орыс Княз ді гі, 
Әмір Те мір.

Omarbekov Т.O.

Campaign of Golden horde khan 
Tokhtamysh to Moscow 

It is known that the Golden Horde takes a special place among the me-
dieval statehoods. It has its history of formation, rise and fall. Policies of the 
Golden Horde in relation to the Russian government changed depending on 
who headed it at different times of the rulers. During the reign of Tokhtamysh 
Khan relations of Golden Horde between the two countries deteriorated so 
much that Tokhtamysh Khan undertook a military campaign against Moscow. 
For Moscow and Russian princes of this campaign that gets reflected in the 
Russian chronicles, it turned in a great hardship. However, surprisingly, this 
campaign, which had to destroy Moscow, in fact, helped to popularize the 
name of the Prince of Moscow on Russian land, and among Russian princes 
raised the role of Moscow as a city – as the unifier of the Russian state. In this 
article author tells readers the story in detail, which is one of the most signifi-
cant pages of Turkic-Russian relations. Here, the effects of reflected conflicting 
relationship between Tokhtamysh Khan and Moscow Prince Dmitry Donskoy, 
and famous Amir Timur who created largest empire in Central Asia. The article 
clearly and accurately describes the situation related with weakening power 
of Tokhtamysh and the deterioration of relations with Amir Timur. 

Key words: Golden Horde, Tokhtamysh Khan, Moscow, Russian prin-
cipality, Amir Timur.

Омар бе ков Т.О.

По ход ха на Зо ло той ор ды  
Тох та мы ша на Моск ву

Из ве ст но, что Зо ло тая Ор да за ни мает осо бое мес то в ря ду сред-
не ве ко вых го су да рст вен ных об ра зо ва ний. В ее ис то рии бы ли пе ри оды 
фор ми ро ва ния, расц ве та и па де ния. По ли ти ка Зо ло той Ор ды в от но ше-
нии к Русс ко му го су да рс тву ме ня лась в за ви си мос ти от возг лав ляв ших 
ее в раз ное вре мя пра ви те лей. В пе ри од прав ле ния ха на Зо ло той Ор ды 
Тох та мы ша взаимоот но ше ния двух го су да рс тв обост ри лись нас только, 
что хан Тох та мыш предп ри нял воен ный по ход на Моск ву. Для Моск-
вы и русс ких кня зей этот по ход, по лу чив ший от ра же ние в русс ких ле-
то пи сях, обер нул ся боль ши ми ли ше ниями. Тем не ме нее, уди ви тель но, 
но этот по ход, имев ший целью раз ру шить Моск ву, в дей ст ви тель ности 
спо со бс тво вал по пу ля ри за ции име ни мос ковс ко го кня зя на русс кой зем-
ле, а в сре де русс ких кня зей под нял роль Моск вы как го ро да – объеди-
ни те ля русс кой го су да рст вен нос ти. В пред ла гаемой чи та те лям статье 
под роб но по ве ст вует ся ис то рия, яв ляющаяся од ной из зна ме на тель ных 
ст ра ниц тюр ко-русс ких от но ше ний. Здесь от ра же ны пос ледс твия про-
ти во ре чи вых взаимоот но ше ний меж ду ха ном Тох та мы шем и мос ковс-
ким кня зем Дмит рием Донс ким, а так же соз дав шим в Сред ней Азии 
круп ную им пе рию зна ме ни тым Ами ром Ти му ром. В статье яс но и чет ко 
опи сы вает ся по ло же ние, соз дав шееся в хо де ос лаб ле ния влас ти Тох та-
мы ша и ухуд ше ния взаимоот но ше ний с Ами ром Ти му ром. 

Клю че вые сло ва: Зо ло тая Ор да, Тох та мыш хан, Моск ва, русс кие 
кня же ст ва, Амир Ти мур.
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Ал тын Ор да ха ны Тоқ та мыс тың Мәс кеуге жо ры ғы жә-
не оның осы тұс та ғы Әмір Те мір мен, Ма май мен жә не т.б. қа-
рым-қа ты нас та ры ар найы әң гі ме леуге тұ ра тын та ри хы мыз дың 
«ақ таң дақ» бет те рі нің бі рі. 1380 жы лы 8 қыр күйек те Ку ли ко во 
да ла сын да бол ған жан кеш ті шай қас тан ке йін , Көк Ор да ха ны 
Тоқ та мыс тан та ғы же ңіл ген Ал тын Ор да би леуші сі Ма май Ка-
фу ға (Феодо сия) қа шып ке те ді. Оның ор ны на Ал тын Ор да ның 
ұлы ха ны бо лып Тоқ та мыс қа ла ды «Дү ниежү зі лік та рих тың» 
ІІІ то мын да Тоқ та мыс тың ен ді гі әре ке ті бы лай тү сін ді рі ле ді 
(қа зақ ша ау дар ма біз ді кі): «Русь ке өзі нің би лі гін ны ғайту үшін 
ол – (Тоқ та мыс – Т.О. Ес кер ту: Бар лық орыс құ жат та рын да – 
Тох та мыш) 1382 жы лы Мәс кеуге жо рық қа шық ты» [1,782 б.].

Л.Н. Гу ми лев Тоқ та мыс тың Мәс кеуге ша буыл жа сау се бе-
бін бы лай тү сін ді ре ді. Оның айт уын ша Мәс кеу мем ле ке ті өзі-
не пра вос ла вие ді нін де гі лер ді кө бі рек қа ра ту үшін Киев мет-
ро по ли ті Кип риан ды ша қы ра ды. Мұ ны Мәс кеу дің кү шеюін 
қа ла майт ын Суз даль князь ді гі Тоқ та мыс хан ға Мәс кеу мен 
Лит ва ның жә не Ма май дың өза ра ке лі сі мі ре тін де жет кі зе ді. Со-
ны мен бір ге өсек та су шы лар бұл одақ қа Ря зань кня зі Олег тің де 
тар тыл ға нын айта ке те ді. Л.Н. Гу ми лев тің сө зі мен айт сақ, «ақ-
қө ңіл жә не сен гіш» Тоқ та мыс осын дай аран да ту ға илан ған», 
сөйт іп Мәс кеуге қар сы жо рық қа ат тан ған [2.428].

Де ген мен де біз та рих шы Л.Н. Гу ми лев тің бұл пі кі рі мен то-
лық ке лі се ал май мыз. Оның үс ті не ежел гі ни кон жыл на ма сы да 
Л. Гу ми лев ті қол дай қой май ды. Өйт ке ні, бі рін ші ден, лит ва лық 
князь дің Мәс кеуді қор ғаушы лар қа та рын да бол ға ны рас: «Та же 
по том прииде к ним в град не ко то рый князь Ли то вс кий, име нем 
Ос тей, внук Ол гер дов: той ок ре пи град и лю ди зат во ри си с ни-
ми в гра де» [3] .

Лит ва ның ұлы кня зі Оль герд (Аль гир дас) (1345-1377 жж.) 
ке зін де 1363 жы лы Буг өзе ні не жа қын жер де та тар әс кер ле рін 
тал қан да ға ны та рих тан бел гі лі. Днестр, Днепр өзен де рі бо йын , 
Киев, По доль ск, Во лынь жер ле рін, Смо ле нск князь ді гін ба сып 
ал ған Ольгерд тің 1349 жы лы Жә ні бек хан мен Мәс кеу князь ді-
гі не қар сы одақ жа сауға әре кет тен ге ні жә не ай қын нәр се. Оль-
герд тверь ліктер дің Мәс кеуге қар сы сәт сіз дік пен аяқ тал ған 
(1368-1372 жж.) үш жо ры ғын да қол да ды [4.539]. Әң гі ме бұл 
жер де мі не осы Ольгерд тің не ме ре сі, яғ ни, Ал тын Ор да ның 

АЛ ТЫН ОР ДА ХА НЫ 
ТОҚ ТА МЫС ТЫҢ  

МӘС КЕУГЕ ЖО РЫ ҒЫ
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Ал тын ор да ха ны Тоқ та мыс тың  Мәс кеуге жо ры ғы

жә не мәс кеу лік тер дің ата жауы тө ңі ре гін де бо-
лып отыр. Ежел гі ни кон жыл на ма сы Ольгерд тің 
Мәс кеуді Тоқ та мыс тан қор ғауда ғы рө лін одан 
әрі бы лай тү сін ді ре ді: «Князь же Ос тей Ли то-
вс кий, внук Оль гер дов, со мно же ст вом на ро да 
ос тав шем ся во гра де (в Моск ве – Т.О.), ели ко 
сни до ша ся от всех ст ран во град, ук реп ля ху ся и 
под ви зе ху ся про ти ву Та тар на бой...гла го лю ще: 
«не уст ра шим ся на хож де ния Та та рс ко го, имеем 
бо град ка мен тверд и вра та же лез на: и не тер-
пят Та та ро ве стояти под гра дом на шим дол го, 
по не же имеют су губ ст рах: из нут рь гра да от нас 
боят ся: а, атг не ве гра да об кня зей на ших уст-
рем лен на на них боят ся: и се и са ми тии Та та-
ро ве вс ко ре убоят ся и по бе жат в по ле в свояси» 
...[5.189].

Кө ріп отыр мыз, ни кон жыл на ма сын да Ос-
тей Ли то вс кий Мәс кеу қор ға ны сын бел сен ді 
ұйым дас ты ру шы. 1539-1542 жыл дар ара лы ғын-
да жа зыл ған, өзі нен бұ рын ғы Воск ре се нс кой, 
Иоса фов (1446 ж.), Хо ро ног раф тә різ ді көп те ген 
жыл на ма лар ды құ рас ты рып жаз ған орыс тар дың 
өз де рі нің ни кон жыл на ма сын те ріс ке шы ға ра-
тын де рек біз дің қо лы мыз да әзір ге жоқ. Сон дық-
тан да Л.Н. Гу ми лев тің А.В. Эк зе мп лярс кий дің 
ең бе гі не сүйе ніп Мәс кеу мен Лит ва ның өза ра ке-
лі сім жа сауы мүм кін ді гін жоқ қа шы ғар мақ бол-
ған әре ке тін қол дай ал май мыз. Біз дің ойы мыз ша 
Тоқ та мыс аң қаулық пен осын дай өсек ке се ніп, 
Мәс кеуге ша буыл жа са ды деу ге не гіз жоқ.

Л.Н. Гу ми лев тің князь Ос тей Ли то вс кий дің 
Мәс кеуді қор ғауға бел се не қа тыс қа нын көр гі сі 
кел меуі біз ді таң дан ды ра ды. Тіп тен ни кон жыл-
на ма сы ның Пат риар ша үл гі сін де бұл мә се ле 
ре дак цияла нып қол дан қо сыл ған де ген нің өзін-
де де мәс кеу лік ұлы князь Дмит рий Ива но вич 
Донс кой қа ла қор ға ны сын тап сы рып кет кен мит-
ро по лит Кип риан ның өзі нің де осы дан бұ рын әрі 
Киев тің, әрі Лит ва ның мит ро по ли ті бо лып іс те-
ге ні жә не оның өзін де де орыс емес, Тыр но ва дан 
шық қан бол гар еке ні та рих тан бел гі лі [6. 251]. 
Яғ ни Мәс кеу дің Лит ва мен жа қын да су мүм кін ді-
гі не Л.Н. Гу ми лев сен бе се де бас қа ру шы лар дың 
Лит ва мен бай ла ныс жа сауға то лық мүм кін дік те-
рі нің бол ға нын те ріс ке шы ға ра ал май мыз. Бұ дан 
шы ға тын қо ры тын ды: Тоқ та мыс тың ша буылын 
өсек ке се ніп емес, ал да екі ел ара сын да ғы орын 
алуы мүм кін ке лі сім ге қар сы әре кет ету деп ба-
ға ла ған жөн бо лар бөл кім. 

«Тоқ та мыс, – деп жа за ды Л.Н. Гу ми лев, – 
өсек тің кө пе-көр неу қи сын сыз ды ғы на қа ра мас-
тан тү гел сен ді. Ол ой лау ға емес, шай қа су ға 
әдет тен ген еді» [7. 428]. Бұл жер де бі рін ші ден 
Л.Н. Гу ми лев айт қан дай Тоқ та мыс тың «өсек ке 

сен ге ні» дә лел ден бе ген, екін ші ден біз дің ойы-
мыз ша Тоқ та мыс тың Мәс кеуге жо ры ғы ав тор 
жа зып отыр ған дай же ңіл-жел пі ой дан ту ған жоқ. 
Русь ке Ку ли ко во шай қа сы нан ке йін  бе де лі күрт 
ар та бас та ған Дмит рий Ива но вич Донс кой дың 
жә не оның Мәс кеу князь ді гі нің кү ше йіп  ке ле 
жат қа нын, оның тү бін де Ал тын Ор да үс тем ді-
гі нен Русь ті азат ету ші күш ке айна луы мүм кін-
ді гін ай қын бай қат ты. Ал бұл Тоқ та мыс ты кез 
кел ген сыл тау ды тиім ді пай да ла нып, оған соқ қы 
бе ру ге итер ме ле ді дей ала мыз.

Русь пен Ал тын Ор да ны та ту-тәт ті көр ші лер 
ре тін де көр се ту, яғ ни ев ро азия кон цеп циясын 
ұс тан ған Л. Гу ми лев тың бұл мә се ле де, Мәс кеуді 
ба ғын ды ру да ашық тан-ашық жау лық сая сат ұс-
тан ған Тоқ та мыс ты кі нә лап, қа ра лап жа зу дан 
бас қа ама лы да жоқ еді. Шын мә нін де Мәс кеуге 
ер кін дік бе ру де ге ні міз күл лі Орыс же рі нің Ал-
тын Ор да жа уына айналуына алып ке лер еді. 
Мұ ны ке йін гі та ри хы мыз ай қын дә лел деп бер ді.

Біз дің ойы мыз ша сол тұс та орыс хал қы ның 
ұлт тық та ри хи тұл ға сы на ай нал ған Д мит рий 
Донс кой ға қар сы қа тал сая сат ұс тал ма йын ша 
орыс же рін Ал тын Ор да ға тәуел ді ұс тау мүл де 
мүм кін емес еді. Сон дық тан  да Тоқ та мыс тың 
Мәс кеуге жо ры ғы үл кен ст ра те гиялық мақ сат-
тан туын да ған еді.

Мәс кеуді ба сып ал ған Тоқ та мыс тың аса қа-
тал бо луы да Л.Н. Гу ми лев ті емес, біз дің айт-
қа ны мыз ды іс жү зін де рас тайды. Та рих шы 
М.Н.  Пок ровс кий мо йын да ған мә лі мет бо йын ша 
та тар лар 24 мың мәс кеу лік тер ді қы рып сал ған 
[8. 176].

Мәс кеу лік тер дің өз ерік те рі мен те мір қақ па-
ны ашып бер ге ні не қа ра мас тан осы лай бол ған.

Егер ни кон жыл на ма сын одан әрі оқи түс сек, 
Тоқ та мыс тың Мәс кеуге жа са ған жо ры ғын орыс-
тың кей бір князь да ры ның да қол да ға нын кө ре-
міз. Мы са лы, князь Олег Ря заньс кий Тоқ та мыс-
тың жа ға лауда жөң кі ліп жүр ген қа лың қо лы на 
Ока өзе ні нен өте тін суы таяз өт кел ді көр се те ді. 
Бұ ған та рих шы Л.Н. Гу ми лев сен бе се де, біз сен-
беуге не гіз жоқ. Өйт ке ні жыл на ма Ря зань кня зі-
нің бұл әре ке тін Тоқ та мыс тан өз же рін то наудан 
сақ та йын  де ген қор ға ну пи ғы лы нан туын да ды 
деп на ным ды тү сін ді ре ді. Тоқ та мыс тың ал ғаш 
Ря зань же рі не зо ба лаң сал май, оны оң түс тік тен 
айна лып өтуі біз ді мұн да шын дық бар-ау деп 
айтуға итер ме лей ді.

Со ны мен Ока өзе ні нен өтіп, жол да Сер пу хов 
қа ла сын ба сып ал ған, жүк та су шы кө лік те рі не де 
қа рай ла май асық қан Тоқ та мыс тың жер қайыс-
тыр ған қа лың қо лы сар же ліс пен 1382 жыл дың 
12 та мы зын да (ес кі ше, 23 та мыз да) жау ке ле ді 
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деп күт пей қан нен-қа пер сіз жат қан Мәс кеуге ке-
ліп же те ді. Де ген мен де жыл на ма ға сен сек, Мәс-
кеу дің ұлы кня зі Дмит рий Ива но вич Донс кой 
Тоқ та мыс тың өзі не қар сы ке ле жат қа нын ес ти 
тұ ра Мәс кеуді тас тап, Пе реяс лав льге ке тіп қал-
ған жә не ол жақ тан Кост ро ма ға әс кер жи на мақ-
шы бол ған. Л.Н. Гу ми лев тің айт уын ша, оның 
ор ны на Мәс кеуді қор ғауға бас шы лық ету ге мит-
ро по лит Кип риан қал ған. Бі рақ Л.Н. Гу ми лев тан 
бас қа орыс та рих шы ла ры мит ро по лит Кип риан 
мен бір қа тар Мәс кеу бояр ла ры ның Тоқ та мыс тан 
қор қып, астана дан қа шып кет ке нін де айтады [9. 
782]. Ал ен ді ни кон жыл на ма сы бо йын ша та тар-
лар кел ген де Мәс кеуде бү лік бас тал ған. Қа ла дан 
қа шып кет пек бол ған ха лық ты кө те рі ліс ші лер 
түк қал дыр май то на ған, таяқ қа жық қан. Мит ро-
по лит Кип риан мен князь Дмит рий Ива но вич тің 
әйелі ұлы кня ги ня Ев до кия кө те рі ліс ші лер ден 
өз де рін бо са тып жі бе ру ді өтін ген.

Бі рақ қы лыш та рын жа лаң дат қан ыза лы да 
ыз ғар лы, құ дай ла рын ұмыт қан кө те рі ліс ші лер 
қа ла дан қаш пақ бол ған дар дың бә рін тас пен ат-
қы лап, еш кім ді сырт қа жі бер меуге ты рыс қан. 
Осын дай қы сыл таяң да мит ро по лит пен ұлы кня-
ги ня әзер де ген де ашу лы топ тан сы ты лып шық-
қан, бі рақ кө те ріс ші лер олар дың ды мын қал дыр-
май то нап жі бер ген.

Жыл на ма ға сен сек, Тоқ та мыс қа бас қа лар 
емес ұлы князь Дмит рий Ива но вич Донс кой дың 
өзі қа жет бол ған. Ал ғаш қы күн нен-ақ түс ке зін-
де оның қа лың қо лы Мәс кеу дің тас қа ма лы нан 
екі-үш оқ бо йын дай қа шық тық та, яғ ни са дақ оғы 
жет пейт ін жер ге тоқ та ған. Қа ла қор ға ны сы нан 
бұ лар ға мо йын да рын со за қа рап, ен ді не іс тер 
екен деп сырт тай ба қы лап тұр ған дар ға жа қын 
кел ген бір топ салт ат ты та тар лар: «Қа ла да князь 
Дмит рий бар ма?» – деп ай қай лап сұ ра ған. Қа-
ла ның биік қор ға нын да тұр ған дар: «Ол қа ла да 
жоқ», – деп жа уап  бер ген.

Жөң кі ле қоз ғал ған салт ат ты та тар лар же дел-
де те қа ла тө ңі ре гін айна ла ша уып , шо лып шық-
қан. Қа ла айна ла сын тұр ғын дар тып-ти пыл етіп, 
ағаш-бұ та атау лы ны өр теп жі бер ген еді. Бұл қа-
ла ға бас қа лар дың бұқ пан тай лап жа қын да уына 
мүм кін дік бер меу үшін жа сал ған бо ла тын. Өз 
тө ңі ре гі не мәс кеу лік тер ді топ тас тыр ған жо ға ры-
да атал ған князь Ос тей Ли то вс кий қор ға ныс ты 
ұйым дас ты ру ға бел се не кі ріс кен.

Ал ғаш қы күн нің ке ші не қа рай қа раң ғы тү-
се Тоқ та мыс тың қа лың қо лы қа ла дан алыс тап, 
ше гі ніп кет кен. Бі рақ ке ле сі кү ні та ңер тең Тоқ-
та мыс хан ның өзі бас та ған қап та ған әс кер Мәс-
кеуге тұс-тұс тан ке ліп, оны та ғы қор шап ал ған. 
Де ген мен де бі рін ші бо лып олар ат па ған. Жә не 

же бе ле рін ке зе ніп, жа ла ңаш қа ру ла рын жа лаң-
да тып сес көр сет ті. Осы сәт те қа ла тұр ғын да ры 
олар ға са дақ же бе сі нен оқ жау дыр ды. Өз де рі нің 
биік те жә не бе кі ніс те тұр ған да рын пай да ла нып 
мәс кеу лік тер қол ға түс кен нәр се нің бә рін та тар-
лар ға лақ тыр ды. Қар дай бо ра ған са дақ оғы ның, 
жаң быр дай жау ған тас тың, дүр кін-дүр кін атыл-
ған са мо ст рел мен ал ғаш қы зең бі рек-тю фяк тың 
соқ қы ла ры на ду шар бол ған Тоқ та мыс жа са ғы 
жа уап  оқ ты жау дыр ды.

 Ни кон жыл на ма сы мұ ны тө мен де гі дей су-
рет тейді: «Та та ро вск же возьяри ша ся и на ча ша 
ст ре ля ти на град со все ст ра ны. И идя ху ст ре лы 
их на град, аки дож дь си лен и ум но жен зе ло, не 
дающе не проз ре ти, по не же и воз дух ом ра чи ша 
ст ре ла ми, и мно зи гра жа не во гра де и на заб ра лех 
па ха ду ся мрьтви, одо ля ху бо Та тарь скиа ст ре ла 
па че, не же градс киа»... Одан әрі жыл на ма шы 
та тар лар дың құ ра лай ды көз деп ата тын мер ген-
ді гі не таң дай қа ға ды. Олар ат пен ша уып  ке ле 
жат қан бет те тіз гін ді жі бе ре са лып, са дақ пен қа-
мал да ғы лар ды көз деп ат қан кез де қор ған тө бе-
сін де қал қиып тұр ған дар ды жұ рын дай ұшыр ған. 
Та тар лар дың бі раз бө лі гі ұзын са ты лар ды қа мал 
қа быр ға сы на апыл-ғұ пыл сүйей са лып, олар мен 
жан та ла са құ мы рс қа дай өр ме ле ген. Қа ла да ғы-
лар да қа рап қал май қам да нып, олар дың тө бе ле-
рі нен қай на ған су ды буын  бұр қы ра та құй ған.

Осы жер де Тоқ та мыс жа са ғын едәуір қо бал-
жыт қан бір оқи ға бо ла ды. Бұл ту ра лы жыл на-
ма шы бы лай деп жа за ды: «...Нех то граж да нин 
Моск ви тин, су кон ник, име нем Адам с Фро ловьс-
кых во рот пус ти ст ре лу из са мо ст ре ла и уби не-
коего от кня зей Ор диньс ких сы на, на ро чи та и 
слав на су ща, и ве ли ку пе чаль сот во ри Тох та мы-
шу ца рю и всем кня зем его...» [10].

Мәс кеуді қор ғаушы лар «тү гел мас бол ған, 
өйт ке ні олар бал мен сы ра сақ та ла тын бояр лар 
под вал да рын тал қан да ған» [11. 429].

Мәс кеуде гі кө те рі ліс біз дің ойы мыз ша ұлы 
князь Дмит рий Ива но вич Донс кой дың жә не 
оны мен бір ге бір қа тар бояр лар дың қа ла дан ке-
тіп қа лу ла ры на бай ла ныс ты бас тал ған. Л.Н.Гу-
ми лев мұ ны ұлы князь та тар лар Мәс кеуді ала 
ал май ды деп сен ген дік тен қал ды рып кет ті деп 
тү сін ді ре ді. Шы нын да да тас қа мал мен қор ша-
ған, оқ-дә рі мен аты ла тын ал ғаш қы зең бі рек – 
тю фяк пен қа ру лан ған Мәс кеуді алу тас қа мал ды 
бұ за тын қа ру ла ры жоқ, қы лыш, са дақ жә не най-
за мен ға на қа ру лан ған Тоқ та мыс тың қа лың қо лы 
үшін мүм кін емес те еді. Оның үс ті не қа мал да 
азық-тү лік жет кі лік ті бол ған.

Л.Н. Гу ми лев Мәс кеуді қор ғауға «бір ға на 
нәр се – жа уын гер лік рух кү ші же тіс пе ді, өйт-
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Ал тын ор да ха ны Тоқ та мыс тың  Мәс кеуге жо ры ғы

ке ні Ку ли ко во да ла сы ның қа һар ман да ры өз де-
рі нің ту ған де рев ня ла рын да де ма лып жат ты, ал 
астана да бір лі-жа рым қа ла тұр ғын да ры, қа ла ма-
ңын да ғы көп те ген ба сы бай лы лар жә не қо лө нер-
ші лер тұ рып жат ты» – деп жа за ды [12. 429].

Зерт теу ші нің бұл сө зі ни кон жыл на ма сын-
да ғы мы на сөй лем дер ден туын да ған: «...ос ку де 
бо вся русс кая зем ля от Ма маева по бо ища за До-
ном, и вси русс тии лю дие в ве ли це ст ра се и тре-
пе те бы ша за ос ку де ние лю дей» [13].

Әри не, орыс же рі үшін Ку ли ко во шай қа сы 
оңай ға түс кен жоқ. Бі рақ не гіз гі жаула ры Ал тын 
Ор да хан да ры әлі бір жо ла та тал қан дал ма ған кез-
де бұл не ғыл ған «де ма лыс»? Оның үс ті не Тоқ та-
мыс Ку ли ко во шай қа сы бол ған нан ке йін  іле-ша-
ла емес, ара ға екі жыл дай уа қыт са лып Мәс кеуге 
ша буыл жа сап отыр емес пе? Жау гер ші лік за-
ман да орыс тар дың екі жыл бойы де ма лып жат-
қа ны не сі? Біз дің ойы мыз ша орыс тар да Ку ли-
ко во да ғы же ңіс тен ке йін  біз ді Мәс кеу қор ғайды 
де ген се нім пай да бо ла бас та ған. Орыс тар дың 
бей-жай лы ғы осы ған бай ла ныс ты бол са ке рек.

Мұ нан әрі жыл на ма бо йын ша оқи ға бы лай 
өр би ді. Жо ға ры да атал ған Тоқ та мыс тың жа ғын-
да ғы суз даль дық орыс князь де рі нің аз ғыр ған 
сөз де рі не илан ған мәс кеу лік тер те мір кақ па ны 
ашып, та тар ел ші ле рін іш ке кір гіз бек бол ған. Бі-
рақ олар мен бір ге қа ла ға тас қын су дай ек пін мен 
Тоқ та мыс тың қа лың қо лы ба са көк теп еніп кет ті. 
Князь Ос тей ас тыр тын өл ті ріл ді. Қа ла да қан ды 
қыр ғын бас тал ды.

Жыл на ма да Тоқ та мыс тың тек Мәс кеуді алу-
мен ға на шек тел мей же ке ле ген қа ру лы жа сақ-
та рын Вла ди мир ге, Пе реяс лав льге, Юрьев ке, 
Зве ни го род қа, Мо жаевс кі ге, Бо ро вс кі ге, Ру за ға, 
Дмит ров қа жө нел тіп, олар ды ба сып ал ға ны да 
айтыла ды. Жау лау шы лар Пе реяс лав льды да өр-
теп жі бер ген, ал оның тұр ғын да ры қайық қа мі-
ніп көл ге қа шып кет кен.

Ұлы князь Дмит рий Ива но вич бол са өзі нің 
қа шып кел ген жұ байы мен, ба ла ла ры мен жә не 
көп те ген бояр ла ры мен Кост ро ма да оқи ға ның 
со ңын күт кен. Ал оның туысы князь Вла ди мир 
Анд рее вич көп күш пен Во ло ка тү бін де тұр ған 
жә не та тар лар дың сон да жет кен қан нен-қа пер-
сіз же ке ле ген жа сақ та ры на соқ қы бер ген. Таяқ 
же ген та тар лар шо қы та же ліп, Тоқ та мыс қа ке ліп 
бұл ту ра лы оны үрей ле не ха бар дар ет кен. Он сыз 
да бай лық қа бел ше ден бат қан Тоқ та мыс өзі нің 
әс кер ле рін же дел жи нап, жол шы бай Ко лом на ны 
та ғы да то нап, Ря зань же рі нен де мол ол жа лар ға 
ке не ліп, өзі нің бар лық күш те рі мен Ока ның ар ғы 
бе ті не өтіп кет кен. Князь Олег Ива но вич Ря за н - 
с кий бол са та тар лар дан қа шып құ тыл ған. Осы-

дан соң көп ке шік пей-ақ ұлы князь Дмит рий 
Ива но вич жә не оның туысы Вла ди мир Анд рее-
вич өз жер ле рі не ора лып, Мәс кеу қа ла сы на ке-
ліп, өл ген дер ді жер леу мен айна лыс қан [14].

Ке ле сі жы лы жаз да Мәс кеу кня зі Дмит рий 
Ива но вич ту ған ба ла сы Ва си лий Вла ди ми ро вич-
ті Вла ди мир де жә не Нов го род та өзі нің ор ны на 
ұлы князь етіп та ға йын дауды өті ніп, көп сый-
сия пат пен, тар ту-та рал ғы мен Ал тын-Ор да ха ны 
Тоқ та мыс қа жі бер ді. Оның жа ны на Твер дің ұлы 
кня зі Ми ха ил Алек санд ро вич іле сіп бар ды.

Осы лай ша Тоқ та мыс өз мақ са ты на же тіп, 
орыс князь де рі нің Ку ли ко во да ғы же ңі сі нен ке-
йін  де олар дың Ал тын Ор да ға алым-са лық тө леп 
тұр уын  қайта жол ға қой ды. Бі рақ Тоқ та мыс тың 
Ал тын Ор да ны дәуір лет уіне Ор та Азияда ғы 
Әмір Те мір дің даң қы кө лең ке тү сір ді. 1383 жы-
лы Хо ре зм ді ба сып ал ған Тоқ та мыс 1400 жыл ға 
де йін  Те мір мен жә не оны жақ тайт ын Қойыр чак 
пен Те мір-Құт лық пен жә не Шә ді бек пен тақ қа 
та ла сып ар па лыс ты. Жо ға ры да айт ып кет тік, 
Хо резм бұ рын ғы Ал тын Ор да ның қа ра уын да-
ғы жер бо ла тын. Оның үс ті не Хо ре зм де әлі де 
Әмір Те мір дің би лі гі ор ны ға қой ған жоқ еді. Бұл 
өңір де Ал тын Ор да би лі гі нің ор ны ғуы Өз бек хан 
тұ сын да ғы мем ле кет тің қуа тын то лық қал пы-
на кел ті ру бо лып та бы ла тын еді. Сон дық тан да 
Тоқ та мыс 1380 жы лы Хо ре зм ді ба сып ал ған соң 
он да өзі нің аты нан тең ге соқ тыр ды. Бұл жо рық 
кей бір орыс та рих шы ла ры айт ып жүр ген дей, 
Әмір Те мір ге қо қан-лоқ қы көр се ту, не ме се оның 
бе де лін көз ге іл меу мақ са ты мен жа сал ған жоқ. 
Тоқ та мыс қа Ал тын Ор да ны бөл шек теуге бейім 
тұр ған әмір лер дің көз ал дын да өзі нің бе де лін бе-
рік ор нық ты ру аса қа жет бол ды. Сон дық тан да 
Тоқ та мыс тың бұл жо ры ғы Б. Гре ков тың сө зі мен 
айт сақ, оның «Хо ре зм ге ба ғыт тал ған нақ ты сая-
си бағ дар ла ма сы еді» [15. 329].

1385 жы лы қыс та Тоқ та мыс Әзір бай жан ды 
Ал тын Ор да ның ық па лы на қа ра ту үшін Дер бент 
ар қы лы Тев риз ге де йін  бар ды. 1387 жы лы Тоқ-
та мыс Дер бент ар қы лы Әзір бай жан ға та ғы жо-
рық жа са ды. Бұл кез де Әмір Те мір Қа ра бах та 
бо ла тын. Тоқ та мыс мұн да да Әмір Те мір дің ұлы 
Ми ран шах бас та ған әс кер лер мен кез де сіп қа-
лып, же ңі ліс ке ұшы рап ке йін  ше гі ніп кет кен еді. 
Со ны мен қа тар ол Хо ре зм ді Ал тын Ор да құ ра-
мын да ұс тап қа лу ға күш жұм сап, 1387 жыл дың 
күз айла рын да Аму да рияға жет ті. Алай да Ход-
жент ке ба рар жол да ол Әмір Те мір дің әс кер ле-
рі не кез де сіп қа лып амал жоқ шай қа су ға мәж бүр 
бол ды. Бұл 1388 жыл дың қыс айла ры еді. Алай-
да Хо ре зм ді қол да ұс тап тұ ру ға Әмір Те мір дің 
мүм кін дік бер мейтінін тү сін ген ол, Жайық қа 
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қа рай ше гі ніп кет ті. Осы лай ша Тоқ та мыс тың 
Әзір бай жан ды жә не Хо ре зм ді Ал тын Ор да ға бі-
рік ті ру ді көз де ген саяса ты Әмір Те мір дің ашық 
қар сы лы ғы на кез де сіп, сәт сіз дік ке ұшы ра ды.

Әмір Те мір Әзір бай жан да Тоқ та мыс қа той-
тарыс бе ре тұр са да 1388 жы лы Тоқ та мыс Хо - 
ре зм ге екін ші рет ша буыл жа сал ған ға де йін  
ашық жаула су ға ба ра қой ған жоқ. Сон дық тан да 
1387 жы лы Әзір бай жан нан ше гін ген Тоқ та мыс-
тың көп те ген әс кер ле рі Дер бент тү бін де Әмір 
Те мір ге ерік сіз тұт қын ға түс кен кез де ол олар ға 
жұм сақ тық пен қайы рым ды лық та ны тып, жа на-
шыр лық пен Тоқ та мыс тың ден сау лық жағ да йын  
сұ рас ты ра ке ле бы лай де ген: «Біз дің ара мыз да 
әке мен ба ла ның құ қы бар. Бір не ше ақы мақ тың 
ке сір ле рі нен осын ша ма адам дар не ге өлу ле-
рі ке рек? Біз дер ара да ғы ке лі сім ді сақ тау ла ры-
мыз ке рек жә не ұйқы да ғы тәр тіп сіз дік ті оя тып 
ал майық». Осы лай ша Әмір Те мір тұт қын дар ға 
бар лық жағ дай лар жа сап, олар ды ақ ша мен жә не 
киім мен қам та ма сыз етіп, аман-есен Тоқ та мыс қа 
шы ға рып сал ды [16.436].

Алай да Хо резм өңі рі нің Тоқ та мыс қа қо сыл-
мақ бо лып әре кет те нуі, тіп тен Әмір Те мір ге қар-
сы кө те рі ліс жа сауы жә не Мо ғо лс тан ды би леуші 
Әмір Қа мар-ад-дин Ду лат тың Тоқ та мыс пен ке-
лі сім ге ба руы Әмір Те мір ді 1388 жы лы осы ба-
ғыт та жо рық қа ат та ну ға мәж бүр ет ті. 

Қон дыр ша да ғы екі алып тың 18 мау сым да 
бас тал ған қыр ғын ұры сы үш күн ге со зыл ды. Аса 
тә жі ри бе лі Әмір Те мір өзі нің жа уын гер ле рі нің 
ру хын кө те ру, ке рі сін ше қар сы ла сы ның әс кер-
ле рі нің ру хын тү сі ру үшін пси хо ло гия лық әдіс-
амал дар ға бар ды. Мы са лы, ұрыс тың әб ден қыз ған 
ке зін де Әмір Те мір өзі нің не ме ре сі Мыр за Әбу бә-
кір бас та ған 8000 әс кер ге ша тыр лар ті гіп, жа уын-
гер лер ге ар нап та мақ да йын дауға бұй рық бер ді. 
Мұ ның өзі әс кер лер дің ең се сін кө те ріп, олар ды 
ұрыс қа жі гер лен дір ді. Ол Тоқ та мыс әс кер ле рі нің 
ең се сін тү сі ру үшін, оның бас ты ту кө те ру ші сін 
са тып ал ды. [17.75] «Мен, – деп атап көр се те ді 
осы орай да Әмір Те мір, – жауым ның ту көте ру-
ші сін са тып ал дым. Ол екі жақ тың әс ке рі ұрыс қа 
кір ген де ту ды тү сі ре тін бо лып уәде бер ді». Не гіз-
гі ту дың тү сі рі луі Тоқ та мыс әс кер ле рі қа та рын да 
үл кен абыр жу ту ғыз ды жә не олар Еділ ге қа рай 
ше гі не қаш ты. Әбұ мұ хам мед Хұ са ин ның айт уын-
ша кө ле мі жа ғы нан мұн дай ұлы шай қас «бұ рын 
еш қа шан бол ған емес» [18.109].

Алай да Қон дыр ша да ғы ұрыс екі жақ үшін де 
ше шу ші шай қас бо ла қой ған жоқ. Жа уын гер лер 
екі жақ тан да аз қы рыл ған жоқ. Сон дық тан да 
Әмір Те мір өзі нің же ңі сін со ңы на де йін  жет кіз-
бей, ке йін  қайт ып кет ті [19. 441-442].

Ұрыс тан ке йін  кеп ке шік пей, өзі нің астана-
сы Са рай ға орал ған Тоқ та мыс Еги пет сұл та ны-
мен жә не Лит ва кня зі мен жа қын да сып, одақ 
құ ру ға күш сал ды. Со ны мен қа тар ол Ал тын 
Ор да ның оң түс тік те гі ше ка ра сы Әзір бай жан-
да өз ық па лын кү шейтуге ты рыс ты. Бұл Әмір 
Те мір ді бей-жай қал дыр ма ды. Ол 1395 жыл дың 
ақ пан айын да Тоқ та мыс қа қар сы жо рық қа ат-
тан ды.

Ұрыс та же ңіл ген Тоқ та мыс әс кер ле рін ба тыс 
та рих шы ла ры тіп тен ұйым дас қан түр де ше гі не 
де ал ма ды деп кі нә лай ды. Шын мә нін де бұл та-
ри хи шын дық ты то лық бей не лей ал май ды. Ша-
раф-ад-дин Йез ди дің айт уын ша Әмір Те мір дің 
өзі не Тоқ та мыс ты қол ға тү сі ру қа жет бол ған. Ол 
бы лай деп жа за ды: «Те мір Тоқ та мыс хан ның со-
ңы на қуа лап түс ті жә не оның со ңы нан күн де-
мей, түн де мей аса қат ты жүр ді» [20. 305]. Мұн-
дайда ашық да ла да же ңіл ген әс кер ді тоқ та тып, 
қор ға ну ұйым дас ты ру де ге ні ңіз қиын ның қиыны 
еді. Алай да Тоқ та мыс бә рі бір қол ға түс пей, Бу-
лар (Бул гар) же рі не өтіп кет ті.

Ибн Араб шах тың айт уын ша Әмір Те мір өзі 
жүр ген жер ле рін де адам айт қы сыз қыр ғын жә-
не то наушы лық пен зор лық-зом бы лық тар ұйым-
дас тыр ған. Мұ ны орыс жыл на ма ла ры да мо йын-
дай ды. «Оның әс кер ле рі нің ал ды Азақ қа (Азов) 
де йін  ба рып, Ал тын Ор да ның астана сы Са рай-
ды, Са рай шық ты, Ха жы тар хан ды жә не осы өл-
ке нің бә рін тал қан да ды». Әсі ре се, мем ле кет 
астана сы ның жер мен жек сен бо лып жойы лып 
ке туі Те мір дің шек тен шық қан қа ті гез ді гі бол-
ды. Ибн Араб шах бұл ту ра лы сөз бе-сөз бы лай 
деп жаз ды: «ен ді бұл жер лер де, Хо ре зм нен Қы-
рым ға де йін  бұ рын ғы ха лық тар мен адам дар дың 
еш бі рі өмір сүр мейді жә не қоз ға лыс та жоқ, жә не 
ен ді он да қа ра құй рық тар мен түйе лер қауым да-
ры нан бас қа еш те ңе де жоқ. Деш ті нің астана сы 
– Са рай. Бұл қа ла мұ сыл ман ша са лын ған, ке ре-
мет қа ма лы бар. Са рай ғы лым ның ор та лы ғы-
на ай нал ды. Қыс қа мер зім нің ішін де мұн да ға-
лым дар дың жә не атақ ты лар дың, ше шен дер мен 
ше бер лер дің, тіп тен бар лық лайық адам дар дың 
та ма ша жә не са лауат ты үле сі жи нал ды. Мұн дай 
бел гі лі кі сі лер тіп тен көп адам ме кен дейт ін Еги-
пет тің бө лік те рін де де, ел ді ме кен де рін де де жи-
нақ тал ған жоқ еді» [21. 280].

Өзі нің Са мар қанд тә різ ді астана сын гүл ден-
дір ген Әмір Те мір Ал тын Ор да ның бас ты қа ла-
ла рын жер мен жек сен ет ті. Бұл ой ран ды орыс-
тың бел гі лі та рих шы ла ры әлі күн ге де йін  ақ тап, 
тіп тен қуана баян дап ке ле ді. Мы са лы, ака де мик 
Б. Гре ков бы лай деп жаз ды (орыс ті лі нен ау-
дар май сол қал пын да бе ре міз): «По бе да Ти му-
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Ал тын ор да ха ны Тоқ та мыс тың  Мәс кеуге жо ры ғы

ра над Ток та мы шем, опус то ше ние и сож же ние 
Аст ра ха ни и осо бен но Са рая Бер ке – сто ли цы 
Зо ло той Ор ды – в 1395 г. име ли ог ром ное зна-
че ние не толь ко для Сред ней Азии и тог даш ней 
юго-вос точ ной Ев ро пы, но и для Ру си. Сам то-
го не по доз ре вая, тот са мый Те мир Ак сак, ко то-
рый гра би тель ски опус то шил Ря за нс кую зем лю, 
объек тив ной по бе дой над Ток та мы шем ока зал 
Русс кой зем ле ус лу гу, хо тя своими пос туп ка ми 

и ос та вил по се бе в русс ком на ро де зас лу жен-
ную дур ную па мять» [22. 373]. 

Бү гін де біз дер қа зақ та рих шы ла ры, бұ ған ке-
рі сін ше мы нан дай қо ры тын ды жа сай алар едік: 
Ал тын Ор да ны Әмір Те мір дің әл сі ре туі, оның 
бас ты қа ла ла рын тал қан дауы Деш ті Қып шақ да-
ла сын да бір ор та лық қа ба ғын ған көш пе лі лер дің 
мық ты мем ле ке тін қа лып тас ты ру про це сін бір 
ға сыр дай мер зім ге те жеп тас та ды.
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Historical importance of 
formation of Kazakh Khanate

Author in his article pays special attention to the historical importance 
of formation of Kazakh Khanate. Formation of Kazakh Khanate shows that 
it led continuous ethnical processes in the territory of Kazakhstan to new 
stage and it reflects Kazakh nation as individual ethnos. Considering his-
torical significance of formation of Kazakh Khanate from ethnical point 
of view, we can conclude that it influenced the completion of formation 
period of Kazakh nation, and gave to the ethnos, which raised ethnical 
processes to national level, ethno name «Kazakh». Next importance of for-
mation of Khanate is that transforming Kazakh nation to national state. 
Thus, Kazakh Khanate served as original state of Kazakh nation until the 
end of 18th century.

Key words: Kazakh Khanate, Kerei and Zhanibek, Kazakh nation, 
state, Deshti Kypshak.

Кә рі баев Б.Б.

Қа зақ хан ды ғы ның  
құ рылуын ың та ри хи ма ңы зы

Ав тор ма қа ла сын да Қа зақ хан ды ғы құ рылуын ың та ри хи ма ңыз-
да ры на ар найы тоқ та ла ды. Қа зақ хан ды ғы ның құ ры луы – Қа зақ стан 
аума ғын да ежел ден бе рі үз дік сіз жал ға сып ке ле жат қан эт ни ка лық 
үде ріс тер ді жа ңа бе лес ке жет кі зіп, қа зақ хал қы ның же ке эт нос бо-
лып қа лып тас қан ды ғын көр се те ді. Қа зақ хан ды ғы ның құ рылуын ың 
та ри хи ма ңы зын эт ни ка лық тұр ғы дан қа рас ты ра ке ле, ол – қа зақ хал-
қы ның қа лып та суы ке зе ңін аяқ тауға ті ке лей ық пал ет ті, эт ни ка лық 
про цес ті ха лық тық дең гейге кө те ріл ген эт нос қа – «қа зақ» ат ты эт но-
ним ді бер гіз ді деп ойы мыз ды тү йін дей міз. Хан дық тың құ рылуын ың 
ке ле сі бір ма ңы зы на оның қа зақ ұл ты ның ұлт тық си пат та ғы мем ле ке ті 
бо луы жат ты. Сөйт іп, Қа зақ хан ды ғы қа зақ хал қы ның XVIII ға сыр дың 
аяғы на де йін гі төл мем ле ке ті ре тін де қыз мет ете ді.

Түйін сөз дер: Қа зақ хан ды ғы, Ке рей мен Жә ні бек, қа зақ хал қы, 
мем ле кет, Деш ті Қып шақ. 

Ка ри баев Б.Б.

Ис то ри чес кое зна че ние  
об ра зо ва ния  

Ка за хс ко го ханс тва

Ав тор в статье осо бо ак цен ти рует вни ма ние на ис то ри чес кое 
зна че ние об ра зо ва ния Ка за хс ко го ханс тва. Об ра зо ва ние Ка за хс ко-
го ханс тва, про тя жен ность ко то ро го дли лась с древ ней ших вре мен, 
в ре зуль та те чего сло жи лся ка за хс кий эт нос, вы во дит на но вые сту-
пе ни эт ни чес кие про цес сы на тер ри то рии Ка за х стана. Расс мат ри вая 
ис то ри чес кое зна че ние об ра зо ва ния ка за хс ко го ханс тва с эт ни чес-
кой сто ро ны, ав тор де лает вы вод, что оно имело пря мое влия ние на 
окон ча тель ное фор ми ро ва ние ка за хс ко го на ро да, а так же эт ни чес-
кий про цесс, который под нял эт нос до уров ня на рода и был наз ван 
эт но ни мом «ка зах». И так, до кон ца XVIII ве ка Ка за хс кое ханс тво было 
го су да рст вом ка за хс ко го на ро да.

Клю че вые сло ва: Ка за хс кое ханс тво, Ке рей и Джа ни бек, ка за хс-
кий на род, го су да рс тво, Деш ти Кып чак.
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In the history of Kazakh, which has thousands years of history, 
the role of the era of Kazakh Khanate is special and it has significant 
importance. Every person, every event, every date have special 
place in the history of Kazakh Khanate. The formation of Kazakh 
Khanate is considered as a result of continuous ethnic processes 
in the territory of Kazakhstan, which has been taking place during 
many centuries and it is considered as a result of the development 
of political structures in the territory of East Deshti Kypshak and 
its neighboring countries in the 14-15th century. As well as, this 
important event is very special, as it is believed to be crucial period 
in the development of Kazakh State in the territory of Kazakhstan. 
In this article, we will analyze and discuss these important facts.

One of the most important sides of formation of Kazakh Khanate 
is pushing its ethnical development to the new level and moving from 
one stage to another one. Ethnical process and political development 
merge into one, forming completely new state. In this regard, the 
first President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev 
in his book titled «Tarikh tolkynynda» calls Kazakh Khanate as the 
first state in the Central Asia [1, 211 p.]. In the historiography of 
our nation it is clear that amongst most scientists there is a theory 
which proves that the period of formation of Kazakh nation is tightly 
connected with the formation of Kazakh Khanate [2, 260-269 p.; 3, 
274 p.; 4, 253-254 p.]. 

In the territory of Kazakhstan ethnic processes started from the 
Bronze Age, reaching nations’ level in the 14-15th century. During 
the ethnic processes ethnic elements and components merged into 
common territorial, economical, political, religious, linguistic, 
spiritual spaces, which took place around 2-2.5 thousand years. 
In each historical period ethnic process developed according to its 
necessary conditions. 

Overall, until the beginning of 13th century in the territory of our 
country ethnic processes came close to the national level, forming a 
unified ethnical space. However, the main political-social structure 
which calls «state» could not provide it with necessary conditions in 
order to lead that process to its completion. Kypshak Khanate which 
was formed in the 11th century started to torn apart in the middle 
of the 12th century due to results of internal and external factors [5, 
211-214 p.]. In the beginning of the 13th century this system was 

HISTORICAL 
IMPORTANCE OF 
FORMATION OF 

KAZAKH KHANATE



ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы. №1 (80). 201668

Historical importance of formation of Kazakh Khanate

replaced with more powerful system of Mongol 
state. As a result, ethnical processes in the territory 
of Kazakhstan experienced a new historical era – era 
of Mongols’ supremacy. 

Ethnical processes of the 13-15th centuries, in 
spite of slight slowdown, continued to develop in 
its own pace. In the middle of the 14th century the 
process of adaption of Mongols’ ethnic components 
to local ethnic in the territory of East Deshti Kypshak 
is completed. In other words, Mongol tribes became 
Kypshak [6, 235 p.]. 

In the recorded data, inhabitants of Deshti 
Kypshak had common name «Kypshaks», from 
the middle of the 14th century they were called 
«Uzbeks». With the formation of Kazakh Khanate, 
inhabitants of East Deshti Kypshak were called 
«Kazakh». This ethno name shows completion of 
ethnic processes in the territory of Kazakhstan and 
formation of one nation. The period of formation of 
Kazakh Khanate and completion of the formation of 
nation took place at the same time, when the term 
«Kazakh» which emerged due to political situations, 
was given to the newly born nation. Thus, the word 
«Kazakh» which appeared five hundred years ago as 
ethno name, till these days used as the name of the 
nation living in the territory of Kazakhstan. 

The formation of Kazakh Khanate showed 
leading ethnical process, which continued from 
the early ages, to the new stage and the completion 
of Kazakh nation. Thus, considering the historical 
importance of the formation of Kazakh Khanate 
from the ethnical angle, we can draw conclusion, 
that it influenced directly on the completion of the 
period of formation of Kazakh Khanate, and gave 
new ethno name «Kazakh» to the ethnos, which led 
ethnic process to the national level. 

The following historical importance of formation 
of Kazakh Khanate is recreation of interrupted 
state tradition, which was due to Mongol conquest 
in the beginning of the 13th century, adapting to 
the local ethnic traditions. Even though, there are 
many similarities between Kypshak State system 
and Mongol State system located in the territory of 
Kazakhstan, each of them has many unique features. 
For example, difference in the inheritance of power, 
relation of type of power to executive power. Due to 
establishment of Mongol state system, this system 
was introduced in the territory of East Deshti 
Kypshak, and previous system was replaced by it, 
but they could not erase it off from the memory 
of local people. The process of Mongols’ ethno 
components becoming Kypshak went together with 
the adaption of Mongol state to local environment. 
As a result, typical to Mongol state terms like 

«noyan», «bahadur» were replaced by local Turk-
Kypshak words as «bi», «bek», «batyr». Moreover, 
there were some differences in power inheritance 
between Kypshak traditions and Mongol traditions, 
but until mid 13-15th centuries Mongol traditions 
dominated largely. The events held between the 
second half of the 14th of century and middle of the 
15th century mainly related to the competition of 
these two traditions. According to Mongol tradition, 
power could be inherited to one of Khan’s sons, 
while according to local tradition power could 
be inherited to oldest member of the family. This 
tradition was used between the end of 14th and 
beginning of 15th century in Altyn Orda. While, 
formation of Kazakh Khanate shows the complete 
victory of Kypshak tradition. Genereations of Orys 
khan won the fight against Shiban’s clan, after 
occupation of East Deshti Kypshak territory used 
this tradition. When Kerei and Zhanibek moved to 
Mogolstan, during the election of khan, Kerei held 
the highest power. According to Mongol tradition, 
son of Barak – Zhanibek who died in 1428, should 
have rule. Recognizing Kerei as khan, according 
to the inheritance traditions, showed that Kypshak 
traditions prevailed largely.

Thus, formation of Kazakh Khanate proves 
that state system and traditions in the territory of 
Kazakhstan before Mongols’ conquest returned to 
its power again. This shows establishment of mutual 
relations between nation and state, and that state 
took nation feature.

Furthermore, it is well known that ruling clans 
of countries lived in the territory of Kazakhstan 
from the early ages to the middle of the 15th century 
in various historical periods, were from one tribe, 
and name of the country was given by this tribe. 
Sak, Ghun, Uisin, Kingly states, as well as names 
of states as Turk, Turkesh, Oguz, Karluk, Kimak, 
Naiman, Kidan, Kypshak which lived after the 14th 
century shows the above mentioned fact.

Moreover, between the 13th and 15th centuries in 
the territory of East Deshti Kypshak state structures 
as Altyn Orda, Ak Orda, Nogay Orda, Abilkhaiyr 
Khanate, Mogolstan existed at the same time or 
replaced each other, while formation of Kazakh 
Khanate and its political development united all this 
previous states in one country. 

From the middle of the 15th century instead of 
many political names of countries was replaced by 
one political term – Kazakh Khanate. This term until 
the beginning of the 17th century was used as one 
country’s name. 

The huge territory between Ertis and Edil 
rivers, Syrdariya and Tobol’s upper side from the 
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11th century was called «Deshti Kypshak», but 
later when Kazakh Khanate was formed, new name 
came into usage. It is obvious when Kypshak tribal 
clans occupied above mentioned territory, it had 
introduced new terms like «Deshti Kypshak» – 
«Kypshak’s Steppe». The term «Kazakhstan» was 
first used in the recorded data in the first half of the 
16th century, and it meant «The land of Kazakh», 
«Country of Kazakh» [7, 180 – p.].Thus, the name 
of «Deshti Kypshak» was replaced by new term 
which was used according to new ethno-political 
situation. Formation of Kazakh Khanate had 
impact on political and ethno-geographical terms of 
that area, and formed new names along with new 
political situations took place in that territory.

The historical importance of formation of Kazakh 
Khanate doesn’t restricts with the facts mentioned 
above. One of the importance of it is that formation 
of Kazakh Khanate led one historical era to its end 
and put foundation to the new historical era. 

This essential event which initiated by two khans 
– Kerei and Zhanibek can be compared with formation 
of Turk Kaganate, Kypshak Khanate, and Altyn Orda 
in the history of medieval ages of Kazakhstan. In the 
mid 6th century formation of Turk Kaganate brought 
Turk era, formation of Kypshak Khanate brought 

Kypshak era, and formation of Altyn Orda brought 
Altyn Orda era in the history of Kazakhstan. With the 
formation of Kazakh Khanate in the mid 15th century 
new era started in the history of Kazakhstan. It called 
the era of Kazakh Khanate era.

Kazakh Khanate era spanned over 15-18 
centuries has significant place in the history of 
Kazakhstan. In this period national identity and 
features has been defined. Many khans, sultans, 
batyrs and bis, beks and amirs, poets, ishans and 
abyzes who had considerable print on people’s mind 
lived in this historical era. Many important historical 
events took place in this period. 

Therefore, our conclusion is that formation of 
Kazakh Khanate is considered as one of the most 
important events in the history of Kazakhstan, which 
led ethnic development to national level, and had 
huge impact on the formation of Kazakh nation, 
which introduced new ethno name «Kazakh» and 
new ethno-political term «Kazakhstan» and put 
foundation to the new era called Kazakh Khanate Era. 

Nowadays, basis of the official name of our 
country «Republic of Kazakhstan», our nation’s 
name «Kazakh», our land’s name «Kazakhstan» is 
Kazakh Khanate which was formed in the middle of 
15th century. 
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Қа зақ хан ды ғы от ба сы не ке  
қа ты нас та ры та ри хы мен  

қа зір гі ке зең де гі не ке  
қа ты нас та ры ның құ қық тық 

рет те лу ерек ше лік те рі

Қа зақ хан ды ғы ке зін де гі от ба сы не ке қа ты нас та рын зерт тей 
оты рып, дұ рыс бұ рыс жақ та рын са ра лап, бү гін гі күн мен са лыс ты-
ра оты рып өзек ті лі гін ай қын дау мен ше шу жо лын та бу жа йын да сөз 
қоз ғал мақ. От ба сы та ри хи ка те го рия ре тін де өзі нің пай да бо луы, қа-
лып та суы жә не да муы ба ры сын да көп те ген өз ге ріс тер ге ұшы ра ған-
ды ғын осы ма қа ла не гі зін де пайым дай ала мыз. Бү гін гі таң да от ба-
сы за ңи нор ма лар мен қор ға ла ды. От ба сы не ке ге қа ра ған да күр де лі 
жүйе. Се бе бі, ол жұ бай лар ды ға на емес олар дың ба ла ла рын, бас қа 
да туыс та рын жа қын да тып, бі рік ті ре ді. Ал осы дан біз мә ле мет тер ді 
жи нақ тай ке ле от ба сы ның не гі зін қа лайт ын не ке ерік ті, тең құ қық-
ты бо лып, күш теп қо сы лу дан, ма те ри ал дық ын та дан тыс қа лып та суы 
қа жет екен ді гі не көз жет кі зе міз. Со ны мен қа тар ол ер лі-за йып ты лар-
дың құ қы ғы мен адам гер ші лі гі не, екеуі нің де тең кә сі би жә не ру ха-
ни да му про цес те рі не не гіз де ле ді. От ба сы жә не не ке бұл ұғым дар ды 
қай жа ғы нын алып қа ра сақ та, атам за ман нан бас тап адам өмі рі нің 
ажы ра мас бө лі гі не айна лып отыр. Ал қа зір гі кез де гі не ке жә не от ба-
сы қа ты нас та ры өз ге ше леу, осы ның ішін де өз ге ше атап өте ті ні не ке 
шар ты. Қа зақ хан ды ғын да не ке шар ты аты мен бол ма ған ды ғы жә не 
бұл қа ғи да біз дің та ри хи де рек на ма лар не гі зі не сүйе ніп қа райт ын 
бол сақ, өзін дік пі кір та лас тар ту ғы за тын ды ғы на тал дау жа сал ған. 

Түйін сөз дер: от ба сы жә не не ке, не ке шар ты, не ке ге тұ ру жа сы, 
дү ре со ғу, т.б.

Kalenova B.N., Syzdykova А.А.

Comparison of legal regulation 
of nowadays marriage and family 

right, with the history of the 
family and marriage relations of 

the Kazakh Khanate

Studying the family and marriage relations of the Kazakh Khanate, 
identifying positive and negative aspects, comparing with today, the ar-
ticle identified the relevance and considered solutions. As a result of this 
work was interpreted that the family, as a historical category, has suffered 
many changes as a result of the formation and development. Today the 
family is protected by legal regulations. Unlike marriage, the family – a 
complex system, because it brings together not only the couple, but also 
their children and relatives. In summary we found that the formation of 
the foundation of the family shall ensure its voluntariness, equality, with-
out looking for any material gains. It is also the basis of family- right and 
morality of both spouses, equal professional and spiritual development 
processes. The concepts of marriage and the family has become an integral 
part of human life since time immemorial. These marital and family rela-
tions are different from today’s, only pay special attention to the marriage 
contract. The analysis based on the absence of the concept of the marriage 
contract in the Kazakh Khanate and the principle of proving that this fact 
has been highly debated. 

Key words: family and marriage, the marriage contract, age at mar-
riage, beatings.
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Осо бен нос ти пра во во го  
ре гу ли ро ва ния в ис то рии  

се мей но-брач ных от но ше ний 
Ка за хс ко го ханс тва и брач ных 

от но ше ний сов ре мен но го  
пе ри ода

Изу чая се мей ные и брач ные от но ше ния Ка за хс ко го ханс тва, 
выяв ляя по зи тив ные и не га тив ные сто ро ны, срав ни вая с се год няш-
ним днем, в статье оп ре де ле на ак ту аль нос ть и расс мот ре ны ре ше ния 
проб ле мы. В ре зуль та те дан ной ра бо ты бы ло ин те рп ре ти ро ва но, что 
семья как ис то ри чес кая ка те го рия пре тер пе ла мно же ст во из ме не ний 
в ре зуль та те фор ми ро ва ния и раз ви тия. На се год няш ний день семья 
за щи щает ся за кон ны ми нор ма ми. В от ли чии от бра ка, семья – бо лее 
слож ная сис те ма, так как она объеди няет не толь ко суп ру гов, но и 
их де тей и родст вен ни ков. Под во дя ито ги, на ми бы ло выяв ле но, что 
фор ми ро ва ние ос но вы семьи долж но га ран ти ро вать ее доб ро воль-
ность, рав ноп ра вие, не ища ка ких-ли бо ма те ри аль ных вы год. Так же 
ос но ва семьи – это пра ва и нравст вен ность обоих суп ру гов, рав ные 
про фес сио наль ные и ду хов ные про цес сы раз ви тия. По ня тия бра ка и 
семьи ста ли неотъем ле мой час тью че ло ве чес кой жиз ни с не за па мят-
ных вре мен. Дан ные брач ные и се мей ные от но ше ния от ли чают ся от 
се год няш них, стоит толь ко об ра тить осо бое вни ма ние на брач ный 
конт ракт. Про ве ден ана лиз на ос но ве от су тс твия по ня тия брач но го 
конт рак та в Ка за хс ком ханс тве и прин ци па, удос то ве ряюще го, что 
дан ный факт был вы со ко об суж дае мым. 

Клю че вые сло ва: семья и брак, брач ный конт ракт, воз раст на 
брак, из биение и т.д.
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От ба сы әлеу мет тік инс ти тут ре тін де қо ғам ның қа лып та-
суымен бір ге пай да бол ды. От ба сы ның дер бес ті гі бол ған мен, 
от ба сы лық қа ты нас тар қо ғам мен, оның да муымен ті ке лей бай-
ла ныс ты. Жал пы ла ма анық та ма да от ба сы ұғы мы – бір ле сіп күн 
кө ре тін туыс тық қа ты нас та тұ ра тын адам дар то бы, яғ ни ба ла-
лар тәр бие сін жү зе ге асы рып, бас қа да қо ғам дық тұр ғы дан мән-
ді қа жет ті лік тер ді қа на ғат тан ды ра тын не ке лік не ме се туыс тық 
қа ты нас тар мен бай ла ныс қан адам дар то бы. Ал қа зақ ұғы мын да 
от ба сы – өмір дің тұт қа сы. От ба сы ның аман ды ғы, ошақ та ғы от-
тың маз дап тұ руы – әр бір қа зақ үшін ма ңыз ды. Сон дық тан қа-
зақ оты ның ба сым тір ші лі гі нің тұт қа сын са на лы ая лай ды. От-
ба сы құн ды лы ғы – біз дің мем ле ке ті міз ұстанып отыр ған бас ты 
сая сат. Ша ңы рақ тың үйле сім ді да муы мем ле кет тің ір ге та сы-
ның бе рік болуына қыз мет ете ді. Мем ле кет бас шы сы Нұр сұл-
тан На зар баев тың ха лық қа ар найт ын Жол да уын да да от ба сы-
лық құн ды лық тар ды сақ тау, ба ла тәр биесі мә се ле сін дә ріп теу, 
ата-ана лар дың ба ла ла рын шы найы қам қор лық қа алу мә се ле ле-
рі тұ рақ ты сөз бо лып ке ле ді. От ба сы – ша ғын әлеу мет тік топ. 
Оның мү ше ле рі не ке мен, қа ны бір туыс ты ғы мен, тұр мыс тың 
ор тақ ты ғы мен жә не өза ра адам гер ші лік, жа уап кер ші лік бай-
ла ныспен өмір сү ре ді. Ол – әлеу мет тік, қо ғам дық да му да ма-
ңыз ды рөл ат қа ра тын құ ры лым ның не гі зі. От ба сы мү ше ле рі нің 
ара сын да ғы қа рым-қа ты нас тар ерек ше тиіс ті мін дет тер ге не-
гіз де ле ді. Бұ лар ды тәр тіп бо йын ша орын да ған дар – қо ғам ның 
жал ғас уына, ны ғаюына қыз мет ет кен дер, ал орын да ма ған дар 
бол са, олар – қо ғам ның тәр ті бін бұз ған, әлеу мет тік тәр бие ден 
үл гі ала ал ма ған ба қыт сыз жан дар деп тү сін ген бол сақ, ол  да 
бір ша ма адам дар дың тұ жы ры мы ре тін де қа рас ты ра ала мыз. 
Адам ба ла сы қа сиет ті бо рыш та рын үл кен дер ге құр мет, кі ші лер-
ге мейі рім ді лік пен, сон дай-ақ адам гер ші лік жә не отан сүй гіш-
тік се зім де рін от ба сын да үйре не ді. Адам ба ла сы мұқ таж бол ған 
шақ та, шын сүйіс пен ші лік ті, мейір бан дық се зім де рін ана ның 
құ ша ғын да, әке нің қа ра ша ңы ра ғын да та ба ды. Олай бол са от-
ба сы ның мә ні өте зор. Оның екі ір ге та сы бол ған ер лі-за йып ты-
лар құ қық та ры мен мін дет те рін тү сі не бі ліп дұ рыс әре кет ет се 
от ба сын да ба қыт пен шат тық ор най ды. От ба сы тұр мыс тық қа-
ты нас ты қа лып тас ты ру шы ал ғаш қы ұясы, ол – та ри хи өз ге ріп 
оты ра тын құ бы лыс. Не ке лік қа ты нас тар дың ал ғаш қы фор ма сы 

ҚА ЗАҚ ХАН ДЫ ҒЫ  
ОТ БА СЫ НЕ КЕ  

ҚА ТЫ НАС ТА РЫ  
ТА РИ ХЫ МЕН ҚА ЗІР ГІ 

КЕ ЗЕҢ ДЕ ГІ НЕ КЕ  
ҚА ТЫ НАС ТА РЫ НЫҢ 
ҚҰ ҚЫҚ ТЫҚ РЕТ ТЕ ЛУ 

ЕРЕК ШЕ ЛІК ТЕ РІ
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Қа зақ хан ды ғы от ба сы не ке қа ты нас та ры та ри хы мен қа зір гі ке зең де гі не ке қа ты нас та ры ның құ қық тық ...

– по ли га мия, ал өн ді ріс құ рал да ры на же ке мен-
шік тің ор нығуына бай ла ныс ты, мо но га мия лық 
– бір не ке лік от ба сы пай да бол ды. От ба сы не-
ке ге қа ра ған да күр де лі жүйе. Се бе бі, ол жұ бай-
лар ды ға на емес, олар дың ба ла ла рын, бас қа да 
туыс та рын жа қын да тып, бі рік ті ре ді. Ал осы дан 
біз мә ле мет тер ді жи нақ тай ке ле от ба сы ның не-
гі зін қа лайт ын не ке ерік ті, тең құ қық ты бо лып, 
күш теп қо сы лу дан ма те ри ал дық ын та дан тыс 
қа лып та суы қа жет екен ді гі не көз жет кі зе міз. 
Со ны мен қа тар ол ер лі-за йып ты лар дың құ қы ғы 
мен адам гер ші лі гі не, екеуі нің де тең кә сі би жә-
не ру ха ни да му про цес те рі не не гіз де ле ді. От ба-
сы жә не не ке бұл ұғым дар ды қай жа ғы нан алып 
қа ра сақ та, атам за ман нан бас тап адам өмі рі нің 
ажы ра мас бө лі гі не айна лып отыр. Адам бо лып 
жа ра тыл ған нан ке йін  от ба сын құ рып, ба ла лы – 
ша ға лы бо лу, ұр пақ қал ды ру сын ды мақ сат тар 
әр бір адам нын кө ке йін де гі ар ман дар дың бі рі бо-
лар деп айт сақ қа те лес пес піз. 

Заң дық ма ғы на сын да от ба сы де ге ні міз – бұл 
не ке ден, туыс тық тан, ба ла асы рап алу дан не ме-
се ба ла лар ды тәр бие леу ге алу дың өз ге де ны сан-
да ры нан туы дайт ын жә не от ба сы лық қа ты нас-
тар ды ны ғайту мен да мы ту ға сеп ті гін ти гі зе тін, 
мү лік тік жә не мү лік ке қа тыс ты емес же ке бас-
тың құ қық та ры мен бай ла ныс қан адам дар то бы. 
Не ке – ма хаб бат тың іс жү зі не асуы. Бұл қа ғи да-
лар дың қа лып та суы со нау ата ба ба ла ры мыз дан 
ке ле жат қан құн ды лық екен ді гін жә не от ба сы 
құн ды лық та рын сақ тау әр аза мат тың өзін дік 
бо ры шы ре тін де ат са лы суы ке рек ті гін ес ке руі 
қа жет. Ал то лы ғы рақ заң на ма не гі зі не сүйене-
тін бол сақ не ке (ер лі-за йып ты лар) жә не от ба сы 
ко дек сі нің 1 ба бы ның 26 тар мақ ша сы на сәй кес 
бы лай деп көр се тіл ген: не ке (ер лі-за йып ты лық) 
– ер лі-за йып ты лар ара сын да ғы мү лік тік жә не 
же ке мү лік тік емес құ қық тар мен мін дет тер ді 
ту ғы за тын, от ба сын құ ру мақ са тын да Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның за ңын да бел гі лен ген тәр тіп-
пен та рап тар дың ерік ті жә не то лық ке лі сі мі мен 
жа сал ған ер кек пен әйел ара сын да ғы тең құ қық-
ты одақ.

Қа зақ стан дық құ қық тық жүйе ро ма но-гер-
ман дық жүйеге жа та тын бол ған дық тан заң ды 
бас шы лық қа ала ды. Ең жо ғар ғы заң Конс ти ту-
ция бо лып та бы ла ды. Бә рі міз ге бел гі лі от ба сы 
не ке қа ты нас та ры ар найы заң мен рет те ле ді, не-
гі зі нен ол не ке (ер лі-за йып ты лық) жә не от ба сы 
ту ра лы ко дек сі. (2011 жы лы 26 жел тоқ сан да қа-
был дан ған Не ке (ер лі-за йып ты лық) жә не от ба сы 
ту ра лы Ко дек сі( cоң ғы өз ге ріс тер мен то лық ты-
ру лар 2016 жы лы ен гі зіл ген). Бі рақ, әсі ре се қа-
зақ хал қын да, от ба сын да ғы қа ты нас тар дың бә рі 

құ қық жо лы мен рет те ле бер ме ген. От ба сын да-
ғы қа ты нас тар, не гі зі нен, адам гер ші лік, із гі лік 
өне ге лік нор ма ла ры не гі зін де рет те ле ді. Бұл – 
өза ра құр мет, сүйіс пен ші лік, қам қор лық жә не 
иман ды лық қол дау дың кө рі ні сі. Бо ла шақ қа қа-
дам бас пай тұ рып, біз әр қа шан да та ри хы мыз ды 
ұмыт пау ке рек піз. Өт кен күн дер дің біз ге бе ре рі 
де, ала ры да көп. Қа те лік тер ден са бақ алып, ал 
игі іс тер ді сақ тап қа лу ға ты ры са мыз. 

Бү гін гі таң да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы әлем-
ге та ныл ған тәуел сіз мем ле кет тер дің бі рі. Ал 
мұн дай мем ле кет бо лу үшін біз дің заң да ры мыз 
мыз ғы мас тай бе рік бо лу ке рек. Жо ға ры да ай-
т ыл ған дай от ба сы қа ты нас та рын рет теу ге ба-
ғыт тал ған нор ма тив тік құ қық тық ак ті лер дің 
бар лы ғы дер лік аза мат тар дың қо лай лы қо ғам да 
тұр уына бір ден бір ке пі л. Та қы рып тан ауыт қы-
май айт сақ, не ке жә не от ба сы қа ты нас та рының 
қа зақ хан ды ғы ке зін де гі жағ да йын  жә не бү гін гі 
таң да ғы ахуа лын, са ра лап, бұ рыс, дұ рыс жақ та-
рын ажы ра тып кө рейік. Қа зақ хан ды ғы ке зін де гі 
не ке жә не от ба сы қа ты нас та ры тіп ті ба ла лар дү-
ниеге кел мей жа тып туын да ған. Ата-ана өз де рі-
нің ұлын үй лен ді ру қа мын әр қа шан ой лас ты рып 
жү ре тін. Бо ла шақ ке лін ді ба ла ке зі нен із дес ті ре 
бас тайт ын. Тіп ті ба ла лар дү ниеге кел мей жа тып-
ақ атас ты ру рә сі мі бо ла тын. Құ да лар ды өне ге лі, 
құр мет ті, тек ті жер ден із дес ті ре тін. Құ да  тү су-
дің салт-дәс түр ле рі бо йын ша ар найы рә сім өт кі-
зі ле тін. Қа зақ тар да же ті ата ға тол ма ған туыс тар 
ара сын да не ке  қиюға қа таң  тыйым са лы на тын. 
Ба ла ны  үй лен ді ру ге қа тыс ты әдет-ғұ рып тар дың 
ре ті мы на дай бо ла тын: құ да тү су ге ал дын ала ке-
лі су, ата-ана ның құ да тү суі, күйеу дің қа лың дық-
қа  ұр ла нып ба руы, ке лін тү сі ру тойы, не ке қию 
рә сі мі. Осы жо ға ры да айт ып кет кен қа зақ хан ды-
ғы ке зін де гі не ке жә не от ба сы құ қы ғын да не ке ге 
тұ ру жа сы ке ле сі де гі дей бол ған: Әдет тік құ қық-
та не ке ге тұ ру жа сы ер лер үшін 15 жас, әйел дер 
үшін 16 жас деп бел гі лен ді Н.И.  Гро де ков Қа-
за лы уе зін де бай лар ара сын да ба ла ла рын 9-12 
жас та үй лен дір ген жайт тың кез де се тін ді гін айт-
қан ба ла кү ні нен айт ты рып, 12-15 ара сын да үй-
лен дір ген жайт тар дың жиі кез дес ке нін Құ да бай 
Қо станаев та өз ең бе гі не ар қау ет кен П.И.  Па-
ши но ның жолжаз ба сын да Сыр бо йын да ғы қа зақ 
от ба сы ның бә рін де дер лік қыз  ба ла ны бе сік те 
жат қан ке зін де-ақ айт ты ры лып қойыла ты нын 
жаз ған, әрі бұл әдет-ғұ рып тың орын ал уын  Сыр 
өңі рін де қо қан дық тар би лі гі нің ор ны ғуы мен 
бай ла ныс ты ра ды Г.Заг ряжс кий ер ба ла лар ды 
12 жас тан үй лен дір ген, қыз ба ла лар ды 10 жа-
сы нан айт ты рып, 16 жа сы нан ұзат қан жайт тар-
ға куә бол ған. Қа зақ қо ға мы ның не гі зі ру бол са, 
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ру дың не гі зі от ба сы бол ды. От ба сы ба сын да ер 
адам отыр ды. Ер адам от ба сын да ар тық шы лық-
қа ие бол са әйел адам дар дың құ қы ғы шек теу лі 
бол ды. Ер адам от ба сы мүл кі нің иесі са нал ды 
жә не от ба сы мү ше ле рін жа за ға тар та ал ды. Әке 
ба ла сын ен ші сіз жә не қы зын жа саусыз қал ды ра 
ал ма ды. Бұл жағ дай әрі мін дет, әрі па рыз са нал-
ды. Қа зақ қо ға мын да би лік әр қа шан ер адам ның, 
ота ға сы ның қо лын да бол ған да бел гі лі. Ал ба-
ла лар ды үй лен ді ру ке зін де гі мұн дай ар тық шы-
лық тар әке нің қо лын да бо луы заң ды лық. Не ке ге 
тұ ру мә се ле сін ата-ана лар (әке сі) шеш ті. Же ті 
ата ға де йін  не ке ле су ге жол бе ріл ме ді. Не ке құ да 
тү су рә сі мі мен бас та ла ды. Құ да тү су ата-ана лар-
дың ба ла ла рын үй лен ді ру үшін жа сайт ын әре ке-
ті. Құ да тү су ба ла лар дың жас кү нін де, тіп ті ба ла 
туыл май тұ рып жа сал ды. Құ да түс кен жақ қа лың 
мал тө ле ді. Қа лың  мал тө лен ген қыз қа лың дық 
деп та ныл ды жә не ол қа лың мал тө ле ген жі гіт ке 
тұр мыс қа шы ғу ға мін дет ті бол ды. Жі гіт қайт ыс 
бол ған жағ дайда қа лың дық же сір ата нып, жі гіт-
тің туыс та ры ның бі рі не күйеуге шы ғу ға мін дет-
ті бол ды. Хан дар, сұл тан дар, би лер жә не бай лар 
қа лың  мал тө леп көп әйел ала бер ді. Бі рін ші әйел 
бәй біше, қал ған әйел де рі то қал деп атал ған. Бәй-
біше ар тық шы лық қа ие бол ды. Не ке қию рә сі мі 
ша ри ғат жо лы мен жа сал ды. Не ке қию сал та на ты 
үйле ну ші лер дің ата-ана ла ры ның, 2-3 куә нің жә-
не көп ші лік тің ал дын да өт ті. Же ті ата дан ас пай 
қыз алу өлім жа за сы на ке сіл ген, егер от ба сы ла ры 
ке ші рім бер се, бұл үкім жа за лаумен, дү ре со ғу-
мен ауыс ты рыл ған. (Дү ре – араб сө зі. Дү ре со ғу 
айып ты бол ған адам ды жа за лаудың бір тү рі. Дү-
ре со ғу ға үш өрім, са бы жуан , де не ге ауыр сы зат 
са ла тын қам шы не ме се таяқ, ар найы жо ныл ған 
шы бық қол да ныл ған. Дү ре со ғу ға ке сім ді би ден 
бас қа, әу лет иесі, ауыл бас қар ған бе дел ді бай 
да бе ре ал ған. Дү ре со ғу ісін кө бі не әс кер құ ра-
мын да ғы қо лы ның қа ры мы күш ті адам ат қар ған). 
Г.  Заг ряжс кий дің жа зып алуы бо йын ша, дү ре 
қыл мыс тың айыбы ның тү рі не қа рай 6 дан 90 рет-
ке де йін  со ғыл ған, же ті ата ас пай үй лен ген дер ге 
72 ден 90 дү ре ге де йін  со ғыл ған. Ежел ден-ақ ба-
ба ла ры мыз «үл кен ге құр мет, кі ші ге ізет» көр се ту 
қа ғи да сын бе рік ұстанып, үл кен пат риар хат тық 
от ба сы ның қо жа сы әке ге (ата) көп құ қық тар бер-
ген. Ол көші-қон ды рет теу ден бас тап, от ба сы на 
қа тыс ты бар лық мә се ле лер ді шеш кен. 

Қа зақ тар үл кен пат риар хат тық от ба сы ның 
си пат та рын мы ғым ұс тан ған. Өйт ке ні, ежел ден 
көш пе лі, малша ру ашы лы ғы мен айна лыс қан ата-
ба ба ла ры мыз ең бек ет пе се, туыс қан дық қа рым-
қа ты нас тар ды же ті ата ға де йін  сақ та ма са, он да 
та би ғат дү ле йін  бы лай қой ған да, іш кі қақ ты ғыс-

тар мен тар тыс тар дың өзі нен қат ты күй зел ген 
бо лар еді. Сон дық тан же ті ата ға на емес, бү кіл 
ру лас та ры ның ауыз бір лі гі не нұқ сан түс се, қа-
ғи да-ере же ле рін сақ тап, тәр тіп ті өз дә ре же сін-
де ұс тап тұ ра ал мас еді. Үл кен пат риар хат тық 
от ба сын да ғы әке ден ке йін гі орын да ана тұр ған. 
Сон дық тан бол са ке рек, әдет-ғұ рып заң ере же-
ле рін де әйел құ қы ғы на ерек ше кө ңіл бө лін ген. 
Өйт ке ні, әйел – от ба сы ның ұйыт қы сы, бо са ға-
ның ал тын дің ге гі, ұр пақ жал ғас ты ру кө зі. Ба ба-
ла ры мыз «ұлын ұяға, қы зын қияға» де ген ма ғы-
на лы ұғым ға үл кен мән бе ре ді. «Он үште отау 
иесі» де ген қа ғи да ны бет ке тұ тып, өз де рі жақ сы 
бі ле тін, ара лас-құ ра лас жүр ген тек ті де көр ген ді 
жер ге құ да тү сіп, ұл да рын үй лен дір ген, қыз да-
рын ұзат қан. Бұ рын ғы уа қыт та құ да лық ты қыз 
 бен жі гіт тің қо сы луы деп емес, екі от ба сы ның, 
қа ла бер ді екі ру дың туыс та суы деп еке нін же те 
тү сін ген жә не ажы ра су үшін үй лен бе ген. Әри не, 
от ба сы лық құ қық нор ма ла ры құ да-жек жат, на-
ға шы-жиен, туыс-бауыр прин цип те рі не орай құ-
ры лып, ең ал ды мен бір тек тес өмір заң да ры ның 
шың далуына, бір тұ тас бір кел кі мо раль дық-эт ни-
ка лық нор ма лар дың қа лып тас уына жағ дай жа са-
ды. Осын дай ал ғыр лық пен біл гір лік тен туын да-
ған заң дар ор та да адам ды жал ғыз қал дыр май ды, 
бе рі сі өз руы нан, ары сы на ға шы-жиені нен ар қа 
сүйер сүйе ніш та ба ры на се нім бе ре ді. 

От ба сы нан бас тал ған мо раль дік-эт ни ка лық 
нор ма лар осы лай ша үш жұрт қа ұла сып, одан әрі 
бү кіл қа зақ тың бұл жы мас за ңы на ай нал ған. Мұ-
ны бұ зу «ата сал тын ат та ған», «аруақ қа асы бол-
ған», «қа ра бет», «же те сіз» де ген ай дар ға ие етіп, 
ха лық қар ғы сы на ұшы рат қан. Осын дай бейә деп, 
бейт әр тіп иеле рін ете гін ке сіп, ел ден қу ған, қо-
ғам нан шет тет кен. Ел ден қуыл ған дар ды еш кім 
қа был да ма ған. Ең ауыр жа за осы са нал ған. Мұ-
ның да түп-төр кі ні ата-ба ба ла ры мыз жа сап, өмір 
сал ты на ай нал дыр ған заң дар адам дық нор ма лар-
ға не гіз дел ген. Оған қар сы шы ғу – елі не, жұр-
ты на қар сы шы ғу деп ұғыл ған. Әр бір же ке адам 
осы от ба сын да дү ниеге ке ле ді, осы от ба сын да 
өсіп-өне ді, осы от ба сын да үйле не ді, яғ ни бар 
өмі рі осы от ба сы мен бай ла ныс ты бо ла ды. Со-
ны әде мі тү сі не біл ген ата-ба ба ла ры мыз заң ның 
әліп пе сін осы ара дан бас та ған. «Бе сік те не көр-
сең, ұш қан да со ны қы ла сың» де ген қа ғи да лар ға 
ерек ше мән бер ген. Ата-ба ба ла ры мыз от ба сын 
құ ру ды әлеу мет тік тұр ғы дан қа рап, тек екі жас-
тың үйле нуі деп ұқ па ған, қайта та ныс емес екі 
от ба сы нан бас тал ған екі ру дың туыс та суы деп 
ұқ қан. Сон дық тан да, екі жұрт ты қа на ғат тан ды-
ра тын құ қық тық ере же лер ді шы ға рып, оны бү-
кіл қо ғам қол дап-қуат та ған. Ата-ба ба ла ры мыз 
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Қа зақ хан ды ғы от ба сы не ке қа ты нас та ры та ри хы мен қа зір гі ке зең де гі не ке қа ты нас та ры ның құ қық тық ...

от ба сы бе рік ті лі гі әйел за ты на бай ла ныс ты еке-
нін де кө ре біл ген. Әлем де гі кез кел ген ха лық 
әйел тең ді гі жө нін де ата-ба ба ла ры мыз жа са ған 
қа ғи да-ере же лер мен та ла са ал майтыны әм бе ге 
аян. Өр ке ниет ке же тіп, де мок ра тия кә ме лет ті гін 
жа са ған дар дың өз де рін де де әлі күн ге ол қы тұс-
та ры бар шы лық. Олар да туыс тық се зім кем ші-
лі гін айт па ған ның өзін де, от ба сы құ қық та рын да 
же тіс пеуші лік тұс та ры ба ры жа сы рын емес. От-
ба сы – адам ба ла сы ның өсіп-өнер, қаз тұ рар, қа-
нат қа ғар ұясы, ал тын бе сі гі. «Бі рін ші бай лық – 
ден сау лық, екін ші бай лық – ақ жау лық», яғ ни үй 
бо лу, не ке ле су, – дей ді ха лық. Сон да не ке ле сіп, 
отау ті гу де ген не? Бұл – жі гіт пен қыз дың рес-
ми құ қық тық не гіз де, яғ ни заң ды түр де ер лі-за-
йып ты лық қа рым-қа ты нас қа тү суі, қо сы лып үй 
бол ған екі жас тың ма те ри ал дық жә не же ке бас 
мүд де ле рі, ба ла туу мен оны тәр бие леу дің заң-
мен бе кі ті луі. Мұ ны не ке ле су – не ке ге тұ ру дей-
ді. Жі гіт пен қыз дың не ке ге тұ рып, бі рі гуі-же ке 
отау ті гіп,өз от ба сын құ руы. От ба сы де ге ні міз – 
туыс қан дық бай ла ныс та бо ла тын (күйеуі, әйелі, 
ба ла ла ры, ата-ана сы, әже сі т.б), бір ле сіп, әлеу-
мет тік-тұр мыс тық өмір сү ре тін адам дар. Олар 
от ба сын да мем ле кет тік заң дар мен ере же лер ді 
сақ тайды. Де мек, не ке лік – от ба сы лық қа рым-
қа ты нас тың биоло гиялық та ри хи, әлеу мет тік 
жә не құ қық тық мә ні бар. Бұ рын-соң ды зерт теу-
ші ле рі міз ата-ба ба ла ры мыз дың дәс түр лі от ба сы 
мен не ке құ қық та рын зерт теп, әділ ба ға ла рын 
бер ме ген дік тен, қа зір гі қа зақ хал қы ның от ба сы 
сү рең сіз де ніп, тұ рақ сыз да нып ба ра ды. Тек тік, 
дін дік тұ рақ сыз дық күй зе ліс ке ду шар етіп, от ба-
сы ыды рау, күй реу си пат та ры на ие бо ла бас та-
ды. Мұ ның ал дын тез ал ма са, ас қын ған «дерт ке» 
айна лып ке шік сек, бой ал дыр май ке туі мүм кін. 
Бү кіл дү ниежү зі ха лық та ры се кіл ді қа зақ хал-
қы ның да өзі не тән от ба сы лық та ри хы бар. Ал 
қа зір гі кез де гі не ке жә не от ба сы қа ты нас та ры 
өз ге ше леу, осы ның ішін де өз ге ше атап өте ті ні 
не ке шар ты. Қа зақ хан ды ғын да не ке шар ты аты-
мен бол ма ған. Тіп ті же ті жар ғы за ңы на сәй кес 
же сір қал ған әйел ел ден кет пе ген. Со ған бай ла-
ныс ты ха лық та мы на дай сөз қал ған: Ер ден кет се 
де, ел ден кет пейді. Олай бол са қа зір гі таң да ғы 
не ке шар ты біз дің ата ба ба мыз дың са лып кет кен 
са ра жо лын бұз бай емей, не ме не? Со ның сал да-
ры нан аза мат тық не ке, жал ғыз бас ты ана, же тім 
ба ла са ны кө бей ді. Не ке шар тын да ұл ты мыз ға 
тө нер қа уіп  деп бі ле міз. Өйт ке ні, ер лі-за йып ты-
лар дың кө ке йін де от ба сы лық құн ды лық емес, 
ма те ри ал дық бай лық жа та ды. Бұ дан соң өне ге-
лі ша ңы рақ, тә лім ді ұр пақ жай лы қайт іп әң гі ме 
қоз ға мақ пыз?! «Ажы рас сам, мы на дү ние-мү лік-

ті өзі ме қал ды рып, пай да ға жа ра та мын» де ген 
ой дың же те гі мен жү ре тін ата-ана ба ла сы на қан-
дай тәр бие бе ріп, үл гі көр сет пек? Қол да ныс та-
ғы заң на ма лар ға сәй кес, не ке шар ты де ге ні міз 
– не ке ге оты ра тын аза мат тар дың не ме се ер лі-за-
йып ты лар дың не ке де гі жә не ол бұ зыл ған жағ-
дайда ғы мү лік тік құ қық та ры мен мін дет те рін 
ай қын дайт ын ке лі сім. Не ке (ер лі-за йып ты лық) 
жә не от ба сы ту ра лы ко де кс тің 39-ба бы на сәй кес 
не ке ге оты ра тын (ер лі-за йып ты бо ла тын) адам-
дар дың келiсiмi не ме се ерлi-за йып ты лар дың 
не ке дегi (ер лі-за йып ты лық та ғы) жә не (не ме се) 
ол бұ зыл ған жағ дайда ғы мүлiктiк құ қық та ры 
мен мiндет терiн ай қын дайт ын келiсiм не ке шар-
ты деп та ны ла ды. Бұ дан бас қа не ке шар тын да 
не ке де (ер лі-за йып ты лық тан) ту ған не ме се асы-
рап алын ған ба ла лар дың мү лік тік құ қық та ры 
көз де луі мүм кін. Не ке шар ты ерік ті ше шім, оны 
жа са су ға не ме се жа саудан бас тар ту ға еш кім 
мін дет те мей ді.

Бү гін гі таң да не ке шар ты ның жақ тау шы ла-
ры да, қар сы лас та ры да аз емес. Бар лық мем-
ле ке ттер де дер лік не ке жә не от ба сы қа ты нас та-
ры на тү су ші тұл ға лар дың мү лік тік мүд де ле рін 
қор ғау дың не гіз гі құ ра лы ре тін де не ке шар ты, 
яғ ни не ке ге тұ ру шы адам дар дың ке лі сі мі не ме се 
ер лі-за йып ты лар дың не ке де гі жә не (не ме се) ол 
бұ зыл ған жағ дайда ғы мү лік тік құ қық та ры мен 
мін дет те рін ай қын дайт ын ке лі сім есеп те ле ді. 
Ер лі-за йып ты лар не ке шар тын да өза ра кү тіп ба-
ғу жө нін де гі жағ дай лар ды да анық тауы мүм кін. 
Ер лі-за йып ты лар не ке шар тын да не ке бұ зыл ған 
жағ дайда ер лі-за йып ты лар дың әр қай сы сы на бе-
рі ле тін мү лік ті анық тау ға құ қы лы. Ма ман дар 
шарт тың жа са луы не ке ні ны ғайтуға емес ке рі-
сін ше не ке нің бұ зылуына ба ғыт тал ға нын ма-
құл да са да не ке шар ты мү лік тік қа ты нас тар ға 
қа тыс ты қол да ны лу да. Ер лі-за йып ты лар бұ дан 
бы лай өз де рі нің мү лік тік қа ты нас та рын заң дық 
не ме се ке лі сім дік не гіз де құ ру ға мүм кін дік ке ие 
бол ды. Не ке шар тын да ер лі-за йып ты лар өза ра 
кү тіп ба ғу жө нін де гі өз құ қық та ры мен мін дет-
те рін, бір-бі рі нің кі ріс те рі не қа ты су әдіс те рін, 
олар дың әр қай сы сы ның от ба сы лық шы ғын дар 
жа сау тәр ті бін ай қын дау ға құ қы лы. Әри не не-
ке шар ты ның жа салуына бай ла ныс ты ер лі-за-
йып ты лар дың қа рым-қа ты на сы өз ге ре ме де ген 
сұ рақ туын дай ды. Де ген мен, мұн дай мә се ле лер 
құ қық тық емес мо раль дік-эти ка лық си пат қа ие 
деп айт сақ дұ рыс бо лар еді. Бұл то лы ғы мен ер-
лі-за йып ты лар дың дү ниета ны мы на бай ла ныс ты. 
Егер еуро па лық жас жұ бай лар ға не ке шар ты жа-
ңа дан сән ге айна ла бас та са, араб мем ле кет те рін-
де мұн дай шарт не ке ле су дің мін дет ті эле мен ті 
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ре тін де қа рас ты ры ла ды. Де ген мен са лыс тыр ма-
лы тал дау лар ды зерт тей ке ле бұл мә се ле біз дің 
салт дәс тү рі міз ге тән емес ті гін ес кер ге ні міз жөн. 
Олай бол са жо ға ры да көр сет кен дей не ке шар ты 
тек қа на мү лік тік қа ты нас тар ды ға на рет тейді. 
Не ке шар тын мүл дем заң нан алып тас та сақ көп-
те ген на ра зы лық тар туын дайтыны хақ. Мүм кін 
бұл шарт тың қал та лы аза мат та ры мыз дың бай-
лық та рын сақ тап қа лу ке пі лі ре тін де қа рас тыр ға-
ны мыз дұ рыс та шы ғар, бі рақ де ген мен бұл жер-
де от ба сы құн ды лық та ры тек бай лық не гі зін де 
ка ла ну ке рек  пе де ген ұғым ма за лайтыны анық. 
Осы ны не гіз ге ала оты рып, не ке шар ты на кей бір 
өз ге ріс тер ен гіз сек. Нақ ты айт сақ, осы шарт қа 
от ба сы лық қа ты нас тар ды сақ тап қа лу ға ты ры са-
тын кей бір бап тар қос сақ. Кім де кім не ке шар-
ты на оты рар бол са, он да сол шарт та екі жақ тың 
ке лі сі мі мен ажы ра су дың ал дын алу ша ра ла рын 
өт кіз сін. Ажы рас пас бұ рын ер лі-за йып ты лар үш 
күн дік де ма лыс ты ба ла ла ры мен бір ге өт кі зіп от-
ба сы ның құн ды лық та рын ес ке ре тін іс ша ра лар 

жүр гі зе тін бол сақ, ол  да бір от ба сын сақ тап қа-
лу ға не гіз бо лар еді де ген үміт жоқ емес. Әри не, 
ба ла ла ры на де ген мейі рім ді бас қа жы рақ та жүр-
се де ата-ана лар бе ре рі қақ, де ген мен бір ша ңы-
рақ та оты рып тү бе гей лі тең от ба сын да ба ла ла-
ры на ата лық жә не ана лық мей рі мін тө гу дің өзі 
бір мар ха бат екен ді гі бә рі міз ге мә лім. Осы бап ты 
ен гі зе оты рып, мүм кін біз бір ша ңы рақ ты бол-
сын аман сақ тап қа ла мыз. Қа лай алып қа ра сақ та 
от ба сы адам өмі рін де гі бас ты құн ды лық тар дың 
бі рі. От ба сын құр ған нан ке йін  оны сақ тап қа лу 
бас ты мақ сат. Не ке шар ты на ке лер бол сақ ра-
сы мен  де ол тек мү лік ке қа тыс ты қа ты нас тар ды 
ға на қам ти ды жә не оны заң нан алып тас тау мүм-
кін емес. Сол се беп ті ұсын ған ұсы ныс тар ра сы-
мен де бір от ба сы ға бол сын кө ме гін ти гі зе ді де-
ген үміт те міз. Сол кез де ға на құт-бе ре ке ге то лы 
ша ңы рақ, ба қыт ты ба ла лар өсіп-өнер еді. Шарт, 
мү лік, ақ ша де ген дер ді бір сәт ке бол сын ет сен 
шы ға рып, от ба сы өмі рі міз де гі ең кұн ды бай лық 
еке нін ұмыт пайық! 
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Из ис то рии раз ви тия  
на циональ ных учеб ных  

за ве де ний в Юж ном  
Ка за х стане в ко ло ни аль ный 

пе ри од

В статье рассматривается история развития национальных 
учебных заведений в Южном Казахстане во время царского 
правления. В по ли ти ке царс ко го пра ви тель ст ва по от но ше нию к му-
суль манс ким учеб ным за ве де ниям проис хо ди ла транс фор ма ция, вы-
ра зив шаяся в по во ро те от под держ ки до пол но го конт ро ля и зап ре та. 
Нес мот ря на то, что под дав ле нием ре ли ги оз ных и эт ни чес ких об-
щин на тер ри то рии Юж но го Ка за х стана отк ры ва лись на циональ ные 
шко лы, царс кое пра ви тель ст во про во ди ло по ли ти ку на силь ст вен ной 
хрис тиа ни за ции и ру си фи ка ции. 

Клю че вые сло ва: Му суль манс кие учеб ные за ве де ния, Ми нис-
терс тво на род но го прос ве ще ния, мек те бы, Тур кес танс кий край, цер-
ков но-при хо дс кие шко лы, по ли ти ка на силь ст вен ной хрис тиа ни за ции 
и ру си фи ка ции. 

Altayev A.Sh.

From the history of development 
of the national educational 

institutions in the South 
Kazakhstan during the colonial 

period

There was a transformation in the policy of the tsarist government 
in relation to the Muslim schools, expressed in the turn from support to 
complete control and prohibition. Despite the fact that under the pressure 
of the religious and ethnic communities on the territory of the South Ka-
zakhstan national schools were opening, the tsarist government pursued a 
policy of forced christianization and russification.

Key words: Muslim educational institutions, the Ministry of national 
enlightenment, schools, Turkestan region, parochial schools, the policy of 
forced christianization and russification.

Ал таев А.Ш.

Отар шыл дық ке зе ңін де гі  
Оң түс тік Қа зақ стан да ғы  

ұлт тық оқу орын да ры ның  
да му та ри хы

Пат ша лық үкі мет тің мұ сыл ман дық оқу орын да ры на қа тыс ты 
саяса ты тронс фор ма ция тү рін де жүр гі зіл ді; то лық тай ба қы лау жә-
не тыйым са лу ды қол дау тү рін де бол ды. Бұ ған қа ра мас тан-ақ, Оң-
түс тік Қа зақ стан тер ри то риясын да ді ни жә не эт ни ка лық қауым ның 
күш теуі мен ұлт тық мек теп тер ашыл ды, сон дық тан пат ша лық үкі мет 
хрис тиан дан ды ру жә не орыс тан ды ру саяса тын зор лық-зом бы лық пен 
жүр гіз ді. 

Түйін сөз дер: мұ сыл ман дық оқу орын да ры, Ха лық тық Аэор тық 
ми ни ст рлі гі, мек теп тер, Түр кіс тан өл ке сі, шір кеу лік мек теп тер, хрис-
тиан дан ды ру жә не орыс тан ды ру саяса ты. 
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С на ча ла вк лю че ния Ка за х стана в сфе ру влия ния эко но ми ки 
и куль ту ры Рос сии ца ризм нуж дал ся в про вод ни ках расп рост-
ра не ния своей по ли ти ки. Та ким про вод ни ком мог ло слу жить 
му суль манс кое ду хо ве нс тво та тар и мурз, яв ляв ших ся опо рой 
са мо дер жа вия в дан ном воп ро се. Для ус пеш но го про ве де ния 
по ли ти чес ких це лей пра ви тель ст вом предп ри ни ма лись ме ры 
по прив ле че нию ко рен ных на ро дов на свою сто ро ну. Реали-
за цией пос тав лен ных ца риз мом за дач яв ля лось об ра ще ние 
му суль манс ких на ро дов в пра вос лав ных. Од на ко, прет во ряя 
на ме чен ные пла ны в жиз нь, не бы ли уч те ны осо бен нос ти мен-
та ли те та ко рен но го на се ле ния, в свя зи с чем эта мис сионерс-
кая за тея про ва ли лась. Ца риз му ста ло яс но, что под дер жи вать 
ис лам вы год нее, чем на саж дать ис по ве дующим его хрис тианс-
тво. Язы ко вой барь ер яв лял ся боль шим пре пя тс твием для про-
ве де ния ко ло ни аль ной по ли ти ки. Та та рс кий язык, яв ляв шийся 
бо лее по нят ным и дос туп ным для ко рен но го на се ле ния Ка за х-
стана, стал единст вен ным ис точ ни ком про ве де ния ад ми нист ра-
тив ных ме роп рия тий ца риз ма на вос точ ных ру бе жах. 

Им пе рат ри цей Ека те ри ной II из дает ся ряд ука зов и рас по-
ря же ний для ус пеш но го про ве де ния в жиз нь даль нейших зах-
ват ни чес ких це лей. Так в 1786 го ду из дает ся указ, ис пол не ние 
ко то ро го по ру чает ся ба ро ну Игель ст ро му, о вве де нии спе ци-
аль ных учи лищ в ка за хс ких сте пях. Пре по да ва те ля ми наз на ча-
лись ка за нс кие мул лы, проинст рук ти ро ван ные о том, «… что-
бы они вос пи ты ва ли кир гиз в ду хе под чи не ния царс твующе му 
до му…» [1]. 

 Пред пи са ние об из да нии учеб ной ли те ра ту ры на ка за хс ком 
язы ке име ло не ма ло важ ное зна че ние для расп рост ра не ния об-
ра зо ва ния сре ди на ро дов Ка за х стана и на циональ но го уров ня 
сре ди степ ня ков. Ст рои тель ст во ме че тей для ко чев ни ков, сыг-
ра ло по зи тив ную роль в расп рост ра не нии ис ла ма сре ди ка за-
хов, что яв ля лось час тью пла нов ца риз ма. В свя зи с чем дан-
ные му суль манс кие за ве де ния по рас по ря же нию Ека те ри ны II  
ст рои лись на го су да рст вен ные средс тва.

На чи ная со вто рой по ло ви ны XIX ве ка царс кое пра ви тель-
ст во пе рес мат ри вает по ли ти ку поощ ре ния му суль манс тва в 
Ка за х стане. Рос сия, ус мот рев реак ци он ный наст рой со сто ро-
ны про по вед ни ков ис ла ма по от но ше нию к «не вер ным», вве ла 

ИЗ ИС ТО РИИ  
РАЗ ВИ ТИЯ  

НА ЦИОНАЛЬ НЫХ 
УЧЕБ НЫХ ЗА ВЕ ДЕ НИЙ 

В ЮЖ НОМ  
КА ЗА Х СТАНЕ  

В КО ЛО НИ АЛЬ НЫЙ 
ПЕ РИ ОД
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зап рет на въезд в Ка за хс тан мулл, вы ход цев из 
сред неазиатс ких ханс тв и да же ко рен ных ка за-
хов, по лу чив ших об ра зо ва ние в Сред ней Азии. 
Бы ло ре ше но прио стано вить ст рои тель ст во но-
вых ме че тей и ока за ние ма те ри аль ной по мо щи в 
отк ры тии кон фес сиональ ных школ. 

В 1877 го ду Ми нис терст вом на род но го прос-
ве ще ния был вы ра бо тан проект инст рук ции инс-
пек то рам ка за хс ких, баш кирс ких, та та рс ких 
школ. 

Инс пек ти ро ва нию под ле жа ли: 1) все на хо-
дя щиеся в учеб ном ок ру ге, при ко то рых сос тоял 
инс пек тор, ино род чес кие шко лы и учи ли ща для 
нех рис ти ан-ино род цев; 2) ли ца, за ни мающиеся 
част ным и до маш ним обу че нием ино род цев. 

Му суль манс кие учеб ные за ве де ния мог ли 
быть отк ры ты толь ко с раз ре ше ния учеб но го 
на чаль ст ва Ми нис терс тва на род но го прос ве ще-
ния. Со дер жа те ли или уч ре ди те ли уже су ще ст-
во вав ших школ обя за ны бы ли зая вить учеб но му 
на чаль ст ву, ко то рое и ут ве рж да ло их су ще ст во-
ва ние. 

В мек те бах долж ны бы ли упот реб лять ся 
толь ко пе чат ные ру ко во дс тва, при чем для пре-
по да ва ния ма го ме танс ко го ве роуче ния до пус-
ка лись лишь одоб рен ные цен зу рой, а по дру гим 
пред ме там – одоб рен ные сверх то го учеб ным на-
чаль ст вом. Инс пек тор дол жен был сле дить, что-
бы во всех ино род чес ких учи ли щах бы ли вве-
де ны: во-пер вых, в мек те бах – имен ные спис ки 
уче ни ков с ука за нием зва ния, воз рас та, вре ме ни 
пос туп ле ния в учи ли ще и вы бы тия из не го; во-
вто рых, в мед ре се – кни ги о жи ву щих в учеб ном 
за ве де нии ша гир дах с оз на чен ны ми све де ниями 
и ука за нием мес та жи тель ст ва ша гир да, а так же 
то, из ка ко го мед ре се или мек те ба он пос ту пил. 
За ве дующие мек те бов и мед ре се еже год но по да-
ва ли инс пек то ру точ ные ста тис ти чес кие све де-
ния о лич ном сос та ве учеб ных за ве де ний. 

Инс пек тор оп ре де лял при ме ни тель но к мест-
ным ус ло виям вре мя и по ря док учеб ных за ня тий 
по всем пред ме там обу че ния и про дол жи тель-
ность ка ни кул. Что же ка сает ся пе ре пис ки инс-
пек то ра с за ве дующи ми мед ре се и мек те бов, то 
до пер во го ян ва ря 1880 го да она произ во ди лась 
на та та рс ком язы ке, то есть инс пек тор дол жен 
был при ни мать бу ма ги, на пи сан ные на этом 
язы ке, от се бя же пи сать на русс ком с пе ре во дом 
на та та рс кий. С пер во го ян ва ря 1880 го да пе ре-
пис ка долж на бы ла вес тись иск лю чи тель но на 
русс ком язы ке. Инс пек то ру по да ва лись про ше-
ния об отк ры тии но вых мек те бов и мед ре се. Он 
пе ре да вал их по пе чи те лю ок ру га, от ко то ро го 
за ви се ло раз ре ше ние на отк ры тие му суль манс-

ких учеб ных за ве де ний в том толь ко слу чае, при 
про ше ниях бы ли предс тав ле ны: 1) обя за тель ст-
ва о со дер жа нии русс ких клас сов на счет уч ре-
ди те лей мед ре се и мек те бов; 2) подт верж де ние 
об ще ст ва о же ла нии отк рыть учеб ное за ве де ние 
с обоз на че нием средс тв, для дос та точ но го ма те-
ри ально го обес пе че ния отк ры ваемых мед ре се и 
мек те бов. 

При чем раз мер жа ло ва ния учи те лю русс ких 
клас сов не дол жен был быть ме нее 350 руб лей в 
год [2]. 

Но идея об отк ры тии му суль манс ких учеб-
ных за ве де ний с русс ки ми клас са ми не во зы ме ла 
ус пе ха, осо бен но на тер ри то рии Юж но го Ка за х-
стана. 

C при хо дом но во го ге не рал-гу бер на то ра 
Тур кес танс ко го края Н. О. Ро зен ба ха в 1884 го-
ду на чи нает ся пе ри од иных от но ше ний к ре ли-
ги оз ным шко лам. Ес ли быв ший ге не рал-гу бер-
на тор Тур кес танс ко го края К.П. фон-Кауф ман 
при дер жи вал ся по ли ти ки нев ме ша тель ст ва во 
внут рен нюю жиз нь му суль манс ких школ, то его 
преем ни ки – ге не рал Ро зен бах и ба рон Вревс кий 
сом не ва лись в пра виль ности дан ной по ли ти ки.

В на ча ле 1884 го да Ро зен бах рас по ря дил ся 
соз дать ко мис сию по воп ро су о му суль манс кой 
про па ган де. Ко мис сия ука за ла на необ хо ди мос ть  
при вес ти в точ ную из ве ст нос ть ко ли че ст во му-
суль манс ких школ и под чи нить их «русс ко му 
го су да рст вен но му над зо ру» [3]. 

Дан ное ре ше ние не мог ло быть при ве де но 
в ис пол не ние в пол ной ме ре, осо бен но в мес-
тах про жи ва ния ко че во го на се ле ния. Нех ват ка 
штат ных еди ниц в инс пек ции на род ных учи-
лищ, раз лич ные ме ры по при тес не нию ино род-
ных учеб ных за ве де ний соз да ва ли ус ло вия для 
их не ле галь но го су ще ст во ва ния. Единст вен ным 
ис пол ни тель ным ор га ном, в си ле ко то ро го бы ла 
воз мож нос ть по выяв ле нию бо лее точ но го ко-
ли че ст ва му суль манс ких школ, яв ля лись участ-
ко вые прис та вы, од на ко и здесь вс тре ча лись 
пре пя тст вия. При со вер ше нии объез дов, вс тре-
ча лось не доб ро же ла тель ное от но ше ние со сто-
ро ны мест но го на се ле ния к по ли цей ско му пат-
ру ли ро ва нию. Бы ло необ хо ди мо, что бы в сре де 
ко рен но го на се ле ния на хо ди лись «бла го на деж-
ные» для царс кой ад ми нист ра ции лю ди, при чем 
как сре ди учи те лей, так и сре ди уча щих ся. Та кое 
внед ре ние в сре ду му суль ман хрис тиан мог ло 
выз вать от ри ца тель ную реак цию. 

Но ге не рал Ро зен бах к дан но му воп ро су ре-
шил по дойти бо лее ос то рож но. Так как сис те ма 
иг но ри ро ва ния, расс чи тан ная на упа док му суль-
манс ких школ ес те ст вен ным пу тем не оп рав да-
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лась, то бы ло ре ше но выд ви нуть в про ти во вес 
им русс ко-ту зем ные шко лы. Эти учеб ные за ве-
де ния соеди ня ли в се бе му суль манс кий мек теб и 
русс кую шко лу гра мо ты. 

В 1887 го ду Ро зен бах об ра тил ся в ми нис-
терс тво прос ве ще ния с боль шим док ла дом. В 
од ном из пунк тов док ла да го во ри лось о том, 
что «… уп рав ле ние учеб ны ми за ве де ниями края 
имеет в своем шта те толь ко двух инс пек то ров 
на род ных учи лищ, ко то рым не под си лу устано-
вить конт роль за все ми ре ли ги оз ны ми шко ла ми 
все го Тур ке стана. Необ хо ди мо уч ре дить осо бую 
долж нос ть инс пек то ра му суль манс ких школ, 
по при ме ру Ка за нс ко го и Орен бург ско го ок ру-
гов…» [4]. 

В ре зуль та те нас тойчи вос ти ге не ра ла Ро-
зен ба ха в 1890 го ду бы ла уч реж де на долж нос ть 
спе ци ально го инс пек то ра му суль манс ких школ 
Тур кес танс ко го края. Инс пек то ром был наз-
на чен пре по да ва тель учи тельс кой се ми на рии 
В.П.  На лив кин. Зна ток ис то рии Тур ке стана, вла-
дев ший арабс ким, пер сидс ким и уз бе кс ким язы-
ка ми, инс пек тор На лив кин был ор га ни за то ром 
пер вой русс ко-ту зем ной шко лы, на пи сал ряд 
тру дов по ис то рии мест но го края, сос та вил се-
рию учеб ни ков и ру ко во дс тв. Он при дер жи вал-
ся ру си фи ка то рс кой по ли ти ки по от но ше нию к 
мест но му на се ле нию. И для прет во ре ния своих 
за мыс лов в жиз нь счи тал необ хо ди мым на чать 
с му суль манс ких школ. Вве де ние пре по да ва ния 
русс ко го язы ка в мек те бах и мед ре се яв ля лось 
ос но вой для дос ти же ния це ли. Но упор ное соп-
ро тив ле ние со сто ро ны ру ко во ди те лей мед ре се, 
под дер жи ваемое мест ной фео даль ной вер хуш-
кой и ду хо ве нст вом, сби ва ло все пла ны инс-
пек то ра. В раз лич ные от де ле ния царс кой ад ми-
нист ра ции на но вов ве де ния На лив ки на сы пал ся 
шк вал жа лоб, кляуз и до не се ний, за час тую не 
имевших под со бой реаль ной поч вы. 

Для на ча ла он пред ла гал отк рыть при мед-
ре се кур сы русс ко го язы ка. А оп ла та учи те лю 
долж на бы ла произ во дить ся из ва куф ных сумм 
каж до го мед ре се. На та кую по станов ку воп ро-
са да же воен ные гу бер на то ры отоз ва лись от ри-
ца тель но. В пер вую оче редь дос та точ но бы ло 
вз гля нуть на русс ко-ту зем ные шко лы, где пре-
по да ва ние русс ко го язы ка и изу че ние его «ино-
род ца ми» ос тав ля ло же лать луч ше го. Ис поль-
зо ва ние ва куф ных средс тв для оп ла ты учи те лю 
русс ко го язы ка гу бер на то ры пос чи та ли неп ри-
лич ной и рис ко ван ной ме рой. 

Та ким об ра зом, отс таивая свою неп ри кос-
но вен ность, мед ре се наш ли своих неожи дан ных 
за щит ни ков в ли це воен ных гу бер на то ров Рос-

тов це ва и Ко роль ко ва. Бо лее то го, этот воп рос 
при вел к внут ри ве до мст вен ной расп ре сре ди 
царс ких чи нов ни ков. Осо бен но силь но эти раз-
ног ла сия воз ник ли меж ду инс пек то ром На лив-
ки ным и глав ным инс пек то ром на род ных учи-
лищ Тур кес танс ко го края Ф. Ке ре нс ким. 

В ре зуль та те эти со бы тия при ве ли к уп ра-
зд не нию долж нос ти осо бо го инс пек то ра по му-
суль манс ким шко лам в 1895 го ду. На тиск по 
ре фор ми ро ва нию мед ре се с это го мо мен та зна-
чи тель но ос лаб. 

За вре мя своей дея тель ности в долж нос ти 
инс пек то ра му суль манс ких школ На лив кин сос-
та вил «инст рук цию для стар ших му да ри сов мед-
ре се Тур кес танс ко го края». На до за ме тить, что 
инст рук ция спо со бс тво ва ла не ко то ро му упо ря-
до че нию ра бо ты мед ре се. Был уси лен конт роль 
за дея тель ностью хо зяй ст вен ных по пе чи те лей 
(му та вал ли). Пос ле об на ро до ва ния инст рук ции 
не ко то рые ша гир ды ста ли пи сать в мест ные га-
зе ты о бе зоб ра зиях и злоу пот реб ле ниях со сто-
ро ны му да ри сов и му та вал ли. Так же ша гир ды 
по лу чи ли пра во из би рать дру го го учи те ля и хо-
зяй ст вен но го по пе чи те ля. 

Еще од ним по ло жи тель ным мо мен том для 
мед ре се бы ло пред ло же ние На лив ки на ввес ти 
обу че ние арабс ко го язы ка и изу че ние Ко ра на 
на род ном язы ке. Но здесь свой от каз влас ти 
апел ли ро ва ли опа се нием про во ка ции му суль-
манс ко го фа на тиз ма и прог рес са мест ной на-
циональ ной куль ту ры. Од на ко нес мот ря на 
ре фор ма то рс кие ст рем ле ния в об ра зо ва нии 
На лив кин так же яв лял ся сто рон ни ком об ще че-
ло ве чес ких цен нос тей. Он отк ры то выс ту пал с 
осуж де нием хи ще ния, по бо ров, вы мо га тель ст-
ва и т. д. со сто ро ны от дель ных предс та ви те лей 
русс кой ад ми нист ра ции. 

Тур кес танс кий край на чал за се лять ся кре  - 
по ст ны ми крес тьяна ми рань ше, чем за воеван-
ные русс ки ми вой ска ми, осо бен но ре ги оны Се-
ми речья, где с 1847 по 1867 го ды на хо ди лось 
15000 русс ких ко ло ний. Кро ме то го, хлы ну ла 
вол на эмиг ран тов в Са мар канд, Фер га ну и ст-
ра ны транс кас пийско го ре ги она. В этих ус ло-
виях ес те ст вен но вс та вал воп рос об об ра зо ва-
нии де тей пе ре се лен цев, а так как в тот пе ри од 
не су ще ст во ва ло светс ких учеб ных за ве де ний 
в ре ги оне, то и не бы ло аль тер на ти вы цер ков-
но-при хо дс ким шко лам. Та кие учеб ные за ве де-
ния на тер ри то рии Ка за х стана бы ли двух ти пов, 
шко лы гра мо ты и мис сионерс кие. 

В ос нов ном учи те ля цер ков но-при хо дс ких 
школ име ли сред нее и на чаль ное об ра зо ва ние, а 
мно гие и вов се бы ли без об ра зо ва ния. Ква ли фи-



Вестник КазНУ. Серия историческая. №1 (80). 201682
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ци ро ван ные пре по да ва те ли не име ли ни ка ко го 
же ла ния ра бо тать в этих шко лах, так как жа ло-
ванье бы ло нез на чи тель ным (100-150 руб лей в 
год), в то вре мя как в учеб ных за ве де ниях Ми-
нис терс тва на род но го прос ве ще ния око ло 360 
руб лей в год. За ко ноучи те ли же в цер ков но-при-
хо дс ких шко лах по лу ча ли еще мень ше – от 50 до 
100 руб лей в год [5]. 

Од на ко, нес мот ря на от су тс твие под го тов-
лен ных учи те лей, труд нос ти с по ме ще ниями, 
учеб ни ка ми и мно гое дру гое, чис ло цер ков но-
при хо дс ких школ рос ло из го да в год, улуч ша-
лись ме то ды пре по да ва ния в них, вво ди лись но-
вые дис цип ли ны. Но ос нов ной целью этих школ 
по-преж не му ос та ва лось ре ли ги оз но-нравст вен-
ное вос пи та ние. 

Как уже из ве ст но, обу че ние в кон фес-
сиональ ных учеб ных за ве де ниях за тя ги ва лось, 
что в ос нов ном бы ло ха рак тер но для мек те бов 
и мед ре се, но та кая проб ле ма су ще ст во ва ла и в 
дру гих ре ли ги оз ных шко лах. Од ной из при чин 
яв ля лось то, что ро ди те ли за би ра ли своих де тей 
из школ на неоп ре де лен ный срок для ре ше ния 
до маш них проб лем. Они за ни ма лись тор гов лей 
на рын ках, по мо га ли ро ди те лям по ре мес лу, или 
приз на ва лись ро ди те ля ми ма ло воз раст ны ми для 
за ня тий в шко ле. За тем возв ра ща лись в шко лы и 
про дол жа ли уче бу, отс та вая по прог рам ме. 

Тем не ме нее, чис ло цер ков но-при хо дс ких 
школ с каж дым го дом рос ло по всей тер ри то-
рии Ка за х стана в свя зи с уве ли че нием ко ли че ст-
ва русс ко го на се ле ния. Нап ри мер, в Ак мо линс-
кой об лас ти с 71 в 1900 го ду до 120 в 1913. В 
Тур кес танс ком крае цер ков но-при хо дс кие шко-
лы на хо ди лись в ос нов ном в Се ми ре ченс кой и 
Сыр-Дарь инс кой об лас тях. К 1916 го ду в крае их 
нас чи ты ва лось 106, во всем Ка за х стане – 335. В 
ос нов ном это бы ли шко лы с трех лет ним кур сом 
обу че ния [6]. 

Ис то ри чес ки сло жи лось так, что на тер ри-
то рии Ка за х стана про жи ва ли на ро ды, ис по ве-
до вав шие раз ные ре ли ги оз ные убеж де ния, в ос-
нов ном му суль ма не и пра вос лав ные хрис тиане. 
У них бы ли свои кон фес сиональ ные шко лы, раз-
ня щиеся друг от дру га по со дер жа нию и ме то-
дам пре по да ва ния, они на хо ди лись в не рав ном 
по ло же нии. Му суль манс кие и ев рей ские учеб-
ные за ве де ния прес ле до ва лись ко ло ни альны ми 
влас тя ми, мно гие из них вы нуж де ны бы ли дей-
ст во вать не ле галь но, цер ков но-при хо дс кие же 
шко лы на хо ди лись в бо лее при ви ле ги ро ван ном 
по ло же нии. Од на ко хо чет ся от ме тить и общ нос ть  
этих школ, она зак лю чает ся в том, что кон фес-
сиональ ные шко лы, нев зи рая на их сла бос ти и 

не дос тат ки, ст ре ми лись за ло жить в своих вос пи-
тан ни ках проч ную нравст вен ную ос но ву. 

В не ме нее слож ном по ло же нии на хо ди лись 
ев рей ские шко лы. Точ ное ко ли че ст во та ких 
учеб ных за ве де ний на тер ри то рии Ка за х стана 
оп ре де лить прак ти чес ки не воз мож но. Под вер-
гаясь раз лич ным при тес не ниям со сто ро ны 
царс кой ад ми нист ра ции, на хо дясь за час тую на 
по лу ле галь ном по ло же нии, эти шко лы бы ли 
ма ло чис лен ны. Ко неч но же, не боль шое ко ли-
че ст во этих учеб ных за ве де ний оп ре де ля лось в 
пер вую оче редь ма ло чис лен нос тью ев рей ско го 
на се ле ния, про жи ваемо го в ре ги оне. Не до вер-
чи вое от но ше ние му суль манс ко го ду хо ве нс тва 
так же под та чи ва ло и без то го шат кое по ло же ние 
этих школ. Как и все кон фес сиональ ные учеб-
ные за ве де ния, эти шко лы но си ли ре ли ги оз ный 
ха рак тер обу че ния. 

В 1901 го ду Ми нис терс тво на род но го прос-
ве ще ния ре ши ло ре фор ми ро вать так на зы ваемые 
хе де ры – на чаль ные ев рей ские шко лы. Со дер жа-
те ли этих школ обя за ны бы ли пре по да вать в них 
русс кий язык и ариф ме ти ку. А те, кто ре шил ся 
отк рыть по доб ную шко лу, дол жны были иметь 
об ра зо ва тель ный ценз. 

С расп рост ра не нием светс ко го об ра зо ва ния 
на тер ри то рии Ка за х стана ев рей ское на се ле ние 
ста ло ст ре мить ся дать своим де тям ев ро пейс-
кий уро вень зна ний. В свя зи с бо лее тя же лым 
ма те ри аль ным по ло же нием учи те лей ев рейс ких 
школ, по срав не нию с дру ги ми кон фес сиональ-
ны ми учеб ны ми за ве де ниями, все имеющие 
светс кие зна ния ст ре ми лись ид ти пре по да вать 
в русс кие шко лы. Для это го они долж ны бы ли 
при нять хрис тианс кую ре ли гию. Од на ко пос ле 
каз ни на ро до воль ца ми Алек санд ра II ев рейс ких 
де тей ста ли из го нять из русс ких школ, сок ра тил-
ся прием и в выс шие учеб ные за ве де ния. 

И нель зя ска зать, что эта тен ден ция бы-
ла вре мен ной. В сек рет ном пись ме гос по ди ну 
Глав но му инс пек то ру на род ных учи лищ Тур-
кес танс ко го края от ян ва ря 1914 го да Ми ни стр 
на род но го прос ве ще ния гос по дин Л. Кас со пи-
сал об не мед лен ном уволь не нии пре по да ва те лей 
ев реев из учеб ных за ве де ний: «… эти учи те ля 
при ня ли хрис тианс тво и по лу чи ли мет ри чес кие 
сви де тель ст ва о Свя щен ном Кре ще нии не за кон-
но, у пас то ра Пир са» [7]. 

Та ким об ра зом, мож но конс та ти ро вать сле-
дующее. Во-пер вых, мек те бы и мед ре се яв ля лись 
тра ди ци он ной фор мой обу че ния на се ле ния Юж-
но го Ка за х стана. Од на ко, мек те бы для осед лых и 
ко че вых на ро дов об ла да ли своими спе ци фи чес-
ки ми осо бен нос тя ми, свя зан ными, преж де все го, 
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с эко но ми чес ким ук ла дом. В по ли ти ке царс ко го 
пра ви тель ст ва по от но ше нию к му суль манс ким 
учеб ным за ве де ниям проис хо ди ла транс фор ма-
ция, вы ра зив шаяся в по во ро те от под держ ки до 
пол но го конт ро ля и зап ре та. Во-вто рых, нес мот-

ря на то, что под дав ле нием ре ли ги оз ных и эт ни-
чес ких об щин на тер ри то рии Юж но го Ка за х стана 
отк ры ва лись на циональ ные шко лы, царс кое пра-
ви тель ст во про во ди ло по ли ти ку на силь ст вен ной 
хрис тиа ни за ции и ру си фи ка ции. 
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Ах ме то ва Г.М.

Истори чес кий опыт  
приг ра нич ного сот руд ни чес тва 

Ка зах стана с Китаем и  
Мон голией  

(в кон це XIX – на ча ле XX ве ков)

В статье на ос но ве ана ли за ар хив ных до ку мен тов и ста тис ти чес-
ких ма те риалов расс мот ре ны воп ро сы приг ра нич но го сот руд ни чест-
ва Ка за х стана с Ки таем и Мон го лией на ру бе же сто ле тий. Ана лиз ар-
хив ных ма те риалов поз во лил ос ве тить та кие воп ро сы, как све де ния 
об эт ни чес ком сос та ве тор гов цев, мес та вы хо да куп цов, раз ме ры ка-
пи та ла. На ос но ве ста тис ти чес ких дан ных по ка зан то ва ро обо рот на 
гра ни це, све де ния о конт ра бан де, ас сор ти мент то ва ров экс пор та и 
им пор та. Ана лиз со дер жа ния тор го вых до го во ров дает предс тав ле-
ние о взаимоот но ше ниях приг ра нич ных тер ри то рий. В статье про ве-
ден ана лиз в раз ре зе та ких клю че вых сос тав ляющих внеш неэко но-
ми чес кой дея тель ности, как внеш няя тор гов ля, миг ра ции, обу че ние 
язы кам. Приг ра нич ные ре ги оны в си лу своего геоэко но ми чес ко го по-
ло же ния выс ту пают в ка че ст ве ес те ст вен ных «мос тов» эко но ми чес ко-
го сот руд ни чест ва со сед них ст ран; при этом их раз ви тие в наи боль-
шей сте пе ни за ви сит от ха рак те ра эко но ми чес ких и по ли ти чес ких 
взаимоот но ше ний на меж го су да рст вен ном уров не, от соот но ше ния 
кон такт ных и барь ер ных функ ций гра ниц. 

Клю че вые сло ва: та мож ни, ас сор ти мент вво зи мых то ва ров, экс-
порт, куп цы, тор го вые фак то рии. 

Akhmetova G.M.

Historical experience of 
cross-border cooperation of 
Kazakhstan with China and 

Mongolia (In the late XIX-early 
XX centuries)

The article based on the analysis of archival documents and statisti-
cal materials the issues of cross-border cooperation between Kazakhstan 
and China and Mongolia at the turn of the century. An analysis of archival 
materials allowed highlighting issues such as information on the ethnic 
composition of traders, merchants, the exit site, the amount of capital. 
Based on statistical data shows turnover on the border, information on 
smuggling, the range of export and import goods. Analysis of the content 
of trade agreements gives an idea of   the relationship of border areas.The 
article analyzes the key components in the context of foreign trade activi-
ties such as foreign trade, migration, language training. Border regions due 
to its geo-economic position act as a natural «bridges» economic coopera-
tion of neighboring countries; while their development is most dependent 
on the nature of economic and political relations at the international level, 
the ratio of the contact and barrier functions of the borders.

Key words: trade, fairs, export goods, import, entrepreneurs, agriculture.
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Қа зақ стан Қы тай мен және 
Моң ғолия мен шекара лас 

ынты мақ тастығының тарихи 
тәжірибесі (XIX ғ со ңын да- 
XX ға сыр лар дың ба сын да)

Ма қа ла мұ ра ғат тық құ жат тар мен ста тис ти ка лық ма те ри ал дар ды 
ға сыр дың то ғы сын да ғы Қа зақ стан мен Қы тай, Моң ғо лия ара сын да ғы 
транс ше ка ра лық ын ты мақ тас тық мә се ле ле рін тал дау ға не гіз дел ген. 
Мұ ра ғат тық ма те ри ал ды тал дау сау да гер лер дің эт ни ка лық құ ра мы, 
кө пес тер дің пай да болуын , ка пи тал дың со ма сы тұ ра лы ақ па рат ты 
жа рық қа шы ға ра ды. Ста тис ти ка лық де рек тер дің не гі зін де ше ка ра-
сын да айна лы мы, конт ра бан да ту ра лы ақ па рат ты, экс порт тық жә не 
им по рт тық тауар лар дың ас сор ти мен тін көр се те ді. Сауда шарт тың 
маз мұ нын тал дау ше ка ра лық ай мақ тар дың өза ра қа рым-қа ты нас ту-
ра лы тү сі нік бе ре ді. Ма қа ла сырт қы сау да, кө ші-қон, сау да қыз ме ті 
ая сын да не гіз гі ком по не нт те рін тал дайды. Ше ка ра ай мақ тар геоэко-
но ми ка лық жағ дайы көр ші ел дер мен эко но ми ка лық ын ты мақ тас тық-
та та би ғи «кө пір лер» бол ды. 

Тү йін  сөз дер: ке ден, шы ға ры ла тын тауар түр ле рі, экс порт, кө пес-
тер, сау да-са ттық оры ны.
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Важ ную роль в эко но ми ке края иг ра ла тор гов ля с соп ре дель-
ны ми го су да рс тва ми. Очень слож но выч ле нить в ре гиональ ном 
от но ше нии ко ли че ст во вы во за и вво за, так как ре ги он яв лял ся 
тран зит ным пунк том. От ме тим, что на ка ну не пер вой ми ро вой 
вой ны об щий обо рот тор гов ли с Ки таем и Мон го лией сос тав-
лял свы ше 15 мил лио нов руб лей [1]. 

То ва ры, про во зи мые че рез гра ни цу, ну ме ро ва лись и де ли-
лись на ка те го рии: 1. Жиз нен ные при па сы (1-70: пше ни ца, чай, 
соль, мя со, ко жи); 2. Сы рые и по лу об ра бо тан ные ма те ри алы 
(71-200: вой лоч ные ма те ри алы, вы де лан ные ко жи); 3. Жи вот-
ные (201-208); 4. Из де лия (209-286: чу гун ные, же лез ные, жес-
тя ные пред ме ты, тка ни) [2]. 

Исс ле до ва тельс кий ин те рес предс тав ляют ус ло вия приг ра-
нич ной тор гов ли, ас сор ти мент то ва ров, чис ло предп ри ни ма те-
лей во внеш не тор го вых опе ра циях. 

Тор го вые свя зи Ка за х стана с Ки таем имеют древ нюю ко-
ло рит ную ис то рию. В статье не ста вит ся за да ча по ка зать эво-
лю цию эко но ми чес ких свя зей, тем бо лее с при соеди не нием 
Ка за х стана к Рос сии выш ел ряд до го во ров, устанав ли вающих 
по ря док и ус ло вия тор гов ли с Ки таем и Мон го лией, каж дый, 
из ко то рых мо жет быть пред ме том спе ци ально го изу че ния. 
Поэто му, не де лая экс курс в ис то рию взаимоот но ше ний, по ка-
жем реальное сос тоя ние тор гов ли на ру бе же XIX-XX ве ков. 

До се ре ди ны XIX ве ка тор гов ля ст рои лась на обы чаях и тра-
ди циях, тор го вые от но ше ния произ во ди лись преиму ще ст вен но 
че рез про жи вающих в Се ми па ла ти нс ке таш кент цев, бу хар цев, 
та тар и ка за хов. 

Ар хив ные ма те ри алы – от че ты за раз ные го ды о при воз ных 
и от во зи мых то ва рах тор гую щих куп цов, их ка пи та лах, при-
быв ших и убыв ших ка ра ва нах, де неж ных сум мах, поз во ляют 
выя вить вк лад мест но го предп ри ни ма тель ст ва во внеш не тор-
го вых опе ра циях. Ве до мос ть «О пог ра нич ных проис ше ст виях, 
о чис ле за дер жан ных конт ра бан ды и сде лан ных пои мок», поз-
во ляет выя вить слу чаи конт ра бан ды на гра ни це. Ве до мос ть «О 
куп цах, произ во дя щих тор гов лю с заг ра ни цей», сос тав лен ная 
в де пар та мен те та мо жен ных сбо ров в ян ва ре 1867 го да, по ка-
зы вает сос тав тор го вых предс та ви те лей на гра ни це. Ве до мос ть 
предс тав ле на в ал фа вит ном по ряд ке, с ука за нием сос лов но го 

ИСТОРИ ЧЕС КИЙ ОПЫТ 
ПРИГ РА НИЧ НОГО 
СОТ РУД НИ ЧЕС ТВА  

КА ЗАХ СТАНА  
С КИТАЕМ  

И МОН ГОЛИЕЙ 
(в кон це XIX – на ча ле  

XX ве ков)
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Истори чес кий опыт приг ра нич ного сот руд ни чес тва  Ка зах стана  с Китаем  и Мон голией 

ста ту са, на циональ ной при над леж нос ти предп-
ри ни ма те лей, по ка за ны сум мы вы во за и при во за 
то ва ров из Ки тая. 

Ана лиз комп лек са ма те риалов по ка зы вает, 
что тор гов ля ка за хс танс ких куп цов вдоль ка за-
хс танс ко го участ ка рос сийско-ки тайс кой гра ни-
цы бы ла ши ро ко расп рост ра нен ным яв ле нием. 
Так, по до ку мен там произ во ди ли торг 277 че ло-
век, из них куп цов – 107, ка за хов – 63, таш кен-
цев – 75, бу хар цев – 11, ка за ков – 9, ме щан – 2, 
один дво ря нин, один сул тан, 9 ки тай цев [3]. 

Куп цы бы ли предс тав ле ны с го ро дов: Та ра, 
Пет ро пав ловск, Омск, Се ми па ла ти нск, Усть-
Ка ме но горск, Кок пек ты, Ела бу га, Ко пал, Сер-
гио поль, Ялу то ро вск, Тю мень, Томск. Об щая 
сум ма при во за сос та ви ла 342746 руб лей, вы во за 
– 1013380 руб лей [4]. Сум ма при во за пре вы ша ла 
сум му вы во за, при чем ка за хи, таш кен цы за ни-
ма лись в ос нов ном вы во зом то ва ров, ки тай цы и 
бу хар цы – при во зи ли из де лия. Вы да ча би ле тов 
на заг ра нич ную тор гов лю, ор га ни за ция ка ра ван-
ной тор гов ли, спи соч ный сос тав тор гов цев на 
ка за хс танс ко-ки тайс кой гра ни це под роб но изу-
че на в исс ле до ва ниях Ж.К. Ка сым баева. 

Глав ны ми пунк та ми про во за то ва ров бы ли 
Зай санс кая та мож ня, Ал ка бекс кий и Ка тон-Ка-
ра гайс кий пунк ты [5]. А. Рад цич от ме чал, что 
тор гов ля с Ки таем на хо ди лась в ру ках се ми па-
ла ти нс ких куп цов, снаб жав ших то ва ра ми всю 
мест нос ть, при ле гающую к Зай санс ко му вод-
но му бас сейну [6]. В опе ра циях, свя зан ных с 
по куп кой-про да жей ско та в Синь цзя не, при ни-
ма ли учас тие две ка те го рии русс ко-под дан ных 
лиц: круп ные тор гов цы и мел кие. Еже год но в 
Се ми па ла ти нс ком и Тур кес танс ком та мо жен-
ных ок ру гах нес колько де сят ков та тар и ка за хов 
по лу ча ли би ле ты на пра во тор гов ли в Синь цзя-
не. Боль шая час ть куп цов из Се ми па ла ти нс кой 
об лас ти про да ва ла то ва ры в Чу гу ча ке, Коб до и 
Куль дже [7].

Ж. Ка сым баев на ос но ве ар хив ных дан ных 
по ка зы вает чис ло тор гов цев из чис ла му суль-
ман, рас се лив ших ся в го ро дах За пад но го Ки тая. 
По дан ным 1886 го да, чис лен нос ть рос сийс ких 
под дан ных в Куль джинс ком крае составляла: са-
мос тоя тель но за ни мающих ся тор гов лей – 25 че-
ло век, из них 1 ку пец, 13 ме щан, крес тьян – 8, 
при них жен и де тей – 69 че ло век; при каз чи ков 
и дру гих ра бот ни ков – 40, ка за хс ких тор гов цев и 
ка за ков 23 че ло ве ка, жен и де тей 41 че ло век, ра-
бот ни ков – 23. По ро ду за ня тий они раз де ля лись 
на хле бо паш цев – 11 че ло век, тор гов цев – 9, из-
воз чи ков – 2, ре мес лен ни ков – 2, лиц без оп ре де-
лен ных за ня тий – 9 [8].

В. Га лиев, расс мат ри вая воп ро сы приг ра нич-
ной тор гов ли, внес ог ром ный вк лад в ос ве ще ние 
эко но ми чес ких проб лем Ка за х стана. Ис поль зуя 
об шир ный круг ма те риалов ак то во го ха рак те-
ра, до ку мен ты та мо жен, им была предс тав ле на 
ар мия тор гов цев, со вер шав ших тор го вые опе ра-
ции на внеш нем рын ке. Исс ле до ва тель, расс мат-
ри вая тор гов лю ка за хс ких куп цов и тор гов цев на 
ру бе же ве ков, от ме чал: «В 1884 го ду для тор гов-
ли в Синь цзя не бы ло вы да но Се ми па ла ти нс ким 
об ла ст ным прав ле нием 57 тор го вых би ле тов, а 
1885 го ду – 28 и бы ло отп рав ле но 2 ка ра ва на в 
Чу гу чак, один – в Куль джу, два – в Коб до, 13 – 
в Уля су тай, Ма нас. Вы ве зе но то ва ров на сум му 
221766 руб лей че рез та мож ни Се ми па ла ти нс кой 
об лас ти в 1891 го ду и отп рав ле но 29 ка ра ва нов, 
час ть из ко то рых при над ле жа ла ка за хс ким тор-
гов цам» [9; 14]. 

В свя зи с при ня тием ль гот ных ме роп рия тий 
в об лас ти внеш ней тор гов ли рос ли ря ды предп-
ри ни ма те лей в заг ра нич ных опе ра циях. В 1898 
го ду тор гов лей в Чу гу ча ке за ни ма лось 23 че ло-
ве ка из чис ла круп ных куп цов, свы ше 100 тор-
гов цев, двое из ко то рых име ли ка пи тал по 250 
ты сяч руб лей, 3 – по 150 ты сяч, 14 – обо ро ты 
от 30 до 80 ты сяч руб лей [10]. Это при том, что 
кре дит на дан ные опе ра ции до пус кал ся в ог ра-
ни чен ных раз ме рах. 

Куп цы во внеш ней тор гов ле раз ви ли свою 
дея тель ность в ши ро ком масш та бе. Из ве ст ный в 
Куль дже тор го вец Му са баев вел свои тор го вые 
де ла с Моск вой и Ниж ним Нов го ро дом. Круп-
ные тор го вые до ма из Се ми па ла ти нс ка дер жа ли 
при каз чи ков. Рос сийс ких куп цов и тор гов цев 
нас чи ты ва лось в Урум чи 378 че ло век, из это го 
чис ла тор гов лей в ок ру ге за ни ма лись 183 че ло-
ве ка [11]. При этом тор гов цы де ли лись на три 
груп пы: мел кие тор гов цы; алып са то ры; круп ные 
куп цы. Мел кие тор гов цы (120 че ло век) тор го-
ва ли то ва ром, взя тым в кре дит, на ба за рах и в 
ау лах; вто рая груп па сос тояла из 43 че ло век, за-
ни мав ших ся скуп кой про дук ции у мест но го на-
се ле ния и сбы том по лу чен но го сырья кре ди то-
рам; круп ные куп цы име ли в Урум чи или Гу че не 
до ма с лав ка ми, в луч шим слу чае – то вар ные ск-
ла ды. По лу чая то вар от ком паньо нов и до ве ри-
те лей, за ни ма лись оп то вой про да жей ма ну фак-
ту ры ки тайс ким куп цам, име ли раз ветв лен ную 
сеть ла вок, кон тин гент при каз чи ков и са мос тоя-
тель но рас по ря жа лись тор го вы ми де ла ми. Но 
чис лен нос ть та ких куп цов бы ла ми ни маль ной 
– 6-20 че ло век. 

Ка за хи, уз бе ки, та та ры из дав на прис по со би-
лись вес ти тор го вые опе ра ции в этом ре ги оне. 
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В  свя зи с расп рост ра не нием яр ма рок дея тель-
ность ка за хс танс ких куп цов на внеш нем рын ке 
ста ла еще ве со мее. 

5 фев ра ля 1899 го да Омс кая ка зен ная па ла-
та в уп рав ле нии Се ми па ла ти нс ко го Та мо жен но-
го Ок ру га отп ра ви ла инст рук цию о при ме не нии 
по ло же ний о го су да рст вен ном про мыс ло вом на-
ло ге, где пот ре бо ва ло обя за тель ное дос тав ле ние 
све де ний об экс пор те рах и экс пе ди то рах при та-
мож нях и ли цах, вы пи сы ваю щих то ва ры за гра-
ни цей. Об экс пор те рах: кто, ка кой род то ва ров, 
на ка кую сум му, вы воз за гра ни цу. Для экс пе-
ди то ров: кто эти ли ца, со дер жат ли кон то ры и 
наем ных при каз чи ков или за ни мают ся экс пе ди-
то рс ким про мыс лом лич но, по ка ко му про мыс-
ло во му сви де тель ст ву. 

 Необ хо ди мо от ме тить и то обс тоя тель ст во, 
что ус ло вия пе ре хо да гра ни цы пос тоян но об-

нов ля лись. Нап ри мер, 24.05.1899 го да от воен-
но го гу бер на то ра Се ми па ла ти нс кой об лас ти 
на чальни ку Се ми па ла ти нс ко го Та мо жен но го 
Ок ру га пос ту пи ло рас по ря же ние – раз ре шить 
се ми па ла ти нс ко му ме ща ни ну Му ха мед Ша риф 
Фай зул ли ну про го нять скот и про во зить про-
дук ты жи вот но во дс тва из Ки тая че рез уро чи ще 
Укок в пре де лы Се ми па ла ти нс кой об лас ти от 
про хо да Улань-Да бу. При ус ло вии соп ро вож де-
ния их ст раж ни ка ми, ка ран ти ро ва нии ско та на 
гра ни це об лас ти в те че ние 21 дня для круп но-
го ро га то го ско та и 14 дней для мел ко го ско та 
и про дук тов (ЦГА РК, ф. 460, оп.1, д.19, л., 104, 
140). 

Ин те рес предс тав ляют мес та вы хо да, сос лов-
ный ста тус, сум му обо ро тов тор гов цев с Ки таем, 
ана лиз ар хив ных све де ний поз во лил сос та вить 
сле дующую таб ли цу.

Таб ли ца 1 – Спи сок лиц, произ во див ших торг че рез Ал ка бекс кий пе ре ход ной пункт за 1890 год. Русс кие по дан ные (ЦГА 
РК, ф. 342, оп.1, д. 536, л. 21)

 Мес то жи тель ст во  Сум ма при во за, 
в руб лях

 Сум ма вы во за, 
в руб лях

При каз чик куп ца 2 гиль дии Юсу па  Ка сиева, ка зах Зай санс ко го уез да 10274 406
 Тор гую щий ка зах Се ми па ла ти нс ко го уез да, произ во дил тор гов лю в Зай са не 3579,5 -
Кок пек тинс кий ме ща нин та та рин, про жи вал в Се ми па ла ти нс ке 1600 400
 Быв ший при каз чик куп ца Вис ку хи на, ка зах Зай санс ко го уез да 54,5
При каз чик се ми па ла ти нс ко го куп ца Байт аева, ка зах Се ми па ла ти нс ко го уез да, произ во-
дил торг в Зай са не 1702

Се ми па ла ти нс кий ме ща нин, про жи вал в Зай са не 3120,5
При каз чик се ми па ла ти нс ко го куп ца Юсу па, ка зах Се ми па ла ти нс ко го уез да 125,25
Ито го 18753,75 2508

Та ким об ра зом, из 7 за ре ги ст ри ро ван ных тор-
гов цев было 5 ка за хов, слу жив ших при каз чи ка ми у 
куп цов. Сум ма при во за пре вы си ла вы воз в 7,5 раз. 
Тор гующие – жи те ли Се ми па ла ти нс ка и Зай са на.

В сле дующей таб ли це при ве де ны све де ния о 
ро сийс ких  по дан ных, за ни мав ших ся ком мер чес-
ки ми опе ра циями на гра ни це че рез Ка тон-Ка ра-
гайс кий та мо жен ный пункт.

Таб ли ца 2 – Спи сок лиц, про во див ших торг че рез Ка тон-Ка ра гайс кий та мо жен ный пункт за 1898 год. Груп па А – русс кие 
по дан ные (ЦГА РК, ф. 342, оп.1, д. 527, л. 48, 56)

Русс кие по дан ные При воз Вы воз  Мес то жи тель ст во
Крес тья нин Ка за нс кой гу бер нии М.Мус та ки мов 2034 7233 Зы ря но вс кий руд ник
Ела бу жс кий ме ща нин Сте пан Епи фа нов 6364 2539 Ка тон-Ка ра гай 
Ка зах Усть-Ка ме но горс ко го уез да Сей сен бай 
Дже па таев 1 Чин гис тайская во лос ть

Крес тья нин Томс кой гу бер нии А. Бар су ков 910 1400 Де рев ня Чер но вая Томс кой гу бер нии
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Русс кие по дан ные При воз Вы воз  Мес то жи тель ст во
Крес тья нин Томс кой гу бер нии К.Ко но ва лов 266 330 Де рев ня Верх няя Бух тар ма
Ка зах Се ми па ла ти нс ко го уез да И.Аяга нов 1000 2000 Се ми та вс кая во лос ть

Се ми па ла ти нс кий ме ща нин В.Ту ра кин 100 Усть-Ка ме но горск

Крес тья нин Томс кой гу бер нии Н.Еки мов 242 181 Де рев ня Бе ре зов ка

 Бийс кий ме ща нин А.Кри чев цев 496  Бий ск

Ир би тс кий ме ща нин Н.Аса нов 160  Бий ск

 Сын чи нов ни ка П.Вы чаг жа нин 4963 Усть-Ка ме но горск

Ка зах Усть-Ка ме но горс ко го уез да М.Че гу лев 441 Чин гис тайская во лос ть

Ито го: 10817 19843

Продолжение таблицы 2

Сум ма вы во за пре вы шает при воз в 1,8 ра-
за. Ос нов ное пред поч те ние при да ва лось вы во-
зу. До ми ни ро ва ли тор гов цы из Томс кой гу бер-
нии и Усть-Ка ме но горс ко го уез да. Со ци аль ный 
сос тав предп ри ни ма те лей раз но род ный. Ки тай-
ские под дан ные, осу ще ств ляв шие внеш нюю 

тор гов лю, зна чи лись в груп пе «Б». В ар хив ных 
ис точ ни ках по ка за ны мес то жи тель ст во, сум мы 
при во за – вы во за то ва ров, эт ни чес кая при над-
леж нос ть. По ни жеп ри ве ден ной таб ли це мож но 
пос мот реть мес та вы хо да ки тайс ких под дан ных, 
за ня тых в приг ра нич ной тор гов ле. 

Таб ли ца 3 – Ки тай ские по дан ные, про шед шие гра ни цу в 1890 го ду (ЦГА РК, ф. 64, оп. 1, д.3842, л. 3)

Ки тай ские по дан ные При воз Вы воз  Мес то жи тель ст ва
 Сар т Иса ха Аб дул 247  Коб до
 Сар т А шим  Тур бу баев 1706 1486  Коб до
Ка зах Жа ния Жуасов 1565 1768 Ак коль 
Ка зах Ша рип  Тор гун баев 39  Сак сай
Ка зах Е. Ку ра лаев 955 518 Ак коль 
Ка зах А.Аши нов 1940 1160  Лан гу сун
Ка зах К. Му суль ма нов 315 178  Сак сай
Ка зах Ч. Бе ков 987 425  Лан гу сун
Ка зах Б. Ал таев 2223 353 Ак коль 
М. Тле ми сов 165 355 Ак коль 
Б. Чи теев 1010 94  Лан гу сун
Т. Урун баев 148 157  Лан гу сун
А. Кос таев 420 196  Лан гу сун
А. Ка ра баев 521 668  Лан гу сун
Д. Ку ду ров 1840 343  Лан гу сун
Т. Але кин 958 224  Лан гу сун
Д. До жен дер бе ков 218 270 Ак коль 
А. Ко ра баев 453 645  Лан гу сун
К. Тан ды баев 1134 886  Тол ба
Д. Джур гу нов 1259 716  Сак сай
С. Са ка нов 148 152 Ак коль 
Т. Ту ма нов 640 68  Сак сай
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Ки тай ские по дан ные При воз Вы воз  Мес то жи тель ст ва
А. Бай га бу лов 586 797  Сак сай
М. Ка бы ков 1530 478  Тол ба
Н. Уток паев 539 804  Сак сай
М. Ман ба сов 238 168  Сак сай
Ч. Джен де ра шев 237 64  Коб до
Т. Сат паев 110 Ан гу дай 
И. Аб ди жа пар ка нов 5138  Коб до
А. Ту лу тов, урян хаец 127 277 Уро чи ще Ка ная
Т. Тур ды баев, сарт 1154  Коб до

Продолжение таблицы 3

Из 31 предс та ви те ля тор гов ли – 27 ка за хов, 
3  сар та и один урян хаец. Это од но из сви де  - 
тель ств учас тия мест но го на се ле ния во внеш-
нетор го вых опе ра циях. 

 По ло же ние тор гов ли и тор гов цев в ки тайс-
ких го ро дах опи сы ва ли сов ре мен ни ки. Так, 
в  пись ме отс тав но го слу жа ще го Сер гея Ни ко-
лаеви ча Дмит риева, до ве рен но го бий ско го куп-
ца 2 гиль дии А.С. Ме нов щи ко ва воен но му гу-
бер на то ру сооб ща лось: «До ве ри тель мой, ку пец 
Ме нов щи ков, имея нес колько тор го вых от де лов 
в Бух тар минс ком крае, сбы вая там оте че ст вен-
ные то ва ры мест ным жи те лям, вы ме ни вает от 
них хлеб и дру гие про дук ты зем ле де лия. Из бы-
ток хле бов и ма ну фак тур ных то ва ров сбы вает 
в Ки тае. В 1897 го ду по же лав ос мот реть путь 
че рез Ка тон-Ка ра гай до го ро да Коб до, по ру чил 
от ме тить мес та в Ки тае, где удоб но об ра зо вать 
ск ла ды для то ва ров и изб рать мес то для пост-
рой ки ко же вен но го за во да у ки тайс кой гра ни цы 
для об ра бот ки сы рых кож, вы во зи мых из со сед-
ней не по дан ной Ки реевс кой во лос ти. Толь ко 
русс кие куп цы, ве ду щие нас тоящую тор гов лю 
за ку пают то ва ры на Ир би тс кой и ни же го родс-
кой яр мар ках. Кро ме куп цов пос тоян но ве ду-
щих тор гов лю с Ки таем лич но, или че рез до-
ве рен ных и при каз чи ков, мел кой раз воз ной и 
ме но вой тор гов лей вб ли зи гра ни цы за ни мают ся 
крес тьяне, ка за хи, та та ры, сар ты. Круп ные тор-
го вые фир мы или от дель ные куп цы, ве ду щие 
тор гов лю на ши ро кую но гу в се ве ро-за пад ном 
Ки тае нет. Тор гов ля с се ве ро-за пад ным Ки таем 
имеет: 1) иск лю чи тель но ме но вой и раз воз ной 
ха рак тер; 2)  неп ре мен ным ус ло вием ее ус пеш-
нос ти яв ляет ся дол гос роч ный кре дит. Глав ные 
пос ред ни ки этой тор гов ли, то есть от но си тель-
но круп ные куп цы ве ду щие пос тоян ную тор гов-

лю в Ки тае, приоб ре тают необ хо ди мые то ва ры 
в кре дит как у бийс ких и се ми па ла ти нс ких куп-
цов, так и у мос ковс ких фаб ри кан тов и круп ных 
тор го вых фирм, с ко то ры ми не пос редст вен но 
зак лю чают иног да сдел ки на Ир би тс кой и ни же-
го родс кой яр мар ках, за тем, в свою оче редь, на-
ла гая из ве ст ный про цент они вы дают то ва ры для 
заг ра нич ной тор гов ли вто рос те пен ным мел ким 
тор гов цам. Ко то рые, в свою оче редь, как и при-
каз чи ки об ме ни вают эти то ва ры сре ди ко чев ни-
ков на ус ло виях то го же са мо го кре ди та, без ко-
то ро го ко чев ни ки обойт ись не мо гут, не всег да 
рас по ла гая жи вот ны ми про дук та ми для об ме на, 
тог да как пот реб нос ть их в при воз ных то ва рах, 
стоит в свя зи с вре ме нем го да...» (ГАОО, ф. 172, 
оп.1, д 38842, л.2). 

Кро ме проб лем наз ван но го ха рак те ра, воз-
ни ка ли спор ные воп ро сы о ка че ст ве то ва ров. 
Рос сийская сто ро на для пре до тв ра ще ния под де-
лок, ста ви ла ус ло вие о клей ме на иност ран ные 
то ва ры. По ло же ние тор го вых от но ше ний в на-
ча ле XX ве ка мож но об ри со вать бо лее точ нее, 
ана ли зи руя «Об зор внеш ней тор гов ли Рос сии 
по Ев ро пейс кой и Азиатс кой гра ни цам за 1912 
год», в част нос ти раз дел 17 – све де ния о та мо-
жен ных уч реж де ниях, сос тоя щий из 9 пунк тов: 
пос туп ле ния та мо жен ных сбо ров; вы воз то ва ров 
за гра ни цу; при воз то ва ров из-за гра ни цы; тран-
зит ный то вар; заг ра нич ные пла ва ния; боль шой 
ка бо таж; ма лый ка бо таж; пас са жи рс кое дви же-
ние; за де рж ка конт ра ба нд ных то ва ров. Нуж но 
учес ть, что в при во зе и вы во зе по каж до му та мо-
жен но му уч реж де нию име но ва лись не все то ва-
ры, а толь ко глав ней шие, ха рак тер ные, ко то рые 
предс тав ляют в ка ком-ли бо от но ше нии осо бый 
ин те рес, это вы во зи мые с возв ра том пош ли ны, 
на ло же нием ак ци зов и дру гие. Поэто му весь ас-
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сор ти мент про во зи мых то ва ров вос стано вить 
слож но. В пас са жи рс ком дви же нии чис ло лиц, 
как вы быв ших за гра ни цу, так и при быв ших, по-
ка за но об щим ито гом, без оп ре де ле ния сос лов-
но го проис хож де ния, на циональ ности и по ла.

При воз то ва ров и вы воз под вер глись из ме-
не ниям по при чи нам по ли ти чес ко го ха рак те ра, 
эко но ми чес кой вы го ды, са ни тар но го сос тоя ния. 
Расс мот рим ди на ми ку при во за то ва ров в 90-е го-
ды XIX ве ка.

Таб ли ца 4 – При воз то ва ров че рез Зай санс кое та мо жен ное уч реж де ние (ЦГА РК, ф. 342, оп.1, д. 551, л.11)

1892 г. 1896 г.
Ко ли че ст во Це на, в руб. Ко ли че ст во Це на, в руб.

То ва ры 45000 пу дов 111000 34000 пу дов 163500
Скот 68000 го лов 156000 2100 го лов 42500

Ито го 267000 206000

За 4 го да прои зош ло су ще ст вен ное сни-
же ние при во за ско та, по вы ше ние цен на скот. 
Все го по 4 та мо жен ным уч реж де ниям при ве зе-

но то ва ров 1  247  000 пу дов на сум му 7  567  000 
руб лей. Ско та – 745  400 го лов на сум му 
2  531  000 руб лей.

Таб ли ца 5 – Вы воз то ва ров за гра ни цу по Зай санс кой та мож не (ЦГА РК, ф. 342, оп.1, д. 551, л.14)

1892 г. 1896 г.
Ко ли че ст во Це на Ко ли че ст во Це на 

То ва ры 37000 пу дов 297000 руб. 19650 пу дов 513500 руб.

В при во зе то ва ров прои зош ли из ме не ния: 
при сни же нии ко ли че ст ва уве ли чи вает ся це на. 
Вы во зи ли в ос нов ном про мыш лен ные то ва ры, 
из де лия фаб рик и за во дов. За че ты ре го да прои-
зош ло су ще ст вен ное уве ли че ние экс пор та при 
сни же нии им пор та.

Уп рав ле ния та мож ни сос тав ля ли спи сок же-
лающих отп ра вить ся в Ки тай и отп рав ля ли воен-
но му гу бер на то ру для по лу че ния заг ра нич ных 
би ле тов. 

Сд ви гом впе ред ста ло отк ры тие ль гот ной 
про да жи в приг ра нич ной по ло се на 50-верст-
ном расс тоя нии. В нояб ре 1894 го да в по сел ке 
Уральс кий отк ры лась яр мар ка – двух не дельная, 
ре зуль тат вве де ния в жиз нь «Пра вил о су хо пут-
ной тор гов ле» 1881 го да (ЦГА РК, ф. 342, оп.1, 
д. 793, л. 148). 

 Но это не ре ша ло все проб ле мы. Из-за час-
тых эпи де мий и бо лез ни ско та об ла ст ное на чаль-
ст во в де каб ре 1894 го да устано ви ло са ни тар ные 
ме ры: 1. Оп ре де ля лись спе ци альные пунк ты 
про го на ско та; устанав ли ва лась обя за тель ная 
де зин фек ция; мя со, со ло ни на и не топ ле ное мас-
ло зап ре ща лось про во зить ка те го ри чес ки; транс-

порт ные средс тва спе ци ально уку по ри ва лись и 
соп ро вож да лись ст ра жей. В про тив ном слу чае 
скот, при го няемый с заг ра ни цы, в осо бен нос ти с 
Мон го лии, возв ра щал ся об рат но. Но на чальник 
Се ми па ла ти нс ко го Та мо жен но го ок ру га не при-
нял рас по ря же ние к с ве де нию, выд ви нув та кие 
ар гу мен ты: тре бо ва ния про ти во ре чат Санкт-Пе-
тер бург ско му до го во ру, ме рой на ка за ния мо жет 
быть толь ко кон фис ка ция то ва ра, а не возв ра ще-
ние (ЦГА РК, ф. 800, оп. 1, д. 126, л. 139).

Это сви де тель ст во в заин те ре со ван нос ти та мо-
жен ных влас тей в рас ши ре нии тор го вых обо ро тов, 
нес мот ря на его из де рж ки. Чис ло предп ри ни ма те-
лей рос ло с каж дым го дом, в тор гов ле при ни ма ли 
учас тие предс та ви те ли всех эт ни чес ких групп. 

В 1908 го ду в Урум чинс ком ок ру ге бы ло 169 
че ло век ка за хов – мел ких предс та ви те лей тор-
гов ли, до ве рен ных куп цов 2 и 3 гиль дий, тор-
гую щих по тор го вым би ле там [12]. 

Че рез су хо пут ный путь в Ки тай (Зай санс кую 
та мож ню, Ал ка бекс кий и Ка тон-Ка ра гайс кий 
та мо жен ные пунк ты) бы ло вы ве зе но то ва ров 
на сум му 673802 руб ля и при ве зе но на сум му 
757995 руб лей. Пред ме ты вы во за: из де лия фаб-
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рик и за во дов; при во за: скот, хлеб, сырье. О 
раз ма хах тор гов ли и про мыш лен нос ти в Се ми-
па ла ти нс кой об лас ти сви де тель ст вуют дан ные 
Омс кой ка зен ной па ла ты за 1911 год. Вы да но 
сос лов ных ку пе чес ких сви де тель ств на сум му 
2820 руб лей (ЦГА РК, ф. 460, оп.1, д.31, л.48,  49).

В 1912 го ду бы ли за фик си ро ва ны слу чаи 
конт ра бан ды как в чер те та мо жен, так и не в ли-
нии. 6 по пы ток про во за на об щую сум му 168 
руб лей, ли ди ро вал Ка тон-Ка ра гайс кий рай он 
по за дер жа нию конт ра бан ды (ЦГА РК, ф. 478, 
оп.  2, д. 478, л. 41). 

Толь ко че рез Зай санс кий учас ток про ве зе но 
тран зит ных то ва ров в Ки тай все го 3448 пу дов на 
сум му 41376 руб лей, что сос тав ля ло от об ще го 
вы во за око ло 5% с сум мы (828330 руб лей) и 3% 
от ко ли че ст ва (96 ты сяч пу дов). Зай санс кая та-
мож ня уч ла та мо жен ных сбо ров на 975 руб лей, 
что объяс няет ся сум мой, ко ли че ст вом, ас сор ти-
мен том то ва ров. 

На пер вом мес те по сум ме вво за и при во за 
на хо дил ся Зай санс кий учас ток, на втором – Ка-
тон-Ка ра гайс кий. Сум ма при во за преоб ла да ла 
над сум мой вы во за, в то же вре мя цен ность вы-
во зи мых то ва ров сос тав ля ла за гра ни цу 8,9 руб-
лей, с Ки тая – 2,4. Ос нов ны ми эле мен та ми вы-
во за яв ля лись: чу гун ные, же лез ные, жес тя ные 
из де лия, бу маж ные тка ни, ке ро син. При во зи ли в 
ос нов ном чай кир пич ный, не вы де лан ные ко жи, 
ба раньи шку ры, вой лоч ный ма те ри ал. Все ка те-
го рии то ва ров, за иск лю че нием про ну ме ро ван-
ных с 201 по 208, вво зи лись и вы во зи лись в оди-
на ко вых про пор циях. Пер вая ка те го рия то ва ров 
поч ти рав но мер но шла по гра ни цам, сы рые и 
по лу об ра бо тан ные ма те ри алы на хо ди ли, ско рее, 
сп рос у мест но го на се ле ния. Не выяс нен воп рос 
о мес топ ре бы ва нии им пор ти руемых жи вот ных, 
при гон их пре вы шал в 2,1 ра за. Преоб ла да ние 
вы во за из де лий объяс няет ся рос том про дук ций 
фаб рик и за во дов, отк ры тием на се ве ро-вос то ке 
Ка за х стана тор го вых до мов, фирм, не пос редст-
вен но за ни мав ших ся расп рост ра не нием раз лич-
ных ма ну фак тур ных то ва ров. Фи ли алы бан ков в 
на ча ле XX ве ка пред по чи та ли кре ди то вать про-
мыш лен ную бур жуа зию, чем тор го вую. Поэто-
му труд но бы ло вк лю чить ся в про цесс тор гов ли 
но вич кам, имев шим не боль шой ка пи тал и ма лые 
на вы ки в заг ра нич ном тор ге. Та ким об ра зом, до-
го во ры, пра ви ла о тор гов ле меж ду дву мя ст ра на-
ми со дей ст во ва ли раз ви тию тор го вых от но ше-
ний на приг ра нич ных тер ри то риях, со дей ст вуя 
втя ги ва нию ре ги она в ми ро вой ры нок. Дан ная 
об лас ть яв ля лась тран зит ным пунк том про хо да 
ка ра ва нов, на се ле ние в си лу сло жив ших ся обс-

тоя тель ств заин те ре со ва но бы ло в учас тии во 
всех ком мер чес ких опе ра циях. В то же вре мя ос-
нов ной объем вы пол ня ло предп ри ни ма тель ст во 
ре ги она, как сло жив шееся в те че ние XIX сто ле-
тия, так и за рож дав шееся на на циональ ной ос но-
ве. По ли ти чес кая об станов ка имела оп ре де лен-
ное воз дейст вие на эко но ми чес кое сос тоя ние, 
что, в свою оче редь, от ра жа лось на ин те ре сах 
тор го во го на се ле ния

На ча ло пер вой ми ро вой вой ны прио стано ви-
ло даль нейший рост обо ро тов тор гов ли, выз вав 
нес та биль ность в от но ше ниях меж ду го су да рс  - 
тва ми. В це лом до го во ры рег ла мен ти ро ва ли пра-
во вую сво бо ду тор го во го предп рин има тель ст ва: 
ог ра ни че ние сво бо ды пе ред ви же ния; конт роль 
за ро дом про даж; не воз мож нос ть арен ды ма га-
зи нов и ла вок во внут рен них райо нах; от су тс-
твие ста ционар ных форм тор гов ли.

 Чис ло при быв ших пас са жи ров преоб ла да ло 
над убыв ши ми, приез жих ки тайс ких предп ри ни-
ма те лей бы ло боль ше. По Ал ка бекс ко му пунк ту 
вы бы ло – 307, при бы ло – 528; Ка тон-Ка ра гай-
ско му – 669 и 726; Зай санс ко му – 2895 и 4001 
че ло век (ЦГА РК, ф. 800, оп.1, д. 78, л. 49). 

Та ким об ра зом, пог ра нич ная тор гов ля с Ки-
таем ве лась по пе ре ход ным пунк там. Глав ны ми 
статьями вы во за слу жи ли: 84% – бу маж ные то-
ва ры, 9% – вы де лан ные ко жи, 7% – ос таль ные 
то ва ры. При во зи ли в ос нов ном – скот и сырье: 
36% при хо ди лось на скот, 27% – на не вы де лан-
ные кожи, 27% – вой лок, верб люжью и ба ранью 
шерс ти, 10% – ос таль ные то ва ры. 

Ар хив ные ма те ри алы дают све де ния о ли-
цах, произ во див ших торг с соп ре дель ны ми ст ра-
на ми. В ос нов ном это бы ли при каз чи ки, ме ща не 
и ка за хи. Вы воз сос тав лял 12%, при воз – 88% от 
все го обо ро та.

В 1912 го ду из Вос точ но го Ка за х стана в Ки-
тай выеха ло 1121 русс кий по дан ный и 2369 ки-
тайс ких, при бы ло 678 русс ких и 4078 ки тай цев 
[12; 119]. 

В за пад ных райо нах Синь цзя на глав ны ми 
фир ма ми бы ли: Эмиль Цин дель и Тверс кая ма ну-
фак ту ра, Да ни ло вс кая ма ну фак ту ра, Про хо ро вс-
кая ма ну фак ту ра, Гюб нер, Сав ва и За ха рий Мо-
ро зо вы, Шуй ская ма ну фак ту ра, Зи мин, Со ловь ев. 

До под пи са ния до го во ра ст роить тор го вые 
фак то рии в Мон го лии зап ре ща лось. Пу те ше ст-
вен ник В. Са пож ни ков от ме чал: «В 1909 го ду 
прие хал урян хайс кий ам ба и сло мал кры ши до-
мов русс ких тор гов цев» [13; 238]. Су ще ст во ва-
ло об щее пра ви ло – зап ре ще ние иност ран цам 
ст роить пос тоян ные пост рой ки на мон гольс кой 
тер ри то рии. 
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Истори чес кий опыт приг ра нич ного сот руд ни чес тва  Ка зах стана  с Китаем  и Мон голией 

 Все то ва ры при во зи лись и вы во зи лись из 
Мон го лии су хим пу тем час тью че рез Томс кую 
гу бер нию по Чуй ско му трак ту, а час тью че рез 
Се ми па ла ти нс кую об лас ть. Русс ко-ки тай ское 
об ще ст во отп ра ви ло па ро ход от То по ле ва мы са 
по Чер но му Ир ты шу в пре де лы Мон го лии. Эта 
по пыт ка увен ча лась ус пе хом и с 1911 го да на-
ча лось су до ход ное дви же ние в Мон го лию пос-
редст вом двух па ро хо дов об ще ст ва. Глав ны ми 
пред ме та ми вы во за из Мон го лии яв лял ся скот, 
шерс ть, кош ма и ко жи. Пред ме та ми вво за: чай, 
са хар, ке ро син, же ле зо, ма ну фак ту ра. В Коб-
до функ цио ни ро ва ли тор го вые фир мы Мо ки на, 
Аса но ва, в Уля су тае – Бо ду но вых, Иг на то вых 
(ЦГА РК, ф. 460, оп. 1, д. 20, л.2). 

В 1860 го ду в Ур ге бы ла уч реж де на пер вая 
русс кая ком мер чес кая фир ма, с ко то рой устано-
ви ли кон так ты куп цы Усть-Ка ме но горс ка, че рез 
 стани цы Ульбинс кую, Бух тар минс кую, Ал тайс-
кую. Раз ви тию русс ко-мон гольс кой тор гов ли 
со дей ст во ва ла фир ма «Сав ва Мо ро зов и его сы-
новья». 

Од ним их перс пек тив ных пунк тов мон гольс-
кой тор гов ли яв лял ся Зай сан, где тор го вые обо-
ро ты от дель ных куп цов и тор го вых фирм дос-
ти га ли зна чи тель ных сумм. Так то ва ри щест во 
«Ер зин и К» толь ко в 1911 го ду про да ло то ва-
ров на 155 ты сяч, а за ку пи ло сырья на 140 ты сяч 
руб лей [14]. 

В спис ке куп цов го ро да Зай са на за 1912 год 
мож но вс тре тить тор гов цев, чьи име на час то 
фи гу ри руют в до ку мен тах та мо жен: Са ги дул-
лаА был ха нов, Иб ра гим Ма на фов, Ло гин Со-
ро кин – предс та ви тель тор го во го до ма «Фи-
да Ах мед Боб кин и К», Су лей мен  Мер ген баев, 
Юсуф Сай фул лин, ме ща нин Ис ма гил  Ка ра ко-

жин, предс тав ляв ший из ве ст ный ку пе чес кий 
дом «Му ха мед жан  Фай зул лич Дев лет кельдеев с 
сы новьями», ка зах Ха сан Та ти мов и дру гие рос-
сийские по дан ные. 

По ли ти чес кие про цес сы в Мон го лии при ве-
ли к зак лю че нию сог ла ше ний эко но ми чес ко го 
ха рак те ра с соп ре дель ны ми го су да рс тва ми 21.10 
– 3.11. 1912 го да в Ур ге зак лю че но тор го вое сог-
ла ше ние меж ду Мон го лией и Рос сией. Са мос-
тоя тель ность мон гольско му пра ви тель ст ву раз-
ре ша лось во внут рен них воп ро сах, в ос нов ном 
сфе ре тор гов ли и про мыс лов. 

Ак ти ви за ция тор го вых от но ше ний в Мон-
го лии при ве ла к ре ше нию об обес пе че нии свя-
зи мон гольс ких же лез ных до рог с бли жай шей 
рель со вой сетью – Си би рс кой же лез ной до ро-
гой. К кон цу 1913 го да рос сийско-мон гольская 
тор гов ля раз ви лась, так как Ки тай, в си лу по-
ли ти чес ких при чин, воз дер жи вал ся от при во за 
своих то ва ров, чем вос пользо ва лись рос сийские 
ком мер сан ты.

Пер вая ми ро вая вой на ока за ла влия ние на 
расп рост ра не ние русс ких то ва ров в Мон го лии: 
не ко то рые то ва ры ста ли за ме щать ся ки тай ски-
ми, кро ме же лез ных и чу гун ных из де лий, га лан-
те рей ных, ба ка лей ных, мос ка тель ных то ва ров и 
спир та. 

Та ким об ра зом, нес мот ря на все слож нос-
ти, внеш не тор го вые опе ра ции фор ми ро ва ли 
ос но вы тор го вой бур жуа зии, в осо бен нос ти на-
циональ ной. Прек рас но зная мест нос ть, обы чаи 
близ ле жа щих тер ри то рий, ка за хи участ во ва ли в 
тор гов ле в ка че ст ве при каз чи ков. Со вре ме нем, 
на ко пив ка пи тал, наб рав опыт, уз нав пот реб нос-
ти рын ка, ка за хи ста ли про вод ни ка ми тор гов ли с 
Ки таем и Мон го лией
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Ма ли ков Б.

Қа зақ да ла сын да ғы бо лыс тық 
жүйе: Ба тыс-Сі бір жә не Да ла 

ге не рал-гу бур на тор лы ғы  
ма те ри ал да ры бо йын ша  

са лыс тыр ма лы ана лиз  
тә жі ри бе сі

Ма қа ла да ХІХ ғ. –  ХХ ғ. ба сын да ғы отар шыл Ре сей им пе риясы-
ның Қа зақ да ла сын да жүр гіз ген әкім ші лік саяси бас қа ру жүйе сін де гі 
ре фор ма лар дың бо лыс тар инс ти ту ты ның құ ры лу прин ци пі не ти гіз ген 
әсе рі қа рас ты ры ла ды. Со ны мен қа тар «бо лыс тық сұл тан» мен «бо лыс-
тық би леуші лер дің» сай ла ну ере же сі мен олар дың қа зақ та ри хын да 
ала тын ор ны на үл кен мән бе рі ліп, са лыс тыр ма лы са рап та ма жа са ла ды. 
Ба тыс Сі бір ге не рал-гу бер на тор лы ғы мен Да ла ге не рал-гу бер на тор лы-
ғы ның құ ра мы на кір ген бо лыс тар бо йын ша то лық, нақ ты мә лі мет тер 
кел ті рі ле ді. Қа рас ты ры лып отыр ған ке зең дер ге қа тыс ты ок руг құ ра-
мын да ғы бо лыс тар мен уезд құ ра мын да ғы бо лыс тар дың сан дық, са-
па лық ерек ше лік те рі не та ри хи са лыс ты ру жа са ла ды. Әсі ре се, бо лыс 
атау лар ла ры ның ал ға шын да ру-тай па ат та ры мен ты ғыз бай ла ныс ты 
бо лып, ке йін нен жер-су ат та ры на бай ла ныс ты ата ла бас та ған ды ғы на 
үл кен мән бе рі ле ді. Сон дай-ақ, ма қа ла да бо лыс тық сұл тан дар мен бо-
лыс тық би леуші лер ке зең де рі нің отар шыл им пе рия құ ра мын да ғы қа-
зақ та ри хы ның ажы ра мас бір бө лі гі екен ді гі көр се ті ле ді. 

Тү йін  сөз дер: Ре сей им пе риясы, отар шыл дық, Қа зақ да ла сы, Ба-
тыс Сі бір, Да ла об лыс та ры, ге не рал-гу бер на тор, бо лыс, бо лыс тық 
сұл тан, бо лыс тық би леуші.

Malikov B.

Volosts system in Kazakh Steppe: 
attempt of comparative analyses 

based on West Siberian and 
Steppe governor-generalship.

In this article consider the influence of administrative reform on vo-
lost’s Institute conducted by the Russian Empire in the Kazakh steppe in 
the nineteenth and early twentieth century’s. Also, a comparative analysis 
of legislative documents of Russian authorityreveal the differences of ap-
pointment on post «volost sultans» and «volost governor». We present ac-
curate and complete data of volost, which were part of the West Siberian 
and Steppe governor-generalship. We give historical analysis of the quan-
titative and qualitative aspects of the district and county volosts in that pe-
riod. We pay attention to the fact that the denomination of the volost was 
related in the 20-60 year of 19-th centurywith the title of clans and tribes, 
then, in second half of 19-th c. with geographical places names. Also, the 
author shows that the period of volost sultans and volost governor is the 
significant part of the Kazakh Steppein theEmpire.

Key words: Russian empire, Kazakh steppe, West Siberia, Steppe re-
gion, Governor-Generalship, volost, volost sultan, volost governor.

Ма ли ков Б.

Во ло ст ная сис те ма в Ка за хс кой 
сте пи: опыт срав ни тель но го 

ана ли за на ма те риалах  
За пад но-Си би рс ко го и  

Степ но го  
ге не рал-гу бер на то рс тва 

В дан ной статье расс мат ри вает ся влия ние ад ми нист ра тив ных ре-
форм на фор ми ро ва ние инс ти ту та во ло ст ных правителей, про во ди мых 
Рос сийс кой им пе рией в Ка за хс кой сте пи в ХІХ – на ча ле ХХ вв. Так же 
про во дится срав ни тель ный ана лиз прин ци пов наз на че ния «во ло ст ных 
сул та нов» и «во ло ст ных пра ви те лей» в раз ные хро но ло ги чес кие пе ри-
оды че рез ана лиз за ко но да тель ных по ло же ний, а имен но «Ус та ва о си-
би рс ких ка за хах» и «Вре мен но го по ло же ния об уп рав ле нии в об лас тях 
Уральс кой, Тур гайс кой, Ак мо линс кой и Се ми па ла ти нс кой об лас тей», 
«Степ ное По ло же ние». При во дят ся точ ные и пол ные дан ные ок руж-
ных и уезд ных во лос тей, ко то рые вхо ди ли в сос тав За пад но-Си би рс-
ко го и Степ но го ге не рал-гу бер на то рс тва. Боль шое зна че ние при дает ся 
то му фак ту, что наиме но ва ние во лос тей в 20-60-е го ды XIX в. от ра жа-
ло наз ва ние ро дов и пле мен, а со вто рой по ло ви ны XIX в. проис хо дит 
из ме не ние то по ни ми чес кой сис те мы, и оно свя за но с наиме но ва ниями 
геог ра фи чес ких объек тов мест нос ти. А так же в статье ав тор по ка зы-
вает, что пе ри од во ло ст ных сул та нов и во ло ст ных уп ра ви те лей яв ляет-
ся важ ной час тью ис то рии Ка за хс кой сте пи в сос та ве Им пе рии.

Клю че вые сло ва: Рос сийская им пе рия, Ка за хс кая степь, За пад-
но-си би рс кое и Степ ное ге не рал-гу бер на то рс тво, во лос ть, во ло ст ной 
сул тан, во ло ст ной уп ра ви тель.
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Қа зақ да ла сын да бо лыс тар инс ти ту ты ның құ ры луы отар-
шыл Ре сей им пе рия сы ның жүр гіз ген жүйелі отар лау саяса ты-
ның бір кө рі ні сі бо лып та бы ла ды. Бо лыс тық би леуші лер қа зақ 
қо ға мын да әкім ші лік, ша ру ашы лық жә не рет теу ші лік мін дет-
тер ат қа ра тын жер гі лік ұлт өкіл де рі нің іші нен сай ла на тын ең 
жо ға ры би лік са ты сы. Ре сей им пе риясы ның қа зақ же рін де гі 
әкім ші лік саяси би лі гі Қа зақ стан дық та рих на ма да жақ сы қа-
рас ты рыл ған, оған дә лел С. Зи ма нов тың, Г. Сұл тан ға лиева ның, 
Б.  Абд рах ма но ва ның, К. Жи рен чин нің жә не С.Сей фул ма ли ко-
ва лар дың ең бек те рі бо лып та бы ла ды. Бі рақ атал ған ав тор лар-
дың ең бек те рін де ХІХ ға сыр да ғы ре фор ма лар дың жал пы си-
пат та ма сы бе рі ліп, бо лыс тар дың құ рылуын ың ерек ше лік те рі 
қа рас ты рыл майды. Бо лыс тық би леуші лер дің қыз мет тік мін дет-
те рі, сай ла ну жүйесі т.б. Соң ғы жыл дар да бо лыс тар инс ти ту ты 
жө нін де көп те ген ғы лы ми ма қа ла лар жа риялан ды. Со лар дың 
қа та рын да Т.Т. Да лааева ның «Ор га ни за ция во лос тей сис те мы 
уп рав ле ния в Ка за хс кой сте пи в кон текс те ад ми нист ра тив ной 
по ли ти ки Рос сийс кой им пе рии в ХІХ ве ке» ат ты ғы лы ми ма-
қа ла сын да 1831 ж. жә не 1841 ж. Қа зақ да ла сын да құ рыл ған 
бо лыс тар дың са ны мен құ ра мы на жан-жақ ты тоқ та лып ке те ді 
[1,  213-216 бб.].

К.Г. Ка лиева ның «Влия ние осо бен нос тей уп рав ле ния чи-
нов ни че ст ва в ли це во ло ст ных уп ра ви те лей и ауль ных стар шин 
на их со ци аль ный ста тус» ат ты ғы лы ми ма қа ла сын да бо лыс-
тық би леуші лер дің сай ла ну ере же ле рі мен ха лық ара сын да ғы 
қа рым-қа ты нас та ры баян да ла ды [2, 78 б.].

Ф.А. Щер би на ның бас шы лы ғы мен ұйым дас ты рыл ған «Ма-
те ри алы по кир гизс ко му зем ле поль зо ва нию» ат ты Да ла об лыс-
та рын зерт теу ге ар нал ған экс пе ди ция ма те ри ал да рын да да та-
қы ры бы мыз ға қа тыс ты нақ ты де рек тер бар. Ав тор өз ең бе гін де 
Ақ мо ла, Се мей жә не Тор ғай об лыс та рын да ғы уез дер мен бо-
лыс тар ға ке ңі нен си пат та ма бе ре ді. Со ны мен қа тар бо лыс тар-
дың ор на ла суы мен әкім ші лік тер ри то риялық жер бө лін уіне 
бай ла ныс ты туын да ған өзек ті мә се ле лер ді кө те ре ді [3, 294-
297  бб.].

Атал мыш мә се ле бо йын ша ар найы жұ мыс жа зы лып, са лыс-
тыр ма лы са рап та ма лық зерт теу жа сал ма ған, тек же ке ле ген бо лыс-
тар мен бо лыс тық би леуші лер бо йын ша жа зыл ған ең бек тер бар.

ҚА ЗАҚ ДА ЛА СЫН ДА ҒЫ  
БО ЛЫС ТЫҚ ЖҮЙЕ:  

БА ТЫС-СІ БІР ЖӘ НЕ ДА ЛА 
ГЕ НЕ РАЛ-ГУ БУР НА ТОР-

ЛЫ ҒЫ МА ТЕ РИ АЛ ДА РЫ
 БО ЙЫН ША  

СА ЛЫС ТЫР МА ЛЫ  
АНА ЛИЗ ТӘ ЖІ РИ БЕ СІ
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Қа зақ да ла сын да ғы  бо лыс тық жүйе:  Ба тыс-Сі бір жә не Да ла ге не рал-гу бур на тор лы ғы ма те ри ал да ры...

Отан дық та рих ғы лы мын да ғы та рих на ма-
лық ахуал, ме ні Ба тыс Сі бір ге не рал-гу бер на-
тор лы ғы қа зақ та ры ның тер ри то риясын да, әр-
түр лі хро но ло гия лық уа қыт тар да ор на лас қан 
бо лыс тар инс ти ту ты на са лыс тыр ма лы са рап-
та ма жүр гі зу ге итер ме ле ді. Бо лыс тық бас қа ру 
жүйесі Қа зақ да ла сын да 1822 жы лы пай да бол-
ды. «Сі бір қа зақ та ры ту ра лы жар ғы ға» (1822  ж.) 
сәй кес Ре сей мен ше ка ра лас жә не ше ка ра ға таяу 
ор на лас қан Ор та жүз қа зақ та ры ның қо ныс та ры 
ауыл, бо лыс жә не ок руг ке бө лін ді. Бір ок руг тың 
құ ра мы на 15-20 бо лыс кір ді [4, 43 б.]. «Орал, 
Тор ғай, Ақ мо ла жә не Се мей об лыс та рын бас қа-
ру ту ра лы уа қыт ша ере же» (1868 ж.) бо йын ша 
қа зақ да ла сын да жа ңа әкім ші лік бас қа ру жүйесі 
ен гі зі ліп, об лыс, уезд, бо лыс жә не ауыл бо лып 
бө лін ді. Қа зақ стан ның ба тыс, сол түс тік, шы-
ғыс ай мақ та рын да жап пай бо лыс тар құ ры лып, 
уа қыт ша ере же ге сәй кес әр бо лыс та ха лық са-
ны 1000-2000 тү тін ге де йін  жет ті [5,12  б.]. Ен-
гі зіл ген әкім ші лік ор ган дар қа зақ да ла сын да ғы 
дәс түр лі бас қа ру жүйе сін қи ра тып, ға сыр лар 
бойы қа лып тас қан әкім ші лік би лік ие рар хия-
сын ығыс ты рып шы ға ра бас та ды.

Осы мә се ле ге бай ла ныс ты, бо лыс тар жүйесі 
құ рылуын ың екі эта пын қа рас ты ра мыз: бі рін ші-
сі ХІХ ға сыр дың бі рін ші жар ты сын да ғы бо лыс-
тық сұл тан дар, екін ші сі ХІХ ға сыр дың екін ші 
жар ты сы нан ХХ ға сыр дың ба сы на де йін гі ара-
лы ғын да өмір сүр ген бо лыс тық би леуші лер. 
Қа рас ты ры ла тын екі ке зең бо лыс та ры ның ара-
сын да ғы ор тақ тұс та рын не ме се ерек ше лік тер ді 
анық тап, та ри хи ба ға бе ру ге ты ры са мыз. Са лыс-
ты ру ға им пе рия би лі гі нің заң на ма лық құ жа ты 
1822 жыл ғы Сі бір қа зақ та ры ның жар ғы сы мен 
1868 жыл ғы Уа қыт ша ере же, 1891 жыл ғы Да ла 
об лыс та рын бас қа ру жө нін де гі ере же не гіз бо ла-
ды [6, 12 б.].

Бо лыс тық сұл тан мен бо лыс тық би леуші-
лер ге қойыла тын Ре сей им пе риясы та ра пы нан 
та лап тар дың өз ге руі әкім ші лік бас қа ру жүйе сін-
де де үл кен өз ге ріс тер алып кел ді. 1822 жыл ғы 
жар ғы ға сәй кес Бо лыс тық сұл тан бо лып сай ла ну 
үшін ең бі рін ші кри те рий тө ре тұ қы мы нан яғ ни 
Шың ғыс ұр па ғы бо лу мін дет ті бол са, тек бо лыс-
тық би леуші бо лып сай ла ну үшін ол кри те рий 
ес ке ріл мей, 1868 жыл ғы Уа қыт ша ере же ге сай 
25 жас қа тол ған, ха лық ал дын да құр мет ті, ха лық 
се ні мі не ие жә не сот тал ма ған кез-кел ген адам 
сай ла на ал ды  [5, 12 б.].

Сі бір қа зақ та ры ту ра лы жар ғы ның «Бо-
лыс тық бас қа р ма» деп ата ла тын екін ші бө лі мі 
сұл тан дар ту ра лы бап тар мен ашы ла ды. Бо лыс 
сұл та ны өз қа лауы мен яғ ни өз жа қын туысы не-

ме се өз ұлын бір дей кө мек ші етіп алу ға құ қы лы 
бол ды. Бо лыс сұл тан дар дың со ңын да мұ ра ге-
рі бол май қал ған жағ дайда ха лық тың көп ші лік 
дауысы мен өз ге сұл тан та ға йын да ла тын бол ды. 
Бо лыс сұл тан да ры он екі клас тық ше нін де гі ше-
неунік бо лып есеп те лін ді [7, 72 б.]. Сон дық тан, 
сот тау ісі мен жа за лау үкі мін шы ға ру да еш қан-
дай құ қы бол ған жоқ. Бір сөз бен айт қан да бұл 
іс тер де пат ша әкім шіл гі сұл тан дар ды өзі нің ша-
бар ман қол шоқ па ры на ай нал ды ру ды мақ сат тұт-
қа ны кө рі ніп тұр. Жар ғы да сұл тан дар ок руг тық 
при каз ға ел ішін де гі дау-жан жал ды дер ке зін де 
жет кі зіп тұ ру ға жә не при каз дан әс ке ри кө мек сұ-
рауға мін дет ті деп жа зыл ды. Бас қа ша айт қан да, 
кей бір сұл тан дар шы нын да пат ша лық әкім ші-
лік тің «кө зі» мен «құ ла ғы» іс пет тес еді.

Бо лыс тық сұл тан дар ға жар ғы бо йын ша жер-
гі лік ті бас қа ру ор га ны ның бір са ты сы ре тін де 
им пе рия лық қа зы на дан жа ла қы тө ле ніп отыр ды. 
Бұ дан біз бо лыс тық сұл тан да ға пат ша үкі ме ті 
ерек ше на зар ауда рып, отар лау саяса ты ның ал-
ғаш қы ке зең де рін де олар ға ше неунік дең ге йін де 
мүм кін дік тер мен құ қық тар бер ге нін бай қай-
мыз. Де ген мен, бо лыс тық сұл тан дар дың сай ла-
нуы мен мұ ра гер лік ар қы лы би лік тің бе рілуіне 
бай ла ныс ты «Ка за хс кие чи нов ни ки на служ бе 
Рос сис кой им пе рии» ат ты құ жат тар мен ма те-
ри ал дар жи на ғын да Ба тыс Сі бір ге не рал-гу бер-
на то ры ның 1860 жы лы 9-нау рыз да им пе ра тор-
ға жаз ған ұсы ны сы көр се тіл ген «....долж нос ть 
во ло ст но го уп ра ви те ля по за ко ну неп ре мен но 
соеди не на с зва нием или по край ней ме ре ро-
доп роис хож де нием сул танс ким. Меж ду тем на 
де ле, при ме не ние это го за ко на час то бы вает 
весь ма зат руд ни тель но, а иног да и со вер шен но 
не воз мож но;так как очень час то слу чает ся, что 
в не ко то рых во лос тях вов се нет сул та нов, дру-
гих же хо тя есть,но ли ца эти ока зы вают ся или 
нес по соб ны ми к уп рав ле нию во лос тя ми...» [8, 
48 б.]. Атал мыш құ жат тан кө ре ті ні міз бо лыс тық 
сұл тан дар ды бе кі ту ба ры сын да ке шен ді қиын-
шы лық тар дың орын алып, та лап қа сәй кес ше ні 
не ме се шы ғу те гі не қа тыс ты мә се ле лер дің күр-
де ле лі гін атап көр се те ді. 

Осы ған бай ла ныс ты Ба тыс Сі бір ге не рал-гу-
бер на то ры «При ни мая в сооб ра же ние, что эти 
обс тоя тель ст ва ука зы вают на необ хо ди мос ть 
из ме не ния вы шеп ри ве ден ных ста тей за ко на, я 
по кор нейше про шу ва ше пре вос хо ди тель ст во 
пред ло жить этот воп рос на об суж де ние Об ла-
ст но го со ве та, в ко то ром сос та вит проект но вых 
пра вил изб ра ния во лос ных уп ра ви те лей» әкім-
ші лік-саяси бас қа ру жүйе сін де өз ге ріс тер ен гі зу 
қа жет ті гін баян дай ды [8, 48 б.].
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Ара да 8 жыл дай уа қыт өт ке сін, 1868 жыл ғы 
«Орал, Тор ғай, Ақ мо ла жә не Се мей об лыс та-
рын бас қа ру ту ра лы уа қыт ша ере же» бо йын ша 
бо лыс тық би леуші лерді «жер гі лік ті бас қа ру» 
ста ту сы нан айы рып оның ор ны на «қо ғам дық 
бас қа ру» ста ту сын бе ріп, ен ді жа ла қы им пе рия 
қа зы на сы нан емес, тү тін са лы ғы нан түс кен қа-
ра жат тан ға на бе рі ле тін бол ды.

Бо лыс тар дың не гіз гі ат қар ған мін дет те рі-
не: тү тін са лы ғын жи нау, кө шіп-қо ну үде рі сі-
нің ұйым дас ты ры луы мен марш ру тын анық-
тау, әкім ші лік би лік та ра пы нан тап сыр ма лар ды 
орын дау т.б. кір ді. Бо лыс тық сұл тан мен бо лыс-
тық би леуші нің ат қар ған қыз мет те рін де айт ар-
лық тай үл кен айыр ма шы лық бол ма ды.

Бо лыс тар дың құ рылуын да ғы не гіз гі прин-
цип 1822 жыл ғы Сі бір қа зақ та ры ның жар ғы сын-
да ру тай па лық ерек ше лік ес ке рі ліп, бір не ме се 
бір не ше ру лар дан құ ра ла тын бол са, 1868 жыл-
ғы «Орал, Тор ғай, Ақ мо ла жә не Се мей об лыс та-
рын бас қа ру ту ра лы уа қыт ша ере же» бо йын ша 
бұл қа ғи да ға мән бе ріл мей, ай мақ тық тер ри то-
риялық прин цип бас шы лық қа алын ды [9, 12 б.].  

1822-1868 жж. Ба тыс Сі бір ве до мс тва сы ның 
тер ри то риясын да ғы жә не 1868-1902 жж. ар сын-
да ғы Ақ мо ла мен Се мей об лыс та ры ның тер ри-
то риясын да ғы бо лыс тар дың сан дық құ ра мы 
жө нін де гі анық тал ған ма те ри ал дар ды жүйе лен-
ді ру ге ты рыс тық.

1-кес те 

Ба тыс Сі бір ге не рал-
гу бер на то ры (1841 ж.)

Да ла ге не рал-гу бер на то ры 
(1902)

Ок руг Бо лыс Об лыс Уезд Бо лыс

Ақ мо ла 12

Ақ мо ла

Ақ мо ла 17
Аягөз 28 Ат ба сар 12

 Көк ше тау 20 (1831 ж.), 
13  Көк ше тау 8

Үш бұ лақ 15 Ом бы 5
Бая науыл 12

Се мей 

 Зай сан 16

 Қар қа ра лы 20 (1831 ж.), 
17  Қар қа ра лы 14

Көк бек ті 10 (1844 ж.)  Пав ло дар 16
Аман қа ра-

ғай 10
Се мей 18

Өс ке мен 13
 Бар лы ғы 117 127

1-кес те де кө ріп отыр ға ны мыз дай Қа зақ да ла-
сын да 1841 ж. мен 1902 ж. құ рыл ған бо лыс тар-
дың са нын да үл кен айыр ма шы лық ты бай қай мыз 
[10, 294-297 бб.]. Ре сей им пе риясы ХІХ ға сыр-

дың ба сы мен ХХ ға сыр ға де йін  өзі нің отар лау 
саяса тын кү шейт іп, қа зақ же рін де гі өз би лі гін 
ке ңейт іп отыр ған.

Қы зы ғу шы лық ту ғы за тын та ғы бір мә се ле, 
ол бо лыс тар дың атау ла ры ның 80 жыл дың ішін-
де өз ге руі бо лып та бы ла ды.1822-1868 жыл дар 
ара сын да ғы бо лыс тар дың атау ла ры, 1868 жыл-
ғы ре фор ма дан ке йін  атау лар мен са лыс тыр ған да 
елеу лі өз ге ріс тер ге ұшы рай бас та ды.

2-кес те

1841жыл ғы бо лыс тар дың 
атау ла ры 

1902 жыл ғы бо лыс тар-
дың атау ла ры 

№  Қар қа ра лы ок ру гі  Қар қа ра лы уезі
1 Дю сен бай Чек че ко вс кая Кзыл тавс кая
2 Ка ра-Айт им бе то вс кая Ну ри нс кая
3 Ка рауыл Кам ба ро вс кая Берк ка ри нс кая
4 На дан То бук линс кая Ак са ринс кая
5 Тю лен гу то вс кая Кент ская
6 Ки реевс кая  Ток раунс кая
7 Та рак линс кая Те мир чинс кая
8 Ку чу мо вс кая Аб ра линс кая
9 Ялык ба ше вс кая  Бор линс кая
10  Бай бу ри нс кая Де ге ле нс кая
11 Айби ке Чан ча ро вс кая Ак бо тинс кая
12  Нұр би ке Чан ча ро вс кая Эд ри нс кая
13 Куян чи Тя гаевс кая Кувс кая
14 Кар сон Ки реевс кая  Сар тавс кая
15 Ал ты ке Са ры мо вс кая
16  Мам бе тей То бук линс кая
17 Ку чук То бук линс кая

Ақ мо ла ок ру гі Ақ мо ла уезі
1 Ине ле Тун га та ро вс кая Ак мо линс кая
2 Ка ре ке Ал таевс кая Ере ме нс кая 
3 Муюн Ал таевс кая Кор жун кульская 
4 Те на лы кар пы ка вс кая Кы зыл топ ра кс кая
5 Айт хо жа Кар пы ко вс кая Мон чак тинс кая
6 Алы сай Ал таевс кая Ну ри нс кая
7 Те ме ше вс кие Ишимс кая
8  Бай да лы Ал таевс кая Джи лан динс кая
9 Кыр гыз Тур ту гульс кой Спасс кая
10 Че ру бай-Ну ри нс кая
11 Ка ра га чс кая
12  Нель динс кая
13 Ор та вс кая
14 Ак та вс кая
15 Ата суй ская
16 Мунг линс кая
17 Со ра нс кая

2-кес те де көр се тіл ген дей Ақ мо ла ок ру гі 
мен Ақ мо ла уе зін, Қар қа ра лы ок ру гі мен Қар қа-
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Қа зақ да ла сын да ғы  бо лыс тық жүйе:  Ба тыс-Сі бір жә не Да ла ге не рал-гу бур на тор лы ғы ма те ри ал да ры...

ра лы уе зін са лыс ты ра тын бол сақ, мы на дай өз-
ге ріс тер ді бай қай мыз. Бі рін ші ден бо лыс тар дың 
са ны мен құ ра мы ның өз ге руі, екін ші ден ок-
руг құ ра мын да ғы бо лыс тар дың атау ла ры адам 
есім де рі мен ру атау ла ры на не гіз дел се, уезд 
құ ра мын да ғы бо лыс тар дың атау ла ры жер-су 
ат та ры на ба сым ды лық пен атал ған [1, 213-216 
бб.]. Ре сей отар шы ла ры ның мақ сат та ры ның 
бі рі жер гі лік ті бо лыс атау ла рын да ғы ру-тай-
па ат та рын өз гер ту ар қы лы ха лық жа дын да ғы 
сақ та лып кел ген туыс тық қа рым-қа ты нас пен 
ауыз бір ші лік ті жою бол ды. 

Қо ры тын ды лай ке ле 1822 жыл ғы, 1868 жыл-
ғы жә не 1891 әкім ші лік саяси ре фор ма лар қа зақ 
да ла сын да ғы дәс түр лі бас қа ру жүйесі не үл кен 
өз ге ріс тер алып кел ді. Ре сей им пе риясы әр бір 
ре фор ма са йын  отар лау саяса тын кү шейт іп, жер-
гі лік ті ұлт өкіл дерң не ең тө мен гі би лік са ты ла-
рын ға на қал дыр ған ды ғын аң ға ру қиын емес. Ең 
бас ты сы ха лық ты шын мә нін де өзін-өзі бас қа ру 
құ қы ғы нан айы рып, ая ныш ты күй ге тү сір ді. ХІХ 
мен ХХ ғғ. ба сын да жүр гі зен Ре сей им пе риясы-
ның отар шыл саяса тын жү зе ге асы ру да, бо лыс-
тар дың рө лі ерек ше бол ды.
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Сма ғұ лов С.

1916 жыл ғы көтері ліс және 
Жам был Жабаев

Бұл ма қа ла да Қа зақ стан да ғы 1916 жыл ғы кө те рі ліс, со ның ішін-
де оның ірі оша ғы ның бі рі бол ған Же ті су да ғы қа зақ хал қы ның ұлт-
азат тық қоз ға лы сы, олар дың ұлы ақын Жам был Жа баев тың жыр ла-
ры мен өлең де рін де орын алып, та ри хи тұр ғы дан шы найы көр се ті луі 
ке ңі нен қа рас ты ры ла ды. 1916 жыл ғы кө те рі ліс тің іш кі-сырт қы си па-
тын, қа зақ ауы лын да бол ған тар тыс тар дың кө рі ніс те рін, кү рес тер дің 
шиеле ніс кен ке зең де рін Жам был жыр ла ры нан ай қын кө ру ге бо ла ды. 
Ақын өз шы ғар ма ла рын да 1916 жыл қар са ңын да ғы қа зақ хал қы ның 
ауыр жағ да йын , сол кез де гі та ри хи шын дық ты шы найы көр се те біл-
ген. 1916 жыл ғы ұлт-азат тық қоз ға лы сы на Жам был ақын бел се не 
қа ты нас ты, пат ша жар лы ғы на қар сы кө те ріл ген ха лық бұ қа ра сы ның 
қа лың ор та сын да жүр ді, өзі нің жа лын ды үн деу жыр ла рын сол қоз-
ға лыс қа ар нап шы ғар ды. Жам был дың шы ғар ма ла ры – біз үшін қым-
бат қа зы на, құн ды та ри хи де рек. Өйт ке ні, ол 1916 жыл оқи ға сы на 
ар нал ған жыр ла рын да та ри хи шын дық ты нақ ты түр де баян дап бе ре 
ал ған. 1916 жыл ғы ұлт-азат тық кө те рі ліс – Жам был ақын шы ғар ма-
шы лы ғын да ғы ең не гіз гі та қы рып тар дың бі рі.

Тү йін  сөз дер: Кө те рі ліс, Жам был, ақын, Жә ні бек қа жы, Сам сы 
кө те рі лі сі. 

Smagulov S.

Rebellion of 1916 and  
Zhambyl Zhabaev

This article is devoted to rebellion of 1916 in Kazakhstan, including 
national liberation movement of the Kazakh people in Semirechie as one 
of large hearts of rebellion, and also reflection of these events in poems of 
great poet Zambyl Zhabaev. A poet in the works presented the tight situ-
ation of the Kazakh people, historical true of that time. Zhambyl actively 
participated in national liberation movement of 1916, was among the 
people acting against king’s decree, devoted the flaming invocatory songs 
to this movement. Poems of Zhambyl for us are precious treasure, very 
important historical source. Because, in the works he devoted to the events 
of 1916 certainly and thoroughly expounded a historical true. National lib-
eration rebellion of 1916 is a basic theme in poems of Zhambyl Zhabaev.

Key words: Rebellion, Zhambyl, poet, Zhanibek kazhy, Samsy rebel-
lion.

Сма гу лов С.

Вос стание 1916 го да и  
Жам был Жа баев

В этой статье расс мат ри вает ся вос стание 1916 го да в Ка за х стане, 
в том чис ле на циональ но-ос во бо ди тель ное дви же ние ка за хс ко го 
на ро да в Се ми речье, как один из круп ных оча гов вос стания, а так-
же от ра же ние этих со бы тий в твор чест ве ве ли ко го поэта Жам бы ла 
Жа баева. Поэт в своих произ ве де ниях по ка зал тя же лое по ло же ние 
ка за хс ко го на ро да, ис то ри чес кую прав ду то го вре ме ни. Жам был ак-
тив но участ во вал в на циональ но-ос во бо ди тель ном дви же нии 1916 
го да, на хо дил ся сре ди на род ных масс, выс ту пив ших про тив царс ко го 
ука за, пос вя тил свои пла мен ные при зыв ные пес ни это му дви же нию. 
Произ ве де ния Жам бы ла для нас – дра го цен ное сок ро ви ще, очень 
важ ный ис то ри чес кий ис точ ник. По то му что он в своих произ ве де-
ниях, пос вя щен ных со бы тиям 1916 го да, конк рет но и обс тоя тель но 
из ло жил ис то ри чес кую прав ду. На циональ но-ос во бо ди тель ное вос-
стание 1916 го да – ос нов ная те ма в твор чест ве Жам бы ла Жа баева. 

Клю че вые сло ва: Вос стание, Жам был, поэт, Жа ни бек ка жы, Сам-
сынс кое вос стание. 
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Биыл бү кіл қа зақ да ла сын дүр сіл кін дір ген 1916 жыл ғы ұлт-
азат тық қоз ға лы сы на 100 жыл, «ХХ ға сыр дың Го ме рі» атал-
ған ақиық ақын, қа зақ ха лық поэзиясы ның алып тұл ға сы, өлең 
сөз дің дүл дү лі, жыр шы, жы рау Жам был Жа баев тың ту ға ны на 
170  жыл тол мақ. Бұл та рих та бал ды ры ғын ен ді ат тап отыр ған 
2016 жыл дың бас ты оқи ға сы ның бі рі де сек, қа те лес пе ген бо лар 
едік. 

Қа зақ стан ның түк пір-түк пі рін қам ты ған ұлт-азат тық кө-
те рі ліс тің бас талуына пат ша үкі ме ті нің 1916 жыл ғы мау сым 
жар лы ғы түрт кі бо лып қа на қой ған жоқ. Ел дің әб ден ти ты ғы на 
жет кен пат ша өкі ме ті нің қор лауы, кем сі туі, отар лық саяса ты, 
шұ рай лы жер лер ді тар тып алып, жер гі лік ті ха лық ты қайыр шы-
лық қа ұшы ра туы да кө те рі ліс отын үр лей ді. Бұл – қа зақ хал қы 
үшін өте ауыр ке зең еді. Тор ғай дан Аман гел ді Има нов тың, Же-
ті су дан Бек бо лат Әше кеев тің ел бас тап шық қан ер лік те рі сол 
күн нің өзін де ха лық ара сын да жыр бо лып, аңыз ға ай нал ды. 

1916 жыл ғы кө те рі ліс тің іш кі-сырт қы си па тын, қа зақ ауы-
лын да бол ған тар тыс тар дың кө рі ніс те рін, кү рес тер дің шиеле-
ніс кен ке зең де рін Жам был жыр ла ры нан ай қын кө ру ге бо ла ды. 
Ақын өз шы ғар ма ла рын да 1916 жыл қар са ңын да ғы қа зақ хал-
қы ның ауыр жағ да йын , сол кез де гі та ри хи шын дық ты шы найы 
көр се те біл ген. 1916 жыл ғы ұлт-азат тық қоз ға лы сы на Жам был 
ақын бел се не қа ты нас ты, пат ша жар лы ғы на қар сы кө те ріл ген 
ха лық бұ қа ра сы ның қа лың ор та сын да жүр ді, өзі нің жа лын ды 
үн деу жыр ла рын сол қоз ға лыс қа ар нап шы ғар ды. 

Қа зақ жас та рын окоп жұ мы сы на ала ды де ген ха бар ды ес ті-
ген де ел ба сы на төн ген қа тер ді Жам был бы лай жыр лайды: 

Вер ный дан жан да рал дар бұй рық қыл ды,
Құй ры ғы бұй ры ғы ның тіп ті зіл ді,
«Отыз бір – он то ғыз ды алад» де ген
Суық ха бар ха лық ты бұл қын дыр ды [1].

Жам был бұ рын нан екі жақ ты қа науда бол ған ең бек ші лер-
ге бұл жар лық ха лық тың ба сы на түс кен жа сын дай, жы ғыл ған ға 
жұ ды рық де ген пі кір ді айтады, ел ха лін одан әрі на шар ла тып, 
олар дың аза мат тық құ қық та рын, ар-на мы сын та бан ға тап тап, 
жа ныш қан пат ша үкі ме ті нің зұлым ды ғын, жек сұ рын кес кі нін 
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өт кір өлең мен әш ке ре лей ді. Ол бұ қа ра ха лық-
тың осын дай ауыр жағ дайға ұшы рау се беп те рі-
нің түп та мы рын ашып, ел ді пат ша ға бас имеуге, 
ба ғын бауға, оның оз быр лы ғы на қар сы кү ре су ге 
ша қы ра ды. 

Жам был 1916 жыл ғы ұлт-азат тық кө те рі ліс-
тің туу се беп те рін, ха лық тың би леуші топ тар ға 
де ген қар сы лы ғын жыр ла рын да ай қын си пат-
тайды. Мә се лен, «Зіл ді бұй рық» де ген өле ңін де:

Прис тав ке ліп қал ды ба ла сұ рап,
Ел жа тыр бер мей міз деп қой дай шу лап.
... «Қыр саң да ба ла мыз ды бер мей міз», – деп
Тай сал май әке-ше ше жа тыр сұ лап [2] – 

деп ха лық на ра зы лы ғын көр се те ді. 
Ол осы кө те рі ліс ке қа ты нас қан, та ри хи оқи-

ға ның куәсі бол ған. Сон дық тан ха лық ба сын да-
ғы ауыр хал ге күйі ніп, қо лы на дом бы ра сын қа ру 
етіп, ел ді рух тан ды рып, пат ша үкі ме ті нің қа на-
уына қар сы кө те рі ліс ке ша қыр ған. Жам был дың 
шы ғар ма ла ры – біз үшін қым бат қа зы на. Өйт ке-
ні, ол 1916 жыл оқи ға сы на ар нал ған жыр ла рын-
да та ри хи шын дық ты нақ ты түр де баян дап бе ре 
ал ған. 

Же ті су дың гу бер на то ры кей бір жер гі лік ті 
би, тө ре лер дің дем бе руімен Вер ныйға ақын-
дар ды жи нап алып, ел ор та сын да үгіт жүр гіз, ақ 
пат ша ны мақ та де ген сы ңай да ғы бұй рық бе ре ді. 
Сол күн нің өзін де пат ша ны, со ғыс ты ма дақ та-
ма дың деп қарт Жам был ды абақ ты ға да жа ба ды. 
Жам был мұ ны өзі нің «Ме нің өмі рім» де ген жы-
рын да тө мен де гі дей етіп ес ке ала ды: 

Ақы ны, ән ші, күй ші қы ру ар жан,
Айма ғын Же ті су дың жи нап ал ған.
Са бан нан тө сек, ер ден жас тық іс теп,
Жа тар ға жай сал ғыз ды ат қо ра дан.
Сор па сы ка пу станың «ыс ты ғы на»
Сөт ке сі не кі сі ге бір қа ра нан!..
«Үгіт айт , пат ша ны мақ та!» дей ді,
«Бо лып жат қан со ғыс ты жақ та» дей ді.
«Жыр айт саң, құ дай мен пай ғам бар ды айт ,
Онан бас қа жы рың ды айт па!» дей ді.

Бұл жы рын Жә кең бы лай аяқ тай ды:

Ұс та ған қан ды тыр нақ ел ді қыс ты,
Кім бол мақ ыза лан са ел ден күш ті?
Жам был қарт жет піс екі жа са ған да,
 Ни ко лай ұр ған доп тай тақ тан түс ті.
...Жа быр қа ған ха лық тың кө ңі лі өс ті [3].

Сөйт іп, Жә кең 1916 жыл ғы ұлт-азат тық кө-
те рі ліс тің со зы ла тү сіп, 1917 жыл ғы ақ пат ша ны 
тақ тан құ лат қан Ақ пан төң ке рі сі не ұлас қа нын 
ай қын көр се те ді. Бұ дан отар шыл дық пен қа науға 

ұшы ра ған ха лық тың ашу-ыза ға бу лық қан шақ та 
қан дай күш ке ие бо ла тын ды ғын бай қай мыз. Он-
да ған жыл дар бойы ұйқы да жат қан қа зақ хал қы 
ел ба сы на күн туып , жау ал қым нан алып, жан 
қы сыл ған кез де өз күш-құ ды ре тін көр се те біл ді. 

Жам был Же ті су да бол ған кө те рі ліс ке зін-
де жай ба қы лаушы ға на емес, дүр лік кен ел мен 
бір ге боп, оның жар шы сы, жыр шы сы на айна-
ла ды. Ақын «Зіл ді бұй рық» жы рын да ел кө-
те рі лі сін бол ған оқи ға лар не гі зін де көр се те ді. 
1916  жыл жө нін де жа зыл ған бай фольклор ма-
те ри алы ның ара сы нан бұл жыр ды тап қан про-
фес сор Ес ма ғам бет Ыс майы лов екен. Өлең ді 
1939 жы лы Жам был дың өзі не оқып көр сет кен-
де ме нің жы рым мұ нан мол еді, бұл он нан бір 
бө лі гі ға на деп ті. Өлең нің бір де-бір сө зі өз гер-
мес тен 1940  жы лы ба сыл ған Жам был шы ғар-
ма ла ры ның бір том ды ғы на ен гі зіл ген. Ке йін гі 
1946 жы лы шық қан то лық шы ғар ма лар жи на-
ғы на со дан алы на ды. 

Вер ный дан 19 бен 31-ді ала мыз деп кел ген 
прис тав от ря ды на жас тар топ та лып, Қар ға лы 
өзе ні нің бо йын да қар сы лық көр се те ді. Ұс тал ған 
жас тар ды түр ме ден бо са тып, бай, бо лыс тар ды 
өл ті ре ді. Ақын өз жы рын да жер, кі сі ат та ры на 
де йін  дәл етіп атау ға, бол ған оқи ға ны бол ған 
кү йін де айтуға ты ры са ды. Он да атал ған Бек бо-
лат, Сат тар, Қа ли ғұл, Бай бо сын – Же ті су да кө-
те рі ліс ті бас та ған, ақын өз кө зі мен көр ген бел-
гі лі ба тыр лар. Ақын бұл жы рын да тек ба тыр лық 
дәс түр ға на емес, жал пы ха лық тық қоз ға лыс ты 
су рет тейді.

Вер ный уе зін де гі Қар ға лы шұ ға фаб ри ка-
сы жұ мыс шы ла ры мен Үш қо ңыр жай ла уын да ғы 
Қа ра мол да де ген ел дің бі рік кен ереуілі бо ла ды. 
Ереуіл ді Бек бо лат Әше кеев жә не сар баз да ры 
Бай бо сын Та ма баев, Қа лы ғұл Са па баев бас қа-
ра ды. Ереуіл ді Вер ный дан шық қан жа за лаушы 
от ряд қан ға бояп ба са ды. Бек бо лат пен Бай бо-
сын ды пат ша жен дет те рі ұс тап алып ха лық ты 
қор қы ту үшін Ал ма ты ның сол түс тік ір ге сін де гі 
Бо рал дай де ген жер де 1916 жы лы 9-қыр күйек те 
дар ға асып өл ті ре ді. Азат тық аң са ған ерін дар ға 
асу ар қы лы пат ша әкім де рі қа зақ тың са ғын сын-
дыр дық деп ой лай ды. Мі не, Жә кең осы оқи ға-
ның ақи қа тын ашып отыр. 

Жам был «Зіл ді бұй рық» жы рын да Же ті су да, 
со ның ішін де сол кез де гі Вер ный уе зін де бол ған 
Қар ға лы, Сам сы, Қас тек кө те рі ліс те рі не ке ңі нен 
тоқ та ла ды. Мы са лы, жыр да Қар ға лы кө те рі лі сі 
ту ра лы бы лай де лі не ді: 

Жиыл ды бозба ла лар бір ке зең ге,
«Қар ға лы» де ген тас қын бір өзен ге,
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Прис тав кет ті «ерік сіз ала мын» деп,
Кө ре сің бұл іс ті деп, ке зе гін де,

Бә рін де ол прис тав жат тап ал ды,
Бас шы ла рын қа ғаз ға қат тап ал ды.
Ат тан ды рып, бұл ел ге сол дат та рын,
Бас ты-бас ты кі сі ні сап тап ал ды.

Күн ыс тық, қай нап тұр ған сар ша та мыз,
Жа ның да қан, ма лың да қал май ма ңыз.
Ора за ның кү ні еді сол уа қыт та,
Бұл күн де ора за ны не қы ла мыз!

Суын да Қар ға лы ның ауыз аш ты,
Бір бә ле кет ха лық қа ду шар лас ты,
Бас шы ла ры кет кен соң та ғат ал май,
Жиыл ған жұрт дағ да рып жан та лас ты.

Кел ді де, алып кет ті жақ сы ны ай дап,
Ба ра ды боз дақ тар дың кө зі жай нап.
Күн ыс тық, қай нап тұр ған сар ша та мыз,
Жө нел ді абақ ты ға со ры қай нап.

Жақ сы дан жақ сы қой май ал ды сай лап,
Қа мал ды абақ ты ға қыр ғыз-қа зақ.
Біл ме ді не бол ға нын сырт та ғы жұрт,
Қа мал ған дар ті рі дей тар тып азап.

Шу лай ды абақ ты ға қа мал ған көп,
Сырт та ғы жүр: «біз ен ді қайтеміз?» деп.
Гу бер на тор, жан да рал жа уап қа ал ды:
«Жай лау да ту кө те ріп, шап қан кім?» деп.

Еш қай сы сы айт па ған соң ай ғай сап кеп,
Өзі айт қан жан да рал дың «Бек бо лат» деп.
Бек бо лат бо ла қал са ту кө тер ген,
Бұй рық қыл ды: «дар ға асып, тарт!» деп. 

Қа ли ғұл ды бір ге жаз ды да ра сы на,
Бай бо сын қо са кет ті ара сын да.
Абақ ты да қал ған дар ес тен тан ды,
Кө зі нің қам шы тиіп қа ра сы на.

Әкет ті бай ғұс тар ды ар ба ға сап: 
«Има ның ды айтатын мол даң ды тап,
Үн де рің ді шы ғар ма, өң кей на дан,
Мұ нан бы лай сөй ле ме, ау зың ды жап!» [4].

Бұл оқи ға ның Жам был та ра пы нан нақ ты, 
шы найы тұр ғы дан си пат тал ға нын та ри хи құ жат-
тар дәл ме-дәл дә лел дейді. Мы са лы, Отар учас-
ке сі нің прис та вы 1916 жы лы 9-шіл де де Вер ный 
уезі нің на чальни гі аты на ар найы хат та ма тү сір-
ген [5]. Он да 8-шіл де кү ні бір мың адам жи нал-
ған «Үл кен саз» жай ла уын да прис тав қа зақ тар ды 
пат ша жар лы ғы мен та ныс тыр ған кез де Қар ға лы, 
Би да лы, Күр ті, Ұзы на ғаш бо лыс та ры ның бір топ 
жақ сы ла ры мен ақ са қал да ры жар лық қа қар сы 
шық қа ны айтыла ды. Олар: «Әс кер ге адам бер-
мей міз! Ат қа қо на мыз! Со ғыс қа ба рып өл ген ше, 

осын да өл ге ні міз ар тық!» – де се ді. Отар прис та-
вы тү сін ді ріп те, қор қы тып та бай қай ды, бі рақ 
одан еш нә ти же шық пайды. 

Прис тав тың жа нын да осы жиы лыс та Қар ға-
лы бо лы сы – Сан ды бай Шаң баев, Би да лы бо лы-
сы – Қыр бас Бо та баев, Күр ті бо лы сы – Қа сем бай 
Айғо жин, Ұзы на ғаш бо лы сы – Ес дәулет Асыл-
бе ков, по ли ция бас ты ғы Фе дор Брян цев, Бот пай 
бо лы сы ның пи са рі А.Брон ни ков жә не ша бар-
ман Қи сым Ақ мұр зин бол ған екен [6]. Прис тав 
осы лар ды бол ған оқи ға ның куәге рі ре тін де ал ға 
тар та ды. Сөйт іп прис тав пат ша жар лы ғы на қар-
сы шық қан ел жақ сы ла ры мен ақ са қал дар дың 
ті зі мін жа сап, оны уезд бас ты ғы на жет кі зе ді. Ке-
йін нен 16-шіл де кү ні сол ті зім бо йын ша Вер ный 
түр ме сі не жа ңа ғы атал ған 4 бо лыс тың 34 ада-
мын әс кер жі бе ріп, ай дап әке ліп қа май ды. 

Ар хив құ жат та ры на қа ра ған да, олар: Қар-
ға лы бо лы сы нан: Әмір Тө леубаев, Са дық Рыс-
бе ков, Тай са бай Дайыр бе ков, Ес бай Ме деуов, 
Әбиір Жә ні бе ков, Игі бай Бал ға баев, Жән шік 
Әл де нов, Үм бет бай Әбі лов; Би да лы бо лы сы нан: 
Қа сым бек Бақ тия ров, Есен құл Күр ті баев, Әб ді-
раим Бөл шек баев, Ту ма тай Жан құлы, Бай бо сын 
Шал тан баев, Жек сем бі Най ман баев, Бай ға бат 
Бай шү гі ров; Күр ті бо лы сы нан: Тү гел бай Тан қы-
шов, Бө лек бай Тас тан бе ков, Әб діл да Кен са тов, 
Жар қым бай Ма де нев; Ұзы на ғаш бо лы сы нан: 
Әлім бай Ос па нов, Бөл шек бай Бай ба қов, Ке не-
бай Қо зыев, Тай ма сын Мең лі баев, Теп сел бай 
Құт тын бе ков, Ах мет Құл жа баев, Шор тан бай 
Жы нын ча нов, Ақ бер ген Ос па нов, Қон дық бай 
Бек баев, Аби жан Тоқ бер ге нов, Тайтелі Мұр за-
лин, Ша ғай Ыс май лов, Ке не бай Бае тев, Изем бай 
Са ры баев, Ра хым Отар баев [7].

1916 жы лы 17 шіл де де атал ған адам дар ды 3 
айға Вер ный түр ме сі не қа мау ту ра лы Же ті су об-
лы сы әс ке ри гу бер на то ры ның ар найы қаулы сы 
шы ға ры ла ды. Ар ты нан олар дың үс ті не 6 адам 
әке ліп, та ғы қа май ды. Олар: Күр ті бо лы сы нан – 
Қож мам бет Қи лы баев, Ас қар Иб ра ги мов, Изем-
бай Нұ ра баев, Има нә лі Бай хо жин, Ұзы на ғаш 
бо лы сы нан – Қо қым Май кин жә не Омар Сар кө-
бе нов [8]. 

Мі не, сөйт іп пат ша жар лы ғы на на ра зы лық 
біл дір ге ні үшін ға на ай мақ қа бе де лі мен ата ғы 
күш ті 40 адам ды қа мауға алып, олар дың ха лық-
пен бай ла ны сын үзе ді. Жер гі лік ті пат ша чи нов-
ник те рі олар дың ха лық ара сын да ғы ық па лы нан 
жә не на ра зы лық тың бас қа ай мақ тар ға та ралуы - 
н ан қай мы ға ды. Бі рақ со ған қа ра мас тан пат ша ның 
әмі рі не қар сы лық үл кен ереуіл дер ге ұла са ды. 

Ке йінірек қа мал ған дар сұ рақ қа алы нып, тер-
ге ліп, пат ша үкі ме ті 26 адам ды 23-шіл де де тұт-
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қын нан бо са та ды. Оған ха лық тың та лап-ті ле гі, 
на ра зы лы ғы се беп бо ла ды. Ал қал ған да ры 3 ай 
бойы түр ме де ұс та ла ды. 

Ақын атал ған жыр да Сам сы да ғы Бот бай кө-
те рі лі сі жө нін де бы лай дей ді:

Сам сы ны ал ған екен Бот пай қа мап,
Олар ды жі гі ті мен кет ті са бап.
Тұт қын дар ды бо са тып ала ал ма ды,
Бір пә ле ге екін ші пә ле жа мап.

Прис тав та Сам сы ға бар ған екен,
Жә ні бек тің ме ші тін қа мап ал ған екен.
Жә ні бек қа жы жа ны на ара тұр ды,
Бір бо лыс ел жи на лып бар ған екен.

Ала ал май кү ні бойы әлек бол ды,
Жә ні бек прис тав қа се беп бол ды.
Ер те ңі не құ ты лып Ұзы на ғаш қа – 
Шаң да тып ке ле жат ты қа ра жол ды. 

Бө лек-бө лек топ та нып шоқ тай бо лып,
Бай кө пес ті өл тір ді Бот пай бо лып.
Қо лы на онан бас қа түк түс пе ді,
Кез се де бұл ма ңай ды әб ден шо лып [9]. 

Бұл ереуіл дің қыс қа ша маз мұ ны бы лай еді. 
Май дан да ғы қа ра жұ мыс қа адам алу жө нін де гі 
пат ша жар лы ғы Вер ный-Піш пек жо лын да ор-
на лас қан Сам сы бе ке ті нің айна ла сын да ғы Бот-
пай бо лы сы хал қын да дүр лік ті ре ді. Жер-жер де 
жиын дар, бас қо су лар өте ді. Көр ші бо лыс тар ға 
ха бар шы лар жі бе рі ле ді. Бас бі рік ті ріп, өза ра кө-
мек көр се ту дің ша ра ла ры жа са ла ды. 

Осы кез де гі Бот пай бо лы сы ның бас шы сы 
Қал ды бек Ал ға даев тыл жұ мы сы на жі бе рі ле тін 
адам дар дың ті зі мін жа сауда бел сен ді лік та ныт-
па ған екен. Тіп ті еш қан дай іс-әре кет жа са ма ған. 
Сон дық тан Піш пек уезі на чальни гі нің 1916 жы-
лы 26-шіл де де гі Же ті су об лы сы әс ке ри гу бер на-
то ры ның аты на жаз ған ра пор ты бо йын ша 1916 
жы лы 3-та мыз да ту ра кө те рі ліс қар са ңын да Же-
ті су об лы сы әс ке ри гу бер на то ры Фоль баум ның 
бұй ры ғы мен Қ. Ал ға даев бо лыс тық қыз ме ті нен 
алы нып, оның ор ны на бұ рын ғы бо лыс тық қа кан-
ди дат бо лып жүр ген Қа сен Әжі баев та ға йын да-
ла ды [10]. Бі рақ бұ дан іс іл ге рі бас пайды. Қайта 
ха лық тың ыза сы мен ке гі ше гі не же тіп, дауыл ды 
шақ жа қын дай тү се ді. 

6-та мыз кү ні кеш ке қа рай әс кер ге жі гіт жи-
науға кел ген Отар учас ке сі нің прис та вы мен 
оның жен дет те рі не қар сы ха лық на ра зы лы ғы 
бас та ла ды. Сам сы ны Бот пай бо лы сы ның жә не 
көр ші бо лыс тар дан кө мек ке кел ген 5 мың адам 
қор шап ала ды. 1916 жы лы 7-та мыз да Түр кіс тан 
өл ке сі нің ге не рал-гу бер на то ры А.Н.Ку ро пат-

кин нің аты на жі бе ріл ген же дел те лег рам ма да 
Же ті су об лы сы әс ке ри гу бер на то ры М.А.Фоль-
баум Сам сы да ғы қа зақ тар дың кө те рі лі сі ту ра лы 
бы лай деп ха бар лайды: «Се год ня ве че ром ско
пи ща кир ги зов Бот паевс кой, Вос точ но и За пад
ноКас текс ких, Рг айт инс кой и Тайт оринс кой 
во лос тей Вер ненс ко го уез да в рай оне ст. Сам сы 
ока за ли яв ное не по ви но ве ние отарс ко му участ
ко во му прис та ву и прояви ли враж деб нос ть, 
ис пор тив те лег раф и на ру шив пра виль ность 
поч то во го дви же ния. ... Для на ка за ния бун тов
щи ков и ох ра ны русс ких се ле ний выс ла ны вой
ска» [11]. 

Мі не, сол шақ та ата ғы осы ай мақ қа бел гі лі, 
ел ге бе дел ді Май лы бай ұлы Жә ні бек қа жы кө те-
ріл ген қа ру сыз ха лық тың ке ле ше гін ой лап, олар-
дың өмі рін сақ тап қа лу, пат ша жан да рал да ры 
сөз сіз қаула тып жі бе ре тін әс ке рі нің қа тал жа за-
лау ша ра ла рын жұм сар тып, тіп ті, мүм кін бол са, 
бе тін қайтару үшін прис тав пен жи нал ған ел дің 
ара сы на жан дәр мен деп ара ша ға тү се ді. 7-та мыз 
кү ні та ңер тең прис та вы бар, поч та ұс таушы сы 
бар топ ша ғын әс ке ри от ряд пен Ұзы на ғаш, Вер-
ныйға қа рай қа шып шы ға ды. 

Ке йін нен, қыр күйек айын да Отар учас ке сі нің 
прис та вы мен Сам сы пош та стан циясы ның пош-
та ұс таушы сы Ни ки тин бі раз жа са ғы мен бір ге 
7-та мыз да та ңер тең гі са ғат 6-да 3-4 пәуес ке мен 
Ка за но-Бо го ро дс кое се ло сы на (Ұзы на ғаш қа) қа-
шып шық қан ды ғын мо йын дауға мәж бүр бо ла ды 
[12]. Кө те рі ліс ші лер пош та бе ке тін, те лег раф ба-
ға на ла рын тал қан да ған. Бір не ше орыс мұ жық та-
рын, кө пес тер ді қол ға тү сі ріп, тұт қын дай ды. 

Сам сы кө те рі лі сі нің да бы ры пат ша жан да-
рал да ры ның бір-бі рі не жі бер ген же дел те лег-
рам ма ла ры мен хат та ры ар қы лы Вер ный, Таш-
кент, Пет рог рад қа де йін  же те ді. Же дел түр де 
әс ке ри от ряд тар жа сақ та лып, кө те рі ліс ті ба-
сып-жан шу ға жө нел ті ле ді. Ал ға шын да Сам сы-
ға есауыл Ба ку ре вич тің жа за лаушы от ря ды жі-
бе ріл ген екен. Тең емес шай қас тар да екі жақ тан 
да шы ғын бо лып, бі раз қа зақ тар қол ға тү се ді. 
Жен дет тер бей біт ха лық ты та лай ды. Пош та жо-
лын қал пы на кел ті ру үшін хо рун жий Алек сан - 
д ров бас қар ған та ғы бір жүз дік әс кер жі бе рі-
ле ді. Есауыл Ба ку ре вич тің от ря ды Тоқ мақ та-
ғы кө те рі ліс ті ба су ға жі бе ріл ген дік тен Сам-
сы ға ен ді Вер ный дру жи на сы нан пра пор щик 
Ма хо нин бас та ған ро та әке лі не ді [13]. Сөйт іп, 
Қас тек, Тар ғап, Отар, Сам сы кө те рі ліс те рі та-
мыз дың ор та сы на қа рай көр ші Піш пек уезі нің 
же рі не, Тоқ мақ айма ғы на ауыса ды. 

Пат ша ның зіл ді бұй ры ғы шіл де айы ның ба-
сын да Вер ный уезі Ба тыс Қас тек бо лы сы жұр ты-
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на да ке ліп же те ді. Жар лық пен та ныс ты ру үшін 
бо лыс бас шы ла ры Шы ғыс Қас тек, Ба тыс Қас тек, 
Шиен бо лыс та ры ның адам да рын жи нап, жал-
пы жи на лыс өт кі зе ді. Он да осы ай мақ қа бе де лі 
мен ық па лы бар Са рым сақ Шын те мі ров, Ах мет 
Қо жам құ лов, Сей да лы Са ды бе ков, На қыс бек 
Қа наев, Дос қо жа Қа ша ға нов, Нү ке Са ты бе ков, 
Қа ша ған Рыс құл бе ков, Тай жан Шын те мі ров, 
Бей се бай Қас қа рауов, Әб ді ке рім Сәм бе тов, Рах-
мат Ан до сов, Ке рім бай Қо жам бер диев, Ала кү-
шік Ұл та нов, Сан ды бай Жа ман құ лов сияқ ты 
аза мат тар сөз сөй леп, әс кер ге адам бер мейт ін-
дік те рін, пат ша жен дет те рі не қар сы шы ғу дың 
ке рек ті гін ашық айтады.

Бұл кез де бо лыс тар әс кер ге алы на тын дар-
дың ті зі мін жа сап та қой ған еді. 200-ден ас-
там ті зім ге ілік кен адам ның аты-жө ні осы жи-
на лыс та оқы ла ды. Олар дың көп ші лі гі ке дей, 
жар лы-жа қы бай лар дың ба ла ла ры еді. Жал пы 
жи на лыс таяу ара да кө те рі ліс жа сау ке рек деп 
ше ше ді. Көр ші лес жат қан бо лыс тар ға адам дар 
жі бе рі ле ді. Нұр ғо жа Түр ген баев, Көк бай Қас-
қо ров, Рыс жан Еле ке нов сияқ ты ұс та лар най-
за, қы лыш, ай бал та, шоқ пар жа сауға кі рі се ді 
[14]. Ұрыс жос па ры жа са лып, пат ша сол дат та-
ры бе кін ген Шиен, Бұр ған бе кет те рі не ша буыл 
жа сап, ба сып алу бел гі ле не ді. Жұрт осы кө те-
рі ліс тің бас шы ла ры, қол бас шы ла ры етіп Са тай 
Кө бе ге нұлы Қа ра шев ті жә не осы өңір ге бел гі лі 
аң шы-мер ген Нү ке Са ты бе ков ті сай лай ды. Кө-
те рі ліс ші лер де от ты қа ру жоқ тың қа сы еді. Тек 
Нү ке Са ты бе ков бас та ған бір не ше адам да ға на 
мыл тық бол ған. 

Үкі мет жан сыз да ры ар қы лы да йын да лып 
жат қан кө те рі ліс ту ра лы бі ліп алып, оның ал-
дын алу ша ра ла рын ұйым дас ты ра ды. 1916 жы лы 
6-та мыз да Қас тек ке Вер ный дан қа ру лан ған 250 
адам дық жа за лаушы от ряд шы ға ры ла ды. 7-та-
мыз кү ні ұзын құ лақ тан ха бар ал ған жер гі лік ті 
ел-жұрт тың қа ру ұс тауға жа рар лық аза мат та ры 
Шиен ма ңын да ғы Қа ра тө бе ге жи на ла ды. Жи нал-
ған мың нан аса сар баз үш топ қа бө лі ніп, пат ша 
от ря ды на жан-жақ тан ша буыл ға шы ға ды. Са тай 
Кө бе ге нұлы 200 жі гіт пен са қа дай-сай қа ру лан-
ған жауға қар сы ша ба ды. Ер Са тай ға оқ тиіп, ат 
үс ті нен ауда ры лып тү се ді. Кө те рі ліс ші лер қап-
тал тұс тан да лап бе ре ді. Бі рақ жа за лаушы топ 
кө те рі ліс ші лер ді жаң быр дай жау ған оқ пен қар-
сы ала ды. Осы ұрыс та ер Са тай бас та ған он нан 
ас там аза мат ер лік пен қа за та ба ды. Сол дат тар да 
шы ғын ға ұшы рай ды. Ұрыс ба ры сын да Нү ке Са-
ты бе ков бас та ған мер ген аң шы жі гіт тер Шиен 
мұ жы ғы Мос ка лен ко ны, жа за лаушы от ряд бас-
шы сы Пеш ков ты атып өл ті ре ді [15]. Ба тыс Қас-

тек, Шиен бо лыс та рын да ғы кө те рі ліс тер осы-
лай ша аяқ та ла ды. Қа ру сыз ха лық амал сыз дан 
тау-тас қа ше гі ну ге мәж бүр бо ла ды. 

Пат ша әс кер ле рі ке йін нен Суық тө бе ге қа рай 
ше гі ніп, қыр ғыз ас пақ бол ған топ ты қуып  же-
тіп, ат қы лап, қан ды қыр ғын са ла ды. Кө те рі ліс 
ба сыл ған соң оның ұйым дас ты ру шы ла ры бол-
ған бір топ аза мат ты пат ша әс кер ле рі тұт қын ға 
алып, тер геп, сот қа тар та ды. Көп ші лі гін дар-
ға асу ар қы лы өлім жа за сы на ке се ді. Тек, 1917 
жыл ғы пат ша өкі ме тін құ лат қан Ақ пан ре во лю-
циясы нан ке йін  Уа қыт ша үкі мет бұл ше шім ді 
өз гер те ді. Түр ме де гі Қас тек кө те рі лі сі нің же тек-
ші ле рі бо са ты ла ды. 

Мі не, осы Ба тыс Қас тек, Шиен бо лы сын да-
ғы 1916 жыл дың та мыз айын да бол ған ұлт-азат-
тық кө те рі ліс тің жа йын  ұлы ақын Жам был Жа-
баев өзі нің «Зіл ді бұй рық» де ген өле ңін де бы лай 
баян дай ды: 

Шиен де де әс кер лер мен ұрыс бол ды,
Сол ұрыс та топ ба сы Сат тар өл ді [16]. 
«Сат тар өл ді, ел қаш ты» де ген ха бар,
Ел ел дер ге жайыл ды оң мен сол ды.
Шұ бы рып, тау ға қа рап ел жө нел ді,
Не бо ла рын со ңы нан кім бі ле ді?
Тауға қа шып өр ме леп тас қа бұ ғып,
Ел дің бә рі жа ны нан тү ңіл ді ен ді. 
Ер те ңін де ел-ел ге әс кер бар ды,
Шап шаң тү сіп, кел сін деп ха бар сал ды.
«Қаш қын дар ды ата ды» де ген нен соң,
Тауда ғы лар кі рер жер та ба ал ма ды. 
... Ат тан дық ұлы ғы ның қо ны сы на,
Ел ді сор ған бор сық тай бо лы сы на.
Көп ер лер қа за тап ты жауға ат та нып,
Көк се ген азат тық тың со ғы сын да [17].

Жам был дың «Пат ша әмі рі та рыл ды» де ген 
жы рын да да мау сым жар лы ғы ның шы ғуы, ең-
бек ші ха лық ты екі жақ ты қа наудың бұ рын ғы дан 
да кү шей ге ні айтыла ды. Езіл ген ел дің ұл да рын 
қа ра жұ мыс қа алу мен қой май, ха лық ты ата қо-
ны сы нан, жер-су дан айыр ды, өрі сін та ры лт ты 
дей ді. Жер гі лік ті ұлық тар дың пат ша жар лы ғын 
орын дау үшін ел дің дү ниесін, үйле рін тін тіп, 
ел ді то науға кі ріс ке ні көр се ті ле ді. Ақын кө те рі-
ліс ал дын да ғы осын дай ауыр, ала са пы ран жағ-
дайда ғы бұ қа ра ха лық тың ыза-кек на мы сын, ой-
пі кі рін:

Бүйт іп көр ген күн құр сын,
Жа пы рақ тай қал ты рап.
Тау сыл ған дай ты ны сың,
Күн де жү рек қан сы рап [18] – 

деп біл ді ре ді.
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Жал пы Жам был жыр ла рын да кө те рі ліс тің 
тууы, өр буі, ха лық тың са на-се зі мі оянуы жан-
жақ ты жыр ла на ды. Жар лық жа риялан ған соң 
оған қар сы кү рес жа сауға бел бай ла ған қа ру лы 
кө те рі ліс Же ті су өл ке сін де кең өріс ала ды. Жая, 
Қас қа су, Үш қо ңыр, Құм бел, Үл кен саз, Қа ра қия, 
Майт өбе, Қа ра бас тау, Құ лан саз жай лау ла рын да 
жал ғас отыр ған ел дер ха бар ла сып, пат ша үкі ме-
ті не қар сы со ғы су ға бә туа жа са ған. 

«Пат ша әмі рі та рыл ды» өле ңі сол оқи ға ізі-
мен шық қан. Ел Жә кең нің өлең де рін жат тап 
әкет кен. Ке йін  кө те рі ліс сая быр ла са да Жам был-
дың өлең де рі ел ау зын да сақ та лып қа ла бер ген. 
Ға ли Ор ма нов жа зып ал ған «Пат ша әмі рі та рыл-
ды» өле ңі 1946 жы лы ұлы ақын ның ту ға ны на 
100 жыл то лу ме ре ке сі не ар на лып шы ға рыл ған 
то лық шы ғар ма лар жи на ғын да ал ғаш рет жа-
риялан ды. 

Жам был жыр ла ры ның ерек ше лі гі – та ри-
хи оқи ға ның ай қын ды ғын да, маз мұн жа ғы нан 
сал мақ ты лы ғын да, те рең ма ғы на лы ғын да. Ең 
бас ты сы ақын же ке ер лік ті ға на дә ріп те мей, ба-
тыр лар дың іс-әре ке тін жал пы ха лық тық кү рес 
ре тін де көр се тіп, олар дың ру хын жа ңа бір са ты-
ға кө те ре ді. 

Жам был ақын 1916 жыл дың ба тыр ла ры ту-
ра лы тол ған ған да сөз нө се рін тө гіл те, түй дек те-
те, әсе лі етіп айтады. Қарт ақын бү гін гі ұр пақ-
қа Аман гел ді нің пат риот тық, ба тыр лық іс те рін 
өне ге етіп ұсы на ды.

Ба тыр бол, ба ла ла рым, бә рің-да ғы,
Тап бер ген дұш пан ит тің сын сын са ғы
Сем се рін Аман гел ді тот бас па сын,
Ел қор ға, ұлы күн нің ту са ша ғы, [19] – 

дей ді. 
Жам был өлең де рін де тек қай ғы, ауыр жағ-

дай ға на емес, со ны мен бір ге үміт сәуле сі бар. 
Оны 1940 жы лы Жам был дың бі рін ші то мын да 
жа риялан ған «Ха лық ке гі» де ген өле ңі нен бай-
қай мыз:

Бой бер мес ел өмі рі, асау ше рі,
Тұр са да құр сау ла нып тоқ сан же рі.
Бір де от, бір де су ды көк тей кө шіп,
Тал пы нып ті ле гі не бас ты іл ге рі [20].

Жам был дың 1916 жыл ғы Қар қа ра кө те рі лі сі 
бас шы ла ры ның бі рі – Жа ңа бай Құ дай бер ге нов-
ке қа ты сы да бір қы зық оқи ға. Бұл мә се ле жө нін-
де ке зін де «Же ті су» га зе тін де айт ыл ған еді [21].

Жам был 1881 жә не 1890 жыл да ры Же ті су да-
ғы Ал бан елі не бар ған да ел-жұрт құр мет пен қар-

сы ала ды. Осы са па рын да Қар қа ра жай ла уын да 
өт кен бір той да Ал бан ның ал ты ары сы ның бі-
рі Құ дай бер ген мен та ны са ды. Қо ңыр дан шық-
қан Құ дай бер ген ба ла жас тан ән ші, күй ші, ел ге 
сый лы еді. Оның ар ғы ата сы атақ ты Хан кел ді 
(Райым бек ата сы нан бас қа) ба тыр, одан Ба ла-
пан би, одан Құл жа, Құл жа дан осы Құ дай бер-
ген. Құ дай бер ген ге дәу лет бі тіп, сәу лет қон ған. 
Ол Суан  елін де гі атақ ты Әжі бек қа жы ның қы зы 
Бал дайға үй лен ген. Жам был ға Қар қа ра же рін де 
осы Құ дай бер ген се рік бо ла ды. Ол ақын ды қо-
нақ қы лып ел-ел ге ер тіп жү ре ді.

Осы кез де Стам бул са па ры нан ел ге Құ дай-
бер ген мен Бал дай дың тұң ғыш ұлы Жа ңа бай ке-
ле ді. Ол 1865 жы лы Ал ма ты об лы сы қа зір гі Ұй-
ғыр ауда ны Қыр ғыз сай де ген жер де ту ған. 1890 
жы лы Жам был мен кез дес кен шақ та жиыр ма 
бес те гі қыл шыл да ған жас, бі лім ал ған, көп те ген 
ел-жер көр ген жі гіт. 1871-1877 жыл да ры Әжі бек 
на ға шы ата сы ның қо лын да бо лып тәр бие ал ған, 
мед ре се бі тір ген, Әжі бек қа жы мен ұй ғыр сау-
да ге рі Уәли бай дың қыз ме тін де бо лып, Қаш қар, 
Мон ғол, Қы тай, Сі бір, Ре сей, Ор та Азия, Қы рым, 
Кав каз, Ау ған, Иран, Ирак, Тү рік жер ле рін ара-
ла ған. Орыс, қы тай, араб, ұй ғыр тіл де рін біл ген. 
Көр ге ні де, біл ге ні де көп, өзі ше шен, өзі зе рек, 
ақыл-ой дың иесі жас жі гіт екен. Жам был мен 
Жа ңа бай бір көр ген нен тіл та бы са ды. Оған Жам-
был жо ға ры ба ға бе ре ді. Жам был Құ дай бер ген 
ауылы ның сый лы қо на ғы бо лып он күн жа та ды. 
Жам был дың құр ме ті не Жа ңа бай ала ман бәй ге, 
жор ға бәй ге, қыз қуу, жам бы ат қы зу, кү рес, айт-
ыс, көк пар ұйым дас ты ра ды. Қар қа ра, Шал кө де, 
Көл сай, Ай ғайт ас, Кө кар ша, Қа рар ша, Ал тын-
кен, Ас пан, Ха сан тау ла ры ның кө рік ті жер ле рін 
ара ла та ды. Жам был осы күн де рі Жа ңа бай дың 
ақ ба қай то ры атын мі ніп жү ре ді. Жа ңа бай дың 
жү ріс-тұ ры сы, ақы лы Жам был ға ұна ға ны сон ша 
Жа ңа бай ға ар нап кө лем ді жыр шы ға ра ды. Одан 
үзін ді кел ті ре лік:

Жа ңа бай жас арыс тан, өзі ше шен,
Орыс, қы тай, ұй ғыр дың ті лін біл ген.
Қаш қар, Моң ғол, Қы тай мен Ре сей дің,
Иран, Ирак, Тү рік тің же рін көр ген.
Ара лап ала таулық қыр ғыз елін,
Өз бек, Тү рік мен нің көр ген же рін.
Сі бір, Ал тай, Аты рау, Кав каз, Қы рым,
Қа зақ тың ара ла ған тау, тас, тө рін.
Ес ті дім Жа ңа бай дың жүр ген жо лын,
Жа ңа бай жі гіт екен ас қан да рын.
Бай қайт ын ал ды-ар тын, оң мен со лын,
Қа зақ тың маң да йына ту ған ба ла,
Жа ңа бай қа лар мәң гі ел есін де...
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Сма ғұ лов С.

Бұл өлең жол да рын та рих шы, жур на лист 
Құр ман Қо жа-Ах мет Ал ға зыұлы Шар ғын ақын-
нан жа зып ал ған екен. 

Ке йін нен Жа ңа бай Құ дай бер ге нов 1916 
жыл ғы Же ті су да ғы Қар қа ра ұлт-азат тық кө-
те рі лі сі бас шы ла ры ның бі рі бо ла ды. Пат ша 
үкі ме ті нің жен дет те рі оны ұс тап, аяқ-қо лы-
на кі сен са лып, Қа ра қол түр ме сі не қа май ды. 
12-та мыз да оның се рік те рі – Қар қа ра кө те рі лі-
сі нің көр нек ті бас шы ла ры Ұзақ Сауры қов, Жә-
мең ке Мәм бе тов, та ғы бас қа лар мен бір ге «түр-
ме ден қа шу ға әре кет жа са ды» де ген жал ған 
сыл тау мен ат қы зып тас тайды. Ол ба тыр, қол-
бас шы бол ған. Ұй ғыр ауда ны ның ор та лы ғы 
Шон жы се ло сы ның ор та лық ала ңын да оның 
жә не кө те рі ліс тің бір топ құр бан да ры ның аты 
жа зыл ған қы зыл мәр мәр ес ке рт кіш тұр. Шон-
жы ның бір кө ше сі Жа ңа бай Құ дай бер ге нов 

кө ше сі деп ата ла ды. Қар қа ра да «Ереуіл тө бе» 
де ген қа сиет ті тө бе де Қар қа ра ұлт-азат тық кө-
те рі лі сі нің бір топ бас шы сын мәң гі ес ке қал-
ды ру үшін зәу лім ес ке рт кіш ор на тыл ған. Сол 
ес ке рт кіш ке Жа ңа бай Құ дай бер ге нов есі мі ал-
тын әріп пен ойыл ған. Со ны мен Жам был ақын-
ның айт қа ны ке ліп, Жа ңа бай өзі нің ер лік ісі-
мен ел есін де қал ды. 

1916 жыл ғы кө те рі ліс жә не оны ұйым дас ты-
ру шы лар мен оған қа ты су шы лар ту ра лы ха лық 
ақы ны ның бір не ше жы ры бар. Өйт ке ні, шын 
ақын өз айна ла сын да бо лып жат қан оқи ға лар 
мен құ бы лыс тар дан тыс қа ла ал май ды. Әсі ре се, 
өз хал қы ның тағ ды ры ше ші ліп жат қан да ақын 
ша ма сы кел ген ше та ри хи шын дық ты дәл бе ру ге 
ты рыс қан. Сон дық тан 1916 жыл ғы ұлт-азат тық 
кө те рі ліс – Жам был ақын шы ғар ма шы лы ғын да-
ғы ең не гіз гі та қы рып тар дың бі рі. 
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Ме ке баев Т.Қ.,  

Құм ған баев Ж.Ж.

«Қа зақ» га зе тін де гі  
Әли хан Бө кей ха нов тың  

қыз ме ті

Ма қа ла да 1913-1918 жыл дар ара лы ғын да Орын бор қа ла сын да 
шық қан «Қа зақ» га зе ті нен алын ған та ри хи де рек тер қа рас ты рыл ған. 
«Алаш» өкі ме ті нің бас шы сы Әли хан Бө кей ха нов тың ма қа ла ла ры не-
гі зін де қа зір гі зерт теу лер үшін аса құн ды де рек тер ұсы ныл ған, со-
ны мен қа тар Әли хан Бө кей ха нов тың ХІХ ға сыр дың аяғы мен ХХ ға-
сыр дың ба сын да «Да ла уәлаяті», «Степ ной край», «Степ ной пио нер», 
«Омичъ», «Ир тыщ», «Го лосъ сте пеи» «Се ме ипа ла ти нс кие об ла ст тные 
ве до мос ти», «Се ми па ла ти нс ки лис токъ», «Тур кес танс кие ве до мос ти», 
«Ай қап», «Речь», «Сынъ оте че ст ва», «На ша жиз нь», «Сло во», «Вос точ-
ное обоз ре ние», «Въ ми ре му сул манс тва» ба сы лым да рын да да рыұ 
көр ген ма қа ла ла ры Алаш өкі ме ті нің та ри хы ту ра лы құн ды ма те ри ал-
дар бо лып та бы ла ды. Ав тор ма қа ла да қа зір гі зерт теу лер мен та ри хи 
де рек тер ге сүйене оты рып Қа зақ га зе тін де жа рық көр ген ма те ри ал-
дар дың та ри хи құн ды лы ғын жә не ұлт тық са на мен идеоло гияны қа-
лып тас ты ру да ғы «Қа зақ» га зе ті ба сы лы мы ның жә не Әли хан Бө кей ха-
нов тың қыз ме тін жан-жақ ты тал да ған. 

Тү йін  сөз дер: «Қа зақ» га зе ті, Али хан Бө кей ха нов, Алаш, ұлт 
зиялы ла ры. 

Mekebayev T.K.,  
Kumganbayev Zh.Zh

Activities Alikhan Bukeikhanov  
in the newspaper «Kazakh»

The article deals with reliable documentary sources of the newspaper 
«Kazakh», go to Orenburg 1913-1918 gg. On the basis of Articles gov-
ernment leaders of «Alash» A.Bukeyhanov shows valuable information for 
modern researchers, that gives the opportunity to learn valuable historical 
materials about the history of Alash Orda autonomy of written article by 
Bukeikhanov in «Dala ualyaty» newspapers, «Steppe Region», «Omich», 
«Irtysch», «Semeipalatinskie oblasttnye statements», « Semipalatinsk listok», 
«Turkestan statements», «Aykap», «Speech», «S Our life», «Word», «Eastern 
Review» unreleased in the late XIXth and early XXth centuries. This article 
based on current research and historical documents of the author of an 
analysis of the value of historical documents published by «Kazakh» in the 
newspaper, and the role of «Kazakh» newspaper and A. Bokeikhanov in the 
formation of national identity and ideology.

Key words: «Kazakh» newspaper, Alyhan Bokeihanov, Alash, national 
intelligence.

Ме ке баев Т.К.,  
Кум ган баев Ж.Ж.

Дея тель ность Али ха на  
Бо кей ха но ва в га зе те «Ка зах»

В статье расс мот ре ны дос то вер ные до ку мен тальные ис точ ни ки 
га зе ты «Ка зах», вы хо див шей в г. Орен бург с 1913-1918 гг. На ос но ве 
ста тей ру ко во ди те ля пра ви тель ст ве «Алаш» А. Бу кей ха но ва по ка за ны 
цен ные све де ния для сов ре мен ных исс ле до ва те лей, что дает воз мож-
нос ть поз на ко мит ся ис то ри чес кий цен ны ми ма те ри ала ми об ис то рий 
Алаш – Ор ди нс кой ав то но мий из на пи сан ных стать ей А. Бу кей ха но ва 
в га зе тах «Да ла уәлаяті», «Степ ной край», «Степ ной пио нер», «Омичъ», 
«Ир тыщ», «Го лосъ сте пеи» «Се ме ипа ла ти нс кие об ла ст тные ве до мос-
ти», «Се ми па ла ти нс ки лис токъ», «Тур кес танс кие ве до мос ти», «Ай қап», 
«Речь», «Сынъ оте че ст ва», «На ша жиз нь», «Сло во», «Вос точ ное обоз ре-
ние», «Въ ми ре му сул манс тва» из да вав ших ся в кон це XIX-го и в на ча ле 
XX-х ве ков. В дан ной статье опи раясь на сов ре мен ные исс ле до ва ния 
и ис то ри чес кие до ку мен ты ав то ром был про ве ден ана лиз цен нос ти 
ис то ри чес ких до ку мен тов опуб ли ко ван ных в га зе те «Ка зах», и роль 
га зе ты «Ка зах» и А. Бо кей ха но ва в фор ми ро ва нии на циональ но го са-
мо соз на ния и идеоло гии. 

Клю че вые сло ва: га зет «Ка зах», Али хан Бо кей ха нов, Алаш , на-
циональ ная ин тел ли ген ция.
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Елі міз еге мен дік алып, тәуел сіз мем ле кет құр ға ны мыз да ел 
қа мын ой лап, сол жол да өз де рі нің са на лы ғұ мы рын құр бан ет-
кен аза мат тар дың шы найы ғұ мыр ла рын те рең дей зерт теу тек 
та рих шы ға лым дар ға на емес бас қа да ғы лым са ла сын да ғы 
ға лым да ры мыз дың ат қар ған ең бек те рі же тер лік. Айт ар бол-
сақ фи ло ло гия, жур на лис ти ка та ғы да бас қа са ла лар да ғы зерт-
теу ші лер дің ең бек те рі нен де кө ре міз. Сон дай зерт те лу үс тін де 
жыл дан жыл ға тың де рек тер мен мә лі мет тер қа та ры нан ше тел-
дік, отан дық ар хив мұ ра ғат та ры нан та бы лып жат қан де рек тер-
де Алаш зиялы ла ры қыз ме ті нің ала тын ор ны ерек ше.

Со лар дың ішін де әлі де тың де рек тер ді қа жет ете тін жә не 
қол да бар де рек тер ді де рек та ну лық тал дау дан өт кі зе тін Алаш 
өкі ме ті нің бас шы сы Ә. Бө кей ха нов ту ра лы ғы лы ми зерт теу лер 
мо лы нан ке рек ете ді. Бұл мә се ле ұлт кө се мі Ә. Бө кей ха нов ту-
ра лы ғы лы ми зерт теу лер қа рал май жа тыр де ген ойы мыз емес 
та был ған де рек тер ді дұ рыс өз ор ны на пай да ла нып нақ ты рақ 
же тіл ді ру әлі де бол са азы рақ. Жал пы та қы ры бы мыз да атал-
ған дай ХХ ға сыр дың ал ғаш қы ши ре гін де ба сы лып тұр ған сол 
ке зең де гі мер зім ді ба сы лым дар дың бі рі «Қа зақ» га зе ті біз ге 
Ә. Бө кей ха нов тың қыз ме ті ту ра лы нақ ты мә лі мет тер бе ре ті ні 
анық. Олай дейтіні міз «Қа зақ» га зе ті Ә. Бө кей ха нов тың ті ке-
лей ара ла суымен өмір ге кел ге ні бар ша мыз ға бел гі лі. Не гі зі нен 
кел ген де Ә. Бө кей ха нов тың қыз ме ті ту ра лы зерт теу лер жүр гіз-
ген де әр түр лі ба сы лым да ғы ұлт кө се мі нің ма қа ла ла ры на кө ңіл 
бөл сек зерт теуі міз дің оң тай лы шы ға ты ны анық. 

Зерт ту ші лер дің пайым да уын ша Ә. Бө кей ха нов тың мың ға 
жуық ма қа ла мен очерк тен жә не та ғы да бас қа туын ды лар дан 
тұ ра тын ғы лы ми пуб ли цис ти ка лар 1917 жыл ғы Ақ пан төң-
ке рі сі не де йін  жә не одан ке йін гі 1927 жыл ға де йін  50 ден ас-
там қа зақ жә не орыс га зет-жур нал да рын да, төң ке ріс ке де йін  
ға на 30-ға жуық қа зақ-орыс ба сы лым да рын да жа рық көр ген. 
Ә. Бө кей ха нов тың қа ла мы нан туып , түр лі мер зім ді ба сы лым-
дар да жа рық көр ген туын ды ла ры ның геог ра фиясы да қа зір гі 
кең байт ақ Еура зия ке ңіс ті гін қам ти ді. Оның ең ал ғаш қы бір 
топ ма қа ла сы 1889 жы лы Да ла ге не рал гу бер на то ры ның рес-
ми үн қа ға зы ре тін де Ом бы да шы ғып тұр ған «Осо бые при бав-
ле нія къ «Ак мо линс кимъ об ла ст нымъ ве до мос тямъ» га зе ті нің 
қа зақ ша қо сым ша сы «Да ла уәлаяты ның га зе ті нен» [1] кө рін се, 

«ҚА ЗАҚ» ГА ЗЕ ТІН ДЕ ГІ 
ӘЛИ ХАН  

БӨ КЕЙ ХА НОВ ТЫҢ 
ҚЫЗ МЕ ТІ
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көп ұза май оның түр лі бүр кен шік есі мі көр се тіл-
ген туын ды ла рын 1917 жыл ғы Ақ пан төң ке рі сі 
мен Қа зан бү лі гі не де йін гі бір Ом бы ның ға на 
«Степ ной край», «Степ ной пио нер», «Омичъ» 
«Ир тыщ», «го лосъ сте пеи», «Се мей дің «Се ме-
ипа ла ти нс кие об ла ст тные ве до мос ти», «Се ми-
па ла ти нс кие лис токъ», [2] Таш кент тің «Тур кес-
танс кие ве до мос ти», [3] Орын бор дың «Қа зақ» 
га зе ті [4] мен қа зақ тың тұң ғыш «Ай қап» жур на-
лы нан [5] С.Пе тер бор дың «Речь», «Сынъ оте че-
ст ва», [6] «На ша жиз нь», «Сло во», «Вос точ ное 
об ро зе ние», Ре сей мұ сыл ман да ры ның «Въ ми-
ре му сул манс тва», «Му суль манс кая га зе та» [7] 
ба сы лым да ры нан жә не та ғы да бас қа жур нал дар 
бет те рін де жа рық көр ген.

Ә. Бө кей ха нов тың ба сы лым дар да ба сыл ған 
ма қа ла ла рын да өз аты ті ке лей бер мей бүр кен шік 
есім дер мен бе ріл ген ді гін атап өтіл ген ді. Ол зерт-
теу ші ға лым дар зерт теу ле рін де мы на дай есім-
дер Ә. Бө ке кей ха нов тың бүр кен шік есім дер мен 
ма қа ла бер ге нін бай қай мыз. «Қыр ұғ лы», «Қыр 
ба ла сы», «Ға ли хан», «Әли хан», «Ғ. Б», «Ә. Б», 
«Арыс ұлы», «Тү рік ба ла сы», «Қал мақ бай» [8] 
бұл атал ған есім дер қа зақ ша ба сыл ған ма қа ла-
лар да кез дес се орыс ба сы лым да рын да бұ дан да 
асып тү се тін ді гін мер зім ді ба сы лым дар дан бай-
қауға бо ла ды. Атал ған га зет тер дің ішін де Ә. Бө-
кей ха нов тың өмір де гі ат қар ған қыз ме ті нен мол 
де рек тер бе ре тін «Қа зақ» – қо ғам дық саяси жә-
не әде би га зе ті, 1913 жы лы 2 ақ пан нан бас тап 
Орын бор да ап та сы на бір рет, 1915 жы лы ап та-
сы на екі рет шы ғып тұр ған. 1913 жы лы №1-44 
(ақ пан-жел тоқ сан), 1914 жы лы №45-92 (қаң тар-
жел тоқ сан), 1915 жы лы №93-163 (қаң тар-жел-
тоқ сан), 1916 жы лы №164-211 (қаң тар-жел тоқ-
сан), 1917 жы лы №212-257 (қаң тар-жел тоқ сан), 
1918 жы лы № 258-265 (қаң тар-қыр күйек). Та ра-
лы мы 3000, кей бір мағ лұ мат тар да 8000-ға жет-
кен [9] . 

Та рих шы ға лым М. Қой гел диев тің айт уын-
ша «Қа зақ» га зе ті нің ма те ри ал да ры екі тұр ғы дан 
құн ды деп мә лім де ді. Бі рін ші ден га зет ма те ри-
ал да ры ХХ ға сыр дың ал ғаш қы жиыр ма жыл ды-
ғын да ғы қа зақ қо ға мын да ғы бо лып өт кен түр лі 
қо ғам дық үр діс тер ді зерт теп та ну үшін аса ба-
ға лы де рек тер кө зі бо лып та бы ла ды. Екін ші ден, 
ға сыр ба сын да ғы ұлт азат тық қоз ға лыс тың қа-
лып та сып, да му ар на сын да өмір ге кел ген бұл 
ба сы лым, ең ал ды мен, бос тан дық үшін кү рес 
идеоло гиясы ның қа лып тас уына қыз мет ет ті деп 
көр се те ді [10]. Та рих шы ға лым М. Қой гел диев-
тің тү йін де уін ше отар лық ез гі мен фео дал дық ме-
шеулік ке қар сы ұлт зиялы ла ры жүр гіз ген азап ты 
кү рес тің не гіз гі идея лық ба ғыт та ры мен ке зең-

де рін «Қа зақ» ма те ри ал да рын сыз мей лін ше ту ра 
тү сі ну, әри не, мүм кін емес де ген қо ры тын ды мен 
ай ғақ та ған еді «Алаш қоз ға лы сы» [11] ең бе гін-
де. Бұл жер де бай қа ға ны мыз дай Алаш өкі ме ті не 
«Қа зақ» га зе ті нің ті ке лей қыз мет ет ке нін еш дау-
сыз бай қай мыз яғ ни Алаш өкі ме ті нің бас шы сы 
Ә.  Бө кей ха нов тың не гіз гі көз қа рас та ры «Қа зақ» 
га зе тін де ер кін жа зыл ға ны на еш кү мән кел ті ре 
ал май мыз. Атал ған «Қа зақ» га зе ті тәуел сіз га зет 
екен ді гі не көз жет кі зу ге әб ден бо ла ды.

Қа зақ га зе ті не ке лер бол сақ бі рін ші ре дак-
то ры А. Байт ұр сы нов, екін ші ре дак то ры М. Ду-
ла тов, бас ты ру шы «Аза мат» се рік ті гі Хұ саинов 
– Ка ри мов бас па ха на сын да ба сы лып тұр ған. 
Га зет тің 1918 жыл ғы сан да ры ның ре дак то ры 
Ж.  Жә ні бе ков «Қа зақ» га зе ті нің бес жыл бойы 
265 нө мі рі жа рық көр ген, қа зір гі өл шем мен ал-
сақ бұл тым аз. Бі рақ, сол за ман да ғы қа лып тас-
қан ахуал тұр ғы сы нан ба ға ла сақ, отар лық ез гі-
де гі ел де, отар шыл дар дың көз ал дын да, жа рия 
түр де тәуел сіз дік идея сын на си хат тайт ын га зет-
ті бес жыл бойы шы ға рып тұ ру үл кен ер лік бо ла-
тын. 1917 жы лы жел тоқ сан да Орын бор да өт кен 
ІІ жал пы қа зақ съезі қа рар қа был дап, Ала шор да 
өкі ме тін құр ған да 15 мү ше сі не Ала шор да өкі ме-
ті нің ыс тық-суығы на күй ген А. Байт ұр сы нов пен 
М. Ду ла тов тың кір меуі нің не гіз гі се бе бі үкі мет-
ті сай лау да оның кә сі би дең гейі бі рін ші ке зек те 
тұр са, та ғы бір се бе бі олар о бас тан ағар ту ісі мен 
қа тар «Қа зақ» га зе тін де ре дак тор лық қыз мет те 
отыр ған ды ғы да бо лар. Әри не Алаш өкі ме ті құ-
рыл ған да олар 15 мү ше лік ке кір мей қал ға ны-
мен А. Байт ұр сы нов пен М. Ду ла тов тар да ла да 
қал ған жоқ, бі лім ко мис сиясы құ ры лып, оны 
А.Байт ұр сы нов бас қар ды. Ке йін нен А.  Байт ұр-
сы нов оқу – бі лім ми ни ст рі бол ды. 

Ға лым та рих шы М. Қой гел диев тің мұ ра-
ғат де рек те рі нен ал ған ма те ри ал да ры бо йын ша 
Орын бор гу бер на то ры ның 1913 жы лы 5 қаң тар-
да ғы жо ға ры бас па сөз бас қар ма сы на бе ріл ген 
бұй ры ғын да Тор ғай об лы сы, Қы зыл шең гел бо-
лы сы, 8-ауыл дың қа за ғы М.А. Ора заев қа жә не 
Тор ғай уезі, То сын бо лы сы, 5-ауыл дың қа за ғы 
А. Байт ұр сы нов қа Орын бор қа ла сын да қа зақ ті-
лін де ап та сы на бір рет шы ға тын «Қа зақ» га зе тін 
тө мен де гі бағ дар ла ма мен шы ға рып тұ ру ға рұқ-
сат бе ріл ген ді гі жа зыл ған: Үкі мет та ра пы нан 
бұй рық-жар лық тар, іш кі жә не сырт қы ха бар лар, 
қа зақ тың та ри хы мен тұр мыс жайы, эти ка, та-
рих, эт ног ра фия жә не мә де ниет мә се ле лер, эко-
но ми ка, сау да, кә сіп, ауыл ша ру ашы лы ғы, мал 
ша ру ашы лы ғы, ха лық ағар ту, мек теп мед ре се, 
тіл жә не әде биет мә се ле ле рі, та за лық, ден сау лық 
жә не мал дә рі гер лік жайы, фельетон дар, кор рес-
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пон ден циялар мен же дел хат тар, жер гі лік ті хро-
ни ка, су рет тер, поч та лар (хат тар) жә не құ лақ-
тан ды ру лар [12].

Га зет тің екін ші ре дак то ры қыз ме ті не М. Ду-
ла тов ты та ға йын дау ту ра лы 1914 жы лы 19 ма-
мыр да ғы жо ғар ғы бас па сөз бас қар ма сы ның 
Орын бор гу бер на то ры на бер ген бұй ры ғын да 
бы лай дей ді: «Орын бор да А. Байт ұр сы нов тың 
ре дак тор лы ғы мен шы ғып тұр ған «Қа зақ» га зе ті-
нің екін ші жа уап ты ре дак то ры қыз ме тін ат қа ру-
ға Тор ғай об лы сы Са ры қо па бо лы сы №1 ауыл-
дың қа за ғы Мир-Якуб Ду ла то вич Ду ла тов қа 
рұқ сат бе рі ле ді [13]. 

Жал пы атал ған «Қа зақ» га зе тін де отар шыл-
дық ез гі ге қар сы кү рес жүр гі зу дің әртүрлі жол-
да ры мен жү ріп ұлт зиялы ла ры ның жан жақ ты 
бі лім иеле рі еке нін бай қай мыз. Мә се лен Ә. Бө-
кей ха нов тың қа зақ қо ға мы ның на ғыз ре фор ма-
то ры еке нін «Қа зақ» га зе ті нің 1913 жы лы ба сыл-
ған «Қа зақ тың та ри хы» ма қа ла сын да орыс тың 
ат ты ғас ке рі ка зак атан ған дық тан біз дің қа зақ 
өзі нің аты нан айыры лып, қыр ғыз ата нып жүр-
мек ші емес. Қия мет ке ше йін  қа зақ қа зақ бо лып 
жа са мақ. Осы ға сыр да ғы ғы лым жа ры ғын да қа-
зақ кө зін ашып, бе тін тү зе се, өзі нің қа зақ шы лы-
ғын жо ға лт па ған дай жә не өзі міз дің ша рық ға де-
ті не ың ғай лы қы лып «қа зақ мә де ниетін» құ рып, 
бір жа ғы нан қа зақ әде биетін тұр ғы зып, қа зақ-
шы лы ғын сақ та мақ шы. Орыс ша оқы ған қа зақ 
жас та ры ның мой ны на ала тын бір жұ мы сы ме ке-
ме ден шет ке рі бол ған әр бір іс ті ор нын да «қыр-
ғыз» де ген жа ңы лыс ат ты қо йып , «қа зақ» де ген 
ат ты қол да ну тиіс. Бұл бол майт ын іс, ағын ға 
қар сы (про тив те че ния) де ген сөз емес, біз су-
ды те ріс ағыз ған ата ның ба ла сы мыз [14] де ген 
жол дар дан бай қа ға ны мыз қа зақ тың атын қыр-
ғыз деп ша тас тыр ма уын  қа зақ ты өз ал ды на же ке 
ха лық еке нін мер зім ді бас па сөз ар қы лы ұсы нып 
отыр ға ны нан – ақ кө рі ніп тұр. Қа зақ тың жер мә-
се ле сі не бай ла ныс ты «Қа зақ» де ген ма қа ла сы-
нан да «1913 жы лы орыс қол ас тын да ғы қа зақ 
са ны 5 мил лион 64 мың бо ла ды. Қа зақ һәм қыр-
ғыз Шың ғыс хан за ма ны нан бе рі же ті жүз жыл 
ша ма сын да 9 об лыс же рін де жү ріп тұр ды. (Бұл 
жер де атал ған 9 об лыс Се мей, Ақ мо ла, Тор ғай, 
Орал, За кас пи, Сыр да рия, Же ті су, Фер ға на, Са-
мар қан об лыс та ры) Қа зақ же рінң ше ка ра сы ту-
ра лы мә лі мет бе ріп «бұл жер дің кө бі 10-20 жыл 
мұ нан бұ рын қа зақ пай да сын да еді, соң ғы 10-15 
жыл Тор ғай һәм Ақ мо ла об лыс та ры нан қа зақ 
пай да сын да ғы жер ден көп жер мұ жық пай да сы-
на кет ті, 1908 жыл ға ше йін  мұ жық қа қа зақ тан 
4 мил лион де ся ти на ар тық еді, 1913 жыл да ғы 
есеп те, 1906-1912 жыл дар да қа зақ тан мұ жық-

қа алын ған жер 6 мил лион де ся ти на ар тық [15] 
дей ді. Ә. Бө кей ха нов тың атал ған ма қа ла да ғы 
алын ған адам есе бі 1910 жы лы жа рық көр ген 
«Фор мы на циональ но го дви же ния в сов ре мен-
ных го су да рст вах» [16] СПб кі та бын да ғы мә лі-
мет тер бо йын ша жа риялан ған бо ла тын. Сон да 
бай қа ға ны мыз бі рін ші ден қа зақ тың өз ата-ба-
ба сы нан қал ған же рін де шұ рай лы жер лер дің өз 
пай да сы на іс ке ас пай отар шыл дық қа кет ке нін 
мең зе се, екін ші ден қа зақ һәм қыр ғыз де ген ату-
лар ға же ке тоқ та лып өт кен. Га зе ті міз дің үз дік сіз 
шығуына бай ла ныс ты со ны мен қо са «қа зақ» га-
зе тін қар жы лан ды ру мә се ле сі ал дың ғы орын да 
тұр ған дық тан Ә. Бө кей ха нов бұл мә се ле де ті ке-
лей өзі ара лас қа нын аң ға ру ға бо ла ды. «Қа зақ» 
га зе тін де гі 1913 жыл ғы № 41 са нын да ғы «Ұры 
тию» ма қа ла сын да. «Үш жыл дан бе рі «Ай қап» 
жур на лы шы ғып тұр, бір жыл ға жа қын «Қа зақ» 
га зе та сы шы ғып тұр. Бұ лар дың екеуі нің ба сын-
да ғы кі сі лер га зе та мен жу ра нал ісі не оңа ша лап 
шық пай, ба сы бас қа қыз мет ке бай лау лы кү йін де 
іс жүр гі зіп отыр. Га зе та ға оңа ша ла нып шы ға йын  
де се, сал мақ га зе та ға тү се ді, оны кө те ре тін га-
зе та да са лып отыр ған бұ лар дың со ма ла ры жоқ. 
Бай лар жо ма рт тық қыл ма ды деп қа рап оты ру ға 
бо ла ма? Екін ші жол мен іс жүр гі зу ге ой лап тұр-
мыз. Қа зақ тың ке сек со ма шы ға рар лық бай ла ры 
аз бол ға ны мен аз со ма сы мен, адам гер ші лі гі мен 
се рік тік ке жа райт ын аза мат та ры аз емес. Сон-
дық тан «Аза мат» се рік ті гін ашып, «Қа зақ» га зе-
та сын мұ нан бы лай Алаш аза мат та ры ның се рік-
те сіп қо сыл ған пұлы мен жүр гіз бек ші міз» [17]. 
«Қа зақ» га зе ті нің шы ға ру шы ал қа сы ның аты нан 
бе ріл ген 1913 жыл ғы 1 са нын да ғы құ лақ тан ды-
ру да: «Га зе ті міз дің көп мақ са ты мыз дың бі рі – 
бас қа дан да алып, өзі міз де ба рын жиып, қа зақ 
ті лі нің бе тін жөн деп, жо лын аш пақ сон дық тан 
қа зақ тың ма қа ла ла ры, тақ пақ сөз де рі, би лер дің 
ше шен дер дің айт қан сөз де рі, ба сыл ған өлең дер, 
қис са лар бі рі де қа был алы на ды, ба сыл май қал-
ған сөз дер қайтарыл майды» [18] де лін ген. Яғ ни 
«Қа зақ» га зе ті нен ті ке лей ХХ ға сыр дың ал ғаш-
қы ши ре гін де гі жан-жақ ты кең кө лем де мағ лұ-
мат тар ды атал ған га зет тен кө ру ге бо ла ды. 

Жал пы ал ған да Әли хан Бө кей ха нов тың «Қа-
зақ» га зе тін де гі ма қа ла ла ры екі жүз ге жуық ең 
тү йін ді де ген мә се ле ле рі не тоқ тал ған. ХХ ға-
сыр дың ба сын да ғы қа зақ елі нің саяси әлеу мет-
тік өмі рі нің ең тү йін ді ле рі не, қа зақ ша ру ашы-
лық жағ да йына, жер мә се ле сі не, бас қа ел дер мен 
қа рым қа ты на сы на оқу-ағар ту, ба ла тәр биесі не, 
әде биет пен ше жір ге ар нал ған ма қа ла ла ры жа-
риялан ған. 1917 жыл ғы 21 қа ра ша да ғы са нын-
да Ә. Бө кей ха нов тың бас шы лы ғы мен құ рыл ған 
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«Алаш» пар тиясы прог ра мас сы ның жо ба сы [19] 
«Қа зақ» га зе ті ар қы лы біз ге жет кен құн ды де рек 
екен ді гін мо йын дай мыз.

Ә. Бө кей ха нов тың «Қа зақ» га зе тін де ба сыл-
ған сын ма қа ла ла рын да мол та ри хи – эт ног ра-
фиялық мә лі мет тер бар. Шә кә рім Құ дай бер диев-
тің 1912 жы лы жа рық көр ген кі та бы, «Қал қа ман 
– Ма мыр» ту ра лы сын ма қа ла сы га зет тің 1915 
жы лы 121-са нын да жа риялан ған [20]. Сон дай-ақ 
Шә кә рім Құ дай бер диев тің «Тү рік, қыр ғыз, қа-
зақ һәм хан дар ше жі ре сі» ат ты кі та бы на га зет тің 
1913 жыл ғы 12-са нын да [21] ма қа ла ар най ды. 
Бұл ма қа ла да қа зақ елі нің та ри хы, шық қан те гі 
ту ра лы құн ды де рек тер мол шы лық. 1914 жы лы 
орын бор да «Үміт» бас па сы нан жа рық көр ген 
«Қа ра қып шақ Қо бы лан ды ба тыр» кі та бы на сын 
ма қа ла сын га зет тің 1915 жыл ғы 126-129 сан да-
рын да [22] жа риялай ды. Осы ма қа ла да Ә.  Бө-
кей ха нов Абай өлең де рі не, Шә кә рім Құ дай бер-
диев тің «Ше жі ре сі не» Шо қан Уали ха нов тың 

ғы лы ми ең бек те рі не сіл те ме жа сай оты рып, 
жыр дың көр кем ді гі ту ра лы, та ри хы ту ра лы көп-
те ген құн ды мә лі мет тер кел ті ре ді. 

Қо ры та кел ген де «Қа зақ» га зе ті осы нау аз ғұ-
мы ры ның ішін де бар ша қа зақ зиялы ла рын ор тақ 
мақ сат жо лын да топ тас ты ра ал ды жә не ұлт тық – 
де мок ра тиялық «Алаш» пар тиясы ның ұйым дас-
уына ұйт қы бол ған да осы га зет. Бі рақ іс жү зін де 
мүл де бас қа принц пті бас шы лық қа ал ған Ке ңес 
өкі ме ті нің қа һа ры на қар сы тұ ру мүм кін бол май 
қал ды. Алай да қиын қыс тау за ман да «Қа зақ» га-
зе ті өз мін де тін ат қар ды. Жә не де ор та жә не жо-
ғар ғы бі лім ді қа зақ зиялы ла ры ның ба сым көп ші-
лі гі «Қа зақ қа» ер ді, Ә. Бө кей ха нов «Қа зақ тың» 
бас ты же тек ші сі бо лып өз нә ти же сін де жүр гі зе 
ал ды. Қа зақ га зе тін де қа лып тас қан ағар ту шы-
лық пен бір ге қа зақ ұлт шыл ды ғы да өмір ге кел ді. 
Атал ған қа зақ ұлт шыл ды ғы ның қа лып та суы да 
– ХХ ға сыр дың ба сын да қа зақ ұл ты ның дұ рыс 
да му жо лын да түс кен ді гі нің кө рі ні сі. 
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This article discusses the political program of the party, who opposed 
the imperial government, as well as the activities and goals of representa-
tives of the national intelligentsia and the formation of the ideas of national 
statehood in the activities of the Alash movement. The main purpose of 
this study is a deep analysis of the representatives of the national intelli-
gentsia in the formation of statehood and the revival of the national ideol-
ogy. The article also examines the role of representatives of the national 
intelligentsia in the revival of the national idea and national associations.
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Ме ке баев T.Қ.,  
Құм ған баев Ж.Ж.

Алаш қоз ға лы сы ның  
қыз ме тін де ұлт тық  

мем ле кет ті лік идеясы ның  
қа лып та суы

Бе ріл ген ма қа ла да ХХ ға сыр дың ба сын да пат ша өкі ме ті не қар сы 
оп по зи цияда бол ған саяси пар тия лар дың бағ дар ла ма ла ры, іс әре кет-
те рі, жол да ры, өз де рі нің көз де ген мүд де ле рі, зиялы қауым өкіл де-
рі не тән өр ке ниет тік дең гейде гі мә де ниет те рі қа рас ты ры лып, Алаш 
қоз ға лы сы ның қыз ме тін де ұлт тық мем ле кет ті лік идеясы ның қа лып-
тас уына шо лу жа са ла ды. Зерт теу дің не гіз гі мақ са ты ұлт зиялы қауымы 
өкіл де рі нің ұлт тық мем ле кет ті лік ті қа лып тас ты ру мә се ле сін де гі қыз-
ме ті жә не ұлт тық идеоло гияны қайта жаң ғыр ту да ғы іс-әре кет те рі не 
тал дау жүр гі зу. ХХ ға сыр дың ба сын да ұлт зиялы ла ры қа зақ тың ұлт-
тық идея сын қа лып тас ты ру мін де тін өз мой ны на алып, ұлт тық бі рі гу 
мүд де сін ұсы нуы ма қа ла ды жал пы қа рас ты ры ла ды.

Тү йін  сөз дер: Ұлт зиялы ла ры ның қыз ме ті, Қа зақ зиялы ла ры, Қа-
зақ стан ныңң тәуел сіз ді гі, қа зақ ұл ты Ала шор да.

Ме ке баев Т.К.,  
Кум ган баев Ж.Ж.

Фор ми ро ва ние идей  
на циональ ной  

го су да рст вен нос ти  
в дея тель ности дви же ния 

Алаш

В дан ной статье расс мат ри вают ся прог рам мы по ли ти чес ких пар-
тии, выс ту пав ших про тив царс ко го пра ви тель ст ва, а так же дея тель-
ность и це ли предс та ви те лей на циональ ной ин тел ли ген ции и фор-
ми ро ва ние идеи на циональ ной го су да рст вен нос ти в дея тель ности 
дви же ния Алаш. Ос нов ной целью исс ле до ва ния яв ляет ся глу бо кий 
ана лиз дея тель ности предс та ви те лей на циональ ной ин тел ли ген ции 
в фор ми ро ва нии го су да рст вен нос ти и воз рож де ния на циональ ной 
идеоло гии. Так же в статье расс мат ри вает ся роль предс та ви те лей на-
циональ ной ин тел ли ген ции в воз рож де нии на циональ ной идеи и на-
циональ но го объеди не ния. 

Клю че вые сло ва: Дея тель ность на циональ ной ин тел ли ген ции, 
ка за хс кая ин тел ли ген ция, не за ви си мос ть Ка за х стана, ка за хс кая на-
ция, Ала шор да.
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It is clear that at the beginning ofXXth Century in the history 
of Turkic nations with the awaken national awareness was led 
a struggle against colonial policy of tsarist regime based on the 
national, cultural and political requirements.

National struggle for independence led by other Turkic nations 
andespecially struggle of Kazakh nation left a different mark in the 
political history of Russian empire. Kazakh intelligence took an 
active participation in this movement which captured throughout 
Russian Empire.

Surely the purpose of Kazakh intelligence of XXth century was 
independence of nation. The rise of Kazakh intelligence ideas was 
affected by the ideas of Russian revolution I in 1905 and Islamic 
views. Above mentioned Russian revolution I held in 1905-1907 
years enforced the national movement in Kazakh steppe. The article 
of Bokeikhanov «The modern types of national movements in the 
republic» published in 1910 indicates that movements accelerated 
since 1905 there were formed two political directions: the first 
direction followed the western type of social development, and the 
second followed the Islamic and national unity of Muslims [1]. 

Before discussing this subject, it is useful to give information 
about Kazakh intelligence; surely there were not plenty of them 
because there were no specific institutions except the courses and 
colleges for preparation of teachers at that time. Kazakh specialists 
studied in Russia but for tsarist authority it was convenient to keep 
Kazakhs in ignorance. The end of XIX century and the beginning 
of XX century for Kazakh youth Kazan, Moscow, St. Petersburg, 
Orenburg, Omsk and Warsaw were the biggest centers of science. 
In these cities were divided scholarships for 3-4 Kazakh students 
per year. For instance, between 1877-1917 years 37Kazakh students 
studied at Kazan University, 20 of them graduated from this 
university. According to the list suggested by G. Akhmedov which 
based on archives and reliable facts before Kazan Revolution period 
approximately 120 students graduated from the universities. Among 
them were Alikhan Bokeikhanov, Mukhamedzhan Tinishbayev, 
Bakhitzhan Karatayev, Baktigherey Kulmanov, Barlybek 
Syrtanov, Zhahansha Dosmukhamedov, Mustafa Shokhai, Zhakhip 
Akbayev, Sanzhar Asfandiyarov, Saduakas Shalimbekov, Khalel 
Dosmukhamedov and others. These students not only finished their 
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studies but also formed a group of intelligence 
which followed the idea of nation and independence 
from Russia. 

As it was mentioned above, within a group of 
Kazakh intelligence who studied in Russia there 
were leaders like A. Bokeikhanov, A. Baitursynov 
who followed the idea of being independent from 
tatar nation and suggested to follow the development 
way of Europe. And students who studied in Ural 
and Torgai followed the idea of being «Under the 
Islamic and Turkic flag». This group was published 
on «Aikhap» magazine. («Aikhap» started its 
publication in 1911 and it was the firstborn influential 
magazine in social life of Kazakhs’, along with it 
was the first magazine which published in Kazakh 
language raising the spirit of nationality.) These 
two movements had existed before the February 
revolution. K. Kemengerulu in his research assesses 
the national intelligence’s activity as following: 
henceforth among Kazakh intelligence there are 
two movements. 1) Alikhan Bokeikhanov’s group 
holding by the west culture tried to make the Kazakh 
nation’s spirit farfrom Pan-Islamism. 2) Bakhytzhan 
Seidalin and Zhakhansha’s group staying under 
the Islamic position tried to bring together Kazakh 
nation laityunder the Islamic flag [2]. Historian 
M.Koigeldiyev notes like the following: «Therefore 
after Russian revolution I period, after researching 
the situation Kazakh educated youths’ first 
conclusion is «for Kazakh people the way out of 
backwardness is the western model of development 
through Russia, in other words, open the doors to 
bourgeois relations» [3] . 

At the beginning of XXth century Kazakh 
intelligence who studied in Russian cities felt Russian 
culture and political influence upon them and began 
to develop political ideas and advocate democratic 
ideas by the influence of some oppositional parties. 
There was a great impact especially by Cadet Party on 
forming of Kazakh intelligences’ political views and 
Cadet Party also was supported by Kazakh intelligent 
groups. Kazakh intellectuals joined to cadet party 
and by being their members accepted the program 
of the party. In 1906 the spiritual tutor of Kazakh 
intelligence Alikhan Bokeikhanov was included 
in a central committee of cadet party. According to 
this S. Asphandiyarov wrote: «Kazakh bourgeois 
intelligence joined to Russian bourgeois intelligence». 
Alikhan Bokeikhanov was the member of cadet 
party’s central committee. Elected as State Duma 
Deputies I and II from Kazakhs, A. Bokeikhanov, 
M. Tynyshbayev, A. Birimzhanov were included to 
progressive block leading by other cadets. It was 
shown as «Muslim faction» without party [4].

Parliamentary control system as being the 
main idea of Cadet Party’s program attracted the 
attention of Kazakh intellectuals. Kazakh literate 
people pined their hope on Parliamentary control 
and established its future with Kazakh statehood 
idea. In 1905 December regarding to this mission in 
Ural was founded cadet party’s branch for Kazakh 
society leading by A. Bokeikhanov. 

Being in Russia Kazakh intelligence supporting 
cadet party’s idea took aim to be independent national 
autonomy through parliamentary and constitutional 
government possessing republican status in the 
future. However, this problem remained just like 
an idea. Because, since 1905 year leaders of cadet 
party suggested to be a single equality and cultural 
autonomy so that to maintain the integrity of Russia. 
Outlying districts’ supporters of cadet party didn’t 
support this suggestion. Followers of Kazakh branch 
party were against the idea of cultural autonomy once 
and for all. A. Bokeikhanov appealed against cadet 
party’s program and idea about autonomy, land and 
quit the party. In his article called «Why I quit the 
Cadet Party?» he explains like this: «Cadet Party 
supports the idea property in land». If our Kazakh 
people become owners of land, they’ll sell the land 
like Bashkir people and after several years will have 
nothing. Cadet Party is against of national autonomy. 
But we all, Alash people tried to be national autonomy 
state [5]. Kazakh intelligence was against of the 
policy of Bolshevik Party, which came up with the 
idea to have power and establish socialism through 
revolution. Therefore, their idea about building the 
national democratic state would come true; they 
established the party «Alash». It is clear that the 
idea to build autonomy was the result of long years’ 
political struggle and persistent seeking of ideas of 
Kazakh intelligence. Kazakh intelligence’s struggle 
for national freedom had a new juridical meaning. 
Russian bureaucrats of colonization mechanism also 
understood the situation. For example, the data on 
this document would be a fact for this situation: «Zh. 
Akbayev in his letter to one earl wrote: «…is that true 
that you are president of Karakalinsk republic?... » 
[6] it means that Zh. Akbayev advocates the idea to 
build a democratic republic. 

Regarding to this, in September 1917 there were 
assigned two tendencies in societal development of 
Turkistan. First one is the beginning of preparation 
of national powers to declare the Federation of 
Turkistan. The latter the effort of Bolsheviks to seize 
power by ignoring the local nation’s diligence to 
the autonomy. In 1917, 25 October armed revolt in 
Petrograd struck the hope of national independence 
of February revolution democratic reforms. Turkic 
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nation didn’t accept the October revolution, because 
national autonomy under soviet base meant the 
masked type of keeping the Russian colonization. 
To express it with the words of M. Shokai, «Political 
unfitness of Russian democracy» formed the tight 
situation in Turkistan. 

M. Shokai arrived to Orenburg on business trip 
to meet with Kazakh intellectuals to discuss the 
problems regarding to October revolution. Kazakh 
intelligence during the meeting with M. Shokai, 
connected the struggle for independence not only 
with Turkistan, but also with Kazakh regions, 
Bashkir, Tatar nations uprising and it was taken 
common decision to refuse Bolsheviks and keep 
faithfulness to constituent assembly [7]. In 1917, 27 
November by the resolution of the general meeting 
Turkistan autonomy was declared. 

In this resolution was written: «Long live, 
Turkistan! Turkistan Muslims’ extraordinary 
meeting, regarding to the local nations’ demand and 
according to the rules of Russian revolution and 
remaining in Russian federation, declares Turkistan 
territorial autonomy» [8]. Assembly also declared 
the protection of minority nations’ rights in Turkistan 
[9]. So, the state formed in 28 November called 
«Turkistan autonomy». Two government bodies 
were determined in assembly; constitution and 
executive bodies of autonomy and bodies leading 
the nation until Turkistan Constituent Assembly gets 
together. They are: Turkistan interim committee and 
Turkistan public assembly.

Soviet historian D.L. Golinikov wrote that: 
«Kokand autonomic revolution spread all over and 
neighbour regions of Turkistan. Bukhara’s ruler 
Seid Alimkhan supported this counterrevolution 
and quitted the Soviet Russia. Rulers of Khiva 
Empire did the same» [10]. The author, because of 
his ideological position, distorts the truth sides of 
history. In fact Bukhara ruler was enemy to Zhadits 
(Kazakh alphabet comprised by Arabic letters) and 
didn’t help Turkistan ward and refused to receive 
Turkistan interim committee’s emissaries when they 
asked them for help. 

In March of 1917 Ukraine was formed as: 
Ukraine Public Republic, in 22 April Republic of 
Transcaucasia Federation, 20 November Northern 
Caucasian Interim Administration, 23 November 
in Ufa as «Idele – Ural» Muslims Autonomy, 26 
December Crimea – Turkish Republic. However, 
they couldn’t help Turkistan ward. Common Kazakh 
Congress held in Orenburg on 5 -13 December, 
forming of National Soviet and M. Shokai’s being 
a member of this soviet was big assistance for 
Turkistan autonomy. 

M. Shokai in his work written abroad «In 
Turkistan» wrote about formation of Alashorda 
autonomy and he also supported the union of 
Alashorda and Turkistan. Another view of this 
ideology; being member of Turkistan autonomic 
government M. Shokai was elected a member of 
Alashorda government as well. It seems, M. Shokai 
has become a member of first program preparation 
committee for Alash Party because of this point of 
view. But because of stressful period of time he 
was quitted from the stuff of the committee [11]. In 
fact, oppositional political program of Party against 
the Tsarist Empire, their actions, ways of solution, 
protection of their own interests, civilization culture 
belonging to intelligence at that time is the good 
example and lesson for today’s and future generation. 

At the time when M. Chokai had been actively 
performing political works in Turkistan region his 
name was also recognized at important positions 
in organization of Orenburg Kazakh politics. M. 
Chocai was prominent politician who worked 
toward establishment of national government both 
in Turkistan and in Dala regions. In his reports to 
members of OGPU on 29 November of 1919 M. 
Dulatov, even if the date was not clearly defined, 
stated that M. Chokai was also invited to the Second 
General Kazakh Assembly held during 3rd -5th of 
Desember of 1917, but due to issues regarding 
newly developed the Hokand Government was 
not able to to arrive at the time and joined it later 
[12]. One of the most significant decisions made 
during Assembly was foundation of «Alashorda 
provisional Kazakh Government». Thus M. Chokai 
was elected as a member of Turkistan Alashorda 
government too. At the beginning representatives 
of Alashorda were somewhat against of foundation 
of Turkistan government. A. Bokeikhanov in the 
article published in «Kazakh» newspaper in October 
of 1917 mentioned this idea as: «We are relatives 
and have a same religion with Turkistan. Being 
autonomy is being self-government. It is not easy 
to be governmentand to work, while our Kazakh are 
deprived of working masters, our general Kazakh 
are illiterate. The Turkistan’s people are more 
illiterate and the lack of masters are ten times more 
in comparison with us. If Kazakh will in autonomy 
with Turkistan, it will seem such a camel and donkey 
harnessed to an autonomy cart. Where we will go in 
such a cart?» [13]. In fact, M. Chokai had a different 
opinion concerning Kazakh autonomy separately 
from these two groups. That is to say, K. Nurpeisov 
in his researches acknowledged that M. Chokai 
had a significant role in coming of two parties to 
an agreement [14]. According to judicial protocols 
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given to OGPU by M. Dulatov, M. Chokai stated 
that it would useful for «Alashorda» to cooperate 
with Turkistan Autonomy [15].

M. Chokai pointed out that he and M. 
Tinishbayev have been in a Turkistan government as 
representatives of Kazakh nation with the purpose 
of persuading participants of assembly to accept 
Turkistan as general autonomy of Kazakh and 
Uzbek nations.

The fact that A. Bokeihanov’s opinion against 
merger with Turkistan have changed was seen 
throughout The Assembly of Sirdaria Kazakhs. It 
was affirmed during the assembly that «If Alashorda 
will declare itself as an independent autonomy 
and will unite with Turkistan; Kazakh-Kirgiz’s of 
Sirdariya will exit Turkistan autonomy and will 
make a decision to join Alash autonomy». That is 
to say, here it can be seen that M. Chokai made an 
invitation to unite with Alashorda. This issue can 
be clearly observed from the citation of M. Chokai 
published in «Kazakh» newspaper dedicated to 
Sirdaria Kazakhs. However, the main object of 
Alash heads was to unite all Kazakhs in the Central 
Asia under single flag.

In January of 1918, together with occupation of 
Orenburg by Bolshevists, Alash government was 
disintegrated and Turkistan was also decayed. The 
heads of Alash, who were not understood by the 
Soviet Government to the time, were in reliance 
on Kolchaks in Samara, white guarded Provisional 
Government in Siberia and Ufa Directorial in terms 
of accepting the alash Autonomy as coherent national 
government and asked them for support. Nevertheless 
any of these petitions gave expected result.

Between the 30th of August and 7th September 
of 1918 in Orenburg and Samara M. Chokai, the 
head of Bashkir state Z. Velidi and A. Bokeikhanov, 
A. Baitursynov, M. Dulatov and M. Tinishbayev 
from the alash side hold meetings in order to 
determine the direction after the pressure of the 
Bolshevists. Thereby all executives of Alashorda, 
Bashkir and Turkistan governments come together 
in these meetings. Consequently, in the course of 
these meetings, heads of aforementioned three 

governments made a decision to establish «South-
west Autonomic Muslim Regions Union». The 
comprehensive works toward building of Union of 
alashorda and Turkistan autonomies which began in 
the Assembly of Sirdariya Kazakhs widely continued 
by addition of Bashkir government executives. The 
direction which was determined during meetings 
of Alashorda, Turkistan and Bashkir Government 
executives formed the basis for ideological struggle 
against the Bolshevists which M. Chokai waged in 
Europe. 

Alash action was the biggest step for National 
Independence Revolution. It took his high level at 
XX century and helped not only recognize the nation 
themselves but also raised this problem up to state 
extent and problems like; independence, democratic 
state, nation’s peace, relation between religion and 
state has become a daily routine of XX century. In 
this way we took our independence.

In the early XX century near February 
Revolution and period of Soviet government Kazakh 
intelligence raised the problem of independence and 
struggled for this. Activated problem of National 
Autonomy by Kazakh intellectuals was the demand 
of that time. Action of Kazakh intelligence for 
national state and their try for reconstruction of 
national independence built the road nowadays’ 
independence through reviewing the history of our 
national ideology.

It is clear that Kazakhstan built its road to 
independence in the end of XX century. It is very 
important to know work and point of view of Kazakh 
intelligence about solving the important problems 
according to necessary state structures like: territory, 
national language, national state ideology, mentality, 
forming of national ideology and democracy. In 
conclusion, it is significant that Kazakh intelligence, 
especially work of Alash figures impacted the 
structure and future of Kazakhstan Republic in 
the early of XX century. Alash leaders’ invaluable 
work upon reconstruction of ways to independence 
of nation not through bloodshed and breaking 
everything but on the contrary by democratic, 
civilization ideological tactics.
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Джу нус баева А.М.

Го су да рст вен ная ре ли ги оз ная 
по ли ти ка Ка за х стана в кон це 

20-х – 30-е го ды ХХ ве ка

В дан ной статье расс мат ри вают ся ос нов ные нап рав ле ния го су да-
рст вен ной ре ли ги оз ной по ли ти ки в Ка за х стане в кон це 20-х – 30-е 
го ды ХХ ве ка. От ме чает ся, что в этот пе ри од проис хо дит уси ле ние 
дав ле ния на слу жи те лей куль та и ве рующих. При ни мает ся По станов-
ле ние ВЦИК и СНК «О ре ли ги оз ных объеди не ниях», дей ст во вав шее 
с 1929 г. до поч ти кон ца 80-х го дов и но сив шее яр ко вы ра жен ный 
диск ри ми на цион ный ха рак тер. Зна чи тель но ог ра ни чи ва лась дея тель-
ность ре ли ги оз ных объеди не ний – куль то вая, эко но ми чес кая, мис-
сионерс кая, бла гот во ри тель ная и др. Все ме ры, предп ри ни маемые 
го су да рст вом, прес ле до ва ли цель – унич то же ние ре ли гии как час ти 
об ще ст вен ной жиз ни. Од на ко, дея тель ность ре ли ги оз ных ор га ни за-
ций не бы ла лик ви ди ро ва на, ре ли ги оз нос ть на се ле ния, сни зив шаяся 
в дан ный пе ри од, по-преж не му сох ра ня лась в об ще ст ве. Дан ный 
пе ри од мож но ус лов но раз де лить на эта пы: 1929-1933  гг. – ког да 
проис хо дит жест кое ад ми нист ра тив ное дав ле ние на ре ли ги оз ные 
ор га ни за ции, 1934-1940 гг. – осу ще ст вляют ся мас со вые реп рес сии 
про тив слу жи те лей куль та и заяв ляют ся о серь ез ных ус пе хах на ре ли-
ги оз ном фрон те в рам ках по бе ды со циализ ма.

Клю че вые сло ва: го су да рст вен ная по ли ти ка, ре ли ги оз ные объе-
ди  не ния, ог ра ни че ния, реп рес сии.

Dzhunusbayeva A.M.

State religious policy of 
Kazakhstan at the end of 20 to 

30 years of the twentieth century

This article discusses the main directions of state religious policy in 
Kazakhstan in the late twenties and early thirties, of the twentieth century. 
It is noted that in this period there is increased pressure on the clergy and 
the faithful. Central Executive Committee adopts a resolution «On Reli-
gious Associations», in force from 1929 almost until the end of the 80s, 
and bore a pronounced discriminatory. Significantly limits the activities of 
religious associations – Cult, economic, missionary, charitable, etc. All the 
measures taken by the government pursued the goal – the destruction of 
religion as a part of public life. However, the activity of religious organi-
zations has not been eliminated; religiosity of the population declined in 
this period, still remained in the community. This period can be divided 
into stages: 1929-1933-when there is a rigid administrative pressure on 
religious organizations, 1934-1940 years – carried out mass repression 
against the clergy and expresses serious success on the religious front as 
part of the victory of socialism.

Key words: government policy, religious groups, restrictions, repression.

Жү ніс баева А.М.

ХХ ға сыр дың 20-жыл да ры ның 
со ңын да ғы 30-жыл дар да ғы  
Қа зақ стан ның мем ле кет тік  

ді ни саяса ты

Бұл ма қа ла да ХХ ға сыр дың 20-жыл да ры ның со ңын да ғы 30-жыл дар-
да ғы мем ле кет тік ді ни саяса ты ның не гіз гі ба ғыт та ры қа рас ты ры ла ды. 
Осы ке зен де дін ге се ну ші лер ге қы сым ның кү шеюі бол ға ны атап көр-
се ті ле ді. 1929 жыл дан бас тап 80-ші жыл дар дың со ңы на де йін  әре кет 
ет кен жә не ашық кө рі ніс те гі қа наушы лық си пат та бол ған «Ді ни бір лес-
тік тер ту ра лы» БОАК жә не ХКК қаулы сы қа был дан ды. Ді ни бір лес тік-
тер дің – та бы ну шы лық, эко но ми ка лық, мис сио нер лік, қайы рымды лық-
тық жә не т.б. қыз мет те рі айт ар лық тай шек тел ді. Мем ле кет қа был да ған 
бар лық іс-ша ра лар қо ғам дық өмір дің бө лі гі ре тін де дін ді жою мақ са тын 
көз де ді. Бі рақ та ді ни ұйым дар дың қыз ме ті жойыл ма ды, ха лық тың осы 
ке зең де тө мен де ген дін шіл ді гі қо ғам да бұ рын ғы сын ша сақ та лып қал ды. 
Осы ке зең ді шарт ты түр де мы на дай ке зең дер ге бө лу ге бо ла ды: 1929-
1933 жыл дар – ді ни ұйым дар ға қа таң әкім ші лік тік қы сым жү ре ді. 1934-
1940 жыл дар – ді ни се нім қыз мет кер ле рі не қар сы бұ қа ра лық реп рес сия 
іс ке асы ры ла ды жә не со циализм же ңі сі нің ая сын да ді ни май дан да ғы 
шы найы та быс тар ту ра лы мә лім де ле ді. 

Түйін сөз де р: мем ле кет тік ді ни сая сат, ді ни бір лес тік тер, шек теу-
лер, қу ғын-сүр гін.
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С кон ца 20-х го дов двад ца то го ве ка нас ту пает но вый этап 
уси ле ния ан ти ре ли ги оз ной по ли ти ки го су да рс тва и нас туп-
ле ния на слу жи те лей куль та и ве рующих. Это вы ра жа лось в 
раз лич ных нап рав ле ниях – по ли ти чес ком, пра во вом, эко но ми-
чес ком и иде ло ги чес ком. В этот пе ри од при ни мает ся диск ри-
ми на ци он ный за кон, от ра зив ший из ме не ния в го су да рст вен-
ной ре ли ги оз ной по ли ти ке и нап рав лен ный про тив слу жи те лей 
куль та и ве рующих всех кон фес сий – По станов ле ние ВЦИК и 
СНК «О ре ли ги оз ных объеди не ниях», дей ст во вав шее с 1929 
поч ти до кон ца 80-х го дов. Мно гие по ло же ния дан но го за ко-
на но си ли дек ла ра тив ный ха рак тер. В соот ве тс твии с за ко ном 
су ще ст вен но ог ра ни чи ва лись пра ва ве рующих и прак ти чес ки 
ста ви лись вне за ко на та кие ви ды дея тель ности, как вос пи та ние 
собст вен ных де тей в ре ли ги оз ном ду хе, по лу че ние ду хов но го 
об ра зо ва ния, мис сионерс кая дея тель ность, сбор де нег на ре ли-
ги оз ные нуж ды и бла гот во ри тель ная дея тель ность. 

В По станов ле нии чет ко рег ла мен ти ро ва лись все сфе ры дея-
тель ности ре ли ги оз ных об ще ств. «По станов ле ние» рез ко ог-
ра ни чи вает ка кие-ли бо фор мы эко но ми чес кой дея тель ности, 
зап ре щая «соз да вать кас сы взаимо по мо щи, коопе ра ти вы, 
произ во дст вен ные объеди не ния», «зак лю чать ка кие бы то ни 
бы ло до го во ры и сдел ки». Как от ме чают ис то ри ки, при ст ро-
гом соб лю де нии этих за ко нов ре ли ги оз ные объеди не ния фак-
ти чес ки не смог ла бы вы жить с эко но ми чес кой точ ки зре ния 
[1, c. 158]. В слу чае неуп ла ты ре ли ги оз ным об ще ст вом на ло га, 
ст ра хов ки и т.п., не сде лан но го в срок ре мон та, а так же «неис-
пол не ния им ка ких-ли бо рас по ря же ний ад ми нист ра тив ных ор-
га нов» или же прос то «по мо ти ви ро ван но му по станов ле нию 
Цент раль но го ис пол ни тель но го ко ми те та ав то ном ной рес пуб-
ли ки, краево го, об ла ст но го или гу бе рн ско го ис пол ни тель но го 
ко ми те та», проис хо дит «пе ре да ча зда ния куль та, на хо дя ще го ся 
в поль зо ва нии ве рующих, для дру гих на доб нос тей (лик ви да ция 
мо лит вен но го зда ния)». 

Бе зус лов но, сам ха рак тер до ку мен та про ти во ре чил по ло же-
ниям Конс ти ту ции о сво бо де со вес ти, и, нес мот ря на дек ла ри-
ро ван ное от де ле ние Церк ви от го су да рс тва, пос лед нее ак тив но 
расп рост ра ня ло над ней свой конт роль. Эта по ли ти ка осу ще ст-
вля лась на всех уров нях.

ГО СУ ДА РСТ ВЕН НАЯ  
РЕ ЛИ ГИ ОЗ НАЯ  

ПО ЛИ ТИ КА  
КА ЗА Х СТАНА  

В КОН ЦЕ 20-Х –  
30-Е ГО ДЫ ХХ ВЕ КА 
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Го су да рст вен ная  ре ли ги оз ная  по ли ти ка  Ка за х стана  в кон це 20-х –  30-е го ды ХХ ве ка 

11 фев ра ля 1930 г. ЦИК и СНК СССР при-
ня ли по станов ле ние «О борь бе с конт рре во лю-
цион ны ми эле мен та ми в ру ко во дя щих ор га нах 
ре ли ги оз ных объеди не ний». Мест ным ор га нам 
влас ти ре ко мен до ва лось уси лить конт роль за 
сос та вом ру ко во ди те лей об щин. В нем го во ри-
лось: «Пред ло жить пра ви тель ст вам союз ных 
рес пуб лик по ру чить ор га нам, произ во дя щим 
ре ги ст ра цию ре ли гиоз ных объеди не ний, пе-
рес мот реть сос тав ру ко во дя щих ор га нов этих 
объеди не ний в це лях иск лю че ния из них ку ла-
ков, ли шен цев и иных враж деб ных лиц Со ве тс-
кой влас ти» [2, c. 375].

 «Враж деб ных» со ве тс ко му ст рою лиц пред-
ла га лось иск лю чить из ак ти ва ре ли ги оз ных 
объеди не ний. Бы ло уве ли че но на ло го вое об ло-
же ние цер ков нос лу жи те лей. В слу чае неуп ла-
ты на ло гов их иму ще ст во кон фис ко вы ва лось, а 
са ми они вы се ля лись в дру гие рай оны ст ра ны. 
Был уп ро щен по ря док зак ры тия церк вей: ре ше-
ние это го воп ро са пе ре да ва лось об лис пол ко мам 
и край ис пол ко мам Со ве тов.

Од нов ре мен но от ме чает ся уси ле ние ан ти ре-
ли ги оз ной про па ган ды, пов се ме ст но осу ще ст-
вляет ся обя за тель ным атеис ти чес кое вос пи та ние 
в шко лах и ву зах, из дает ся боль шое ко ли чест во 
атеис ти чес кой ли те ра ту ры, про во дят ся со ве тс-
кие празд ни ки, за ме щающие ре ли ги оз ные, нап-
ри мер, со ве тс кая вер сия праздно ва ния кон ца Ра-
ма за на, Троицы, Рож дест ва.

В Ка за х стане, как и по всей ст ра не, на чи-
нает ся мас со вое зак ры тие церк вей, ад ми нист ри-
ро ва ние в от но ше нии ве рующих и ре ли ги оз ных 
ор га ни за ций. Нап ри мер, в Ак тю бинс ком, Ку-
станайс ком и Тур гайс ком уез дах до по станов ле-
ния функ цио ни ро ва ли 93 пра вос лав ные церк ви и 
мо лит вен ных до ма, на каж дый из ко то рых при-
хо ди лось 3498 че ло век, то пос ле бы ли зак ры ты 
82 ре ли ги оз ных уч реж де ния и чис ло ве рующих 
сок ра ти лось в 200 раз.

Та ким об ра зом, 1929 г. во мно гих от но ше-
ниях стал пе ре лом ным во взаимоот но ше ниях 
Со ве тс кой влас ти и ре ли ги оз ны ми объеди не-
ниями. Соз дан ные ан ти ре ли ги оз ные об ще ст ва 
«Союз вои нов-без бож ни ков», «Об ще ст во без-
бож ни ков» ст ре ми лись про во дить аги та ци он-
но-про па ган дист скую ра бо ту сре ди го ро дс кой и 
сельс кой мо ло де жи о вре де ре ли гии. Од на ко, эти 
об ще ст ва в на ча ле своего дей ст вия не да ли ожи-
даемых пра ви тель ст вом ре зуль та тов.

Со сто ро ны атеис тов час то ста ли пос ту пать 
пред ло же ния об от ме не ре ли ги оз ных празд ни-
ков, но пра ви тель ст во опа са лось рез ко зап ре тить 
эти празд ни ки, что бы не выз вать не до воль ст во 

на ро да. Поэто му раз ре ша лось отмечать празд ни-
ки ти па Кур бан айт .

На II съез де Союза Воинс твую щих Без бож-
ни ков, ко то рый сос тоял ся в се ре ди не 1929 г., 
был при нят но вый ло зунг ан ти ре ли ги оз но го 
дви же ния: «Борь ба с ре ли гией есть борь ба за со-
циализм». В «Об ра ще нии ко всем тру дя щим ся, 
ко всем ра бо чим, крес тья нам и крас ноар мей цам 
СССР», при ня том на II съез де Союза воинс-
твую щих без бож ни ков, про во зг ла ша лось, что 
«борь ба на ан ти ре ле ги оз ном фрон те есть толь-
ко один из ви дов клас со во-по ли ти чес кой борь-
бы, ко то рую ве дет труд про тив ка пи та ла» [3, с. 
42]. Про во зг ла ша лось отк ры тое нас туп ле ние на 
пра ва ре ли ги оз ных ор га ни за ций и ве рующих. 
Ру ко во дс тво СВБ при зы ва ло ско рее и пов се ме-
ст но расп рост ра нять идеи «без бо жия» на са мые 
ши ро кие слои на се ле ния.

1929 г. стал вре ме нем мас со во го зак ры тия 
церк вей, ме че тей, хра мов. Уп ра зд ня лись мо нас-
ты ри как пе ре жи ток прош ло го, не сов мес ти мый 
с со циалис ти чес кой дей ст ви тель ностью. При 
этом зак ры тые куль то вые зда ния от да ва ли под 
ск ла ды, мас терс кие, ма га зи ны или пре дос тав ля-
ли ор га ни за циям, ве до мст вам, что за де ва ло и ос-
ко рб ля ло чувс тва ве рующих.

Од на ко мас со вое раз ру ше ние или зак ры тие 
ме че тей, хра мов и церк вей не оз на ча ло, что ре-
ли ги оз ная жиз нь в том или ином на се лен ном 
пунк те прек ра ща лась или на се ле ние ав то ма ти-
чес ки  стано ви лось не ве рующим, хо тя и ак тив-
ность их сни зи лась в оп ре де лен ной сте пе ни.  

Пов се ме ст но сок ра ща лось ко ли че ст во ак тив-
ных ве рующих, за мет но по ни жал ся об щий то нус 
ре ли ги оз нос ти в ст ра не. Как следст вие, пре тер-
пел из ме не ния и воз раст ной сос тав при хо жан 
церк вей, ме че тей, хра мов. Хра мы по се ща ли 
преиму ще ст вен но по жи лые лю ди, а мо ло де жи и 
де тей бы ло ма ло. Ве рующие ста ли при хо дить в 
храм толь ко по лич но му по во ду – для удов лет-
во ре ния чис то ре ли ги оз ных пот реб нос тей.

В 1929 г. на ча лись мас со вые и са мые силь-
ные го не ния, при вед шие к но вой вой не с ре ли-
гией. Реп рес сии уси ли лись нас только, что союз 
воинс твую щих без бож ни ков про во зг ла сил це-
лью пол ное унич то же ние ре ли гии. Пик мас со-
вых реп рес сий при шел ся на 1936-1937 гг. Ос но-
вой же на па док на ду хо ве нс тво час то слу жи ли 
об ви не ния его в учас тии в граж данс кой вой не на 
сто ро не бе ло го дви же ния.

В 1930-е го ды в соот ве тс твии с из ве ст ным 
ло зун гом «кад ры ре шают все» был установ лен 
жест кий конт роль го су да рс тва над сос та вом ду-
хо ве нс тва че рез вве де ние так на зы ваемой ре ги ст-
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ра ции, то есть сп рав ки, по лу чаемой свя щен нос-
лу жи те лем, сог лас но ко то рой ему раз ре ша лось 
слу жить в конк рет ном хра ме.

Бо лее то го, зак ры тие ду хов ных учеб ных за-
ве де ний на тер ри то рии осу ще ст вля лось в рам ках 
по ли ти ки борь бы с «ре ли ги оз ны ми пе ре жит ка-
ми». Это при ве ло к то му, что де ся ти ле тиями в 
ст ра не не бы ло ни од но го ис ла мс ко го учеб но го 
за ве де ния. В те че ние мно гих лет единст вен ный 
в Со ве тс ком Союзе мед ре се «Мир-араб» в Бу ха-
ре мог толь ко час тич но ре шать воз ник шие кад-
ро вые проб ле мы. 

Над от но ше ниями меж ду ре ли ги оз ны ми ор-
га ни за циями и го су да рст вом дов лел силь ный 
пресс идеоло ги за ции и по ли ти за ции. Пред по ла-
га лось, что борь ба за тор жест во но во го ми ро во-
зз ре ния и но во го со циалис ти чес ко го об ще ст ва 
не сов мес ти ма с ре ли ги оз ным фак то ром.

При этом уже с се ре ди ны 1920-х г. со ве тс-
кая идеоло ги чес кая сис те ма не пред по ла га ла 
ни ка ко го плю ра лиз ма и не пре дос тав ля ла воз-
мож нос ти для сво бод но го су ще ст во ва ния иных 
ми ро во зз ре ний. В ру ко во дс тве на саж да лось еди-
но мыс лие как об ра зец для кол лек ти вист ско го 
мыш ле ния во всем об ще ст ве. Для об ра ще ния в 
но вое ми ро во зз ре ние лю дей и ве рующих бы ла 
раз вер ну та на мно гие го ды воинс твующая ан ти-
ре ли ги оз ная про па ган да.

Идеоло ги чес ким обос но ва нием пар тий ной 
ли ний слу жи ли кон цеп ция Ста ли на об обост-
ре нии клас со вой борь бы в об ще ст ве по ме ре 
ст рои тель ст ва со циализ ма. Сог лас но этой кон-
цеп ции, ре ли ги оз ные ор га ни за ции на хо ди лись в 
ла ге ре про тив ни ков со циализ ма, об ще ст ва, где 
не долж но быть мес та ре ли гии.

Объяв ле ние «вой ны с ре ли гией» сов па ло с 
нас туп ле нием в де рев не на ку ла ка, се ред ня ка и 
про ве де нием кол лек ти ви за ции. Ста лин ут ве рж-
дал, что за спи ной церк ви стояли мно гие не ре ли-
гиоз ные ор га ни за ции, а это уве ли чи ва ло си лы, 
идеоло ги зи ро ва ло ку ла ка и нэп ма на. Поэто му 
в об щем нас туп ле нии на ку ла ка и нэп ма на спе-
ци аль ный удар го то вил ся И.В. Ста ли ным по ре-
ли ги оз ным ор га ни за циям, по ду хо ве нс тву [4, 
с.  294].

Обьяв ле ние то таль но го по хо да про тив куль-
ту ры, ре ли гии и ду хов нос ти в це лом, проис хо-
ди ло в го ды куль та лич нос ти, ут ве рж де ния еди-
нов ласт ной дик та ту ры. Все это соп ро вож да лось 
мас со вы ми реп рес сиями, ко то рые зат ро ну ли 
прак ти чес ки все слои со ве тс ко го об ще ст ва. 

Прес ле до ва ниям и реп рес сиям под верг лось 
му суль манс кое ду хо ве нс тво. Их расс тре ли ва ли, 
ве ша ли и де пор ти ро ва ли. Ис лам был объяв лен 

кон сер ва тив ной, реак ци он ной ре ли гией. В пе-
ри оди чес кой пе ча ти появи лись статьи, в ко то-
рых в до воль но гру бой и ос кор би тель ной фор ме 
сооб ща лось о сущ нос ти ис ла ма, его дог ма тах, 
тра ди циях. Так, жур нал «Ан ти ре ли ги оз ник» в 
1938 г. пи сал, что сущ ность ура зы – вра жес кая 
и реак ци он ная, поэто му ее необ хо ди мо как мож-
но быст рее вы кор че вать. А в сле дующем го ду 
на ст ра ни цах то го жур на ла объяв лял ся реак ци-
он ным, враж деб ным на ро ду и празд ник кур бан-
бай рам [4, с. 327].

Реп рес сив ные ме ры при ни ма лись и про тив 
про тес тантс ких об щин, ко то рые в ст ра не отк ры-
то отож дест вля лись с вра жес ки ми ка пи та лис ти-
чес ки ми ор га ни за циями. В кон це 20-х – на ча ле 
30-х гг. и поз же как де пор ти ро ван ные из Ук ра-
ины и По вол жья в 1941 г. в рес пуб ли ку при бы ли 
боль шие груп пы мен но ни тов, бап тис тов, лю те-
ран и ка то ли ков как рас ку ла чен ных спец пе ре-
се лен цев. В спец по се ле ниях быст ро ор га ни зо-
вы ва лись ре ли ги оз ные об щи ны, вы нуж ден ные 
дей ст во вать не ле галь но в ус ло виях пос тоян ных 
реп рес сий. В част нос ти, Ка ра ган динс кая об щи-
на ЕХБ бы ла об ра зо ва на в 1931 г. и, нес мот ря 
на все реп рес сии, прак ти чес ки не прек ра ща ла 
своей дея тель ности до ре ги ст ра ции в 1946 г. [5, 
с. 196]. 

Не ме нее пост ра да ли вс ледс твие по ли ти-
чес ких при тес не ний и му суль манс кие на ро ды. 
Час тью го су да рст вен ной по ли ти ки в от но ше-
нии му суль манс ких на ро дов яви лось из ме не ние 
пись меннос ти. В 1928-1931 гг. арабс кая гра фи-
ка бы ла за ме не на ла ти нс кой, а в кон це 30-х г. 
ла ти нс кая ус ту пает мес то русс кой гра фи ке. 
При этом го су да рс тво не ск ры ва ло, что од ной 
из при чин дан ных ша гов бы ло же ла ние отор-
вать на род от ис ла ма, от ус тояв ших ся тра ди-
ций и зна ний, свя зан ных с ис ла мом. Ко неч ной 
целью ста ви лось приоб ще ние об ще ст ва к со-
ве тс кой куль ту ре. В  ре зуль та те на циональ ная 
куль ту ра на ро дов, тра ди ци он но ис по ве дующих 
ис лам, в оп ре де лен ной сте пе ни по те ря ла свою 
пись менную ос но ву. Мил лионы лю дей, осо-
бен но под рас тающее по ко ле ние, ли ша лись воз-
мож нос ти приоб щать ся к куль турно му и ду хов-
но му нас ле дию своего на ро да. 

За вер шаю щим со бы тием дан но го по ли ти чес-
ко го кур са влас тей ста ло уп ра зд не ние в 1938  г. 
Ко мис сии по куль то вым воп ро сам при Пре зи-
диуме ЦИКа СССР. Это оз на ча ло лик ви да цию 
са мой воз мож нос ти кон так тов меж ду пра ви-
тель ст вом и ре ли ги оз ны ми ор га ни за циями, что 
яви лось ло ги чес ким за вер ше нием про цес са де-
фор ма ции го су да рст вен но-кон фес сиональ ных 
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от но ше ний. Дан ная си ту ация ста ла воз мож ной 
в ус ло виях гос подс тва уп ро щен но го предс тав ле-
ния о при чи нах и тем пах атеис ти чес кой ра бо ты, 
а так же пол но го пре неб ре же ния к су ще ст вую-
щей реаль нос ти, ха рак те ри зующей ся дос та точ-
но вы со кой сте пенью ре ли ги оз нос ти на се ле ния.

Та ким об ра зом, го су да рст вен ная по ли ти ка в 
от но ше нии ре ли гии и ве рующих бы ла нап рав-
ле на на пол ное унич то же ние, как го во ри лось в 
пар тий ных до ку мен тах, «ре ли ги оз ных пе ре жит-
ков». Од ним из серь ез ных пос ледст вий бы ло го 
ан ти де мок ра ти чес ко го пе ри ода яви лась не воз-
мож нос ть всех ре ли ги оз ных ор га ни за ций ст ра ны 
жить пол ной ре ли ги оз ной жиз нью и раз ви вать 
свою куль ту ру. Дан ный пе ри од мож но ус лов но 
раз де лить на эта пы: 1929-1933 гг. – ког да проис-
хо дит жест кое ад ми нист ра тив ное дав ле ние на 
ре ли ги оз ные ор га ни за ции, 1934-1940  гг. – осу-

ще ст вляют ся мас со вые реп рес сии про тив слу-
жи те лей куль та и заяв ляют ся о серь ез ных ус-
пе хах на ре ли ги оз ном фрон те в рам ках по бе ды 
со циализ ма.

К кон цу 1930-х го дов в ст ра не сло жи лось то-
та ли тар ное го су да рс тво, в ко то ром прак ти чес ки 
не от во ди лось мес та для ре ли гии. На всех уров-
нях влас ти: за ко но да тель ном, ис пол ни тель ном и 
су деб ном, а так же в эко но ми чес кой сфе рах вво-
ди лись ст ро го ог ра ни чи тель ные зап ре ти тель-
ные ме ры, ко то рые на нес ли серь ез ный удар по 
по ло же нию слу жи те лей куль та и ве рующих в 
об ще ст ве. Бо лее то го в этот пе ри од уси ли вает-
ся ан ти ре ли ги оз ная про па ган да, нап рав лен ная 
на фор ми ро ва ние но во го по ко ле ния атеис тов. 
Нес мот ря на предп ри ня тые ме ры, ре ли ги оз ные 
объеди не ния про дол жа ли су ще ст во вать в об ще-
ст ве и осу ще ств лять свою дея тель ность.
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Се мей лік тер дің  
Ұлы отан со ғы сын да ғы ерен 

ең бек те рі

Бұл ма қа ла да адам зат та ри хын да ойып  алар ор ны бар Ұлы отан 
со ғы сы жыл дары мен со ғыс та жан кеш кен се мей лік тер дің ер лі гі жай-
лы жа зыл ған. Со ны мен қа тар, отан со ғы сын да се мей лік жа уын гер-
лер дің со ғыс тың ал ғаш қы күн де рі нен-ақ май дан ға, ар мия қа та ры на 
ша қыр ған ды ғы, сол май дан да ал дың ғы шеп те жауға қар сы тұ рып өз 
ота нын қор ғауға ат са лыс қан жа уын гер лер дің ер лі гі баян дал ған. Ав-
тор со ны мен қа тар, Ұлы отан со ғы сы жыл да рын да көп те ген ат қыш-
тар ди ви зиясы ның құ рыл ған ды ғы, со ның ішін де гі 1941 жыл дың кү-
зін де Се мей қа ла сын да 8-ші ат қыш тар ди ви зиясы жа сақ тал ған ды ғы, 
олар дың бө лім ше ле рі жа уын гер лік әзір лік пен жау дың ша буылы на 
тос қауыл қой ған ды ғы айт ыл ған. Ұлы отан со ғы сы жыл да рын да ірі 
шай қас тар да, ер лік пен ба тыл ды ғы үшін се мей лік – жа уын гер ге Со-
вет Ода ғы ның ба ты ры ата ғы бе ріл ген, 3 дә ре же лі Данқ ор де ні мен, 
Қы зыл Ту ор де ні мен наг рад тал ған ды ғы ту ра лы ой тү йін дел ген. 

Тү йін  сөз дер: Ұлы Отан со ғы сы, фа шис тік Гер ма ния, ат қыш тар 
ди ви зиясы, танк ди ви зиясы, Қы зыл ар мия, Моск ва тү бін де гі шай қас, 
Курск шай қа сы, Ле ни нг рад тү бін де гі шай қас, Қы зыл крест, Қы зыл 
жар ты ай ұйым да ры, Со вет Ода ғы ның ба ты ры, 3 дә ре же лі Данқ ор-
де ні, Қы зыл Ту ор де ні.

Bolatova K.B., Ergazykyzy А.

Heroism of population of 
Semipalatinsk during the Great 

Partiotic War

This article is devoted to the heroism of soldiers from Semipalatinsk 
region during the Great Patriotic War. From the first days of the Great Pa-
triotic War soldiers from Semei were called for the active military Soviet 
Army to fight against the German fascists in front flank and defend their 
Motherland. The author states also, that in the years of Great Patriotic war 
a great number of infantry divisions were formed, and in autumn of 1941 
the 8th infantry was formulated in city of Semipalatinsk which had hero-
ically fought against enemy troops. The article also tells about that in big 
battles in Great Patriotic war, soldiers from Semipalatinsk were appropri-
ated the rank of Hero of Soviet Union for their courage, and they were 
awarded by the Order of Glory of the 3-d degrees and by the Order of the 
Red Banner. The author gives also facts that from the first days of war the 
party committee of Semipalatinsk city and government bodies effectively 
reorganized productions of different goods in accordance with the require-
ments of war-time. 

Key words: Great Patriotic war, Nazi Germany, infantry division, Panzer 
division, red army, the battle of Moscow, the battle of Kursk, the battle of 
Leningrad, the Red cross, the Red Crescent organizations, hero of the Soviet 
Union, order of Glory of the 3rd degree, the order of the Red Banner.

Бо ла то ва Қ.Б., Ер ға зы қы зы А.

Ге роичес кие под ви ги  
Се мейчан го ды Ве ли кой  

Оте че ст вен ной вой ны

В дан ной статье речь идет о ге роичес ком под ви ге се мей чан в 
го ды Ве ли кой Оте че ст ве ной вой ны. С пер вых дней Ве ли кой Оте че-
ст вен ной вой ны вой ны се мей ча не бы ли приз ва ны на фронт, а так же 
в ря ды дей ст вую щей Со ве тс кой Ар мии, где они са мо от вер жен но за-
щи ща ли свое Оте че ст ва от не мец ких фа шис тов на пе ред нем флан-
ге. Ав тор так же от ме чает, что в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны 
бы ло сфор ми ро ва но мно же ст во ст рел ко вых ди ви зии, и осенью 1941 
го да в го ро де Се мей бы ла ор га ни зо ва на 8-ая ст рел ко вая ди ви зия, 
ко то рая ге роичес ки воева ла про тив вра жес ках вой ск. В сатье так же 
го во рит ся о том, что в круп ных ста же ниях в Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой не за му же ст ва и от ва гу вой нам-се мей ча нам бы ло прис воено зва-
ние Ге роя Со ве тс ко го Союза, и они бы ли наг раж де ны ор де ном Сла-
вы 3 сте пе ни и ор де ном Крас но го зна ме ни. При ве де ны фак ты о том, 
что с пер вых дней вой ны пар тий ный ко ми тет го ро да Се ми па ла ти нс ка 
и ор га ны влас ти опе ра тив но реор га ни зо ва ли произ во дс тва в соот ве-
тс твии с тре бо ва ниями воен но го вре ме ни. 

Клю че вые сло ва: Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на, фа ши ст ская 
Гер ма ния, ст рел ко вая ди ви зия, тан ко вая ди ви зия, Крас ная ар мия, 
бит ва под Моск вой, Курс кая бит ва, бит ва под Ле ни нг ра дом, Крас ный 
крест, ор га ни за ции Крас но го по лу ме ся ца, ге рой Со ве тс ко го Союза, 
ор ден Сла вы 3 сте пе ни, ор ден Крас но го Зна ме ни.
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Адам зат та ри хын да ғы ең қан құйлы жой қын со ғыс бо лып 
та бы ла тын Ұлы Отан со ғы сы ның аяқ тал ға ны на 70 жыл дан ас-
ты. Бұл бар со вет хал қы үшін аса қа тал сын жә не сұ ра пыл жыл-
дар бол ды. 

Отан со ғы сы ның ше жі ре сі не се мей лік жа уын гер лер аса зор 
үлес қос ты. Олар жау мен ер лік пен шай қа сып жат қан Қы зыл Ар-
мияның ал ғы ше гін де бол ды. Со ғыс тың ал ғаш қы күн де рі нен – ақ 
мың да ған се мей лік ар мия қа та ры на ша қы ры лып, май дан ның ал-
дың ғы ше бі не жі бе ріл ді. Отан ды қор ғау дың ал дың ғы қа та рын да 
ком му нис тер мен ком со мол дар бол ды. Со ғыс тың ал ғаш қы күн-
де рі нен қан май дан ға 6950 ком му нист, 16мың ком со мол мү ше-
ле рі ат тан ды. Се мей лік тер өз тер ри то риясын да екі ат қыш тар ди-
ви зиясы жа сақ тал ған ды ғын мақ та ныш се зім мен айта ала ды. 

Бұл ди ви зя лар лар құ ра мы ның 70 пайызы нан ас та мы қа зақ-
тар бол ды. 1941 жыл дың 26 қыр күйе кін де Ба тыс май дан ға 238 
– ат қыщ тар ди ви зиясы жі бе ріл ді. Қы зыл Ар мияның Бас шта бы-
ның 16- шы қа зан да ғы жар лы ғы бо йын ша де ви зяи 49-Ар мияның 
құ ра мы на ен ді. Сөйт іп, жа уын гер лік тап сыр ма ны орын дау ға 
де реу кі рі сіп кет ті. Бас ты мақ сат біз дің қор ға ныс ше бі міз ді жау 
әс кер ле рі нің ша буылы на тойтарыс бе ріп, Ока өзе ні нің шы ғыс 
жақ жа ға ла уына жі бер меу еді. Осы аса жа уап ты тап сыр ма ны 
орын дай оты рып ди ви зияның әс ке ри бө лім ше ле рі 23 қа зан да 
Ен гы шев ка – Алек син – Шу ки но – Дуг но ше бін де қор ға ныс қа 
көш ті. Бұл учас ке де гі жау дың ша буылы тоқ та тыл ды. Сөйт іп, 
не міс фа шис те рі нің Ту ла – Моск ва тас жо лы на шы ғу жө нін де гі 
жос па ры жү зе ге ас пай қал ды [1; 176 б]. 

Қа ра ша айын да ди ви зия Гу де ри ан ның танк ди ви зияла ры-
мен кес кі лес кен ұрыс тар ға қа тыс ты. Жел тоқ сан ның 5 -6 да Со-
вет ар миясы Моск ва тү рін де жауға қат ты соқ қы бер ген қар сы 
ша буыл ға шық ты.Осы ұрыс тар дың ал ғы ше бін де 238 – ат қыш-
тар ди ви зиясы ның жа уын гер ле рі ер лік тің не бір та ма ша үл гі-
ле рін көр сет ті. Жел тоқ сан ның 14-нен 17-не де йін гі күн дер ді 
өз де рі нен кү ші үш есе ба сым жау мен шай қас қан ди ви зия жа-
уын гер ле рі Алек син қа ла сын жау дан аза ет ті. Ди ви зияның құ-
ра мын да қа зақ тың ха лық ба ты ры Аман кел ді Има нов тың ұлы 
Ра ма зан Аман гел диев жау мен аян бай шай қас ты. Бір топ не міс 
сол дат та ры ның қор ша уын да қал ған ба тыр-жа уын гер бір өзі 
қар сы тұ рып, ер лік пен қа за тап ты.

СЕ МЕЙ ЛІК ТЕР ДІҢ  
ҰЛЫ ОТАН  

СО ҒЫ СЫН ДА ҒЫ  
ЕРЕН ЕҢ БЕК ТЕ РІ
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Се мей лік тер дің Ұлы отан со ғы сын да ғы ерен ең бек те рі

Қол бас шы ның жа уын гер лік тап сыр ма ла рын 
ойда ғы дай орын да ға ны, ба тыл дық пен ер лік 
көр сет ке ні үшін 238 – ди ви зия КСРО Жо ғар ры 
Ке ңе сі нің 1942 жыл дың 3 – ма мы рын да ғы жар-
лы ғы мен Жа уын гер лік қы зыл ту ор де ні мен ма-
ра пат тал ды. Қор ға ныс Ха лық Ко мис сиариаты-
ның 1942 жыл дың 24 –ма мы рын да ғы бұй ры ғы 
бо йын ша ди ви зия 30 – гвар дия лық ди ви зия бо-
лып қайта құ рыл ды. Со ғыс жыл да рын да ди ви-
зия кес кі лес кен ұрыс тар жүр гі зе оты рып бір мың 
ша қы рым дай жер жүр ді,1200-ден ас там ел ді ме-
кен дер ді жау дан азат ет ті.

1941 жыл дың кү зін де Се мей қа ла сын да 8-ші 
ат қыш тар ди ви зиясы жа сақ та лып, олар дың бө-
лім ше ле рі жа уын гер лік әзір лік пен өт ті. 8 ди ви-
зия 1942 жыл дың шіл де айы ның 9-10 күн де рін-
де Во ро неж қа ла сы ның сол түс тік айма ғын да ғы 
Лив на қа ла сы ның учас ке ле рін де жау дың ша-
буылы на тос қауыл қой ды. Ста ли нг рад та ғы же-
ңіс тен ке йін  ди ви зия Во ро неж – Кас тор нен опе-
ра циясы на қа тыс ты. Бұл 1942-43 жыл дың қыс қы 
ке зе ңін де гі со вет әс кер ле рі жүр гіз ген аса ма ңыз-
ды ша буыл дар дың бі рі бо лып есеп те ле ді.8 – ди-
ви зия бұ дан ке йін гі ке зең дер де 13 – Ар мияның 
ал ғы ше бін де гі топ қа ен гі зі ліп, қыс тың аса ауыр 
жағ да йын да жау дың күш ті қор ға ныс бе кі ніс те-
рін бұз ды. Осы дан ке йін  оң түс тік ке қа рай бет 
алып Ар мияның бас қа әс ке ри құ рам да ры мен 
бір ле се оты рып, жау дың үл кен то бын қор шап 
тал қан да ды.

Ди ви зияның жа уын гер лер Кас тор наяға бі-
рін ші бо лып кі ріп, Со вет туын  тік ті. 8 –ат қыш-
тар ди ви зиясы ның жа уын гер ле рі та ри хи Курск 
шай қа сы ның бар лық учас ке ле рін де жау мен ер-
лік пен шай қас ты. Курск айма ғын да ғы ұрыс тар-
да көр сет кен ба тыр лы ғы жә не ер лі гі үшін ди ви-
зияның 546 офи це рі мен жа уын гер ле рі мем ле кет 
наг ра да ла ры на ие бол ды [2; 143 б]. Ди ви зияның 
жа уын гер лік та ри хы нан Днепр өзе ні нен ша-
буыл мен өту ке зе ңі ерек ше орын ала ды. Әр қи лы 
құ рал-жаб дық тар ды ше бер пай да ла на оты рып, 
ди ви зияның не гіз гі күш те рі бір түн нің ішін де 
Днепр дің оң жақ жа ға ла уына Киев тің сол түс ті-
гі не өтіп ал ды. Со ның нә ти же сін де өзен нен өту 
үшін на ром дар са лу ға жағ дай ту ды, бө лім ше-
лер дің ша буыл жа сау айма ғы ке ңей ді, сойт іп 13 
– Ар мияның Днепр дің оң жақ жа ға лаа уын да ғы 
бе кі ні сі кү шейт іл ді.

Ер лік пен ба тыл ды ғы үшін 44 се мей лік – жа-
уын гер ге Со вет Ода ғы ның ба ты ры ата ғы бе-
ріл ген, 11 адам 3 дә ре же лі Данқ ор де ні мен наг-
рад тал ған. Со лар дың бі рі, 1942 жы лы Көк пек ті 
ауда ны ның тұр ғы ны Қой кел ді Ауха диев май-
дан ға ат тан ды. 1943 жыл дың кү зі не ба тыр жа-

уын гер жау дың үш тан кы сын атып тү сір ді, екі 
тан кы сын өр те ді.Бұ ған қо са қа ру – жа рақ тие-
ген үш жүк ав то ма ши на сын, екі өз ді гі нен жү ре-
тін зен бі ре гі, бес пу ле ме тін құ ра мы мен жо йып  
жі бер ді. Бір топ ба тыл жа уын гер лер ді бас та ған 
Ауха диев Днепр дің оң жақ жа ға ла уына біз дің 
бө лім шелр дің не гіз гі күш те рін өт кіз ді жә не осы 
ұрыс та өзі оқ қа ұш ты. Гвар дия кі ші сер жан ты 
Қой кел ді Ауха диев ке өш пес ер лі гі үшін Со вет 
Ода ғы ның ата ғы бе ріл ді. 

1941 жыл дың қа ра ша айын да кі ші лейтенант 
Әнуар бек Ке рім баев Ле ни нг рад май да ны ның бір 
топ бай ла ныс шы жа уын гер ле рін бас тап жау дың 
жер ас тын да ғы бай ла ныс жүйе сін ба сып алып, 
аса ма ңыз ды ма ғұл мат тар алу ға жағ дай ту ғыз-
ды. Осы опе ра ция үс тін де Ке рім баев ер лік пен 
қа за ға ұшы ра ды.

Жар ма стан циясы ның тұр ғы ны ұш қыш Петр 
Иоси фо вич Те ряев ер лі гі мен даңқ қа ие бө лен ді. 
Ер лі гі мен ба тыр лы ғы үшін ол үш Қы зыл Ту ор-
де ні мен, Алек сандр Невс кий ор де ні мен наг рат-
дал ды. 1945 жыл дың ақ пан айын да Ке ни ге берг 
(қа зір гі Ка ли ни нг рад ма ңын да ғы әуе ша буылы 
ке зін де Те ряев ер лік пен қа за тап ты. 1945 жы лы 
15 кө кек те гвар дия май оры Те ряев ке Со вет Ода-
ғы ның Ба ты ры де ген атақ бе ріл ді.

Ұш қыш Ни ко лай Дмит рие вич Ав деев Орел, 
Курск, Белг рад, Брянск, Киев,Ви те бск, ма ңын-
да ғы әуе ша буыл да рын да не міс фа шис те рін тал-
қан дауға бел се не қа тыс ты. Ле ни нг рад тү бін де гі 
ай қас тар да жауға қат ты соқ қы бер ді. Ав деев тің 
же ке есе бін де 250-ден ас там әуе ша буыл да ры 
бол ған. Отан үшін ай қас та Се мей лік Петр Же-
лез ня ков ас қан ер лік көр сет ті. Ол авиэс кад ри-
лияның ко ман ди рі бол ды. Май дан да ғы ер лік те-
рі үш Қы зыл ту, «Қы зыл Жұл дыз», Алек сандр 
Невс кий ор ден де рі мен, көп те ген ме даль дармен 
атап өтіл ді. Түн гі әуе ша буылы ның ше бе рі Же-
лез ня ков жауға тұт қиыл дан ша буыл жа сап үре-
йін  қа шы ра тын. Же лез ня ков же ке ба сы 125 әуе 
ша буылын жа сап, жау дың көп те ген са мо ле тін, 
со ғыс тех ни ка сын жой ды. Ди ви зияның құ ра-
мын да ғы 13 адам Со вет Ода ғы ның ба ты ры атан-
ды. Со лар дың бір Се мей лік ни ко лай ни ко лаевич 
Си лин. Си лин нің жұ байы Не ли та Анд реев на 
1941 жыл дың та мыз айын да өзі ті ле ніп май дан ға 
ат та нып, 1944 жыл дың нау рыз айына де йін  май-
дан ның ал ғы ше бін де бол ды. 

Се мей лік ба тыр лар дың қа та рын да ұш қыш-
тар Петр Те ряев ты, Петр Же лез ня ков ты, жа уын-
гер лер Қа пай Ыс қа қов ты, Иван Лан ды шев ты, 
За ка рия Бе лі баев ты, Да нил Си пи цын ды, Мат-
вей Мер ку лов ты, Иван Вя ре на ны, бар лау шы лар 
Сер гей Елист ра тов ты, зең бі рек ші лер Мұ қа тай 
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Әбеу лов ты, Айт кен Ыб раев ты, Кен же бек Шә ке-
нов ты, Мах мет Қайыр баев ты, Вла ди мир За сядь-
ко ны, та ғы да көп те ген есім дер ді ата ған жөн [3; 
157 б.]. 

Екі Се мей лік жа уын гер Алек сандр Мат ро-
сов тың ер лі гін қайтала ды. Олар – қа зақ Жан ға-
зы Мол да ға лиев пен орыс Петр Ка ре лин. 1943 
жил дың қа зан айын да ро та ко ман ди рі, гвар дия 
лейтенан ты- Мол да ға лиев қа Днепр ден өтіп, ар-
ғы жа ға лауды ба сып алу жә не бас қа әс ке ри бө-
лім ше ле рі кел ген ше ұс тап тұ ру ға бұй рық бе ріл-
ді. Мол да ға лиев тің бас шы лы ғын да ғы ро та түн 
ішін де қы йын дық тар ға қа ра мас тан өзен нен өтіп, 
қат ты қақ ты ғыс тан соң Днепр дің оң жақ жа ға ла-
уынн да бе кі ніс аш ты. Со ның нә ти же сін де біз дің 
әс кер лер Днепр ден өтіп бе кі ніс тер ге тұт киыл-
дап ша буыл жа са ды. Жау қат ты қар сы лық көр-
сет ті. Біз дің әс ке ри бө лім ше лер дің ша буыл да ры 
тоқ тап қал ды.

Жауды оқ тың ас ты на ал ды. Осы нау ше шу-
ші ке зең де, өмір мен ажал дың ар па лыс ша ғын да 
Мол да ға лиев жа нын тас тү йіп , жау дың отын де-
не сі мен жап ты. Сол – ақ екен жа уын гер лер жауға 
лап қо йып  тас – тал қа нын шы ғар ды. Ро та ко ман-
ди рі, лейтенант Петр Гри горьевич Ка ра лин 1944 
жыл дың 10 сәуі рін де Ар миянск қа ла сы үшін кес-
кі лес кен шай қас та өз де не сі мен жау пу ле ме ті амб-
ра зу ра сы ның үнін өшір ді. Осы жан қияр лық ер лі гі 
үшін оған КСРО Жо ға ры Ке ңе сі нің 1944 жы лы 10 
ма мыр да ғы Жар лы ғы мен Со вет Ода ғы ның Ба ты-
ры де ген атақ бе ріл ді. Қа пай Ыс қа қов жа уын гер-
лік ер лік ті Че хос ло ва кин же рін де, Сте пан Бур ла-
чен ко По лыш да, Мұ қа тай Әбеу лов Венг рияде, 
Иван Лан ды шев, Сер гей Ру бу син, Иван Кор нев 
Гер ма нияда көр сет ті [4; 39  б.].

Қа тар да ғы жа уын гер Фа зыл Әділ баев үш 
бір дей Данқ ор ден де рін өзен ді ша буыл жа сап 
ету де гі ер лік те рі үшін ал ды. Бі рін ші наг ра да 
үшін, екін ші сі – Вис ла, үшін ші сі – Эльба үшін 
бе ріл ді.Үш бір дей Данқ ор ден де рі нің ие гер ле рі 
қа та рын да біз дің жер ле сі міз Бор ков Петр ни ко-
лаевич, Куп се лов ни ко лай Фе до ро вич, Куз не цов 
Алек сандр Ми хай ло вич, Конд рать ев Ва си лий 
ни ко лаевич, Ки се лев ни ко лай Ива но вич жә не 
бас қа да көп те ген жа уын гер лер бар. 

Ұлы Отан со ғы сы жыл да рын да обы лыс-
тың әс кеи ко мис са ри ат та ры әс ке ри қыз мет ке 
106267 адам ды ша қыр ды, бұ дан 44.984 адам өз 
өмі рін Ота ны ның бос тан ды ғы, ар-на мы сы үшін 
құр бан ет ті. 

Әри не, ба тыр лар данқ із де ген жок. Оны 
Отан ды қор ғаушы лар ға өмір дің өзі бер ді. Осы 
данқ ты сақ тау, Отан ға бе ріл ген дік ті, Отан ға де-
ген сүйіс пен ші лік ті жас тар дың бо йына сі ні ру, 

та ма ша жа уын гер лік дәс түр ле рі міз ді бо ла шақ 
ұр пақ қа жет кі зу – бү гін гі ұр пақ тың абы рой лы 
бо ры шы. 

Қа зақ хал қы ның адам зат та ри хын да бо лып 
көр ме ген жой қын со ғыс та же ңіп шық қа ны на 
жар ты ға сыр дан ас там уа қыт бо лып отыр. Алай да 
уа қыт озып, сол сұ ра пыл қа һар лы жыл дар алыс-
тай түс ке ні не қа ра мас тан хал қы мыз дың тең де сі 
жоқ ер лі гі ұр пақ қа өз Ота нын сүю дің, қор ғау дың 
бір ден-бір үл гі сі бо лып қа ла бер мек. Се мей өңі рі 
аза мат та ры ның ба сым көп ші лі гі со ғыс тың ал ғаш-
қы күн де рі нен қол да ры на қа ру алып, не міс-фа-
шист бас қын шы ла ры мен со ғыс қа ат тан ды. Тыл-
да ғы лар өз ша ру ашы лы ғын тө тен ше жағ дайға 
лайық тап де реу қайта құ ру ға кі рі сіп, бел сен ді 
ең бек те рі мен май дан қа же ті не сү бе лі үлес қо сып, 
фа ши зм нің дү лей кү шін же ңіп шы ғу ға жап пай ат 
са лыс ты. Обы лы сы мыз дың бар ша хал қы мен ең-
бек ұжым да ры қай ғы мен қа сі рет ке то лы сол со-
ғыс жыл да рын да «Бар лы ғы да май дан үшін, бар-
лы ғы да же ңіс үшін!»де ген ұран мен өмір сү ріп, 
ең бек ет ті. Сол өмір ты ны сы ең бек те ген жас тан, 
ең кей ген кә рі ге де йін  ор тақ бол ды. Қа зақ хал қы 
1941 жы лы, бес жыл дық тың 4-жы лын бей біт ең-
бек пен қар сы алып, ста ха нов шы лар қоз ға лы сын 
өріс те тіп, өн ді ріс тің бар лық са ла ла рын да ғы лы ми 
– тех ни ка лық прог рес ті ат қа рып жат қан ке зі еді.
Се ло лар мен де рев ня лар да ал дың ғы қа тар лы лар-
дың, жа ңа шы лар дың бұ қа ра лық со циалис тік жа-
ры сы кең өріс алып жат ты [5; 96 б.]. 

Қа зақ хал қы ның сол бей біт ең бе гін гер ман 
фа шис те рі нің тұт қиыл дан елі міз ге ай уан дық пен 
жа са ған ша буылы бұ зып кет ті. Со ғыс тың ал ғаш-
қы күн де рі нен-ақ Се мей де жа уын гер лік құ ра ма-
лар дың ре зев те рін даяр лау ша ра ла ры кең түр-
де ат қа ры ла бас та ды. Қа ла лық ста ди он дар мен 
спорт алаң да ры әс ке ри да йын дық пен шы ны ғу 
орын да ры бо лып қайта жаб дық тал ды. Осы лар да 
бел сен ді де тия нақ ты жат ты ғу лар ға қам тыл ған 
оқу шы жә не сту дент жас тар ара сын да жүз де ген 
қыз дар да бол ды. Да йын дық тан өт кен көп ші лі гі 
іле-ша ла май дан ға ат та нып жат ты. Жа уын гер лік 
ре зе рв тер ді даяр лау жұ мыс та ры ның оқу-әдіс те-
ме лік ор та лы ғы ре тін де қор ға ныс үйі ашыл ды. 
Бар лық жұ мыс тар «Жат ты ғу да қиын бол ға ны-
мен ұрыс та же ңіл бо ла ды!» де ген та лап пен тәр-
тіп не гі зін де ат қа рыл ды. 

Қа ла мен се ло лар да ерік ті қо ғам дар мен тө-
мен гі де не шы нық ты ру ұжым да ры атал ған ша-
ра лар дан тыс қал ма ды. Мә се лен, қа ла лық ауру-
ха на ның дә рі гер ле рі со ғыс жыл да рын да 370 
ме ди ци на лық би кеш ті даяр лап, екі жүз ден ас там 
қыз дар ды са ни тар лық жа сақ шы лар қа тар ла ры на 
қос ты.
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Се мей лік тер дің Ұлы отан со ғы сын да ғы ерен ең бек те рі

Сон дай-ақ, Осо виахим, Қы зыл крест жә не 
Қы зыл жар ты ай ұйым да ры та ра пы нан сан мың-
да ған әс ке ри ма ман дар даяр ла нып шық ты. Бұ-
лар ға жа уап  ре тін де со ғыс бас та лы сы мен бол ған 
ке ме жөн деу зауыты ның ми тин гі сі не сөй ле ген 
жұ мыс шы лар, ин же нер лер мен қыз мет кер лер 
бы лай деп атап көр сет ті: «Фа шизм бан дит те рі-
нің ай уан дық пен жа са ған ша буылы на жа уап  ре-
тін де біз ең бек тәр ті бін ең жо ғар ғы са ты ға кө те-
ріп, ең бек өнім ді лі гін екі есе арт ты рып, өзі міз дің 
ста ха нов шыл дық жұ мы сы мыз ар қы лы, Қы зыл 
Ар мияға кө мек те се міз».

Се мей дің ет-кон сер ві ком би на ты ның ұжы-
мы: «Май дан үшін, фа ши зм ді то лық тай тал-
қан дау жо лын да жан қияр лық пен ең бек ету ден 
ас қан абы рой, ба қыт бол мауға тиіс», – деп мә-
лім де ді [6; 7 б.].

Со ғыс тың ал ғаш қы кү ні – ақ Се мей дің қа ла-
лық пар тия ко ми те ті мен өкі мет ор ган да ры же-
дел түр де өн ді ріс орын да рын со ғыс та ла бы на сай 
қайта құ ру бас та ды. Өн ді ріс ор ны со ғыс қа қа жет-
ті зат тар шы ға ру ға кі ріс ті. Мә се лен, Се мей дің ет 
ком би на ты дә рә гер лік зат тар, кон сер ві шы ға ру-
ды, те рі ком би на ты, тон, жы лы киім дер, қол дан 
шы ға ру ды игер ді. 1941 жыл дың өзін де бұ лар 
со ғыс қа же ті не ар нал ған 86 түр лі бұйым дар шы-
ғар ды. Со циолис тік жа рыс жа ңа са ты ға кө те ріл ді. 
Жа ңа қоз ға лыс тар: «Екі жүз дік тер», ма ман дар ды 
ауыс ты ру, май дан дық бри га да лар пай да бол ды.
Өн ді ріс орын да рын да, сов хоз дар да, кол хоз дар да, 
ме ке ме лер де, ұйым дар да ар мияға кет кен ер адам-
дар дың орын да рын үй жұ мы сын да ғы әйел дер, 
жас тар ауыс ты рып отыр ды [7; 5 б.].

Ар мияға ма ман жұ мыс шы лар дың кет ке ні не 
қа ра мас тан өнім өн ді ру то лас та май, әр бір ай са-
йын  ар тып отыр ды. 1941 жыл дың та мыз айын-
да Се мей қа ла сы ның өнер кә сіп орын да ры өнім 
шы ға ру дың 60-тан ас там тү рін игер ді. 1941 жыл-
дың кү зі нен бас тап Се мей өңі рі не ба тыс ай мақ-
тар дан өн ді ріс орын да ры мен ұйым дар, жүз де ген 
жа нұялар қо ныс ау дар ды. Тек Се мей қа ла сы на 9 
өнер кә сіп ор ны, 9 оқу ор ны, 15 ба ла лар үйі, же-
ке ле ген жа нұялар ор на лас ты рыл ды. Се мей обы-
лы сын да же тім ба ла лар үйін де гі жет кін шек тер-
дің са ны 700-ден қы рық мын ға жет ті. Атал ған 
жайыт тар Се мей өңі рі не өте зор қиын шы лық тар 
ту ғыз ды. Бі рін ші ден, орын же тіс пе ді, екін ші ден, 
кадр мә се леі ты ғы рық қа ті рел ді, үшін ші ден, жұ-

мыс шы кү ші ша ма лы бол ды, төр тін ші ден, қыс қа 
мер зім ішін де өнер кә сіп орын да ры өнім бе ру-
ге тиіс ті бол ды. Ас қан жа уап кер ші лік пен бе рік 
тәр тіп тің не гі зін де тө тен ше мә се ле лер ше ші мін 
та уып  жат ты.

Кө ші рі ліп кел ген өн ді ріс орын да рын қал-
пы на ке лі ру мен бір ге жа ңа өнер кә сіп орын да-
ры са лы нып, ке ңейтіліп отыр ды. 1942 жы лы ұн 
ком би на ты са лы нып іс ке қо сыл ды. Се мей лік тер 
май дан ға зор кө мек көр се те оты рып, қор ға ныс 
қо рын жа сауға ат са лыс ты. Тек қа зан айын да 
ға на қа ла хал қы 2368 шо лақ тон, 2537 пар пи-
ма, 8 мың әртүрлі нәр се лер ден то қыл ған қол ғап 
шұлық жи на ды. Не гі зі нен ер лер май дан ға ат тан-
ған дық тан, өн ді ріс орын да рын ке ңейтуге қа жет 
бол ған дық тан кадр мә се ле сі бас ты мә се ле сі бо-
лып отыр ды.Жер гі лік ті үкі мет бар лық ша ра лар-
ды қол да нып кадр ге де ген мұқ таж дық ты ше шу-
ге күш сал ды. 1941 жы лы 2 – жар ты сын да 100 
әйел курс тар дан өтіп олар от жа ғу шы, фор мов-
шик, мо то рист ма ман ды ғын игер ді. Мұн да ғы-
лар ға «Ер лер дің ор нын әйел де рі, аға ла ры ның 
ор нын қа рын дас та ры ауыс тыр ды» де ген ұран 
не гіз бол ды [8;56 б.].

Ұлы Отан со ғы сы жыл да рын да әйел дер тек 
ер лер дің ор нын ауыс ты рып, қа жыр лы ең бек етіп 
қой ған жок, олар өз Ота нын қор ғау қо ры на өз-
де рі нің ал тын жү зік те рін, ал қа ла рын та ғы бас қа 
асыл бұйым да рын әке ліп тап сыр ды.

М. Мә ме то ва тан кі ко лон на сын жа сауға те-
рі ком би на ты ның әйел жұ мыс шы лы ры 32 мың 
сом, «Май дан да ғы жа уын гер лер дің ана сы» ат ты 
тан кі ко лон на сы на се мей әйел де рі 70 мың сом 
қар жы жи нап тап сыр ды. Ұлы Отан со ғы сы жыл-
да рын да Се мей обы лы сы ең бек ші ле рі нің 160 
мил лион сом бол ды [9; 376 б.]. 

Ұлы Отан со ғы сы Со вет хал қы үшін өте ауыр 
сын бол ды. Бұл сын нан хал қы мыз сү рін бей өт ті. 
Ұлы Отан со ғы сы ба ры сын да 30- жыл да ры қа-
лып тас қан дик та тор лық тәр тіп тің өте те рең дағ-
да рыс қа қа ра ма-қай шы лық тар ға кел ге нін анық-
тай түс ті. Осы ған қа ра мас тан біз дің елі міз дің 
же ңіс ке же туі тыл мен май дан ның бір лі гін де еді. 

Жас ұр пақ тар Ұлы Отан со ғы сы ке зін де аға 
ұр пақ тың ер лік іс те рін бі луі жә не сол та ма ша 
дәс түр ле рін жал ғас ты ра бе руі тиіс. Ол дәс түр-
лер бү гін гі ұр пақ үшін се нім ді мақ сат бо лып та-
бы ла ды.
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Сай лан Б.

Қа зақ стан дық тар дың  
Ук ра ина ны азат ету  

жо лын да ғы кү ре сі мен  
ер лік те рі

1941-1945 жж. КСРО мен Гер ман фа шиз мі ара сын да ғы со ғыс ха-
лық ты қа тал сы на ған со ғыс бол ды. Бұл со ғыс қа Қа зақ стан нан ат тан ған 
ата ла ры мыз бен апа ла ры мыз бар лық май дан шеп те рін де жан қияр лық 
та ныт ты. Сол май дан дар дың бі рі Ук ра ина ны фа шист бас қын шы ла-
ры нан азат ету еді. Май дан ға ша қы рыл ған 1,2 млн қа зақ стан дық тың 
600 мы ңы ті ке лей Ук ра ина ны азат ету ұрыс та ры на қа тыс ты. Оның 
300 мы ңы ук ра ин же рін де көз жұм ды. Ук ра ина тер ри то риясын да ғы 
пар ти зан бір лес тік те рін де 1500 қа зақ стан дық жау мен шай қас ты. Қа-
зақ стан дық пар ти зан дар жау мен шай қас та үл кен ер лік та ныт ты. Ма-
қа ла ның не гіз гі мақ са ты осы шай қас тар дың ішін де гі Ук ра ина ны фа-
шист бас қын шы ла ры нан азат ету ге қа тыс қан қа зақ стан дық әс ке ри 
құ ра ма лар мен жа уын гер лер дің ер лік те рін ма дақ тау. Ук ра ина же рін 
жау әс ке рі нен та зар ту жо лын да ғы әс ке ри опе ра циялар ба ры сын да ғы 
қа зақ стан дық тар дың есім де рін, өжет ті лі гі мен ба тыр лы ғын дә ріп теу.

Тү йін  сөз дер: Со ғыс, қол бас шы, офи цер, жа уын гер, ор ден, ба-
тыр, қа зақ.

Sailan B. 

Heroism of Kazakhstan citizens 
in fight for independence of 

Ukraine

The war of 1941-1945 years between the USSR and Nazi Germany 
became cruel to lots of people. Our grandparents went from Kazakhstan 
to war, showed the dedication on of all the front lines. One of these fronts 
was the liberation of Ukraine from invaders. 600 thousand of the 1.2 mil-
lion of Kazakhstan people aimed at the front participated directly in the 
battle for the liberation of Ukraine. 300 thousand of them were killed on 
the Ukrainian land. 1500 Kazakhstanis in partisans associations on the ter-
ritory of Ukraine fought against the enemies. In the battle with the en-
emies Kazakhstan partisans showed great heroism. The main purpose of 
this article is to show the heroism of Kazakhstan soldiers in the liberation 
of Ukraine from fascist invaders, as well as their courage and perseverance 
in the course of operations for the liberation of their territory.

Key words: war, general, officer, fighter, order, the hero, kazakh.
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Ге ро изм ка за хс тан цев в борь бе  
за ос во бож де ние Ук ра ины

Вой на 1941-1945 гг. меж ду СССР и фа ши стс кой Гер ма нией ста ла 
огромной трагедией для мно гих на ро дов. На ши де душ ки и ба буш ки, 
отп ра вив шиеся с Ка за х стана на вой ну, прояви ли са мо от вер жен нос ть 
на всех ли ниях фрон та. Од ним из этих фрон тов и яв ля лось ос во бож-
де ние Ук ра ины фа ши стс ких зах ват чи ков. 600 ты сяч из 1,2 мил лиона 
приз ван ных на фронт ка за хс тан цев участ во ва ли не пос редст вен но в 
бою за ос во бож де ние Ук ра ины. 300 ты сяч из них по гиб ли на ук ра-
инс кой зем ле. 1500 ка за хс тан цев би лись с вра га ми в объеди не ниях 
пар ти зан на тер ри то рии Ук ра ины. В бою с вра га ми ка за хс танс кие пар-
ти за ны прояви ли ог ром ный ге ро изм. Глав ной целью дан ной статьи 
яв ляет ся по ка зать ге ро изм ка за хс танс ких сол дат в ос во бож де нии Ук-
ра ины от фа ши стс ких зах ват чи ков, а так же их му же ст во и стой кос ть 
в хо де опе ра ций по ос во бож де нию их тер ри то рии. 

Клю че вые сло ва: вой на, пол ко во дец, офи цер, боец, ор ден, ге-
рой, ка зах.
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Әл-Фа ра би атын да ғы Қа зақ ұлт тық уни вер си те ті,  

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы, Ал ма ты қ.  
E-mail: b_sailan1967@mail.ru

Өт кен 2015 жы лы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Ұлы Отан со ғы-
сы же ңі сі нің 70 жыл ды ғын атап өт ті. Бұл со ғыс қан ша уа қыт өт се  
де та рих бе ті нен әлі түс кен жоқ. Өйт ке ні, бұл со ғыс тың кей бір 
кө му лі қыр ла ры ке йін гі кез де ашы лып жат са, кей бір жа уын гер-
ле рі міз дің жер лен ген же рі мен қа бір ле рі әлі де анық та лып жа-
тыр. Бұл со ғыс та ғы жан алы сып, жан бе ріс кен шай қас тың бі рі 
Ук ра ина же рін азат ету еді. Осы ел ді фа шис тік бас қын шы лар дан 
бо са ту да қа зақ стан дық тар ерен ер лік тер көр сет ті.

Ук ра ина ның ба тыс об лыс та рын да фа шист бас қын шы ла ры 
үш жыл бойы қо жа лық ет ті. Ха лық үш жыл бойы ра қым сыз езіп 
жан шу ды бас тан ке шір ді. Фа шис тік бас қын шы лар оқ тың кү ші, 
най за ның ұшы мен ук ра ин хал қын құр дай жор ға лат пақ шы бол-
ды. Ежел гі Ук ра ин же рін еш қан дай жа зық сыз жан дар дың қа-
ны мен бояды. Тек Ль вов тың өзін де жә не об лы сын да 700 мың-
дай ке ңес адам да рын қы рып жі бер ді. 

Мі не, осын дай ауыр жағ дай ке зін де 1944 жыл дың жаз-күз 
айла рын да КСРО-ның Жо ға ры Бас қол бас шы лық (ЖБҚ) став-
ка сы Ба тыс Ук ра ина ның ма ңа йын да ғы ау дан дар ға ша буыл жа-
саумен бас тау ды шеш ті. Ол опе ра цияға қа зақ стан дық 27-ші 
гвар дия лық ат қыш тар ди ви зиясы мен Жо ғар ғы Бас қол бас шы-
лық (ЖБҚ) ре зер ві нің 173-ші зең бі рек (гауби ца) арт пол кі қа-
тыс ты [1, с. 142]. 

1941 жыл дың көк те мін де Ал ма ты да құ рыл ған 173-ші зең-
бі рек арт пол кі 238-ші ат қыш тар ди ви зиясы ның құ ра мын да 
Мәс кеу тү бін де гі шай қас тар ға бел сен ді қа тыс қан. 1942 жыл-
дың қаң та ры на  да ол Жо ға ры Бас қол ба с шы лық тың ре зер ві не 
(ЖБҚР) шы ға ры лып, ЖБҚР-нің 6-шы арт ди ви зиясы ның 18-ші 
зең бі рек арт бри га да сы на қо сыл ды. Олар дың құ ра мын да полк 
По го ре лое Го ро ди ще жә не Ржев қа ла ла ры үшін қиян-кес кі 
шай қас тар ға (1942 ж. та мыз-қа ра ша), шіл де айын да Курск до ға-
сы ның сол түс тік май да нын да ғы не міс қор ға ны сын бұ зу ға, 1943 
жыл дың та мы зын да Ка ра чев ты бо са ту ға бел сен ді қа тыс ты. 

Ба тыс Ук ри на ны бо са ту да не гіз гі рөл ді 1-ші Ук ра ина лық 
май дан ның әс кер ле рі ат қар ды. 1944 жыл дың 13 шіл де сін де олар 
Ль вов-Сан до ми рск ша буыл опе ра циясын бас та ды, опе ра ция 29 
та мыз ға де йін  жал ға сып, «Сол түс тік Ук ра ина» әс кер лер то бы-
ның не гіз гі күш те рін тал қан дау жә не Вис ла ның сол жа ға ла уын-
да сан до мир плац дар мын құ ру мен аяқ тал ды. Бұл опе ра цияға қа-

ҚА ЗАҚ СТАН ДЫҚ ТАР-
ДЫҢ УК РА ИНА НЫ 

АЗАТ ЕТУ ЖО ЛЫН ДА ҒЫ 
КҮ РЕ СІ МЕН ЕР ЛІК ТЕ РІ
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Қа зақ стан дық тар дың Ук ра ина ны азат ету жо лын да ғы кү ре сі мен ер лік те рі

зақ стан дық 209-ші ат қыш тар пол кі, 118-ші жә не 
8-ші ат қыш тар ди ви зиясы қа тыс ты [1, с. 144]. 

Курск тү бін де конт рша буыл бас тал ған да 
209-шы ат қыш тар пол кі гит лер лік тер дің Ор лов 
об лы сы, По ны ре вск ауда ны ның Са мо ду ров ка 
ауылы ның қор ға ны сын бұ зып өт ті, 11 қыр күйек-
те ол Дес на ны алып, Нов го род-Се ве рс кий ге ба-
сып кір ді. 209-шы полк те 101 жа уын гер ма ра пат 
ал ды. 1944 жыл дың 1 қыр күйе гін де бро до вск то-
бын тал қан дауға бел сен ді қа тыс қа ны, сан до мир 
плац дар мын ұс тап, оны ке ңейт ке ні үшін КСРО 
Жо ға ры Ке ңе сі нің Пре зи диумы 209-шы ат қыш-
тар пол кін Қы зыл Ту ор де ні мен ма ра пат та ды.

Ба тыс Ук ра ина ны бо са ту ға бас қа бө лім ше-
лер мен бір лес тік тер де қыз мет ат қар ған мың да-
ған жер лес те рі міз қа тыс ты. Ук ра ина же рін жау-
дан азат ету де аты аңыз ға ай нал ған ба тыр қа зақ 
ұш қыш та ры аз бол ған жоқ. Со лар дың бі ре гейі 
– Би гель ди нов Тал ғат Жа қып бе кұлы. Т.Ж. Би-
гел ди нов 1922 жы лы 5 та мыз да дү ниеге кел-
ген. Ол Са ра тов жә не Орын бор әс ке ри авиация 
учи ли ще ле рін тә мам да ған. 1943 жыл дың қаң тар 
айы нан бас тап Ұлы Отан со ғы сы на ара лас ты. 
І Ук ра ин май да ны ның 144-ші гвар дия лық ша-
буыл даушы әуе пол кын да эс кад рилья ко ман ди рі 
бол ды. 1943 жы лы ма мыр да Харь ков тү бін де гі 
Ос но ва по сел ке сін де жау аэ род ро мы на бом ба-
лық-ша буыл жа сау ке зін де не міс тер дің үш жой-
ғыш ұша ғы мен ұрыс та өз ұша ғы іс тен шық ты. 
Па ра шют пен се кі ру ге ту ра ке ле ді. Ұшақ ат қы-
шы Гри го рий Яко вен ко мен бір ге жер ге түс кен-
нен ке йін  түн де ле тіп екі ап та бойы май дан ше бі-
не қа рай жү ре ді. Екі рет не міс тер ге тап бо ла ды. 
Май дан ше бі не жа қын дап қал ған кез де, ми на ға 
түс кен Яко вен ко қа за та ба ды. Аш тық тан әл сі-
ре ген, жа ра лы аяғы қи на ған Тал ғат Се ве рс кий 
До нец тен жан дәр мен жү зіп өтіп, ке ңес тің жаяу 
әс кер ле рі не зор ға же те ді. Бір жақ сы сы, жа ра-
сы тез жа зы ла ды да ол қайтадан сап қа қо сы ла-
ды. Жа уын гер лік тап сыр ма мен әр ұш қан са йын  
ұш қыш-штур мо вик, со дан ке йін  ана ғұр лым жа-
уап ты тап сыр ма лар бе рі ле тін бар лау шы-ұш қыш 
ше бер лі гі шың да ла тү се ді. 1944 жыл дың маусы-
мы на қа рай эс кад рилья ко ман ди рі Т. Би гел ди-
нов 155 рет жа уын гер лік тап сыр ма мен бар лау ға 
шы ғып, дұш пан ның жер де гі бе кі ніс те рі не, аэ-
род ром да ры на, те мір жол то рап та ры мен өт кел-
де рі не ша буыл жа са ды. 1944 жы лы 26 қа зан да 
оған Ке ңес Ода ғы ның Ба ты ры ата ғы бе ріл ді. 
Со ғыс тың аяғы на та ман ол 305 рет жа уын гер лік 
тап сыр ма мен ұшып, әуе ұрыс та рын да не міс тің 7 
ұша ғын құ ла тып тү сі ріп, он да ған тан кі лер мен 
ав то ма ши на ла рын, жүз де ген сол дат та ры мен 
офи цер ле рін жой ды [2, 469-б.].

1945 жы лы 27 мау сым да Т.Би гел ди нов ке 
екін ші мәр те Ке ңес Ода ғы ның Ба ты ры ата ғы 
бе ріл ді. Оның есі мі Ақ тө бе нің жо ға ры әс ке ри 
авиация лық учи ли ше сі не бе ріл ді. Есіл ер 2014 
жыл ғы 10 қа ра ша да 93 жас қа қа ра ған ша ғын да 
өмір ден өт ті [3].

1922 жыл дың ма мыр айы ның дәл ор та сын да 
Орал да дү ниеге кел ген Хиуаз Дос па но ва апа мыз 
Ук ра ина май да ны на қа тыс қан майт ал ман қа зақ 
қыз да ры ның бі рі. 1940 жы лы Мәс кеу қа ла сын да-
ғы Ме ди ци на инс ти ту ты на оқу ға тү се ді. Ал со ғыс 
бас тал ған кез де атақ ты орыс ұш қы шы М.  Рас ко ва 
бас қар ған 46-гвар дия лық полк ке қа был да на ды. 
Сол түс тік Кав каз, Ку бань, Қы рым, Ук ра ина, Бе-
ло русъ, Поль ша жә не Шы ғыс Гер ма ния жер ле рін 
фа шис тер ден азат ету ба ры сын да үш жүз ден аса 
әуе шай қа сы на қа ты сып, жа уын гер лік ер лік те-
рі үшін «қа нат ты қыз» атан ған. Х.Дос па но ва ның 
жас тық ша ғы ның бес жы лы бір дей қан құйлы со-
ғыс май да нын да, ас пан да ғы жау ұшақ та ры мен 
шай қас та өт ті. Не міс фа шис те рі біз дің ұш қыш 
қыз да ры мыз ды «түн пе рі лер» деп атап, зә ре-құ-
ты қал май қо рық қан кө рі не ді. Қай сар да қайт пас 
штур ман қа зақ қы зы ның бір өзі Ук ра ина, Бе ло-
рус сия, Қы рым, Кав каз, Поль ша жә не Ал ба ния 
сияқ ты фа шис тер ба сып ал ған ел ас па нын да «ПО-
2» бом ба ла ғыш ұша ғы мен, үш жүз рет жау тө бе-
сі нен ажал оғын сеп кен. Хиуаз Дос па но ва апа мыз 
екі дүр кін Ке ңес Ода ғы ның Ба ты ры Лео нид Бе-
да мен Орал қа ла сын да ғы әс ке ри авиак луб та бір ге 
оқи ды. Бі рақ Л. Бе да сұ ра пыл со ғыс жыл да рын да 
зұлым жау ас па ны на 201 рет кө те рі ліп, екі мәр-
те ба тыр атан са, 300-ден ар тық ша буыл ға шы-
ғып, Сол түс тік Кав каз, Ку бань, Қы рым, Ук ра ина, 
Поль ша, Гер ма ния ас па нын да ғы шай қас тар ға қа-
тыс қан Хиуаз ға Ке ңес өкі ме ті ке зін де бір рет те 
атақ бе ріл ме ді [4, 204-б.]. Мұн дай әді лет сіз дік ол 
қыз мет ет кен әс ке ри құ ра ма да жә не полк те де өз 
де ге нін іс те ді. 1995 жыл ға де йін  ба тыр қыз қыз-
мет ет кен құ рам ның 29 қы зы Ке ңес Ода ғы мен 
Ре сей дің Ба тыр ата ғын ал са, қан да сы мыз, ең бол-
ма са, көп те ген қо ғам дық қыз мет тің бі рін де бас-
қа рып оты ра ал ма ды. Жас бол са да со ғыс ке зін де 
жау тө бе сі нен жай тү сі ріп, ерен ер лік көр сет кен 
Хиуаз Дос па но ва апа мыз  да тәуел сіз дік та ңын-
да ға на Ха лық Қа һар ма ны ата ғы на қол жет кіз ді 
[4, 204-б.]. Сөйт іп, со ғыс жыл да ры бе ріл ме ген 
лайық ты атақ тар тәуел сіз дік тұ сын да то лық ты.

Ен ді пар ти зан қоз ға лы сы қа та рын да жау мен 
шай қас қан қа зақ стан дық тар құ ра мы на тоқ та-
лайық. Ук ра ина тер ри то риясын да ғы пар ти зан 
бір лес тік те рін де 1500 қа зақ стан дық жау мен шай-
қас ты. Атап айт сақ, М.И. Шу каев тың пар ти зан 
от ря ды құ ра мын да 79 қа зақ, Ұлы Отан со ғы сы-
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ның Ба ты ры С.А. Ков пак тың пар ти зан от ря дын-
да 70 қа зақ стан дық бол ды. Қа зақ стан дық пар ти-
зан дар жау мен шай қас та үл кен ер лік та ныт ты. 
Мы са лы, 1941 жы лы Киев об лы сы, Ма ке дон се-
ло сын да жа сы рын пар ти зан ор та лы ғы құ ры ла ды. 
Бұл ор та лық қа со ғыс қа де йін гі жыл да ры Пав ло-
дар об лы сын да оқы ту шы қыз ме тін ат қар ған Қа-
сым Қай се нов ком му нис тік жол да ма мен жі бе рі-
ле ді. 1942 жы лы Қ.Қай се нов Ча паев атын да ғы 
пар ти зан от ряд та ры ның ко ман ди рі сай ла нып, 
Ук ра ина тер ри то риясын да жау мен шай қас та үл-
кен ер лік тер көр сет ті. Қ. Қай се нов пен қа тар Ук-
ра ина тер ри то риясын да атақ ты ақын Жұ ма ға ли 
Саин, Әжі ға ли Жұ ма ға лиев, Сә тім бек Тө ле шов, 
Хам за Қа зы баев, Мұ қан Құл сеи тов, Қа ра ған-
ды об лы сы нан Д.И.Са гаев, Ал ма ты об лы сы нан 
П.С. Шленс кий, Қы зы лор да дан – Бай дау ле тов, 
Оң түс тік Қа зақ стан об лы сы нан – Ж. Ома ров, ал-
ма ты лық – А.С. Его ров жә не т.б. қа зақ стан дық-
тар әр түр лі пар ти зан құ ры лым да ры қа та рын да 
шай қас ты [5, 61-б.]. Ота нын қор ғауда ғы ас қан 
ер лі гі үшін Қ. Қай се нов ке «Ха лық Қа һар ма ны» 
ата ғы бе ріл ді [2, 488-б.].

Сол бір күн де рі тек Ук ра ина же рін де ға на 
2145 пар ти зан топ та ры, от ряд та ры жә не құ ра ма-
ла ры бас қын шы лар ға қар сы кү рес жүр гіз ді. Олар 
4958 әс ке ри эше лон, 2206 кө пір, 11535 ав то ма-
ши на, 1566 танк, 719 зең бі рек, 211 са мо лет, 407 
за вод тың кү лін көк ке ұшыр ды. Жау дың 500  мың 
сол да ты мен офи це рін жо йып  жі бер ді [6, 399-б.]. 
Фа шис тер он да ған ди ви зияны май дан нан алып, 
пар ти зан дар ға қар сы жұм сау ға мәж бүр бол ды. 
Бі рақ олар дың бұл кү ші де пар ти зан дар ға тө теп 
бе ре ал ма ды.

1943 жыл дың жа зын да атақ ты ге не рал Ков-
пак бас та ған құ ра ма сы Жи то мир, Ров но, Тер но-
поль,  Станис лав об лы сы ар қы лы даңқ ты рейд 
жа сап, Кар пат та уына де йін  бар ды. Атақ ты ге не-
рал Фе до ров бас та ған құ ра ма жау жү ре тін Брест-
Пинск, Ко валь-Сар ны те мір жол да рын тал қан-
дап, іс тен шы ғар ды, та лай жау то бын жай ра тып 
сал ды. Сөйт іп, «пар ти зан» де ген сөз ден бас қын-
шы лар дың тө бе ша шы тік тұр ды. Со вет пар ти-
зан да ры жау ты лын да ас қан ер лік көр сет ті. Олар 
өз ара сын да та лай ержү рек қа хар ман дар ды тәр-
бие леп шы ғар ды. Олар дың есім дері ел ау зын да 
аңыз бо лып кет ті. 

Ук ра ина ны азат ету де гі соң ғы шай қас 1944 
жыл ғы қа зан айын да Кар пат та ғы ша буыл дан 
бас тал ды. Көп ке шік пей ке ңес әс кер ле рі дұш-
пан ды Ук ра ина ның ең соң ғы ау дан да ры нан 
қуып  шық ты. 27 қа зан да За кар патье Ук ра ина сы-
ның ма ңыз ды саяси ор та лы ғы – Уж го род жау дан 
та зар тыл ды.

Ке ңес Қа ру лы Күш те рі нің же ңіс ті ша буылы 
та мыз дың ақы рын да аяқ тал ды. Олар ке ңес-гер-
ман май да ны ның не гіз гі ба ғы тын да 1944 жыл-
дың жа зын да ғы қыр ғын шай қас та ұтып шық ты. 
Бұл шай қас қа екі жақ тан 6 мил лион нан ас там 
адам, бар лық ка ли бр де гі 85 мың нан ас там зең-
бі рек тер мен ми но мет тер, 11 мың дай тан кі лер, 
өз ді гі нен жү ре тін ар тил ле риялық жә не штурм 
зең бі рек те рі, 10 500-ден ас там со ғыс ұшақ та ры 
қа тыс ты [6, 401-б.].

Бі рін ші Ук ра ина лық май дан да ғы Львовс ко-
Сан до ми рс кая опе ра циясы ның бар лық кү ре сін де 
123 мың нан көп әс кер ор ден дар мен, ме дал дар-
мен ма ра пат тал ды. 160 адам Ке ңес Ода ғы ның 
Ба ты ры ата ғы на ие бол ды. Бұл опе ра цияда ке-
ңес тік әс кер лер вер махт тың 8 ди ви зиясы ның 
кө зін жой ды жә не жау дың 32 ди ви зиясы өзі нің 
50-70% әс кер құ ра мын жо ға лт ты. Ба тыс Ук ра-
ина ның жә не Поль ша ның ма ңыз ды ауыл ша ру а - 
шы лық жә не ин ду ст риал ды ау дан да ры жау дан 
та зар тыл ды.

Ел Пре зи ден ті Н. На зар баев тың тап сыр ма-
сы мен Ржев же рін де ер лік пен қа за тап қан қа-
зақ стан дық май дан гер лер ді мәң гі ес те сақ тау 
үшін Ұлы Отан со ғы сы ның 65 жыл ды ғын да 
100-ші жә не 101-ші қа зақ стан дық дер бес ат-
қыш тар бри га да сы жа уын гер ле рі не ес ке рт кіш 
ор на тыл ды. Қа зақ стан кар та сы бей не лен ген, 
ұзын ды ғы 27 метр ді құ райт ын гра нит қа быр ға-
да Ақ тө бе мен Ал ма ты (жо ға ры да атал ған бри-
га да лар осы қа ла лар да жа сақ тал ған бо ла тын), 
со ны мен қа тар Елор да мыз Астана жұл дыз бен 
жә не жа зу мен бел гі лен ген. Қа быр ға ның өн бо-
йын да ал тын әріп тер мен «МӘҢ ГІ ЛІК ЕСТЕ-
ЛІК. 100-ші жә не 101-ші қа зақ стан дық дер бес 
ат қыш тар бри га да сы жа уын гер ле рі не қа зақ-
стан дық тар дан ал ғыс» де ген сөз жа зыл ған. Ба-
тыр лар ға ар нал ған ес ке рт кіш тің тү бі не Қа зақ-
стан нан жет кі зіл ген ту ған жер дің то пы ра ғы 
са лын ған кап су ла кө міл ген. Осы жер де гра нит 
тақ та ға ша ма мен он мың қа зақ стан дық тың те-
гі жа зыл ған. Олар ту ра лы мә лі мет тер ді қа зақ-
стан дық дип ло мат тар По доль скі де гі Ре сей Қор-
ға ныс ми ни ст рлі гі нің Ор та лық мұ ра ға ты нан 
тап қан бо ла тын. Бұ ған де йін  олар дың көп ші лі гі 
«із-түс сіз жо ғал ған дар» са на ты на жат қы зы лып, 
от ба сы ла ры жа уын гер лер дің тағ ды ры ту ра лы 
ақ па рат тар дан, жер лен ген жер ле рі нен бей ха бар 
бо лып кел ген еді [7]. 

Қо ры та айт қан да, бар ша ке ңес тік ха лық пен 
бір ге қа зақ стан дық тар да Ураина ны азат ету 
ісі не өз де рі нің зор үле сін қос ты. Май дан ға ша-
қы рыл ған 1,2 млн қа зақ стан дық тың 600 мы ңы 
ті ке лей Ук ра ина ны азат ету ұрыс та ры на қа тыс-
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Қа зақ стан дық тар дың Ук ра ина ны азат ету жо лын да ғы кү ре сі мен ер лік те рі

ты. Оның 300 мы ңы ук ра ин же рін де көз жұм-
ды. Олар дың қа та рын да Ке ңес Ода ғы ның екі 
мәр те ба ты ры Тал ғат Би гел ди нов, даңқ ты бар-
лау шы, пар ти зан Қа сым Қай се нов сын ды көп-

те ген ба тыр ла ры мыз бар. Ук ра ина үшін бол ған 
шай қас тар да ер лік пен ба тыр лық көр сет кен 156 
қа зақ стан дық жо ға ры атақ қа ие бо лып, Ке ңес 
Ода ғы ның ба ты ры атан ды [7]. 
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The dynamics of the urban 
population in Kazakhstan in 

modern conditions

The modern world in the first place is the urban structure of the popu-
lation. More than half of the world’s population are city dwellers. Urban-
ization has long been a leading trend of world’s development, but in the 
presence of common features urbanization process has its own character-
istics in different countries, which are expressed by the level and pace of 
urbanization. According to the level of urbanization it can be distinguished 
by following ways: highly-urbanized, medium and weakly-urbanized 
countries. The first group consists of countries in which the proportion of 
the urban population is more than 50%, the second group includes coun-
tries where the share is 20-50%, and the third group consists of countries 
where proportion of the urban population is less than 20%. Kazakhstan is 
part of a group of highly urbanized countries, the proportion of it’s urban 
population in 2012 was 54.7%. 

Key words: number of urban population, concentration areas, migra-
tion processes, level of urbanization, demographic development, ethnic 
groups, a trend.

Ал таев А.Ш.

Қа зір гі жағ дайда ғы  
Қа зақ стан ның қа ла хал қы ның 

ди на ми ка сы

Қа зір гі за ман ғы әлем дік ең ал ды мен ха лық тың қа ла құ ры лым бо-
лып та бы ла ды. То лы ғы рақ жа һан дық ха лық тың жар ты сы нан ас та мы 
қа ла тұр ғын да ры. Ур ба ни за ция ұзақ әлем дік да му дың же тек ші үр ді-
сі бол ды, бі рақ әртүрлі ел дер де ур ба ни за ция ор тақ ерек ше лік те рін 
қа ты суымен ур ба ни за ция дең гейі мен қар қы ны көр се тіл ген өз си-
пат та ма ла ры. Жо ға ры ур бан дал ған жә не аз ур бан дал ған ел ді ор та-
ша ур бан дал ған: ур ба ни за ция дең гейі анық та луы мүм кін. Үшін ші топ 
аза мат тар дың 20%-дан кем үле сі бар ел дер дің тұ ра ды, екін ші топ қа-
ла хал қы ның үле сі 20-50%, бі рін ші топ қа ла хал қы ның үле сі 50%-дан 
ас та мы, ал мем ле кет ті бі рік тір ген ел дер ге кі ре ді. Қа зақ стан жо ға ры 
ур бан дал ған ел дер то бы ның бі рі, 2012 жы лы қа ла хал қы ның үле сі 
бо лып та бы ла ды, ол 54,7%-ды құ ра ды.

Түйін сөз дер: қа ла хал қы кон цент ра циясы ау мақ тар, кө ші-қон, 
ур ба ни за ция дең гейі, де мог ра фиялық да му, эт ни ка лық топ тар, үр діс.

Ал таев А.Ш.

Ди на ми ка чис лен нос ти  
го ро дс ко го на се ле ния  

Ка за х стана в сов ре мен ных  
ус ло виях

Сов ре мен ный мир – это, преж де все го, го ро дс кая ст рук ту ра на-
се ле ния. Боль ше по ло ви ны ми ро во го на се ле ния сос тав ляют го ро жа-
не. Ур ба ни за ция дав но ста ла ве ду щей тен ден цией ми ро во го раз ви-
тия, од на ко при на ли чии об щих черт про цесса ур ба ни за ции в раз ных 
ст ра нах имеют ся свои осо бен нос ти, ко то рые вы ра жают ся в уров не 
и тем пах ур ба ни за ции. По уров ню ур ба ни за ции мож но вы де лить: 
вы со коур ба ни зи ро ван ные, сред неур ба ни зи ро ван ные и сла боур ба ни-
зи ро ван ные ст ра ны. К пер вой груп пе от но сят ся ст ра ны, в ко то рых 
до ля го ро дс ко го на се ле ния сос тав ляет бо лее 50%, во вто рую груп пу 
вхо дят ст ра ны, где до ля го ро дс ко го на се ле ния – 20-50%, и третью 
груп пу предс тав ляют ст ра ны с до лей го ро жан ме нее 20%. Ка за хс тан 
вхо дит в груп пу вы со коур ба ни зи ро ван ных ст ран, до ля го ро дс ко го 
на се ле ния в нем в 2012 го ду сос тав ля ла 54,7%. 

Клю че вые сло ва: Чис лен ность го ро дс ко го на се ле ния, кон цент ра-
ция, ре ги оны, миг ра ци он ные про цес сы, уро вень ур ба ни за ции, де мог-
ра фи чес кое раз ви тие, эт но сы, тен ден ция.
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At present time Kazakhstan is in the world’s urbanization trends. 
The absolute number of urban population has been increasing since 
2000 and in 2012 there are 9,114,614 people. Table 1 shows the 
dynamics of the number of urban residents in post-census period [1].

Table 1 – Dynamics of the urban population in 2010-2012

Total
2010 2011 2012

Republic of Kazakhstan 8806952 8961336 9114614
Akmola region 342336 342421 341722
Aktobe region 465366 478165 484960
Almaty region 430534 437406 443500
Atyrau region 246450 253746 260396
West Kazakhstan 283672 290000 297091
Zhambyl region 409026 411310 410499
Karaganda region 1048181 1055902 1063394
Kostanay region 441242 443244 446423
Kyzylorda region 290401 295420 301615
Mangystau region 269457 275842 281878
South Kazakhstan 988774 1007806 1025546
Pavlodar region 508731 511817 514381
North Kazakhstan 237998 238781 238376
East Kazakhstan 804550 808330 811588
Astana 649139 697129 742918

Almaty 1391095 1414017 1450327

The absolute number of residents in 2010-2012 increased from 
8,806,952 to 9,114,614 people, the annual growth rate is about 15-
16 thousand people. The largest numbers of urban residents are in 
Karaganda and South Kazakhstan regions – 1063394 and 1025546 
respectively. Annual growth is stable within 13-16 thousands. 

THE DYNAMICS OF THE 
URBAN POPULATION 

IN KAZAKHSTAN IN 
MODERN CONDITIONS
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The dynamics of the urban population in Kazakhstan in modern conditions

Lowest rate of the total urban population lives in 
Atyrau and North Kazakhstan regions, and in the 
North Kazakhstan number of residents actually 
declined in 2012 comparatively to 2011.

Ratio of urban and rural population in the 
Republic of Kazakhstan has changed insignificantly 
and the main trend in 2009-2012 was the numerical 
superiority of citizens over the villagers. Proportion 

of the urban population decreased slightly compared 
to 2009, reaching 54.6%, down 1.8 points. However, 
this is not evidence of de-urbanization but it is due 
to the growth of the total population.

The country can be divided into two groups of 
regions – regions with high urban population and 
regions with low numbers of citizens. They are 
shown in Table 2 [2].

Table 2 – Grouping of regions by urban population

Total

2010 2011 2012 In% to the entire population of 
the region (2012 )

Republic of Kazakhstan 8806952 8961336 9114614 54,7
Northern Kazakhstan 1530307 1536263 1540902 51,9
Akmola region 342336 342421 341722 46,7
Kostanay region 441242 443244 446423 50,8
Pavlodar region 508731 511817 514381 69,9
North-Kazakhstani 237998 238781 238376 40,2
Western Kazakhstan 1449029 1481413 1507429 60,9
Aktobe region 465366 478165 484960 61,8
Atyrau region 430534 437406 443500 81,7
West-Kazakhstani 283672 290000 297091 48,5
Mangystau region 269457 275842 281878 51,7
Central Kazakhstan 1048181 1055902 1063394 78,3
Karaganda region 1048181 1055902 1063394 78,3
Southern Kazakhstan 1934651 1968282 1998056 39,2
Zhambyl region 409026 411310 410499 38,9
Kyzylorda region 290401 295420 301615 42,3
Almaty region 246450 253746 260396 36,4
South-Kazakhstani 988774 1007806 1025546 39,1
Eastern Kazakhstan 804550 808330 811588 58,2
East-Kazakhstani 804550 808330 811588 58,2
Astana 649139 697129 742918 100
Almaty 1391095 1414017 1450327 100

As it can be seen from the above data, the 
highest level of urbanization is in the Central, 
Western and Eastern regions of Kazakhstan. Today 
to the traditionally urbanized regions added the West 
Kazakhstan, which even beat the East one. The level 
of urbanization in the Atyrau region is the highest in 
the country – 81.7%, which is directly related to the 
rapid growth of the oil industry in this region.

Despite the fact that the absolute number of the 
urban population in the Southern Kazakhstan is the 

highest, the level of urbanization in the region is the 
lowest relatively with other regions and the average 
in the country. In 2012 it is only 39.2%

At present the process of urbanization in 
Kazakhstan is characterized by positive dynamics 
– the evidence is the growth of population in large 
cities (it’s one of the main indicators of urbanization).

If to the beginning of 2006, only three cities 
had a population of over 500.000 people – Almaty, 
Astana and Shymkent, but in 2012 in two cities 
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– Karaganda and Aktobe – the number of urban 
residents exceeded significantly to 400.000 and was 
close to half a million .

Today there is the only one city-millionaire in 
Kazakhstan. It is Almaty. The number of over 1 
million people in Almaty was to the beginning of 
1982 [8].

So, for more than 30 years Almaty is the only 
megalopolis in Kazakhstan. Almaty has been 
developing dynamically since 2001, and during its 
post-census period population is increasing annually 
by 12-13 thousand people according to official 
statistics. In 2012 the population of Almaty was 
1,450,327 people, and now it probably has already 
exceeded 1.5 million.

Percentage of the urban population of Almaty 
has also increased: in 1999 it was 13.4%, in 2008 
– 16.0%, in 2012 – 15.9%. That’s according to the 
official statistics, but keeping in mind that a great 
number of unregistered population (migrants from 
other regions and rural areas, migrant workers 
from neighboring countries, illegal immigrants, 
refugees) is highly concentrated in Almaty, and it 
is as a magnet attracts as the largest metropolis in 
Kazakhstan. That is, in fact, the number of people 
in Almaty, as it might be expected, is over 2 million 
people.

 The population of Astana is growing rapidly, 
especially with the announcement of it as the capital 
of the Republic of Kazakhstan. So, from 1989 to 
2007 the population of Astana has increased 2.2 
times (from 276,003 to 602,684 people), and in 2012 
reached 742,918 people. The pace of annual growth 
of the city population allows to forecast 1 million 
people by 2030. Proportion of the population of the 
capital of the urban population of the Republic has 
increased from 2.9% in 1989, 3.9% – in 1999, 7.3% 
– in 2008 to 8.2 in 2012.

Today Astana is the second most populous city 
in Kazakhstan, the third is Shymkent and the fourth 
is Karaganda.

Several cities have the more than 300,000, 
including Taraz, Pavlodar, Ust-Kamenogorsk 
and Semipalatinsk. Over 200 thousand people 
accounts in Atyrau, Uralsk, Kostanay, Kyzylorda, 
Petropavlovsk and Turkestan. More than 100 
thousand people live in such cities as Kokshetau, 
Taldykorgan, Temirtau, Rudnuy and Ekibastuz [3].

 Today the vast majority of cities in Kazakhstan 
are presented by the so-called small and medium-
sized cities. By the beginning of 2012 there were 
59 small towns (with a population of less than 50 
thousand people) in the country. [4]

 Part of the small towns managed to overcome 
depressive tendencies in their demog raphic 
development and their population is slowly but 
steadily increasing. These cities include Kandyagash, 
Emba, Zhem, Khromtau and Shelkar in Aktobe 
region, and the entire cities of Almaty region (except 
Ush-Tobe), of Atyrau and West Kazakhstan, of 
Zhambyl (except Shu), of Kostanay and Mangystau 
regions. All small towns of Akmola and North 
Kazakhstan regions continue to lose population. 
In the East Kazakhstan region population growth 
occurs only in one small town – Zaysan. Despite all 
the development programs Kazalinsk city is rapidly 
losing population, which is primarily due to the 
severe environmental situation.

In general, the adopted measures to revitalize 
small towns have began to bring some results 
and more than half of the cities have positive 
demographic development tendencies. Today a new 
state program for development of monotowns has 
been approved, which aims to create the industrial 
and innovation infrastructure in them.

Urban population has always been involved in 
the migration process actively. In Kazakhstan, for 
the period after the 2009 census, the total balance 
of migration has positive indicators. However, in 
some regions began to grow tendency of negative 
migration balance, that the data in Table 3 
demonstrates [5].

Table 3 – Migration of the urban population

Arrived Departured Balance of migration

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Republic of 
Kazakhstan 273836 277157 275563 224027 231483 236289 49809 45674 39274

Akmola region 8677 8579 8289 11163 10686 11013 -2486 -2107 -2724

Aktobe region 6726 14104 6820 8275 8287 7864 -1549 5817 -1044
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Arrived Departured Balance of migration

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Almaty region 12784 12057 12919 12040 12196 13806 744 -139 -887

Atyrau region 6500 6076 5019 3803 4639 4185 2697 1437 834

West-Kazakhstani 9587 8703 9500 6032 5701 5876 3555 3002 3624

Zhambyl region 9121 6079 1770 10984 10566 9805 -1863 -4487 -8035

Karaganda region 26591 23187 23031 23152 20997 22204 3439 2190 827

Kostanay region 12668 11680 13019 11917 10678 10982 751 1002 2037

Kyzylorda region 5894 5499 5577 6106 7409 6555 -212 -1910 -978

Mangystau region 8343 8696 7630 6919 7852 7885 1424 844 -255

South-Kazakhstani 15648 17901 15640 20087 22238 21934 -4439 -4337 -6294

Pavlodar region 11044 9021 9416 9513 8584 9899 1531 437 -483

North-Kazakhstani 5868 5591 4524 5747 5116 5298 121 475 -774

East-Kazakhstani 18774 19079 20835 19005 18322 21024 -231 757 -189

Astana 49875 59391 59196 17996 25545 28061 31879 33846 31135

Almaty 65736 61514 72378 51288 52667 49898 14448 8847 22480

Сontinuation of table 3

Negative migration balance is in Akmola, 
Aktobe, Almaty, Kyzylorda, Zhambyl, Mangystau, 
South Kazakhstan, Pavlodar, North Kazakhstan 
and East Kazakhstan regions. Only Atyrau, West 
Kazakhstan, Karaganda and Kostanay regions, as 
well as Almaty and Astana cities have a surplus. 
Consequently, the trend of migration of urban 
population in most areas is kept, both abroad and 

to the larger cities of the country and to the most 
industrialized regions.

Ethnic migration of urban population has 
a positive balance of the Kazakhs, the Uzbeks, 
the Uigurs, and the Tatars. Negative balance of 
migration is of the Russians, the Ukrainians and the 
Germans. Migration rates of urban population by 
ethnic groups are shown in Table 4 [6].

Table 4 – Migration by ethnic groups

Arrived Departure Balance of migration
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Total 273836 277157 275563 224027 231483 236289 49809 45674 39274
Kazakhs 215099 217771 217381 160058 170607 171455 55041 47164 45926
Russians 34913 33621 33130 43217 40204 43809 -8304 -6583 -10679
Uzbeks 1681 2047 1917 1102 1432 1260 579 615 657

Ukrainians 4141 3784 3650 4276 3800 4039 -135 -16 -389
Uighurs 2448 2413 2844 1974 2067 2310 474 346 534
Tatars 2945 2888 2871 2863 2742 2830 82 146 41

Germans 2544 2451 2400 2775 2453 2637 -231 -2 -237
Others 10065 12182 11370 7762 8178 7949 2303 4004 3421
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In the period from 2009 to 2011 year there was 
a decrease of the mutual balance of migration: from 
49809 to 39274 people. It is especially noticeable on 
the background of reducing balance of migration of 
the Kazakh urban population, which decreased during 
this period from 55041 to 45926 people. Alarming 
trend is the negative balance of migration among the 

Russian population, which increased from -8304 to 
-10 679 people. Those characteristics are indicative 
balance of migration for the Ukrainians and the 
Germans. Consequently, the urban population of 
Kazakhstan is becoming increasingly mono-ethnic, 
with a predominance of the Kazakh and other 
Turkish-speaking ethnic groups.
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Кун дак баева Ж.Б.

Но вые прин ци пы пост рое ния 
кур са «Ис то рия Ка за х стана»  

в ву зах ст ра ны во вто ром  
де ся ти ле тии XXI ве ка

В статье ут ве рж дает ся, что дис цип ли на Ис то рия Ка за х стана по-
преж не му долж на сох ра нить ста тус обя за тель ной дис цип ли ны об ще-
об ра зо ва тель но го ком по нен та во всех ву зах ст ра ны не за ви си мо от 
спе ци аль нос ти. Но се год ня сле дует пол ностью пе рес мот реть пре по-
да ва ние уни вер си те тс ко го кур са ис то рии Ка за х стана. Что бы от ве-
чать ве ле нию вре ме ни, курс на до ст роить с яс но осоз нан ной целью: 
влиять на фор ми ро ва ние ис то ри чес ко го соз на ния мо ло де жи, а так же 
их об щег раж да нс ких ком пе тен ций. Кро ме то го, не сле дует за бы вать 
о том, что по ми мо то го, что сту ден ты уз нают о прош лом, при хо дят к 
по ни ма нию прош ло го, а че рез не го к луч ше му по ни ма нию сов ре мен-
нос ти, пре по да ва ние ис то рии дает воз мож нос ть сту ден там приоб-
рес ти и улуч шить мно гие клю че вые на вы ки.

Клю че вые сло ва: ста тус дис цип ли ны Ис то рия Ка за х стана, ис то-
ри чес кое соз на ние, ака де ми чес кие ком пе тен ции, об щег раж да нс кие 
ком пе тен ции, ин но ва ци он ные тех но ло гии пре по да ва ния.

Kundakbayeva Zh.B. 

New approaches to teaching 
History of Kazakhstan in High 

schools in the second decade of 
the XXI c.

In this paper I argue that History of Kazakhstan still have to be a com-
pulsory subject for all Kazakhstani students. But challenges of time requires 
constructing the course on the new principles based on the explicit aim 
– influence to forming historical thinking of the youth and increasing their 
civic competencies. Competency in historical thinking skills enables stu-
dents to think critically and creatively, to understand historical criteria, but 
also to develop their academic skills.

Key words: status of the discipline History of Kazakhstan, historical 
thinking, academic skills, civic competencies, innovative technologies of 
teaching.

Құн дақ баева Ж.Б.

XXI ға сыр дың екін ші  
жар ты сын да ғы елі міз дің  
жо ғары орын да рын да ғы  

«Қа зақ стан та ри хы» пә нін  
оқы ту да ғы жа ңа ша  

ұстаным дар

Ма қа ла да Қа зақ стан та ри хы пә ні нің бар лық ма ман дық тар ға елі-
міз дің бар лық жо ға ры оқу орын да рын да мәр те бе сі жо ға ры дең гейде 
мін дет ті пән ре тін де оқы ты луы ту ра лы жа зы ла ды. Де ге мен де бү гін гі 
таң да уни вер си тет қа быр ға сын да өтіп жат қан Қа зақ стан та ри хы пә-
ні нің оқы тылуын  қайта қа рап, дә ріс бе ру дің ин но ва циялық тех но ло-
гиясын, са па сын кү шейт уі міз жөн сияқ ты. Пән нің мақ са ты на же туі 
үшін: жас тар дың са на сы на та рих қа де ген ойла рын қа лып тас ты ру ке-
рек. Со ны мен қа тар, сту де нт тер өт кен та рих ты оқу ар қы лы, өт кен ді 
тү сі ніп, сол ар қы лы бо ла шақ та қа дам жа сай ды. Та рих тан дә ріс алу 
сту де нт тер ге бі лім алу мен қа тар, са па лы дағ ды ла на ды. 

Түйін сөз дер: Қа зақ стан та ри хы пә ні нің мәр те бе сі, та ри хи тү сі-
нік, ака де миялық құ зі рет, аза мат тық құ зі рет, дә ріс бе ру дің ин но ва-
циялық тех но ло гиясы. 
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В пос лед нее вре мя на раз ных уров нях все ча ще раз дают ся 
го ло са о том, це ле со об раз но ли про дол жать пре по да вать дис-
цип ли ну Ис то рия Ка за х стана в выс ших учеб ных за ве де ниях 
ст ра ны? В ка че ст ве глав но го ар гу мен та при во дит ся то, что 
прог рам ма кур са и его на пол не ние ма ло от ли чают ся от школь-
но го кур са ис то рии Ка за х стана. Итак, воп рос стоит та ким об ра-
зом: яв ляет ся ли це ле со об раз ным се год ня под дер жи вать ста тус 
пред ме та как обя за тель но го и вхо дя ще го в об ще об ра зо ва тель-
ный ком по нент?

В дан ной статье я ут ве рж даю, что се год ня сле дует пол-
ностью пе рес мот реть пре по да ва ние уни вер си те тс ко го кур са 
ис то рии Ка за х стана. Се год ня курс на до ст роить с яс но осоз нан-
ной целью: влиять на фор ми ро ва ние ис то ри чес ко го соз на ния 
мо ло де жи, а так же их об щег раж да нс ких ком пе тен ций. Кро ме 
то го, не сле дует за бы вать о том, что по ми мо то го, что сту ден-
ты уз нают о прош лом, при хо дят к по ни ма нию прош ло го, а че-
рез не го к луч ше му по ни ма нию сов ре мен нос ти, пре по да ва ние 
ис то рии дает воз мож нос ть сту ден там приоб рес ти и улуч шить 
мно гие клю че вые на вы ки.

В за пад ных ст ра нах пос ле кон сульта ций с ра бо то да те ля ми 
бы ли оп ре де ле ны приори тет ные на вы ки для вы пу ск ни ков ву-
зов. Так, идеаль ный вы пу ск ник ву за – тот, кто яв ляет ся адап-
тив ным, от ве тст вен ным и гиб ким. Од нов ре мен но он дол жен 
иметь вы со кий уро вень ана ли ти чес ких спо соб нос тей и дол жен 
уметь быст ро ре шать раз лич ные проб ле мы.

Поэто му при пост рое нии кур са оте че ст вен ной ис то рии в ву-
зах долж ны быть раз ра бо та ны за да ния, ко то рые бы ли бы нап-
рав ле ны на раз ви тие у сту ден тов ба зо вых ака де ми чес ких уме-
ний: на хож де ние соот ве тс твую щих ис точ ни ков ин фор ма ции, 
уме ние выс ту пать пе ред ауди то рией, вы ра жать свои мыс ли как 
пись менно, так и уст но, эф фек тив но уп рав лять свои вре ме нем, 
раз ра ба ты вать на вы ки кри ти чес ко го мыш ле ния. За да ния долж-
ны быть нап рав ле ны на про цесс про буж де ния науч но го ин те ре-
са, раз ви вать спо соб ность ду мать, а не прос то ус ваивать сил ла-
бус. За да ния долж ны раз ви вать об щее раз ви тие сту ден та. Бо лее 
то го, за да ния долж ны поощ рять тес ное сот руд ни чест во меж ду 
сту ден та ми и пре по да ва те ля ми [1]. 

НО ВЫЕ ПРИН ЦИ ПЫ 
ПОСТ РОЕ НИЯ  

КУР СА «ИС ТО РИЯ  
КА ЗА Х СТАНА» В ВУ ЗАХ 

СТ РА НЫ ВО ВТО РОМ 
ДЕ СЯ ТИ ЛЕ ТИИ 

 XXI ВЕ КА
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По ми мо то го, за да ния долж ны раз ви вать у 
сту ден тов на вы ки ис то ри чес ко го мыш ле ния. К 
при ме ру, они долж ны по мочь сту ден там опе ри-
ро вать научным сло ва рем ис то ри ков. Ведь ис то-
рия – это нау ка, ко то рая имеет свой сло варь для 
наз ва ния объек тов прош ло го (ар те факт, ар хе-
оло ги чес кий па мят ник, ар хе оло ги чес кая куль ту-
ра), опи са ния вре мен ных и ис то ри чес ких от рез-
ков (нап ри мер, де ся ти ле тие, век Сред не ве ковье, 
Воз рож де ние), для тер ми нов ас со циируе мых 
с ис то ри чес ки ми про цес са ми (уст ная ис то рия, 
ана лиз ис точ ни ков, ар хе оло гия) и для ис то ри-
чес ких кон цеп тов, как ко ло ниализм, им пе риа-
лизм, за воева ние и ре во лю ция. Кро ме то го, сле-
дует иметь в ви ду, что каж дая те ма имеет свои 
тер ми ны и кон цеп ты, ко то рые долж ны быть 
ус воены [2]. Это мо жет быть дос тиг ну то че рез 
мно же ст во ст ра те гий, та ких как вы пол не ние 
науч но го проек та и оз на ком ле ние ауди то рии с 
его ре зуль та та ми в раз лич ных фор мах – крат кий 
док лад или боль шое эс се, или уст ная пре зен та-
ция или муль ти ме дий ная про дук ция. Пре по да-
ва тель дол жен по ка зать прак ти ки и тех ни чес кие 
осо бен нос ти раз лич ных форм научной ком му-
ни ка ции. Ком му ни ка ции, ко то рые при ня ты в 
ис то ри чес ком сооб ще ст ве, яв ляют ся идеаль ной 
воз мож нос тью раз ви тия об щей гра мот нос ти и 
ака де ми чес ких уме ний и на вы ков. Ка кая бы ни 
бы ла фор ма, проект дол жен иметь са мос тоя-
тель но сфор му ли ро ван ные исс ле до ва тель ские 
воп ро сы и объяс не ние не в ви де спис ка фак-
тов или пос ле до ва тель ности со бы тий, а са мос-
тоя тель ные раз мыш ле ния. Объяс не ние долж но 
включать три обя за тель ных эле мен та ис то рии 
как нау ки – ис то ри чес кое зна ние, ис поль зо ва ние 
ме то дов ис то ри чес кой нау ки и раз ви тие ис то ри-
чес ко го по ни ма ния. Об суж де ние проек тов и их 
ре зуль та тов мо жет по мочь сту ден там по лу чить 
глу бо кое по ни ма ние пред ме та дис цип ли ны, а 
так же раз вить здо ро вый скеп ти цизм о ли те ра-
ту ре. Вы пол не ние проек тов да дут сту ден там 
воз мож нос ть нау чить ся ду мать, нап ри мер, для 
син те за дан ных раз роз нен ных ис точ ни ков, фор-
му ли ро вать те зис, за щи щать его, пу тем раз ви тия 
ар гу мен тов, пред ви деть кри ти чес кие вз гля ды на 
сис те му ар гу мен тов. Мы не долж ны пред ла гать 
сту ден там сде лать проект на за дан ную те му, так 
как в этом слу чае мы имеем от вет, ба зи рующий-
ся на ин тер нет ис точ ни ках. Бо лее прод ви ну тый 
под ход, тре бующий не за ви си мо го ис то ри чес ко-
го мыш ле ния, – это за да ния, в ко то рых вы про-
си те сту ден тов за да вать ис то ри чес кие воп ро сы. 
Зна ко мс тво сту ден тов с ме то да ми и прак ти ка ми 
ис то ри чес ко го исс ле до ва ния – как ис поль зо-

ва ние дан ных ис точ ни ков и их ана лиз, а так же 
необ хо ди мос ть науч но го ци ти ро ва ния и пре до-
тв ра ще ния пла ги ата по мо жет фор ми ро ва нию 
ака де ми чес ких на вы ков и бу дет спо со бс тво вать 
об ще му раз ви тию сту ден та.

Дру гим ви дом ин но ва ци он ной дея тель ности 
сту ден тов  станут на пи са ние эс се. Ведь, как из-
ве ст но, в ис то ри чес кой нау ке тре бует ся вы со кий 
уро вень гра мот нос ти. Все ра бо то да те ли заин те-
ре со ва ны в про фес сиона лах, умею щих гра мот но 
пи сать. Поэто му эс се яв ляет ся та ким ви дом дея-
тель ности, ко то рый учит сту ден та фор му ли ро-
вать те зис и раз ра ба ты вать яс ную ар гу мен та цию 
в его за щи ту. Этот на вык – воз мож нос ть убе-
дить че рез мо ти ви ро ван ную и яс ную ар гу мен та-
цию бу дет иметь неоце ни мое зна че ние во мно-
гих об лас тях жиз ни в бу ду щем. На пи са ние эс се 
зас тав ляет сту ден та раз ра ба ты вать тех ни чес кие 
на вы ки, ко то рые по буж дают его раз ви вать боль-
шую яс нос ть в ст рук ту ре и вы ра же ниях, а так-
же выд ви гать чет кие ар гу мен ты. При на пи са ние 
эс се раз ви вают ся та кие на вы ки, как по ни ма ние 
ма те ри ала, вы бор ар гу мен та, раз вер ты ва ние 
идеи и ин фор ма ции – на вы ки, ко то рые со вер-
шенс твуют об щее раз ви тие. Эс се – это са мос тоя-
тель ное исс ле до ва ние сту ден та, ко то рое тре бует 
сог ла со ван но го объяс не ния на ос но ве чте ния 
боль шо го объема ли те ра ту ры. Поэто му сту дент 
дол жен изу чить фон ды биб лио тек са мос тоя тель-
но, соб рать ин фор ма цию и оце нить ее, так как 
за час тую там бу дут про ти во ре чия.

Лек цион ные за ня тия долж ны быть так же 
пост роены на дру гих прин ци пах. Лек ция долж-
на быть на сы щен ной, со дер жать ин фор ма цию, 
а так же иметь ви зу аль ный и аудиома те ри ал, не-
дос туп ный для всех. Лек ции и се ми на рс кие за-
ня тия долж ны быть пе ре ст роены та ким об ра зом, 
что бы сту ден ты из пас сив ных пот ре би те лей зна-
ний прев ра ти лись в ак тив ных участ ни ков. Ис-
то рия как ака де ми чес кая дис цип ли на в це лом 
по буж дает и раз ви вает как теоре ти чес кое, так 
и фак то ло ги чес кое мыш ле ние и тре бует, что бы 
ре зуль та ты исс ле до ва ния бы ли вы ра же ны пос-
ле до ва тель но и убе ди тель но. В этом смыс ле лек-
ции и се ми на ры  станут мес том ак тив но го учас-
тия сту ден тов в пост рое нии зна ния. Для это го, 
к при ме ру, пре по да ва тель дает до маш ние за да-
ния, где сту ден ты долж ны чи тать оп ре де лен ную 
ли те ра ту ру или зна ко мить ся с до ку мен таль ным 
ма те риалом, а за ня тия ст роят ся как об суж де ние 
про чи тан но го. Об суж де ние про чи тан но го в не-
боль ших клас сах не бо лее пят над ца ти че ло век 
по мо жет раз вить у сту ден тов жиз нен но важ ные 
ком му ни ка ции и на вы ки. Сту дент дол жен слу-
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шать, участ во вать в де ба тах, пред ла гать обос но-
ван ные ар гу мен ты и нау чить ся под дер жи вать ил 
из ме нять собст вен ные вз гля ды в све те реак ции 
дру гих.

Весь ма важ ным предс тав ляет ся при пре по-
да ва нии ис то рии дать сту ден ту по ни ма ние раз-
ни цы меж ду фак том и ин те рп ре та цией. В этом 
по мо гут лек ции, ко то рые бу дут не пе рес ка зом 
ос нов ных со бы тий прош ло го, а ос ве ще нием 
спор ных, дис кус си он ных мо мен тов прош ло го. 
Так, нап ри мер, сту ден ты долж ны быть в кур се 
дис кус сий об ин те рп ре та циях раз лич ных ас пек-
тов прош ло го: о том, что нет еди но го мне ния 
сре ди уче ных о проис хож де нии тюр ков (о том, 
что есть мне ния об их проис хож де нии от хун ну 
и усу ней), по проб ле мам об ра зо ва ния Ка за хс ко-
го ханс тва, об им пе рс ком пе ри оде ис то рии, о пе-
ри оде пре бы ва ния в сос та ве СССР и т.д.

Сле дующим прин ци пом  станет пре по да ва-
ние ис то рии Ка за х стана в гло баль ном кон текс те. 
К сту ден там долж но прийти по ни ма ние то го, что 
на ше прош лое не бы ло изо ли ро ван ной цепью 
со бы тий, а то го, что мы бы ли час тью гло баль но-
го ми ра, то есть они долж ны за ду мать ся об ис то-
ри чес ких перс пек ти вах ст ра ны и од нов ре мен но 
о гло баль ном кон текс те расс мат ри ваемых со бы-
тий. Так, нап ри мер, ес ли в школь ном кур се ис то-
рии они изу ча ли те му Ве ли кий Шел ко вый путь 
в кон текс те его влия ния на раз ви тие го ро дс кой 
куль ту ры в Ка за х стане, то в уни вер си те тс ком 
кур се мож но дать сту ден там за да ние на пи сать 
эс се на 500 слов на те му: «Ве ли кий Шел ко вый 
путь – пер вый опыт гло ба ли за ции в ис то рии че-
ло ве чест ва». Это даст воз мож нос ть уви деть как 
тер ри то рия и на се ле ние Ка за х стана бы ли вов ле-
че ны в ком му ни ка ции то го вре ме ни, осоз на ние 
то го, что мы не раз ви ва лись изо ли ро ван но. Пре-
по да ва ние тюрк ско го и мон гольско го пе риодов 
долж но уйти от фак то ло ги чес ко го под хо да. Сту-
ден ты долж ны оце нить роль тюр ков и их им пе-
рий в ис то рии че ло ве чест ва, а мон гольс кий пе-
ри од, с точ ки зре ния то го, как мон го лы пов лияли 
на ход ис то ри чес ко го раз ви тия Ка за х стана с точ-
ки зре ния по ли ти ки, эко но ми ки, куль ту ры и эт-
ни чес ко го раз ви тия.

Сту ден ты долж ны прийти к по ни ма нию то-
го, что ис то рия как нау ка от ли чает ся от дру гих 
гу ма ни тар ных и со ци аль ных наук. Изу чая ис то-
рию, сту ден ты ви дят, как лю ди прош ло го жи-
ли, мыс ли ли. То есть че рез ис то рию сту ден ты 
осоз нают, что в про цес се ис то ри чес ко го раз ви-
тия появ ля лись раз ные об ще ст ва с раз лич ны-
ми цен ност ны ми сис те ма ми. Важ но раз ра ба ты-
вать та кие за да ния, ко то рые вы ра ба ты ва ли бы 

у сту ден тов то ле ра нт ное от но ше ние к дру гим 
куль ту рам и об ще ст вам, со чу вс твие и по ни ма-
ние, по вы ша ли бы по ни ма ние меж ду раз лич ны-
ми куль ту ра ми и на циональ ны ми тра ди циями. 
За да ния долж ны рас ши рять опыт сту ден тов и 
раз ви вать их восп риятия и суж де ния, что бы со-
дей ст во вать ин тел лек ту аль ной не за ви си мос ти, 
рез кос ти, зре лос ти.

Пре по да ва ние ис то рии Ка за х стана долж но 
быть нап рав ле но на фор ми ро ва ние об щег раж да н - 
с ких ком пе тен ций сту ден тов.

Про фес сор Seixas, ди рек тор Цент ра для изу-
че ния ис то ри чес ко го соз на ния, в уни вер си те те 
University of British Columbia, Пред се да тель ка-
на дс ко го исс ле до ва тель ско го цент ра Об ра зо ва-
ния, Де пар та мен та Об ра зо ва тель ных Прог рамм 
Фа куль те та Об ра зо ва ния University of British 
Columbia го во рит о том, что ис то ри чес кое об-
ра зо ва ние не мо жет га ран ти ро вать де мок ра тов, 
пат рио тов или ан тира сис тов, по то му что прош-
лое яв ляет ся слож ным и не санк цио ни рует лю-
бую спе ци альную лич ную или со ци альную по зи-
цию вы ше дру гой. Для не го цель ис то ри чес ко го 
соз на ния – по мочь пре по да ва те лям и сту ден там 
по вы сить на вы ки их ис то ри чес ко го мыш ле ния, 
что оз на чает мыс лить кри тич но о прош лом или 
быть зна ко мым с при ро дой ис то рией как ака де-
ми чес кой дис цип ли ны, с его ме то да ми и ре зуль-
та та ми. Та кой под ход к ис то ри чес ко му об ра зо-
ва нию необ хо дим с целью уйти от пас сив но го 
обу че ния сту ден тов и раз ви вать их собст вен-
ные со ци аль ные, по ли ти чес кие и ис то ри чес кие 
ориен ти ры. 

По мне нию Peter Seixas, пре по да ва те ли в Ка-
на де, нат ре ни ро ван ные пре по да вать ис то рию в 
ви де фик си ро ван но го зна ния, не го то вы к конф-
ликт ным ин те рп ре та циям и ана ли зу. В ре зуль-
та те сту ден ты по лу чают это зна ние пас сив но, 
че рез тра ди ци он ные лек ции и нео соз нан но раз-
ви вают не га тив ное от но ше ние к ис то рии и со-
ци аль ным нау кам. И са мое глав ное, прос лу шав 
курс ис то рии, сту ден ты не об ла дают необ хо ди-
мы ми ком пе тен циями, что бы ак тив но участ во-
вать в об ще ст вен ных де лах [3].

Christian Laville and Robert Martineau (1998) 
убеж де ны, что фор ми ро ва ние ис то ри чес ко го 
соз на ния спо со бс твует фор ми ро ва нию не ме нее 
де вя ти раз лич ных ком пе тен ций для де мок ра тии, 
ко то рые не раз ви вают ся в дру гих дис цип ли нах. 
Сре ди них есть чувс тво перс пек ти вы. Во-вто-
рых, ис то ри чес кое соз на ние спо со бс твует появ-
ле нию чувс тва со пе ре жи ва ния, что оз на чает пос-
ти гать мир с точ ки зре ния не своей собст вен ной, 
а дру гой. Со пе ре жи ва ние по буж дает сту ден тов 
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Но вые прин ци пы пост рое ния  кур са «Ис то рия  Ка за х стана» в ву зах ст ра ны во вто ром де ся ти ле тии  XXI ве ка

из бе жать оши бок пре зен тиз ма, а так же ува жать 
мне ние ши ро кого спектра дру гих то чек зре ния, 
ко то рые имеют ся в мно го на цио наль ном и мно-
гоэт ни чес ком сооб ще ст ве. Дру ги ми сло ва ми, 
обу чая сту ден тов отс тра нять се бя от убеж де ний, 
ко то рые они при ни мают как долж ные, ис то ри-
чес кое соз на ние спо со бс твует ши ро те вз гля дов 
о тер пи мос ти к дру гим. И, на ко нец, раз ви тие ин-
ди ви ду аль нос ти по мо гает сту ден там за ду мать ся 
и пе рес мат ри вать свои предс тав ле ния о хо ро-
шей жиз ни, оп ре де лять со ци ально по ли ти чес кое 
прост ранс тво, к ко то ро му они при над ле жат. Это 
так же вк лю чает в се бя спо соб ность быть кри-
тич ны ми по от но ше нию к по ли ти чес ким влас-
тям, ко то рые уп рав ляют ими и устанав ли вают 
офи ци альные предс тав ле ния прош ло го [4]. 

В этом пла не мож но пол ностью пе ре ст роить 
пре по да ва ние со ве тс ко го пе ри ода в ис то рии. 
Так, те ма: «Но вый ви ток фор ми ро ва ния мно го-
на цио наль но го на се ле ния Ка за х стана в со ве тс-
кий пе ри од» поз во лит сту ден там са мос тоя тель но 
вы де лить та кие проб ле мы, как де пор та ция, эва-
ку ация и ос воение це лин ных и за леж ных зе мель. 
Та кой под ход поз во лит им не толь ко по нять 
важ ный этап фор ми ро ва ния на се ле ния Ка за х-
стана, но и даст предс тав ле ние о на циональ ной 
по ли ти ке со ве тс ко го го су да рс тва, как зат ра ги-
вающей ин те ре сы всех на ро дов, а не толь ко ка за-
хов. По станов ка воп ро са «Ка кой ви де ла ин ду ст-
риали за цию Ка за х стана ка за хс кая на циональ ная 
ин тел ли ген ция?» поз во лит сту ден там не толь ко 
глу бо ко изу чить те му, но и уви деть ее слож-
ность и мно го ас пе кт нос ть. Од ним из ус пеш ных 
проек тов со ве тс кой мо дер ни за ции ста ло осу-
ще ст вле ние куль турной ре во лю ции в ст ра не. 
Ели сту ден там дать за да ние раз ра бо тать проект 
на те му «Ус пе хи и про ти во ре чия в куль турном 
раз ви тии Ка за х стана в до воен ный пе ри од, 1920-
1930-ые  гг.», они по дой дут к ее изу че нию бо лее 
комп лекс но, бу дут вз ве ши вать и ду мать. Лек ции 
по этой те ме сле дует ст роить на аудиови зу аль-
ном ма те ри але, что бы сту ден ты уви де ли и ус лы-

ша ли го ло са ве ли ких ка за хс ких пев цов, уче ных, 
пи са те лей и т.д.

За ня тие по те ме ос воения це лин ных и за-
леж ных зе мель в Ка за х стане мож но пост роить в 
ви де дис кус сии. Так, од ной груп пе сту ден тов – 
дать по чи тать ли те ра ту ру, где не ко то рые ка за хс-
танс кие ав то ры кри ти чес ки оце ни вают дан ный 
со ве тс кий проект с точ ки зре ния эко ло ги чес ко го 
уро на. А дру гой груп пе – дать по чи тать статьи 
рос сийс ких ав то ров, где они го во рят о том, что, 
вк ла ды вая день ги в на циональ ные рес пуб ли-
ки, Рос сия прев ра ти ла в деп рес сив ные мно гие 
собст вен ные ре ги оны, нап ри мер Не чер но земье. 
Третья груп па сту ден тов предс тав ляет ар гу мен-
ты, что Ка за хс тан се год ня вхо дит в уз кий зер-
но вой пояс Зем ли и яв ляет ся иг ро ком на рын ке 
тор гов ли цен ны ми сор та ми пше ни цы.

Сту ден ты долж ны быть не толь ко ос ве дом ле-
ны о своей куль ту ре и ис то рии, но и быть в сос-
тоя нии ре гу ли ро вать нас тоящее и при да вать же-
лаемое нап рав ле ние бу ду щей жиз ни. Это бу дет 
воз мож ным толь ко тог да, ес ли об ра зо ва тель ные 
прог рам мы мо гут нап ра вить их на роль соз на-
тель ных и эф фек тив ных граж дан. Та ким об ра-
зом, пре по да ва ние ис то рии спо со бс твует при-
ви тию мо ло де жи граж данс ко го об ра зо ва ния, то 
есть необ хо ди мых зна ний и на вы ков для учас тия 
в по ли ти чес кой и об ще ст вен ной жиз ни, нап рав-
лен ных на фор ми ро ва ние от но ше ния сту ден тов 
и их по ве де ния в за щи ту прав че ло ве ка, ува же-
ния к мно го об ра зию. Ис то ри чес кое об ра зо ва ние 
иг рает важ ную функ цию в борь бе про тив на си-
лия, ксе но фо бии, ра сиз ма, на ци она лиз ма и не-
тер пи мос ти. В ко неч ном сче те, это спо со бс твует 
со ци аль ной сп ло чен нос ти, со ци аль ной сп ра вед-
ли вос ти и для об ще го бла га. Та кое об ра зо ва ние 
так же по мо жет раз ви вать кри ти чес кое мыш ле-
ние. Та кое об ра зо ва ние учит жить вмес те – спо-
со бс твует дос ти же нию взаимо по ни ма ния, меж-
куль тур но го диало га, со ли дар нос ти ра ве нс тва 
меж ду жен щи на ми и муж чи на ми, так же гар мо-
нич ных от но ше ний меж ду на ро да ми [5].
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Та ше нев М.Ж.

Кризису воп реки:  
тран сформация экономики  

Ка зах стана в условиях  
гло баль ного кризиса 

В статье на ос но ве об шир но го фак ти чес ко го ма те ри ала по ка за-
но, как в рес пуб ли ке про во дит ся мо дер ни за ция и транс фор ма ция 
на циональ ной эко но ми ки пу тем реали за ции двух го су да рст вен ных 
прог рамм фор си ро ван но го ин ду ст риально го ин но ва ци он но го раз ви-
тия (2010-2014 гг. и 2015-2019 гг.). Ст ра те ги чес кой целью яв ляет-
ся вхож де ние Ка за х стана в топ-30 наибо лее раз ви тых ст ран ми ра. 
По ка за ны це ли, за да чи, ин ди ка тив ные пла ны обеих прог рамм, а так-
же ито ги пер вой пя ти лет ки, сде лан ана лиз оши бок при реали за ции 
ГПФИИР-1. При во дят ся дан ные о транс фор ма ции и мо дер ни за ции 
на циональ ной эко но ми ки пу тем по вы ше ния кон ку рен тос по соб нос ти, 
произ во ди тель ности тру да, раз ви тия от рас лей об ра ба ты вающей про-
мыш лен нос ти, экс пор тоориен ти ро ван но го сек то ра в тя же лых ус ло-
виях гло баль но го эко но ми чес ко го кри зи са. 

Клю че вые сло ва: ГПФИИР (2010-2014 гг.), ГПИИР (2015-
2019  гг.), про мыш лен нос ть, кон ку рен тос по соб ность, мо дер ни за ция, 
транс фор ма ция, эко но ми ка. 

Tashenev M.Zh.

Despite the crisis: transformation 
of Kazakhstani economy in the 

global crisis

On the basis of extensive factual material it’s shown how there’s go-
ing on modernization and transformation of the national economy through 
the implementation of two state programs of forced industrial innovative 
development (2010-2014 and 2015-2019). The strategic goal for Kazakh-
stan is to join the top 30 most developed countries of the world. There’re 
shown the goals, objectives, indicative plans for both programs, as well 
as the results of the First five-year plan, an analysis of errors in the imple-
mentation of SPFIID-1. The article contents the data on transformation and 
modernization of the national economy by increasing competitiveness and 
productivity, development of manufacturing industries and export-orient-
ed sector in the hard conditions of the global economic crisis.

Key words: State Program of Forced Industrial-Innovative Develop-
ment 2010-2014 (SP FIID), State Program of Industrial-Innovative Devel-
opment 2015-2019, industry, competitiveness, modernization, transfor-
mation, economy. 
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Жа һан дық дағ да рыс  
жағ да йын да дағ да рыс қа  

қара май Қа зақ стан 
экономикасы ның  

тран сформациялануы

Ма қа ла да рес пуб ли ка да ғы үде ме лі ин ду ст рия лық ин но ва циялық 
да му дың екі мем ле кет тік бағ дар ла ма сын (2010-2014жж. жә не 2015-
2019 жж.) жү зе ге асы ру ар қы лы ұлт тық эко но ми ка ның жан да нуы мен 
транс фор ма цияла нуы ау қым ды фак ті лік ма те ри ал не гі зін де көр се-
тіл ген. Бас ты ст ра те гиялық мақ сат – Қа зақ стан ның да мы ған 30 ел-
дің қа та ры на кі руі. Екі бағ дар ла ма ның да мақ сат-мін дет те рі, ин ди-
ка тив ті жос пар ла ры жә не де бі рін ші бес жыл дық қо ры тын ды ла ры 
көрс те ліп, үде ме лі ин ду ст рия лық-ин но ва циялық да мы ту дың бі рін ші 
бағ дар ла ма сын жү зе ге асы ру да кет кен қа те лік тер тал дан ған. Ұлт тық 
эко но ми ка ның бә се ке ге қа бі лет ті лік ті, ең бек өнім ді лі гін арт ты ру, өң-
деуші өнер кә сіп са ла ла рын жә не жа һан дық эко но ми ка лық дағ да рыс 
жағ да йын да экс порт қа бейім дел ген сек тор ды да мы ту ар қы лы ұлт тық 
эко но ми ка ның тарнс фор ма цияла нуы мен мо дер ни за цияла нуы ту ра-
лы мә лі мет тер кел ті рі ле ді.

Түйін сөз дер: үде ме лі ин ду ст рия лық-ин но ва циялық да мы ту бағ-
дар ла ма сы, өнер кә сіп, мо дер ни за ция, транс фор ма ция, эко но ми ка, 
бә се ке ге қа бі лет ті лік.
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Ка за хс тан яв ляет ся, по жа луй, чем пио ном сре ди ст ран пост-
со ве тс ко го прост ранс тва по ко ли че ст ву и ка че ст ву ре форм за 
го ды не за ви си мос ти. Ка за хс тан про во дит ст рук тур ные, инс-
ти ту циональные, со ци альные ре фор мы в соот ве тс твии с те ми 
вы зо ва ми и за да ча ми, ко то рые вс тают пе ред ст ра ной на конк-
рет ном ис то ри чес ком эта пе, что при ве ло к неп ре рыв но му эко-
но ми чес ко му рос ту за пос лед ние 15 лет (2000-2015 го ды), соз-
да нию мо де ли ус той чи вой эко но ми ки.

Так, в рейт ин ге Все мир но го бан ка «Doing Business» за 2015 
год Ка за хс тан от ме чен как го су да рс тво, ко то рое про ве ло наи-
боль шее ко ли че ст во ре форм – 19 ре форм в се ми из де ся ти нап-
рав ле ний [1]. В дан ном рейт ин ге Ка за хс тан за нял 41-е мес то 
сре ди 189 ст ран ми ра.

За пе ри од с 2000 по 2009 го ды Ка за хс тан дос тиг зна чи тель-
но го прог рес са в не ко то рых клю че вых от рас лях, оп ре де лен ных 
Ст ра те ги чес ким пла ном – 2010. Рост ВВП еже год но в сред нем 
сос тав лял 8,5%, пре вы сив в 2008 го ду свое пер во на чаль ное зна-
че ние в 2,3 ра за. В 2007 го ду про мыш лен ное произ во дс тво уже 
дос тиг ло це ли де ся ти лет не го пе ри ода по уд воению (реаль ный 
рост – 78%), сель ско хо зяй ст вен ное произ во дс тво вы рос ло в 
1,44 ра за, поч ти дос тиг нув це ле во го по ка за те ля рос та в 1,5 ра за 
по от но ше нию к 2000 го ду. Од на ко, за пе ри од с 2000 по 2008 
го ды до ля об ра ба ты вающей про мыш лен нос ти в ВВП сок ра-
ти лась с 16,5% до 11,8%, а до ля гор но до бы ваю щей воз рос ла с 
13% до 18,7% [2], что яви лось од ним из симп то мов «гол ландс-
кой бо лез ни».

Так на зы ваемые «туч ные» ну ле вые с вы со ки ми це на ми на 
уг ле во до ро ды при ве ли к рос ту экс порт ных пос туп ле ний от 
про да жи неф ти и сырья в На циональ ный фонд и бюд жет РК, 
а так же к так на зы ваемой «гол ландс кой бо лез ни», т.е. к про-
фи ци ту бюд же та и «пе рег ре ву» эко но ми ки. У ст ран-экс пор те-
ров неф ти есть соб лазн в «туч ные» го ды на деяться на вы со кие 
це ны на неф ть, что ве дет к пе ре ра сп ре де ле нию ин вес ти ций и 
ква ли фи ци ро ван ных кад ров в сырь евые от рас ли эко но ми ки, 
тор мо же нию в раз ви тии от рас лей об ра ба ты вающей про мыш-
лен нос ти, ко то рые дают про дук цию с по вы шен ной до бав лен-
ной стои мос тью. Так же, при этой «бо лез ни», как пра ви ло, ст ра-
дает от не до фи нан си ро ва ния сель ское хо зяй ст во, сек тор лег кой 
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и пе ре ра ба ты вающей про мыш лен нос ти, а в раз-
ви тии научных тех но ло гий, под держ ке ин но-
ва ций, тех но ло ги чес кой мо дер ни за ции ос таль-
ных сек то ров про мыш лен нос ти оли гар хи чес кая 
сырь евая эли та не ви дит осо бой необ хо ди мос-
ти. Та ким об ра зом, произ во дст вен ный сек тор 
произ во дит де ше вые то ва ры, а произ во ди тель-
ность тру да и за ра бот ная пла та ра бот ни ков ос-
тают ся низ ки ми. Смо жет ли ст ра на не стать 
жерт вой «сырь ево го прок ля тия», во мно гом за-
ви сит от ра циональ но го, ана ли ти чес ко го и прог-
нос ти чес ко го ви де ния ми ро вой и внут рен ней 
эко но ми чес кой си ту ации у по ли ти чес кой эли ты, 
уме ния адек ват но реаги ро вать на внеш ние шо-
ки и тур бу ле нт нос ть ми ро вой эко но ми ки. В та-
ких ус ло виях уме ние оп ре де лять дол гос роч ные 
и сред нес роч ные ст ра те ги чес кие и так ти чес кие 
це ли и за да чи, выст раи вать го су да рст вен ную 
эко но ми чес кую по ли ти ку с опе ре же нием тех не-
га тив ных трен дов, ко то рые толь ко на ме чают ся в 
ми ро вой эко но ми ке – это, на наш взг ляд, ред кое 
яв ле ние в ми ро вом по ли ти чес ком бо мон де. Это 
тре бует ко лос сально го опы та ра бо ты на выс шем 
уров не го су да рст вен но го уп рав ле ния, осо бо го, 
ст ра те ги чес ко го ск ла да мыш ле ния, ко то ры ми, 
не сом нен но, об ла дает Ли дер На ции – Пре зи дент 
Рес пуб ли ки Ка за хс тан Н.А. На зар баев.

ПерваяпятилеткаГПФИИР(2010-2014гг.)
Раз ра зив шийся в 2007-2009 го дах ми ро вой 

фон до вый кри зис, при вед ший к об ва лу на рын ках 
нед ви жи мос ти, банк ротс тву бан ков, де валь ва ции 
на циональ ных ва лют, за мед ле нию эко но ми чес-
ко го рос та во всем ми ре, не поз во лил Ка за х стану 
нас ла дить ся все ми «пре лес тя ми гол ландс кой бо-
лез ни», что, мо жет быть, и к луч ше му. Пе ред го-
су да рст вом вс та ли за да чи из ме не ния под хо дов и 
приори те тов в го су да рст вен ной эко но ми чес кой 
по ли ти ке, раз ра бот ки комп лек са мер по сти му-
ли ро ва нию кон ку рен тос по соб нос ти, соз да нию 
экс пор тоориен ти ро ван ных сек то ров в об ра ба ты-
вающей про мыш лен нос ти, ди вер си фи ка ции, раз-
ви тию ры ноч ных прин ци пов, под держ ке предп ри-
ни ма тель ст ва. Та ким об ра зом, под го тов ка пер вой 
прог рам мы ГПФИИР и Ст ра те ги чес ко го пла на 
раз ви тия Рес пуб ли ки Ка за хс тан до 2020 го да осу-
ще ст вля лась уже в кар ди наль но иных ус ло виях, а 
имен но, в условиях гло баль но го эко но ми чес ко го 
спа да. А в 2012 го ду был при нят бесп ре це де нт ный 
На циональ ный план по вхож де нию Ка за х стана в 
трид цат ку раз ви тых го су да рс тв.

Глав ны ми це ля ми ГПФИИР яви лись по вы-
ше ние кон ку рен тос по соб нос ти и раз ви тие об ра-
ба ты вающей про мыш лен нос ти, соз да ние но вых 
от рас лей и то ва ров, а так же ре ше ние проб ле-

мы дисп ро пор ции по от рас лям и ре гионам. В 
ГПФИИР вхо ди ло око ло 49 прог рамм, в том 
чис ле 20 от рас ле вых, целью ко то рых яв ля лось 
раз ви тие про мыш лен нос ти в та ких сек то рах, 
как: неф те га зо вый, гор но ме тал лур ги чес кий, ма-
ши но ст рои тель ный, хи ми чес кий, ст рои тель ный, 
энер ге ти чес кий, транс порт ный, фар ма цев ти чес-
кий, аг ропро мыш лен ный, ту ри стс кий и дру гие. 

Так же в чис ле го су да рст вен ных прог рамм, 
на це лен ных на по вы ше ние кон ку рен тос по соб-
нос ти, мож но наз вать сле дующие:

– Прог рам ма «Произ во ди тель ность-2020», 
Прог рам ма «До рож ная кар та биз не са-2020», 
Прог рам ма по тех ни чес ко му ре гу ли ро ва нию и 
соз да нию инф раст рук ту ры ка че ст ва в Рес пуб ли-
ке Ка за хс тан на 2010 – 2014 го ды ;

– Прог рам ма по раз ви тию кон ку рен ции в 
Рес пуб ли ке Ка за хс тан на 2010 – 2014 го ды ;

– Прог рам ма по раз ви тию ка за хс танс ко го 
со дер жа ния в Рес пуб ли ке Ка за хс тан на 2010 – 
2014 го ды ;

– Прог рам ма по раз ви тию ин но ва ций и со-
дей ст вию тех но ло ги чес кой мо дер ни за ции в Рес-
пуб ли ке Ка за хс тан на 2010 – 2014 го ды  и др.

В го ды ГПФИИР имен но в об ра ба ты вающую 
про мыш лен нос ть бы ло прив ле че но 74% всех ин-
вес ти ций, ко то рые бы ли прив ле че ны, на чи ная с 
2005 го да. В свя зи с тем, что до 2005 го да при ток 
пря мых иност ран ных ин вес ти ций был нез на чи-
тель ным, это оз на чает, что за го ды ГПФИИР в 
об ра ба ты вающую про мыш лен нос ть прив ле че но 
пря мых иност ран ных ин вес ти ций в 2,9 ра за боль-
ше, чем за все пре ды ду щие го ды Не за ви си мос-
ти. По све де ниям АО «На циональ ное агент ство 
по экс пор ту и ин вес ти циям KAZNEX INVEST», 
при об щем рос те при то ка пря мых иност ран ных 
ин вес ти ций (ПИИ), до ля об ра ба ты вающей про-
мыш лен нос ти уве ли чи лась с 7% пе ред на ча лом 
ГПФИИР до 14% в го ды ГПФИИР. Так, к при-
ме ру, ос нов ная до ля иност ран ных ин вес ти ций 
(82%), или 14477 млн. дол ла ров США, бы ла 
прив ле че на в ме тал лур ги чес кую про мыш лен-
нос ть и произ во дс тво го то вых ме тал ли чес ких 
из де лий. Да лее 7%, или 1 229,6 млн. дол ла ров 
США, бы ло прив ле че но в произ во дс тво пи ще-
вых про дук тов, 4,6%, или 813,9 млн. дол ла ров 
США, в произ во дс тво ком пьюте ров и элект рон-
ной про дук ции, а так же 2,6%, или 465 млн. дол-
ла ров США, в произ во дс тво ре зи но вых и пласт-
мас со вых из де лий [3]. 

Бы ло прив ле че но 29 круп ных иност ран ных 
ин вес то ров – транс на циональ ных кор по ра ций из 
спис ка Global 2000. Они за пус ти ли 46 проек тов 
на сум му 2,5 мл рд. дол ла ров. 
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Боль шим дос ти же нием мож но счи тать ди-
вер си фи ка цию об ра ба ты вающей про мыш лен-
нос ти: к преж ним 128 сек то рам до ба ви лось 28 
но вых зна чи тель ных сек то ров, сос та вив 154 сек-
то ра. Меж ду тем, в ми ро вой эко но ми ке нас чи ты-
вает ся 615 сек то ров, из них нас чи ты вает ся 262 
про мыш лен ных сек то ра, а к об ра ба ты вающей 
про мыш лен нос ти от но сит ся 230 сек то ров [4]. 
Та ким об ра зом, Ка за хс тан на рас тил бо лее, чем 
2/3 от рас лей, су ще ст вую щих в ми ро вой об ра ба-
ты вающей про мыш лен нос ти. 

В чис ле но вых сек то ров об ра ба ты вающей 
про мыш лен нос ти мож но от ме тить сле дующие: 
произ во дс тво кос ми чес ких тех но ло гий, ком му-
ни ка цион но го обо ру до ва ния, ма шин ная об ра-
бот ка и пок ры тие ме тал лов, произ во дс тво ав-
то мо би лей Ssang Young и ло ко мо ти вов пя то го 
по ко ле ния се рии Evolution – ТЭ33А, ко раб лей 
и пла ву чих конст рук ций, трей ле ров и по луп ри-
це пов, ку зо вов для ав тот ранс порт ных средс тв, 
элект рон ных де та лей, во ло кон но-оп ти чес ко го 
ка бе ля, элект роос ве ти тель но го обо ру до ва ния, 
ме ди ци нс ких инс тру мен тов и др.

В ра зы вы рос ло произ во дс тво и экс порт 
труб ной про дук ции, от ве чаю щей са мым вы со-
ким ми ро вым стан дар там. Ли де ра ми здесь яв-
ляют ся ТОО «Пет ро пав ловс кий труб ный за вод», 
Пав ло да рс кий тру боп ро кат ный за вод, пав ло да-
рс кое ТОО «KSP Steel», уральс кий «ТМК-Каз-
Тру бПром». Так, объем произ во дс тва труб вы-
рос в 2 ра за, а экс порт – в 3 ра за в ре зуль та те 
при ня тых мер, та ких как: вве де ние зап ре та на 
вы воз с тер ри то рии РК от хо дов и ло ма чер ных 
ме тал лов, а так же зак лю че ние дол гос роч ных 
конт рак тов на пос тав ку про дук ции чер ной ме-
тал лур гии на циональ ным ком па ниям и круп ным 
меж ду на род ным ком па ниям-нед ро поль зо ва те-
лям. Предп риятия про ве ли глу бо кую мо дер ни за-
цию дей ст вую щих мощ нос тей, со вер шенс тво ва-
ние всех эта пов произ во дст вен но го про цес са: от 
вып лав ки ста ли до опе ра ций от дел ки, конт ро ля 
ка че ст ва про дук ции, ее мар ки ров ки и упа ков ки.

За пе ри од пер вой пя ти лет ки ин ду ст риали за-
ции с 2010 г. по 2014 г. в об лас ти хи ми чес кой 
про мыш лен нос ти вве де ны 45 предп рия тий (2010 
год – 5 объек тов; 2011 год – 13 объек тов; 2012 
год – 7 объек тов; 2013 год – 9 объек тов; 2014 год 
– 11 объек тов). Все го, за пять лет в от рас ли бы-
ло соз да но бо лее 2,5 ты сяч но вых ра бо чих мест.

Сей час в Ка за х стане дей ст вуют 410 предп-
рия тий хи ми чес кой про мыш лен нос ти. Из них 
371 – ма лых, 26 – сред них, 13 – круп ных. В ос-
нов ном они вы пус кают ба зо вые хи ми ка ты, ми-
не раль ные удоб ре ния, ла ки и крас ки, чис тя щие 

и моющие средс тва, пес ти ци ды и дру гие аг ро хи-
ми чес кие про дук ты.

Ос нов ной объем произ во дс тва хи ми чес кой 
про дук ции в 2014 г. при хо дит ся на Жам былс кую 
– 23,7%, Ак тю бинс кую – 13,3%, Ман гис таус кую 
– 10,2%, Ка ра ган динс кую – 14,3%, Вос точ но-Ка-
за хс танс кую – 10,8% и Пав ло да рс кую – 6,7% об-
лас ти. В 2015 го ду вы рос ла до ля Ман гыс тауской 
об лас ти, что свя за но с вы хо дом ТОО «КазА зот» 
на зап ла ни ро ван ные мощ нос ти.

Соз дан ные в рам ках Кар ты ин ду ст риали за-
ции предп риятия от рас ли вно сят су ще ст вен ный 
вк лад в эко но ми ку ст ра ны – до ля произ ве ден ной 
ими про дук ции в об щем объеме произ во дс тва 
хи ми чес кой про мыш лен нос ти вы рос ла с 0,9% в 
2010 г. до 22,7% в ян ва ре-сен тяб ре 2014 г. [5] 

Осо бое вни ма ние хо те лось бы об ра тить на 
ак ти ви за цию и ин тен сив ное раз ви тие спе ци аль-
ных эко но ми чес ких зон (СЭЗ) в пер вой пя ти лет-
ке, ко то рые пе реш ли из вя ло те ку ще го ре жи ма 
в фа зу на пол не ния ин ду ст риально-ин но ва ци он-
ны ми проек та ми, что да ло им пульс со ци ально-
эко но ми чес ко му раз ви тию в об лас тях. К кон цу 
пер вой пя ти лет ки в РК дей ст во ва ло уже 10 СЭЗ 
(а в 2001-2009 го ды – все го 6 СЭЗ). Ес ли в пе ри-
од 2001-2009 гг. ин вес ти ции в проек ты, реали-
зуемые в СЭЗ, сос тав ля ли 43 мл рд.тен ге, то в 
2010-2014 гг. они сос та ви ли 336 мл рд. тен ге. это 
поч ти в 7,8 раз боль ше, чем за пре ды ду щие 9 лет. 

Ин вес ти ции в инф раст рук ту ру СЭЗ в 2001-
2009 гг. сос та ви ли 66 мл рд. тен ге, а в 2010-
2014  гг. – 267 мл рд. тен ге. 

Объем произ во дс тва в СЭЗ сос та вил в 2001-
2009 гг. 139 мл рд. тен ге, а за го ды пер вой пя ти-
лет ки 2010-2014 гг. – 620 мл рд. тен ге, т.е. пре вы-
сил поч ти в 4,5 ра за [4]. А ко ли че ст во ра бо чих 
мест в СЭЗ воз рос ло в 4 ра за, обес пе чив в 2014 
го ду по ряд ка 6684 че ло века за ня тос тью (для 
срав не ния в 2009 г. – 1616 че ло век).

Ус лов но спе ци альные эко но ми чес кие зо ны 
мож но раз де лить на три груп пы в соот ве тс твии с 
клас тер ной по ли ти кой:

1) про мыш лен но-произ во дст вен ные зо ны 
– «Мор порт Ак тау», «Он тустiк», «На циональ-
ный ин ду ст риаль ный неф те хи ми чес кий тех-
но парк», «Пав ло дар», «Са ры ар ка», «Астана 
– Но вый го род», «Хи ми чес кий парк Та раз»; 
2) сер вис ные – «Бу ра бай», «Астана – Но-
вый го род», «Хор гос – Вос точ ные во ро та»; 
3) тех ни ко-внед рен чес кая зо на – «Парк ин фор-
ма ци он ных тех но ло гий».

В нас тоящее вре мя ос нов ная инф раст рук ту-
ра трех СЭЗ – «Са ры ар ка», «Он тустiк» и «Бу ра-
бай» – за вер ше на пол ностью. 
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Об щей ха рак тер ной чер той этих СЭЗ яв-
ляет ся бла гоп рият ный ин вес ти ци он ный кли мат, 
вк лю чающий в се бя та мо жен ные и на ло го вые 
льго ты. 

На тер ри то риях СЭЗ се год ня дей ст вуют 
предп рия тия, за ня тые в ма ши но ст рое нии, произ-
во дс тве ст рои тель ной и текс тиль ной про дук ции. 

В чис ло дей ст вую щих проек тов вхо дят 
произ во дс тво воз душ ных ле та тель ных ап па-
ра тов, ло ко мо ти вов и пас са жи рс ких ва го нов 
(СЭЗ «Астана – Но вый го род»); гиг рос ко пи чес-
кой ва ты, хлоп ко вой цел лю ло зы и тех ни чес кой 

кар бок си ме тил цел лю ло зы (СЭЗ «Он тустiк»); 
ков ро вых из де лий (СЭЗ «Он тустiк»); ша ро вых 
кра нов (СЭЗ «Са ры ар ка»); произ во дс тво бы то-
вой хи мии (СЭЗ «Пав ло дар»), те ле ком му ни ка-
цион ной и во ло кон но-оп ти чес кой про дук ции, 
вы со ко тех но ло гич ной све то ди од ной про дук ции 
(СЭЗ «Парк ин но ва ци он ных тех но ло гий», Ал-
ма ты), (СЭЗ «Астана – но вый го род»). Все го на 
СЭЗ в нас тоящее вре мя тру дит ся 9230 че ло век, 
реали зует ся бо лее 130 ак тив ных проек тов. Экс-
порт то ва ров с тер ри то рий СЭЗ за го ды пер вой 
пя ти лет ки сос та вил 151,918 млн. долл. США. 

По ка за тель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Все го за 2010-
2014 го ды 

2014 г. к 
2013  г.,%

Экс порт то ва ров 
с тер ри то рий СЭЗ, тыс. 

долл. США
99 062,2 15 233,1 52 855,6 46 241,8 67 428,8 151 917,8 146

* Дан ные Ко ми те та по ста тис ти ке Ми нис терс тва на циональ ной эко но ми ки РК [6, c. 56-57].
 

На сни же ние экс пор та пов лияло сни же ние 
внеш не го сп ро са, осо бен но со сто ро ны Рос сии, 
а так же сни же ние цен на неф ть и ме тал лы. Пра-
ви тель ст во РК при ни мает ме ры по прив ле че нию 
ин вес ти ций в раз ви тие СЭЗ, т.к. СЭЗ иг рают 
ог ром ную роль в ак ти ви за ции внеш неэко но ми-
чес ких свя зей, ус ко рен ном раз ви тии ре гионов, 
под держ ке от рас лей эко но ми ки и ре ше нии со ци-
аль ных проб лем, прив ле че нии ин вес ти ций, тех-
но ло гий и сов ре мен но го ме не дж мен та, соз да нии 
вы со коэф фек тив ных и кон ку рен тос по соб ных 
произ во дс тв.

Осо бое вни ма ние в ГПФИИР уде ля лось ин-
но ва ци он ной ак тив нос ти ин ду ст рии и ре гионов.

В ре зуль та те про во ди мых ре форм с мо мен-
та реали за ции ГПФИИР до ля ин но ва ци он но-ак-
тив ных предп рия тий воз рос ла с 4% до 7,6%, в 3 
ра за воз рос ли зат ра ты предп рия тий на тех но ло-
ги чес кие ин но ва ции (с 113,5 до 326 мл рд тен ге), 
ана ло гич но в 3 ра за вы рос объем ин но ва ци он ной 
про дук ции (с 111,5 до 379 мл рд тен ге). По фак то-
ру «Ин но ва ции» Гло баль но го ин дек са кон ку рен-
тос по соб нос ти Все мир но го эко но ми чес ко го фо-
ру ма Ка за хс тан улуч шил рейт инг на 18 по зи ций 
и за нял 84 мес то, по фак то ру «Тех но ло ги чес кая 
го тов ность» – на 25 по зи ций (57 мес то) [7]. 

Ос нов ны ми ито га ми ГПФИИР мож но наз-
вать сле дующие: 

– до ля ка за хс танс ко го со дер жа ния по ито-
гам пер вой пя ти лет ки ГП ФИИР вы рос ла с 48 до 
63%; 

– произ во ди тель ность тру да в об ра ба ты-
вающей про мыш лен нос ти за счет внед ре ния но-
вых тех но ло гий вы рос ла в 1,6 ра за (или 157,2% 
к уров ню 2008 г.) и сос та ви ла в сред нем по рес-
пуб ли ке 51,5 тыс. дол./чел. (в 2008 г. – 37,3 тыс.
дол./чел.). Ка за хс тан во шел в топ-50 ст ран по 
произ во ди тель ности тру да;

– все го бы ло вве де но в ст рой 770 но вых 
предп рия тий; 

– соз да но 75 ты сяч но вых ра бо чих мест 
прин ци пи ально но во го уров ня с вы со кой ква ли-
фи ка цией [8].

Од ним из глав ней ших дос ти же ний ГПФИ-
ИР мож но наз вать так же и тот факт, что тем пы 
реально го при рос та по ва ло вой до бав лен ной 
стои мос ти (ВДС), а так же фи зи чес ко го объема 
произ во дс тва в об ра ба ты вающей про мыш лен-
нос ти на ко нец-то ста ли опе ре жать тем пы рос-
та в гор но до бы ваю щем сек то ре, т.е. произо-
шел пе ре лом в ст рук ту ре про мыш лен нос ти в 
поль зу об ра ба ты вающей с 2011 го да. С 2008 по 
2014 год реаль ный рост объема ВДС не сырь-
ево го сек то ра сос та вил 136,8% (с 11,8 до 28,6 
тр лн. тен ге), а реаль ный при рост ВДС об ра ба-
ты вающей про мыш лен нос ти сос та вил за тот 
же пе ри од 26,1% (с 1,8 до 3,9 тр лн. тен ге) [9, 
c.  5-6]. Ес ли ИФО (ин декс фи зи чес ко го объема) 
в гор но до бы ваю щем сек то ре в 2009 го ду рав-
нял ся 107%, а ИФО об ра ба ты вающей про мыш-
лен нос ти в том же го ду рав нял ся 97% (к уров ню 
2008 го да), то в 2011 г. эти по ка за те ли сос та ви-



ISS N 1563-0269                                               KazNU Bulletin. History series. №1 (80). 2016 157

Та ше нев М.Ж.

ли 116% и 119% соот ве тст вен но, а в 2014 г. – 
120% (в гор но до бы ваю щем сек то ре) и 124,2% 
(в об ра ба ты вающем сек то ре) [6, c. 3-13]. Рост 
ИФО произо шел в ос нов ном за счет от рас лей 

ме тал лур гии, ма ши но ст рое ния, фар ма цев ти-
ки, хи ми чес кой и пи ще вой про мыш лен нос ти. 
Эти же от рас ли по ка за ли и зна чи тель ный рост 
произ во ди тель ности тру да. 

 
По дан ным Ка за хс танс ко го Инс ти ту та раз ви тия ин ду ст рии // www.kidi.kz

Та ким об ра зом, в пе ри од двук рат но го сни-
же ния цен на неф ть имен но бо лее ус той чи вые 
сек то ры об ра ба ты вающей про мыш лен нос ти 
поз во ли ли сох ра нить рост про мыш лен нос ти Ка-
за х стана в 2014 го ду.

Са ма реали за ция прог рам мы ГПФИИР про-
хо ди ла в слож ных ус ло виях гло баль но го эко но-
ми чес ко го кри зи са, ког да мно гие ст ра ны про во-
дят по ли ти ку сек вест ра бюд же та на прог рам мы 
раз ви тия, а в ми ро вой эко но ми ке наб лю дает-
ся спад про мыш лен но го произ во дс тва и ус луг. 
Глав ная цель пер вой пя ти лет ки в об щем-то бы ла 
дос тиг ну та – бы ли про ве де ны ши ро ко масш таб-
ные ме роп риятия по ди вер си фи ка ции эко но ми-
ки и по вы ше нию кон ку рен тос по соб нос ти, за ня-
тос ти на се ле ния, что обес пе чи ло ус той чи вый и 
сба лан си ро ван ный рост. Ес ли бы не бы ло реали-
за ции прог рам мы ГПФИИР, ко то рая фак ти чес-
ки ста ла ан тик ри зис ной, то в Ка за х стане произо-
шел бы зна чи тель ный спад в эко но ми ке. 

Работанадошибками
Тем не ме нее, в прог рам ме ГПФИИР име лись 

не до ра бот ки и не до че ты, ко то рые бы ли проана-
ли зи ро ва ны пра ви тель ст вом ст ра ны, с уче том 
даль нейше го уг луб ле ния ми ро во го кри зи са бы-
ли из ме не ны ос нов ные под хо ды, что наш ло от-
ра же ние в но вой Го су да рст вен ной прог рам ме 

ин ду ст риально-ин но ва ци он но го раз ви тия Рес-
пуб ли ки Ка за хс тан на 2015-2019 го ды, ко то рая 
бы ла ут ве рж де на Ука зом Пре зи ден та РК от 1 ав-
гус та 2014 г.

Так, сре ди оши бок ГПФИИР мож но от ме тить 
сле дующие: не дос та точ ное, ме нее зап ла ни ро-
ван но го, фи нан си ро ва ние из го су да рст вен но го 
бюд же та; слиш ком ши ро кие рам ки прог рам мы, 
в ко то рую бы ли вк лю че ны инф раст рук тур ные 
проек ты по всем прак ти чес ки от рас лям эко но ми-
ки, в ре зуль та те че го не бы ли оп ре де ле ны конк-
рет ные приори тет ные от рас ли; во ло ки та, не соб-
лю де ние установ лен ных сро ков расс мот ре ния и 
при ня тия ре ше ний по проек там го су да рст вен-
ны ми, мест ны ми ис пол ни тель ны ми ор га на ми и 
инс ти ту та ми раз ви тия, не дос та точ но опе ра тив-
ное взаимо дей ст вие меж ду ни ми; не ка че ст вен-
ный от бор са мих проек тов; и что са мое глав ное, 
ог ра ни чен ный круг пре фе рен ций для биз не са; 
ус лож нен ное за ко но да тель ст во, тре бующее пре-
дос тав ле ния в гос.ор ган боль шо го па ке та до ку-
мен тов для вы да чи раз ре ше ний на прив ле че ние 
иност ран ных ин же не ров и спе циалис тов. Срок 
оформ ле ния од но го раз ре ше ния сос тав лял от 2,5 
ме ся цев и бо лее. 

Меж ду тем, ост ро ощу ща лись нех ват ка собст-
вен ных про фес сио наль но-тех ни чес ких кад  ров,  
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де фи цит научных кад ров по тех ни чес ким, ин же-
нер ным спе ци аль нос тям и ин но ва ци он но му ме-
не дж мен ту, низ кий уро вень зна ния анг лий ско-
го язы ка у ин же нер но-тех ни чес ко го пер со на ла. 
За бю рок ра ти зи ро ван ность в при ня тии ре ше ний 
по ока за нию мер под держ ки биз не су ад ми нист-
ра тив ны ми ор га на ми, по воп ро сам фи нан си ро-
ва ния обо рот но го ка пи та ла от инс ти ту тов раз-
ви тия, в по лу че нии предп риятиями де ше вых 
кре ди тов, обя зан ность предп ри ни ма те лей предс-
тав лять ре гу ляр ные от че ты во все инс тан ции о 
хо де реали за ции проек та и по вы шен ное вни ма-
ние со сто ро ны про ве ряющих ор га нов – все эти 
ад ми нист ра тив ные барь еры яв ля лись тор мо зом 
для ус пеш ной реали за ции ГПФИИР. 

В ито ге предп рия тия, имея но вое обо ру до ва-
ние, но не имея обо рот но го ка пи та ла, не мог ли 
пол но цен но ра бо тать и неиз беж но  стано ви лись 
проб лем ны ми. По не ко то рым проек там бы ла 
необ хо ди ма па рал лельная го су да рст вен ная под-
держ ка в час ти тех ни чес ко го ре гу ли ро ва ния, 
ус ло вий дос ту па на внеш ние рын ки, пре дос тав-
ле ния воз мож нос ти прив ле че ния за ру беж ных 
спе циалис тов. 

Так же за ло жен ные в ГПФИИР ожи да ния на 
рас ту щий сп рос со сто ро ны круп ней ших со се-
дей-парт не ров Рос сии и Ки тая ока за лись за вы-
шен ны ми, пос кольку за тя нув шийся гло баль ный 
кри зис так же при вел к спа ду в эко но ми ках этих 
ст ран, и, сле до ва тель но, к сп ро су на не ко то рые 
ка за хс танс кие экс порт ные по зи ции. Кро ме то го, 
на стоимост ные по ка за те ли экс пор та пов лияло 
сни же ние ми ро вых цен на ме тал лы, неф теп ро-
дук ты, уран, зо ло то и др. Вс ледс твие это го, це-
ле вой ин ди ка тор по рос ту экс пор та про дук ции 
об ра ба ты вающей про мыш лен нос ти ока зал ся 
не вы пол нен ным, нес мот ря на уве ли че ние по 
от дель ным экс порт ным то ва рам. Ес ли в 2010 г. 
не сырьевой экс порт сос тав лял 16,8 мл рд. дол., с 
пос ле дующим рос том в 2011 г. до 20,2 мл рд.дол., 
в 2012 г. – до 21,4 мл рд.дол., то в пос ле дующие 
го ды прои зош ло его сни же ние: в 2013  г. – 19,6 
мл рд. дол., а в 2014 г. – 17,4 мл рд. дол. [9, c. 8] 

Не сом нен но, что мно гие не до че ты и ошиб-
ки необ хо ди мо бы ло исп рав лять как в хо де 
реали за ции ГПФИИР, что и де ла лось осо бен-
но в об лас ти из ме не ний в на ло го вом, та мо жен-
ном, ин вес ти ци он ном, предп ри ни ма тельс ком 
за ко но да тель ст ве, в сфе ре про фес сио наль но-
тех ни чес ко го об ра зо ва ния, а так же сле до ва ло 
внес ти кор рек ти вы в прог рам му ин ду ст риально-
ин но ва ци он но го раз ви тия для вто рой пя ти лет ки 
в свя зи с силь но из ме нив шейся си туацией на ми-
ро вых рын ках.

ГПИИР:новыецелиизадачина2015-2019
годы

Го су да рст вен ная прог рам ма ин ду ст риально-
ин но ва ци он но го раз ви тия (ГПИИР) пос та ви ла 
це ли и за да чи на вто рую пя ти лет ку 2015-2019 гг., 
яви лась ло ги чес ким про дол же нием ГПФИИР, 
час тью про мыш лен ной по ли ти ки Ка за х стана, 
и сфо ку си ро ва на на раз ви тии об ра ба ты вающей 
про мыш лен нос ти с кон цент ра цией уси лий и ре-
сур сов на ог ра ни чен ном чис ле приори тет ных 
сек то ров, ре гиональ ной спе ци али за ции с при ме-
не нием клас тер но го под хо да и эф фек тив ном от-
рас ле вом ре гу ли ро ва нии. 

В част нос ти, бы ли выб ра ны 6 приори тет ных 
от рас лей об ра ба ты вающей про мыш лен нос ти: ме-
тал лур гия, хи мия, неф те хи мия, ма ши но ст рое ние, 
ст рои тель ст во ма те риалов и пи ще вая про мыш-
лен нос ть, ко то рые раз де ле ны на 14 сек то ров. 

В 2019 го ду пред по ла гает ся дос тичь при рос-
та объе мов произ ве ден ной про дук ции об ра ба ты-
вающей про мыш лен нос ти на 43% к уров ню 2012 
го да. Пред по ла гаемый рост ва ло вой до бав лен-
ной стои мос ти в об ра ба ты вающей про мыш лен-
нос ти сос та вит не ме нее чем 1,4 ра за в реаль ном 
вы ра же нии. Нас толь ко же вы рас тет и произ во-
ди тель ность тру да. Что ка сает ся стоимост но го 
объема не сырь ево го экс пор та, то эта ве ли чи на 
вы рас тет не ме нее чем в 1,1 ра за. К кон цу вто-
рой пя ти лет ки так же пла ни рует ся сни зить энер-
гоем кос ть об ра ба ты вающей про мыш лен нос ти 
на 15%. По жа луй, важ ней шим мо мен том «ГПИ-
ИР-2»  станет соз да ние 29,2 ты сяч ра бо чих мест 
в об ра ба ты вающей про мыш лен нос ти. Об щие 
рас хо ды, пре дус мот рен ные в рес пуб ли канс ком 
бюд же те на реали за цию Прог рам мы в 2015 – 
2019 го дах, сос та вят 643 909, 6 млн тен ге.

В рам ках вто рой пя ти лет ки бы ли из ме не ны 
под хо ды и к Кар те ин ду ст риали за ции, от ку да 
бы ли вы ве де ны проек ты ма ло го и сред не го биз-
не са, ко то рые вош ли в ре гиональ ные кар ты раз-
ви тия предп ри ни ма тель ст ва и за ня тос ти. Кро ме 
то го, бы ли вы ве де ны инф раст рук тур ные проек-
ты, та кие как же лез ные до ро ги и элект ро се ти, 
ко то рые вош ли в спе ци альную прог рам му «Нур-
лы Жол». 

В Кар те ин ду ст риали за ции ос та ви ли толь ко 
проек ты с вы со кой до бав лен ной стои мос тью, 
глу бо кой пе ре ра бот кой сырья, ко неч ные про-
дук ты, ко то рые соот ве тс твуют кри те риям бо лее 
вы со кой тех но ло гич нос ти и экс пор тоориен ти ро-
ван нос ти.

Так же в ГПИИР не так мно го це ле вых ин ди-
ка то ров, как то наб лю да лось в ГПФИИР. Прак-
ти ка по ка за ла, что оби лие ин ди ка то ров при во-
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дит к рас пы ле нию вни ма ния и уси лий. Ос та ви ли 
5 ос нов ных ин ди ка то ров, каж дый из ко то рых 
от ра жает оп ре де лен ное нап рав ле ние: 1) из ме не-
ние ва ло вой до бав лен ной стои мос ти по ка зы вает 
рост или па де ние, 2) произ во ди тель ность тру да 
по ка зы вает рост эф фек тив нос ти, 3) экс порт по-
ка зы вает кон ку рен тос по соб ность, 4) энер гоем-
кос ть, ре сур сос бе ре же ние, 5) ус той чи вая за ня-
тос ть от ра жает со ци аль ный ас пект.

Проек ты бу дут от би рать ся так же по сле-
дующим кри те риям: вы со кая произ во ди тель-
ность тру да, вы пуск кон ку рен тос по соб ной 
про дук ции (соот ве тс твие об щеп риз нан ным 
меж ду на род ным стан дар там), экс порт, эф фек-
тив нос ть гос под де рж ки. 

По пред ва ри тель ным прог но зам, ВДС об ра-
ба ты вающей про мыш лен нос ти к кон цу 2019 го да 
долж на вы рас ти с 3,4 тр лн. тен ге до 5 тр лн. тен ге. 

Приори тет ные то вар ные груп пы бу дут 
ориен ти ро ва ны не толь ко на внут рен ний ры нок, 
но и на ры нок мак ро ре ги она: ст ра ны СНГ, Иран, 
Ки тай и Тур ция. 

Та ким об ра зом, ст ра на по дой дет к реали за-
ции еще од ной ам би циоз ной це ли: на чать кон ку-
ри ро вать на рын ках мак ро ре ги она и пост рое нию 
ин но ва ци он ной «ум ной» эко но ми ки. 

ИтогиГПИИРза2015год
2015-й год оз на ме но вал ся дву мя судь бо нос-

ны ми со бы тиями: это на ча ло ра бо ты ЕАЭС с 1 
ян ва ря 2015 г. и вс туп ле ние Ка за х стана в ВТО, 
что яв ляет ся гло баль ным вы зо вом для на шей  
ст ра ны в пла не кон ку рен тос по соб нос ти оте-
че ст вен ной про мыш лен нос ти, эф фек тив нос ти 
но вой эко но ми чес кой по ли ти ки, пра виль ности 
ре форм. В то же вре мя на ми ро вом рын ке силь-
но про се ли це ны на энер го но си те ли, в ст ра не в 
ав гус те 2015  г. пе реш ли к пла вающе му кур су 
дол ла ра, наб лю дал ся от ток ка пи та ла за ру беж. 
Од на ко, го су да рст вом бы ли усо вер шенс тво ва ны 
за ко ны по ле га ли за ции иму ще ст ва, что да ло при-
ток ка пи та ла в ст ра ну, а так же на ча та прог рам-
ма по при ва ти за ции 65 круп ных про мыш лен ных 
объек тов, ра нее вхо дя щих в на циональ ные хол-
дин ги «Байтерек» и «Сам рук-Ка зы на», что даст 
необ хо ди мую тен го вую лик вид нос ть бюд же ту.

В те ку щий пе ри од гло баль но го кри зи са пе-
ред Ка за х станом стоит слож ная за да ча адап-
та ции к низ ким це нам на неф ть. На Ка за хс тан 
влияют так же де валь ва ция на циональ ных ва лют 
у ст ран-со се дей, за тяж ной спад в Рос сии и сни-
же ние рос та в Ки тае, что вле чет сни же ние сп ро-
са на ка за хс танс кую про дук цию (в ос нов ном на 
ме тал лы и ме тал лоп ро дук цию) в этих ст ра нах. 
Об щие до хо ды от экс пор та силь но сни зи лись с 

62,7 мл рд. долл. США за пер вые де вять ме ся цев 
2014 го да до 36,4 мл рд. долл. США за пер вые де-
вять ме ся цев 2015 го да (по дан ным Все мир но го 
бан ка) [10]. 

Прог ноз Все мир но го бан ка по Ка за х стану 
был сле дующим: рост ВВП в 2015 г. сос та вит 
0,9%, в 2016 г. – 1,1%, а в 2017 г. – 3,3%. 

Од на ко, Ка за хс тан до бил ся рос та ВВП за 
2015 г. в 1,2%, и этот по ло жи тель ный рост – неп-
ло хое дос ти же ние во все бо лее ухуд шаю щих ся 
ус ло виях спа да внеш не го сп ро са, низ ких цен на 
уг ле во до ро ды и сырье, и сни же ния ин вес ти ци-
он ной ак тив нос ти не толь ко в Ка за х стане, но и 
во всем ми ре.

Рост об ра ба ты вающей про мыш лен нос ти в 
Рес пуб ли ке уве ли чил ся с 0,3 про цен та в те че ние 
пер вых де ся ти ме ся цев 2014 го да до 0,5 про цен-
та в соот ве тс твую щем пе ри оде 2015 го да, так как 
рас ши ре ние ме тал лур ги чес кой от рас ли на 15,3% 
ком пен си ро ва ло спад в произ во дс тве про дук тов 
пи та ния и на пит ков (-0,6%), неф те пе ре ра бот ке 
(-5,3%) и, осо бен но, рез кое сок ра ще ние в от рас-
ли сбор ки ав то мо би лей (-55%). В сельс ком хо-
зяй ст ве рост сос та вил при мер но 1,9% за пер вые 
де сять ме ся цев 2015 го да [11, с. 4].

Ве со мым до ка за тель ст вом эф фек тив нос ти 
масш таб ных эко но ми чес ких преоб ра зо ва ний 
явил ся тот факт, что Ка за хс тан в рейт ин ге гло-
баль ной кон ку рен тос по соб нос ти Все мир но го 
эко но ми чес ко го фо ру ма (ВЭФ) в 2015 го ду под-
нял ся с 50-го на 42-е мес то (сре ди 140 ст ран ми-
ра) [12]. Это луч ший ре зуль тат рес пуб ли ки за 
всю ис то рию учас тия в дан ном рейт ин ге. Ка за-
хс тан рас по ло жил ся меж ду Поль шей и Ита лией, 
обог нав Рос сию, Тур цию и Фи лип пи ны, став ли-
де ром сре ди ст ран СНГ. 

Бла гоп рият ный эф фект на эко но ми ку Ка за х-
стана мо жет ока зать пла ни руемое ос воение Ка-
ша га нс ко го неф тя но го мес то рож де ния в 2017 
го ду, уве ли че ние до бы чи неф ти и как следст вие, 
рост ВВП и улуч ше ние пла теж но го ба лан са. 

Боль шое зна че ние имеет ин вес ти ци он ная 
по ли ти ка го су да рс тва, осо бен но в раз гар бу-
шующе го кри зи са. Сог ла ше ния с ВТО, ор га ни за-
ция спе ци али зи ро ван но го су да для ин вес то ров, 
меж ду на род но го фи нан со во го цент ра в Астане, 
зак лю че ние конт рак тов по но вым проек там с 
круп нейши ми за ру беж ны ми ком па ниями (в рам-
ках ви зи тов Гла вы го су да рс тва в ряд ев ро пейс-
ких ст ран осенью 2015г.), даль нейшая ра бо та по 
улуч ше нию ин вес ти ци он но го кли ма та долж ны 
прив лечь ин вес то ров.

Для ак ти ви за ции прив ле че ния ин вес ти ций в 
эко но ми ку ст ра ны в пер вом квар та ле 2016 го да 
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бу дет при нят Де таль ный план, пре дус мат ри ваю-
щий ме ры по улуч ше нию ин вес ти ци он но го кли-
ма та в соот ве тс твии со стан дар та ми ОЭСР. До 
июля 2016 го да бу дут раз ра бо та ны ин вес ти ци он-
ные прог рам мы раз ви тия шес ти мак ро ре гионов 
– Юж ный, Се вер ный, Цент раль но-Вос точ ный, 
За пад ный, Ал ма ты и Астана, – в рам ках Прог-
рам мы раз ви тия ре гионов до 2020 го да, вк лю-
чая раз ви тие ми ник лас те ров. До мар та 2016 го да 
бу дут вне се ны из ме не ния в бюд жет ное за ко но-
да тель ст во в це лях уп ро ще ния про це дур пре-
дос тав ле ния го су да рст вен ных га ран тий и внед-
ре ния по ве рен но го аген та для част ных проек тов.

В рам ках но во го За ко на «О го су да рст вен ных 
за куп ках» пре дус мат ри вает ся вк лю че ние дол-
гос роч ных конт рак тов на три и бо лее лет, что 
бу дет сти му ли ро вать ин вес ти ци он ную ак тив-
ность част но го сек то ра. 

За 2015-й год бы ла про де ла на ог ром ная ра-
бо та по со вер шенс тво ва нию за ко но да тель ст ва, 
бы ло при ня то бо лее 160 за ко но да тель ных ак тов, 
в том чис ле но вые Тру до вой ко декс и Граж данс-
кий про цес суаль ный ко декс, впер вые – Предп-
ри ни ма тельс кий ко декс, 63 за ко на о вне се нии 
из ме не ний в дей ст вующее за ко но да тель ст во, 67 
за ко нов о ра ти фи ка ции меж ду на род ных до ку-
мен тов. 

Ос нов ная час ть за ко нов нап рав ле на на пра-
во вое обес пе че ние прог рамм ГПИИР, «Нур лы 
жол», Пла на на ции «100 конк рет ных ша гов», 
соз да ния Меж ду на род но го фи нан со во го цент ра 
«Астана», ко то рый бу дет иметь осо бый пра во вой 
ре жим с собст вен ной юрис дик цией, а так же фор-
ми ро ва ния при нем но во го спе ци али зи ро ван но-
го су да для раз ре ше ния ин вес ти ци он ных спо ров 
с при ме не нием анг лий ско го пра ва и с учас тием 
иност ран ных су дей. Та ким об ра зом, 2015-й год 
за ло жил пра во вую ос но ву для масш таб ной транс-
фор ма ции Ка за х стана и его эко но ми ки.

Отнефти–куслугам
Выс ту пая 30 нояб ря 2015 го да с Пос ла нием 

«Ка за хс тан в но вой гло баль ной реаль нос ти: 
рост, ре фор мы, раз ви тие», Гла ва го су да рс тва 
пря мо ска зал, что сей час нас ту пает нап ря жен-
ный и тя же лый пе ри од, в ко то ром со че тают ся 
но вые рис ки с но вы ми воз мож нос тя ми, нас ту-
пает вре мя ис пы та ний на ших дос ти же ний и вре-
мя уп ро че ния ка за хс танс кой го су да рст вен нос ти. 

Ли дер на ции под черк нул, что у нас есть 
опыт преодо ле ния кри зи сов, и вы зо вам но вой 
гло баль ной реаль нос ти мы долж ны про ти во пос-
та вить це ло ст ную ст ра те гию дей ст вий на ос но ве 
на ших реаль ных воз мож нос тей.

В хо де об ще на циональ но го те ле мос та 11 де-
каб ря 2015г. Гла ва го су да рс тва Нур сул тан На-
зар баев под черк нул, что важ но ак ту али зи ро вать 
Го су да рст вен ную прог рам му ин ду ст риально-
ин но ва ци он но го раз ви тия в ус ло виях из ме нив-
ших ся гло баль ных и внут рен них трен дов. 

В част нос ти, Пре зи дент РК от ме тил необ-
хо ди мос ть кон цент ра ции на трех нап рав ле ниях 
– произ во ди тель ность тру да, объем экс пор та и 
прив ле че ние ин вес ти ций, по ко то рым и сле дует 
сп ра ши вать с ру ко во ди те лей ве до мс тв и мест-
ных ор га нов. 

Так же Пре зи дент РК очер тил но вые за да чи, 
а имен но: сле дует фор си ро ван но пе ре хо дить на 
сер вис но-ин ду ст риальную мо дель эко но ми ки, 
при ко то рой ка че ст вен ное раз ви тие долж ны по-
лу чить смеж ные сек то ра: ус лу ги, ин жи ни ринг, 
вы со ко тех но ло гич ная сер вис ная ло гис ти ка [13]. 

Та ким об ра зом, Ка за х стану уже в рам ках 
ак ту али зи ро ван ной ГПИИР тре бует ся осу ще ст-
вить ко рен ную транс фор ма цию, т.е. пе ре ход от 
мо де ли с ак цен том на произ во дст вен ный сек тор 
к бо лее ус той чи вой сер вис но-ин ду ст риаль ной 
мо де ли эко но ми ки, ко то рая пре ва ли рует в раз-
ви тых ст ра нах с боль шой до лей сред не го клас са, 
за ня то го в ос нов ном в сек то ре ус луг. Так, нап ри-
мер, в раз ви тых ст ра нах сек тор ус луг за ни мает 
от 70% (в сред нем по ст ра нам ОЭСР) до 78% 
(США) в ст рук ту ре ВВП (дан ные на 2014 г.). В 
Ка за х стане же объем ус луг сос та вил 50,8% ВВП 
в 2000 го ду и дос тиг 59,4% ВВП в 2014 го ду [14]. 
До ля сек то ра ус луг в Ка за х стане долж на сос та-
вить не ме нее тре ти ВВП, по при ме ру схо жих  
ст ран – Авс тра лии и Ка на ды.

 2015-й год так же оз на ме но вал ся при ня тием 
прог рамм но го до ку мен та «100 конк рет ных ша-
гов: 5 инс ти ту циональ ных ре форм», в ре зуль та те 
реали за ции ко то ро го бы ло про ве де но ре фор ми-
ро ва ние су деб ной сис те мы, об нов ле ние за ко но-
да тель ст ва в соот ве тс твии с меж ду на род ны ми 
стан дар та ми, при ня тие но вых за ко нов в сфе ре 
предп ри ни ма тель ст ва и ком мер ци али за ции ре-
зуль та тов науч но-исс ле до ва тельс ких и опыт но-
конст рук торс ких ра бот, ряд инс ти ту циональ ных 
ре форм, в том чис ле по раз ви тию че ло ве чес ко го 
ка пи та ла и со вер шенс тво ва нию про фес сио наль-
но го об ра зо ва ния, а так же по под держ ке ма ло го 
и сред не го биз не са. 

Все эти ме ры, не сом нен но, долж ны при вес ти 
к соз да нию бо лее ус той чи вой, ди вер си фи ци ро-
ван ной, ре сур сос бе ре гающей и кон ку рен тос по-
соб ной мо де ли эко но ми ки, ко то рая за ло жит ос-
но вы для пост кри зис но го раз ви тия.
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За ру беж ный опыт ре ше ния  
со ци аль ных проб лем 

Ры ноч ные преоб ра зо ва ния в быв ших рес пуб ли ках СССР и ст ра нах 
Вос точ ной Ев ро пы до ро го обош лись в со ци аль ном ас пек те и го су да-
рст вам в це лом и его граж да нам. В Ка за х стане в пе ре ход ный пе ри-
од прои зош ло рез кое па де ние уров ня жиз ни на се ле ния, прак ти чес ки 
бы ла унич то же на вся со ци альная инф раст рук ту ра. Бе зус лов но, это 
бы ло свя за но с кри зи сом эко но ми ки и от су тс твием конк рет ной со-
ци аль ной по ли ти ки. Од на ко, на чи ная с 1999 го да наб лю дает ся рост 
ВВП и соот ве тст вен но проис хо дят мед лен ные, но пос ту па тель ные из-
ме не ния в сто ро ну рос та ма те ри ально го бла го сос тоя ния на се ле ния 
ст ра ны. 

Клю че вые сло ва: со ци альная инф раст рук ту ра, со ци альная по ли-
ти ка, ма те ри альное бла го сос тоя ние, ст ра те гия, про дол жи тель ность 
жиз ни, ВВП, ти пы эко но ми ки, со ци альная сфе ра.

Adilbayeva A.S.

Foreign experience of solving 
social problems

Market reforms in the former Soviet republics and Eastern Europe 
proved to be costly in the social aspect for the state as a whole and its 
citizens. In Kazakhstan, during the transition period there was a sharp drop 
in the standard of living of the population, all social infrastructure has been 
almost entirely destroyed. Of course, this was due to the economic crisis 
and the lack of a particular social policy. However, since 1999 there has 
been a growth in the GDP and, accordingly, there are slow but progressive 
change in the direction of the growth in material welfare of the country’s 
population.

Key words: social infrastructure, social policy, material well-being, 
strategy, life expectancy, GDP, types of economy, social sphere.

Адиль баева А.С.  

Әлеу мет тік проб ле ма лар ды 
ше шу ше тел дік тә жі ри бе сі

Бұ рын ғы ке ңес тік рес пуб ли ка лар дың жә не Шы ғыс Еуро па да ғы 
На рық тық ре фор ма лар әлеу мет тік ас пек ті сі жә не тұ тас тай ал ған да 
мем ле кет пен оның аза мат та ры қым бат дә лел де ді. Қа зақ стан да өт пе-
лі ке зең де ха лық тың өмір сү ру жағ дайы ның күрт құл ды рауы бол ды, 
бү кіл әлеу мет тік инф ра құ ры лым дер лік жойыл ған. Әри не, бұл эко но-
ми ка лық дағ да рыс жә не нақ ты әлеу мет тік сая сат тың бол ма уына бай-
ла ныс ты бол ды. Алай да, 1999 жыл дан бас тап ЖІӨ өсуі бай қа ла ды 
жә не тиі сін ше, ел де гі ха лық са ны ның өсуі ма те ри ал дық игі лі гін ба-
ғыт та баяу, бі рақ прог рес сив ті өз ге ріс тер бар.

Тү йін  сөз дер: әлеу мет тік инф ра құ ры лым, әлеу мет тік сая сат, ма-
те ри ал дық әл-ау қат қа, ст ра те гиясы, өмір сү ру ұзақ ты ғы, ЖІӨ, эко но-
ми ка ның түр ле рі, әлеу мет тік са ла.
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В ус ло виях гло баль но го эко но ми чес ко го кри зи са Рес пуб-
ли ка Ка за хс тан не сни жает фи нан си ро ва ние со ци аль ной сфе-
ры. В этой свя зи предс тав ляет боль шой ин те рес за ру беж ный 
опыт ре ше ния проб лем рос та ма те ри ально го бла го сос тоя ния 
на се ле ния. 

Од на из наибо лее важ ных за дач со ци аль ной по ли ти ки – 
проб ле ма рос та бла го сос тоя ния ст ран и граж дан. Как удов лет-
во ряют ся со ци альные нуж ды граж дан в ст ра не в срав ни тель-
ном ана ли зе с дру ги ми ст ра на ми; ка кие из ме не ния прои зош ли 
в раз ных го су да рст вах и в ми ре в це лом в воп ро сах не ра ве нс-
тва; соот но сят ся ли ме роп рия тия, нап рав лен ные на улуч ше ние 
бла го сос тоя ния с уров нем эко но ми чес ко го раз ви тия и по ли-
ти чес кой сво бо ды – вот да ле ко не пол ный пе ре чень воп ро сов, 
ко то рый воз ни кает при по станов ке и ре ше нии за дач со ци аль-
ной по ли ти ки. И как следс твие фор ми рует ся бо лее конк рет-
ный воп рос – как раз лич ные ст ра ны оп ре де ляют ст ра те гии для 
удов лет во ре ния пот реб нос тей своих граж дан. В хо де ис то ри-
чес ко го раз ви тия ХХ ве ка, си ту ация ск ла ды ва лась та ким об ра-
зом, что от ве ты на эти воп ро сы оформ ля лись в по ле ди лем мы 
прак ти чес ко го воп ло ще ния по ли ти ки в со ци аль ной сфе ре: ка-
кое об ще ст во со циалис ти чес кое или ка пи та лис ти чес кое луч ше 
удов лет во ряет пот реб нос ти своих граж дан. Пос ле дол го го пе-
ри ода про ти во пос тав ле ния друг дру гу ка пи та лис ти чес кой и со-
циалис ти чес кой сис тем, рас пад СССР и кру ше ние ком му низ ма 
в ст ра нах Вос точ ной Ев ро пы для мно гих исс ле до ва те лей пос-
лу жи ли своеоб раз ным сиг на лом к про во зг ла ше нию эф фек тив-
нос ти ка пи та лиз ма в ре ше нии со ци аль ных проб лем. 

Ес ли пос мот реть все от че ты про шед ше го де ся ти ле тия, то не 
труд но за ме тить, что сред няя про дол жи тель ность жиз ни на се-
ле ния в ми ре неуклон но рас тет, что чис ло де тей, по се щающих 
шко лу, так же уве ли чи вает ся, что в боль шинс тве ре гионов ми ра 
ВВП воз рас тает. Но этот ви ди мый со ци аль ный прог ресс со су-
ще ст вует с гло баль ным эко но ми чес ким раз ры вом меж ду раз ви-
ты ми и раз ви вающи ми ся ст ра на ми, ког да на ря ду с изо би лием 
во мно гих райо нах уве ли чи вает ся опас ность мас со во го го ло да 
и нео бес пе чен нос ти про до воль ст вием. Воз рас тают гло баль ные 
со ци альные проб ле мы вы нуж ден ной миг ра ции, фи зи чес кой бе-
зо пас нос ти и за щи ты от ор га ни зо ван ной прес туп нос ти. Наибо-

ЗА РУ БЕЖ НЫЙ ОПЫТ 
РЕ ШЕ НИЯ  

СО ЦИ АЛЬ НЫХ  
ПРОБ ЛЕМ 
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лее ин те рес ные раз ли чия, об на ру жи вают ся и 
тог да, ког да в со во куп ных по ка за те лях ин ди ви-
ду ально го раз ви тия раз ви тых ст ран, как, нап ри-
мер, США, Япо ния, Фран ция, Шве ция, учи ты-
вает ся ген дер ный приз нак. 

В со ци ал-де мок ра ти чес кой Шве ции пот реб-
нос ти ин ди ви ду ально го раз ви тия жен щин удов-
лет во ряют ся луч ше, чем в ли бе раль ных США и 
Япо нии. Схо жие раз ли чия наб лю дают ся, ес ли 
ИРЧП расс чи тан с уче том рас хож де ния уров ня 
до хо дов в этих ст ра нах. В Шве ции че ло ве чес кие 
пот реб нос ти граж дан удов лет во ряют ся бо лее сп-
ра вед ли во, чем в США. Для США важ на кор ре-
ля ция по ка за те ля с уче том эт ни чес ко го фак то ра. 
При зна че нии для всех граж дан 0,976 по ка за тель 
ИРЧП для бе лых граж дан зна чи тель но вы ше, а 
для чер ных сос тав ляет 0,880. 

Прог ресс в об лас ти ин ди ви ду ально го раз-
ви тия оце ни вает ся неод ноз нач но, что мож но 
наб лю дать, срав ни вая, нап ри мер, Ки тай, го су-
да рс тво с офи ци ально заяв лен ной ст ра те гией 
со циалис ти чес ко го раз ви тия, и Ин дию, при няв-
шую бри та нс кую кон цеп цию плю ра лис ти чес кой 
де мок ра ти чес кой фор мы уп рав ле ния. 

В Юж ной Аме ри ке су ще ст вуют чет кие раз-
ли чия меж ду та ки ми го су да рс тва ми, как Бра-
зи лия или Чи ли, где под дав ле нием МВФ гос-
подс твуют сво бод ные ры ноч ные от но ше ния с 
ми ни маль ным вме ша тель ст вом го су да рс тва как 
ст ра те гии раз ви тия, и Кос та-Ри кой со зна чи тель-
ным учас тием го су да рс тва в обес пе че нии бла го-
сос тоя ния. 

Ес ли об ра тить ся к Юго-Вос точ ной Азии, то 
Ма лай зия и, ска жем, Син га пур, яв ляют ся при ме-
ра ми ст ран из чис ла юж но азиатс ких «тиг ров», 
со ци альная по ли ти ка ко то рых ха рак те ри зует ся 
вы со ким уров нем ин вес ти ций, осо бен но в сфе-
ру об ра зо ва ния, вк лю чая раз лич ные схе мы пе-
ре под го тов ки, в зд ра во ох ра не ние и прог рам мы 
со ци аль ной за щи ты ра бо тающих. Сис те му су-
ще ст вен но до пол няет взаимо по мощь родст вен-
ни ков. И от да ча прос ле жи вает ся и в эко но ми чес-
ком, и в со ци аль ном пла нах. 

Та ким об ра зом, сред нес та тис ти чес кие дан-
ные (хо тя они сей час и не в мо де) по ка зы вают, 
что со ци альное не ра ве нс тво, при су тс твующее в 
боль шинс тве ст ран, сни жает ся, но ес ли про вес-
ти та кой ана лиз по груп пам ст ран, то по лу чат-
ся дру гие по ка за те ли. Наб лю дает ся со вер шен но 
оче вид ное уве ли че ние раз ры ва в по ка за те ле ВВП 
на ду шу на се ле ния меж ду се вер ны ми и юж ны-
ми ст ра на ми. Ес ли этот по ка за тель в се вер ных  
ст ра нах при нять за 100, то реаль ный ВВП на 
ду шу на се ле ния в ст ра нах со сред ним уров нем 

че ло ве чес ко го раз ви тия умень шился с 19 до 18, 
а в ст ра нах с низ ким уров нем раз ви тия че ло ве-
чес ко го по тен циала – с 11 до 8. То есть, фак ти-
чес ки се вер ные го су да рс тва бо га теют, а юж ные 
ни щают. До ля ми ро во го ВВП, при хо дя щаяся на 
се вер ные ст ра ны за пе ри од с 1960 по 1990 го ды, 
уве ли чи лась с 30% до 59%, (поч ти вд вое). В 1996 
го ду на до лю наиме нее обес пе чен ных 20% на се-
ле ния зем ли при хо дит ся 1,4% ми ро во го до хо да, 
тог да как на до лю 20% наибо лее обес пе чен ных, 
– 85% [1]. Воз рас таю щий эко но ми чес кий раз рыв 
меж ду ст ра на ми соп ро вож дает ся уве ли че нием 
эко но ми чес ко го не ра ве нс тва внут ри ст ран, что 
осо бен но за мет но там, где был выб ран неоли-
бе раль ный путь эко но ми чес ко го раз ви тия. Так 
в Ве ли коб ри та нии, раз ви том го су да рс тве с наи-
боль шей сте пенью не ра ве нс тва, реаль ный до ход 
10% наиме нее обес пе чен но го на се ле ния упал до 
20% за пе ри од с 1979 по 1993 г. [2]. 

Ха рак тер взаи мос вя зи меж ду эко но ми чес-
ким рос том и со ци аль ным бла го сос тоя нием – 
это реальное воп ло ще ние взаи мос вя зи меж ду 
эко но ми чес ким рос том и не ра ве нст вом внут ри  
ст ра ны. Нап ри мер, боль ший эко но ми чес кий 
рост мо жет быть по лу чен и в об мен на уве ли че-
ние раз ры ва уров ня до хо дов внут ри ст ра ны. И 
тог да соз дает ся па ра док сальная си туация: чем 
бо га че ст ра на, тем яр че вы ра же но не ра ве нс тво. 
Поэто му еще в от че те ПРОООН за 1996 год был 
сде лан вы вод о том, что су ще ст вует за ви си мос ть 
меж ду эко но ми чес ким рос том и па ри те том до-
хо да с уче том воз рас тающе го внут ри го су дарст-
вен но го не ра ве нс тва. Ра ве нс тво под ра зу ме вает 
га ран тию каж до й до ли эко но ми ки. Эко но ми чес-
кий рост в ст ра нах Юго-Вос точ ной Азии ос но-
ван имен но на этом. Со ци альная по ли ти ка, нап-
рав лен ная на га ран тию каж до му сп ра вед ли во го 
расп ре де ле ния ак ти вов и ре сур сов, мо жет спо со-
бс тво вать эко но ми чес ко му рос ту. Бы ло предп-
ри ня то нес колько по пы ток выст роить ст ра ны по 
по ка за те лю по ли ти чес ких сво бод в соот ве тс твии 
с кри те риями, ко то рые от ра же ны в дек ла ра ции 
ООН о Пра вах Че ло ве ка, яв ляют ся бо лее важ ны-
ми фак то ра ми» [3]. В От че те ООН за 1992 год 
от ме ча лось, что «…прав да, что ав ток ра ти чес ким 
пра ви тель ст вам удает ся про во дить гло баль ные 
ре фор мы и прод ви гать со ци альные приори те-
ты», но в то же вре мя «очень слож но устано вить 
дол гов ре мен ную связь меж ду ав то ри тар ным 
уров нем уп рав ле ния и эко но ми чес ким и со ци-
аль ным раз ви тием». Од на ко, ст ра ны с вы со ким 
зна че нием ИРЧП яв ляют ся так же ст ра на ми с 
вы со ким (84,1) зна че нием ин дек са по ли ти чес-
кой сво бо ды (ИПС). Этот вы вод нез на чи тель но 
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ме няет ся при срав не нии го су да рс тв со сред ним 
или низ ким зна че нии ИРЧП. Так, в пер вом слу-
чае ИПС сос тав ляет 49,6, а при низ ком – 48,2. 

Ка кие раз ли чия мож но наб лю дать меж ду 
раз ви ты ми ка пи та лис ти чес ки ми ст ра на ми? Что-
бы уви деть эти сходс тва и раз ли чия, сле дует об-
ра тить ся к раз ным ис точ ни кам, где опи сы вают ся 
наи луч шие для рос та бла го сос тоя ния ре жи мы, 
и оце нить их спо соб ность удов лет во рять со ци-
альные пот реб нос ти. Та кой со пос та ви тель ный 
ана лиз раз ви тых ст ран, быв ших со циалис ти чес-
ких го су да рс тв, ст ран Треть его ми ра (с под раз де-
ле нием на ст ра ны со сред ним и низ ким уров нем 
до хо да), а так же Ин дии и Ки тая был про де лан 
в исс ле до ва нии Доял и Гоу [4]. Один из вы во-
дов, ко то рый был сфор му ли ро ван – «боль ший 
эф фект от эко но ми чес ко го раз ви тия дос ти гает-
ся, ког да оно осу ще ст вляет ся под ру ко во дст вом 
вы бор ной влас ти, ко то рая га ран ти рует на ли чие 
граж данс ких, по ли ти чес ких и со ци аль ных прав 
всем, и та ким об ра зом отк ры та для влия ния со 
сто ро ны эф фек тив ных по ли ти чес ких сил». 

Мно го чис лен ные срав ни тель ные груп по вые 
ана ли зы го су да рс тв бла го сос тоя ния по ка за ли, 
что су ще ст вуют оп ре де лен ные ти пы го су да рс тв, 
ко то рые де мо нс три руют раз ные, но со пос та ви-
мые ре зуль та ты. В пер вую оче редь это от но сит-
ся к исс ле до ва ниям Эс пин-Ан дер се на, в ко то рых 
про во ди лось разг ра ни че ние меж ду ли бе раль ны-
ми го су да рс тва ми бла го сос тоя ния, Кас телс и 
Мит че ла, а так же фе ми ни ст ские ра бо ты Ор лофф 
и Сайенс бер ри и дру гих. 

Ди кон [5] по пы тал ся расп ре де лить го су да рс-
тва Вос точ ной Ев ро пы и ст ран быв ше го СССР 
в пре де лах ана ло гич ной ти по ло гии, что бы пре-
ду га дать нап рав ле ния, ког да эти об ще ст ва уже 
выб ра ли тип ка пи та лис ти чес ко го раз ви тия. Од-
на ко до сих пор су ще ст вует не пол ный ана лиз 
воз ник ших ти пов эко но ми ки Юж ной и Юго-
Вос точ ной Азии в воп ро се их ст ра те гий бла-
го сос тоя ния. Ус пе хи, дос тиг ну тые азиатс ки ми 
«тиг ра ми», по ра жают вооб ра же ние. Ин вес ти ции 
в со ци альную инф раст рук ту ру, ко то рые здесь 
пов се ме ст но при ве тс твуют ся, яв ляя со бой про-
ти во по лож ность с по ни ма нием «со ци ально го 
обес пе че ния как бре ме ни» в ли бе ра лиз ме. До-
под лин но из ве ст но, ка ко вы глав ные ха рак те-
рис ти ки рос та бла го сос тоя ния в этих ст ра нах. С 
не ко то рой до лей уп ро ще ния мож но вы де лить: 
1) зна чи тель ную роль го су да рс тва в цент ра ли-
зо ван ном уп рав ле нии дол гос роч ны ми ин вес ти-
циями; 2) го тов ность го су да рс тва ин вес ти ро вать 
в от дель ные сек то ра со ци аль ной инф раст рук ту-
ры, осо бен но в об ра зо ва ние, пе ре под го тов ку и 

функ цио ни ро ва ние соот ве тс твую щей сис те мы 
со ци аль ной за щи ты; 3) сти му ли ро ва ние зна чи-
тель ной до ли на коп ле ний не го су дарст вен ны ми 
схе ма ми пен сион но го обес пе че ния; 4) под ход, 
при ко то ром уход за иж ди вен ца ми и ка те го-
риями лиц, не под па дающи ми под обс лу жи ва-
ние со ци альны ми ра бот ни ка ми, осу ще ст вляет ся 
в рам ках мно гоуров не вой семьи. 

Ка те го рия ли бе ра лиз ма, ис поль зуемая для 
то го, что бы по ка зать ти пы сис тем та кой груп пы, 
как США, Ка на да, Ве ли коб ри та ния и Авс тра-
лия, очень неод но род на. В от ли чие от США, где 
ра бо тает ос та точ ный тип го су да рс тва бла го сос-
тоя ния, ос но ван ный на вы де ле нии по со бий ли ца 
с «клей мом» бед ный, в авс тра лийс кой мо де ли 
от бор нуж даю щих ся ка те го рий про хо дит пу тем 
оцен ки бла го сос тоя ния проц ве тающе го клас са. 
Боль шая час ть со ци аль ных вып лат боль шинс тву 
авс тра лийс ких граж дан про хо дит пос ле оцен ки 
уров ня до хо да. Гоу зак лю чает на ос но ва нии от-
че та о выяв ле нии ма лообес пе чен ных в ст ра нах, 
вхо дя щих в ОЭСР, что Авс тра лия предс тав ляет 
уни каль ную ка те го рию «се лек тив ных со ци аль-
ных сис тем», в ко то рых «раз рыв в уров не до хо-
да нез на чи те лен, а «прик реп ле ние яр лы ков» не 
столь яр ко вы ра же но» [6].

Су ще ст вует ши ро кий спектр не выяв лен ных 
за дач в му суль манс ких го су да рст вах в рам ках 
срав ни тель ной со ци аль ной по ли ти ки. Дин и 
Хан [7] опи са ли, как че рез ис ла мс кий прин цип 
За кат (ре ли ги оз но обус лов лен ная пош ли на, со-
би раемая с му суль ман, для пе ре ра сп ре де ле ния 
час ти имеюще го ся у них дос тат ка дру гим чле-
нам сооб ще ст ва) Ум мах ба лан си рует уро вень 
бла го сос тоя ния в срав не нии с про тес тант ски ми 
и ка то ли чес ки ми го су да рс тва ми. Ма лообес пе-
чен ные об ла дают пра вом на по лу че ние кви тан-
ции на сум му де нег, уп ла чен ных в ин те ре сах со-
ци аль ной сп ра вед ли вос ти.

И, на ко нец, из боль шинс тва исс ле до ва ний, 
ка сающих ся срав ни тель но го ана ли за, фак ти-
чес ки иск лю че ны го су да рс тва Юж ной и Цент-
раль ной Аме ри ки. А спектр здесь весь ма раз-
нооб ра зен. Это и Чи ли, яв ляющий со бой при мер 
по ли ти чес ко го дав ле ния че рез ис поль зо ва ние 
вы пу ск ни ков аме ри ка нс ких цент ров эко но ми-
чес кой пе ре под го тов ки, возв ра щающих ся для 
ра бо ты в ор га ны го су да рст вен ной влас ти и обес-
пе чи вающих прод ви же нии соот ве тс твую щих 
ме ха низ мов сво бод но го рын ка или схем пен-
сион но го обес пе че ния. Это и Ку ба, где обес-
пе чи вает ся установ лен ный уро вень про дол жи-
тель ности жиз ни и об ра зо ва ния, ко то рый нель зя 
наб лю дать ни в ка кой дру гой ст ра не это го ре ги-
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За ру беж ный опыт ре ше ния  со ци аль ных  проб лем 

она. Но это и Кос та-Ри ка, ко то рая яв ляет ся ти-
пич ным ла ти но-аме ри ка нс ким го су да рст вом с 
низ ким уров нем эко но ми чес ко го раз ви тия, но 
ориен та цией на со ци альную сп ра вед ли вос ть, ее 
об ще ст вен ное обес пе че ние и со ци альное ба лан-
си ро ва ние, осо бен но в от но ше нии ме ди ци нс ко-
го обс лу жи ва ния, ха рак тер но го для Ев ро пы.

До рас па да ком му нис ти чес кой сис те мы в 
СССР и ст ра нах Вос точ ной Ев ро пы глав ная за-
да ча срав ни тель ной со ци аль ной по ли ти ки зак-
лю чи лась в изу че нии как в со циалис ти чес ких 
ст ра нах, по срав не нию с ка пи та лис ти чес ки ми, 
раз ви ва лась со ци альная сфе ра. Ос нов ной проб-
ле мой со пос та ви мо го ана ли за сей час яв ляет ся 
от вет на воп рос – нас колько пе ре ход к ры ноч ным 
ме ха низ мам по мо гает или пре пя тс твует удов-
лет во ре нию це лей со ци аль ной по ли ти ки и ин-
ди ви ду аль ных пот реб нос тей граж дан в этих ст-
ра нах. Из ме не ния в быв ших рес пуб ли ках СССР 
и ст ра нах Вос точ ной Ев ро пы до ро го обош лись 
в со ци аль ном ас пек те и го су да рст вам в це лом 
и его граж да нам. Этих по терь мож но бы ло из-

бе жать, что осо бен но за мет но в со пос тав ле нии 
с Ки таем. «Ки тайс кий под ход – эко но ми чес кий 
рост и ог ра ни чен ные по ли ти чес кие из ме не ния – 
спо со бс тво ва ли дос ти же нию вы дающих ся эко-
но ми чес ких ре зуль та тов… пе ре ход ный пе ри од в 
Рос сии до нас тояще го вре ме ни ха рак те ри зует ся 
осо бен но сла бы ми крат кос роч ны ми эко но ми-
чес ки ми дос ти же ниями» [8]. 

В Ка за х стане, как и на всем пост со ве тс ком 
прост ранс тве, в пе ре ход ный пе ри од прои зош ло 
рез кое па де ние уров ня жиз ни на се ле ния, прак-
ти чес ки бы ла унич то же на вся со ци альная инф-
раст рук ту ра. Бе зус лов но, это бы ло свя за но с 
кри зи сом эко но ми ки и от су тс твием конк рет ной 
со ци аль ной по ли ти ки. Од на ко, на чи ная с 1999 
го да наб лю дает ся рост ВВП и соот ве тст вен-
но проис хо дят мед лен ные, но пос ту па тель ные 
из ме не ния в сто ро ну рос та ма те ри ально го бла-
го сос тоя ния на се ле ния ст ра ны. Адек ват но эко-
но ми чес ко му рос ту проис хо дит по вы ше ние бла-
го сос тоя ния жиз ни на се ле ния Ка за х стана. 
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Bekbayeva T.А. 

How Kazakhstan citizens asked 
G.V. Kolbin ?...

The peaceful petition called «Zheltoksan event», that was organized 
in 1986, on 17th of December in the capital of Republic of Kazakhstan, 
in Almaty made took alarm the Soviet Union. It was because of firing 
D.A.Konayev from the promotion of the first Secretary of Kazakhs CSP, and 
appointing G.V.Kolbin to that promotion. Organizing of «Zheltoksan» was 
not explained to the citizens by neither telecasting nor broadcasting. With 
an order, that had come from Moskow, to punish all the youth who took 
part in petition were cruelly punished . In all fifteen Union Republics of 
Soviet Union that event was explained as the disorder that was organized 
by robbers and drunkard. 

There were not any information in Russian literature about the event 
in 1986, on 17-18th of December. Even after declaring its Independence 
In Kazakhstan the were written to many literatures in Kazakh languages, 
nowadays it is problem to read foreigners about that. Soviet Government 
, that was famous for its being the great State, the Russian country had 
domination power. This event became the proof of Kazakh Nation being 
colonized by Russian Kingdom later followed by Soviet Union.

Key words: Soviet Union, the situation Zheltoksan, Kazakhification, 
CC of CPSU, International.

Бекбаева Т.А. 

Қазақстандықтар Колбинды 
қалай сұрап алған?...

Мақалада Қазақстанда 1986 жылы билік басына Г.В. Колбинның 
келуі туралы мәселелер қарастырылған. Оның себептерін түсіндіруде 
мұрағат құжаттары негізінде қазақ емес, қазақстан азаматтарының 
М.С. Горбачевтан Қазақстандағы билікті ауыстыру туралы жазған 
өтініш хаттарынан үзінділер берілген. Ондағы мақсат 1986 жылы 
орын алған «Желтоқсан оқиғасының» негізгі себебі қазақ халқы 
тарапынан ұлтшылдық еместігін дұрыс дәйектеу еді. Онда керісінше, 
Қазақстанда тұрған, көп жылдар еңбек еткен қазақ емес өзге 
ұлттардың қазақ халқының өзін-өзі басқаруға дайын екендігін 
мойындағысы келмегендігі сипатталып, оны қазіргі көзқарас 
тұрғысынан тұжырымдауға ұмтылыс жасалды.

Мақалада мұрағат құжаттарындағы мәліметтерге сүйене 
отырып, Г.В. Колбинның билік басына келуі, қазақ қоғамында орын 
алған ұлтаралық түсінбеушіліктерді жою жолында қабылдаған 
шешімдерінің Орталық Комитеттің арнайы жоспары негізінде іске 
асырылғандығы қарастырылған.

Түйін сөздер: Кеңес үкіметі, Желтоқсан оқиғасы, казахифи-
кациялану, КОКП ОК, әртүрлі ұлттар.

Бекбаева Т.А. 

Как казахстанцы выпросили 
Г.В. Колбина?...

В данной статье рассматриваются перекосы в сознании и 
поведении шовинистически настроенных людей, которые не 
хотели мириться с ростом национального самосознания казахского 
народа в условиях политики «перестройки». Эти заинтересованные 
группы хотели дальше проводить идеологию интернационализма, 
направленную на подавление народной духовности. Рассуждая с 
этой точки зрения, мы создаем неправильный политический портрет 
Г.В. Колбина. 

В статье всесторонне рассмотрены годы правления Г.В. Колбина 
в Казахстане, как решал проблемы в области межнациональных 
непониманий в казахстанском обществе.

Ключевые слова: Советский Союз, декабрьские события, 
казахификация, СССР, ЦК, интернационал.
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Even though the system which was held by Soviet Union, 
international communications system was like the relationship, the 
meanings of words like ethnic or nationals which consist of one nation 
in Soviet periods, the Government limited with following bilateral 
policy. Due to the results of moving nations with the decision of 
Imperial Government, later held by Soviet Union, now Kazakhstan 
is the multinational country. So that, Soviet Union did not stand by 
to the disagreements between nationalities, ethnic- national structure 
was not solved. Also, Soviet Union, which became multinational 
union republic, every time gave attention to Russian people. Because 
of that, in every country Russian people put themselves to the first 
stage, in every situation Russian people gave their opinions to make 
the best life. Then it was said the most, that other countries lived in 
associations with Russian people. That was clearly seen in 1985, 
in of M.S. Gorbachevs policy like «reconstruction». Public figures 
who was for Russian chauvinism did not want to admit that Kazakhs 
views are developing, so thought that it would be better to continue 
Soviet ideology.

In 1985 M.C. Gorbachev was elected as the Main Secretary of 
CC of CPSU, and after holding the policy like reconstruction, the 
ideas of public figures to that were different. In order to give his 
opinion, on 28 of June in 1985 kazakh writer T. Ahtanov wrote letter 
to the Main Secretary of CC of CPSU, M.S. Gorbachev. T. Ahtanov 
was the member of CPSU since 1943, took part in Second World War 
and was hurt four times, was awarded with four medals, member of 
Soviet Union writers leadership, writer. In his letter he wrote about 
strong relationship, representations in the result of D.A. Konaevs 
managing for a long time it brought to Kazakh country. It was said, 
if people who are closed to D.A. Konaev made something wrong, 
he never appeared in court. It was written, «D.A. Konaev is a person 
who likes boasting. People who praised him, no longer became to the 
highest position . D.A. Konaev is very powerful. People never were 
agains to him and did everything he wants». From that, we can see 
the application to change political public situation. On basis of those 
letters 1986 G.B. Kolbin was sent by Russia to govern Kazakhstan. 
Political situations in socialist Republics in Soviet Union, strongly 
were under observation of Moscow, it means that it was governed 
by Russia.

HOW KAZAKHSTAN 
CITIZENS ASKED  
G.V. KOLBIN ?...
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How Kazakhstan citizens asked  G.V. Kolbin ?...

Also, Kazakh writer M.Sh. Simashko (was born 
in Odessa) moved to Kazakhstan in1960. M.Sh. 
SImashko is a Kazakhstan writer, he translated a 
lot of Kazakh works in to Russia, including «the 
Koshpendiler» of I. Yesenberlin. On his letter 
sent to M.S, Gorbachev on September in 1985, he 
odered to call plenum to considerate national policy 
situation in Central Committee in CPSU. In his letter 
he wanted to explain by examples international 
relationship between Kazakhstan and Central Asia, 
based on calling Kazakh nation to cooperate as 
reason of immediately help plenum and wanted to 
predict what can happen in the future. In his letter 
M.Sh. Simashko wrote: « The Ruling circle in 
Kazakhstan deals with complicating , at first, by 
national, than nacizm» /1,13p./. 

He even says, that in Kazakhstan for the 
promotion of Ruling bodies and higher positions, 
especially to the promotions that demand ability, 
it is sprung up to elect and divide in nations. The 
concept like Kazakhstan and its capital Almaty are 
different, if today we say that Almaty city effects 
influences Kazakhstan, it is not in approximate 
situations. Its many factors, that touch Almaty, 
complicated situation. It is not, at first the desire 
and close relationships with Almaty. From the war 
periods private friendship between L.I. Brezhnev 
and D.A. Konayev had influenced to the future of 
Republic, with the words like: « If L.I.Brezhnev 
elected him to the position of first secretary, we 
could have got good memories about him». So, he 
stood on deep arguments of releasing N.S. Hrushev, 
D.A. Konayev from his position. M.Sh. Simashko 
said: « It is enough to observe moving Kazakhs to 
the capital of Kazakhstan , to Almaty. Domination of 
principles of the nation, that included the minimum 
part of the nation, that included the minimum part 
of nationality, said public, on basis of their national 
differences and unchanging their main views, in 
society there came a new taking after contents». 

Elected to the highest positions, Kazakhs wiped 
their country and unforgivably robbed ,They obeyed 
to administration of Soviet Government of Russia 
in Moscow, that observed political, social situations 
in Kazakhstan, two sided Kazakhs often laughed 
satirical. It was like relying on goats the cabbage. 
The capital of Kazakhstan, Almaty was like the 
incubator of fake Kazakhs, and place, where are 
grown Nazis. The main mafia of Almaty, placed 
near the first secretary of Central Committee of 
Kazakhstan. He couldn’t take a measure by himself 
too. Mafias fought with each other, heated each 
other, but in critical situation to avoid the danger 
that could affected to all of them, they gathered. It 

was wondering that most of theft millionaires did 
not release from their positions. Making sure that 
elected new manager of CPSU, Kolbin was going to 
charge the people, who came to the Ruling position 
illegally, started to threat for many years. They had 
everything on their hand, even secret materials. 
They were organized by using un experienced youth 
without any difficulties, and they could ( 1986, the 
situation Zheltoksan ). In fact, that youth were not 
guilty, in Kazakh nations customs there were not 
racializm and nasizm. In my opinion, elites, who 
works in Ruling organs must catch the organizers 
that were against the Soviet Union between them 
self. I think it is coincidence that it was called from 
regional and town Committis to institutes and offices 
with the order like, to send the youth, attendants 
and employees to the L.I. Brezhnev’s Square. 
A lot of kazakh respected citizens complicated 
D.A. Konayev’s dismissal from his position, the 
people, who due to him reached high positions of 
the government must have been changed.» [1,14-
18] – with that words, on 21st of December in 1986 
M.Sh. Simahko finished his second letter devoted to 
M.S. Gorbachev. M.Sh. Simasko means, that they 
shouldn’t let Kazakh nation to rule themselves, 
Russia must strongly observe after Kazakhstan, to 
hold in its fist. 

Before designation of G.V. Kolbin to Kazakh, 
there were known his candidacy and there were 
published the acts to prevent the criminal in Georgia 
and the region Uliyanovsk. Many people, especially 
Kazakh nation were happy him to come» – [1,19} 
such words were written by other nations, except 
Kazakh nation, there were said in every situation if 
it was against to growing the numbers of Kazakhs. 
But it was said that in Kazakhstan there were not 
take apart «the criminal case», and the gathering 
17-18 aged youth to the square was evaluated as 
«false criminal case». The young, who said « Why 
there was elected the person from other nation as the 
Rule of Kazakhstan? No matter, Russian, Kazakh or 
another nation, it must be elected the person who 
knows Kazakh art, customs, social-economy and 
social-politics» – were sentenced illegal and said as 
the «robbers» who had made ill-bred. In 1989 only 
after G.V. Kolbin dismissed from his position, after 
ASSR, the kazakh youth who went to the Square on 
16th of December in 1986 admitted not guilty.

With the aim of to share their opinion about 
Zheltoksan event, on 25th of December in 1986, 
the assistant professors of the philosophy chair of 
Kazakh ASR Science Akademy Ya.P. Belousov 
and E.V. Lanko sent letter to G.V. Kolbin and to 
the secretary of ACSU Central Committee , V.P. 
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Razumovskii. There were told about the situations 
of 17-18th Decembers in 1986. « «The Zheltoksan 
event» in Almaty made a lot of convercations 
between the people who are from different strata. At 
that time we heard a lot that « the Poltical Bureau of 
ACSU Central Committee M.S. Gorbachev for the 
first time was got exposed from Kazakhs. The most 
of them do not talk about national provocation. The 
youth who went to the Square were armed to make 
an attack to the government and military, their rob 
was determined to passers-by, transports and trade 
offices» [2].

«We haven’t god any doubts that the 
demonstration with national elements had been 
prepared many times ago. The main idea of this 
situation is in the deep. In Kazakhstan the Lenin’s 
policy was distorted. Unfortunately, there was not 
told about the reason of assemble made by the 
government the special Kazakh workers association, 
even it was not discussed as an event. Last few 
years, there were made great opportunities to fill the 
universities of the Republic with onlythe Kazakh 
youth. There were made a lot of opportunities to 
let them enter the Central Universities (proposal 
election). In the result in Kazakhstan’s capital, 
Almaty’s High Educated Univercities studied 
Kazakh youth took 70-90 per cents of educated 
youth. It was known, that cooperation of Kazakh 
youth at that period , its low and professional- 
teaching stuff that consist of Kazakhs who aren’t 
well educated and has low cultural preparation made 
the national separatism between students. 

In last few years, there is noticed in the main social 
and agricultural life of Republic of Kazakhstan there 
had risen the process like «kazakhification». Like in 
Uzbekistan Republic, in Kazakhstan Republic, on 
its capital Almaty, in Almaty region all the names 
of villages, streets that have Russian name is being 
translated or changed in to Kazakh language. There 
hadchanged the principal of life there: that position 
,must get only Kazakh! Especially, if a person 
from another nation was promoted or elected to 
high promotion it was admitted as misuse to the 
Independence of Republic or to its national honour. 
That was the view of Central Committee of Kazakh 
Communist Party to the decision of 16th December 
in 1986. 

Under the pretext of saving the language, in 
Kazakhstan, in Almaty there has risen a lot of 
numbers of Kazakh schools and Kazakh kinder 
gardens. The numbers of ensemble that sung in 
Kazakh language has risen immediately too. There 
was no need of ensuring the television broadcasts 
like «Almaty-Deli», «Almaty-Praga», there solved 

to built Space bridge. If it was allowed to use such 
showings, with the purpose of Soviet International, 
they must be in friendly relationships with Russian. 
To the programmes, that were devoted only to 
Kazakh nation, like «Tamasha» there must be such 
demand. It causes much money to translate films in 
to Kazakh language, so there is no need of translating 
them. 

The main attention ought to be paid to the 
theoretical-ideal social subjects, they must be 
filled with the manpower who thinks in social-
international level. 

In Kazakhstan’s science, culture and production 
power the role of Russian country had fallen down. 
There came two-sided policy: in word the integral 
friendshipof nations, there was said that Russia is 
like elder brother of the country, but on stream the 
rights of Russian were limited. In order to come out 
from that, they ordered following ideas:

– To change the principles of Kazakh youth 
of Kazakhstan entering the Institution of higher 
education and technical secondary school, APTC.

– There must be deleted «kazakhification» 
in higher educated Institutes that teaches medical 
services, trade sphere, prosecutor and court, KGS, 
ICM that are situated in Governmental Party 
Apparatus. Their activities should be determined to 
the executing of ACSU’s XXYII arrival decisions.

– Also, «Kazakhification» must be destroyed in 
the capital of Kazakhstan, Almaty, it means that it 
should be stopped the policy like kazakhification. 
Before this period it was done such activities like 
false to register Kazakh nations to the flats and 
buying flats.

– There must be reconstructed the kinds and 
contents of ideological organizations in Republic. 
Especially, the cration of « Kazakhtelradio, Goskino, 
book publishers, literature and art, massmedia». Not 
only by word of mouth, but also in practice there 
must be realize international friendship between 
Soviet Nations.

– It should be checked the Kazakh girls 
pedagogical institute in Almaty for accordance to 
the aim. This institute was opened in 1920-30 years 
for the reason of including Kazakh women who are 
undergoing insulting life. We made sure that, that 
high educational Institute is the place, where taught 
nazi students who took part in 17-18th December on 
1986 Event and went to the Central Square. Also, 
the «Suvorov College» that was devoted to Kazakh 
men in the capital of Kazakhstan, Almaty must be 
closed. 

– In showing International and SCPA nations 
friendship, to show the effect of Russia in developing 
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economy and cultural to Kazakhstans and another 
Soviet countries life.

The students, who attended in 17-18th December 
Event in 1986,must not finish Soviet Educational 
Institute. We must make an opinion like, if anybody 
stands agains Soviet Union with the purpose of 
nationalism, he will be punished for such activity. 
Your decision devoted to punishing those, who 
attended Zheltoksan Event and under the observation 
of Central Committee of Kazakhstan, the major 
part of society agree with your decision» [1, 27-
27]. Today the Kazakh schools and Kazakh kinder 
gardens for Kazakh children has come short. In its 
Land, Kazakh nations that dreamed about living in 
their country to live as full-value Country the word 
such «kazakhification» met with honour, and still 
using it. If another nations of the country moved to 
Kazakhstan by the force of Russian Kingdom in XIX 
century. In XX century, it was continued by Soviet 
Union. Nowadays, representatives of the other 
nation, who live in Kazakhstan are called Kazakh 
citizens and have the same rights as Kazakh nations.

Due to the application of the other countries, 
no longer to the promotion of The Head Secretary 
Kazakh Community Party G.V. Kolbin came for 
that reason. To solve the problem in Kazakhstan 
he supported international friendship idea, he 
changed the word «national» to «international 
friendship», reorganized the organizations, and 

followed their aim to that idea. But, understood 
the problems between nations and knowing that 
better than everybody, G.V. Kolbin, no sooner, to 
the applications of the other nations representatives 
above, to punish Kazakh nations, made his own 
following conversation in order to explain: « It is 
difficult to refuse from the political situation that 
was held for a long time. Also, it is impossible to 
hate the things and observe daily situations that 
were usual before. After the «Zheltoksan » Event 
in Almaty in 1986, to regulate all the social and 
political situation, to regulate international situation 
and to administrate all the ideological and political 
works we are using our practice by order and even 
by force. But we got reached this with that method, 
and nowadays we must reject from that kind of 
work» [2, 16]. Even there were contradictions from 
the point of another country, that live in Kazakhstan, 
for opening of Uzbek, Uigur and another schools 
Kazakh nation accepted with joy. Even it was 
changed in Soviet Union the word «national» with 
the word «International», the symbols of nation was 
important only to that nation. There were not things 
like, one nation could make another nation to follow 
its culture and customs, in Soviet Union there was not 
principals like to follow the custom of one country. 
But, writing the letter of another nations, not Kazakh, 
to Moscow in 1985, proves that in Kazakhstan before 
its Independence there Ruled Russia. 
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Бай ға раев Ж.А.

Европа лық Одақ және  
Қа зақ стан

Бұл ма қа ла да әлем де гі ең да мы ған ин тег ра циялық бір лес тік Ев-
ро па лық одақ пен Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ара сын да ғы қа ты нас 
қа рас ты ры лып, тал дау жа сал ды. Әртүрлі са ла да ғы тә жі ри бе сі мол, 
бір тұ тас Ев ро па лық одақ пен ұзақ мер зім ді ын ты мақ та су, Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы үшін әлем нің аса да мы ған мем ле кет те рі нің қа та ры на 
ену ге қол дау бо ла тын ды ғы ның ма ңыз ды лы ғы көр се ті ле ді. Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның сырт қы саяса ты ның ма ңыз ды век тор ла ры мен ба-
сым дық та ры ның бі рі – Ев ро па лық ба ғыт ты жан-жақ ты зерт теу, Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сы ның ха лы қа ра лық сая сат мә се ле сі не қо сыл ған 
үлес бо ла тын ды ғы қа рас ты ры ла ды. 

Түйін сөз дер: Қа зақ стан, Ев ро па лық одақ, дип ло ма тиялық бай-
ла ныс, ин тег ра ция, дек ла ра ция, хар тия, ан ти дем пинг, Дү ниежү зі лік 
сау да ұйымы, ин вес ти ция. 

Baigarayev Z.A.

Kazakhstan and  
European Union

This articles studies and analyzes the relationships between Kazakh-
stan and European Union, which is the most developed integrated unifica-
tion. These analyses show that the relationship with European Union that 
is well-experienced in almost all spheres, has a great potential on leading 
the Republic of Kazakhstan to the level of the most development countries. 
The main priorities of foreign policy of the Republic of Kazakhstan includes 
the important vector – thoroughly studying the European values that would 
contribute the favorite foreign policies in term of future integrations.

Key words: Kazakhstan, European Union, diplomatic relationship, in-
tegration, charter, antidumping, World Trade Organization, investment.

Бай га раев Ж.А.

Евро пейс кий  
Союз и Ка зах стан

В статье сде лан ана лиз от но ше ниям меж ду Рес пуб ли кой Ка за хс-
тан и Ев ро пейс ким Сою зом, ко то рый яв ляет ся вы со ко раз ви тым ин-
тег ри ро ван ным сооб ще ст вом. От ме че на важ ность дол гос роч но го 
сот руд ни чест ва с еди ным Ев ро пейс ким Сою зом, спо со бс твующего 
ус ко ре нию про цес са вк лю че ния Рес пуб ли ки Ка за хс тан в чис ло раз-
ви тых ст ран ми ра. Обоз на че на важ ность исс ле до ва ния Ев ро пей ско го 
нап рав ле ния, од ной из са мых важ ных век то ров и нап рав ле ний внеш-
ней по ли ти ки Рес пуб ли ки Ка за х стана, предс тав ляющей зна чи тель-
ный ин те рес в меж ду на род ной по ли ти ке Рес пуб ли ки Ка за хс тан. 

Клю че вые сло ва: Ка за хс тан, Ев ро пейс кий союз, дип ло ма ти че кие 
свя зи, ин тег ра ция, дек ла ра ция, хар тия, ан ти дем пинг, Все мир ная тор-
го вая ор га ни за ция, ин вес ти ция.
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы, Ал ма ты қ.  
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы еге мен ел ре тін де ха лы қа ра лық 
бай ла ныс жа сауға, өзі нің сырт қы саяса ты на ерек ше на зар ауда-
рып ке ле ді, өйт ке ні мем ле кет тің сырт қы саяса ты мем ле кет тік 
су ве ре ни тет тің ма ңыз ды эле ме нт те рі нің бі рі.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның әлем мем ле кет те рі мен тең құ-
қы лы жә не екі жақ қа да тиім ді қа рым-қа ты нас ор на ту ға да йын-
ды ғы, бү гін гі таң да дип ло ма тиялық бай ла ныс ор нат қан шет 
мем ле кет тер дің са ны ның көп ті гі дә лел. 

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның сырт қы саяса ты ның век тор-
ла ры мен ба сым дық та ры анық тал ған, Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сы ның сырт қы саяса ты ның век тор ла ры ның бі рі – Ев ро па лық 
ба ғыт. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның сырт қы саяса тын да ғы бас-
ты ба ғыт – Ев ро па лық Одақ ұйым ел де рі мен ын ты мақ тас тық ты 
да мы ту. 2008 жыл дың та мыз айын да Н.Ә. На зар баев 2009-2011 
жыл дар ға ар нал ған «Ев ро па ға жол» ат ты бағ дар ла ма сын ұсы-
нып, Ев ро па лық Одақ ел де рі ар қы лы жа ңа се рік тес тік ті қа лып-
тас ты ру дың бас ты ба ғыт екен ді гін атап өт ті. Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы ның Ев ро па лық ба ғыт та ғы сырт қы саяса ты екі дең гейде 
жү зе ге асып отыр, яғ ни бі рі Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Ев-
ро па лық Одақ пен, екін ші сі оның Ев ро па лық мем ле кет тер мен 
қа рым-қа ты на сы.

Ев ро па лық Одақ – әлем де гі ең да мы ған жә не ма ңыз ды ин-
тег ра циялық бір лес тік.

Ев ро па ны бі рік ті ру идеясы ның түп та мы ры тым те рең де, 
қа зір гі ин тег ра циялық тен ден циялар. Екін ші дү ниежү зі лік со-
ғыс тан ке йін  бас тал ды да, өзек ті мә се ле ге ай нал ды. Ев ро па лық 
әс ке ри қақ ты ғыс тар дың көп ші лі гі, екі ірі ев ро па лық мем ле кет 
– Фран ция мен Гер ма ния ара сын да ғы шиеле ніс сал да ры нан 
бол ған ды ғы бел гі лі, мі не осы қай шы лық тар ды жой ма йын ша, 
ев ро па лық ин тег ра ция ту ра лы айтудың  да ешбір ор ны бол ма-
ды. Фран ция мен Гер ма ния ара сын да ғы қай шы лық тар ды жою 
мә се ле сі ев ро па лық ел дер дің көп те ген мем ле кет жә не қо ғам 
қай рат кер ле рі нің на за рын да бол ды. Сөйт іп, Фран ция мен Гер-
ма нияны әс ке ри-саяси емес, эко но ми ка лық не гіз де бі рік ті ру 
идеясы туын дай ды. 

Екі атақ ты фран цуз, эко но мист Жан Мон не мен сая сат кер 
Ро бер Шу ман, Фран ция мен Гер ма ния өн ді рі сі нің екі не гіз гі са-
ла сы, кө мір мен бо лат бал қы ту са ла ла рын бі рік ті ру ді, сон дай-

ЕВРОПА ЛЫҚ ОДАҚ 
ЖӘНЕ ҚА ЗАҚ СТАН
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ақ уа кыт өте ке ле осы бір лес тік ке көр ші лес мем-
ле кет тер де қо сы луы мүм кін де ген ойды ұсын ды.

1950 жыл дың 9 ма мыр кү ні Фран ция ның 
сырт қы іс тер ми ни ст рі Р. Шу ман өз елі нің үкі-
ме ті нің аты нан дек ла ра ция жа риялай ды, ол дек-
ла ра цияда Фран ция мен Гер ма ния өн ді рі сі нің 
не гіз гі са ла ла рын, кө мір мен бо лат бір лес ті гі не 
бі рік ті ру идея сын ашық баян да ды. Р. Шу ман 
«Біз бос сөз ден нақ ты іс ке көш тік. Ев ро па да 
ын ты мақ үшін, бей біт ші лік үшін қыз мет ат қар-
дық. Ев ро па бей біт өмір ді қа лып тас ты ру үшін 
Фран ция мен Гер ма ния жа ңа Ев ро па ны құ ру ға 
жол ашып отыр. Бір тұ тас Ев ро па ның құ ры луы, 
ха лық тар дың тұр мыс жағ дайы ның жақ сар уына, 
өн ді ріс тің бір лі гі жә не ры нок тың ке неюі, ын-
ты мақ тас тық қа әке ле ді. Мен оған се нім ді мін.» 
– деп айт қан. Фран ция үкі ме ті осы идея мен 
Гер ма ния үкі ме ті не ұсы ныс жа сай ды. Кон рад 
Аде науэр бас қа рып отыр ған үкі мет бұл идея-
ны қол да ды. Көп ке шік пей бұл идеяны, Ита лия, 
Бельгия, ни дер лан ды мен Люк сем бург үкі мет-
те рі де қол да ды. Сөйт іп, 6 ев ро па лық мем ле кет 
Фран ция, Гер ма ния, Ита лия, Бельгия, Ни дер лан-
ды мен Люк сем бург Ев ро па ның кө мір мен бо лат 
бір лес ті гін құр ды, осы лай ев ро па лық ин тег ра-
ция бас та ла ды. 

1951 жы лы 18 сәуір кү ні 6 ел дің мем ле кет 
пен үкі мет бас шы ла ры, Па риж қа ла сын да Ев ро-
па лық кө мір мен бо лат бір лес ті гін құ ру ту ра лы 
ке лі сім ге қол қояды. Бұл ке лі сім 1952 жыл дың 
25 шіл де кү ні нен бас тап кү ші не ен ді. Бұл одақ 
Ев ро па да ғы ахуал ды түп кі лік ті өз ге рт ті. Ев ро-
па лық Одақ, ал ғаш қы 6 Ев ро па лық мем ле кет-
тен (Бельгия, Гер ма ния, Ита лия, Люк сем бург, 
Ни дер лан ды мен Фран ция) қа зір гі таң да 28 Ев-
ро па лық мем ле кет тер дің эко но ми ка лық жә не 
саяси бір лес ті гі не ай нал ды. 28-ші мем ле кет бо-
лып, 2013 жы лы Хор ва тия мем ле ке ті Ев ро па лық 
Одақ қа мү ше бол ды, мү ше лік ке ке зек те Ис лан-
дия, Ма ке до ния, Сер бия, Тур ция мен Чер но го-
рия мем ле кет те рі тұр. Ев ро па лық ин тег ра ция 
про цес і әлі  де жү ру де, бұл про це с ке көп те ген 
Ев ро па лық мем ле кет тер қо сы лу да. Уа кыт өте 
ке ле, бір лес кен Ев ро па құ ра мы 35 мем ле кет ке 
же туі мүм кін де ген жо ра мал бар. 

Ев ро па бі рі гу де, жер ша ры ның бас қа ре ги-
он да рын да ғы мем ле кет тер бір лес кен Ев ро па ға 
өз по зи цияла рын анық тай бас та ды. Ев ро па әлем 
мем ле кет те рі нің на за рын өзі не ауда ру да, өйт-
ке ні Ев ро па – ең ал ды мен энер ге ти ка лық ши кі-
зат тың сыйым ды жә не тұ ты ну на ры ғы; Ев ро па 
– тех ни ка мен тех но ло гияның ерек ше жо ғар ғы 
дең гейі; Ев ро па – көп те ген ел дер дің эко но ми ка-
сы на ка пи тал мен ин вес ти цияны экс порт тау шы; 

Ев ро па – өмір сү ру дің, бі лім мен ден сау лық сақ-
тау дың жо ғар ғы дең гейі. 

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы да өз на за рын Ев ро-
па ға ау дар ды. 1991 жы лы Ев ро па лық Одақ Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сын тәуел сіз мем ле кет деп 
та ны ды. 1993 жыл дың 15 сәуір кү ні Бель гияда 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның ел ші лі гі ашыл ды, 
со ны мен қа тар Ев ро па лық Одақ қа мү ше 7 мем-
ле кет пен Ев ро па лық Одақ ко мис сиясы Ал ма ты 
қа ла сын да өз ел ші лік те рін аш ты. 1994 жыл дың 
16-17 жел тоқ сан күн де рі Ев ро па лық энер ге ти-
ка лық хар тияға қол қойыл ды, бұл құ жат Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы тәуел сіз дік ал ған нан ке йін гі 
жа сал ған тұң ғыш ха лы қа ра лық құ жат бол ды. 
1995  жы лы 25 қаң тар кү ні Брюс сель қа ла сын-
да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Пре зи ден ті 
Н.Ә.  На зар баев пен Ев ро па лық Одақ ке ңе сі нің 
тө ра ға сы Л. Жюп пе Ев ро па лық Одақ пен Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы ның ара сын да әріп тес тік пен 
ын ты мақ тас тық ту ра лы ке лі сім ге қол қой ды. 
Со ны мен қа тар, қол қою рә сі мі не Ев ро па лық 
Одақ қа мү ше 15 мем ле кет тің сырт қы іс тер ми-
ни ст рле рі де қа тыс ты. Бұл ке лі сім 1999 жы лы 
1 шіл де кү ні кү ші не ен ді. Осы ма ңыз ды құ жат 
әлем де гі ең ірі эко но ми ка лық ин тег ра циялан ған 
бір лес тік пен жан-жақ ты саяси, эко но ми ка лық 
жә не мә де ни-гу ма ни тар лық ын ты мақ тас тық тың 
құ қық тық не гі зін қа ла ды. Қа зақ стан Рес пуб ли-
ка сы үшін осын дай құ жат қа қол қоюы, аса ірі 
же тіс тік бол ды. 

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы мен Ев ро па лық 
Одақ ара сын да ғы әріп тес тік пен ын ты мақ тас тық 
ту ра лы ке лі сім нің не гіз гі мақ са ты:

– Саяси мә се ле лер бо йын ша үне мі диа лог 
жүр гі зу ар қы лы ты ғыз саяси қа рым-қа ты нас ты 
да мы ту;

– Сауда, ин вес ти циалық жә не үйле сім ді 
эко но ми ка лық қа рым-қа ты нас ты қа лып тас ты ру; 

– Өза ра тиім ді эко но ми ка лық, әлеу мет тік, 
қар жы лық, аза мат тық, ғы лы ми, тех но ло гиялық 
жә не мә де ни ын ты мақ тас тық үшін не гіз жа сау;

– Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы де мок ра тиясы-
ның ны ғаюына ба ғыт тал ған жә не на рық тық эко-
но ми ка ға кө шу ді аяқ тауға ар нал ған іс-ша ра лар-
ды қол дау.

2000 жыл дың мау сым айын да Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы ның Пре зи ден ті Н.Ә. На зар баев Ев ро-
па лық Одақ ел де рі не рес ми са пар мен бар ды, са-
пар ба ры сын да Ев ро па лық ко мис сия, Фран ция, 
Авс трия жә не Бель гия мем ле кет те рі нің бас шы-
ла ры мен екі жақ ты кез де су лер өт кіз ді. Фран ция 
Пре зи ден ті Ж. Ши рак, Ев ро па лық ко мис сия тө-
ра ға сы Р. Про ди жә не Сол түс тік Ант лан ти ка лық 
альянс (НАТО) ұйымы ның бас хат шы сы Д.  Ро-
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бе рт сон мен кез дес ті. Кез де су лер ба ры сын да Қа-
зақ стан Ев ро па лық Одақ ел де рі нің Ор та Азия 
айма ғын да ғы бас ты се рік тес екен ді гі не зор ба ға 
бе ріл ді. Ев ро па лық ко мис сия тө ра ға сы Р.Про ди: 
«Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Ев ро па лық Одақ 
ел де рі мен эко но ми ка лық бай ла ныс тар ды ке-
ңейту жә не да мы ту жо лын да ғы қыз ме ті Ев ро па 
на ры ғы үшін өте қа жет бас та ма, энер ге ти ка лық 
ре су рс тар Ев ро па лық Одақ ел де рі үшін бас ты 
се рік тес тік пен ын ты мақ тас тық ты да мы ту ға бас-
ты ме же бо лып отыр», – де ді. 

2000 жыл дың 2 қа зан кү ні Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы ның Пре зи ден ті Н.Ә. На зар баев, Сырт қы 
іс тер ми ни ст рлі гі нің ке ңейт іл ген оты ры сын да, 
сөй ле ген сө зін де, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
сырт қы саяса ты ның ше шу ші ба сым ба ғыт та ры-
ның бі рі – сырт қы сая сат ты эко но ми за циялау 
бо лып та бы ла ды деп ерек ше атап өт кен бо ла тын. 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы сырт қы саяса ты ның 
функ цио нал дық мін дет те рі нің бі рі – Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы үшін, ең ал ды мен эко но ми ка лық 
тиім ді лік із деу. 

ХХІ ға сыр да мем ле кет тер ара сын да ғы сау-
да мен сау да қа ты нас та ры ның қа зір гі ха лы қа ра-
лық қа ты нас тар да ор ны ерек ше. Қа зір гі уа кыт та 
мем ле кет тер дің ара сын да тұ рақ ты сау да қа ты-
нас та рын да мы ту да ор нық ты ба ғыт қа лып тас ты. 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы да бұл үде ріс тер ден 
тыс қа ры кал ған жоқ. 

Әлем дік на рық үне мі да му да, сон дық тан  да 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның сырт қы эко но ми-
ка лық мүм кін ді гін тиім ді қол да ну үшін әлем дік 
на рық та ғы өз ге ріс тер мен ауыт қу лар ды үне мі 
зерт теп, бол жап оты ру қа жет. 

Жа һан да ну мен ин тег ра ция жағ да йын да қа-
лып тас қан ахуал, қа зір гі уа қыт та сау да ның әлем-
дік да му да не гіз гі үр діс екен ді гін көр сет ті. 2000 
жыл дың 9 қа зан кү ні Ев ро па лық Ке ңес ан ти дем-
пинг бо йын ша Ев ро па лық Одақ тың қаулы сы на 
қо сым ша ен гіз ді, яғ ни Ев ро па лық Одақ Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы ның эко но ми ка сын на рық тық 
деп та ны ды. Қаулы 2000 жыл дың 12 қа за нын да 
кү ші не ен ді, бұл қаулы ның Қа зақ стан Рес пуб ли-
ка сы мен Ев ро па лық Одақ ара сын да ғы екі жақ-
ты сау да ның да муы мен ны ғаюы үшін ма ңы зы 
зор. Ев ро па лық Одақ тың Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сы ның эко но ми ка сын на рық тық деп та нуы ма-
ңыз ды қа дам бо лып та бы ла ды. 

Ев ро па лық Одақ пен Қа зақ стан Рес пуб ли-
ка сы ара сын да ғы қа ты нас тар дың сәт ті дам уы н-
ың ар қа уын да бе рік эко но ми ка лық не гіз жа тыр. 
Соң ғы жы лда ры Ев ро па лық Одақ Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы ның Қы тай мен Ресейді ба сып оз ған 

сау да жә не ин вес ти циялық әріп те сі не ай нал ды. 
Біз дің ел дің эко но ми ка сы на са лын ған бар лық 
ин вес ти циялар дың 50% ас та мы жә не сырт қы 
сау да айна лым ының жар ты сы Ев ро па ның үле-
сін де. 

2015 жыл дың 11 айыны ның көр сет кіш те рі-
не қа ра сақ, Ев ро па лық Одақ пен Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы ара сын да ғы сырт қы сау да айна лы мы 
– 28,5 мил лиард дол лар ды құ ра ған, яғ ни 50,4%. 
2005 жыл дан 2015 жыл дың бі рін ші жар ты сы на 
де йін гі ара лық та Ев ро па лық Одақ ел де рі нен Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сы ның эко но ми ка сы на кел-
ген ті ке лей ин вес ти циялар дың жал пы ағы мы 
105 мил лиард дол лар ды құ ра ған.

2015 жыл дың 21 жел тоқ са нын да Астана қа-
ла сын да Ев ро па лық Одақ пен Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы ның ара сын да ке ңейт іл ген әріп тес тік пен 
ын ты мақ тас тық ту ра лы ке лі сім ге қол қойыл ды 
да, Ев ро па лық Одақ пен біз дің ел дің ара сын да ғы 
қа ты нас тар дың жа ңа ке зе ңі бас тал ды. 

Ал ғаш қы бо лып жа ңа ке лі сім нің қа жет ті лі гі 
ту ра лы, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Пре зи ден-
ті Н.Ә. На зар баев 2006 жы лы жел тоқ сан айын да 
Ев ро па лық ко мис сия ның тө ра ға сы Ж.М. Бар ро-
зу мен ке ліс сөз ба ра сын да ұсын ған бо ла тын, осы 
ба ғыт та бір не ше жыл дар бойы бел сен ді ке ліс сөз 
үр діс те рі жү ріп, 2014 жыл дың кү зін де мә ре сі не 
жет ті. 

Жа ңа ке лі сім 29 са ла ны қам ты ды, ол саяси 
мә се ле лер: ха лы қа ра лық жә не ай мақ тық қа уіп-
сіз дік, қа ру сыз да ну, сау да-эко но ми ка лық мә се-
ле лер: ин вес ти циялар, инф ра құ ры лым ды да мы-
ту. Со ны мен қа тар, ин но ва ция, мә де ниет, спорт 
жә не ту ризм сияқ ты бас қа да бірқа тар ба ғыт тар-
ды қам ты ды.

Ке лі сім де көр се тіл ген бар лық са ла лар дың 
ішін де гі ең ма ңыз ды сы, эко но ми ка лық са ла бо-
лып та бы ла ды. 

Жа ңа ке лі сім, қа зақ стан дық жә не ев ро па лық 
кә сіп кер лер дің сәт ті ын ты мақ тас ты ғы үшін қо-
лай лы жағ дай жа сап отыр. Ел ба сы Н.Ә.  На зар-
баев тың пі кі рін ше, Ев ро па лық Одақ пен Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы ның ара сын да ке ңейт іл ген 
әріп тес тік пен ын ты мақ тас тық ту ра лы ке лі сім ге 
қол қоюы, Ев ро па лық Одақ пен Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы қа ты нас та ры ның жа ңа та ра уын  аш ты. 

Жал пы, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Ев ро па лық 
Одақ пен іс кер лік, қо ғам дық-мә де ни бай ла ныс-
тар ды ке ңейтуге, транс порт тық жә не ком му-
ни ка ция лық инф ро құ ры лым ды да мы ту ға, сау-
да мен өза ра ин вес ти циялар ды, энер ге ти ка лық 
әріп тес тік тер ді, ин но ва циялық жә не бі лім ал-
мас ты ру ды ын та лан ды ру ға да йын .
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Европа лық Одақ және Қа зақ стан

Тұ рақ ты, өр кен де ген жә не бір тұ тас Ев ро-
па мен ұзақ мер зім ді ын ты мақ та су, Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның ұлт тық мүд де ле рі не то лық 
үйле сіп тұр, сон дай-ақ ел дің 2050 жыл ға де йін гі 
да му ст ра те гиясын да көр се тіл ген мақ сат тар мен 
мін дет тер ге жә не Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
сырт қы сая сат кон цеп циясы на да сәй кес.

Ев ро па лық Одақ тың әртүрлі са ла да ғы 
үл кен мүм кін дік те рі мен бі ре гей тә жі ри бе-
сін ес ке ре оты рып, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы 
әлем нің аса да мы ған 30 мем ле ке ті нің қа та ры-
на ену ге ба ғыт тал ған мін дет тер ді жү зе ге асы-
ру да Ев ро па лық одақ тың қол да уына се нім ар-
тып отыр.
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Мыр за бе ко ва Р.С., 
Бай бо ла то ва Ә.Ж

ХХ ға сыр дың екін ші  
жар ты сын да ғы Гер ма нияда ғы 

тү рік диас по ра сы жә не  
миг ра циялық үр діс

Ма қа ла да ХХ ға сыр дың екін ші жар ты сын да ғы Гер ма нияда ғы тү-
рік диас по ра сы ның миг ра циялық үр ді сі баян да ла ды. Зерт теу дің не-
гіз гі ны са ны –  не міс қо ға мын да ғы тү рік тер, миг ра циялық үр діс, сон-
дай-ақ, Гер ма нияның саяси эко но ми ка лық жағ дайы. Ма қа ла да 1961 
жыл дың 30 қа за нын да ғы Гер ма ния Фе де ра тив ті Рес пуб ли ка сы мен 
Түр кия ара сын да ғы «жұ мыс шы миг рант тар» жө нін де гі ке лі сім-шарт-
тың қа был да нуы,Түр кия дан уа қыт ша жұ мыс шы лар ды тар ту дың не-
гіз гі мақ са ты, се бе бі, оқи ға ба ры сы жә не тү рік аза мат та ры ның не міс 
қо ға мы на әлеу мет тік, мә де ни, саяси-эко но ми ка лық тұр ғы дан сі ңі суі 
көр се ті ле ді. Со ны мен қа тар осы та қы рып ты зерт те ген ға лым дар дың 
пі кі рі баян да ла ды.

Тү йін  сөз дер: Гер ма ния Фе де ра тив ті Рес пуб ли ка сы, миг ра циялық 
үр діс, гас тар байт ер лер, диас по ра, мар ги нал дық, де мог ра фия. 

Myrzabekova R.,  
Вауbolatova A.

Turkish diaspora in Germany and 
migration in the second half of 

the ХХ century

This article discusses the migration process of Turkish Diaspora in the 
second half of the twentieth century. The object of research is the Turks in 
German society, the process of migration and the political and economic 
state of Germany. The article said the agreement « attraction of  Turkish 
labor» for German labor market between Turkey and the Federal Republic 
of Germany in 1961, 30 October and aim to attract labor from Turkey, 
causes, the developments, impact of the Turkish diaspora to the social, 
cultural, economic and political system of German society. In addition, it 
explained briefly opinions of researchers on this subject.

Key words: German Federal Republic, the process of migration, mi-
grant workers, diaspora, marginalization, demography.

Мыр за бе ко ва Р.С.,  
Бай бо ла то ва Ә.Ж

Ту рец кая диас по ра в Гер ма нии 
и про цесс миг ра ции  

во вто рой по ло ви не ХХ ве ка

В дан ной статье расс мат ри вает ся миг ра ци он ный про цесс ту рец-
кой диас по ры во вто рой по ло ви не ХХ ве ка. Объект исс ле до ва ния – 
тур ки в не мец ком об ще ст ве, про цесс миг ра ции и по ли ти чес ко-эко-
но ми чес кое сос тоя ние Гер ма нии. В статье го во рит ся о сог ла ше нии 
«прив ле че ние ту рец кой ра бо чей си лы» для не мец ко го рын ка тру да 
меж ду Тур цией и Фе де ра тив ной Рес пуб ли кой Гер ма нии в 1961 го-
ду 30 ок тяб ря и цель прив ле че ния ра бо чей си лы из Тур ции, влия ние 
ту рец кой диас по ры на со ци альное-куль турное и по ли ти ко-эко но ми-
чес кое сос тоя ние не мец ко го об ще ст ва. Расс мат ри вает ся мне ния исс-
ле до ва те лей на эту проб ле му.

Клю че вые сло ва: Гер манс кая Фе де ра тив ная Рес пуб ли ка, миг ра-
ци он ный про цесс, гас тар байтеры, диас по ра, мар ги наль ность, де мо-
г ра фия.
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Миг ра циялық үр діс – қо ғам ның күр де лі түр де бір не ше ба-
ғыт бо йын ша өзегр уіне се беп бо ла тын үл кен төң ке ріс. Ол – ұл т - 
а ра лық бай ла ныс, мә де ниет тер дің то ғы суы, де мог ра фи ялық 
өз ге ріс тер, саяси қақ ты ғыс тар жә не өр ке ниет тің жа ңа ба ғыт-
та да муы не ме се құл ды ра уына алып ке ле ді. Сон дық тан да кез 
кел ген та ри хи ма ңы зы бар оқи ға ре тін де, кө ші-қон та қы ры бы 
та рих шы лар үшін зерт теу ге өзек ті. Та қы рып ты зерт теу ба ры-
сын да  көп те ген ма ңыз ды мә се ле нің бе ті ашы ла ды. Бір ұлт тың 
өз ге ұлт ме ке ні не қо ныс те буі, жа ңа ор та ға дағ ды ла нуы қо ғам-
ның бө лін бес бөл ше гі не айна луы күр де лі үр діс. Миг ра циялық 
үр діс тің ал ғы шарт та ры, се бе бі, сал да ры мен оқи ға ның да му же-
лі сін де қо ғам да  қан дай өз ге ріс тер орын ал ды жә не сол өз ге ріс-
тер әлем дік эко но ми ка мен сая сат қа ық па лын ти гі зе ме де ген 
мә се ле лер дің зерт те ліп тал да нуы ма ңыз ды. Миг ра циялық үр діс 
қо ғам ға өмір лік әсе рі нің ма ңыз ды лы ғы мен қа тар теория лық 
ғы лы ми  не гі зі де мог раф, эко но мист, әлеу мет та ну шы, сая сат та-
ну шы жә не та рих шы ма ман дар үшін күр де лі.

ХХ ға сыр дың со ңы мен ХХІ ға сыр дың ба сын да миг ра ция, 
ин тег ра ция, диас по ра мә се ле сін қа рас тыр ған не міс та рих на ма-
сы на қыс қа ша шо лу жа са сақ. 1970-1980 жыл да ры Гер ма нияда 
не міс зерт теу ші ле рін кө ші-қон мә се ле сі мен қа тар тү рік тер ге қа-
тыс ты зерт теу лер қы зық тыр ды. Мә се лен, М. Мат тес «ГФР гас-
тар байт ер ле рі» [1] ең бе гін де 1950 жыл дан 1970 жыл ға де йін гі 
гас тар байт ер лік тің бас та луы мен қа лып та су та ри хын қа рас ты-
ра ды. Со ны мен қа тар не міс та рих на ма сын да тү рік жұ мыс шы-
ла рын зерт теу ба ры сын да жал пы мә се ле ге қа тыс ты мә лі мет 
бе ре тін ең бек тер пай да бол ды. Р. Ка лак лер «ГФР-де гі тү рік 
әйел де рі» [2] ат ты зерт теу ең бе гін де Гер ма нияда өмір сү ріп жат-
қан тү рік әйел де рі нің ба тыс қо ға мы на сі ңі су үр ді сі қа лай жүр ді 
жә не қан дай қиын дық тар ды бас тан ке шір ді де ген мә се ле лер ді 
ті ке лей сұх бат жүр гі зу ар қы лы анық та ды. Яғ ни, бұл ав тор дың 
ең бе гі нің шы найылы ғы на оң ба ға бе ру ге бо ла ды. Со ны мен қа-
тар Ц. Эр циуес, Ц. Се но сак, И. Сельк, К. Ни ко де мус, Р. Гайб, 
Д. Гек тюрк тер ді [8] Гер ма нияда ғы тү рік диас по ра сы ның мә де-
ни құн ды лық та рын зерт теу қы зық тыр ды. Бұл құн ды лық тар ға 
көр кем әде биет, му зы ка, ки но жә не театр жа та ды. Тү рік диас по-
ра сы мә се ле сін же ке ас пек ті лер мен У. Ви ла мо виц-Ме лен дорф, 
А. Голд берг, Д. Халм, Т. Ба да вия, И. Ту чи [8] ат ты зер теу ші лер 

ХХ ҒА СЫР ДЫҢ ЕКІН ШІ 
ЖАР ТЫ СЫН ДА ҒЫ  

ГЕР МА НИЯДА ҒЫ ТҮ РІК 
ДИАС ПО РА СЫ ЖӘ НЕ 

МИГ РА ЦИЯЛЫҚ ҮР ДІС
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ХХ ға сыр дың екін ші жар ты сын да ғы Гер ма нияда ғы тү рік диас по ра сы жә не миг ра циялық үр діс

де қа рас тыр ған. Жал пы соң ғы жыл да ры не міс 
зерт теу ші ле рі ГФР-де гі миг ра циялық үр діс, ин-
тег ра ция, диас по ра мә се ле ле рін зерт теу ар қы-
лы қо ғам ның саяси-эко но ми ка лық жағ дайы ның 
кей бір тұс та рын ай қын дайды.

Гер ма нияда ғы тү рік тер дің эко но ми ка лық ас-
пек ті тұр ғы сы нан зерт теу ші тү рік ға лым да ры 
Фа рук Чен, Оз Гюр «ГФР жә не бас қа мем ле кет-
тер де гі жұ мыс шы тү рік тер – эко но ми ка лық күш 
ре тін де» [3] ат ты зерт теу ле рін де тү рік диас по-
ра сы ның не міс эко но ми ка сы на қос қан үле сі, тү-
рік эко но ми ка лық эли та сы ның қа ла нуы мен гас-
тар байт ер лер дің жал пы жағ да йын  баян дай ды. 
Олар дың пі кі рін ше, тү рік тер Гер ма нияда эко но-
ми ка лық күш ре тін де бас ты рөл ой най ды. Жем 
Шен тюрк пен Юнус Улус «ЕС жә не Гер ма ния: 
тү рік кә сіп кер ле рі нің эко но ми ка лық құ зі ре ті» 
[4] ат ты зерт теу ең бе гін де еуро па лық эко но ми-
ка ға тү рік биз нес мен де рі нің ти гіз ген ық па лын 
қа рас ты ра ды. Жал пы тү рік зерт теу ші ға лым дар-
дың мә лі мет те рі нің ба сым көп ші лі гі ота ны на 
орал ған миг рант тар мен Гер ма нияда тұ рып жат-
қан тү рік тер мен сұх бат нә ти же сін де алын ған. 

Ен ді гі ке зек те та рих на ма лық тұр ғы да та қы-
рып қа қа тыс ты ке ңес тік зерт теу ші лер С.Н.  Вла  - 
со ва, Т.С. Гу щи на,  Ю.Д. Кваш ни на, И.А.  Мельни-
ко ва, А.Г. Оси по ва, Н.С. Па пен ко [8] мә лі мет-
те рін тал да сақ. Атал ған зерт теу ші лер жұ мыс 
кү ші нің пай да ла ну се бе бі нің жал пы тен ден-
цияла рын, ор та ша да мы ған мем ле кет тен жо ға-
ры да мы ған мем ле кет ке жұ мыс шы лар жі бе ру дің 
ма ңыз ды лы ғын көр се ту ге ты ры са ды. Ав тор лар 
миг ра циялық үр діс тің се бе бін, жұ мыс шы жі бе-
ру ші жә не қа был дау шы мем ле кет тер ге қа тыс ты 
оң жә не те ріс тұс та рын зерт те ді. Не міс үкі ме ті-
нің Түр кия жұ мыс шы ла рын қа был дау да ғы не гіз-
гі көз де ге ні ар зан ең бек кү ші ар қы лы ма те ри ал-
дық  пай да ны ұл ғайту. Ше тел дік жұ мыс шы лар 
тұр ғы лық ты не міс хал қы қа ла ма ған қа ра, ауыр  
жұ мыс тар ды ат қар ды.

Байы р ғы не міс тұр ғын да ры на тү рік тер дің 
сі ңі сіп ке туі оңай бол ма ды. Тіп ті, өз де рі нің ұлт-
тық ұстаны мын бе рік сақ та ған тү рік тер жа ңа ба-
тыс тық мә де ниет ті қа был дау дан бас тарт ты. Тү-
рік тер дің «Уа қыт ша жұ мыс шы» пси хо ло гиясы 
не міс қо ға мы ны ның прин ци пі не сай сі ңіс уіне 
ке дер гі кел тір ді. Өйт ке ні, олар дың са на сын да 
мер зім ді жұ мыс уақы тын өте ген  соң ота ны на 
ора лу тұр ды. 

Ре сей лік та рих шы Н.Г. Ки реев [5] тү рік диас-
по ра сы ның та ри хын зерт тей оты рып, ал ғаш қы 
гас тар байт ер лік ке зең нен бас тап үл кен диас по-
ра дә ре же сі не жет кен ге де йін гі эво лю циялық 
да му ке зе ңін көр се те ді. Зерт теу ші С.В. По го-

рельс кий [6] жа рияла ған ма қа ла ла рын да Гер-
ма нияда ғы тү рік диас по ра сы ның жағ дайы мен 
не міс қо ға мы на ти гіз ген ық па лы на тал дау жа-
сай ды. Ол Еуро па мен Түр кия ның та лап та рын 
қа на ғат тан ды ра тын не міс әлеу ме ті мен тү рік 
үкі ме ті та ра пы нан құ рыл ған қо ғам дық ұйым ның 
ара сын да ғы саяси ас пек ті ге аса на зар ауда ра ды. 
Тү рік диас по ра сы ның мар ги нал ды жағ да йын  
зерт теу ші ға лым дар И.Н.Кос ти на, И.В. Аку ло ва, 
Р.Н. Али-За де, О.П.  Би би ко ва [7]. Тү рік тер дің 
өз мә де ниеті мен ту ған ті лі нен алыс тап, бі рақ 
со ғұр лым не міс қо ға мы на да сі ңі се ал мауы не-
міс тер үшін де, миг рант тар үшін де қиын дық-
тар ту дыр ған. Бұл жағ дай қо ғам да ғы ұлт-ара лық 
қай шы лық тар ту дыр ған ды ғы сөз сіз. Жал пы бұл 
та қы рып ба тыс тық зерт теу ші лер дің ең бек те рін-
де де кез де се ді. У. Ман ко, А.Эрул маз, Г. Пи рик, 
М. Бай сер [8] ең бек те рін де. Ба тыс зерт теу ші ле рі 
ішін де бұл мә се ле ге қы зы ғу шы лық біл дер ме ген 
не гі зін де ағыл шын дар. Олар дың зерт теу ле рін де 
нақ ты тү рік диас по ра сы на қа тыс ты мә лі мет бе-
ріл ме ген. Олар жал пы шы ғыс тан ба тыс қа ба ғыт-
тал ған им миг ра ция мә се ле сін қа рас ты ра ды.

Та ри хна ма лық мә се ле ні қа рас ты ру ба ры сын-
да біз мы на жағ дай лар ды анық тай мыз. Зерт теу-
ші лер дің ба сым көп ші лі гі жал пы ла ма мә лі мет 
бе ре тұ ра, же ке ас пек ті лер ді де қа рас ты ра ды. 
Мы са лы, эко но ми ка лық, мә де ни бай ла ныс тар. 
Кей бір ба тыс тық зерт теу ші лер тү рік диас по ра сы 
та қы ры бын ГФР үшін қа уіп  ту ды ра тын мә се ле 
ре тін де қа рас ты ра ды. Мә се лен, ді ни тұр ғыдан 
ис лам ді ні мен хрис тиан ді ні нің ара ла суы мен  
ба тыс тық тар дың ис лам да ну үр ді сі. Не міс ав тор-
ла ры тү рік миг рант та ры ның же ке мүд де ле рі не, 
олар дың ба тыс қо ға мы на сі ңі су үр ді сін де қан дай 
қиын дық тар ға тап бол ды де ген  мә се ле лер ге аз 
мән бер ген. Ал тү рік ав тор ла ры гас тар байт ер-
лер дің қо ғам ға қиын дық пен бейім делуін  не міс 
қо ға мы нан кө ре ді. Жал пы, атал ған зерт теу ші лер 
Гер ма нияда ғы тү рік диас по ра сы, шы ғыс пен ба-
тыс өр ке ниеті нің бай ла ны сы, ин тег ра циялық үр-
діс пен мә де ниет тің ық па лы жай лы құн ды мә лі-
мет бе ре ді.

XX ға сыр дың екін ші жар ты сы нан бас тап жер 
ша ры ның көп те ген мем ле кет те рін де әлем дік дең-
гейде гі  миг ра циялық үр діс тер орын ал ды. Үр діс 
қо ғам ның әлеу мет тік, ді ни, мә де ни, эконо ми ка-
лық жә не саяси тұр ғы дан өз ге ріс ке ұшы ра уына 
ық пал ет ті. Әсі ре се, екін ші дү ниежү зі лік со ғыс-
тан ке йін  Ба тыс Еуро па ел де рі нің, со ның ішін де 
Гер ма нияның іш кі жағ дайы миг рант тар ды тар ту 
ор та лы ғы на ай нал ды. Мем ле кет ті қайта ор ны на 
кел ті ру мақ са тын да кә сі по рын дар ашыл ды, жұ-
мыс орын да ры ның кө бе йіп , жұ мыс кү ші нің же-
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тіс пеуші лі гі бас қа мем ле кет тер ден ең бек ете тін 
адам дар ды та лап ет ті. Не міс қо ға мы ше тел дік 
жұ мыс шы лар ды Ита лия, Гре кия, Ис па ния, ке йін  
Түр кия мем ле ке ті нен тарт ты. Қо ныс ауда рыл-
ған дар дың ал дың ғы ор нын да тү рік аза мат та ры 
бол ды. Нә ти же сін де, тү рік тер не міс қо ға мы ның 
бө лін бес бөл ше гі не ай нал ды. Дәл сол уа қыт-
та Түр кияда жұ мыс сыз дық тың дең гейі жо ға ры 
бол ды. Түр кия  үкі ме ті Ба тыс Гер ма нияға тү рік 
гас тар байт ер ле рін жұ мыс шы ре тін де жал дау ға 
ұсы ныс біл дір ді. Алай да, не міс қо ғам дық қыз ме-
ті мен ең бек жө нін де гі ми ни ст рі Тео дор Бланк өз 
та ра пы нан қар сы лы ғын ашық жа рияла ды. Ол екі 
мем ле кет ара сын да мә де ни ұқ сас тық тың мүл дем 
жоқ ты ғын жә не ке дей ел ді-ме кен дер де гі жұ мыс-
сыз дық ты ал ды ға тарт ты. 

Бі рақ, сырт қы саяси жағ да йын да ғы бір ша ма 
қиын дық тар ми ни стр дің қар сы лы ғын орын дай 
ал ма ды. Мы са лы, НАТО құ ра мын да ғы мем ле-
кет тер мен Вар ша ва ке лі сі мі нің мү ше ле рі мен 
саяси қар сы лық тар орын ал ған. Дәл осы жы лы 
Бер лин қа быр ға сы тұр ғы зыл ды. Әлеу мет тік на-
рық тық ша ру ашы лық тың но байы жа са лын ды. 
Нә ти же сін де Гер ма ния мем ле ке ті Түр кия мен 
жұ мыс шы лар жө нін де ке ліс сөз дер жүр гіз ді. 
1961 жы лы 30 қа зан да Гер ма ния Фе де ра тив ті 
Рес пуб ли ка сы мен Түр кия мем леке ті ара сын да 
«жұ мыс шы миг рант тар ды жұ мыс қа тар ту» жө-
нін де гі ке лі сім ге қол қой ды, ке лі сім тү рік аза-
мат та ры ның уа қыт ша жұ мыс қа ор на лас уына 
мүм кін дік бер ді. 1963 жы лы ма мыр айы ның 15-і 
тү рік тер үшін Гер ма нияда «Anadolu» га зе ті нің 
ал ғаш қы ти ра жы шық ты. Тү рік тер Гер ма нияға 
гас тар байт ер лер ре тін де ке ліп, көп ші лі гі қал-
ған өмі рін сон да сү ру ге қа лып қой ды. Ке лі сім 
ая сын да, Стам бул қа ла сын да не міс қыз мет жө-
нін де гі  өкіл ді лі гі ашыл ды. Өкіл ді лік жал да ма-
лы жұ мыс шы лар ды із деп, тір кеу мен айна лыс ты. 
Түр кияға жұ мыс шы эмиг рант тар ды Гер ма нияға 
жі бе ру дің екі тиім ді се бе бі бол ды. Бі рін ші ден, 
тү рік ер аза мат та ры ше тел де жұ мыс іс теп, жақ-
сы та быс та уып , ота нын да ғы от ба сын асы рай 
ала тын бол ды. Екін ші ден, тү рік жұ мыс шы ла ры 
кә сіп тік дең ге йін  жо ға ры ла тып, елі не жа ңа тех-
ни ка лық бі лім, тә жі ри бе мен  ора лып, ота нын да 
да іс  жү зін де жү зе ге асы ра ды. Гер ма нияда жұ-
мыс сыз дар са ны 94.856 адам тір кел ді. Со ны мен 
қа тар, жал пы бос жұ мыс орын дар са ны 572.758. 

Гер ма нияда ғы тү рік жұ мыс шы ла ры ның кө-
ші-қон  та ри хын екі ке зең ге бө лу ге бо ла ды: Ал-
ғаш қы ке зең – 1961 жыл дан бас тап 1973 жыл 
ара лы ғы, ке йін гі 1975 жыл дан бас тап қа зір гі уа-
қыт қа де йін . Ха лық са на ғы мә лі мет те рі бо йын-
ша 1961 жы лы тү рік аза мат та ры ның са ны ша ма-

мен 7117 бол ды [9]. Осы жағ дай Гер ма нияның 
әлеу мет тік-де мог ра фиялық жағ да йын  өз ге ріс ке 
ұшы рат ты. Ен ді үкі мет та ра пы нан Гер ма нияға 
тү рік жұ мыс шы ла ры ның келуін  уа қыт жа ғы-
нан те жеу жос пар лан ды. Сол се беп ті, тү рік тер ді  
италья лық тар, грек тер мен ис пан дық тар се кіл ді 
«гас тар байт ер лер» – «уа қыт ша жұ мыс шы лар» 
деп ата ды. Жұ мыс шы лар екі жыл дық жұ мыс 
мер зі мін орын дап, ота ны на ора ла ды деп бол-
жал ды. Осы лай ша, не міс үкі ме ті Гер ма нияда 
тү рік аза мат та ры ның тұр ғы лық ты хал қы бо лып 
кет пе уін  қа да ға ла ды. Бі рақ үш жыл өт кен нен 
соң, не міс жұ мыс бе ру ші ле рі нің сұ ра ны сы мен, 
Гер ма ния мен Түр кия ара сын да ғы жұ мыс шы лар 
жө нін де гі ке лі сім жа ңар ды. Жұ мыс шы лар дың 
ең бек жө нін де гі ке лі сімшар ты ұзар тыл ды. Оған 
се беп бол ған екі жағ дайды көр се ту ге бо ла ды:

Бі рін ші ден, жұ мыс шы лар ды ел ге та сы мал-
дау көп қар жы ны та лап ет ті. Екін ші ден, жұ-
мыс қа кел ген жа ңа ше тел дік тер ді кә сіп ке оқы ту 
қым бат бол ды. Са лыс тыр ма лы түр де бұ рын ғы 
ең бек ету ші лер әл де қай да тә жі ри бе лі бол ды. Ке-
йінірек, тү рік жұ мыс шы ла ры на от ба сы ла ры мен 
бі рі гу ге рұқ сат етіл ді. Гер ма нияда 1961-1973 
жыл дар ара лы ғын да 2,7 мил лион тү рік аза мат та-
ры жұ мыс қа өті ніш біл дір ді. Бі рақ олар дың 750 
мың дайы ға на мем ле кет ке ор на ла су ға  рұқ сат ал-
ды [9]. 

1973 жы лы ха лы қа ра лық мұ най дағ да ры сы-
на бай ла ныс ты ше тел ден жұ мыс шы қа был дау 
үр ді сі уа қыт ша тоқ та тыл ды. Бі рақ 1975 жы лы 
тү рік гас тар байт ер ле рі не от ба сы ла ры мен қайта 
қауышу ға рұқ сат бе ріл ді. Бұл өз ке зе гін де тү рік 
жұ мыс шы ла ры ның екін ші тол қы ны ның қо ныс 
аудар уына алып кел ді. Зерт теу ші лер дің пайым-
да уын ша, жұ мыс іс теуге кел ген тү рік аза мат та-
ры ның жар ты сы на жуығы ел де тұр ғы лық ты қа-
лып, екін ші жар ты сы ота ны на орал ған. 

Түр кия үкі ме ті Гер ма нияда ғы отан дас та-
ры на бі лім мен мә де ниет са ла сын да көп қол-
дау жа са ды. Мә се лен, ме шіт құ ры лы сын, тү рік 
ті лін де са бақ бе ре тін мек теп тер са лу жа ғы нан 
қар жы лан дыр ды. Со ны мен қа тар, ше тел де гі тү-
рік аза мат та ры на қа тыс ты қос аза мат тық за ңы-
на тү зе ту лер ен гіз ді. Түр кия үкі ме тін ше тел де гі 
отан дас та ры ның жа ңа қо ғам ға бейім де луі мен 
олар ды тол ған ды ра тын мә се ле ле рі алаң дат ты 
жә не олар дың ұлт тық ті лі, мә де ниетін ұмыт пай 
ұр пақ та ры на дә ріп те уін  қа да ға ла ды.

1980 жыл да ры миг ра циялық заң на ма ның 
ли бе рал дан уын ан ке йін , Таяу Шы ғыс, Шы ғыс 
Еуро па, Ор та Азияда ғы саяси өз ге ріс тер орын 
ал ды. Бұл  уа қыт та Гер ма нияда тү рік тер дің қо-
ға мы қа лып та са бас та ды. Бұл не міс қо ға мы на 
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ХХ ға сыр дың екін ші жар ты сын да ғы Гер ма нияда ғы тү рік диас по ра сы жә не миг ра циялық үр діс

қа уіп ті әлеу мет тік кө рі ніс ре тін де қа был да на 
бас та ды. 1983 жы лы «Ота ны на ора ла тын дар 
үшін кө мек» ат ты заң ая сын да Түр кияға ке рі 
қайтатын дар үшін же ңіл дік ре тін де ере сек адам-
ға 10 мың мар ка, ал ба ла лар үшін 1,5 мың мар-
ка тө ле не ді [10]. Алай да, бұл заң Гер ма ния үшін 
өз мақ са ты на жет пе ді. Ота ны на кет кен жұ мыс-
шы лар Түр кияда тұ ра ал май, әртүрлі сыл тау мен 
қайта Гер ма нияға орал ған. 

1990 жыл да ры тү рік миг рант та ры ның Гер-
ма нияға бейім де луі ді ни, мә де ни жә не тұр мыс-
тық си пат та бол ды. Ке лу ші лер дің са ны жыл 
са йын  ар та түс ті. Мем ле кет олар дың уа қыт ша 
ста ту сын сақ тай ал ма ды. Миг рант тар уа қыт өте 
саяси құ қық қа ие бо лып, же ке ұйым дар құ ра 
бас та ды. Олар со ци ал-де мок рат тар дың жер гі-
лік ті ең бек жө нін де гі жи на лыс та ры на қа ты сып, 
әкім ші лік жұ мыс та ры на ара ла са бас та ды. Тү-
рік тер дің ді ни қа ғи да ла ры не міс тер та ра пы нан 
оң қа был дан ба ды. Миг рант тар үшін ал ғаш қы да 
әлеу мет тік тұр ғы дан қиын дық тар ту ғыз ған – бі-
лім алу, жұ мыс сыз дық, не міс ті лін иге ру де гі 
қиын дық тар, жер гі лік ті мә де ниет ке үйре ну жә не 
ме ди ци на лық қыз мет көр се ті лу бол ды. 1993 жы-
лы Гер ма ния үкі ме ті миг рант тар ды үй жай мен 
қам та ма сыз ету ту ра лы заң ды алып тас та ды. Бұл 
тү рік тер дің келуіне ке дер гі ре тін де қол да ныл ған 
әре кет бол ды. ГФР-да заң сыз миг ра циялық үр-
діс кү шей ді. Қо ныс ауда ру шы лар кө бе йіп , жыл-
дан жыл ға са ны ар та түс ті. Қо ныс ауда рыл ған-
дар үшін аза мат тық алу қиын дау бол ды. Алай да, 
1991-1999 жыл дар да ғы аза мат тық ту ра лы заң 
Гер ма нияда туыл ған ба ла лар ға аза мат тық алу-
ға рұқ сат етіл ді. 2000 жы лы 1990 жыл дан ке йін  
туыл ған дар ға аза мат тық бе ру ту ра лы заң қа был-
дан ды. Не міс үкі ме ті тү рік тер ге қос аза мат тық қа 
рұқ сат бер ме ді. Бі рақ, 18 жас тан 23 жас ара лы-
ғын да ғы аза мат тар ға аза мат тық таң дау ға рұқ сат 
етіл ді [11]. 

Тү рік тер ді өз де рінің ата-дәс тү рі мен бай ла-
ныс ты ру шы құ ра лы – дін бол ды. 2009 жы лы 
63,2% мұ сыл ман ел ді ме кен де рі тір кел ді. Миг-
рант тү рік тер ді ни қа ғи да ла ры на бе рік бол ды, 

ме шіт тер дің са ны кө бей ді. Ке йін гі тү рік ұр пақ-
та ры үшін не міс қо ға мы на бейім де лу ал қаш қы 
тол қын ға қа ра ған да же ңіл бол ды. Бі рақ тіл жа ғы 
қиын дық ту ғыз ды. Гер ма нияда ғы мек теп тер, жо-
ға ры оқу орын да рын да тү рік тер ге не міс ті лін де-
гі оқу бағ дар ла ма ла рын иге ру жер гі лік ті ұлт қа 
қа ра ған да қиын еді. Күн де лік ті тір ші лік те тү рік 
тіл ді қол дан ған да не міс ті лі нің кей бір сөз де рі 
мен тір кес те рін қо са пай да ла ну, не ме се не міс 
ті лін де сөй леу ба ры сын да тү рік ше тір кес тер ді 
қо сып жі бе ру се кіл ді тіл ге қа тыс ты қиын дық тар 
бол ды. Бі рақ бұл қиын дық тар ға қа ра мас тан тү-
рік тер са па лы жо ға ры бі лім алып, ма ман дық та-
ры бо йын ша не міс тер мен қа тар ең бек ету де. 

Со ны мен, өзі нің 55 жыл дық та ри хы бар тү-
рік диас по ра сы ның  өкіл де рі Гер ма нияда не міс 
аза мат ты ғын алуы мен қа тар жо ға ры бі лім алып, 
мә де ни, саяси тұр ғы дан Еуро па, со ның ішін-
де Гер ма нияға зор ық па лын ти гі зу де. Олар же-
ке мен шік иеле ну мен қа тар ГФР эко но ми ка сы на 
үл кен үлес қос ты. Қа зір гі таң да Гер ма нияда 80 
мың ға жуық тү рік биз нес мен де рі не тиесі лі ком-
па ниялар бар, 57 мың нан аса тү рік тер же ке биз-
нес те рін жүр гі зу де. Со ны мен қа тар саяси өмір де 
«жа сыл дар» пар тиясы ның өкі лі Джем Өз де мир, 
«со ци ал-де мок рат» пар тиясы ның өкі лі Ву рал 
Огер ді айт ып ке ту ге бо ла ды. Мә де ни өмір де жа-
зу шы жә не акт ри са  Эми не Сев ги Оз да мар, жур-
на лист әрі жа зу шы Эр туг рул Оз кок, ре жис сер, 
сце на рий жа зу шы, ак тер Фа тих Акын [12]. Жал-
пы, тү рік тер Гер ма нияға қа ра пайым жұ мыс шы 
ре тін де ке ліп, жер гі лік ті не міс ұл ты мен тең дә-
ре же де гі ұлт ста ту сы на кө те рі ліп үл гер ді. Қо ғам-
ның бө лін бес бөл ше гі не айна ла тұ ра, ары қа рай-
ғы да му дың шы ңы на же ту ге нық бейім де лу де. 
Бұл үр діс не ні көр се те ді? Яғ ни, әлем дік миг ра-
циялық үр діс бұл адам зат тық, мем ле кетара лық, 
ұлтара лық бай ла ныс ты ығыс ты ра тын да, бі рік ті-
ре тін де жә не шиеле ніс ті ріп қо ғам ның жа ңа да-
му са ты сын көр се те тін күр де лі үр діс. Бұл құ бы-
лыс тү рік диас по ра сы ның гас тар байт ер бо лып 
ке ліп, не міс қо ға мын да тү рік эли та сы на айна лу 
про це сін анық көр сет ті.

Əде биет тер
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Эко но ми чес кое по ло же ние 
Аф га ни стана в 50-70-е го ды  

XX ве ка

В статье раск ры вает ся эко но ми чес кое по ло же ние Аф га ни стана 
в 50-70-е го ды XX ве ка, пос ле при хо да к влас ти М. Дауда. Расс мат-
ри вает ся сущ ность про во зг ла шен но го кур са на рас ши ре ние ро ли 
го су да рс тва в эко но ми ке ст ра ны, ко то рый сво дил ся к про ве де нию 
зе мель ной ре фор мы, ор га ни за ци он ным из ме не ниям в ру ко во дс тве 
сельс ких хо зяй ст вом, при ня тию за ко на об иност ран ных ка пи та ло - 
в ло же ниях, ре фор ми ро ва нию бан ковс кой сис те мы, раз ра бот ке 
проек та раз ви тия де ре вень, под го тов ке спе циалис тов в об лас ти сель-
ско го хо зяй ст ва. Ста тис ти чес кие ма те ри алы по мо гают по ка зать ра-
зи тель ные пе ре ме ны, произо шед шие за пе ри од про ве де ния мо дер-
ни за ции сель ско го хо зяй ст ва – от весь ма при ми тив но го сос тоя ния 
сель ско го хо зяй ст ва до на ча ла ис поль зо ва ния дос ти же ний нау ки и 
тех ни ки. 

Клю че вые сло ва: эко но ми чес кое по ло же ние Аф га ни стана, под-
го тов ка на циональ ных кад ров, на циональ ный до ход, кре дит ные 
коопе ра ти вы, сель ское хо зяй ст во. 

Miimanbayeva F.N.,  
Alavi Said Agha Reza

The economic situation in 
Afghanistan In the 50-70-ies of 

XX century

The article deals with the economic situation in Afghanistan after com-
ing to power, Daoud in 50-70 – ies of XX century. The essence of declara-
tion of the extension of the state’s role in the economy, which is to carry 
out land reform, organizational changes in the management of agricul-
ture, the adoption of the law on foreign investment, reform of the banking 
system, the drafting of the development of villages, training of specialists 
in the field of agriculture. Statistical materials help to show the dramatic 
changes that have taken place during the period of modernization of ag-
riculture – from a very primitive state of agriculture before the start of the 
use of science and technology.

Key words: the economic situation in Afghanistan, training of national 
staff, national income, credit cooperatives, agriculture.

Мий ман баева Ф.Н.,  
Ала ви Саид Аг ха Ре за

ХХ ға сыр дың  
50-70 жыл да рын да ғы  

Ауғанс тан ның эко но ми ка лық 
жағ дайы

Ма қа ла да М. Дауд би лі гі ке зін де гі XX ғ. 50-70 жж. Ауға ныс тан-
да ғы эко но ми ка лық жағ дай қа рас ты рыл ған. Эко но ми ка да ғы мем ле-
кет рө лі нің ар ту кур сы анық та лып, он да ғы жер ре фор ма ла ры, ауыл 
ша ру ашы лы ғын жүр гі зу де ұйым дас ты ру лық өз ге ріс тер, ше тел дік ка-
пи тал са лу шы лық жө нін де гі заң ның қа был да нуы, банк жүйесі нің ре-
фор ма ла нуы, ауыл дар ды да мы ту жо ба сы, ауыл ша ру ашы лы ғы са ла-
сын да ғы ма ман дар ды да йын дау қа рас ты рыл ған. Ма қа ла да бе ріл ген 
ста тис ти ка лық көр сет кіш тер ауыл ша ру ашы лы ғы мо дер ни за циясы 
ке зін де гі ерек ше лік тер ді, яғ ни, қа ра пайым ша ру ашы лық тү рі нен ғы-
лы ми тех ни ка қол да ны сы на де йін гі өз ге ріс тер ді ай қын дайды. 

Тү йін  сөз дер: Ауға нс тан ның эко но ми ка лық жағ дайы, ұлт тық 
кадр лар ды да йын дау, ұлт тық та быс, кре дит тік кооп реатив тер, ауыл 
ша ру ашы лы ғы.
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В сен тяб ре 1953 го да, в ус ло виях, ког да Аф га нис тан на хо-
дил ся в по ло се эко но ми чес ких неу ря диц, ко роль За хир-шах 
по ру чил ру ко во ди те лю «На циональ но го пуш тунс ко го клу ба», 
своему двою род но му бра ту и зя тю Му хам ма ду Дауду сфор ми-
ро вать пра ви тель ст во. С это го вре ме ни он  стано вит ся на це лую 
чет верть ве ка са мой влия тель ной, клю че вой фи гу рой на аф га нс - 
 ком го су да рст вен ном олим пе. 

В 1954 г. в ст ра не был про во зг ла шен курс «по ли ти чес ки 
ру ко во ди мой эко но ми ки» на ря ду с ры ноч ной эко но ми кой. По-
ли ти ка «ру ко во ди мой эко но ми ки» соз дает воз мож нос ти для 
рас ши ре ния со ци аль ной ба зы ре ги она» [1]. Хо тя го су да рст-
вен ное ре гу ли ро ва ние на прак ти ке ох ва ты вает лишь час ть эко-
но ми ки, тем не ме нее, оно спо со бс тво ва ло ус ко ре нию тем пов 
рос та произ во дс тва, улуч ше нию ма те ри ально го и фи нан со во-
го по ло же ния ст ра ны, спо со бс твует уве ли че нию за ня тос ти на-
се ле ния [2]. 

Взя тый в 50-60 гг. XX в. пра ви тель ст вом Аф га ни стана курс 
на рас ши ре ние ро ли го су да рс тва в эко но ми чес кой жиз ни ст ра ны 
осо бый ак цент сде лал на раз ви тие та ких от рас лей эко но ми ки, 
как ст рои тель ст во, осо бен но до рог, энер ге ти ки, соз да нию про-
мыш лен ных предп рия тий, раз вед ку и до бы чу по лез ных ис ко-
пае мых, сти му ля цию внеш ней тор гов ли, ук реп ле ние кре дит ной 
сис те мы. Уде ляет ся боль шое вни ма ние под го тов ке на циональ-
ных кад ров. Де сят ки ты сяч аф ган цев по лу чи ли раз лич ные ра-
бо чие спе ци аль нос ти, ты ся чи мо ло дых лю дей ста ли учить ся за 
гра ни цей. Все эти ме ры спо со бс твуют рос ту произ во дс тва, уве-
ли чи вают за ня тос ть на се ле ния. 

Рас ши ряет ся план дол гос роч ной зе мель ной ре фор мы. Га-
зе та «Анис» от 14 де каб ря 1954 г. сооб ща ла, что на ча лась под-
го тов ка к сос тав ле нию пла нов эко но ми чес ко го раз ви тия ст ра-
ны [3]. 

Пос ле ана ли за эко но ми чес ко го по ло же ния ст ра ны бы ли 
сфор ми ро ва ны раз лич ные ко ми те ты: по воп ро сам фи нан сов, 
тор гов ли, гор но до бы ваю щей про мыш лен нос ти, сель ско го хо-
зяй ст ва, транс пор та и ком му ни ка ций. На них воз ла га лись обя-
зан нос ти под го то вить конк рет ные пред ло же ния для вк лю че ния 
в об щий план эко но ми чес ко го раз ви тия. Кро ме то го, в том же 
ми нис терс тве был соз дан Де пар та мент эко но ми ки, в обя зан-

ЭКО НО МИ ЧЕС КОЕ  
ПО ЛО ЖЕ НИЕ  

АФ ГА НИ СТАНА  
В 50-70-Е ГО ДЫ  

XX ВЕ КА
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ность ко то ро го вхо ди ло сос тав ле ние бюд же та и 
конт роль за его рас хо до ва нием. В га зе те «Ис лах» 
от 11 де каб ря 1954 го да бы ли пе ре чис ле ны проб-
ле мы, ко то ры ми предс тояло за ни мать ся упо мя-
ну тым ко ми те там. «Так, ко ми тет по во про сам 
сель ско го хо зяй ст ва дол жен был ре шать проб ле-
мы уве ли че ния уро жай нос ти, улуч ше ния об ра-
ба ты ваемых зе мель, соз да ния зем ле дель ческих 
ко опе ра ти вов и раз ви тия шел ко во дс тва. Ко ми-
тет по воп ро сам транс пор та и пу тей сооб ще ния 
дол жен был исс ле до вать проб ле мы улуч ше ния 
ра бо ты транс пор та, ук реп ле ния транс порт но-
го шир ке та (ак ционер ной ком па нии) в ка че ст ве 
централь ной транс порт ной ор га ни за ции, соз да-
ния го су да рст вен ной транс порт ной ор га ни за ции 
для наб лю де ния за вы пол не нием по ло же ния о 
транс пор те, сос тав ле ния пла нов, соз да ния воз-
душ но го сооб ще ния, ст рои тель ст ва до рог. Ко ми-
те ту по бан ковс ким воп ро сам пред ло же но бы ло 
изу чать проб ле мы уп рав ле ния кре дит ной сис те-
мой, установ ле ния конт ро ля над пос туп ле нием 
ва лю ты, оп ре де ле ния по ли ти ки бан ков, сос тав-
ле ния за ко нов о бан ках. Ко ми тет по воп ро сам 
про мыш лен нос ти – оп ре де ле ние це лей раз ви тия 
про мыш лен нос ти, установ ле ния ль гот для про-
мыш лен нос ти, оп ре де ле ние ст рук ту ры уп рав ле-
ния про мыш лен ностью, установ ле ние конт ро ля 
над про мыш лен нос тью. А ко ми те ту по до бы че 
по лез ных ис ко пае мых бы ло по ру че но изу чать 
нед ра, оп ре де лять объем до бы чи при род ных ре-
сур сов, под го тав ли вать пред ло же ния пра ви тель-
ст ву по объе мам фи нан си ро ва ния и прив ле кать 
иност ран ных спе циалис тов и ин вес то ров в соот-
ве тс твующие об лас ти до бы чи по лез ных ис ко-
пае мых» [4].

Пра ви тель ст во Дауда ст ре ми лось к по лу че-
нию фи нан со вой по мо щи как на Вос то ке, так и 
на За па де. В ап ре ле 1954 го да был при нят за кон 
об иност ран ных ка пи та лов ло же ниях, пре дус мат-
ри вав ший дос туп иност ран ных ка пи та лов во все 
от рас ли аф га нс кой эко но ми ки. 

В ав гус те 1954 го да с целью бо лее эф фек-
тив но го пла ни ро ва ния эко но ми ки ми ни стр фи-
нан сов Аб дул Ма лек Ра хим зай при нял на се бя 
так же ру ко водс тво ми нис терст вом на циональ-
ной эко но ми ки. На ча лось ре фор ми ро ва ние бан-
ковс кой сис те мы. В 1954 -1955 гг. бы ли соз да-
ны три но вых бан ка – Ст рои тель но-ипо теч ный 
банк, Сель ско хо зяй ст вен ный банк и тор го вый 
банк «Де Пуш ту ни Тад жа ра ти Банк», от ме не ны 
ог ра ни че ния на ввоз 101 наиме но ва ния пред ме-
тов рос ко ши [5].

В июле 1955 го да Аф га нис тан был при нят в 
чле ны Меж ду на род но го бан ка ре ко нст рук ции и 

раз ви тия и Меж ду на род но го ва лют но го фон да. 
В сен тяб ре 1955 го да пар ла мент ут вер дил ре ше-
ние о при соеди не нии Аф га ни стана к сог ла ше-
нию о Меж ду на род ном бан ке ре ко нст рук ции и 
раз ви тия и Меж ду на род ном ва лют ном фон де, 
зак лю чен но му 22 июня 1954 г. на кон фе рен ции 
ООН в Брет тон-Вуд се (США)» [6].

Появ ле ние Сель ско хо зяй ст вен но го бан ка бы-
ло вс тре че но с оп ти миз мом, банк вы да вал ссу ды 
по бо лее низ ко му про цен ту, не же ли рос тов щи ки, 
это спо со бс тво ва ло ожив ле нию сель ско хо зяй-
ст вен но го произ во дс тва и нем но го ог ра ни чи ло 
сфе ру дея тель ности рос тов щи чест ва. 

Бы ли рас ши ре ны ссу ды произ во ди те лям 
ка ра ку ля и шерс ти, тех ни чес ких куль тур, соз-
да ны кре дит ные коопе ра ти вы в сельс кой мест-
нос ти» [7].

Нес мот ря на ряд при ня тых мер, це ны на то-
ва ры пер вой необ хо ди мос ти про дол жа ли рас ти. 
Ми нис терс тво на циональ ной эко но ми ки бы ло 
вы нуж де но ли ми ти ро вать це ны, сог лас но этим 
ли ми там им пор те ры то ва ров не мог ли по лу чать 
при быль свы ше 10%, а про дав цы – 7%. Но по-
вы ше ние цен про дол жа лось, и влас ти при ме ня-
ли к тор гов цам реп рес сив ные ме ры. Так, га зе та 
«Ик ти сад» от 2 ок тяб ря 1955 г. сооб ща ла, что «те 
куп цы, ко то рые не по же ла ли вы ве сить це ны на 
то ва ры, бы ли ошт ра фо ва ны, а ма га зи ны не ко то-
рых куп цов бы ли зак ры ты конт роль ной ко мис-
сией на оп ре де лен ный срок» [8].

В ок тяб ре 1955 го да был расс мот рен за ко-
ноп роект о вве де нии до пол ни тель ных на ло гов 
с куп цов, слу жа щих, ра бо чих, ре мес лен ни ков и 
т.д. Бы ло оче вид ным, что ос нов ная тя жес ть на-
ло го во го бре ме ни вновь ля жет на на род ные мас-
сы, ко то рые и без то го жи ли в край не тя же лых 
ус ло виях. 9 нояб ря 1955 го да Ми нис терст вом 
на циональ ной эко но ми ки бы ла со зда на пла но вая 
эко но ми чес кая ко мис сия. 

Сель ское хо зяй ст во бы ло ве ду щей от рас лью 
эко но ми ки Аф га ни стана. Оно да ва ло бо лее 70% 
ва лют но го на циональ но го до хо да. В Аф га ни-
стане на ду шу на се ле ния при хо ди лось по гек та-
ру па хот ных зе мель, из них пол гек та ра зе мель, 
при год ных к оро ше нию. Что поз во ля ло раз ви-
вать сель ское хо зяй ст во и пол ностью обес пе чить 
внут рен ний ры нок про дук та ми пи та ния. В не ко-
то рых райо нах Аф га ни стана, око ло 0,5 млн. га 
зем ли по тен циально мог ли да вать еже год на два, 
а то и три уро жая в год (Нанг ра ха рс кая до ли на) 
[9]. Меж ду тем уро вень его раз ви тия ос та вал ся 
низ ким. В сельс ком хо зяй ст ве бы ло за ня то бо-
лее 85% на се ле ния, од на ко из-за не со вер шен ных 
тех но ло гий, уро жай нос ть бы ла низ кой. Поэто му 
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ст ра на нуж да лась в до пол ни тель ном экс пор те 
этой про дук ции. 

Сель ское хо зяй ст во в ос нов ном бы ло предс-
тав ле но тре мя от рас ля ми – зем ле де лием, жи вот-
но во дст вом и са до во дст вом. В зем ле де лии наи-
боль ший удель ный вес за ни ма ло произ во дс тво 
про до воль ст вен ных (пше ни цы, ри са, ку ку ру зы) 
и тех ни чес ких куль тур (хлоп чат ник, са хар ная 
свек ла). Хлоп чат ник сос тав лял 20-25% экс пор та. 
В жи вот но во дс тве ве ду щим яв ля лось ов це водс-
тво, в част нос ти, ка ра ку ле во дс тво, ко то рое да ва-
ло еже год но 25% экс пор та ст ра ны. Са до во дс тво 
бы ло предс тав ле но в ос нов ном цит ру со вы ми 
(апель си ны, ли мо ны), пло до вы ми (яб ло ни, гру-
ши, гра на ты) и ви ног ра дом. Экс порт этих куль-
тур обес пе чи вал ст ра не еже год но до 40% ва лют-
ных пос туп ле ний [10].

Об щий тех ни чес кий уро вень сель ско хо-
зяй ст вен но го произ во дс тва был очень низ ким. 
Преоб ла да ли руч ной труд и са мые при ми тив ные 
ору дия и ме то ды сель ско хо зяй ст вен ных ра бот. 
Сеяли обыч но вразб рос, жа ли сер па ми или прос-
то вы дер ги ва ли рас те ния из зем ли ру ка ми. Па ха-
ли де ре вян ным плу гом или со хой, сош ник ко то-
рой час то да же не был обит же ле зом. Мо ло ти ли 
ко пы та ми бы ков или му лов. В 1959 г. в це лом в 
ст ра не ис поль зо ва лось 14 куль ти ва то ров, 72 ко-
лес ных трак то ра, 24 трак тор ные сеял ки, 31 плуг, 
9 кон ных плу гов, 36 жа ток, 24 се но ко сил ки [11]. 
Для срав не ния, по дан ным 1978 г. в Аф га ни стане 
име лось 2,5 ты сяч трак то ров, боль шая час ть  
ко то рых ис поль зо ва лась на го су да рст вен ных и 
нем но гих круп ных и сред них част ных фер мах 
[12]. Ос нов ным ору дием об ра бот ки поч вы яв-
лял ся «омач», ко то рых в 50-е гг. нас чи ты ва лось 
914 тыс. штук. Из них с же лез ны ми на ко неч ни-
ка ми – 464 тыс., с де ре вян ны ми – 450 тыс. Вмес-
то бо ро ны в сельс ком хо зяй ст ве ис поль зо ва лась 
«ма ла» – толс тая дос ка с де ре вян ны ми зубьями в 
один ряд. Убо роч ным ору дием яв лял ся серп. Ко-
ли че ст во сер пов по ст ра не рав ня лось 1872 тыс., 
из них аме ри ка нс ких бы ло 1450 тыс. и авст рийс-
ких 422 тыс. В ка че ст ве ос нов но го транс порт но-
го средс тва ис поль зо ва лась двух ко лес ная ар ба, 
ко то рую име ли толь ко за жи точ ные крес тьяне. 
Боль шая час ть крес тьян транс пор ти ро ва ла внут-
ри хо зяй ст вен ные гру зы на вьюч ных жи вот ных.

В сельс ком хо зяй ст ве наб лю дал ся боль шой 
не дос та ток спе циалис тов – аг ро но мов, зоо тех-
ни ков, ве те ри на ров и др. В 1960 г. в этой сфе ре 
ра бо та ли все го 2 оте че ст вен ных спе циалис та с 
выс шим об ра зо ва нием. Аф га нис тан был вы нуж-
ден приг ла шать сель хозс пе циалис тов из дру гих 
ст ран. В I960 г. в сис те ме сель ско го хо зяй ст ва ра-

бо та ли 53 спе циалис та из 13 ст ран. Од на ко, их 
пре бы ва ние бы ло неэф фек тив ным из-за крат ков-
ре мен нос ти. Мно гие из них пре бы ва ли в ст ра ну 
на срок ме нее 1 го да, поэто му нуж но го эф фек та 
от иност ран ных спе циалис тов, ра бо тающих в 
об лас ти сель ско го хо зяй ст ва, ст ра на не по лу ча-
ла. От су тс тво ва ла сис те ма под го тов ки кад ров, 
все это не га тив ным об ра зом влияло на раз ви-
тие сель ско го хо зяй ст ва. Тех но ло гии об ра бот ки 
поч вы бы ли неэф фек тив ны ми. При не дос тат ке 
сов ре мен ной сель хозтех ни ки и дос та точ ном ко-
ли че ст ве тяг ло во го ско та в ст ра не сох ра ня лась 
ус та рев шая си сте ма, при ко то рой еже год но по-
ло ви на бо гар ной (су хо доль ных) и па хот ной зем-
ли об ра ба ты ва лась, а дру гая по ло ви на «от ды-
ха ла» невс па хан ной – на хо ди лась «под па ром» 
[13]. Хо ро ший уро жай на бо га ре был воз мо жен 
при срав ни тель но боль шом ко ли че ст ве зим них 
осад ков, что слу ча лось в сред нем один раз в че-
ты ре го да. Ощу ща лась ост рая пот реб нос ть в раз-
ви тии оро си тель ных сис тем. Да же по дан ным на 
ко нец 70-х гг., лишь око ло по ло ви ны по лив ных 
зе мель имеют дос та точ ное для вы ра щи ва ния 
сель ско хо зяй ст вен ных куль тур во дообес пе че-
ние, а ос таль ные в той или иной сте пе ни ис пы-
ты вают не дос та ток во ды [14]. Вмес то глу бо кой 
вс паш ки с обо ро том плас та при ме ня лось мел кое 
(10-12 см) рых ле ние поч вы ома чем. По лив по се-
вов произ во дил ся произ воль но, без уче та норм и 
пот реб нос ти в нем. При ме нял ся руч ной сп лош-
ной сев да же про паш ных куль тур (хло пок, ку ку-
ру за, свек ла). 

2 ян ва ря 1956 раз ра бо тан проект раз ви тия де-
ре вень. Проект со дер жал прог рам му оз на ком ле-
ния на се ле ния с но вым об ра зом жиз ни с при ме-
не нием дос ти же ний нау ки и тех ни ки. Еще од ним 
важ ным со бы тием для ст ра ны бы ло соз да ние 
науч но-исс ле до ва тель ско го инс ти ту та сель ско го 
хо зяй ст ва в об лас ти изу че ния по род жи вот ных 
и сор тов рас те ний. В ст ра не бы ли ор га ни зо ва ны 
4-6-ме сяч ные кур сы по под го тов ке спе циалис-
тов в об лас ти аг ро тех ни ки, жи вот но во дс тва, ве-
те ри на рии. 

Наи боль шее раз ви тие из всех от рас лей об ра-
ба ты вающей про мыш лен нос ти по лу чи ла лег кая, 
преж де все го пер вич ная об ра бот ка и пе ре ра бот-
ка хлоп ка, шерс ти и вво зи мо го ис ку сст вен но го 
во лок на. 

«В 1950-е гг. под Ка бу лом (в Баг ра ми) бы ла 
пост роена го су да рст вен ная текс тиль ная фаб ри-
ка произ во ди тель ностью 12 млн. м тка ни в год, 
в Ма за ри-Ша ри фе – фаб ри ка «Балх» (то же на 
12  млн м). В Ка бу ле и Кан да га ре ра бо та ли око ло 
24 мел ких част ных фаб рик по вы ра бот ке тка ней 
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из син те ти чес ко го во лок на. Шерс тя ные тка ни 
вы пус ка лись на го су да рст вен ном предп риятии в 
Кан да га ре (140 тыс. м в год) и под Ка бу лом, в 
Пу ли-Чар хи (до 1 млн м про дук ции), где произ-
во ди лась так же ков ро вая пря жа. С 1960-х гг. на-
ча ла раз ви вать ся три ко таж ная про мыш лен нос-
ть» [15]. 

За пад но гер манс ки ми спе циалис та ми бы ла 
пост роена текс тиль ная фаб ри ка в Гуль ба ха ре 
с объе мом произ во дс тва 35 мил лио нов мет ров 
тка ни в год. В то вре мя текс тиль ная фаб ри ка Пу-
ли-Хум ри произ во ди ла еже год но 12 мил лио нов 
мет ров тка ни в год.

В 60-х го дах идет раз ви тие до бы вающе го 
сек то ра эко но ми ки: ос воены три уголь ных мес-
то рож де ния: Кар кар, Да райи-Суф, Иш пуш та. 
Бы ли пост роены три шах ты. Весь до бы ваемый 
вруч ную уголь шел в ос нов ном для це ме нт ных 
за во дов, са хар но го за во да в Баг ла не и бы то вых 
нужд круп ных го ро дов [16]. До бы ча га за ве лась 
на трех мес то рож де ниях: Ход жа-Гу гер даг, Ятим-
таг и Джар ку дук. Газ пос ле очист ки по да вал ся 
по од но му га зоп ро во ду в Ма за ри-Ша риф на за-
вод по произ во дс тву удоб ре ний (кар ба ми да) и на 
ТЭС, а по вто ро му тру боп ро во ду шел на экс порт 
в Турк ме нию и Уз бе кис тан [17]. 

Энер ге ти ка – фун да мен тальная от рас ль в 
эко но ми ке лю бой ст ра ны, без ко то рой не воз-
мож но ре ше ние со ци ально-эко но ми чес ких за-
дач. Эко но ми чес кий рост в 1960-х гг. пот ре бо вал 
зна чи тель но го уве ли че ния объема произ во дс тва 
элект роэ нер гии. В 1962 г. бы ла пост роена ГЭС 
«Пу ли-Хум ри» мощ ностью 9 тыс. кВт, энер гия 
ко то рой ис поль зо ва лась на вновь по ст роен ном 
эле ва то ре, уголь ной шах те «Кар кар», а так же в 
го ро дах Баг лан и Кун дуз. В рам ках прог рам мы 
ин ду ст риали за ции на р. Ка бул бы ли так же пост-
роены ГЭС «Наг лу» (100 тыс. кВт), ГЭС «Ма-
хи пар» (66 тыс. кВт), ГЭС «Да рун-та» (11  тыс. 
кВт). В Се вер ном Аф га ни стане бы ли пост-
роены ГЭС «Ха на бад» (1400 кВт), ГЭС «Баг лан» 
(300  кВт). В до ли нах рек Гиль менд и Ар ган даб 
бы ли соору же ны ГЭС «Ги ришк» (2800 кВт) 
и «Кад жа ки» (33 тыс. кВт). Бы ли пост роены и 
вве де ны в экс плуата цию круп ные ТЭС в Ма за-
ри-Ша ри фе на за во де азот но-ту ко вых удоб ре ний 
(48 тыс. кВт) и в Ка бу ле (100 тыс. кВт). Бы ла вве-
де на в экс плуата цию ГЭС в Ча ке Вар дак мощ-
ностью 4000  кВт. [18]. 

К 1979 г. об щая про тя жен ность ЛЭП в Аф га-
ни стане сос тав ля ла свы ше 1000 км, в том чис ле 
ЛЭП на 110 кВт – 59,1 км, ЛЭП на 44 кВт – 231 
км, из ко то рых экс плуати ро ва лись толь ко 83 км, 
и ЛЭП на 35 кВт – 178,4 км [19].

В 50-е го ды в Аф га ни стане фран цузс ки ми 
геоло га ми в про вин ции Ба дах шан бы ли про ве-
де ны исс ле до ва ния, ко то рые по ка за ли на ли чие 
ра диоак тив ных эле мен тов и, в частнос ти, ура-
но вых руд. Все го на тер ри то рии Аф га ни стана 
бы ли об на ру же ны 3 рай она прояв ле ния ра диоак-
тив ных эле мен тов – в Хан не ши не (Гиль менд), 
Панд жши ре и Ва ха не (Ба дах шан). Пра ви тель-
ст вом Му хам ма да Дауд-ха на бы ло при ня то ре-
ше ние устано вить пер вый экс пе ри мен таль ный 
реак тор в Аф га ни стане в рам ках вто ро го пя ти-
лет не го пла на эко но ми чес ко го раз ви тия ст ра-
ны. Бы ло зак лю че но спе ци альное сог ла ше ние с 
Со ве тс ким Сою зом на ст рои тель ст во реак то ра. 
Рас хо ды на ст рои тель ст во и обу че ние аф га нс ких 
спе циалис тов как в СССР, так и в са мом Аф га ни-
стане пла ни ро ва лись за счет МАГАТЭ. Пред по-
ла га лось, что реак тор бу дет за пу щен в 1965  го-
ду, на ме ча лось ис поль зо вать за па сы имею щих ся 
в ст ра не ре сур сов. Но вс ко ре пос ле отс тав ки 
премь ер-ми ни ст ра М. Дауда проект был за кон-
сер ви ро ван, даль нейшая его судь ба неиз ве ст на 
[20]. 

Прог рам ма М.Дауда бы ла расс чи та на на соз-
да ние про мыш лен но раз ви то го го су да рс тва в ус-
ло виях эта тиз ма. Про мыш лен ные предп рия тия, 
пост роен ные в 50-60 гг., при над ле жа ли го су  - 
да рс тву. Пер вый пя ти лет ний план (сен тябрь 
1956 – сен тябрь 1961 гг.) был раз ра бо тан, при-
нят пар ла мен том и ут ве рж ден ко ро лем. В хо де 
прет во ре ния он кор рек ти ро вал ся. Од на ко по ли-
ти ка М. Дауда не всег да на хо ди ла по ни ма ние со 
сто ро ны не ко то рых чле нов пра вя щей вер хуш ки, 
что пос лу жи ло при чи ной воз ник но ве ния раз-
ног ла сий. Раз ног ла сия воз ник ли в груп пе, возг-
лав ляе мой ко ро лем М. За хир Ша хом, ко то рая 
все бо лее кри ти чес ки от но си лась к не ко то рым 
ас пек там по ли ти ки пра ви тель ст ва М. Дауд-ха-
на. Это, преж де все го, ка са лось по лу че ния боль-
шой иност ран ной по мо щи и ее воз мож ных по-
ли ти чес ких и фи нан со вых пос ледст вий. Так же 
воз ни ка ли сом не ния от но си тель но все уве ли чи-
ваю щей ся до ли го су да рст вен но го сек то ра в эко-
но ми ке. Этот факт яв лял ся при чи ной за мед ле ния 
тем пов на коп ле ния ка пи та ла в част ном сек то ре 
и в це лом, об ще го ос лаб ле ния его ро ли в эко но-
ми ке. Борь ба внут ри пра вя щих кру гов за даль-
нейший путь раз ви тия ст ра ны при ве ла в 1963 г. к 
отс тав ке М. Дауда.

В це лом Аф га нис тан в 60-е го ды су мел изв-
лечь не ма лые по ли ти ко-эко но ми чес кие вы го ды, 
ис поль зуя в по ли ти ке ст ра те гию ба лан си ро ва-
ния меж ду ве ли ки ми дер жа ва ми. Ему уда лось 
про ти во пос та вить со ве тс кое учас тие в раз ви тии 
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ст ра ны парт нерс тву с дру ги ми иност ран ны ми 
го су да рс тва ми, ко то рое выг ля де ло как отк ры тое 
со пер ни че ст во со ве тс кой и дру гих за ру беж ных 
прог рамм раз ви тия. Но ни од на из за ру беж ных 
ст ран, в том чис ле и США, не мог ла по ко ле бать 
по зи ции СССР, ко то рые с пол ным ос но ва нием 
мож но бы ло наз вать до ми ни рующи ми.

В 1967 г. был раз ра бо тан тре тий пя ти лет ний 
план со ци ально-эко но ми чес ко го раз ви тия Аф га-
ни стана (1967–1972 гг.). От ли чи тель ной осо бен-
нос тью его от пре ды ду щих пла нов бы ло то, что 
глав ное вни ма ние уде ля лось соз да нию инф раст-
рук ту ры, ос нов ной объем ка пи та лов ло же ний в 
треть ей пя ти лет ке нап рав лял ся на произ во ди-
тель ные от рас ли про мыш лен нос ти и сель ско-

го хо зяй ст ва. Боль шая час ть ин вес ти ций (бо лее 
70%) пок ры ва лась за счет иност ран ной по мо щи. 
Все го на це ли раз ви тия по треть ему пя ти лет не му 
пла ну пред по ла га лось ас сиг но вать 33 мл рд аф га-
ни, из них 32,4% – на про мыш лен нос ть, 29,4% – 
на сель ское хо зяй ст во, 16,7% – на прос ве ще ние и 
зд ра во ох ра не ние, 12,4% – на транс порт и связь. 
Как и рань ше, ос нов ной объем ин вес ти ций (31 
мл рд аф га ни) обес пе чи вал го су да рст вен ный сек-
тор [21]. Раз ра бот ка треть его пя ти лет не го пла на 
зат ро ну ла важ нейшую сто ро ну эко но ми чес кой 
по ли ти ки пра ви тель ст ва – проб ле му фи нан си ро-
ва ния про мыш лен но го и сель ско хо зяй ст вен но го 
раз ви тия: ст ра на неу мо ли мо прев ра ща лась в без-
на деж но го долж ни ка иност ран ных спон со ров.
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Ид ры ше ва Ж.Қ.

Қы тай дың сыр тқы саяси 
стратегия сын дағы Орта лық 

Азия

Бұл ма қа ла да Қы тай дың сырт қы ст ра те гиясын да ғы Ор та лық 
Азия ның ор ны қа рас ты рыл ған. Ор та лық Азия ел де рі не қа тыс ты Қы-
тай дың сырт қы саяса ты 2000 жыл дар дың ба сын да ҚКП XVI съезі мен 
жа риялан ған «көр ші лер ді се рік тес ке ай нал ды ру» кон цеп циясы на не-
гіз де ле ді. 2003 жы лы бұл кон цеп ция «та ту, қа уіп сіз жә не бай көр ші-
лік» те зи сі мен то лық ты рыл ды. Қы тай дың Ор та лық Азияға қа тыс ты 
сырт қы саяса ты қа лып тас қан жағ дайға жә не геосаяси ор та ға бай ла-
ныс ты өз ге ріп, бір не ше ке зең дер ді бас тан ке шір ді. Қы тай дың Ор-
та лық Азияға қа тыс ты сырт қы саяси ст ра те гиясын тү сі нуіміз үшін, 
біз Қы тай дың ай мақ қа қа тыс ты мүд де ле рін бі луіміз қа жет. Ор та лық 
Азия ха лық та рын да жә не саяси эли та сын да «қы тай лық экс пан сияға» 
қа тыс ты қа уіп тер бол ға ны мен, ай мақ тық қа уіп сіз дік ті қам та ма сыз 
ету жә не эко но ми ка лық ын ты мақ тас тық мә се ле ле рін де Қы тай Ре сей-
ге жә не Ба тыс қа аль тер на ти ва ре тін де қа рас ты ры ла ды. Осы ның бар-
лы ғы Ор та лық Азияда ғы қы тай лық фак тор мен есеп те су ке рек ті гі нің 
дә ле лі. Біз осы шын дық пен бір ге өмір сү ру ге үйре нуіміз ке рек. 

Тү йін  сөз дер: Қы тай, Ор та лық Азия, Қы тай дың Ор та лық Азияда-
ғы ст ра те гиялық мүд де сі.

Idrysheva Zh.K.

Central Asia in China’s foreign 
strategy

This article studies role of Central Asia in China’s foreign strategy. Chi-
nese policy towards Central Asia is based on Concept of «turning neighbors 
into partners» adopted in early 2000’s at XVI Congress of CCP. In 2003 this 
concept was modified by thesis of «peaceful, secure and rich neighbor-
hood». China’s foreign policy towards Central Asia has changed due to cur-
rent situation and geopolitical environment and has gone through several 
periods. In order to understand China’s foreign policy strategy in Central 
Asia it is necessary to understand Chinese interests in the region. Despite 
fears of «Chinese expansion» widespread among population and political 
elites of Central Asian countries China is considered as an alternative to 
Russia and the West in issues of regional security and economic coopera-
tion. All of this proves the necessity of taking into consideration the factor 
of China in Central Asia. We need to face the reality.

Key words: China, Central Asia, strategic inters of China in Central 
Asia.

Ид ры ше ва Ж.К.

Цен тральная Азия  
во внеш ней стратегии Китая

В дан ной статье расс мат ри вает ся мес то Цент раль ной Азии во 
внеш ней ст ра те гии Ки тая. По ли ти ка Ки тая по от но ше нию к Цент-
раль ной Азии ос но вы вает ся на кон цеп ции «прев ра ще ния со се дей в 
парт не ров», при ня той в на ча ле 2000-х го дов на XVI съез де КПК. В 
2003 го ду эта кон цеп ция бы ла до пол не на те зи сом о «мир ном, бе зо-
пас ном и бо га том сос дест ве». Внеш няя по ли ти ка Ки тая по от но ше-
нию к Цент раль ной Азии ме ня лась в соот ве тс твии со сло жив шейся 
си туацией и геопо ли ти чес кой сре дой и пе реш ла че рез нес колько 
эта пов. Чтобы по нять внеш не по ли ти чес кую ст ра те гию Ки тая по от-
но ше нию к Цент раль ной Азии, необ хо ди мо по нять ин те ре сы Ки тая в 
ре ги оне. Нес мо тря на при су т ствие сре ди на се ле ния и по ли ти чес ких 
элит ст ран Цент раль ной Азии опа се ний по по во ду «ки тайс кой экс-
пан сии», Ки тай расс мат ри вает ся в отношении к Рос сии и За па ду в 
воп ро сах обес пе че ния ре гиональ ной бе зо пас нос ти и эко но ми чес ко-
го сот руд ни чест ва. Все это подт верж дает необ хо ди мос ть учи ты вать 
ки тайс кой фак тор в Цент раль ной Азии. Нам необ хо ди мо нау чить ся 
жить с этой реаль нос тью.

Клю че вые сло ва: Ки тай, Цент раль ная Азия, ст ра те ги чес кий ин те-
рес Ки тая в Цент раль ной Азии.
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КСРО ыды рап, оның ор ны на Ор та лық Азияда бес тәуел-
сіз мем ле кет пай да бол ды. Қы тай осы мем ле кет тер дің пай да 
болуын ан бас тап ха лық тар дың өз таң да ған жол да ры на құр мет-
пен қа ра ды. ҚХР пай да бол ған жа ңа геосаяси жағ дайды өз мүд-
де сі не ше шу ге ты рыс ты.

Ор та лық Азия ел де рі не қа тыс ты Қы тай дың сырт қы саяса-
ты 2000 жыл дар дың ба сын да ҚКП XVI съезі мен жа риялан ған 
«көр ші лер ді се рік тес ке ай нал ды ру» кон цеп циясы на не гіз де-
ле ді. 2003 жы лы бұл кон цеп ция «та ту, қа уіп сіз жә не бай көр-
ші лік» те зи сі мен то лық ты рыл ды. Бұл екі кон цеп цияның мә ні: 
Қы тай күш ті жә не бай ел ге айна лып, өзін қор ша ған мем ле кет-
тер дің тұ рақ ты дам уына, қа уіп сіз ді гі не жә не ау қат ты лы ғы ның 
өс уіне ық пал ете ала тын ай мақ тық сая сат жүр гі зе ді [1, с. 79-81]. 
Бұл – қы тай лық дип ло ма тияның не гіз гі үгіт тік те зи сі. Шы нын-
да, Қы тай үшін әл сіз Ор та лық Азия әл де қай да қа уіп ті рек. 

Қы тай дың Ор та лық Азияға қа тыс ты сырт қы саяса ты қа лып-
тас қан жағ дайға жә не геосаяси ор та ға бай ла ныс ты өз ге ріп, бір-
не ше ке зең дер ді бас тан ке шір ді. 

Бі рін ші ке зең 1992-1995 жж. қам ти ды, яғ ни КСРО-ның 
ыды рауы жә не оның ор нын да жа ңа тәуел сіз мем ле кет тер дің 
пай да бо луымен бай ла ныс ты. Ке зең нің ерек ше лі гі: Қы тай ор-
на ған қо лай лы жағ дайды қол да на оты рып, өзі не ма ңыз ды сырт-
қы саяси мә се ле лер ді ше шу ге ты ры са ды жә не ай мақ қа еніп, 
оның ши кі зат тық, ғы лы ми-тех ни ка лық жә не ин тел лек ту ал ды 
ре су рс та рын Ор та лық Азия мен шек те сіп жат қан ай мақ тар дың, 
әсі ре се, Шың жаң ның эко но ми ка лық да му мүд де сі не қол да ну ға 
тал пы ныс жа са ды.

Екін ші ке зең 1996 жыл – 2000 жыл дың бі рін ші жар ты сын 
қам ти ды. Мұн да Қы тай дың Ор та лық Азияға қа тыс ты саяса тын-
да өз ге ріс тер орын ала ды. Егер КСРО-ның ыды рауы нан ке йін  
Қы тай да Ор та лық Азияда ба сым ды лық та ны ту ил лю зияла ры 
сақ тал ған бол са, 1990 жыл дар дың со ңын да оның ор ны на эко-
но ми ка лық есеп жә не ай қын геосаяси мүд де лер кел ді. 

Үшін ші ке зең ді шарт ты түр де 2000 жыл дың екін ші жар-
ты сы – 2005 жыл дың бі рін ші жар ты сы ара лы ғын да шек теу ге 
бо ла ды. Бұл ке зең де ҚХР-дың ай мақ қа қа тыс ты сырт қы саяси 
тен ден циясы та ғы да өз ге ріс ке ұшы рай ды. Ай мақ та ен ді ай мақ-
тық қа уіп сіз дік ті қам та ма сыз ету мә се ле ле рі ал дың ғы орын ға 

ҚЫ ТАЙ ДЫҢ  
СЫР ТҚЫ САЯСИ 

СТРАТЕГИЯ СЫН ДАҒЫ 
ОРТА ЛЫҚ АЗИЯ
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шы ға ды. Осы ке зең де гі Қы тай сырт қы саяса ты-
ның бас ты эле мен ті ай мақ қа қы тай лық ка пи тал-
дың қа ты суымен кә сі по рын дар құ ру, Қы тай дың 
қа ты суымен түр лі инф ра құ ры лым дық жо ба лар-
дың орын да луы, же ңіл дік те рі бар не сиелер бе ру 
ар қы лы ай мақ қа эко но ми ка лық ену бол ды. 

Төр тін ші ке зең 2005 жыл дың екін ші жар-
ты сы нан бас тап қа зір гі кез ге де йін гі уа қыт ты 
қам ти ды. Қы тай дың ай мақ та ғы ба сым ды лық та-
ры өз гер ме ге ні мен бұл уа қыт ты же ке ке зең етіп 
көр сет ке ні міз дұ рыс. Оның ерек ше лі гі: ал ғаш-
қы да Қа зақ стан-Қы тай қа ты нас та ры ның, 2012 
жыл дың маусы мы нан бас тап Өз бек-Қы тай қа ты-
нас та ры ның, 2013 жыл дың ма мы ры нан бас тап 
Тә жік-Қы тай қа ты нас та ры ның, ал 2013 жыл дың 
қыр күйегі нен бас тап Түрк мен-Қы тай қа ты нас-
та ры ның жа ңа дең гей – ст ра те гиялық се рік тес-
тік дей ге йіне кө те ріл ді. Екін ші ден, ай мақ тың 
Қы тай дың ши кі зат шы ла уына айна луы бе кі тіл-
ді. Үшін ші ден, Қы тай дың Ор та лық Азияда ғы 
геосаяси ойын шы лар дың ор нат қан мұ най-газ 
«ойыны на» бел сен ді енуі. Төр тін ші ден, ай мақ 
мем ле кет те рі эко но ми ка сы на не сиелер ді кө-
бейту жә не қы тай лық ком па ниялар мұ най-газ 
са ла сын да ғы ірі жо ба лар ды жү зе ге асыр ды, ал 
соң ғы кез де рі Ор та лық Азия ел де рі нің ши кі зат-
тық емес са ла ла рын да да бел сен ді лік та ны ту да. 

Қы тай дың Ор та лық Азияға қа тыс ты сырт қы 
саяси ст ра те гиясын тү сі нуіміз үшін, біз Қы тай-
дың ай мақ қа қа тыс ты мүд де ле рін бі луіміз қа-
жет. Отан дық та ны мал ға лым К.Л. Сы роеж кин 
өзі нің ең бе гін де осын дай мүд де лер ге тоқ та лып 
өте ді. Мүд де лер дің бір бө лі гі ұзақ мер зім ді си-
пат та бол са, бас қа бө лі гі та ри хи жағ дайға не ме се 
ашыл ған мүм кін дік тер ге бай ла ныс ты қа лып та-
сып отыр ды. Қы тай дың ай мақ та ғы мүд де ле рі не 
тоқ та лып өт сек. 

Бі рін ші мүд де – ше ка ра лар мә се ле сін ше шу 
жә не Ор та лық Азия мен шек те сіп жат қан ай мақ-
тар да қа уіп сіз дік ті қам та ма сыз ету. Не гіз гі мін-
дет тер: а) Қы тай дың мүд де ле рін есеп ке ала оты-
рып, ай мақ мем ле кет те рі мен ше ка ра мә се ле сін 
ше шу; ә) Ор та лық Азия мен ше ка ра лас ай мақ тар-
да жә не хал қы ның ба сым бө лі гі мұ сыл ман дар-
дан тұ ра тын «ма за сыз» ШҰАА-да пан тюр кизм, 
саяси ис лам жә не эт ни ка лық се па ра тизм идеоло-
гия ық па лын шек теу; б) ай мақ та ғы күш тер тең-
ді гін сақ тау; в) ай мақ тық тұ рақ ты лық ты сақ тау, 
се бе бі қы тай лық са рап шы лар дың айт уын ша, 
«ай мақ та ғы кез-кел ген тұ рақ сыз дық хаос бо-
лу қау пін ту ды ра ды жә не Қы тай дың ай мақ та ғы 
мүд де ле рі не зия нын ти гі зе ді» [2, с. 77-79]. 

Екін ші мүд де – «Қы тай дың Ор та лық Азияда-
ғы ст ра те гиялық мүд де сі» ре тін де қа ра ла тын ай-

мақ та ғы геосаяси тең дік ті сақ тау. Қы тай лық ға-
лым дар дың ойын ша, «Қы тай дың ст ра те гиялық 
қа жет ті лі гі жә не Ор та лық Азия ның геосаяси 
ерек ше лі гі жа ғы нан қа райт ын бол сақ, ай мақ Қы-
тай дың ст ра те гиялық ты лы бо лып қа лу ке рек». 

Не гіз гі мін дет тер: а) Ор та лық Азия ның бір 
дер жа ва ның не ме се мем ле кет тер то бы ның до-
ми на нт ты ба қы ла уын да бо лып қал майтыны на 
ке піл бо ла ала тын жағ дайды қам та ма сыз ету; ә) 
АҚШ-пен ті ке лей қақ ты ғыс қа түс пей, тіп ті оны-
мен ын ты мақ та са оты рып, олар дың ай мақ та ғы 
ық пал ету дең ге йін  тө мен де те тін дей ор та құ ру; 
б) Ре сей дің ай мақ та ғы «бі рін ші ск рип ка» рө лі 
со ның қо лын да де ген ил лю зия сын қол дай оты-
рып, ай мақ мем ле кет те рі мен эко но ми ка лық, са-
яси жә не әс ке ри бай ла ныс тар ды ны ғайту; в) ай-
мақ мем ле кет те рі эли та сы мен хал қы ара сын да 
Қы тай дың жа ғым ды кө рі ні сі мен се нім ді эко но-
ми ка лық, саяси се рік тес имид жін қа лып та сы ру. 

Үшін ші мүд де – ай мақ мем ле кет те рі мен екі-
жақ ты не гіз де сау да-эко но ми ка лық бай ла ныс-
та рын ке ңейту. Не гіз гі мақ сат – ай мақ та өзі нің 
«ті рек ба за ла рын» жа сау жә не кең ор та азия лық 
на рық ты иге ру, со ны мен қа тар Қы тай ды, әсі ре се 
ел дің ба тыс ай мақ та рын да мы ту үшін ай мақ тың 
ма те ри ал ды, тех ни ка лық, ғы лы ми, кадр лық жә-
не бас қа да по тен циа лын қол да ну.

Не гіз гі мін дет тер: а) бас тап қы ке зең де 
ШҰАА да мы ту үшін Ор та лық Азия мем ле кет-
те рі нің ғы лы ми-тех ни ка лық, ма те ри ал ды жә-
не ре су рс тық по тен циа лын қол да ну; ә) ШҰАА 
дам уына ор та лық бюд жет тен қол дау көр се-
ту, сырт қы сау да ны жү зе ге асы ру да ШҰАА-на 
жеңл дік саяса тын ен гі зу, Шың жаң ды ай мақ тық 
сырт қы-эко но ми ка лық, транс порт ты-ло гис ти ка-
лық жә не бо ла шақ та қар жы лық ор та лық қа ай-
нал ды ру үшін ШҰАА саяса тын Ор та лық Азия 
ел де рі мен сырт қы-эко но ми ка лық бай ла ныс тар-
ға ба ғыт тау; б) ай мақ мем ле кет те рі аума ғын да 
қы тай лық ка пи тал дың қа ты суымен кә сі по рын-
дар ды көп теп құ ру; в) ор та азия лық на рық ты 
қы тай лық тауар лар мен жау лап алу (бас тап қы 
ке зең де – ба ға фак то ры ар қы лы; қа зір – аль тер-
на ти ва ның жоқ ты ғы нан); г) ше ка ра лас жер лер-
де ер кін сау да ай мақ та рын құ ру, Қыр ғызс тан ды 
қы тай лық тауар лар ды тиейт ін орын ға ай нал ды-
ру; түп кі мақ сат – ШЫҰ ше ка ра сын да ер кін сау-
да айма ғын құ ру. 

Төр тін ші мүд де – Кас пий айма ғын да ғы кө-
мір су тек ре су рс та ры на қолже тім ді лік ті ке ңейту 
жә не ай мақ тық мұ най-газ құ быр ла рын Қы тай ға 
ба ғыт тау.

Не гіз гі мін дет тер: а) кө мір су тек орын да рын, 
мұ най-газ та ба тын ком па ниялар ды, сон дай-ақ 
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мұ най жә не газ ды өң дейт ін қуат тар дың көп бө-
лі гін са тып алу не ме се ұзақ мер зім ді жал ға алу; 
ә)  ай мақ тың кө мір су тек ре су рс та рын Қы тай ды 
қа на ғат етер лік ба ға мен са тып алу (не гіз інен ай-
мақ мем ле кет те рі нің эко но ми ка ла рын не сиелен-
ді ру жә не инф ра құ ры лым дар ға ақ ша са лу ар қы-
лы); б) Ор та лық Азия дан Қы тай ға кө мір су тек 
ши кі зат та рын жет кі зу ге мүм кін дік бе ре тін мұ-
най-газ құ быр ла рын со ғу; в) ай мақ мем ле кет те рі 
мен осы жер де жұ мыс жа сайт ын ба тыс тық жә не 
ре сей лік ком па ниялар дың қай шы лық та ры нан 
өзі не пай да та бу; ай мақ мем ле кет те рі ал дын да 
Қы тай се нім ді рек жә не тиім ді рек се рік тес де ген 
кө рі ніс ті жа сау; г) Ре сей мен ре сей лік кө мір су-
тек тер ді Қы тай ға та сы мал дау са ла сын да ғы ын-
ты мақ тас тық ты ке ңейту: бұл – Ре сей мен Қы тай 
ара сын да ғы Ор та лық Азия ның кө мір су тек тік 
ши кі зат та ры үшін бә се ке лес тік тің ар тып ке ле 
жат қан ке зең де өте ма ңыз ды ша ра. 

Бе сін ші мүд де – Ор та лық Ащия ның тран зит-
тік мүм кін дік те рін қы тай лық тауар лар ды Еуро-
па ға, Таяу жә не Ор та Шы ғыс мем ле кет те рі не 
құр лық пен жет кі зу мақ са тын да қол да ну. 

Не гіз гі мін дет тер: а) ШҰАА-ны ай мақ тық 
сырт қы эко но ми ка лық жә не транс порт ты-ло-
гис ти ка лық ор та лық қа ай нал ды ру ма қа тын да 
транс порт тық жә не инф ра құ ры лым дық құ ры-
лыс тар ды же дел са лу; ә) Ор та лық Азия айма-
ғын да транс порт тық жә не инф ра құ ры лым дық 
жо ба лар ға қы тай лық ка пи тал ды бел сен ді қа тыс-
ты ру; б) мем ле кет тік дең гейде жә не дип ло ма-
тиялық жол дар мен Қы тай дың мүд де ле рін қа на-
ғат тан ды ра тын жо ба лар ды лоб би леу.

Ал тын шы мүд де – ай мақ мем ле кет те рі эко-
но ми ка ла рын кең кө лем де не сиелен ді ру жә-
не эко но ми ка ның ши кі зат тық емес са ла сын да 
ын ты мақ та су. Бұл ба ғыт 2007 – 2009 жыл да ры 
пай да бол ды. Бұл ке зең де Ор та лық Азия тер-
ри тория сын да ғы қы тай лық қа ра жат са лым да ры 
мил лиард дол лар мен са на ла бас тап, Қы тай ай-
мақ тың тек ши кі зат тық са ла сы на ға на қы зы ғу-
шы лық та ны тып қой май, сон дай-ақ бұл ай мақ та 
Қы тай эко но ми ка сы на да қыз мет ете тін өнер кә-
сіп орын да рын са лу бас тал ды. 

Жо ға ры да айт ыл ған мүд де лер ді жү зе ге 
асы ра тын ең бас ты ме ха низм Шан хай Ын ты-
мақ тас тық Ұйымы бо луы қа жет. Пе кин бұл 
идеяны жа сыр майды. Қы тай лық ма ман дар-
дың айт уын ша, «ұзақ зерт теу лер мен тия нақ-
ты да йын дық тан ке йін  Пе кин нің ор та азия лық 
ст ра те гиясы анық тал ды. Ол – ШЫҰ-на сүйене 
оты рып, ай мақ мә се ле ле рін ше шу ге бел се не 
қа ты су, оның мем ле кет те рі мен қа ты нас тар ды 
да мы ту, олар дың тұ рақ ты лы ғы мен гүл ден уіне 

ық пал да су, со ны мен қа тар Ор та лық Азия ның 
ре су рс та рын иге ру де шо ғыр лан ған өзі нің ст ра  - 
те гиялық мүд де ле рін жү зе ге асы ру. Сон дық тан 
ҚХР өзі нің ор та азия лық ст ра те гиясын ШЫҰ 
шең бе рін де құ руы қа жет, жағ дайды ны ғайта 
оты рып, әре кет те рі нің ме ха низ мін же тіл ді ру, 
ұйым ның ай мақ мә се ле ле рін ше шу де гі бас ты 
рөл ой науы мақ са тын да функ цио нал ды кем ші-
лік те рін жою жұ мыс та ры кү тіп тұр». Қа зір гі 
таң да ШЫҰ-ның да муы жә не ұйым қыз ме ті нің 
жан да нуы Қы тай дың Ор та лық Азияда ғы сырт-
қы саяса ты ның ма ңыз ды жә не же ке ба ғы ты ре-
тін де қа ра ла ды. 

Қы тай дың Ор та лық Азияға қа тыс ты сырт-
қы саяса ты ның не гіз гі ба ғы ты – ай мақ қа эко но-
ми ка лық ену. Бұл ша ра қы тай лық не сиелер дің 
есе бі нен, мін дет ті қы тай лық ком па ниялар жә не 
қы тай лық жұ мыс кү ші нің қа ты суымен эко но ми-
ка лық жә не инф ра құ ры лым дық жо ба лар ды жү-
зе ге асы ру, сон дай-ақ екі жақ ты сау да ны да мы ту 
үшін же ңіл дік ті не сиелер бе ру ар қы лы жүр гі зі-
ліп отыр [2, с. 81-87]. 

Бұл ба ғыт ты Ор та лық Азияға «Қы тай дың 
эко но ми ка лық экс пан сиясы» ре тін де қа рау дұ-
рыс емес. Бі рін ші ден, ай мақ тың көп те ген ел де-
рін де Қы тай дың эко но ми ка лық үле сі айт ар лық-
тай көп емес. Екін ші ден, Қы тай өз ал ды на ай мақ 
мем ле кет те рін де эко но ми ка лық ба сым ды лық қа 
ие бо лу мақ са тын қой май ды, оның бас ты мақ-
са ты – ай мақ қа жә не ай мақ ар қы лы қы тай лық 
тауар лар ды өт кі зу, бұл рет те тауар лық экс пан-
сия ту ра лы айту дұ рыс тау. Эко но ми ка лық жа-
һан да ну ке зін де «эко но ми ка лық экс пан сия» 
ұғы мы өзі нің ма ғы на сын жо ғал ту да. 

Қы тай дың не гіз гі мүд де сі – қы тай лық тауар-
лар ды әлем дік на рық қа жыл жы ту. Ор та лық 
Азия, оның тран зит тік мүм кін ші лік те рі мен, бұл 
мін дет ті жү зе ге асы ру да бас ты рөл ой нап, қы-
тай лық тауар лар дың Таяу жә не Ор та Шы ғыс, 
Еуро па ел де рі не та сы ма лын қам та ма сыз ете ді. 
Бір қиын шы лық – транс порт тық инф ра құ ры-
лым жә не ло гис ти ка ның тө мен дең гейде бо луы, 
сон дай-ақ ке ден дік жә не жол да ғы тауар лар дың 
қа уіп сіз ді гін қам та ма сыз ету са ла сы алаң да тып 
отыр. Бұл мә се ле ні ШЫҰ шең бе рін де ер кін сау-
да айма ғын құ ру ше шер еді, бі рақ бұл идея ның 
жү зе ге ас уына Мәс кеу қар сы лы ғын біл дір ді. 

Пе кин Ор та лық Азия мем ле кет те рі мен қа-
ты нас ор на ту да бас ты күш ті екі жақ ты не гіз ге 
бөл ді, өз зейі нін транс порт жә не ло гис ти ка са-
ла сын да ғы ын ты мақ тас тық қа ау дар ды. Осы дан, 
Қы тай дың ай мақ та ғы транс порт ты-ло гис ти ка-
лық инф ра құ ры лым ның жа салуын да ғы бел сен-
ді лі гі нің тым көп ті гі шы ға ды. 
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Қы тай дың  сыр тқы саяси стратегия сын дағы Орта лық Азия

Қы тай дың бел сен ді лі гі нің арт уын  Ор та лық 
Азия мен ше ка ра лас жер лер де ер кін сау да ай-
мақ та рын құ ру да бай қауға бо ла ды. Қа зір гі таң да 
осын дай ай мақ тар Қыр ғызс тан да «Ир кеш там» 
жә не «То ру гарт» ке ден дік бе кет аума ғын да, 
Тә жі кс тан да «Қа ра су-Құл ма» ке ден дік бе ке ті 
аума ғын да, Қа зақ стан ше ка ра сын да ғы «Дос тық» 
жә не «Хор гос» ке ден дік бе ке ті аума ғын да жа са-
лын ды.

Ай мақ мем ле кет те рі не жа са ған Си Цзинь-
пиннің са па ры қо ры тын ды сы не гі зін де осы мен 
Қы тай тоқ та май ды де ген тұ жы рым ға ке лу ге бо-
ла ды. Жа ңа бас шы мен ұсы ныл ған кон цеп ция 
бо йын ша «Жі бек жо лын да эко но ми ка лық бел-
деу» құ ру; Өз бе кс тан жә не Қыр ғызс тан мен жа-
сас қан құ жат тар да ғы олар дың тер ри то риясын да 
Қы тай мен ер кін сау да ай мақ та рын құ ру шар ты; 
ұлт тық ва лю та лар да есеп те су тә жі ри бе сін ке-
ңейту – осы ның бар лы ғы Қы тай өзі нің Ор та лық 
Азия аума ғын да ер кін сау да зо на сын құ ру идея-
сын да мы та тыны ның дә ле лі бо ла ала ды. Жа қын 
бо ла шақ та Ре сей дің қар сы лас уына қа ра мас тан 
бұл идея жү зе ге аса ды. 

Үшін ші ба ғыт – ай мақ тың кө мір су тек ре-
су рс та рын Қы тай ға та сы мал дау ды қам та ма сыз 
етіп оты ра тын мұ най жә не газ құ быр ла рын са лу: 
Қы тай үшін бұл құ быр лар мен жүр гі зі ле тін тран-
зит кө ле мі он дай көп бол ма ға ны мен, геосая сат 
жа ғы нан бұл жо ба лар аса ма ңыз ға ие. 

Бі рін ші ден, олар дың бо луы Қы тай дың ай-
мақ та ғы қа тыс уын  қам та ма сыз ете ді. Екін ші ден, 
бұл Қы тай дың қо лы на Ре сей мен оның мұ най жә-
не газ ба ға сын сау да ла су да үл кен ар тық шы лық 
бе ре ді. Ақы рын да, қы тай лық ин вес ти циялар дың 
ар қа сын да жү зе ге асы ры лып жат қан жо ба лар ды 
қо са ал ған да, бұл Ор та лық Азия мем ле кет те рі-
нің кө мір су тек ши кі зат та рын әлем дік ба ға дан бі-
раз тө мен ба ға мен алу ға мүм кін дік бе ру де. 

Бұл ба ғыт тың Қы тай дың ор та азия лық саяса-
тын да ғы не гіз гі лер дің бі рі еке нін Си Цзинь-
пиннің ай мақ мем ле кет те рі не жа са ған са па ры 
рас та ды. Са пар дың Түрк менс тан нан бас тал ға ны 
кез дей соқ емес. Он да Қы тай дың жа ңа бас шы сы 
түрк мен га зы ның ҚХР-ға та сы мал да уын  жы лы-
на 65 мл рд. м. куб. де йін  ұл ғайту ту ра лы ке лі сім 
жа сас ты. Қа зақ стан нан жос пар ла нып оты рыл ған 
газ та сы ма лын жә не Өз бе кс тан нан алы на тын 
газ дың кө ле мі нің өс уін  есеп ке ала тын бол сақ ор-
та азия лық газ дың Қы тай ға тран зи ті кө ле мі жа-
қын бо ла шақ та жы лы на 80 мл рд. м. куб. же те ді. 

Бұ ған «Ор та Азия – Қы тай» газ құ бы ры ның 
ке ңеюі жә не төр тін ші «D» жо лын са лу ке лі сі мі 
дә лел. Бұл жол Өз бе кс тан, Тә жі кс тан, жә не Қыр-
ғызс тан ды өтіп, Қаш ғар ға же те тін бо ла ды. Жет-

кі зі лім нің бас та лу уақы ты да, қы тай лық ин вес-
ти циялар дың кө ле мі де бел гі сіз. Жос пар ла нып 
отыр ған газ ды та сы мал дау кө ле мі – жы лы на 25 
мл рд. м. куб.

Төр тін ші ба ғыт – сау да. Егер Қы тай дың Ор-
та лық Азияда ғы «эко но ми ка лық экс пан сиясы» 
ту ра лы бел гі лі бір шарт ты лық пен айтатын бол-
сақ, « сау да экс пан сиясы» – орын ал ған факт. 
Өз бе кс тан жә не Түрк менс тан ды ал ма ған да, ай-
мақ тың бас қа мем ле кет те рін де қы тай лық сау да 
экс пан сиясы на аль тер на ти ва жоқ. Қа зақ стан бұл 
«ине де» бұ рын нан, әрі мық ты «отыр», Қыр ғыз - 
с тан 2005 жыл дың со ңы нан бас тап, Тә жі кс тан 
2007 жыл дың со ңы нан бас тап. Си Цзинь пиннің 
са па ры ба ры сын да жа сас қан ке лі сім дер ге сәй-
кес, бұл ті зім ді Өз бе кс тан да то лық ты руы әб ден 
мүм кін. 

Жә не де қы тай лық им по рт тың өсуі қы тай-
лық ақ ша есе бі нен жү зе ге асы ры лып отыр. Қы-
тай не сиелер ді мәрт бе ру де. Осы не сиелер ге 
мем ле кет тер қы тай лық тауар лар ды са тып алу ға 
мін дет ті. Осы лай ша, Қы тай бір оқ пен екі қоян-
ды ату да. Бі рін ші ден, оның әр дайым қар жы лық 
«кө мек» көр се ту ге да йын  әлем дік до нор ре тін де-
гі ха лы қа ра лық имид жі жақ са ра ды. Екін ші ден, 
қы тай лық тауар лар дың геог ра фиясы ке ңеюде. 
Ақы рын да, алу шы-мем ле кет до нор-мем ле кет ке 
осы дан шы ға тын бар лық сал дар лар мен тәуел ді 
бо ла ды. 

Бе сін ші – ай мақ мем ле кет те рі не де ген ай қын 
кө рі не тін сая сат әр түр лі лі гі. Әр мем ле кет Қы-
тай дың ор та азия лық саяса тын да өзін дік ерек ше 
ор ны на ие. Ай мақ мем ле кет те рі нің осы орын да-
ры ту ра лы тоқ та лып ке ту, ҚХР-дың ор та азия лық 
саяса тын то лық тай тү сі ну ге мүм кін дік бе ре ді. 

Си Цзинь пиннің Қыр ғызс тан ға жа са ған са па-
ры нә ти же сін де екі ел ара сын да ғы қа ты нас «ст ра  - 
те гиялық се рік тес тік» дең ге йіне кө те ріл ді. Си 
Цзинь пин мен Ал маз бек Атам баев қол қой ған 
«Ст ра те гиялық се рік тес тес тік қа ты на сын ор на ту 
ту ра лы Бір лес кен дек ла ра цияда» «қы тай-қыр ғыз 
ын ты мақ тас ты ғы ның сау да-эко но ми ка лық са ла-
сы екі мем ле кет тің ст ра те гиялық се рік тес ті гі нің 
бас ты құ рам дас бө лі гі нің бі рі не айна лып, жа ңа 
дең гейге кө те рі луі ке рек», – деп айт ыл ды. Ке ліс-
сөз дер ба ры сын да қы тай-қыр ғыз қа ты нас та ры-
ның ба сым ас пек ті ле рі нің бі рі Жі бек жо лын да 
жа ңа сау да зо на сын құ ру еке ні жа риялан ды [3].

Екін ші ден, Қыр ғызс тан Қы тай ға Таяу жә-
не Ор та Шы ғыс қа, сон дай-ақ Өз бе кс тан на ры-
ғы на шы ғу үшін тран зит тік мем ле кет ре тін де 
қы зық ты. Бұл қы зы ғу шы лық Қыр ғызс тан ның 
транс порт тық инф ра құ ры лы мын да мы ту үшін 
ба ғыт тал ған қы тай лық ин вес ти циялар мен ны-
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ғайт ыл ды. Қы тай лық ақ ша есе бі нен Ош – Са ры 
Таш – Ир кеш там жә не Біш кек – То ру гарт кө лік 
жол да ры қайта жөн деу ден өт кі зіл ді. Қы тай дың 
бұл әре кет те рін де альтруис тік си пат жоқ. Қыр-
ғызс тан ның да мы ма ған кө лік тік құ ры лы мы бұл 
ел ді қы тай лық тауар лар дың тиейт ін ба за сы на 
ай нал ды ру мә се ле сін ше шу ді қиын да тар еді. 

Қы тай дың Қыр ғызс тан да бел сен ді лі гін та-
ны тып жүр ген үшін ші ба ғы ты – гид роэ нер-
ге ти ка жә не кей бір ми не рал дар дың өн ді рі сі. 
Қыр ғызс тан Қы тай ға ар зан электр энер гия кө зі 
жә не ши кі зат тық ба за ре тін де қы зық ты. Со ны-
мен қа тар, Си Цзинь пиннің са па ры ба ры сын да 
те ле ком му ни ка ция жә не ауыл ша ру ашы лы ғы 
са ла сын да ын ты мақ тас тық қа қы зы ғу шы лық та-
ны ты лып, Қы тай про вин цияла ры мен Қыр ғыз-
с тан об лыс та ры ара сын да ғы ын ты мақ тас тық ты 
да мы ту ниеті айт ыл ды. 

Қы тай үшін Тә жі кс тан да Қыр ғызс тан се кіл-
ді рөл ой най ды. «Ст ра те гиялық се рік тес тік қа ты-
нас та рын ор на ту жө нін де гі Бір лес кен дек ла ра-
цияның» мә ті ні не сүйене тін бол сақ, се рік тес тік 
кө лік тік-ло гис ти ка лық жо ба лар ды да мы ту ға, 
кен орын да рын иге ру жә не өн ді ру ге, ин вес ти ция 
мен ай мақ тық қа уіп сіз дік ті қам та ма сыз ету ге не-
гіз де ле тін бо ла ды [4]. 

Кө лік тік жә не инф ра құ ры лым дық құ ры лыс 
са ла сын да тран сұлт тық кө лік жә не те мір жол-
дар ды са лу жо ба сын жыл дам да ту, ше ка ра лық 
бе кет тер ді са лу ды кү шейту, аза мат тық авиация 
са ла сын да ын ты мақ тас тық ты ке ңейту, өза ра 
бай ла ныс ты қол дау ша ра ла ры көз де ліп отыр.

Та би ғи жә не энер го ре су рс тар са ла сын да 
мұ най жә не газ орын да рын бар лау мен өн ді ру, 
элек роэ нер ге ти ка ның инф ра құ ры лы мы мә се ле-
сін зерт теу, жел жә не күн энер гиясы са ла сын да-
ғы ын ты мақ тас тық ты жан-жақ ты да мы ту көз де-
ліп отыр.

Ауыл ша ру ашы лы ғы са ла сын да аг ро тех-
ни ка да ғы ын ты мақ тас тық ты жү зе ге асы ру, Тә  - 
жі кс тан аума ғын да Қы тай-Тә жік үл гі лі аг ро тех-
ни ка лық ор та лық пен ауыл ша руашы лық клас те-
рін құ ру ды тез де ту, Тә жі кс тан ның азық-тү лік ті 
өн ді ру мүм кін дік те рін арт ты ру ша ра ла ры көз де-
ліп отыр.

Қар жы лық са ла да екі жақ ты сау да ғы жә не 
ын ты мақ тас тық тың түр лі жо ба ла ры на қар жы-
лық қол дау көр се ту, со ны мен қа тар, Тә жі кс тан ға 
ин вес ти циялап жат қан қы тай лық кә сі по рын дар-
ға қол дау көр се ту, екі жақ ты сау да да өза ра есеп 
айыры су да ұлт тық ва лю та лар ды қол да ну ды ма-
дақ тау көз де ліп отыр. 

 Қа уіп сіз дік са ла сын да саяси жә не заң ды ме-
ке ме лер ара сын да ын ты мақ тас тық ты ны ғайту, 

«үш зұлым дық күш те рі не» жә не есірт кі қыл-
мы сы на қар сы кү рес ті кү шейту, жа ңа қа уіп  пен 
қа тер лер ге бір ле се қар сы тұ ру ша ра ла ры ал ға 
қойыл ды [5, С.254-255.]. 

Гу ма ни тар лы са ла да тә жік сту де нт те рі нің 
Қы тай да бі лім ал уына қол дау көр се ту, Тә жі к - 
с тан Қы тай да ғы Кон фу ций Инс ти ту ны ның құ-
рылуын  құп тап отыр. Тіл жә не мә де ниет күн де-
рін өт кі зу се кіл ді ша ра лар ды қам ти тын бай жә не 
әр түр лі мә де ни ал ма су лар да мып жа тыр. 

Түрк менс тан Қы тай ға газ та сы мал дайт ын 
ба за ре тін де қы зық ты. Жә не де Қы тай ға тиім ді 
ба ға мен. Газ са ла сын да ғы ын ты мақ тас тық не гі-
зін де Түрк менс тан мен Қы тай ара сын да ғы ст ра-
те гиялық се рік тес тік құ ры лу да жә не газ дың иге-
рілуіне, өн ді рілуіне, та сы мал дан уына қы тай лық 
ин вес ти циялар дың көп бө лі гі жұм са лу да. Қы-
тай дан алы нып ке ле жат қан қы тай лық тех ни ка 
мен құ рал дар да осы са ла ға ке лу де [6]. 

Ын ты мақ тас тық тың дәл осы са ла сы на Түрк-
менс тан ға са па ры ба ра сын да Си Цзинь пин жур-
на лис тер ал дын да ғы сө зін де зе йін  ау дар ды. 
Оның айт уын ша, «та би ғи газ ды өн ді ру жә не 
та сы мал дау са ла сын да ғы өза ра іс-қи мыл ст ра-
те гиялық жә не ке ле шек тік ма ңыз ға ие, сон дай-
ақ ұзақ мер зім ге есеп те ліп, өза ра тиім ді лік пен 
та быс ты лық жо лын да ғы екі ел дің өза ра саяси 
се нім ді лі гі мен бі рін-бі рі то лық тыр уын ың жо-
ғар ғы дең ге йін  көр се те ді». Ол «екі ел энер ге-
ти ка лық ст ра те гияда бір-бі рі не ұзақ мер зім ді, 
тұ рақ ты жә не се нім ді се рік тес бо луы ке рек, со-
ны мен қа тар екі ха лық тың әл-ауқа тын арт ты ру 
мақ са тын да ши кі зат тық емес са ла да әре кет тес-
тік ті ке ңейт уі міз қа жет», – деп айта кет ті. 

Си Цзинь пин екі жақ ты қа ты нас тар дың бо ла-
ша ғын қа лай кө ре ті нін де айт ып, ал ты ұсы ныс ты 
ал ға қой ды. 

Бі рін ші ден, екін ші жақ тың еге мен ді гін, қа-
уіп сіз ді гін, тер ри то риялық тұ тас ты лы ғын жә не 
әлеу мет тік-эко но ми ка лық дам уын  қор ғауға ба-
ғыт тал ған әре кет те рі не қол дау көр се тіп оты ру. 
Екін ші ден, «Ор та Азия – Қы тай» газ құ бы ры ның 
«С» жо лы ның құ ры лы сын тез де ту, жә не ба рын-
ша жа қын уа қыт та «D» жо лы ның құ ры лы сын 
бас тау. Үшін ші ден, екі жақ ты сау да айна лы мы-
ның кө ле мі мен са па сын жақ сар ту, ши кі зат тық 
емес са ла лар да ғы ын ты мақ тас тық ты жан дан-
ды ру, атап айт қан да, инф ра құ ры лым дық құ ры-
лыс, ауыл ша ру ашы лы ғы, те ле ком му ни ка ция, 
жо ғар ғы тех но ло гиялар, элект роэ нер ге ти ка, 
ден сау лық сақ тау са ла ла ры. Төр тін ші ден, мә де-
ниет, бі лім бе ру жә не спорт са ла ла рын да ғы бай-
ла ныс тар мен әре кет тес тік ті да мы ту, сту де нт тер 
ара сын да ғы ұл та ра лық бай ла ныс тар ды ны ғайту, 
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Қы тай дың  сыр тқы саяси стратегия сын дағы Орта лық Азия

осы жә не ке ле сі жы лы Қы тай жә не Түрк менс тан 
аума ғын да екі ел дің Мә де ниет күн де рі шең бе рін-
де жүр гі зі ле тін іс-ша ра лар ды ұйым дас ты ру қа-
жет. Бе сін ші ден, құ қық тық қа уіп сіз дік жә не қор-
ға ныс са ла сын да ғы әре кет тес тік ті жан дан ды ру, 
«үш зұлым дық күш те рі не» қар сы кү рес те бір ле-
су, оның ішін де «Шы ғыс Түр кіс тан» қоз ға лы сы-
на қар сы, тран сұлт тық ұйым дас қан қыл мыс қа 
қар сы кү ре су ді арт ты ру қа жет. Ал тын шы дан, 
ай мақ тық мә се ле лер ді ше шу де ұстаным дар ды 
өза ра ке лі су, Ор та лық Азия мем ле кет те рі нің тұ-
рақ ты лы ғы мен қа уіп сіз ді гі не нұқ сан кел ті ре тін 
сырт қы күш тер дің ара лас уын  бір ле се шек теу, 
Ауғанс тан да ғы бей біт үде ріс тер ге қол дау көр се-
ту [7, с. 127]. 

Өз бе кс тан мен «Ст ра те гиялық се рік тес тік 
қа ты нас та рын ор на ту жө нін де гі Бір лес кен дек-
ла ра ция» И. Ка ри мов тың 2012 жыл дың маусы-
мын да Қы тай ға рес ми са пар ба ры сын да жа сал-
ған бо ла тын. Ын ты мақ тас тық ты өз бек га зын 
бар лау, өн ді ру жә не та сы мал дау са ла сын да да-
мы ту ға на көз дел мей, со ны мен қа тар, ин ду ст-
риал ды са ла да, атап айт қан да, жо ғар ғы қо сым-
ша ба ға мен өнім өн ді ре тін ин но ва циялық жә не 
бір лес кен кә сі по рын дар ды құ ру не гі зін де да мы-
ту көз де ліп отыр. И. Ка ри мов тың са па ры ке зін де 
екі жақ жал пы құ ны 5,2 мл рд. дол лар құ ра ған 40 
сау да-эко но ми ка лық, ин вес ти циялық-қар жы лық 
ке лі сім дер мен шарт тар жа сас ты.

Си Цзинь пиннің са па ры нә ти же лі рек бол ды. 
Өз бек БАҚ-да жа риялан ған дай, са пар ба ры сын-
да жал пы құ ны 15 мл рд. дол лар бо ла тын жо ба-
лар ды жү зе ге асы ру бо йын ша 31 құ жат қа қол 
қойыл ған. Жә не де оның көп бө лі гі Өз бе кс тан 
же рін де жа ңа кә сі по рын дар ды са лу ға қа тыс ты 
бол ды. Мы са лы, Өз бе кс тан ның қайта құ ру жә-
не да му қо ры жә не Қы тай дың мем ле кет тік да му 
бан кі ара сын да Бас ты ин вес ти циялық жо ба лар-
ды ор тақ қар жы лан ды ру жө нін де ке лі сім ге қол 
қойы лып, жал пы құ ны 11,6 мл рд. дол лар бол ды. 
Жа са лын ған 14 ке лі сім Қы тай дан ин вес ти циялар 
тар ту ар қы лы бір лес кен жо ғар ғы тех но ло гиялық 
өн ді ріс орын да рын құ ру мен бай ла ныс ты бол ды 
[8]. 

Са пар ке зін де Си Цзинь пин Қы тай дың Өз  - 
бе кс тан ға қа тыс ты саяса ты ның ба сым ды лық та-
рын ай қын дап, олар «Ст ра те гиялық се рік тес тік ті 
да мы ту жә не те рең де ту жө нін де гі Бір лес кен дек-
ла ра цияда» бе кі тіл ді. 

Бі рін ші ба сым ды лық ре тін де 2017 жыл ға қа-
рай екі жақ ты сау да айна лы мын 5 мл рд. дол лар ға 
де йін  кө бейту жә не те зі рек Өз бек-Қы тай ер кін 
сау да айма ғын құ ру ту ра лы ке ліс сөз дер ді бас тау 
жә не өза ра ин вес ти циялар ды кө бейту ша ра ла ры 

айт ыл ды. Сон дай-ақ, екі жақ қар жы лық са ла да-
ғы ын ты мақ тас тық ты те рең де ту, 2011 жы лы 19 
сәуір ді қол қойыл ған екі жақ ты сау да ны ұлт тық 
ва лю та ла рын да есеп жа са су ды қа рас ты ра тын 
қы тай лық юань – өз бек со мы ва лю та лық своп-
ке лі сі мі нің жү зе ге ас уын  тез де ту ге ке ліс ті.

Екін ші ба сым ды лық – энер ге ти ка лық ын ты-
мақ тас тық ты ке ңейту жә не Өз бек-Қы тай газ құ-
бы ры ның ұзақ мер зім ді, тұ рақ ты жә не қа уіп сіз 
жұ мы сын қам та ма сыз ету. 

Үшін ші ба сым ды лық – өза ра инф ра құ ры-
лым дық құ ры лыс ты қол дау жә не тез ара да Қы-
тай – Қыр ғызс тан – Өз бе кс тан кө лік жә не те мір 
жо лын са лу жо ба сын жү зе ге асы ру. 

Төр тін ші ба сым ды лық – ар найы тех но ло-
гиялық парк тер ді  жә не үл гі лі ауыл ша руашы-
лық тық клас тер лер ді бір ле се са лу; ұлт тық ва-
лю та лар да есеп айыры су тә жі ри бе сін ке ңейту 
жә не ғы лы ми-тех ни ка лық ын ты мақ тас тық ты 
кү шейту. 

Бе сін ші ба сым ды лық – ха лық тар ара сын да 
мә де ни ал ма су ды қол дау, Мә де ниет жыл да рын 
өза ра өт кі зу, Са мар қанд та Кон фу ций инс ти ту-
тын ашу, ай мақ тар мен қа ла лар ара сын да ғы дос-
тық бай ла ныс та рын ор на ту ды қол дау.

Қа зақ стан мен Қы тай қа ты нас та ры ст ра те-
гиялық се рік тес тік фор ма ты на 2005 жыл дың ор-
та сы нан бас тап көш кен бо ла тын. Қа зір гі таң да 
Қа зақ стан бұл мәр те бе мен мақ та на ала тын ор-
та азия лық жал ғыз ел бол ма ға ны мен, біз дің мем-
ле кет Қы тай дың ай мақ та ғы бас ты сау да-эко но-
ми ка лық жә не саяси әріп те сі бо лып қал ды. Си 
Цзинь пиннің Қа зақ стан да қы тай лық бас шы лық-
тың ор та азия лық саяса ты ның ба сым ды лық та-
рын айт қа ны да осы ған дә лел бо ла ала ды. Со ны-
мен қа тар, бұ ған ConocoPhillips бө лі гін Қы тай ға 
са туы, жә не 2020 жыл ға де йін  Қа зақ стан ға ке луі 
ке рек қы тай лық ин вес ти циялар дың кө ле мі де 
дә лел [9]. 

Си Цзинь пиннің са па ры ба ры сын да же ті құ-
жат қа қол қойыл ды. Оның екеуі Қа ша ған ға қа-
тыс ты бол са, қал ған бе сеуі «Са мұ рық Қа зы на» 
мен CITIC кор по ра циясы ның бас шы лы ғы мен 
2020 жыл ға де йін  орын да луы тиіс жа ңа ин вес-
ти циялық жо ба лар ды қам ты ды. Ин вес ти цияның 
жал пы кө ле мі 22 мл рд. дол лар ды құ рай ды [10].

Одан бас қа, 2015 жыл ға та ман екі жақ ты сау-
да айна лы мы кө ле мін қа зір гі 26 мл рд. дол лар дан 
40 мл рд. дол лар ға де йін  жет кі зу ниеті рас тал ды. 
Са пар ба ры сын да ғы шарт тар жә не жү зе ге асы-
ры ла тын жо ба лар дың тиім ді лі гі ту ра лы еш нәр се 
айт ыл ма ған дық тан, не нің ар қа сын да сау да айна-
лы мы 2 жыл да 1,5 есе ге өсе ті ні бел гі сіз бо лып 
қал ды. 
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Эко но ми ка лық ке лі сім дер ден өза ра ин ве с- 
ти ция лар ды қол дау жә не ке ңейту жә не ұлт тық 
ва лю та лар да есеп айыры су үшін жағ дай жа сау 
ту ра лы шарт тар ды айтуға бо ла ды. Бі рақ бұл 
сырт қы сау да да дол лар дан түп кі лік ті ке ту ді біл-
дір ме се де өза ра есеп айыры су үде рі сін айт ар-
лық тай же ңіл де те ді. 

Транс ше ка ра лық кө лік жә не те мір жол да ры-
ның құ ры лы сын тез де ту ге, сон дай-ақ бай ла ныс 
жә не ақ па рат тық тех но ло гиялар са ла сын да ын-
ты мақ тас тық ты қол дау ту ра лы ше шім дер қа-
был дан ды. 

Ауыл ша ру ашы лы ғы са ла сын да таң дау лы 
тұ қым дар ды та ра ту, қайта өң дел ген өнім ді са ту, 
ауыл ша ру ашы лы ғы өнім де рін қайта өң деу жә не 
та сы мал дау, ла бо ра то риялық жә не са ни тар лық 
ба қы лау се кіл ді ша ра лар ды қам ты ған ке лі сім 
жа са лын ды. Бір лес кен дек ла ра цияда айт ыл ған-
дай, екі жақ «Бақ ты – Бах ты» ке ден дік бе ке тін-
де гі ауыл ша ру ашы лық өнім де рі үшін «жа сыл 
ко ри дор» құ ры лы сы тез де ті ле ді. 

Со ны мен қа тар, «ҚХР жә не Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы ның көр ші ай мақ та ры ара сын да ғы 
ын ты мақ тас тық бағ дар ла ма сын» жа сауды тез де-
ту ше ші мі қа был дан ды.

Соң ғы екі ба ғыт тиім ді рек кө рін ге ні мен, оны 
жү зе ге асы ру қиын дық тар ға ұшы рау мүм кін. 
Ол қиын шы лық тар «на ционал-пат риот тар дың» 
ҚХР-мен ауыл ша ру ашы лы ғы са ла сын да ғы ын-
ты мақ тас тық қа қа тыс ты ұстана тын по зи циясы на 
бай ла ныс ты. Бі рақ, Шың жаң мен ын ты мақ тас-
тық ты да мы тып жат қан Шы ғыс Қа зақ стан ның 
тә жі ри бе сі көр се тіп отыр ған дай, бұл қа зақ-қы-
тай қа ты нас та ры тиім ді әрі пай да лы. 

Егер Қы тай мен Ор та лық Азия мем ле кет те-
рі қа ты нас та рын қо ры тын ды лайт ын бол сақ, Қы-
тай дың ор та азия лық саяса ты ның ке ле сі сәт ті лік-
те рі кө рі не ді.

Бі рін ші ден, Ор та лық Азияда ғы эко но ми ка-
лық по зи цияла ры ның ар қа сын да Пе кин ай мақ қа 
эко но ми ка лық ық па лын ке ңейтуде ини ци ати ва-
ны өз қо лы на алу ға мүм кін дік ке ие бо лып, оны 
сәт ті жү зе ге асыр ды. 2000-жыл дар дың өзін де 
ҚХР-дың Ор та лық Азия мем ле кет те рі мен жүр-
гіз ген сау да опе ра циясы ның кө ле мі 25 есе ге өс-
ті. Қы тай дың тауар лық «ине сі не» 2008 жыл дың 
өзін де ай мақ тың бар лық мем ле кет те рі «отыр ды». 

Екін ші ден, Қы тай Ор та лық Азия мем ле кет-
те рі нің мұ най-газ сек то рын да бе рік ор на ла сып 
ал ды. Бұл тек Қа зақ стан ға ға на қа тыс ты емес, 
сон дай-ақ Өз бе кс тан жә не Түрк менс тан ға да 
қа тыс ты. Қы тай дың энер го ре су рс тар ға де ген 
де фи ци ті нің өс уін  есеп ке ал сақ, мұ най-газ са ла-
сын да ғы қы тай лық фак тор өсе бе ре ді. Жә не де 

Қы тай ай мақ кө мір су те гін өзі не тиім ді ба ға мен 
са тып алып қа на қой май, осы жағ дайды Ре сей-
мен ба ға сау да сын да қол да на ды. 

Үшін ші ден, Ор та лық Азияда Қы тай дың қа-
ты суымен қы тай лық тауар лар дың ай мақ на-
ры ғы мен қа тар, Ре сей, Таяу Шы ғыс, Еуро па ға 
жет кі зілуін  қам та ма сыз ете тін кө лік тік-ло гис ти-
ка лық же лі жа са лын ды. Осы мен бір ге, Ор та лық 
Азия ның кө мір су те гін Қы тай ға жет кі зілуін  қам-
та ма сыз ете тін же лі құ рыл ды. 

Төр тін ші ден, Қы тай дың ШЫҰ-на қа тыс ты 
саяса ты ның жан да нуы жә не ай мақ мем ле кет те-
рі нің ар мияла ры на әс ке ри жаб дық тар ды жет кі зу 
тә жі ри бе сі әс ке ри-тех ни ка лық мә се ле лер де Қы-
тай дың Ре сей ден жа ман емес се рік тес бо ла ала-
ты нын көр сет ті. 

Ор та лық Азия ха лық та рын да жә не саяси 
эли та сын да «қы тай лық экс пан сияға» қа тыс ты 
қа уіп тер бол ға ны мен, ай мақ тық қа уіп сіз дік ті 
қам та ма сыз ету жә не эко но ми ка лық ын ты мақ-
тас тық мә се ле ле рін де Қы тай Ре сей ге жә не Ба-
тыс қа аль тер на ти ва ре тін де қа рас ты ры ла ды. 
Осы ның бар лы ғы Ор та лық Азияда ғы Қы тай лық 
фак тор мен есеп те су ке рек ті гі нің дә ле лі. Біз осы 
шын дық пен бір ге өмір сү ру ге үйре нуіміз ке рек. 

Жо ға ры да пайым дал ған, ҚХР-дың сырт қы 
саяса ты мен дип ло ма тиялық қа ты нас та ры ның 
ал пыс бес жыл дық тә жі ри бе сі, олар дың ал ғаш қы 
кез де гі «бір жа ғы на шы ғу», «әлем дік ре во лю ция 
дип ло ма тиясы нан» қа зір гі таң да ғы «үйле сім ді 
әлем құ ру ға» өз ге руі нің та ри хи эво лю циясын 
ай қын кө ре ала мыз. Бұл эво лю циялық үде ріс 
Қы тай дың іш кі ахуалы мен ха лы қа ра лық жағ-
дайға бай ла ныс ты, әсі ре се, Қы тай бас шы ла ры-
ның же тек ші идеясы мен көз қа рас-та ным да ры на 
бай ла ныс ты қа был дан ған сая сат пен жүр гі зіл ген. 
Сон дық тан одан ай қын та ри хи дәуір лік ерек ше-
лік тер ді де аң ға ру ға бо ла ды. 

Ал да му ба ғы тын да жа ңа ға сыр да ғы Қы тай 
бас шы сы Ху Цзинь тао ның дә ріп те ген: «адам-
ды не гіз етіп да му», «ғы лы ми да му көз қа ра сын 
қа лып тас ты ру», «үйле сім ді әлем құ ру» жә не 
«үйле сім ді қо ғам құ ру» сын ды кон цеп цияла ры 
ст ра те гиялық да му дың бас ты ба ғы ты бо лып бел-
гі лен ді. «Үйле сім ді әлем құ ру» идеясы ның уто-
пияға то лы болуына қа ра мас тан, ол адам зат тың 
аң са ған ар ма ны ре тін де ха лы қа ра лық қа ты нас-
тар да Қы тай ды жа ғым ды жа ғы нан көр се те ті ні 
сөз сіз.

Қа зір гі таң да Қы тай өзін қан ша жер ден да му-
шы ел міз деп уа ғыз да ға ны мен, әлем олар ды су-
пер дер жа ва қа та ры на са най ды. Ал Қы тай бол са: 
«ха лы қа ра лық бей біт ор та ны пай да ла нып, өзі-
міз ді да мы та мыз, өзі міз ді да мы ту ар қы лы әлем 
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бей біт ші лі гін қор ғай мыз», – де ген ұстаным да, 
әлем нің түп кір-түп кі рін де гі ел дер мен дип ло ма-
тиялық ст ра те гиясын жү зе ге асы рып ке ле ді. 

Қы тай ха лы қа ра лық аре на да өзі нің қуат ты-
лы ғын арт ты ру да. Қа зір гі таң да ел БҰҰ-ның 
ең үл кен до но ры, Қа уіп сіз дік Ке ңе сі нің тұ рақ-
ты мү ше сі, БРИКС, ШЫҰ, Дү ниежү зі лік сау да 

ұйымы ның бел ді мү ше сі жә не еура зиялық ин-
тег ра цияның қоз ғаушы сы. Әлем нің әр бе сін ші 
ада мы қы тай лық жә не әлем нің кез кел ген түп-
кі рін де «Made in China» жа зуы бар тауар лар ды 
та ба ала мыз. Қы тай біз дің ай мақ қа жә не бү кіл 
әлем ге ұзақ уа қыт қа кел ді. Бұл шын дық тан біз 
еш қай да қа ша ал май мыз. 
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Ashinova Zh.Y., Usseinova F.M.

Cooperation of Kazakhstan 
and Japan in the sphere of 

environmental safety

Obviously, to solve environmental problems Kazakhstan lacks the fi-
nancial, material, skilled labor and technological means. Therefore, envi-
ronmental security – one of the strategic tasks of Kazakhstan, especially if 
environmental safety to understand the full scope as ensuring normal living 
conditions of the population and the conditions for sustainable prosperity. 
The Japanese government has come to accept the fact that the national 
environmental problems depend on the state of the global environmental 
problems. Therefore, assistance to other countries in dealing with environ-
mental problems can be considered as an important extra measure of pro-
tection of the environment in their own country. The relevance of this work 
is to find answers to the question of what is the reason, Kazakhstan and Ja-
pan have joined cooperation in environmental security. In this work were 
considered, the environmental policy of Japan’s security and measures to 
improve the environmental problem. Just we addressed environmental 
problems of Kazakhstan that would answer the question astowhat kind 
of environmental problem in Kazakhstan will experience Japan’s security 
policy environment. The conclusionof this work is,ifbilateral relationswill 
continue tobe filled withconcrete politicalandeconomic content, the envi-
ronmental problemin Kazakhstan would finditspositive solution.

Key words: Japan, Kazakhstan, environmental issues, the experience, 
cooperation.

Ашинова Ж.Е., Үсейнова Ф.М.

Қазақстан мен Жапонияның 
экологиялық қауіпсіздік 

саласындағы серіктестігі

Қазіргі таңда Қазақстанда экологиялық мәселелерді шешу жо - 
лында қаржы, материалдық және технологиялық құралдар, маман-
дар жеткіліксіз. Егер де экологиялық қауіпсіздікті қоғамның тұрмыс-
тіршілігін толықтай қамтамасыз ететін болмыс ретінде толыққанды 
ұғынатын болсақ, бұл мәселе Қазақстанның басты стратегиялық 
мәселелерінің бірі болар еді. Жапон үкіметі ұлттық нақыштағы 
экологиялық мәселе жаһандағы орын алып жатқан экологиялық 
мәселеге тәуелді деген қорытындыға келген болатын. Сондықтан, 
қоршаған ортаның мәселесін шешу жолында басқа мемлекеттерге 
қол ұшын беруін, өз мемлекеттеріндегі мәселені шешуге жасалынып 
жатқан маңызды шаралардың бірі деп түсінуге де болады. Қазақстан 
мен Жапония қандай себептермен экологиялық қауіпсіздік аясында 
серіктестік орнатқанын және бұл саясат қалай жүзеге асырылып отыр - 
ғанын зерттеу тақырыбы осы мақалаға арқау болды. Бұл жұмыс 
барысында Жапонияның экологиялық қауіпсіздік саясаты және 
эколо гиялық мәселелерге төтеп беру үшін қандай іс-шаралар 
жүргізілді деген жайлар тереңірек зерттелді. 

Түйін сөздер: Жапония, Қазақстан, қоршаған ортаны қорғау 
мәселелері, тәжірибе,серіктестік.

Ашинова Ж.Е., Усейнова Ф.М.

Сотрудничество Казахстана  
и Японии в сфере  

экологической безопасности

Очевидно, что для решения экологических проблем у Казахстана 
не хватает финансовых, материальных, квалифицированных 
трудовых и технологических средств. Поэтому экологическая 
безопасность – одна из стратегических задач Казахстана, особенно, 
если экологическую безопасность понимать в полном масштабе, как 
обеспечение нормальных жизненных условий населения и условий 
устойчивого благосостояния. Правительство Японии пришло к 
пониманию того факта, что национальные экологические проблемы 
зависят от состояния глобальных экологических проблем. Поэтому 
помощь другим странам в решении проблем окружающей среды 
вполне может рассматриваться как важную дополнительную меру 
охраны окружающей среды в собственной стране. В данной работе 
раскрываются причины установления сотрудничества между 
Казахстаном и Японией в сфере экологической безопасности. 
Рассматриваются политика экологической безопасности Японии 
и меры по улучшению экологической проблемы. Также были 
рассмотрены экологические проблемы Казахстана. 

Ключевые слова: Япония, Казахстан, экологические проблемы, 
опыт, сотрудничество.
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The problem of global environmental security «ripening» for 
centuries. The increase in the negative effects of uncontrolled human 
activities by the end of the XX century has reached a critical level. 
As a result, most countries in the developed and developing worlds 
have identified environmental protection as a factor underlying the 
national security. Thus, we can conclude that environmental security 
is not just a separate activity states, as part of their national security 
[1].

At the end ofthe XX centuryconditions andsecurity challengesin 
the worldhave changed dramatically. Like manyother countries, 
Japan faceda whole set ofnew challenges and threats. An important 
part ofJapan’sforeign policy agendaaroseand new formsof 
its participationin the implementation ofthe collectiveaction 
forglobal peace. Against this background,the policywasto ensure 
environmentalsafetyis of greatconcern tothe Government of Japanas 
a means of strengthening its national prestigein the international 
arena [2].

Japan was one of the first countries, which determines 
environmental protection – environmental safety of its territory 
– as one of the priorities of national security. This is due to such 
factors as a special place in the formation of ecological thinking 
features of the national character and national philosophy, 
vulnerability to natural factors, geographical location, as well 
as high population density. His role and the presence of Japan’s 
advanced technology in the field of environment, allowing 
it to adopt its international status as a «green superpower». 
The problem of environmental safety in Japan rose sharply in the 
second half of the XX century, when the country was fully felt 
the result of post-war industrialization, rapid development of the 
national economy. The problem was that the government did not 
pay due attention to the effects of uncontrolled economic activity, 
ignored environmental concerns.

At that time, the main task facing Japan, was to ensure 
smooth industrial development and the growth of gross domestic 
product (GDP). The flip side of this policy was the degradation 
of ecosystems in the country: for the industrial growth of Japan 
had to pay their own environment. It was then that Japan appears 
kogai term – «public harm». However, the official definition 
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of the term was only in the fundamental law of 
ecology. Adopted in 1993 kogai defined as «harm 
caused to the environment of business and other 
human activities that are polluting the air, water, 
and a deterioration of its quality, contamination 
of soil subsidence, noise, vibrations, odors»[3]. 
Initially, the problem of «social damage» wore 
focal character. The result was a direct damage to 
the health of the population in certain geographical 
areas of the country, where there was a large number 
of industrial enterprises. This damage was expressed 
in various forms of serious diseases, «asthma 
Yokkaichi» – the defeat of the respiratory emissions 
of harmful substances petrochemical industrial 
complex, «Minamata disease» – damage to the 
central nervous system with heavy metal salts, «Itai-
Itai Disease» – the destruction of the bone tissue 
as a result of accumulation in the body of critical 
amounts of chromium [4].

The government could no longer ignore the scale 
of environmental problems. Environmental security 
of the country acquired the status of «national 
security.» At a later stage the problem kogai entered 
the national level. Against this background, the 
government has stepped up efforts to combat the 
environmental threat to national security. In the 
years of high economic growth parliament passed 
17 laws relating to protection against pollution 
of the atmosphere and water basins, the costs of 
environmental protection measures, the formation 
of specialized administrative bodies designed to 
care for the environment, etc. The protection of the 
environment is becoming increasingly important in 
the state of five- and seven-year medium-term plans 
for social and economic development of Japan [5].

Since that time the society has also become 
aware of the danger of environmental problems, the 
struggle begins with the consequences of pollution 
and at the household level. One of the most attractive 
shopping steel conditioners because they were 
advertised as air purifiers from oxides of nitrogen 
an carbon. 

In the early 1970s, the scale of the environmental 
damage was so great that the public protest against 
environmental pollution has taken a national 
organized. As a result, we were introduced heavy 
fines for damage to the environment, which played 
a significantrole in improving the environmental 
situation [6].

Against the background of which began after the 
1973 oil crisis economic restructuring combination 
of the principle of financial responsibility for 
environmental crime and the legal and regulatory 
environmental spheres gave a very tangible positive 

results in most Western countries. Especially 
advances in this area have been evident in Japan, 
where it was possible in a fairly short period of time 
to deal with the most egregious manifestations of 
the ecological crisis. The specificity of the Japanese 
legislation in the field of ecology is a combination 
of direct legislative and regulatory acts and indirect 
measures of financial regulation, manifested in the 
system of preferential taxation and state subsidies to 
companies that perform environmental regulations. 
Plays an important role as the principle of «polluter 
pays» (Polluter Pay Principle – PPP), according to 
which the costs are borne by the polluter company. 
It is the se measures helped the country in arather 
short period of time to deal with the most egregious 
manifestations of the ecological crisis [7].

The continuationof this trendwas the 
adoptionby Parliamentin 1993, the Basic Lawof the 
ecology. The law is notlimited tothe Declaration 
of Principles and contained specific guidance 
for the deployment of atargeted systematic 
action toprotect the environmentin the long term 
[8]. Among other things,the lawimposes on 
thegovernment’s commitment tothe development 
and implementationof the Basic Environment 
Planfor an integrated development policy for the 
conservationof the environmentnationwide.

Thatthis lawwas the basisfor the 
subsequentlegislativein this area.In the following 
decadesit was adoptedmore than 20 privatelaws 
and regulations governing the field of ecology and 
therefore known as «green».

The governmenthas paidmore attention 
toenvironmental safety.This is evidenced bythe 
factthat during the administrative and financial 
reform in Japan since 1997, the status of the Office 
for the Environment, which was part ofPrime 
Minister’s Office, wasin January 2001promoted 
tothe ministry [9].

An important feature of the Basic Law of 
ecology is that he defined a national strategy, not 
only nationally, but also regionally and globally. It 
is in this law was first given the definition of «global 
environmental conservation», which was defined as 
a global problem requiring «active development of 
international cooperation in the conservation of the 
environment.» «Blue Book of diplomacy» for 2004 
identifies the following factors ensuring national 
security: providing water, confrontation global 
environmental issues and climate warming, disaster 
prevention and suppression of transnational crime 
and human rights.

Similar views are held and the country’s 
leadership, headed by Yukio Hatoyama Prime 
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Minister. Achieving the implementation of the 
Hatoyama Initiative, which aims to assist developing 
countries in reducing greenhouse gas emissions, 
Japan actively sought to serve as a «bridge» between 
developed and developing countries, contributing to 
the construction of «low-carbon society.» In order 
to achieve this goal have been planned activities 
under the initiative, dubbed «Call – 25», which was 
aimed at preserving the nature of the planet Earth, 
and Japan and their transfer to future generations 
[10].

In 2010, in Japan in Nagoya held a meeting of 
Ministers of the Environment of the 200 countries 
in which it was decided to respect the strategic plan 
of the United Nations to prevent the extinction of 
the rare forms of life on the planet. (United Nations 
Conference on Biodiversity) [11].

It can be concluded that in the 2000s, the 
Japanese government begins to actively promote 
environmental component as a component of 
foreign policy, recognizing the importance of not 
only government, but also supranational measures 
to save the country’s ecology. At the forefront of the 
country’s foreign policy beyond the environmental 
component, which is used to strengthen the 
international political position in the world.

Witha specified period, the Japanese government 
adheresto theinternational arena, «the philosophy 
of development»that combinesenvironmentaliss
uesandeconomic growth. Positioningthe issuesof 
environment and developmentas acentralforeign 
policy agenda allows Japanto successfully solvethe 
most importanttask of improvingthe country’s rolein 
addressingglobal problems.

Let me now move on cooperation of Japan and 
Kazakhstan in sphere of environmental policy. «If 
someone can boast that he has a lot of friends, it – it 
is Central Asia.» Indeed, CA today is different, if not 
many friends, then at least, the increased attention 
of the international community and influential states 
of the world. The region through which in ancient 
times held the «Great Silk Road», served as a bridge 
between East and West, was the meeting place of 
different cultures. This historically traditional role 
in the region today is further increased. In recent 
years in the region have been found, in addition to 
all previously been explored, strategic commodity 
reserves. Their implementation has given a powerful 
impetus to the development of the region. Many 
experts on the basis of specific data predict that 
Central Asia will be a full-fledged alternative to the 
Persian Gulf in the first half of the 21st century. Now 
CA – region, re-opening and opened the outer world. 
Promising wealth and communication capabilities in 

the region make it an object of geopolitical interests 
of many countries, including Japan [12].

It is necessary to mention that the term 
«Central Asia» is meant not true of its geographical 
significance, which includes the Xinjiang Uygur 
Autonomous Region of China and Afghanistan, 
and the five former Soviet republics – Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan and 
Turkmenistan in their current borders. As in any 
other country, in the states of the region, there are 
certain difficulties and problems. Among them, we 
want to consider the environmental problems. There 
is no doubt that any of the global problems (problems 
of demography, the problem of disarmament, the 
problems of natural resources, use of resources of the 
sea and seabed, problem solving backwardness and 
poverty of the underdeveloped countries, etc.) gives 
rise to an environmental problem, so it is recognized 
by the world community of paramount [13]. 
 Since independence to the present day countries 
of the region carried out a multi-vector policy of 
cooperation in the international arena. Therefore, 
these states are inherent in all global problems. 
Special mention should be on environmental issues 
in Kazakhstan, where the negative impact disastrous. 
The main ones, affecting the common interests of 
Central Asia and Kazakhstan, as follows:

– environmental problems of Aral Sea due to 
irrational use of trans boundary rivers Amu Darya 
and Syr-Dariya;

– environmental problems of testing the effects 
of nuclear explosions in the air, above and below 

Ground for 40 years at the Semipalatinsk test site;
– environmental space exploration using the 

BaikonurCosmodrome, i.e. problems due to the 
placement of the cosmodrome in Kazakhstan;

– environmental problems of development of 
virgin and fallow lands (about 22 million. ha), i.e. 
the problem of desertification and soil erosion;

– until the end of the environmental problem 
due to the intensive development of hydrocarbon 
resources of the Caspian shelf of the Republic;

It is clear that to address these global 
environmental problems in Central Asian countries 
and Kazakhstan do not have enough financial, 
material, skilled labor and technological means. 
Therefore, environmental security – one of the 
strategic objectives in the region, especially if the 
environmental safety to understand the full scope as 
ensuring normal living conditions of the population 
and the conditions for sustainable prosperity. 
Beginning in 1989-1990, Kazakhstan began to 
form a new environmental policy focused on the 
development of economic methods of environmental 
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Cooperation of Kazakhstan and Japan in the sphere of environmental safety

management. The transition to environmentally 
sound and sustainable development is now becoming 
one of the priorities of the strategy of development 
of Kazakhstan. Understanding that the success 
of socio-economic reforms largely depends on of 
the country’s environmental policy, as reflected in 
the approved by the President of the Republic of 
Kazakhstan long-term development of the country 
until 2030, and its component parts – the strategy of 
«Environment and Natural Resources – 2030». The 
main objective of the strategy – the harmonization 
of interaction between society and the environment, 
and the creation of environmentally friendly habitat. 
According to many experts, environmental policy 
in Kazakhstan and the Central Asian countries, 
certainly lags behind the world level. However, 
Kazakhstan is the initiator of issues solving 
environmental problems in Kazakhstan and Central 
Asia. Currently, significantly enhanced the activity of 
international environmental conventions, addressing 
priority issues in the field of ecology. International 
cooperation in the field of environmental protection 
contributes to the development of effective solutions 
to environmental problems faced by the CAR. Of 
great importance is the experience and technology 
of environmental protection. In this area, the huge 
achievements made Japan – a country that is one 
of the first has entered a qualitatively new level of 
development. The Japanese government has come 
to accept the fact that the national environmental 
problems depend on the state of global environmental 
problems. Therefore, assistance to other countries 
in dealing with environmental problems can be 
considered as an important extra measure of 
protection of the environment in their own country. 
Experience and environmental technology are an 
important object of the planning for Environmental 
Cooperation of Japan and foreign countries. For this 
reason, the partnership of Kazakhstan and Japan 
on environmental issues is the most promising 
area of   international cooperation. Environmental 
problems and their solutions affect not only 
environmental, but also social, economic and 
political spheres. With regard to the Central Asian 
countries, unresolved environmental problems 
may be a factor of instability. Japan is interested 
in ensuring human security in the region, as CA 
today attracted international attention due to its 
geopolitical, economic and strategic importance 
of natural and human resources, opportunities for 
transit transcontinental trade and transport [14].

Japan Dialogue «Central Asia + Japan» policy 
adopted in 2004 by the Japanese government against 
the CA intends to develop a political dialogue 

with countries in the region to deepen mutual 
trust and understanding, aims to contribute to the 
development of natural resources, considering it as a 
way to improve the welfare of the region [15]. Japan 
contributes to the resolution of water ecological 
problems of Central Asia through participation in 
large international organizations such as the United 
Nations, the Asian Development Bank (ADB) under 
the various cooperation programs, international 
forums, JICA – Japanese Agency for International 
Cooperation, the Asia-Pacific Forum, the World 
Water Forum, Global Water Partnership. Japan ranks 
second in the world in terms of cash contributions to 
international organizations. The problem of the Aral 
Sea, Japanese scientists are engaged in more than 
one year. Before independence in 1990, the first 
time in Almaty hosted an international round table 
«How to save the Aral Sea?». It was organized on 
the initiative of the Kazakh Association specifically 
for the United Nations. As a result, it was planned 
to create a Center for the Aral Sea in the structure of 
the UNEP (United Nations Programme on water), 
which was to accelerate the implementation of the 
Aral project.

Today, Semipalatinsk region is a zone of 
ecological disaster and therefore unfavorable 
ecological situation caused significant harm to public 
health. «The UN General Assembly adopted the 
famous resolution on assistance to the victims of the 
tests in the Semipalatinsk region. But this appeal heard, 
it seems, only Japan. Her contribution is constant and 
significant. «- Expressed his opinion O. Suleimenov. 
Semipalatians more emotional in his speeches, often 
repeating that the project grant aid Japan has become 
the highest act of humanism, of any working model 
of international cooperation, which can take the 
example of other donor countries.Mutual relations 
of Japan and Kazakhstan in the rehabilitation of the 
Semipalatinsk test site has become part of history. 
«But we are really good to know what a nuclear bomb 
and nuclear weapons. Therefore, the entire Japanese 
people, not only the Government of Japan, empathize 
with your problems and actively responded to the 
request of the President of your help Semipalatinsk 
region ... «- a strategically important position started a 
humanitarian action, has become a matter of national 
importance for both sides of the partnership. Japan’s 
aid to the victims of radiation in Semipalatinsk great 
and invaluable.

Kazakhstan and Japan have entered into the 
21st century related to relations of friendship and 
partnership. I would like to believe that bilateral 
relations will continue to be filled with concrete 
political and economic content.
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Ақ тө бе қа ла сы ның  
ша ру ашы лық айма ғын да  

2015 жы лы жүр гі зіл ген  
ар хе оло гиялық қаз ба

Ма қа ла да 2015 жы лы Ақ тө бе қа ла сын да са лын ған ст ра тиг ра-
фиялық қаз ба ның нә ти же ле рі баян да ла ды. Ақ су су қой ма сы ның ка-
на лы жа ға сы на са лын ған қаз ба ба ры сын да әр түр лі жас пен жы ныс 
өкіл де рі нің қаң қа ла ры рет сіз тас та лып кө міл ген жер леу ашыл ды. 
Шұң қыр дан қа зы лып алын ған 30-ға жуық адам наң мәйіті не жүр гі зіл-
ген ант ро по ло гия лық са рап та ма ба ры сын да мар құм дар дың қаң қа ла-
ры нан күш теп өл ті ру із де рі анық тал ма ды. Ант ро по ло гия лық зерт теу 
мен ар хе оло гиялық ар те фак ті лер ді са рап тау нә ти же ле рі бұл жер леу-
дің ді ни ғұ рып пен бай ла ныс ты де ген тұ жы рым жа сауға не гіз бе ре ді. 

Шұң қыр дың іші нен шық қан қыш ыдыс тар ке ше ні осы жап пай 
жер леу дің VІІ – ІХ ға сыр лар ара лы ғы на жа та тын ды ғын көр сет ті.

Тү йін  сөз дер: Қаз ба, ст ра тиг ра фия, зерт теу, ант ро по ло гия, мәйіт, 
қаң қа, ке ра ми ка, зо ро аст ризм, ос су ари. 

Eleuov M. Taleev D.A.

Archaeological excavations carri-
ed out in 2015 on the economic 
part of the settlement of Aktobe

The article presents the results of archaeological excavations carried 
out in 2015 on the site of Aktobe. The excavations carried out on the cliff 
channel reservoir Aksu identified mass grave randomly scattered bones 
of the deceased of various age and gender. The results of the anthropo-
logical examination of the remains of about 30 individuals from this burial 
found no traces of violent injuries on the bones and skulls. The results of 
anthropological research and analysis of archaeological artifacts led to the 
conclusion that it is connected with the burial of a religious ritual.

The complex of ceramics were present in the burial makes it impos-
sible to date the burial VIІ – IX century.

Key words: excavation, stratigraphy, research, anthropology, bones, 
deceased, Zoroastrianism, ossuary.

Елеуов М., Та леев Д.А.

Ар хе оло ги чес кие рас коп ки, 
про ве ден ные 2015 го ду  
на хо зяй ст вен ной час ти  

го ро ди ща Ак то бе

В статье при во дят ся ре зуль та ты ар хе оло ги чес ких рас ко пок, про-
ве ден ных в 2015 го ду на го ро ди ще Ак то бе. В хо де рас ко пок, осу  - 
ще ств лен ных на об ры ве ка на ла во дох ра ни ли ща Ак су, выяв ле но мас-
со вое за хо ро не ние бес по ря доч но рас сеян ных кос тей по кой ных раз-
лич но го воз рас та и по ла. Ре зуль та ты ант ро по ло ги чес кой экс пер ти зы 
ос тан ков око ло 30 че ло век из это го за хо ро не ния не об на ру жи ли сле-
дов на силь ст вен ных пов реж де ний на кос тях и че ре пах по кой ни ков. 
Ре зуль та ты ант ро по ло ги чес ко го исс ле до ва ния и ана лиз ар хе оло ги-
чес ких ар те фак тов поз во ли ли сде лать вы вод, что это за хо ро не ние 
свя зан но с ре ли ги оз ным ри туалом. 

Комп лекс ке ра ми чес ких со су дов, при су тс тво вав ших в пог ре бе-
нии, дает воз мож нос ти да ти ро вать за хо ро не ние VIІ – IX в. 

Клю че вые сло ва: рас коп, ст ра тиг ра фия, исс ле до ва ние, ант ро по-
ло гия, кос ти, по кой ник, зо ро аст ризм, ос суарий.
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Әл-Фа ра би атын да ғы ҚазҰУ-дың ар хе оло гиялық ба за сы 
ор на лас қан ор та ға сыр лық Ақ тө бе қа ла сы ның оң түс тік-шы ғыс 
ше ті не са лын ған су қой ма сы нан ар тық су ды жі бе ру үшін қа зыл-
ған ка нал қа ла ның мә де ни қа ба тын ке сіп өт кен. Не ше жыл дан 
бе рі ағып жат қан қа шы рт қы су дың ек пі ні жер бе де рін ке се өтіп, 
ка нал дың екі жа ға сын үл кен жар ға ай нал дыр ған. Биік ті гі кей 
тұс та 8-9 м де йін  же те тін осы жар дың бо йын да қа ла ның мә де-
ни қа ба ты ның қа лып тас қан қыр ты сы анық бай қа ла ды. Жар қа-
бақ тан кө рі ніп жат қан мә де ни қа бат тың қа лың ды ғы 2 кей тұс та 
2,5  м де йін  ба ра ды. Жа ға ны бой лай ба қы лау жүр гі зу ба ры сын да 
ци та дель ден ба тыс қа қа рай 400 м жер де гі су шай ған жа ға лауда 
пай да бол ған жар қа бақ та кө ле мі 2,5х1,7 м, те рең ді гі 2 м ке ле-
тін шұң қыр дың ізі анық тал ды. Жар ты сын су ша йып  кет кен осы 
шұң қыр дың іші не рет сіз тас тал ған көп адам ның мәйіт те рі нен 
тү зіл ген қа бат ашы лып қа лып ты (3-су рет). Бір шұң қыр ға көп 
адам ды қа лай бол са со лай тас тап көм ген жер леу дің сы рын ашу 
(қа шан жә не қан дай се беп тер ге бай ла ныс ты) мақ са ты мен сол 
жер ге 2015 жы лы ст ра тиг ра фиялық қаз ба са лын ды [1, 32-35]. 

Сол түс тік-шы ғыс тан оң түс тік-ба тыс қа қа рай ба ғыт тап шұң-
қыр дың үс ті нен са лын ған ст ра тиг ра фиялық қаз ба ның ұзын ды-
ғы 6 м, ені 1,3 – 1,5 м, те ре ңд і гі 5,75 м. бол ды. Қаз ба ның сол түс-
тік – ба тыс жиегі нен алын ған көл де нең қи ма сы 6 шар шы жә не 
ХІ ярус қа бө лін ді (1-су рет).

Қаз ба ны жүр гі зу ба ры сын да оның бе тін де жат қан 10–15 см 
қа лың дық та ғы шым қа ба ты мен оның ас тын да ғы 0,5–0,7 м қа-
лың дық та ғы (І–ІІ ярус) күл ара лас бос то пы рақ құ лан ды сы та-
зар тыл ды. Қа з баны онан әрі те рең де ту ба ры сын да ты ғыз дал ған 
то пы рақ құ лан ды сы ның ара сы нан (ІІІ–ІV ярус) сыр лы бояулы 
та бақ тың жә не боя усыз ыдыс тар дан құм, құ мы ра қа зан жә не 
т.б. ыдыс тар дың сы нық та ры та был ды.

Қаз ба ның сол түс тік-ба тыс жиегі нен 0,7 м жер де жә не ең 
жо ғар ғы нүк те ден (ре пер) 2,15 м те рең дік тен кө ле мі 0,6х0,7 м 
ке ле тін, күй ді ріл ген кір піш тер ден қа лан ған құ ры лыс тың (та-
шау) қал ды ғы ашыл ды. Құ ры лыс қа қол да ныл ған кір піш тер-
дің кө лем де рі 28-29х19х3,5-4 см. Кір піш тер таш нау дың ас ты-
на жал па ғы нан жә не жан-жа ғын да ғы қа быр ға ла ры на ті гі нен 
қойыл ған. Оның қа быр ға ла ры ның іш кі бе тін де қа лың ды ғы 1см 
ке ле тін але ба стр сы лақ тың қал дық та ры сақ тал ған. 

АҚ ТӨ БЕ ҚА ЛА СЫ НЫҢ 
ША РУ АШЫ ЛЫҚ  

АЙМА ҒЫН ДА  
2015 ЖЫ ЛЫ  

ЖҮР ГІ ЗІЛ ГЕН  
АР ХЕ ОЛО ГИЯЛЫҚ  

ҚАЗ БА
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Ақ тө бе қа ла сы ның ша ру ашы лық айма ғын да 2015 жы лы жүр гі зіл ген ар хе оло гиялық қаз ба

Осы құ ры лыс тың сол түс тік жиегі нен жә не 
3,2 м те рең дік тен (VII ярус, 3-5 шар шы) кө ле мі 
2,5х1,7 м, те рең ді гі 2 м ке ле тін шұң қыр ашыл ды. 
Шұң қыр оң түс тік тен сол түс тік ке қа рай ба ғыт та-
ла ор на лас қан жә не оның жар ты сы на жуық бө лі-
гі (оң түс тік-шы ғыс ше ті) жар қа бақ ты су шай ған 
кез де бұ зы лып кет кен. Шұң қыр дың бет кі қа ба-
тын (VII–VIII ярус) та зар ту ба ры сын да ар хе оло-
гиялық бү тін бір құ мы ра, үш қа зан мен бас қа да 
ыдыс тар дың сы нық та ры жә не топ тап, рет сіз кө-
міл ген көп адам ның сүйек те рі (ара сын да мал 
сүйек те рі де бар) та был ды. Шұң қыр ды одан әрі 
те рең де ту ба ры сын да (IХ ярус) ос су ари лер дің 
сынық та ры мен бү тін кү йін де гі қақ пақ та ры жә не 
оның айна ла сын да ша шыл ған адам қаң қа сы ның 
сүйек те рі шық ты. Оның ас ты нан 0,2 м (Х ярус) 
жә не 0,7 м те рең дік тен (ХI ярус) топ тап кө міл ген 
адам сүйек те рі нің екін ші қа ба ты ар шы лып алын-
ды. Сүйек тер дің ор на лас уына қа ра ған да рет сіз 
кө міл ген. Осы шұң қыр дан жал пы са ны 20-дан аса 
адам қаң қа ла ры, бас сүйек те рі кез дес ті. Ара сын-
да жас ба ла лар дың сүйек те рі  де бар екен.

Адам қаң қа ла ры ның ант ро по ло гия лық тұр-
ғы дан са рап тау жұ мыс та ры ре сей лік ант ро по лог 
Егор Ки тов жүр гіз ді. Қаң қа лар дың қа бат-қа бат 
бо лып рет сіз жат қан си па ты на қа ра ған да осы 
шұң қыр ға өл ген кі сі лер дің де не сін де гі жұм сақ 
ет те рі әб ден ыды рап (ші ріп) бол ған нан ке йін  
бас қа жер ден әке ліп тас тал ған. Мәйіт тер дің қаң-
қа ла рын да сырт қы күш тен бол ған еш қан дай да 
жа ра қат із де рі анық тал ма ды. Жап пай жер леу дің 
жар ты сын су жуып  кет кен дік тен, ашы лып қал-
ған бө лік ке әр түр лі ат мос фе ра лық құ бы лыс тар-
дың әсе рі не бай ла ныс ты ант ро по ло гия лық ма те-
ри ал дар дың сақ та лу са па сы қат ты бү лін ген. 

Қаң қа лар дың жы ны сын, жас ара лы ғын анық-
тау са рап та ма сы қа лып тас қан әдіс тер бо йын-
ша жүр гі зіл ді [2, 3, 4]. Тіс тер мен қаң қа лар дан 
алын ған мә лі мет тер ді са лыс ты ра оты рып қа рас-
ты рыл ды. Ал қаң қа лар дың кра ни оло гиялық мә-
ні мен өл шем де рін си пат тау ант ро по ло гия мен 
кри ми на лис ти ка ның қа лып ты тә сіл де рі не гі зін-
де жа сал ды [3, 4, 5, 6].

Зерт теу ма те ри алы ре тін де 27 жан ның қаң-
қа ла ры алын ды. Қаң қа лар дың сақ та лу дә ре же сі 
өте на шар. Жы ныс пен жас ара лық анық тау лар 
нә ти же ле рі тө мен де гі кестеде көр се тіл ген.

Ер кі сі нің бас сүйегі. Ер лер дің топ та ма сы 
сон ша лық ты сәй кес ті емес. Мак ро жә не мик-
ро бе дер ле рі ай қын бі лі не ді. Бас қо рап ша сы ның 
ұзын ды ғы мен ені ги пе рб ра хик ран дық көр сет-
кіш бо йын ша үл кен. Бет пі ші ні нің жо ғар ғы жа ғы 
өте жал пақ жә не ор та ша, ор та ша  биік дең гейде 
ор та ша жал пақ кел ген. Ме зо ко нх дық көр сет кіш 

бо йын ша бас сүйек тің тө бе сі жал пақ жә не ор та-
ша  биік. Мұр ны ор та ша жал пақ, ор та ша ұзын, 
ме зо рин ді кел ген. Мұ рын сүйек те рі жал пақ, өте 
биік қы ры нан қа ра ған да өте шы ғын қы кел ген. 
Тіс шұң қыр ла ры ор та ша те рең, бет кө рі ні сі нің 
жа ны нан қа ра ған да ев ро пойд тық масш таб қа жа-
қын ды ғын, со ны мен бір ге жо ғар ғы ден гейде гі 
кең ді гі мен бет пі шін нің жал пақ ты ғы на бай ла-
ныс ты.

Кесте

 Қаз ба дан алын ған жан дар Жы ны сы Жа сы (жыл)
 Жан (Инд).1 Ер кек 35-45
 Жан (Инд).2 Әйел 25-35
 Жан (Инд).3 Әйел 35-45
 Жан (Инд).4 Ер кек 25-35
 Жан (Инд).5 Ер кек 35-45
 Жан (Инд).6 Ер кек 25-35
 Жан (Инд).7 Әйел 45-55
 Жан (Инд).8 Әйел 25-35
 Жан (Инд).9 Ер кек 25-35
 Жан (Инд).10 Ер кек 45-55
 Жан (Инд).11 Ер кек 25-35
 Жан (Инд).12  Әйел ≥55
 Жан (Инд).13 Ер кек 35-45
 Жан (Инд).14 Ер кек 35-45
 Жан (Инд).15 Ер кек 35-45
 Жан (Инд).16 Ер кек 25-35
 Жан (Инд).17 Әйел 35-45
 Жан (Инд).18 Әйел 45-55
 Жан (Инд).19  Ба ла 10
 Жан (Инд).20 Ба ла 5-6
 Жан (Инд).21 Ба ла 1
 Жан (Инд).22  Ба ла 7
 Жан (Инд).23 Әйел 25-35
 Жан (Инд).24 Әйел ≥55
 Жан (Инд).25 Әйел 35-45
 Жан (Инд).26 Ба ла 3
 Жан (Инд).27 Ба ла 7

Әйел кі сі лер дің бас сүйегі. Әйел дер дің топ-
та ма сы өте на шар сақ тал ған. Мак ро жә не мик-
ро бе дер ле рі әл сіз бі лі не ді. Бас қо рап ша сы ның 
ұзын ды ғы мен жал пақ ты ғы ор та ша, көр сет кіш 
бо йын ша бра хик ран ды. Маң дайы өте жал пақ, 
көл беу. Бет-жү зі жо ғар ғы жа ғын да жал пақ, биік. 



ISS N 1563-0269                                               KazNU Bulletin. History series. №1 (80). 2016 215

Елеуов М., Та леев Д.А.

Көк жиегі ха мэ ко нхнды көр сет кіш бо йын ша жо-
ға ры, тө мен. Мұр ны жі ңіш ке жә не ор та ша биік. 
Мұ рын сүйек те рі жал пақ жә не өте биік, қы ры-
нан қат ты шы ғың қы. Тіс ор ны ның шұң қы ры те-
рең емес. Қас бе ті нің жү зі нің жал пақ ты ғы на қа-
рай жа зық тал ған.

Бас сүйек тер ді топ тас ты ра қа ра ған да олар-
дың ев ро пой дт тық ше ка ра да бір тек тес емес ті гін 

бай қай мыз. Осын дай үй лес тік тер әдет те қа ла-
лық топ та ма да тұр ғын дар дың өза ра қаа лып ты 
бай ла ны сы на қа тыс ты кез де се ді. Осы ған ұқ сас 
кө рі ніс Қос тө бе жер леу ле рін де, Та раз да қа зыл-
ған зо ро аст рис тік қа бір лер де кез дес кен. Біз зерт-
те ген топ та ма лар мор фо ло гиялық ерек ше лік те рі 
жа ғы нан Ақ бе шім мен Крас но реч ка [7, 8, 9] қа-
ла шық та ры ның тұр ғын да ры на өте жа қын.

 
1-су рет – Ст ра тиг ра фиялық ке сік тің сыз ба сы

 

2-су рет – Шұң қыр дан та был ған ос су ари лер дің қақ пақ та ры
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3-су рет – Жар ға бақ та ғы шұң қыр дың қаз ба ға де йін гі кө рі ні сі

 
4-су рет – Шұң қыр дан та был ған қа зан дар
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Ст ра тиг ра фиялық қаз ба ба ры сын да жа ға-
лаудың жо ғар ғы нүк те сі нен 3 м те рең дік те ор-
на лас қан шұң қыр дың іші не кө міл ген көп те ген 
жан дар дың мәйіт тер зо ро аст ризм ді ні не та бы на-
тын қа ла тұр ғын да ры ны кі деп бол жауға ке ле ді. 
Өйт ке ні, қа бір шұң қы ры ның тү бі не рет сіз тас-
тал ған адам қаң қа ла ры 0,5 м қа лың дық та. Оның 
үс ті нен 0,7-0,8 м то пы рақ тас та лып ты. Оың үс-
ті нен та ғы да адам қаң қа ла ры мен мал сүйегі, 
түр лі өл шем де гі қа зан дар жә не олар дың сы нық-
та ры, ос су ари лер дің бөл шек те рі мен қақ пақ та ры 
ара лас тас тал ған. Бұл қан дайда бір ді ни рә сім ге 
не ме се ке нет тен бол ған апат қа бай ла ныс ты бол-
ған жағ дай ма? де ген ой ту ғы за ды. Ма ман дар-
дың пайым да уын ша, зо ро аст ризм ді ні Қа зақ стан 
же рі не VІ – VІІ ға сыр лар да соғ ды лық тар мен бір-
ге кел ген [9, 34]. Ша ма сы Қа зақ стан же рі не сау-
да мен не ме се жал да ма лы құ ры лыс шы ре тін де 
кел ген соғ ды лық тар дың бір бө лі гі осы дін ді ұс-
тан ған бол са ке рек. Қа лай бол ған да да қаң қа лар-
ды ант ро по ло гия лық зер теу нә ти же ле рі олар дан 
еш қан дай күш тің із де рін тап па ды. Шұң қыр дың 
бет кі қа ба ты на, қаң қа лар дың үс ті нен тас тал ған 
қа зан дар (бар лы ғы 5-6 да на) мен ос су ари лер дің 
қақ пақ та ры (10 да на) Та лас пен Шу өңір ле рі нің 
VІІ-ІХ ға сыр ла ры ма те ри ал да ры ара сы нан кез-
де се ді [10, 34-36] 

Су құ бы ры. Жо ға ры да айт ыл ған дай ка нал 
суы жуып  кет кен жа ға да ғы жар қа бақ тан жер 
ас ты су құ бы ры ның ұшы шы ғып тұр ға ны анық-
тал ды. Ол құ быр дың ба сы ту ра ци та дел ге ба-
ғыт тал ған. Осы су құ бы ры ның жал ға сы мен ба-
ғыт-бағ да рын бай қау мақ са ты мен оның үс ті нен 
2015 жы лы бар лау қаз ба сы са лын ды. Бұл ал дын-
ғы ст ра тиг ра фиялық қаз ба дан оң түс тік-ба тыс қа 
қа рай 36 м жер де. Сол түс тік-шы ғыс тан оң түс-
тік-ба тыс қа қа рай ба ғыт тал ған қаз ба ның кө ле мі 
3х1,4-2,3 м, те рең ді гі 2,4 м.

Қаз ба құ быр дың кө рі ніп тұр ған сол түс тік-шы-
ғыс жиегі нен оң түс тік-ба тыс ба ғыт та қа зы лып, су 
құ бы ры ның дең ге йіне де йін  2,3 м қа лың дық та ғы 
бос то пы рақ ар шыл ды. Оның ас ты нан қаз ба ның 
ба ғы ты на па рал лель жат қан, қа ла ның ци та де лі-
не қа рай ту ра ба ғыт тал ған су құ бы ры ның аз ға-
на бө лі гі ашыл ды. Олар ұзын дық та ры 52, 42, 22 
см, диа мет рі 20-24 см, бір-бі рі не киіле тін кер ті-
гі нің ұзын ды ғы 2 см, диаме рі 23, қа лың ды ғы 1 
см ке ле тін үш су құ бы рын құ рал ған. Ар шыл ған 
құ быр дың жал пы ұзын ды ғы – 1,1 м, оның сол түс-
тік-шы ғыс жа ғын ка нал дың суы ша йып , ал оң түс-
тік-ба тыс қа қа рай ғы жал ға сы ша ру ашы лық мақ-
сат та то пы рақ алу ке зін де бұ зы лып кет кен. 

 Қаз ба дан құм, құ мы ра жә не кө зе се кіл ді 
қыш ыдыс тың сы нық та ры мен құ быр дың оң түс-
тік-ба тыс ше тін де гі үзіл ген же рін де күй ді ріл ген 
қыш тың қал дық тары, шлак үйін ді сі кез дес ті.

Со ны мен, 2015 жы лы Ақ су су қой ма сы ның 
ка на лы ның жа ға сын да жүр гі зіл ген қаз ба жұ мыс-
та ры ба ры сын да ор та ға сыр лық Ақ тө бе қа ла сы-
ның та ри хы на қа тыс ты жа ңа ант ро по ло гия лық 
де рек тер алын ды. Сөз жоқ ст ра тиг ра фиялық қаз-
ба дан шық қан адам қаң қа ла ры зо ро аст ризм ді-
нін ұс тан ған соғ ды лық тар ға қа тыс ты. Бұл жер де 
бір ес ке ре тін мә се ле ор та ға сыр лық Ақ тө бе Ұлы 
Жі бек жо лы ның бо йын да ор на лас қан, осы өңір-
де гі үл кен қа ла лар дың бі рі. Сон дық тан бұл қа ла-
дан әр түр лі дін өкіл де рі нің өмір сүр ге ні не таңға-
лу ға не гіз жоқ.

Ант ро по ло гия лық са рап тау нә ти же ле рі зерт-
тел ген қаң қа лар дың зо ро аст ри зім ді нін ұс тан ған 
соғ ды лық тар ға тиесі лі екен ді гін біл ді ре ді. Ке руен 
жо лы ның бо йын да ғы ірі қа ла лар ға шо ғыр лан ған 
соғ ды сау да гер ле рі мен қо лө нер ше бер ле рі нің 
өкіл де рі айт ыл ған дін ді ұс тан ға ны жай лы Шу жә-
не Та лас өзен де рі нің бо йын да ғы қа ла лар дан та-
был ған ар хе оло гиялық де рек тер де рас тайды.
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Жу ма таев Р.С.

Ежел гі бо тай-тер сек тік тер дің 
жыл қы ны қол ға үйрет уіне  

қа тыс ты пі кір-та лас тар 

Ма қа ла ежел гі бо тай лық тар мен тер сек тік тер дің жыл қы ны қол-
ға үйрет уіне бай ла ныс ты қа ра ма-қай шы көз қа рас тар мен пі кір лер ді 
тал дау ға ар нал ған. Ежел гі жыл қы шы лар дың ХХ ғ. 40 жыл да ры тер-
сек, одан ке йін  бо тай мә де ниеті нің ашы луы нә ти же сін де Қа зақ стан 
тер ри то риясы жыл қы ны қол ға үй рет кен айма қ тар дың бі рі ре тін де 
қа рас ты ры ла бас та ды. Мұн дай пі кір ге ата лып өт кен ес ке рт кіш тер-
ден та был ған сүйек ма те ри ал дар дың үл кен кө ле мі дә лел бол ды. Бі-
рақ, осы ған қа ра мас тан ғы лым да қа ра ма-қар сы көз қа рас тар орын ал-
ған. Ға лым дар дың бір то бы бо тай жә не тер сек жыл қы ла ры ның қол ға 
үйре тіл ген ді гі мен то лық ке ліс се, ке ле сі бір то бы оған қар сы. Ма қа ла 
ав то ры отан дық жә не ше тел дік зерт теу ші лер дің ұстаным да рын көр-
се те оты рып, олар дың атал мыш мә се ле бо йын ша ең бек те рі не тал дау 
жа сай ды. Со ны мен бір ге, ма қа ла да бо тай мен тер сек ес ке рт кіш те-
рі нің ежел гі Қа зақ стан та ри хын да ғы ма ңы зын анық тау ға тал пы ныс 
жа сал ған. 

Түйін сөз дер: Жыл қы, Бо тай, Тер сек, ес ке рт кіш, қол ға үйре ту, қо ныс. 

Zhumatayev R.S.

Discussions on the domestication 
of the horse ancient Botai-terseks

This article analyzes the discussion of views and opinions about the 
domestication of the horse and the ancient botays and terseks. Once the 
40 years of the twentieth century terseks antiquities, after having opened 
the botai culture of ancient horse-breeders, the territory of Kazakhstan has 
been regarded as one of the domestication of horses regions. This state-
ment meets a rich osteological material from the sites above mentioned 
crops. But, despite that in science there are conflicting views. If one group 
of scientists fully approves of domestication and botays and terseks horses, 
another group disagreed with this opinion. The author shows the position 
of domestic and foreign scientists, conducts scientific analysis of these pa-
pers researchers voiced the problem. The article also preprinyata attempt 
to define the role and botays and terseks monuments in the ancient history 
of Kazakhstan.

Key words: Horse, Botai, Tersek, monument, domestication, settle-
ment.

Жу ма таев Р.С.

Дис кус сии по по во ду  
до мес ти ка ции ло ша ди  

древ ни ми бо тай-тер се ков ца ми 

Статья пос вя ще на ана ли зу дис кус си он ных вз гля дов и мне ний о 
до мес ти ка ции ло ша ди древ них бо тай цев и тер се ков цев. Пос ле оп ре-
де ле ния в 40 го дах ХХ в. тер секс ких древ нос тей, так же пос ле отк ры-
тия бо тайс кой куль ту ры древ них ко не во дов, тер ри то рия Ка за х стана 
ста ла расс мат ри вать ся как один из ре гионов до мес ти ка ции ло ша ди. 
Дан но му ут ве рж де нию соот ве ст вует бо га тый ос те оло ги чес кий ма те-
ри ал из па мят ни ков вы ше наз ван ных куль тур. Но, нес мот ря на это, в 
нау ке су ще ст вуют про ти во ре чи вые вз гля ды. Ес ли од на груп па учен-
ных пол ностью ут ве рж дает о одо ма шен нос ти бо тайс ких и тер секс-
ких ло ша дей, дру гая груп па не  сог лас на с дан ным мне нием. Ав тор 
статьи по ка зы вает по зи ции оте че ст вен ных и за ру беж ных учен ных, 
про во дит научный ана лиз тру дов дан ных исс ле до ва те лей по оз ву чен-
ной проб ле ме. Так же в статье предп ри ня та по пыт ка оп ре де лить ро ль 
бо тайс ких и тер секс ких па мят ни ков в древ ней ис то рии Ка за х стана. 

Клю че вые сло ва: Конь, Бо тай, Тер сек, па мят ник, до мес ти ка ция, 
по се ле ние.
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Ал ғаш қы ме тал ке зе ңі мен си пат та ла тын бі ре гей ес ке рт-
кіш тер мен ар хе оло гиялық мә де ниет тер елі міз дің сол түс тік 
ай мақ та рын да топ тас қан. Олар қа зақ же рін де гі ал ғаш қы бақ та-
шы лық тың қа лып тас қан ды ғын дә лел дейт ін Тер сек жә не Бо тай 
ар хе оло гиялық мә де ниет те рі. Атал ған ес ке рт кіш тер ден жыл-
қы сүйек те рі нің үл кен топ та ма сы ның жи нақ та луы, зерт теу ші-
лер ор та сын да өңір ді сол за ман дар да ме кен де ген жұрт тар дың 
қо ғам дық қа ты нас та рын да ғы түр лі мә се ле лер ді ше шу ге де ген 
қы зы ғу шы лық ту дыр ды. Олар дың ішін де гі ең ма ңыз ды сы сол 
ха лық тар дың мә де ни ша ру ашы лық ти пі мен жыл қы ның қол ға 
үйре ті лу мә се ле сі бол ды. 

Дэ вид Эн то ни мен Ни ко лай Ви ног ра дов тың айт уын ша 
б.з.д. 2200-1800 жыл да ры жыл қы ша ру ашы лы ғы Урал дың шы-
ғыс бө лі гін де ке ңі нен қол да ныл ды. Алай да, жыл қы ша ру ашы-
лы ғы ның дәл қай уа қыт та пай да бол ған ды ғы әлі жауа бын та ба 
ал май ке ле жат қан мә се ле лер дің бі рі [1].

Мә се лен, атал ған мә де ниет тер мен көр ші лес әрі ке зең дес 
Сұр тан ды мә де ниеті бо йын ша Г.Н. Ма тю шин атал ған ай мақ-
та «көш пе лі ха лық тар дың» бо луы мүм кін ді гін жоқ қа шы ғар-
май, ежел гі сұр тан ды тұр ғын да ры ның эко но ми ка лық ба за сын 
малша ру ашы лы ғы құ ра ған ды ғы ту ра лы жаз ды [2, 283-284 бб.]. 
Ал, В.Ф. Зай берт бол са ерек ше «көп са ла лы, жыл қы ша ру ашы-
лы ғы үс тем дік» ет кен «бо тай лық мә де ни-ша ру ашы лық ти пін» 
бө ліп көр се те ді [3, 1993, 168-169 бб.]. Ке ле сі бір зерт теу ші лер 
то бы тер сек қо ға мын нақ ты бір ша ру ашы лық әре ке тін де көш-
пе лі бол ған ды ғын ал ды ға тар та ды [4]. 

Осы ның ішін де біз дің та қы ры бы мыз бен ті ке лей ас та сып 
жат қан жыл қы ның қол ға үйре ті лу мә се ле сі не қа тыс ты ғы лым-
да ғы бас ты тұ жы рым дар мен бө ліс сек.

Бү гін де Еура зия ке ңіс ті гін де гі бақ та шы лық тың қа лып та суы 
мен да муы әлі де бол са то лық ше ші мін та ба қой ған жоқ. Де ген-
мен, жо ға ры да атал ған мә де ниет тер дің ма те ри ал да рын бас шы-
лық қа ала оты рып бір ша ғын ау дан ның не гі зін де бұл мә се ле нің 
кей бір қыр ла рын та нып-бі лу ге бо ла тын дай. В.Ф.  Зай берт атап 
өт кен дей, жыл қы ның қол ға үйре ті луі жә не оның ша ру ашы лық-
та ғы рө лі не қа тыс ты та рих на ма лық із де ніс тер дің шең бе рі кең [5, 
279 б.]. Оны мен түр лі са ла лар дан тұ ра тын жа ра ты лыс ты ну жә-
не гу ма ни тар лық ғы лым өкіл де рі айна лы сып ке ле ді. Әр ғы лым 

ЕЖЕЛ ГІ БО ТАЙ-ТЕР СЕК-
ТІК ТЕР ДІҢ ЖЫЛ ҚЫ НЫ 

ҚОЛ ҒА ҮЙРЕТ УІНЕ  
ҚА ТЫС ТЫ  

ПІ КІРТА ЛАС ТАР 
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Ежел гі бо тай-тер сек тік тер дің жыл қы ны қол ға үйрет уіне  қа тыс ты  пі кірта лас тар 

са ла сы ның зерт теу жүр гі зу де гі өзін дік әдіс те рі 
мен мә се ле ге бас қа қы ры нан қа райт ын жол да-
ры бол ған дық тан түр лі көз қа рас тар мен бір-бі-
рі мен ұш тас пайт ын пі кір лер жә не тұ жы рым дар 
қа лып тас қан. Л.А. Ма ка ро ва мен Т.Н.  Ну ру мов 
бо тай дан жә не бас қа да ес ке рт кіш тер ден алын-
ған жыл қы сүйек те рін кө лем дік си пат та ма сы 
бо йын ша са лыс ты рып, олар ды, со ның ішін де 
Тұз ды көл 1, Ев гень ев ка 2 тә різ ді тер сек ес ке-
рт кі ш те рі нің жыл қы ла рын да қол ға үйре тіл ген 
деп тұ жы рым жа са ды [6, 31-39  бб.]. Дәл осын-
дай ба ғыт та ғы зерт теу жұ мыс та рын жүр гіз ген 
И.Е. Кузь ми на Бо тай қо ны сы ның жыл қы ла рын 
үй сін ді ріл ген деп есеп те ді [7, 188 б.]. С.  Ол сэн 
атал ған ав тор лар дың пі кір ле рін ойға қо ным ды 
деп та ба ды. Се бе бі, Бо тай тұ ра ғы ның жер қа ба-
тын да фос фор дық қал дық та ры та был ған. Зерт-
теу ші лер бұл бір жер ге жи нақ тал ған жыл қы 
қиы ның қал дық та ры де ген қо ры тын ды ға кел ді 
(қо ра да ба ғыл ған). С. Ол сен жо ға ры да кел ті ріл-
ген пі кір лер ді са ра лай оты рып, бұл жыл қы ның 
қол ға үйре тілуін ің та ғы бір бел гі сі бо луы мүм кін 
деп қо ры тын ды лай ды [8]. Одан бө лек, С.  Ол сен 
Бо тай қо ны сын да ғы бұ зыл ма ған жыл қы қаң-
қа ла рын олар дың ең ал ды мен тұр мыс та пай да-
лан ған ды ғын көр се те ді дей ке ле, жа ну ар лар дың 
қол ға үйре тіл ген ді гін жоқ қа шы ғар майды. Осы-
лай дей тұ ра, ға лым өзі нің екін ші пі кі рін де ал ға 
тар та ды. Оның ойын ша, жыл қы қаң қа ла ры ның 
жар ты лай бұ зыл ған жә не бұ зыл ма ған кү йін де 
та бы луы, бұл аң шы лық ба ры сын да қол ға тү сі-
ріл ген жа байы жыл қы лар ды сол кү йін де қо ныс-
қа жет кі зуі нен бо луы мүм кін [8, 101 б.].

Айт ыл ған тұ жы рым дар ға қа ра ма-қар сы көз-
қа рас ты Н.М. Ер мо ло ва ұс тан ды. Оның ойын ша 
Бо тай жыл қы ла ры жа байы бол ған, ал бо тай лық-
тар дың өз де рі оты рық шы аң шы лар са на ты на 
жат қан [9, 87-89 бб.]. 

П.А. Ко син цев Жайық пен Ер тіс өзе ні ара-
лы ғын да б.з.д. ІІ мың жыл дық та өмір сүр ген 
жұрт тар дың ша ру ашы лы ғы ның тұр па ты ием-
де ну ші лік бол ды дей ке ле, тер сек пен бо тай 
жыл қы ла рын жа байы деп са най ды [10]. Олар да 
ием де ну ші ша ру ашы лық тың бол ған ды ғын бы-
лай ша су рет тейді: «Бо тай қо ны сын да ғы бас па-
на лар ара сын да ғы қаз ба лар ба ры сын да жыл қы 
сүйек те рі нің көп бо лып үйі ліп қал ған «ас ха на-
лық» қал дық та ры, олар дың ішін де ана то миялық 
қал пын сақ та ған қаң қа бө лік те рі та был ды. 
Еділ-Жайық пен Ба тыс Сі бір дің ор ман ды жә-
не да ла лық ай мақ та рын да ғы бақ та шы лар дың 
қо ныс та рын зерт теу ба ры сын да олар дың мә де-
ни қа бат та ры нан мұн дай жи нақ тар ды бір де-бір 
рет бай қа ма дым. Бо тай да ғы сүйек жи нақ та ры 

аң шы лар дың көп мөл шер де аула ған тұяқ ты-
лар ды сой ған, бөл шек те ген жә не пай да лан ған 
орын дар ға өте ұқ сас. Бақ та шы лар пси хо ло гия-
лық тұр ғы дан өз де рі өсір ген мал да рын бы лай ша 
бей бе ре кет қол да ну ға жол бе ре ал ма ған. Бо тай-
дың сүйек ке шен де рі не бе ріл ген бұл суб ъек тив-
ті ар хе озооло гиялық си пат та ма қа лай де ген де 
де бо тай тұр ғын да ры ның ием де ну ші ша ру ашы-
лық пен айна лыс қан ды ғы на қо сым ша дә лел 
бо ла ала ды» [10, 27 б.]. Ав тор дың ұсы ны сын 
Е.Е.  Кузь ми на да қол дай оты рып, ке ле сі дей пі кір 
айтады «Я имею в ви ду преж де все го дли тель-
ный спор о ло ша дях неоли ти чес ко го по се ле ния 
Бо тай в Ка за х стане. Сто рон ни ком ран ней до мес-
ти ка ции ло ша дей этой стоян ки и ис поль зо ва ния 
их для вер хо вой ез ды выс ту пил аме ри ка нс кий 
исс ле до ва тель Д. Эн то ни. Его кни га, цен ная са-
ма по се бе, ши ро ко ос ве щает ма те ри алы сте пей 
нео-энеоли та и брон зо во го ве ка в све те проб ле-
мы проис хож де ния ин доев ро пей цев, но боль шое 
вни ма ние уде ле но по пыт ке до ка зать, что ло ша ди 
Бо тая бы ли до мес ти ци ро ва ны и ис поль зо ва лись 
для вер хо вой ез ды всад ни ка ми-воина ми сте пей. 
До ка за тель ст вом это му слу жат сле ды по тер тос-
тей на зу бах ло ша ди. Этот глав ный те зис ос по-
рен па ле озооло гом П. А. Ко син це вым, до ка зав-
шим, что пса лий по па дает во рту ко ня не на зуб, 
а на дес ну, и эта па то ло гия не мо жет слу жить ар-
гу мен том вер хо вой ез ды. П. А. Ко син цев произ-
вел де таль ное со пос тав ле ние кос тей ло ша дей 
Бо тая и Син таш ты и подт вер дил свой преж ний 
вы вод, что древ ние ло ша ди Ка за х стана не мо гут 
быть пред ка ми ло ша дей Син таш ты, ге не ти чес ки 
от но ся щих ся к ло ша дям Пон то-Кас пийс ких сте-
пей» [11, с. 34].

Осы айт ыл ған дар ға ұқ сас ұстаным да М. Ле-
вин де өз не гіз де рін қа ла ды. Алай да ол, бо тай-
лық тар да қол ға үйре тіл ген жыл қы лар дың бо-
луы мүм кін ді гін атап өте оты рып, бі рақ жыл қы 
сүйек те рі нің ба сым бө лі гі аң шы лық ба ры сын да 
алын ған ды ғын ал ды ға тар та ды [12]. Сол ма-
те ри ал дар дың не гі зін де зерт теу ші плей сто цен 
ес ке рт кіш те рін де жи нақ тал ған жыл қы сүйек те-
рі нің қал дық та рын жас ерек ше лік тұр ғы сы нан 
аң шы лық нә ти же сін де алын ған ды ғы ту ра лы 
бол жа мын айт қан бо ла тын. Мі не, осы тұр ғы-
дан Бо тай қо ны сы ның №31 те лі мін де гі ос те оло-
гиялық ма те ри ал дар ды қа рас тыр ған М. Ле вин 
жыл қы лар дың жар ты сы 3-7 жас, үш тен бір 4-6 
жас та жә не та ғы бір то бы 6 жас та сойыл ған ды-
ғын анық тайды. Ав тор өзі нің тұ жы рым да ма сын 
эт ног ра фиялық мағ лұ мат тар ар қы лы бе кі ту ге 
тал пы нып, екі қа зақ пен екі моң ғол дан ХХ ғ. 
ба сын да ғы атал ған ха лық тар дың ша ру ашы лық 
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жағ дайы ту ра лы мә лі мет сұ рас ты ра ды. Олар дан 
ал ған ақ па рат қа сүйе ніп, М. Ле вин қа зақ тар мен 
моң ғол дар ет ке екі-үш жас та ғы жыл қы лар ды  
сояды, егер жыл қы бас қа мақ сат қа қа жет бол са, 
16 не ме се одан да үл кен жа ну ар лар таң да луы 
ке рек бол ған. Осы лай ша Бо тай қо ны сын да ғы 
жыл қы лар дың жас ерек ше лі гі мұн дай қа ғи да ға 
сәй кес кел ме ген дік тен ол бо тай жыл қы ла рын 
жа байы жә не олар таң дау сыз, аң шы лық нә ти же-
сін де алын ған деп есеп тейді [12, p. 41–52]. 

Д. Браун мен Д. Эн то ни Бо тай тұ ра ғы ның 
кей бір жыл қы ла ры қол ға мі ніс үшін, яғ ни жа байы 
жыл қы лар ды ау лау үшін пай да ла ныл ған ды ғын 
атап өте ді. Оған дә лел ре тін де, та был ған жыл-
қы лар дың 12 пайы зы ның тіс те рін де із дер пай да 
бол ған дей ді. Тіс те гі бұл өз ге ріс тер ауыз дық тан 
қа луы мүм кін деп тұ жы рым дайды. Алай да қал ған 
90 пайыз жыл қы тек азық үшін ға на пай да ланы-
луы мүм кін [13]. М. Ле вин атал ған ав тор лар дың 
жыл қы ның қол ға үйре тіл ген ді гі нің бел гі сі ре тін-
де тіс тер де гі үзең гі нің ізі де ген дә ле лін құп та май-
ды. Оның ойын ша, жыл қы қол ға үйре ті ліп, бі рақ 
үзең гі са лын бауы мүм кін жағ дайда лар кез де се ді. 
Сол се беп ті, тіс те гі із дер мен қа тар, бас қа тал дау 
әдіс те рі де бір ге қа рас ты ры луы тиіс деп та ба ды. 

Ен ді гі жер де жо ға ры да кел ті ріл ген тұ жы-
рым дар мен пі кір лер дің не гіз гі қо ры тын ды сын 
қа рас ты ры лып отыр ған мә де ниет тер дің ес ке рт-
кіш те рін зерт те ген ға лым дар ға бер сек. 

Бо тай мә де ниетін ғы лы ми айна лым ға ен гіз-
ген В.Ф. Зай берт ес ке рт кіш те гі жыл қы сүйек-
те рі нің 99% құ райт ын ды ғын ес ке ре оты рып, 
ежел гі бо тай лық тар дың не гі зі гі ша руашы лы ғы 
жы л қы шы лық бол ған ды ғын атап өте ді. Со ны-
мен бір ге зерт теу ші өңір де жа байы жыл қы лар-
дың көп те ген үйір ле рі бол ған ды ғын жоқ қа шы-
ғар май, бо тай лық тар аң шы лық ке зін де со лар ды 
аула ған деп есеп тейді [5].

Жо ға ры да бо тай-тер сек жыл қы ла ры ның 
қол ға үйре тіл ме ген ді гі ту ра лы көз қа рас ұс тан-
ған зерт теу ші лер дің пі кір ле рі не то лық қан ды әрі 
дә лел ді тұ жы рым дар біл дір ген С.С. Ка лиева, 
В.Н.  Лог вин жә не Л.Л. Гай ду чен ко бол ды. 

Мә се лен, В.Н. Лог вин ар хе озоо лог тар дың 
тұ жы рым да ры на сүйене оты рып, жа байы жа н - 
у ар лар ға қа ра ған да үй жа ну ар ла ры ның де не тұр-
қы кі ші рек бо ла тын ды ғын айтады. Оны ол қо л - 
ға үйре тіл ген нен ке йін гі мал дар дың тір ші лік ету 
жағ дайы ның өз ге руі мен жә не ал ғаш қы кез де 
адам дар үйір де гі сәл кі ші рек, асау лы ғы ша ма лы 
жа ну ар лар ды үйре ту ге ты рыс қан ды ғы мен тү сін-
ді ре ді [14, 246 б.].

Атал ған зерт теу ші лер ең ал ды мен М.Ле вин-
нің жыл қы ның қол ға үйре ті лу мә се ле сі не қа-

тыс ты ұс та ған жас ерек ше лік әді сін сын ға ала-
ды. Олар Тер сек мә де ниеті не жа та тын Қо жай 1 
қо ны сын да ғы жыл қы лар дың 42% 4-6 жа сын да 
сойыл ған ды ғын, ал кә рі жыл қы лар дың ша ма-
лы екен ді гін анық тайды [15, 245-247 бб.]. Яғ-
ни, М.Ле вин нің ұстаны мы бо йын ша жыл қы лар 
аң шы лық ба ры сын да ау лан ған бо лып шы ға ды. 
Со ны мен бір ге атал ған ав тор лар М.Ле вин нің эт-
ног ра фиялық мә лі мет тер ді дұ рыс пай да ла на ал-
ма ған ды ғын ал ды ға тар та ды. Осы ған қа тыс ты 
бы лай деп қо ры тын ды жа сай ды: «XX ғ. ба сын да 
қа зақ тар мен моң ғол дар на рық тық қа ты нас тар-
ға ен ген. Он да, шы ны мен де жас жыл қы лар ды 
бор да қы лау ар қы лы сау да ға жі бе ру әл де қай да 
тиім ді. На рық тық эко но ми ка да бұл пай да әке-
лу мақ са тын да жұ мыс іс тей ді» [14, 246 б.]. Со-
ны мен бір ге ав тор лар М.Ле вин нің Бо тай қо ны-
сын да ғы жыл қы сүйек те рі нің то лық қаң қа сы 
бо йын ша олар да жа байы аң шы лық бол ды де ген 
ұстаны мын, бел сен ді ша ру ашы лық қа тар ты луы 
ба ры сын да жа ра қат ал ған не ме се ауру жыл қы-
лар дың сойылуы мүм кін де ген көз қа рас та ры мен 
не гіз дейді [15, 246 б.]. 

Тер сек жыл қы ла ры ның үй сін ді ріл ген ді гі 
жай лы та ғы бір дә лел ре тін де жо ға ры да ғы ав тор-
лар олар дың ірі қа ра ма лын өсір ген ді гі мен жә не 
кө не шұң қыр мә де ниеті тұр ғын да ры мен көр-
ші лес ор на лас уын  кел ті ре ді [4]. Ав тор лар дың 
пі кі рін ше, ірі қа ра ны қол ға үйре те біл ген да ла 
тұр ғын да ры өз де рі үшін аса ма ңыз ды жыл қы ны 
үй сін ді ру ге ты рыс пауы мүм кін емес, оның үс ті-
не жыл қы еті не гіз гі азық көр сет кі ші бол ған [16, 
263 б.]. Со ны мен қа тар, осы кү ні зерт теу ші лер 
ара сын да кө не шұң қыр мә де ниетін қа лып тас-
ты ру шы лар да қол ға үйре тіл ген жыл қы ның бол-
ған ды ғы дау ту дыр майды. Ал бұл мә де ниет тің 
Сұр тан ды, Тер сек жә не Бо тай ес ке рт кіш те рі мен 
за ман дас еке нді гін не гіз ге алар бол сақ, атал ған 
мә де ниет жұрт та рын да үй сін ді ріл ген жыл қы ның 
бол ған ды ғы ту ра лы мә се ле өз ше ші мін та ба тын-
дай. С.С. Ка лиева мен В.Н. Лог вин нің сө зі мен 
айт қан да, қыр ада мы үшін жыл қы ның құн ды-
лы ғы сон ша лық, көр ші лер де гі жыл қы ны қол-
ға үйре ту тә жі ри бе сін бі ле тұ ра, оны мең ге ру ге 
тал пы ныс жа са мау мүм кін емес еді [4].

Зерт теу ші лер дің тер сек жыл қы сы ның қол ға 
үйретіл ген ді гі жай лы ке ле сі бір ай ғақ та рын жыл-
қы лар дың тіс те рін де гі қа жа лу із де рі құ рай ды. Д. 
Эн то ни мен Д. Браун ның әдіс те ме сін қол дан ған 
Л.Л. Гай ду чен ко 40 да на тө мен гі жақ азу тіс те рін 
зерт теп, олар дың ішін де гі төр теуі нен ауыз дық із-
де рін та ба ды. Осы мен бір ге қа жа лу бел гі ле рі бар 
бұл жиын тық Д.Браун ға зерт теу ге бе рі ле ді, нә ти-
же сін де ав тор олар да ғы қа жа лу бел гі ле рін ауыз-
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Ежел гі бо тай-тер сек тік тер дің жыл қы ны қол ға үйрет уіне  қа тыс ты  пі кірта лас тар 

дық із де рі екен ді гін жоқ қа шы ғар майды. Тіс те гі 
мұн дай із дер ауыз дық ты жүз де ген са ғат тар бойы 
қол дан ған кез де пай да бол ған [17, 6 б.]. 

Осы лай ша қол да ғы бар бар лық ма те ри ал дар-
ды са ра лай ке ле, С.С. Ка лиева мен В.Н. Лог вин 
мы нан дай қо ры тын ды жа сай ды: «Мор фо мет рия-
лық, та ри хи-мә де ни жа с е рек ше лік тә різ ді ақ па рат 
топ та ма ла ры бо тай жә не тер сек жыл қы ла ры ның 
үй сін ді ріл ген деп есеп теу ге тыйым са ла тын дай 
мә лі мет тер ге ие емес. Ар хе озооло гиялық ақ па рат-
тар жи на ғы он дай қо ры тын ды лар дың қа те екен ді-
гін анық тайды. Д. Эн то ни дың соң ғы зерт теу ле рі 
бо йын ша алын ған тө мен гі тіс тер де гі ауыз дық тың 
үйке лі сі не гі зін де орын ал ған па то ло гия лық өз ге-
ріс тер ді құ райт ын мор фо ло гиялық де рек тер тер-
сек пен бо тай үйір ле рін де «ауыз дық тал ған» жа-
ну ар лар дың бол ған ды ғын бір жақ ты нақ ты лай ды. 
Жыл қы лар дың кө лік құ ра лы ре тін де пай да ла ныл-
ған ды ғы С. Ол сен нің то лық қаң қа лар бо йын ша 
жүр гіз ген зерт теу ле рі дә лел дейді. Ең со ңын да, 
Қо жай 1 мен Құм ке шу 1 қо ныс та рын да ғы жыл-
қы мен құ лан сүйек те рін са лыс ты ру адам дар дың 
атал ған екі жа ну ар ға қа тыс ты қа рым-қа ты на сы 
түр лі бол ған ды ғын көр се те ді. Оның се бе бі, құ-
лан ның жа байылы ғы мен жә не жыл қы ның үй сін-
ді ріл ген ді гі мен тү сін ді рі ле ді» [16, 253 б.].

Кө ріп отыр ға ны мыз дай, зерт теу ші лер дің жо-
ға ры да кел ті ріл ген пі кір ле рі бұл мә се ле бо йын-
ша түр лі көз қа рас тың бар екен ді гін анық тайды. 
Де ген мен, тер сек жә не бо тай жыл қы ла ры ның 
үй сін ді ріл ген ді гін дә лел деу ге ты рыс қан зерт-
теу ші лер дің көз қа рас та ры мен тұ жы рым да ры 
бір ша ма ай ғақ тал ған деп есеп тей міз. Бі рақ, бұл 
зерт теу ші лер дің атал ған мә де ниет тер де гі жыл-
қы ның қол ға үйре ті лу не ме се үйре тіл меу мә се-
ле сі нің кө лең ке сін де та ғы бір ма ңыз ды ба ғыт қа-
лып қой ған тә різ ді. Ол ежел гі бо тай лық тар мен 
тер сек тік тер дің жыл қы ма лы на қа тыс ты та ным-
тү сі нік те рі. Жо ға ры да ғы зерт теу ші лер дің еш-
қай сысы бұл мә се ле ге қа тыс ты ой тол ға май ды. 
Тек қа на В.Ф. Зай берт өзі нің Бо тай мә де ниеті не 
қа тыс ты жа риялан ған то лым ды ең бе гін де мә се-
ле нің ше тін ша лып ке те ді. Ол жер леу ка ме ра сын 
са лу ба ры сын да қол да ныл ған жыл қы бас сүйек-
те рін ғұ рып тық мән мен бай ла ныс ты ра ды [5, 
242  б.]. 

Осы ған бай ла ныс ты қа зір гі кү ні зерт теу-
ші лер дің ал дын да тұр ған ке ле лі мін дет тер дің 
бі рі ежел гі бо тай лық тар мен тер сек тік тер дің 
дү ниета ным дық тү сі нік те рі не кө ңіл бө ліп, олар-
дың жан-жа ну ар лар әле мін қа лай қа был да ған-
ды ғын зер де леу бо лып та бы ла ды.
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Құпиясы  
ашыл ма ған қор ған

Ма қа ла да ке йін гі ор та ға сыр лар да Сол түс тік-шы ғыс Же ті су же-
рін де гі ірі ша һар лар дың бі рі бол ған Са ға-Бүйен қа ла сы ның та ри хы 
қыс қа ша қа рас ты ры лып, ел ді ме кен нің ата уына бай ла ныс ты ғы лы ми 
зерт теу лер ге тал дау жа са ла ды. Қа ра тал жә не Леп сі өзен де рі ара лы-
ғын да ғы аса ірі ме кен-жай лар қа та ры на жа та тын Са ға-Бүйен қа ла-
шы ғы ның әлі де бол са құ пиясы ашыл ма ған ды ғы көр се ті ле ді. Қо ла 
дәуірі нен бас тау ал ған қа ла мә де ниеті не тән мар жан мен көм ке ріл ген 
ке ра ми ка лар дың, кү міс тен спи раль тә різ дес сыр ға, бі ле зік ба сым бө-
лі гі өр нек сіз, бан кі тә різ дес жә не кө зе тә різ дес бо лып ке ле тін ыдыс-
тар ды қой на уына ал ған қа ла шық ор нын да ғы қор ған ды жан-жақ ты 
зерт теу ар хе оло гия, та рих, де мог ра фия ғы лым да рын да ғы ур ба ни за-
ция мә се ле сі не қо сыл ған сү бе лі үлес бо ла тын ды ғы қа рас ты ры ла ды. 

Түйін сөз дер: Же ті су, Са ға-Бүйен, ар хе оло гиялық мә де ниет, қор-
ған, қа ла шық, ор та ға сыр, ар те факт.

Dautbekova M.K.,  
Isaeva A.I.

Unsolved mysteries  
of the mound

The article made an analysis of one of the major cities north-eastern 
Zhetysu – Saga-Buyen, including its brief history, as well as clarification of 
the etymology of the settlements in the research. Article showing unsolved 
mystery until the end of one of the largest settlements between the Karatal 
and Lepsy rivers Saga-Buyen settlement, considered found in the mounds 
investigated settlement archaeologists priceless artifacts of the Bronze Age 
– beautiful ceramic pitchers, original silver spiral earrings, amorphous fe-
male bracelets, various shapes vessels, as well as other rare finds of signifi-
cant interest to the archeology, history, demography, the study of a variety 
of complex processes accompanying the process of urbanization. 

Key words: Zhetysu, Saga-Buyen, archeological culture, mound, set-
tlement, medieval ages, artefact.

Дауыт бе ко ва М.К.,  
Исаева А.И.

Не ра ск ры тые  
тай ны кур га на

В статье сде лан ана лиз од но го из круп ных го ро дищ позд не го 
сред не ве ковье Се ве ро-Вос точ но го Же ты су – Са га-Буйен, вк лю чая 
крат кую его ис то рию, а так же выяс не ние эти мо ло гии дан но го по-
се ле ния в научных исс ле до ва ниях. По ка за ны не ра ск ры тые до кон-
ца тай ны од но го из круп ней ших по се ле ний меж ду речья Ка ра та ла и 
Леп сы – го ро ди ща Са га-Буйен. Изучены най ден ные в кур га нах ис - 
с ле дуемо го го ро ди ща ар хе оло га ми бес цен ные ар те фак ты эпо хи 
брон зы – прек рас ные ке ра ми чес кие кув ши ны, ори ги наль ные се-
реб ря ные спи ра ле вид ные серь ги, аморф ные женс кие брас ле ты, 
раз нооб раз ные по фор ме со су ды, а так же дру гие ред кие на ход ки, 
предс тав ляющие зна чи тель ный ин те рес для ар хе оло гии, ис то рии, де-
мог ра фии при исс ле до ва нии раз лич ных слож ных про цес сов, соп ро-
вож даю щих про цес сы ур ба ни за ции.

Клю че вые сло ва: Же ты су, Са га-Буйен, ар хе оло ги чес кая куль ту ра, 
кур ган, го ро ди ще, сред не ве ковье, ар те факт.
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Бү гін де жер жән на ты ата лып жүр ген Же ті су же рі нің рес ми 
атауы ғы лы ми айна лым ға қай ке зең де ен ді жә не оның нақ ты 
тер ри то риясы ту ра лы нақ ты мә лі мет жоқ тың қа сы. Де ген мен, 
ежел ден көш пе лі лер ге ме кен бол ған атал мыш ай мақ тың та ри-
хы те рең де екен ді гі анық. Же ті су, со ның ішін де оның сол түс-
тік-шы ғыс бө лі гі ту ра лы сөз бол ған да әлі де бол са тың мә се-
ле лер дің мол екен ді гі не көз жет кі зе міз. Бұл тер ри то рияда бай 
ар хе оло гиялық мә де ниет тің қа лып тас қан ды ғы на – Бі же, Дүң-
ге не, Тал ды, Қы зыл-ағаш, Ара сан, Са ға-Бүйен, Ме шіт, Қы зыл-
таң, Ең бек, Жа ңа лық, Қа рауыл тө бе, Ба қа лы, Сар қан, Қой лық 
сияқ ты жал пы са ны – 25, ке йін гі ор та ға сыр лар дан бү гін гі таң-
ға де йін  аты мә лім қа ла лар дың бол ған ды ғы дә лел дей түс се ке-
рек [1, с. 33-56, 105]. Қа зір гі ке зең де аты атал ған ор та  ға сыр лық 
қа ла лар дың ғы лы ми зерт те луі жө нін де сөз бол ған да, көр нек ті 
эт но ар хеолог Ә.Т. Тө леубаев тың «ор та  ға сыр лық де рек тер-
де атал ған, бі рақ бү гін де қай да еке ні бел гі сіз ны сан дар әлі де 
бол са бар лау жұ мыс та ры на сүйене оты рып, анық тай тү суіміз 
қа жет» [2, 181 б.], – де ген аса құн ды ғы лы ми пі кі рі осы ай мақ-
та ғы ор та  ға сыр лық қа ла лар ға да қа тыс ты деп ой лай мыз. Се бе-
бі, бұл қа ла лар та ри хи ке зең дер де гі ор на лас қан ай мақ та ры нан 
тым ал шақ кет пе ге ні мен дәл сол бел деу де ор на лас қан ды ғы да 
дә лел деу ді қа жет ете ді. Со ның бі рі – кө не ден ке ле жат қан Са-
ға-бүйен қа ла шы ғы. Бү гін де Ал ма ты – Өс ке мен кү ре жо лы ның 
364-ша қы ры мын да, то ғыз жол дың то ра бын да ор на лас қан Са ға-
бүйен ел ді ме ке нін де тір ші лік тің қа ра қа за ны қай нап-ақ жа тыр. 
Ал ма ты об лы сы, Ақ су ауда нын да Қа ра ші лік ауыл дық ок ру гі не 
ұзақ жыл дар дан бе рі ор та лық бо лып отыр ған ауыл ір ге сін де ор-
на лас қан қор ған ның ашыл ма ған құ пиясы ауыл дың әр тұр ғы ны 
жү ре гі нің те ре ңі нен орын ал ған. Бір де қал мақ, бір де жоң ғар, 
тіп ті қо ла дәуі рін де – «ақ қа ла» бо лып ты де ген ел ау зын да ғы 
әң гі ме ғы лы ми ше ші мін тап са де ген ар ман ауыл тұр ғын да ры-
ның әр қай сы сы ның са на сын да. Әр өл ке де гі ес ке рт кіш тер, ма-
зар мен ке се не лер жә не т.б. мә де ни-та ри хи орын дар өзін ше бір 
та рих қа тұ нып тұ ра ты ны анық. Тек олар дың сы рын аша бі лу 
әсі ре се, та рих шы қауым үшін ма ңыз ды бо лып та бы ла ды. 

Жал пы, Са ға-бүйен нің ке йін гі ор та ға сыр лар да үл кен қа ла-
шық бол ған ды ғы та ри хи мә лі мет тер ден бел гі лі. Ол – Бүйен өзе-
ні нің сол жа ғын да ор на лас қан. Же ті су (Жоң ғар) Ала та уын ың 

ҚҰПИЯСЫ  
АШЫЛ МА ҒАН  

ҚОР ҒАН



ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы. №1 (80). 2016228

Құпиясы ашыл ма ған қор ған

сол түс ті гін де гі 4000 м биік тік те гі  мұз дық тар дан 
бас тау алып, тау лы шат қал дар дан сар қы рай 
ағып, ағы сы жа зық қа шы ға баяу лайт ын Же ті-
су дың бір өзе ні. Бұл өзен атауы ның же ті өзен 
қа та ры на кі ре тін ді гі жө нін де А. Влан га ли дің 
ең бек те рін де «Ая гөз, Леп сі, Ақ су, Бүйен, Көк-
су, Қа ра тал, Іле» өзен де рі, ал А.К. Гей нс Іле мен 
Ая гөз өзен де рі нің ор ны на Бас қан мен Сар қан 
өзен де рін ата ған екен [3, 8 б.].

Же ті су же рін та ри хи-эт ног ра фиялық тұр ғы-
дан зерт теп жүр ген эт ног раф Н. Бай ға ба то ва ның 
ең бек те рін де П.П. Ру мян цев ке сіл те ме жа сай 
оты рып – Қа ра тал, Көк су, Қы зы ла ғаш, Леп сі, 
Сар қан Бүйен, Ақ су өзен де рі кі ре ді де ген пі кір 
біл дір ген [4, 175 б.]. Өз ойла рын «Же ті су» то-
по ни мі не тал дау жа сау ар қы лы жал ғас тыр ған 
ав тор лық бір лік осы ұғым ның нақ ты же ті өзен-
ге бай ла ныс ты емес, «көп су лы», «су лы өл ке», 
қа зақ хал қын да ғы киелі же ті са ны мен бай ла ныс-
ты лы ғы на орай атал са ке рек де ген ұйға рым ға ке-
ле ді. Біз де өз та ра пы мыз дан осы пі кір ді қол дай 
оты рып, жер гі лік ті тұр ғын дар ара сын да ғы «Же-
ті су» ата уына орай айтыла тын:

«.... Ақ су, Сар қан, Се мей лі
Жат саң ұй қың кел мейді» [5], – 

де ген сөз тір кес те рі нің Же ті су атауы ның нақ ты 
же ті өзен мен шек тел мейт ін ді гі жә не жо ға ры да 
А.К. Гей нс тің же ті өзен құ ра мы на Ая гөз өзе-
нін қо су осы тұс та ха лық ара сын да ғы Се мей-
лі де ген атау ды қо суы ар қы лы Же ті су же рі нің 
тер ри то риясын со нау Се мей же рі не де йін  қа-
рас ты рып тұр ған дай де ген ой түй дік. «Же ті су» 
сө зі нің эти мо ло гиясы на тал дау жа са ған зерт теу-
ші Е.  Қой шы баев оның та ри хы ның та рих на ма-
сын қа рас ты ра ке ліп, мұ ның Ге ро дот, Ам ми ан, 
Мар цел лин дер ең бе гі не не гіз бол ған ды ғы на, 
тіп ті «Ор та Азия ның Ви зан тиясы» атал ған ды ғы-
на тоқ та ла ды. 

П.П. Се ме нов-Тянь шанс кий пі кі рі бо йын-
ша Же ті су ға Ая гөз, Леп сі, Ақ су, Қа ра тал, Іле, 
Шу кі ре ді, ал А.И. Мак шеев көз қа ра сы бо йын-
ша Леп сі, Ақ су, Бас қан, Сар қан, Тен тек, Қа ра-
тал, Іле өзен де рі кір гі зіл се, В.В. Са пож ни ков-
тың Ая гөз, Леп сі, Ақ су, Бүйен, Көк тал, Қа ра тал, 
Іле өзен де рін жат қы за тын ды ғын айта ке ліп, өз 
ойын  1924 жы лы Таш кент те жа рық көр ген В.И. 
Шнит ни ков тың «Дже ты су» ең бе гін де гі «Үл кен 
өзен де рін бы лай қой ған да, Же ті су дың сың сып 
аға тын кі ші гі рім жыл ға ла ры мен бұ лақ та ры ның 
есе бі жоқ, олар ды тіп ті бә лен мың деп жо ра мал-
дау дың өзі кү нә» де ген пі кі рі мен қо ры тын ды-
лай ды [6]. Бұл – та ри хи шын дық. Же ті су же рін 

ара ла ған адам он да ғы ірі лі-ұсақ ты өзен-су лар-
дың мол ды ғы на көз жет кі зе ді. Бұл өз ке зе гін де 
атал ған тер ри то рияның ежел ден тір ші лік кө зі 
бол ған ды ғы на та ғы бір дә лел.

Са ға-бүйен ел ді ме кен інің ата уына бай ла-
ныс ты жер гі лік ті тұр ғын дар ара сын да осы ауыл-
дың Бүйен өзе ні нің са ға сын да ор на лас қан ды ғы-
на орай де ген пі кір бар. Қа зақ стан тәуел сіз ді гін 
ал ған нан ке йін гі жыл да ры жүр гі зіл ген ха лық 
са нақ та ры, нақ ты рақ айт сақ, 1999 жыл ғы ха лық 
са на ғы мә лі мет те рі бо йын ша 1096 (560 ер, 536 
әйел), 2009 жыл ғы са нақ мә лі мет те рін де 901-тұр-
ғын ды (435 ер, 466 әйел) [7, с. 4)] қам ты ған ел ді 
ме кен та ри хы на тиіс ті, Ал ма ты об лы сы әкім ді гі  
2010 жыл ғы 27 сәуір де гі №53 қаулы сы мен, осы 
об лыс тың Әді лет де пар та мен тін де 2010 жы лы 
07 мау сым да №2052 тір кел ген жер гі лік ті ма ңы-
зы бар та рих жә не мә де ниет ес ке рт кіш те рі нің 
бе кі тіл ген мем ле кет тік ті зі мі нде гі 1519 ес ке рт-
кіш тің 11-ес ке рт кі ші осы Бүйен өзе ні мен Са ға-
Бүйен ауылы ның ма ңын да ор на лас қан екен [8]. 
Ар хеолог ға лым дар дың пайым да уын ша атал-
мыш ел ді ме кен де гі тір ші лік тің қай нар кө зі қо ла 
дәуірі нен бас тал ған. 

Же ті су же рін жа ңа ар хе оло гиялық мә де ниет-
тің қа лып тас қан, оты рық шы ша ру ашы лық қа 
бас тау бол ған ме кен дер дің бі рі ре тін де қа рас-
ты ра ке ліп, ар хеолог-ға лым К.М. Қа ра бас па қо ва 
қаз ба жұ мыс та ры ның нә ти же ле рі не сүйене оты-
рып, со ның ішін де Бүйен қо ныс та ры ның хро-
но ло гия лық ша ма-шар қын б.з.д. ХІІІ/ХІІ – VІІІ 
ғғ., яғ ни б.з.д. ІІ м.ж. аяғы – І м.ж. жат қы за ды [9, 
с.  119]. 1982 жыл дан А.К. Ақы шев тің же тек ші-
лі гі мен Бүйен қо ры мы на қаз ба жұ мыс та ры жүр-
гі зі ле бас та ған. Нә ти же сін де 1985 жыл ғы Же ті су 
ар хе оло гиялық экс пе ди циясы ның ба ры сын да, 
Бүйен өзе ні бо йын да са лын ған бө гет тің құ ры лыс 
жұ мыс та рын жүр гіз ген тұс та мар жан мен көм-
ке ріл ген ке ра ми ка лар дың та был ған ды ғын жә не 
олар дың ке йін гі феодо ров ке зе ңі не жа та тын ды-
ғын дә лел де ген [9, с. 34]. Мы са лы, та был ған ке-
ра ми ка лық ыдыс тар дың ба сым бө лі гі өр нек сіз, 
бан кі тә різ дес жә не кө зе тә різ дес бо лып ке ле ді 
[9, с. 82]. Бүйен 13 қо ры мы нан кү міс тен спи раль 
тә різ дес сыр ға, бі ле зік жә не т.б. ар хе оло гиялық 
жә ді гер лер та был ған [9, с. 110]. Бұ дан шы ға тын 
қо ры тын ды, Са ға-Бүйен ауылы ның та ри хы ның 
қо ла дәуірі нен бас та ла тын ды ғы жә не то ғыз жол-
дың то ра бын да, Шы ғыс ты Ба тыс пен жал ғас ты-
ру шы Ұлы Жі бек Жо лы ның тар ма ғын да ор на-
ла суы жер гі лік ті өр ке ниет ке бел гі лі дә ре же де 
әсе рін ти гіз ген де ген қо ры тын ды ға кел дік. 

Ежел гі қо ныс та ри хи да му ке зең де рін де тір-
ші лік та мы ры нан тыс қал май да мы ған. Ке йін гі 
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ор та ға сыр лар да Сол түс тік-шы ғыс Же ті су же-
рін де гі аса ірі ша һар лар дың бі рі бол ған ды ғы-
на ар хеолог-ға лым К.М. Бай па қов тың «Древ няя 
и сред не ве ко вая ур ба ни за ция Ка за х стана» ат ты 
ең бе гін де Жоң ғар Ала тауы ма ңы, яғ ни Қа ра тал 
жә не Леп сі өзен де рі ара лы ғын да ғы аса ірі ме кен-
жай лар қа та ры на, 750-800 тұр ғы ны бар Леп сі жә-
не Са ға-Бүйен ді жат қы за ды [10, с. 300]. Жал пы 
ур ба ни за ция мә се ле сі ар хе оло гия, та рих, де мо - 
г ра фиялық тұр ғы дан өзек ті мә се ле лер дің бі рі. Осы 
тұр ғы да қо ла дәуі рін де не гі зі қа лып тас қан Са ға-
Бүйен қа ла сы ның ор та  ға сыр лық та ри хы на үңі лер 
бол сақ, қа ла биік ал қап ты тер ри то рияда ғы мүйіс те 
ор на лас қан, айна ла сын, оң түс ті гі мен сол түс ті гін 
жар алып жа тыр. Қа ла шық тың тер ри то риясы бар-
лық жа ғы нан жайы лып, бел ге ай нал ған қор ға ныс 
қа быр ға ла ры мен қор шал ған (1, 2-су рет). Бү гін-
де бұл құ лан ды қа быр ға лар дың биік ті гі ша ма мен 

3-4 метр ді құ рай ды (3, 4-су рет) [1, с. 35]. Қа зір гі 
жер гі лік ті тұр ғын дар ті лі мен айт қан да, қор ған ның 
бұ рыш та ры ның сұл ба сы дү ниенің төрт та ра пы на 
ба ғыт тас тө бе. Оның сол түс тік-шы ғыс жә не оң-
түс тік-ба тыс қа быр ға сы ның ұзын ды ғы 275 метр ді 
құ ра са, сол түс тік-ба тыс жә не оң түс тік-шы ғыс қа-
быр ға ла ры ның ұзын ды ғы 280 метр. Қа ла қа быр-
ға ла ры ның бо йын да жә не бұ рыш та рын да, сол түс-
тік-шы ғыс жә не оң түс тік-ба тыс жа ғын да 8-ден, 
сол түс тік-ба тыс жә не оң түс тік-шы ғы сын да 6-дан 
дөң ге лек қа рауыл мұ на ра ла ры ның қал дық та ры 
сақ тал ған. Қа ла шық қа кі ру ге ар нал ған екі қақ па 
бол са ке рек. Олар бі рі не-бі рі қа ра ма-қар сы, сол-
түс тік-ба тыс жә не оң түс тік-шы ғыс қа быр ға лар да 
ор на лас қан. Қа ла шық тың сол түс тік бұ рыш те лі мі-
нен бас қа жа ғы ның бет кі қа ба ты жыр тыл ған. Бұл 
жер ден тас тан қа лан ған тік бұ рыш ты құ ры лыс тың 
қал дық та ры бай қа ла ды [1, с. 35]. 

 
1, 2-су рет – Ор та  ға сыр лық Са ға-Бүйен қа ла сы ның сол түс тік-ба тыс кө рі ні сі

 3-су рет – Кө не қа ла ның құ лан ды  
қа быр ға ла ры

4-су рет – Са ға-Бүйен қа ла сы ның 
қа зір гі ор ны ның кө рі ні сі
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Құпиясы ашыл ма ған қор ған

Жал пы ал ған да, ар хеолог-ға лым дар ор та-
ға сыр лық Са ға-Бүйен қа ла шы ғы нан та был ған 
ке ра ми ка лық жә ді гер лер ді зерт тей ке ле қа-
ла ның өмір сүр ген ке зе ңін Х-ХІІ ға сыр лар ға 
жат қы за ды.

Та би ға ты ша ру аға қо лай лы – та ри хи қа ла ор-
ны бү гін өзі нің зерт те уін  кү тіп тұр ған ар хе оло-
гиялық ны сан, яғ ни ауыл ше тін де ор на лас қан 
қор ған бо лып ке ле ді (5-су рет). Егер біз қа рас-
ты рып отыр ған зерт теу ны са ны мыз ор та  ға сыр-
лық Са ға-Бүйен қа ла сы 60 ша қы рым да ор на лас-
қан аса ірі ежел гі Қой лық қа ла сы на ба рар жол да 
екен ді гін ес кер сек, Қой лық қа ла сын да 2001 жы-
лы күй ді ріл ген кір піш тен са лын ған «хам мам» 
тү рін де гі мон ша та был ған. 2004 жә не 2005 жж. 
да ла лық мау сым да ба ға на тү рін де гі жұ ма ме ші-
т ті, «ма ни хей» ғи ба дат ха на сын, қас бет те рі әсем 

оюлы күй ді ріл ген са ры саз бен бе зен ді ріл ген ке-
се не лер ді, со ны мен қа тар ке се не лер ге жа қын 
ор на лас қан ха на ка ны ашу мен бел гі лі. Ен де ше 
Қой лық қа ла сы на қа ты нау шы ғыс-ба тыс ба ғыт-
та Са ға-Бүйен қа ла сы ар қы лы өте тін дік тен, кө не 
қа ла шық ты зерт теу та рих тың құ пия сыр ла рын 
па рақ та ры сөз сіз. Со ны мен қа тар атал мыш ел ді 
ме кен ге тиесе лі та ри хи ке зең дер де гі жер гі лік ті 
бай лар дың аты мен атал ған Күр ке бай, Есім бай, 
Оң ғар бай қыс тау ла ры, ара қа шық ты ғы ша ма мен 
140-200 ша қы рым, мал шы қауым ат пен көш кен-
де ор та есеп пен 4-5 күн ді құ райт ын, бау райы 
рау ғаш, тау са рым сақ, қой  бүл дір ген, таң қу рай, 
жа байы сиыр бүл дір ген, бар ба рис жә не т.б. көп-
те ген өсім дік тер ге то лы Са ры қо ра, Кө пір лі жай-
лау ла рын ту ри зм нің ор та лы ғы на ай нал дыр сақ, 
елі міз дің игі лі гі не жұ мыс іс те рі анық.  

5-су рет – Са ға-Бүйен қа ла шы ғы ның аэро фо то сы

Əде биет тер 

1 Бай па ков К.М., Са вель ева Т.В., Чанг К.. Сред не ве ко вые го ро да и по се ле ния Се ве ро-Вос точ но го Же ты су. – Ал ма ты: 
Ин-т ар хе оло гии им. А.Х. Мар гу ла на, 2005. – 188 с. 

2 Тө леубаев Ә.Т., Ша ғыр баев М.С. Же ті су Ала тауы мен Тар ба ға тай ара сын да ғы ор та  ға сыр лық қа ла лар дың та ри-
хи-хро но ло гия лық си пат та ма сы // Әл-Фа ра би атын да ғы ҚазҰУ-дың 80-жыл ды ғы на ар нал ған «Ар хе оло гия жә не эт но ло-
гияда ғы мә де ниет тер са бақ тас ты ғы мә се ле сі» ат ты «VІ Ораз баев оқу ла ры» ха лы қа ра лық ғы лы ми-тә жір бие лік кон фе рен ция 
ма те ри ал да ры. – Ал ма ты, 2014. – 174-182 бб.

3 Жол дас байұлы С. Же ті су та ри хы (ХVІ – ХVІІІ ғғ.). Та ри хи жә не па ле оэт но ло гиялық зерт теу. – Ал ма ты: Қа зақ уни-
вер си те ті, 1996. – 300 б.

4 Әжі ға ли С., Бай ға ба то ва Н. Же ті су қа зақ та ры ның салт-дәс түр ле рі мен әдет-ғұ рып та ры // Қа зақ хал қы ның салт-дәс-
түр ле рі мен әдет-ғұ рып та ры. – Т. 1. – Ал ма ты: Арыс, 2005. – 175–200 бб.
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5 Ав тор дың же ке да ла лық-эт ног ра фиялық экс пе ди ция ма те ри ал да ры нан. Ал ма ты об лы сы, Ақ су ауда ны, Са ға-бүйен 
ауылы, 69 жас та ғы Ғ.Д.Ту ле по ва.

6 Қой шы баев Е. «Же ті су» сө зі нің эти мо ло гиясы // Қаз ССР ҒА Ха бар ла ры. Қо ғам дық ғы лым дар се риясы. – 1973. – 
№6. – 42- 46 бб.

7 Ал ма тинс кая об лас ть. Ито ги На циональ ной пе ре пи си на се ле ния Рес пуб ли ки Ка за хс тан 2009 г. Ста тис ти чес кий 
сбор ник. – Ал ма ты: Агент ство РК по ста тис ти ке, 2011. – 128 с.

8 Па мят ни ки ис то рии и куль ту ры Ал ма тинс кой об лас ти // http:adilet.zan.kz/kaz/docs/ V10D0002052
9 Ка ра бас па ко ва К.М. Пле ме на Се ми речья и Юж но го Ка за х стана в эпо ху брон зы: дисс. ...канд. ист. наук. – Ал ма ты, 

1998. – 148 с.
10 Бай па ков К.М. Ур ба ни за ция Ка за х стана во вто рой по ло ви не VIII – на ча ле XIII в. – Кн. 2. Древ няя и сред не ве ко вая 
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Те рек баева Ж.М.

Еура зия да ла сын да та ра ған 
екі дөң ге лек ті ар ба лар ке ше ні 
(ар хе оло гиялық ма те ри ал дар 

не гі зін де)

Ма қа ла да Еура зия да ла сын да ме кен де ген кө не тай па лар дың тұр-
мы сы мен ша ру ашы лы ғын да ете не ен ген ар ба лар дың құ ры лы мы, 
олар дың қар қын ды да муы, қай нар кө зі мен та ри хы жө нін де гі мә се-
ле лер қа рас ты ры ла ды. Ар ба – біз дің тү сі ні гі міз ше ат қа, өгіз ге, есек ке 
же гіл ген екі дөң ге лек ті кө лік, со ны мен қа тар иесі нің әлеу мет тік мәр-
те бе сін анық тау да, со ғыс ба ры сын да, аң шы лық та, спорт тық іс-ша ра-
лар да, ғұ рып тық салт-жо рал ғы лар да пай да ла на ды. Ежел гі үн діев ро-
па лық тар дың ми фо ло гия лық тү сі нік те рін де екі дөң ге лек ті ар ба ның 
ағаш күп ше гі күн мен бай ла ныс ты ры ла ды. Кө бі не се кө не ха лық тар-
дың дү ниета ны мын да екі дөң ге лек ті ар ба лар о дү ниемен бай ла ныс-
ты ры лып қа рас ты ры ла ды. Ат қа же гіл ген ар ба сол за ман ның ұш қыр 
кө лі гі жә не мәң гі лік айна лу цикл да рын көр се те тін күн мен бай ла ны сы 
бар. Со ны мен қа тар ар ба лар дың қо ғам да ғы қыз ме ті әс ке ри жә не ғұ-
рып тық салт-жо рал ғы лар си па тын да ға на ие бол ды. 

Түйін сөз дер: ар ба, кө лік, аңыз, ғұ рып тық салт жо рал ғы, екі дөң-
ге лек ті ар ба.

Terekbaeva Zh.M.

Two-wheeled carts Eurasian 
steppes (according to 

archaeological materials)

This article is devoted to its main component – the chariot and sources 
that allow it to conclude that the invention, the existence, structure and 
history of the Eurasian steppes in the Bronze Age. In our understanding, 
the chariot – is drawn bridled horses, pole provided with two wheels with 
spokes carriage open tricycle body used to the war, hunting, sports, ritual 
ceremonies, as well as a marker of social status of the owner. The image 
of the horse chariot is one of the most ancient archetypes, firmly rooted in 
mythology, religion and art of the Indo-European peoples. In the mythol-
ogy associated with the chariot sled heavenly gods and the sun. Equally 
important carts and chariots, in particular, have played in the funeral rites 
of the ancient peoples.

Key words: carriage, transport, mythology, two-wheeled carriage, a 
funeral rite.

Те рек баева Ж.М.

Двух ко лес ные по воз ки Ев ра-
зийс ких сте пей (по ар хе оло ги-

чес ким ма те риалам)

Дан ная статья пос вя ще на расс мот ре нию источников о колеснице, 
поз во ляющих сде лать соответствующие вы воды об изоб ре те нии, 
конст рук ции и их ис то рии в сте пях Ев ра зии в эпо ху брон зы. В на-
шем по ни ма нии ко лес ни ца – это зап ря жен ная вз нуз дан ны ми ло шадь-
ми, дыш ло вая, снаб жен ная дву мя ко ле са ми со спи ца ми па воз ка с 
отк ры ты ми трех борт ным ку зо вом, ис поль зуемая для вой ны, охо ты, 
спор тив ных ме роп рия тий, ри ту аль ных це ре мо ний, а так же в ка че ст-
ве мар ке ра со ци ально го ста ту са вла дель ца. Об раз кон ной ко лес ни цы 
яв ляет ся од ним из древ ней ших ар хе ти пов, проч но уко ре нив шим ся 
в ми фо ло гии, ре ли гии и ис ку сс тве ин доев ро пейс ких на ро дов. В ми-
фо ло гии с ко лес нич ной уп ряж кой ас со циируют ся не бес ные бо ги и 
солн це. Не ме нее важ ную роль по воз ки и ко лес ни цы в част нос ти иг-
ра ли в пог ре баль ном об ря де древ них на ро дов.

Клю че вые сло ва: по воз ка, транс порт, ми фо ло гия, двух ко лес ная 
по воз ка, пог ре баль ный об ряд.
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Адам зат ба ла сы да му сыз бір күн өмір сү ре ал ма са ке рек. 
Қо ғам да мы ған са йын , адам ба ла сы ның қо лы нан не бір ға жап 
дү ниелер шы ға ды. Оның бә рі не же тек ші лік етіп отыр ған – адам 
ба ла сы ның о бас та аш қан жа ңа лық та ры мен ой лап тап қан дү-
ниеле рі. Атал ған дү ниелер дің бі рі тұр мыс тан шы ғып ке тіп 
жат са, ен ді бі рі әлі күн ге де йін  өз ба ға сын сақ тап қа ла бер мек. 
Мә се лен, ер те ден ке ле жат қан – дөң ге лек. Дөң ге лек тің пай да 
бо луы кө лік-қа ты нас, та сы мал жүйесі нің қар қын ды дам уына 
әке ліп соқ ты. Адам зат үде рі сі нің дам уын  жә не осы ған бай ла-
ныс ты көп те ген ашы лу лар ды дөң ге лек сіз елес те ту мүм кін емес.

Еура зия да ла сын да ме кен де ген ежел гі тай па лар дың тұр-
мыс-тір ші лі гін де, ша ру ашы лы ғын да ат қа, өгіз ге, есек ке же гіл-
ген ар ба лар дың ор ны ерек ше бол ған. Оған ай ғақ ре тін де ар хе о - 
ло гиялық зерт теу жұ мыс та ры ба ры сын да ер те қо ла дәуірі нің 
жер леу дәс түр ле рін де дөң ге лек ті ар ба лар дың қаң қа ла ры мен 
жыл қы сүйек те рі кез де се бас та ды. Со ны мен қа тар жаз ба де-
рек те рі мен пет рог лиф тер де бір ша ма мә лі мет тер кез дес ті ру ге 
бо ла ды.

Қа зақ хал қы ның тұр мы сын да ма ңыз ды орын ал ған кө лік-
тер дің бі рі ар ба бол ған. Ар ба тү рі қа зақ же рін де ер те ден бел гі-
лі. Көш пе лі қа зақ хал қы ның ар ба ла ры екі түр ге бө лін ген, олар 
екі дөң ге лек ті ар ба жә не үл кен төрт дөң ге лек ті ірі ар ба бол ған.

Ға лым дар дың айт уын ша, дөң ге лек тің фор ма сы ал ға шын да 
бір кел кі, диск тә різ дес бол ған, ке йін нен дөң ге лек ті күп шек тер 
жә не ті ре ме ағаш тар мен қо са жа сал ған түр ле рі да ми бас та ған 
[1, с. 147]. Ежел гі үн діев ро па лық тар дың ми фо ло гия лық тү сі-
нік те рін де екі дөң ге лек ті ар ба ның ағаш күп ше гі күн мен бай-
ла ныс ты ры ла ды. Кө бі не се кө не ха лық тар дың дү ниета ны мын да 
екі дөң ге лек ті ар ба лар о дү ниемен бай ла ныс ты ры лып қа рас ты-
ры ла ды. Ат қа же гіл ген ар ба сол за ман ның ұш қыр кө лі гі жә не 
мәң гі лік айна лу цикл да рын көр се те тін күн мен бай ла ны сы бар. 
Со ны мен қа тар ар ба лар дың қо ғам да ғы қыз ме ті әс ке ри жә не ғұ-
рып тық салт жо рал ғы лар си па тын да ға на ие бол ды. 

Екі дөң ге лек ті ар ба ны ат қа же гу дәс тү рі б.з.д. ІІ мың.ж. – қо-
ла дәуі рін де, не гі зі нен Еура зия да ла сын да пай да бо ла бас та ды. 

Қо ла жә не ер те те мір дәуір ле рі нің жер леу орын да рын да та-
был ған жә ді гер лер ден со ғыс ар ба ла ры ның су рет те рі мен қал-
дық та ры көп теп кез де се ді. 

ЕУРА ЗИЯ  
ДА ЛА СЫН ДА ТА РА ҒАН  

ЕКІ ДӨҢ ГЕ ЛЕК ТІ  
АР БА ЛАР КЕ ШЕ НІ  

(ар хе оло гиялық  
ма те ри ал дар не гі зін де)
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Еура зия  да ла сын да та ра ған  екі дөң ге лек ті  ар ба лар ке ше ні  (ар хе оло гиялық  ма те ри ал дар не гі зін де)

Жал пы екі дөң ге лек ті ар ба лар дың та ра лу 
оша ғы, шық қан же рі жө нін де әлі күн ге де йін  
ға лым дар ара сын да та лас ту ды ру да. Екі дөң ге-
лек ті ар ба лар ке ше ні Еура зия да ла сын да ке ңі нен 
та ралуын ың бір ден-бір се бе бі, сол уа қыт та ғы 
ме талл өң деу өн ді рі сі нің қар қын ды да муымен 
бай ла ныс ты бол ды. Со ны мен қа тар ша ру ашы-
лық эко но ми ка лық бай ла ныс тар дың нә ти же сін-
де да мы ған ды ғын айта ала мыз. Екі дөң ге лек ті 
ар ба лар ке ше ні нің Еура зия да ла сын да та ра лу ге-
не зи сі не бай ла ныс ты зерт теу лер Шы ғыс Еуро па 
мен Қа зақ стан ның сол түс ті гін де жүр гі зіл ді. Бұл 
не гіз дер Орал мен Қа зақ стан же рін де жүр гізіл-
ген ау қым ды зерт теу жұ мыс та ры ның нә ти же сі-
не анық тал ды. Дә лі рек айт ар бол сақ, Ре сей дің 
шы ғы сы мен Қа зақ стан ның сол түс ті гін де ер те 
қо ла дәуір ле рін де та ра ған сын тас ты жә не Пет-
ров мә де ниет те рі дә лел дей тү се ді. 

Кө лік-қа ты нас құ рал да ры жө нін де өт кен ға-
сыр дың 70-80-ші жыл да ры Ре сей де гі Че ля би нск 
об лы сы, Бре дин ауда нын да ғы Сын тас ты ке ше-
нін де гі жүр гі зіл ген қаз ба лар нә ти же сін де зерт-
теу жұ мыс та ры бас тал ған бо ла тын. Сын тас ты-
дан та был ған ма те ри ал дар ғы лы ми айна лым ға 
ен гі зі ліп, құн ды мә лі мет тер алы на бас та ды. Жа-
ра ты лы стану ғы лы мы ның әді сі не сүйене оты-
рып, Сын тас ты мә де ниетін де гі ар хе оло гиялық 
мә лі мет те рі нің мер зім де луі б.з.д. 2030-1740 
(2300-1400) жж. жат қыз ды. Ал Пет ров мә де ниеті 
ге не ти ка лық тұр ғы дан сын тас ты мә де ниеті мен 
бай ла ныс ты жә не оның «дөң ге лек ті дәс тү рі» 
қайтала на ды. Қа зір гі таң да 4 ар ба ның қал дық та-
ры жө нін де та бы лым дар жи нақ тал ды [2, с. 480–
500]. Со ны мен қа тар 1970 жыл дар дың со ңын да 
Орал-Қа зақ стан ар хе оло гиялық экс пе ди циясы-
ның же тек ші сі Г.Б. Зда но вич тың зерт теуі мен 
Есіл өзе ні нің жа ға лауы нан Пет ров мә де ниеті не 
жа та тын Бір лік ІІ, Ұлы бай қо рым да ры зерт тел-
ді [3, 110 б.]. Соң ғы ар хе оло гиялық зерт теу лер 
Қа зақ стан же рін де екі дөң ге лек ті ар ба лар дың 
та ра лу айма ғын ке ңейт ті. Со ның бі рі В.А. Но во-
же нов тың зерт теу ле рі нә ти же сін де 1994 жы лы 
Ке ңес жә не Са тан қо рым да рын да екі дөң ге лек ті 
ар ба лар та был ған бо ла тын. 

Е.Е. Куз ми на ның зерт теу ле рін де Еура зия да-
ла лы, жа зық ты өңір ле рін де екі дөң ге лек ті ар ба-
лар дың 200 см же те тін жал пақ түр ле рі бол ға нын 
айтады [4, 68 б.]. Де рек тер ге сүйене оты рып, екі 
дөң ге лек ті ар ба лар дың жал пы кө рі ні сі мен тех-
ни ка лық ерек ше лік те рін ай қын дау ға бо ла ды. 
Ар ба – екі дөң ге лек ті ағаш ар ба, га ба ри ті 95-200 
(ені) х 260-280 (ұзын ды ғы) х 130-150 (биік ті гі) 
см. құ рай ды. Дөң ге лек те кем де ген де 9-12 ге 
де йін  ша бақ кез де се ді. Дөң ге лек тер дің жү рі сі 

жұм сақ бо лу үшін сыр тын те рі мен қап та ған. Бұ-
ны Қа зақ стан же рі нен та был ған Са тан І қо ры мы-
ның та бы лым да ры дә лел дейді. Олар дың диа мет-
рі 80-100 см. құ ра ған.

 Таяу Шы ғыс та ғы гик сок тар дың Еги пет ті 
жау лап алуы ке зін де яғ ни б.з.д. ХVIII-XVI ға-
сыр лар да екі дөң ге лек ті ар ба ке ше ні кез дес ті. 
Сол уа қыт та ғы Си рия, По лес ти на жә не Еги пет 
же рін де гі со ғыс қа ар нал ған екі дөң ге лек ті ар ба-
лар ке ше ні нің ат әб зел де рі мен бас қа бөл шек-
те рі нің жақ сы да мы ған түр ле рін кө руіміз ге бо-
ла ды. Ал Гре ция же рін де кеш теу да мы ды, яғ ни 
б.з.д. XVI ға сыр да кез де се ді. Не гіз гі та бы лым дар 
Ми кен же рін де гі ІV Шах та лық жер леу ор ны мен 
бай ла ныс ты ра ды. Қы тай же рін де гі Аньян про-
вин циясы нан та был ған Шан дәуірі нің екі дөң-
ге лек ті ар ба ла ры ға лым дар дың пі кі рін ше б.з.д. 
XIV-XIII ға сыр лар мен мер зім дей ді [5, с. 63].

Та ри хы мыз да ал ғаш қы жа һан да ну Сол түс-
тік Еура зия қо ла дәуі рін де бол ған. Осы про це сс-
тер дің ба ры сын да кө лік-қа ты нас құ рал да ры ның 
дам уына, жыл қы ша ру ашы лы ғы ның күр де ле-
н уіне, сон дай-ақ қо ла ме тал лур гиясы ның да-
м уына әке ліп соқ ты. Еура зия да ла сын да б.з.д. 
ІV-III мың.жылд. жыл қы ны салт мі ну ге жә не ар-
найы күш те пай да ла ну мақ са тын да қол ға үйре-
ті ле бас та ды [5, с. 64]. Жыл қы ауыз дық тал ған 
ке зі нен бас тап қо ғам ның дам уын  тез дет ті. Нә ти-
же сін де жыл қы ны қол ға үйре ту ар қы лы адам зат 
дөң ге лек ті ой лап тап ты. Дөң ге лек ке йін ірек бү-
кіл тех ни ка ның ең бас ты те ті гі бол ды [6]. Сөй - 
т іп, Шы ғыс Еуро па да ла сын да б.з.д. ХXІІІ-
XX  ғғ. ара лы ғын да ат ар ба ның пай да бол ға ны на 
әке ліп соқ ты [5, с. 64].

Қа зір гі таң да Қа зақ стан ның сол түс ті гі мен 
ор та лық өңір ле рін де қо ла дәуірі нің ер те ке зең-
де рі мен мер зім де ле тін бір ша ма ес ке рт кіш тер ден 
екі дөң ге лек ті ар ба лар ке ше ні та бы лу да. Жал пы 
ар хе оло гия ғы лы мын да екі дөң ге лек ті ар ба ке-
ше ні де ген ұғым бар. Екі дөң ге лек ті ар ба ке ше-
ні де ге ні міз – ат тың жә не ат қа же гіл ген ар ба ның 
сай ман да ры мен қо са оның үс тін де гі қа ру-жа рақ-
та ры бір ге жү ре ді. Ар хе оло гиялық мә лі мет тер 
бо йын ша екі дөң ге лек ті ар ба ке ше ні не жыл қы 
сүйегі, ат әб зел де рі жә не жа қын қа шық тық та 
кол да ны ла тын қа ру-жа рақ тар жат қы зы ла ды.

Екі дөң ге лек ті ар ба лар ды со ны мен бір ге пет-
рог лиф тер де гі су рет тер де дә лел дей тү се ді. Ор та 
Азия мен Мон ғо лия тер ри то риясы нан жә не бас-
қа да көр ші лес өңір лер ден осы екі дөң ге лек ті ар-
ба лар дың кез де суі жө нін де В.А. Но во же нов тың 
«Чу до ком му ни ка ции и древ ней ший ко лес ный 
транс порт Ев ра зии» ат ты ең бе гін де ау қым ды 
түр де қа рас тыр ған. 
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Те рек баева Ж.М.

Екі дөң ге лек ті ар ба лар да мып, та ра ла бас та-
ған уа қыт тан бас тап жар тас тар да су рет те ле бас-
та ды. Б.з.д. ІІ мың.ж. ор та сы мен мер зім де ле тін 
Оң түс тік Қа зақ стан да ғы Құл жа ба сы тау ла рын да 
си рек кез де се тін дөң ге лек тер мен бұ қа лар ға же-
гіл ген ар ба лар дың су рет те рі та был ды. Со ны мен 
қа тар Же ті су дың шы ғыс ау дан да рын да дөң ге лек ті 
кө лік тер дің көп те ген су рет те рі кез де се ді. Еш кі өл-
мес тау ла рын да жүз ден ас там су рет тер бар, со ның 
ішін де жыл қы ға же гіл ген ар ба лар дың су рет те рі 
көр се тіл ген (2-су рет). Ал Құл жа ба сы тау ла рын да 
кө бін де өгіз дер мен жыл қы лар су рет тел ген. Өгіз ге 
же гіл ген ар ба лар Там ға лы жә не Сай ма лы-Тас та-

ғы тас тар дан да та был ды. Бі рақ Сай ма лы-Тас та ғы 
дөң ге лек ті кө лік тер мен ар ба лар дың бар лы ғы дер-
лік екі дөң ге лек ті бо лып кел ген [7], ал Құл жа ба-
сы тау ла рын да ғы пет рог лиф тер де төрт дөң ге лек ті 
жә не со ғыс ар ба ла ры кез дес ті. Сай ма лы-Тас пет-
рог лиф те рі Қа зақ стан мен Қыр ғызс тан тер ри то-
риясын да ғы ең ежел гі су рет тер бо лып та бы ла ды. 

Қа зақ стан тер ри то риясын да ғы жар тас та ғы 
ар ба лар дың су рет те рі нің мер зім де луі әр түр лі. 
Мы са лы, Ақ бауыр ар ба ла ры энео лит дәуірі мен, 
Шы ғыс Қа зақ стан да ғы ар ба лар б.з.д. ІІ мың.ж. 
ор та сы – І мың.ж. ба сы мен, Мой нақ та ғы бір бі-
лік ті ар ба лар б.з.д. ІІ мың.ж. мер зім де ле ді.

 
а 

 
ə 

 
1 а, ә-су рет – Түйеге же гіл ген екі дөң ге лек ті ар ба лар.

Жам был об лы сы. Қа ра тау пет рог лиф те рі

       
2-су рет – Ал ма ты об лы сы. 
Еш кі өл мес пет рог лиф те рі

3-су рет –Ба тыс Қа зақ стан об лы сы. 
Тақ сай І қор ған ке ше ні. Ағаш та рақ та 

бей не лен ген екі дөң ге лек ті ар ба
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Еура зия  да ла сын да та ра ған  екі дөң ге лек ті  ар ба лар ке ше ні  (ар хе оло гиялық  ма те ри ал дар не гі зін де)

Б.з.д. ІІ-ІІІ мың.ж. жүк та си тын ар ба лар ды 
қол да на бас та ған, ал б.з.д. ІІ мың.ж. Ор та Азия 
ай мақ та рын да со ғыс ар ба ла ры ке ңі нен та ра ған. 
Ба тыс Қа зақ стан ар хе оло гиялық экс пе ди циясы-
ның бас тауы мен 2012-2013 жыл да ры Тақ сай І 
ке ше ні нің №6 қор ған ды қа зу ба ры сын да б.з.д. 
VI-V ғғ. мер зім де ле тін сар мат әйелі нің жер леу 
оры ны ашыл ды. Қаз ба ба ры сын да ал тын бұйым-
дар, киім-ке шек тер, тауеш кі нің мү сі ні, со ны-
мен қа тар ағаш тан жа сал ған та рақ та был ды. Та-
рақ тың «са бы» ат қа же гіл ген ар ба ның үс тін де 
са дақ шы салт ат ты мен қар сы ла сы ның су ре ті 
көм ке ріл ген (3-су рет). Яғ ни ар ба үс тін де гі тар-
тыс ты, со ғыс ты бей не лейт ін кө рі ніс со ғыс ар ба-
ла ры ның ке ңі нен сұ ра ныс та бол ға нын дә лел дей 
тү се ді. 

Еура зия да ла ла рын да ар хе оло гиялық зерт-
теу лер де гі ашы лым да ры ның не гі зін де екі дөң ге-
лек ті ар ба лар ды екі топ қа бө ліп қа рауы мыз ға бо-
ла ды. Бі рін ші сі – қа бір іші не ар найы қойыл ған 

ар ба лар, ал екін ші сі – сол ар ба ның бір бөл ше гі 
ре тін де, сұл ба сы, яғ ни дөң ге лек те рі, ат әб зел-
де рі нің бөл шек те рі (ауыз дық, су лық жә не т.б.) 
қойыл ған жер леу орын да ры. Бұл та бы лым дар 
Пет ров мә де ниеті мен аба шев-пок ров мә де ниет-
те рі нің жер леу орын да рын да кез де се ді [8, 22 б.].

Жал пы ал ған да екі дөң ге лек ті ар ба лар ке ше-
ні Еура зияның да ла лы ай мақ та рын да жыл қы ны 
қо ла үйре ту мен қа тар, салт мі ну, ар ба ға же гу 
қо ла дәуі рін де қа лып тас ты деу ге не гіз бар. Екі 
дөң ге лек ті ар ба лар ке ше ні нің та ра лу жө нін де гі 
мә се ле лер, адам ба ла сы на күн де лік ті тұр мыс та 
қан ша лық ты қа жет ту дыр ған ды ғы жө нін де ар-
хеолог тар, эт ног раф тар та ра пы нан әлі де бол са 
зерт теу ді қа жет ете ді. Ар хе оло гиялық қаз ба мә-
лі мет те рін пай да ла на оты рып, жа ра ты лы стану 
ғы лым да ры мен бай ла ныс ты ра оты рып, ке шен ді 
түр де зерт теу, со ны мен қа тар пет рог лиф тер де гі 
су рет тер мен са лыс ты ра, са бақ тас ты ра қа рас ты-
ру бү гін гі ғы лым үшін өзек ті бо лып та бы ла ды.
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New and traditional in wedding 
rites of the population of 

Western Kazakhstan (on example 
of Aktubinsk region)

On the basis of field ethnographic materials the author, and special 
literature explores new and traditional wedding ceremonies in the popu-
lation of Western Kazakhstan on the example of the Aktobe region. It is 
shown that this ritual organically combines the features of the past and 
present, is a common Kazakh and common Kazakhstan features, as well 
as some regional differences. For example, the Kazakhs marriage is carried 
out both in the form of a formal matchmaking, and by «kidnapping» or 
«escape» of the bride. The first form of marriage through matchmaking is 
more common among the East Slavic, mostly European and among other 
ethnic groups of Kazakhstan; second – among the Kazakhs, the Turkic eth-
nic groups or those who adhere to the rules of Islam.

Key words: ethnoses, marriage, wedding, matchmaking, fiance and 
bride, bride kidnapping, escape of the bride.

Қа лыш А.Б.

Ба тыс Қа зақ стан (Ақ тө бе  
об лы сы) тұр ғын да ры ның  

үйле ну әдет-ғұ рып та рын да ғы 
жа ңа шыл дық жә не дәс түр

Ма қа ла ав тор дың да ла лық эт ног ра фиялық зерт теу ма те ри ал да-
ры мен Ба тыс Қа зақ стан, со ның ішін де Ақ тө бе об лы сы тұр ғын да ры-
ның қа зір гі жә не дәс түр лі үйле ну әдет-ғұ рып та ры жө нін де гі ар найы 
ғы лы ми зерт теу кі тап та ры не гі зін де жа зыл ған. Осы үйле ну ге бай ла-
ныс ты салт-дәс түр лер дің ежел гі жә не осы күн гі, жал пы қа зақи лық 
пен елі міз дің әр түк пі рін де гі дәс түр лер мен, жер гі лік ті ерек ше лік те-
рі мен бай ла ныс ты. Мы сал ға, қа зақ тар дың от ба сын құ ру да ғы ре сми 
түр де құ да ла су, «алып қа шу» тү рі не ме се қыз дың «қа шып ке туі» сияқ-
ты. Бі р тү рі құ да тү су, бұл – шы ғыс сла вян эт нос та ры мен бас қа қа-
зақ стан дық тар ға тән бол са, екін ші тү рі қа зақ тар мен тү рік эт нос та ры 
ара сын да не ме се ис лам қа ғи да ла рын ұстана тын дар ға тән.

Тү йін  сөз дер: эт нос, не ке, үйле ну, құ да ла су, күйеу жі гіт жә не қа-
лың дық, алып қа шу, қыз дың қа шуы.

Ка лыш А.Б.

Но вое и тра ди ци он ное  
в сва деб ной об ряд нос ти  

на се ле ния За пад но го  
Ка за х стана (на при ме ре  

Ак тю бинс кой об лас ти)

В статье на ос но ве по ле вых эт ног ра фи чес ких ма те риалов ав то ра, 
спе ци аль ной ли те ра ту ры исс ле дует ся но вое и тра ди ци он ное в сва-
деб ной об ряд нос ти на се ле ния За пад но го Ка за х стана на при ме ре Ак-
тю бинс кой об лас ти. По ка за но, что дан ная об ряд ность ор га ни чес ки 
со че тает в се бе чер ты прош ло го и нас тояще го, имеет как об ще ка-
за хс кие и об ще ка за хс танс кие чер ты, так и от дель ные ре гиональ ные 
раз ли чия. Так, нап ри мер, у ка за хов зак лю че ние бра ка осу ще ст вляет-
ся как в фор ме офи ци ально го сва то вс тва, так и пу тем «по хи ще ния» 
или «бегст вом» не вес ты. Пер вая фор ма бра ка пу тем сва то вс тва ча ще 
вс тре чает ся сре ди предс та ви те лей вос точ нос ла вя нс ко го, преиму ще-
ст вен но ев ро пейс ких эт но сов и сре ди дру гих ка за хс тан цев; вто рая – 
сре ди ка за хов, тюркс ких эт но сов или тех, ко то рые при дер жи вают ся 
норм ис ла ма. 

Клю че вые сло ва: эт но сы, брак, свадь ба, сва то вс тво, же них и не-
вес та, по хи ще ние не вес ты, бегс тво не вес ты.
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The Wedding Rites under study, mostly Kazakh, have been less 
subjected to alterations and prominence has been given to traditional 
moments in these phenomena. Rites and rituals going back to reli-
gious, most Islam and pre-Islam sources are mixed in then. There-
fore, the alterations going on, the further development and interac-
tion of the traditional and modern, of the different ethnographical 
phenomena are of great interest to us.

Wedding Rites and Rituals, as a rule consist of several cycles: 
proposal, preparation for marriage, marriage, marriage itself, and 
post-wedding rituals. 

At the beginning of this century, the Kazakh wedding rites, 
despite the slight regional differences, have been mostly identical 
in their essence. Their further development has preserved many of 
culturally important features. The new Soviet laws and ethnic in-
teraction with the Russian and the Ukrainian people made a strong 
imprint on the Kazakh rites. The traditional elements are being 
transformed now and the processes of transformation are not quite 
similar in different regions of Kazakhstan. 

Nowadays, marriage is being realized in two variants: 1) preced-
ing proposal and wedding ceremony at the groom’s house («kelin 
tusuru toyi»), the same ceremony at the bride’s house; 2) elopement 
of the bride («kaship ketu») or stealing of the bride with her consent 
by the groom and post wedding ceremony at the groom’s house. 

The traditional form of marriage has been widely and fully in-
vestigated in the special literature. According to it, the first is pro-
posal, groom’s relatives send their representatives to the bride’s 
house. The head («bas kuda») is usually the father if groom, the sec-
ond man («bi kuda») is a respected member of the community, elo-
quent and witty. The groom accompanies them as usual. The bride’s 
parents are informed beforehand about the aims of the visit and can 
make necessary preparations [1]. 

The institution of proposal has been subjected to strong altera-
tions; its functions have been changed. Now its task is not to choose 
a bride but to help to achieve mutual understanding of the two sides. 

The arrival of the groom’s representatives is a ritual itself. 
Neighbors take an active part in it, for example which can not be 
stepped over without paying a fine. Or a whip can be hanged like 
this («kamshi bailar»). Previously, the gloom came on horseback 
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with handkerchiefs tied to his whip for presenting 
women who met him. Now, he comes in a car with 
the handkerchiefs tied to it. The ritual of introduc-
tion of some interest too («otka mai kuyu»). 

Two women lead the groom to hearth and they 
pour oil to it, after that he throws money around as 
a ransom. The groom’s men are served a generous 
meal, i.e. the groom is given mutton chest meat, 
symbolizing close relations, since it was accepted 
to greet each other touching breast. The groom must 
do his best to help himself and not forget to pass 
the meat to the others. For example, oil should be 
given to elder brother’s wife, another part should be 
given to the relatives on the bride’s side. At the end 
he pays a ransom. The whole party agrees as to the 
organization of the wedding. After that the groom’s 
side makes a present to the bride’s parents – a bag 
with a sum of money and some trifles. 

Kalim, as a ransom for wife still exists in the 
southern parts of Kazakhstan an the Middle Asia re-
publics. It has been the most necessary part of the 
whole process, sometimes the groom ransomed his 
wife at a heavy price and this rite still exist in some 
changed forms in the southern Kazakhstan and some 
arts of the northern Kazakhstan where the groom 
has to ransom his wife at a horse’s price.

The horse’s parents make dowry for her accord-
ingly to their pocket. It may consist of trousseau, at 
times furniture, home machines, fabrics etc. («kalta 
sipar»). They also pay ransom to the serving people, 
usually it is not expensive rings, bracelets etc. 

When everything is arranged guests gather 
around are served a ritual course – mutton liver with 
oil, which symbolizes agreement, otherwise the 
liver is not served. Now the groom’s relatives are 
to go through an ordeal, they are to eat everything. 
Sometimes guests help them («asatu»). After that 
the birdie’s parents and the guests hold the groom’s 
side to a ransom in cash. If the sum is considered to 
be small, the guests demand more or the former can 
be drawn out, to make fun. So they try to give the 
sum demanded to women who serve the meal. This 
ritual goes back to the ritual games of the past when 
the tribal system existed.

Nowadays, the elopement of a bride is the form 
that quite frequently occurs. In this case, the bride’s 
parents are not responsible for the wedding party, 
limiting themselves to giving a dowry. This form 
has become quite frequent in the other regions in-
cluding the Middle Asia, Altai, Siberia the Cauca-
sus. We firmly believe that the reasons causing the 
adoption of this form are as follows: 1) financial and 
other difficulties; 2) weakening of the family ties and 
growing independence of the young; 3) the parent’s 

dissatisfaction with the choice of their children [1]. 
This independence in marriage, fixed by the Consti-
tution and laws helps to do without many traditional 
rites and unnecessary obligation. If a young man is 
frequent visitor, the bride’s parents are already well 
acquainted with him and try not to be in their way. 
Usually the girl’s friends are taken into confidence. 
When the news is broken, it is up to the groom’s par-
ents to send their excuses with their close relatives 
(keshirim surau) and to organize a wedding when 
excuses are accepted and consent is given. In most 
cases, both sides achieve mutual agreement, when 
the girl confirms her choice and then gaieties of an-
nouncement come.

Adopted forms of marriage are similar both in 
town and the countryside not with standing ethnic 
differences. They are mostly limited to marriage at 
a registry office (any type of municipal government) 
and the following wedding-party. 

Marriage at a registry office can be celebrated at 
a month’s notice. As usual the a month’s notice. As 
usual the wedding-party taken place immediately 
after the registration, but it is entirely a matter of 
choice and circumstances. When the day of the in-
tended marriage is fixed, the young couple makes 
necessary preparations: buy wedding-rings, order 
toilets, send official invitations with photos. Lately 
some elements of the national costume have become 
popular again, such as the tall head dress (saukele), 
a silk or a velvet jacket without sleeves richly orna-
mented. 

The reception takes place in the day-time and 
still contains fully many traditional features and ele-
ments. Guests greet the parents of the young couple; 
friends and relatives are introduced to each other. 
Then the meal is served, usually it is lamb with the 
sheep’s head. By the end of the meal the young 
couple is invited to get the blessing from old men 
(aksakals) i.e. «white beards». In other cases grown-
ups come to the bride’s room to have a look at her. 
In comparison with the rites of the Middle Asia, a 
religious wedding ceremony practically never takes 
place. To conclude the reception, all gather around 
to sing a special song («toy bastar»), usually it is ac 
companied by the music of the national instrument 
(dombra). After that a special prize for the singer is 
brought, usually it is a plate with presents. 

The wedding party itself can be celebrated late 
in the evening. The so-called (jastar toyi) is the 
wedding-party where mostly young generation is 
present, it is not so solemn as the reception, that’s 
why colleagues, neighbors, unknown people can be 
present. In summer the wedding-party is usually cel-
ebrated out-of-doors, in the yard or something; in 



ISS N 1563-0269                                               KazNU Bulletin. History series. №1 (80). 2016 241

Kalysh А.B. 

winter – at a café or a canteen. The young couple is 
met by the special wedding song («jar-jar»), music 
accompanies the song. The young couple is show-
ered with sweets and silver coins which symbolize 
purity, wealth and fertility.

The important part is introduction of the bride to 
the guest («bet ashar»), i.e. showing her face since 
the face of the bride is covered by the veil. A sings 
a song, enumerating her (bride’s) duties and nam-
ing the guests, she knobs after that the veil thrown 
away. It is well-known ritual among the folk of the 
Middle Asia and the Moslem part of the Caucasus 
[2, с. 224]. 

The modern wedding rituals bear both tradi-
tional features and general neutral Soviet features. 
So when questioned ‘In what way would you like 
to celebrate your wedding’– some 60,0 up to 8,17% 
of Kazakhs and 48,3-66,7% of Russian approved a 
modern way of celebrating with some traditional el-
ements.

Together with family, social organization such 
as trade-unions, party sections and the public in gen-
eral take part in organizing the wedding ceremonies, 
parties, provide them with necessities; food, drinks, 
orchestra etc. 

But not we standing many positive sides of these 
phenomena, many negative problems arise. To illus-
trate it, one can emphasize the growing tendency to 
have too magnificent and overcrowded ceremonies, 
putting the groom’s family on the verge of ruin.

As authors stresses, both the Southern and 
Northern regions face the same problem. Unhealthy 
rivalry and excitement keep going up, plans grow 
frenzied but nobody cares for the young couple fu-
ture. The traditional obligatory exchange of presents 
make the cost reach astronomical proportions, be-
ginning with the dresses and ending with cattle. The 
number of kinsfolk reaches 20 men on both sides 
and each person must to given its share. If to take 
into consideration, that Kazakh families are mostly 
large and the other children should marry as well, 
we can what a deadly blow it strikes on the family 
budget [3, с. 99].

When the Russian ethnocaltural traditions are 
being analyzed, it is prominent that their wedding 
rites preserved only some fragmentary elements. 
This regularity has been emphasized in many inves-
tigations in different regions of the country.

As other ethnical groups, the Russian have main-
tained proposal as the most steady from of marriage. 
The groom’s parents and his relatives are to propose 
to the girl’s relatives.

When paying a visit to the girl’s parents, the 
groom’s relatives should bring present for the bride; 
fabrics dresses, sweets and special ritual bread. 
Close relatives on the bride’s side are usually pres-
ent.

The party discuss questions connected with cer-
emony, mutual fees according to the pocket, not 
hurting anybody’s interest, while among the West-
ern Kazakhstan Kazakh a substantial part of fees 
pays the groom’s side. When the agreement is ar-
ranged, the bread is cut and served with salt. The 
same symbol of bread as the basis of wealth, life and 
credit can be seen in other ethnical groups. 

The proposal, as a rule, takes place when the 
bride and groom live in the locality and the families 
are well acquainted, otherwise it is more or even ig-
nored wholly. In this case the wedding loses many 
traditional elements and the ritual is limited to a 
wedding-party.

Together with the proposal, some rituals are 
frequent; such as; the ransom for the demonstration 
of the dowry, the bar at the gate and the house of 
the bride, hiding of the bride, which are aimed at 
making fun and are not connected ritual themselves. 
In their essence, these element are connected with 
‘the transition from matrilocal settlement of wed-
ded couples to patrilocal, when the community or 
patriarchate family was stubborn to scoping of its 
member to the other community’s .

Some other elements maintain still as the meet-
ing of the groom’s parents with bread-and-salt and 
shower of sweets, flowers, coins etc.

The wedding ceremony concludes at the 2nd day 
when guests arrive at the groom’s house in the Eu-
ropean part- at the bride’s house. In other words, the 
tendency to celebrate ritual at the groom’s house 
grows.

To sun it up, modern wedding rites and rituals 
can be characterized by weakening of the traditional 
elements, lost their religious, magic sense, and the 
strengthening of innovations. The national style can 
be seen in the Kazakh way of proposal, some types 
of rituals ransoms, fees, presents, specific songs, etc.

The most important elements of modern wedding 
rites include the so-called civil marriage, that has 
become predominant and superseded the religious 
ones among the Russian the Ukrainian, the Kazakh 
and other groups of population. The marriage is 
registered at the registry office, i.e. by the state, and 
is accompanied by the set of ceremonies; such as 
exchanging of ring, giving certificates, speeches, 
visiting the memorable places, photos etc. 
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Қал ша баева Б.К.,  
Бей се гу ло ва А.Қ.

Моң ғо лиядан кел ген  
қа зақ тар дың қо лө нер ле рін де гі 

кей бір ерек ше лік те рі 

Ма қа ла да қо лө не рі міз дің озық үл гі ле рін қай ма ғын бұз бай қа зір-
ге де йін  жет кі зіп, өне рін ке йін гі ұр пақ қа өне ге етіп үйре тіп отыр ған 
Моң ғо лиядан кел ген отан дас та ры мыз дың қо лө нер ле рін де гі ерек-
ше лік те рі ту ра лы баян да ла ды. Малша ру ашы лы ғы мен айна лы са тын 
отан дас та ры мыз дың мал жү ні нен әртүрлі бұйым дар жа сап, қа зақ 
хал қы ның дәс түр лі ма те ри ал дық мә де ниеті нің өмір тір ші лі гін де аса 
ма ңыз ды рөл ат қа рып отыр ға нын дә лел деп отыр. Со ның ішін де әйел-
дер дің қо лө нер түр ле рі: киіз ба су, сыр мақ сы ру, түс киіз жа сауда ғы 
ерек ше лік те рі мен қа тар ши кі зат түр ле рі, жүн нен киіз ақ киіз, қа ра 
киіз жа сау, бұл әри не өте күр де лі әдіс тер дің бі рі, қой дың жа ба ғы 
жү нін тү тіп, са бап, ши ге тар тып, ыс тық су се уіп , шет те рін жи най оты-
рып ши ге орайт ын сияқ ты киіз дің жа са лу тех но ло гияла ры да қа рас-
ты рыл ды. Со ны мен қа тар, жойы лып ба ра жат қан өнер дің бі рі  – кес те 
ті гу өне рі айтылып, олар дың қол да ну түр ле рі ту ра лы баян да ла ды. 

Түйін сөз дер: қо лө нер, кес те ті гу, ша ру ашы лық, өнер, киіз.

Kalshabaeva B.K.,  
Beysegulova A.K.

Some features of decorative and 
applied art of the Kazakhs in 

Mongolia

The article discusses the features arts and crafts, preserved in Mon-
golian Kazakhs, and transmitted from generation to generation for a long 
period of time. A cattle breeding is the foundation of economic activity 
Mongolian Kazakhs, and women doing various things from wool. This, in 
particular: felt cover, carpets, rugs. The article also discusses the technol-
ogy of products made of felt, for example, preparation of wool, its distribu-
tion on the mat, hot water treatment, compaction, etc., as well as examines 
the art of embroidery household items such as wall hangings (tus kiіz), 
mats (syrmaқ), kinds of embroidery and especially its performance.

Key words: needlework, embroidery, agriculture, art, felt.

Кал ша баева Б.К.,  
Бей се гу ло ва А.К.

Не ко то рые осо бен нос ти  
де ко ра тив но-прик лад но го  

ис ку сс тва ка за хов в Мон го лии

В статье расс мат ри вают ся осо бен нос ти де ко ра тив но-прик лад но-
го ис ку сс тва, сох ра нив ше го ся у ка за хов Мон го лии и пе ре да ваемо го 
от по ко ле ния к по ко ле нию на про тя же нии дли тель но го пе ри ода вре-
ме ни. Ско то во дс тво сос тав ляет ос но ву хо зяй ст вен ной дея тель ности 
мон гольс ких ка за хов. Так из шерс ти до маш них жи вот ных жен щи ны 
де лают раз лич ные вой лоч ные из де лия. Это, в част нос ти: вой лоч ные 
пок рыш ки, ков ры, ков ри ки. Так же в статье расс мат ри вают ся тех но-
ло гии соз да ния из де лий из вой ло ка, к при ме ру, за го тов ка шерс ти, 
ее расп ре де ле ние по ци нов ке, об ра бот ка го ря чей во дой, ут рам бов ка 
и т.д., а так же ис ку сс тво вы ши ва ния бы то вых пред ме тов, та ких, как 
нас тен ные ков ры (тұс киіз), ков ри ки (сыр мақ), ви ды вы шив ки и осо-
бен нос ти ее ис пол не ния. 

Клю че вые сло ва: ру ко де лие, вы шив ка, хо зяй ст во, ис ку сс тво, 
вой лок.
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Қа зақ елі ең ал ғаш еге мен ді гін ал ған нан ке йін  ал ғаш Ота-
ны на ат ба сын ті ре ген қан дас та ры мыз дың бі рі – Мон ғо лияда ғы 
қа зақ диас по ра сы.

Моң ғо лиядан кел ген қа зақ тар ті лі мен салт дәс тү рін бір-
ша ма та за сақ та ған, ру хы биік қан дас та ры мыз дың бі рі жә не де 
моң ғол хал қы ның дәс түр лі ша ру ашы лы ғы мен салт-дәс түр ле-
рін де гі жа қын дық да өз де рі ұс тан ған кә сіп ті әрі қа рай алып ке - 
т уіне сеп ті гін ти гіз ді. Ел ге кел ген нен ке йін де осы ата кә сіп те рін 
әрі қа рай дөң ге ле тіп жүр ген отан дас та ры мыз же тер лік. Моң ғо-
лия қа зақ та ры ның тұр мы сы мен ру ха ни өмі рін де қан ша ма өз-
ге ріс тер бо лып, ті лі аз дап шұ бар ла нып, жан дү ниесі жа ңар ға-
ны мен, қай ма ғы бұ зыл май, қа зақ кү йін де қа лып отыр. Байыр ғы 
қа зақ ахуалы мен дәс тү рін, кә дуіл гі қа зақ ті лі мен салт-са на-
сы ның көп те ген сыр ла рын бү гін гі Моң ғо лиядан кө шіп кел ген 
қа зақ тар дың өмі рі нен кез дес ті ру ге бо ла ды. 

Оның үс ті не қа зақ хал қы сияқ ты моң ғол дар да кең байт ақ 
жер ді ме кен дей оты рып, төрт тү лік ма лын ал ды на са лып, дәс-
түр лі ша ру ашы лы ғы ның бі рі малша ру ашы лы ғы мен айна лыс ты. 

Ға лым З. Қи наятұлы Моң ғо лия қа зақ та ры ат ты ең бе гін-
де: «ХІХ ға сыр дың со ңы ХХ ға сыр дың ба сын да Қоб да бе тін-
де гі қа зақ тар дың ахуал-тір ші лі гі нің ті ре гі бас қа ме кен дер де-
гі қа зақ тар ды кін де гі дей көш пен ді малша ру ашы лы ғы бол ды. 
Г.Е.  Грумм-Гр жи май ло ның бел гі леуі бо йын ша, 1900 жыл-
да ры Абақ Ке рей дің бір тү ті ні ор та есеп пен 13 қой, 2,5 сиыр, 
4,5 жыл қы, бір түйелі бол ған. Еш кі ма лын көп ұс та ма ған» [1]. 
Моң ғо лия қа зақ та ры ның бас ты кә сі бі малша ру ашы лы ғы бол-
ған дық тан мал өнiмдерiнен қо лө нер бұйым да рын жа сау жә не 
оны тұр мыс қа қол да ну өте жақ сы дең гейде да мы ды. Күн де лік ті 
тұр мыс қа қа жет ті қо лө нер бұйым да ры кө шіп қо ну ға ың ғай лы, 
пай да ла нар ор ны на сәй кес сырт қы фор ма сын та уып , әр ше бер-
дің тал ға мы на, ой өрі сі не тән ою-өр нек пен на қыш та ла бе рі ліп 
отыр ды [2]. Мал жү ні нен әртүрлі бұйым дар жа сау қа зақ тың 
дәс түр лі ма те ри ал дық мә де ниеті нің аса ма ңыз ды бө лі гі бол ған-
дық тан, төрт тү лік мал дың жү ні қа зақ хал қы ның өмір тір ші лі-
гін де үл кен рөл ат қа рып жә не оны ұқ са ту ды ел мың да ған жыл-
дар бұ рын біл ге ні та рих тан мә лім. 

Мон ғо лия қа зақ та ры көш пен ді ша ру ашы лық ың ға йына қа-
рай үй-жай, ша ру ашы лық қа ка жет ті зат тар, ер-тұр ман, те мір 

МОҢ ҒО ЛИЯДАН  
КЕЛ ГЕН ҚА ЗАҚ ТАР ДЫҢ 

ҚО ЛӨ НЕР ЛЕ РІН ДЕ ГІ 
КЕЙ БІР ЕРЕК ШЕ ЛІК ТЕ РІ 
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Моң ғо лиядан кел ген қа зақ тар дың қо лө нер ле рін де гі кей бір ерек ше лік те рі 

ұс та лы ғы, ағаш ше бер лі гі, зер гер лік пен, те рі 
өң деумен, ұс та лық пен, жи һаз дар ға өр нек тер жа-
сау сияқ ты дәс түр лі қо лө нер мен шұ ғыл дан са, ал 
әйел де рі қо лө нер дің үй жи һаз да рын жа сау, кес-
те, түс киіз ті гу, кі лем то қу, сыр мақ ті гу, ки гіз үй 
жаб дық та рын ою-өр нек теп киiз ба су, тiгiн өнерi, 
ою-өр нек, ши то қу, тер ме то қу, кес те, құ рақ құ-
рау, ою иіру та ғы бас қа  да түр ле рі мен мең гер-
ген. Қол өнер дің бұл түр ле рі не ана сы қы зы на, 
әке сі ұлы на жа сы нан үйре тіп, бау лып отыр ған.

Қа зақ хал қы ның қо лө не рі мен айна лы са тын 
Жи рен ше За ғи па: Моң ғо лиядан кел ген қа зақ тар 
не гі зі нен малша ру ашы лы ғы, қо лө нер мен, құс 
бап тау жә не т.б дәс түр лі ша ру ашы лық ты те рең 
да мы тып ке ле ді дей ді. Қо лө нер дің ха лық тың қа-
же ті не пай да ла на тын та ма ша үл гі ле рі өте көп. 
Со лар дың бір қа та ры те ке мет ба су, сыр мақ сы ру, 
ала ша жа сау, түскиіз, аяқ қап, бас құр, сыр мақ т.б. 
атал ған зат тар өт кен ға сыр да сән дік-қол дан ба лы 
өнер дің үз дік үл гі сі ре тін де үйге сән бе ру мен 
қа тар, тұр мыс тық бұйым дар ды сақ тау ға жә не 
та сы мал дау ға ар нал ды. Әсі ре се, моң ғол же рін-
де қа зақ әйел де рі нің қиіз жа сау өне рі жақ сы да-
мы ған. Киiзден үй жаб дық та ры мен бiрге, үйдiң 
жа сау-жи һаз да ры түс киіз, сыр мақ, тө сек сыр-
мақ тар ды тұр мыс қа қа жеттi зат тар ды кеңiнен 
пай да лан ған. Қа зақ тар дың киіз ге де ген мұқ таж-
ды ғы өз ма ңы зын еш уа қыт та жой ма ған. Киіз 
са па сы ның мақ ты бо лып, кө ңіл ден шығуын да 
киіз ба су ға алын ған қой жү ні мен тұ қы мы ерек-
ше орын ала ды. Қа зақ қой ла ры ның жү ні кө бін де 
қо ңыр, қа ра, ақ бо ла ды. Моң ғо лия қой ла ры тү-
гел дей дер лік ақ жүн ді ке ле ді. Не гі зі нен, киіз ба-
су ға қой дың жү ні мен қо зы жү ні қол да ны ла ды. 
Қа зақ тар да қой дың жү нін «жа ба ғы», «кү зем жү-
ні», «қо зы жү ні», «өлі жүн» жә не шет пұш пақ» 
деп бес түр ге бө ліп атай ды [4]. Ақ па рат бе ру ші-
лер дің айт уын ша «ті рі жүн» де ге ні міз күз гі жүн, 
көк тем де бір қыр қып тас тап, екін ші қы рық қан-
ды «кү зеу жүн» дей ді. 

Киіз жа сау үшін қой дың күз гі жү нін қыр қып, 
бү кіл шаң-то заң нан, қо қым нан та за лап, са бын-
дап бір не ше рет та за су ға жуады. Қой дың өзін 
қы рық пас бұ рын су ға то ғы тып ала ды. Түр лі ке-
не, құрт жән дік тер ден та за лап ал ған нан ке йін  ға-
на қой дың жү нін қыр қа ды (І).

Жүн ді бі рін ші ту лақ қа са лып, са баумен са-
бап, ұйыс қа нын жа за ды. Осы жер де ту лақ де ге-
ні міз: «әдет те өгіз дің, сиыр дың ке ріп кеп тір ген 
ши кі те рі сін атай ды. Жүн са бау ал дын да ту лақ-
ты аз дап сүт бүр кіп, шөп те сін ге тө сеп, жі бі те ді. 
Олай іс те ме се, ке уіп  тұр ған ту лақ са бауға шы-
да май, сы нып ке туі мүм кін» [2]. Бі рін ші ши дің 
үс ті не жұ қа етіп, жүн ді са бап оты рып, бір кел кі 

етіп, бі рін ші қа ба тын са лып, оған ыс тық су құ-
йып  тал ды рып ала ды. Оны жи нап алып, ши ге 
екін ші қа ба тын үл піл де тіп са лып, бір кел кі етіп 
алып, қол ме нен тар тып са бал ған жүн нің үс ті не 
тал ды рыл ған киіз жүн ді са ла ды. Оған қай нап 
тұр ған ыс тық су ды се бе леп құ йып , оны ши мен 
қат ты орап, жіп пен бай лап, бес ал ты адам ары 
бе рі 30-40 ми нут тай тар та ды. Ол киіз бо ла бас-
та ған да ши ден алып, бі лек пен ба са ды. Қан ша ма 
адам жа ға лап оты рып оң, те рі сі нен ыс тық су-
ды құя оты рып, ал ты рет бі лек тейді. Әб ден киіз 
бо лып, мық ты бол ған соң кеп ті ре ді. Қо лө нер 
бұйым да ры на жан-жа ну ар лар дың бей не сін пай-
да на лу ер те за ман нан бас тау ал ған дық тан біз де 
өз өнер ле рі міз де пай да ла нып ке ле міз (І). 

Қа зақ қо лө не рі нің кұн ды ла ры ның бі рі – 
«сыр мақ». Киіз ді қа бат тап сы ру, ті гу не ме се 
тө се ніш ре тін де жер ге сыр са лу, сыр ғы та са лу, 
сүй ре те са лу деп бе рі ле ді, сыр мақ ту ра лы [4]. 
Сыр мақ ты жа сау үшін ақ киіз ді не ме се ақ киіз 
бен қа ра киіз дің жү нін бір бө лек бояйды не ме се 
еке уін  бі рік ті ріп, ойып,  сыр мақ жа сай ды. Сыр-
мақ етіп қиып ала ды да, киіз бо лып тұр ға нын да 
бояуға са ла ды. Оның да бояйт ын әдіс те рі, са ла-
тын қос па ла ры бо ла ды. Түр лі түс ке бояп алып, 
еке уін  қа бат тас ты рып, көк теп ті ге ді. Со сын үс ті-
не оюды сы зып ала ды да, өт кір пы шақ пен оюды 
ке сіп ала ды. Ен ді қайт іп сал ған да, ою бір бі рі мен 
үйле сіп, ара сы на кі ріп тұ ра қа ла ды. Бі реуі іші, бі-
реуі сыр ты де ген бо ла ды, со ны кел ті ре ді. Со сын 
со ны жөр меп ті ге ді. Жі ңіш ке жүн жіп пе нен ті ге-
ді. Оның үс ті не жиек де ген ді иі ріп, әртүрлі бояу-
мен жа сай ды не ме се ап пақ қой дың жү нін әб ден 
тү тіп ала ды да, әде мі леп иіре ді. Оны бір те гіс етіп, 
үл кен дер ға на иіре ала ды дей ді ақ па рат бе ру ші-
лер. Ши мен ысып бір кел кі етіп, қа бат тас ты рып 
әртүрлі түс ке бояйды. Ою дың үй лес кен же рі не 
со ны ба сып, сыр мақ жа сай ды. Оны «ойыс тыр ған 
сыр мақ» деп атай ды. Ақ киіз бен қы зыл ма та ны 
ойып  алып бас са, оны «жай сыр мақ» деп атай ды. 
Ол аса әде мі бо лып шық пайды, оның үс ті не ма-
та тез жыр ты ла тын дық тан са па сы на шар бо ла-
ды. Киіз ді ас тар лап, «қос жиек», «сы ңар жиек» 
ою лар сал ған сыр мақ тар да бо ла ды. «Қос жиек» 
де ге ні міз қыр қып алын ған ою лар ды ойыс тыр-
ған ға ба са ды. Ал ма та ме нен ба са сал ған ды «сы-
ңар жиек» деп атай ды. Сыр мақ да йын дау үшiн 
сал ғас ты ру, үй лестiру, бiрiктiру, ас тар лау, сы ру, 
жөр меу, ала құ рт тау (жиек теу) сияқ ты әдiстер де 
қол да на ды. Мон ғо лия қа зақ та рын да сыр мақ түр-
лерi тө сенiш ретiнде әлi де ма ңы зын да, мәнiн 
де жой ған жоқ. Сыр мақ жа сау тех но ло гиясы өте 
күр делi iс емес. Бiрақ та жа са лу мерзiмi өте ұзақ-
қа со зы луы мүмкiн. Мә се лен, бiр сыр мақ жа сау 
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үшiн ше бер лер бiрне ше ай жұм сайды [2]. Ті рі 
жүн нен ба сыл ған киіз пы сық, ши рақ жақ сы бо-
ла ды, – дей ді Жи рен ше За ғи па (І). Оның айт-
уын ша сыр мақ, түс киіз дің жа са лу бо йын ша ең 
әуелі киіз ді жұ қа етіп ба сып, кеп ті ре ді, бі рін ші 
бас қан нан ке йін  оны екін ші қайталап, бі лек теп 
пі сі ре ді. Киіз кеп кен соң ор та, жа ны, екі бас деп 
пі ше ді. Кей де тұ тас етіп, түр лі түс ті бояу лар ға 
бояп, үс ті нен ою сы за ды, ойып  ал ған нан ке йін  
оны жөр меп, ою лар ды бір бі рі не қа быс ты рып 
ті ге ді. Қа быс ты рып ті гу дің атын «жөр меу» деп 
атай ды. Сыр мақ тың іші не бір қа бат ма та са лып, 
одан ке йін  киіз са ла ды. Одан ке йін  ол сыр мақ-
қа бі рін ші жиек ба са ды. Жиек де ген ол қой дың 
жү ні нен иіре ді не ме се ала қан мен оң ды, со ла қай 
деп есе ді, сон да еке уін  қос қан да таң дай тү се ді. 
Таң дай лап жөр меу де ген ті гіс тің үс тін жа сы рып 
жіп пен ба са ды, ал жіп тің аты шу да жіп деп ата-
лы нып, ол түйе нің жел ке жү ні нен иірі ле ді. Оның 
атын «жүн жіп» не ме се «шу да жіп» деп айтады. 
Жиек ті ба сып бол ған нан ке йін  мүйіз дің ашық 
жер ле рін ті гу үшін та ғы жіп иіре ді. Ол жіп ті ұс-
тап оты ра ды да, ар лы бер лі өт кі зіп, сыр мақ ты 
сы ри ды. Оның атын «сы ру» дей ді. Со нан ке йін  
ше тін те гіс теп, бір кел кі етіп ала ды да, оның ең 
шет жа ғын тар тып, ұс тап, кіш ке не, со зы лып кет-
пес үшін ше ті не жиек ба са ды, оны «қос жиек» 
деп айтады. Қос жиек ті жуан дау етіп, бі рін ші ұр-
шық пен, екін ші қо лы мен иі ріп, екі түр мен жа-
сай ды. Сыр мақ та кө бін де зооморф ты қош қар 
мүйіз ді ою көп са лы на ды. Түйета бан, құс тұм-
сық, шар шы ою, т.б. осы лар дың қай сы сы ұна са, 
со ны са ла бе ре ді [2]. Ен ді осы бұйым дар ға бояу 
ке зін де қа зақ тар шөп та мы ры нан ал ған. 

Ке реует тің тұ сы на ілі не тін қо лө нер бұйым-
да ры ның бі рі – «Түс киіз» эт ног раф С. Қа си ма-
нов тың ең бе гін де киіз ден жа са ла тын зат тар дың 
жүз ден аса түр ле рі бе рі леді, со лар дың ішін де 
түскиіз дің ха лық ара сы на ең көп та ра ған не гіз-
гі үш тү рін атай ды. Оның бі рін ші сі – тұ тас ма-
та ны әр түс ті жіп пен шым қай кес те леу, екін ші-
сі – әртүрлі ма та лар ды ою лас ты рып кес те леу, 
үшін ші сі – ма та лар ды бө лек кес те леп, киіз бе ті-
не ою лап жап сы ру. Сон да мұн дай түскиіз дің бір 
же рі ма та, бір же рі киіз бо лып кө рі ніп тұ ра ды 
[4]. Түскиіз ке реует тің тұ сы на ілі не ді. Түскиіз-
дің ою-өр нек те рін ал ды мен сы зып алып, кер гіш-
ке ма та са лып ке ріп, кес те лей ді. Ма та ның бе ті не 
ою-өр нек ті сүт пен, тұз бен сы за ды. Ол үшін азы-
рақ тұз ды сүт ке езіп ала ды да, со дан ке йін  жіп 
жі ңіш ке етіп сы за ды. Ол әде мі жұ ға ды жә не кет-
пейді. Түскиіз ді үш ай кө ле мін де бі ті ре ді де се, 
кө бі не түс киіз ді қа ра ма та дан ті гіп, бе тін ашық 

қы зыл түс ті ма та мен көм ке ре ді. Көм ке ру деп 
ма ши на ның ті гі сі мен шы раш тап ті гіп, өр нек-
теп көм ке ре ді. Түр лі түс ті қо сыл ған қос па сы на 
тас па ба са ды. Іле са ла тын түй ме, бау қа дай ды. 
Со сын тө сек тің тұ сы на түй ме мен не бау мен түй-
ме леп, іле са ла ды.

Қа зір гі ке зең де ою өр нек тің 250 тү рі зерт тел-
ді. Ал түскиіз ге кө бі не шар шы ою лар, дөң ге лек 
ою лар крес ті кес те мен құс са лы на ды (ІІ). 

Ежел ден ха лық ара сы на кең та ра ған сән дік 
қо лө не рі нің бі рі – кес те. Ма та, те рі, киіз, т.б. ма-
те ри ал дар бе ті не әртүрлі боял ған жіп тер мен, жі-
бек зер лер мен су рет, өр нек са лып ті гу ар қы лы 
жа са ла ды. Кес те ине мен, біз бен жә не кес те ма-
ши на сы мен ті гі ле ді. 

Кес те өне рі ту ра лы Мон ғо лиядан кел ген Да-
ри ға апа ның айт уына қа ра ған да ал пыс тү рі бо-
ла ды. Моң ғо лиядан кел ген қа зақ тар ті ге тін біз 
кес те леу. Со ны мен қа тар, ине мен кес те леу де 
көп қол да ныс та. Ма та ға ою өр нек ті сы зып ала-
ды да, кер гіш ке қат ты қы лып ке ріп қояды. Біз 
кес те ні іл мек пен әртүрлі жіп тің өңін сәй кес тен-
ді ріп ті ге ді. Он да кө бі не крес тик кес те сін ті ге ді. 
Мон шақ пен кес те леу де кең та рал ған. Ине мен 
кес те ле ген де кө бі не се гүл дер дің тү сі не қа рай 
түр лі-түс ті жіп тер мен сәй кес тен ді ріп ті ге ді. Ол 
кес те ні кез кел ген бұйым ға пай да ла ну ға бо ла ды. 
Жас тық тыс та ры на, тө сек тің жиегі не, ала ша-
ға ті гу ге бо ла ды. Со ны мен қа тар, түскиіз, түс-
кі лем, киім-ке шек тер, әсі ре се шек пен, қам зол, 
ки ме шек, та қия, аяқ киім дер де: ке біс, мә сі, биік 
өк ше лі етік тер, т.б. қол ора мал дар кес те ле не ді. 

Қа зір біз кес те, қол кес те мен ті гу ді, ине ме-
нен крес тик кес те ні көп пай да ла на ды, оны орыс 
хал қы көп ті ге ді. Со ны мен бір ге шп риц тің ине-
сін те сіп, со ған жіп өт кі зіп, со ны ме нен де ті ге-
ді. Крес тик кес те сі де ген да мы ған. Сон дай-ақ, 
бис сер мен кес те леу өте әде мі. Шп риц  ине сі мен 
кес те ле ген де кө бі не се гүл дер са лы на ды. Ма та ға 
сы зып алып, гүл де тү сі қа лай тұ ра ды со ны түр лі 
түс ті жіп тер мен сәй кес тен ді ріп ті гі ле ді. Ол кес-
те ні кез кел ген бұйым ға пай да ла ну ға бо ла ды. 
Жас тық тыс та ры на, тө сек тің жиегі не, ала ша ға 
ті гу ге бо ла ды дей ді (ІІ). 

Кес те нің кө не түр ле рі не ке ле тін бол сақ: біз 
кес те, ай қас ті гу, ай қыш-ұй қыш ті гу, ба сып ті-
гу, қа йып  ті гу. Моң ғо лияда ғы қа зақ тар дың 
«түскиіз», «ала ша», «жас тық қап», «тө сек аяқ» 
кес те ле рі мә лім.

Қо ры та кел ген де, ата жұ рт тан тыс жер лер-
де жүр се  де қан дас та ры мыз дың төл өнер ле рін 
ұмыт пай, оны жал ғас ты рып, да мы тып, ұр пақ тан 
ұр пақ қа жет кі зіп отыр ға ны қуан тар лық жәйт . 
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Моң ғо лиядан кел ген қа зақ тар дың қо лө нер ле рін де гі кей бір ерек ше лік те рі 
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Шал ғын баева С.Х.

Эт но ло гиялық зерт теу лер де гі 
де рек тер ді өң деу әді сі  

(қа ла лық қа зақ тар дың от ба сы 
дәс түр ле рі бо йын ша)

Ма қа ла ав то ры қа ла да тұ ра тын қа зақ тар дың дәс түр лі от ба сы-
лық қа рым-қа ты нас та рын зерт теу де гі эт ног ра фиялық әдіс тер дің 
түр ле рін қа рас ты ра ды. Қа ла да ғы қа зақ тұр ғын да ры ның ор та сын да 
эт ноәлеу мет тік сұ рақ тар не гі зін де жа ңа де рек тер мен ақ па рат тар 
алу үшін эт ног ра фияның ба қы лау, ауыз ша сауална ма жүр гі зу зерт-
теу әдіс те рі жә не т.б. әдіс тер қол да ныл ды. Со ны мен қа тар жа ңа ақ-
па рат тық тех но ло гиялар ды қол да на оты рып алын ған ақ па рат тар ға 
кон тент-ана лиз, ма те ма ти ка лық-ста тис ти ка лық әдіс тер ді жүр гі зу ар-
қы лы қо мақ ты ғы лы ми зерт теу лер жа сал ды. Бұл елі міз дің қа ла да тұ-
ра тын қа зақ та ры ның эт но мә де ниетін ашып көр се ту де үле сін қос ты. 

Осы ған орай, ав тор ақ па рат бе ру ші рес пон де нт тер дің әлеу мет-
тік-де мог ра фиялық құ ра мы, кө шіп-қо нуы, бейім де луі, бі лім дә ре-
же сі, қа ла да ғы от ба сы лық құ ры лы мы, ұлт тық дәс түр ле рі нің жа ңа-
шыл ды ғы сын ды 157 сұ рақ тан тұ ра тын эт ног ра фиялық сау ал на ма 
құ рас тыр ған. Осы зерт теу лер дің нә ти же сін де ком пью тер ба за сы на 
та қы рып тың маз мұ нын аша тын, қо мақ ты зерт теу лер  мен жа ңа ақ па-
рат ты құ жат тар жиын ты ғы ен гі зі ліп, жи нақ тал ды.

Түйін сөз дер: дәс түр лер, қа ла лық ор та, сау ал на ма, ны шан, өр бу.

Shalginbaeva S.H.

The methodology of the data 
base of ethnological research 

(the example of family traditions 
in the urban life of the kazakhs)

Author in this article considered methodological approaches and sys-
tematic study of family traditions, innovations in the urban kazakh life. 
Review of this issues were associated both with the use of ethnographic 
methods and ethnosociological survey such as observation, oral question-
ing and obtaining a new source of information among the Kazakh popula-
tion. Use of information technology (database), content, mathematical and 
statistical analysis of the material allowed attain a detailed study of ethno-
cultural image of the modern urbanized representative.

Author elaborated ethnographic questionnaire, consisting from one 
hundred fifty seven questions ,where were described the socio-demo-
graphic compound of the respondents, folk traditions, migration and adap-
tation processes , social life’s, educational status, urban family structure , 
innovation and etc. It is important to note that as a result of author research 
the new set of databases were created, that helped represent a new mass 
source on the current issue. 

Key words: tradition, urban environment, the questionnaire, grada-
tion, sign.

Шал гин баева С.Х.

Ме то ди ка раз ра бот ки ба зы 
дан ных эт но ло ги чес ких  

исс ле до ва ний (на при ме ре  
се мей ных тра ди ций  

в го ро дс ком бы ту ка за хов)

Ав тор в статье расс мат ри вает воп ро сы ме то до ло ги чес ких и ме то-
ди чес ких под хо дов к сис тем но му изу че нию, се мей ные тра ди ции и ин-
но ва ции в го ро дс ком бы ту ка за хов. Расс мот ре ние дан ной проб ле мы 
свя зано как с ис поль зо ва нием эт ног ра фи чес ких ме то дов: наб лю де-
ния, уст но го оп ро са, а так же по лу че ния но во го ис точ ни ка ин фор ма-
ции мас со во го ха рак те ра на ос но ве про ве де ния эт но со ци оло ги чес ко-
го оп ро са сре ди ка за хс ко го на се ле ния. В част нос ти, ис поль зо ва лись 
сов ре мен ные ин фор ма ци он ные тех но ло гии (тех но ло гии баз дан ных), 
ме тод кон тент-ана ли за, ма те ма ти ко-ста тис ти чес ко го ана ли за дан ных 
ма те ри ала, что поз во ли ло выйти на бо лее де та ли зи ро ван ное исс ле-
до ва ние эт но куль турно го об ли ка сов ре мен но го ур ба ни зи ро ван но го 
предс та ви те ля ти туль но го эт но са Рес пуб ли ки.

Ав то ром был раз ра бо тан эт ног ра фи чес кий воп рос ник, в ко то рый 
вош ли 157 воп ро сов, ха рак те ри зующих со ци ально-де мог ра фи чес кий 
сос тав оп ра ши ваемых (рес пон ден тов), миг ра ци он ные и адап та ци он-
ные про цес сы, со ци альные пе ре ме ще ния, об ра зо ва тель ный ста тус, 
ст рук ту ру сов ре мен ной го ро дс кой семьи, на род ные тра ди ции и ин-
но ва ции и т.д. В ре зуль та те в ком пью тер ной ба зе дан ных бы ла соз да-
на со во куп ность ма ши но чи таемых од но род ных по со дер жа нию и ин-
фор ма тив нос ти до ку мен тов, предс тав ляю щих уже но вый мас со вый 
ис точ ник по пос тав лен ной проб ле ме.

 Клю че вые сло ва: тра ди ции, го ро дс кая сре да, воп рос ник, гра да-
ция, приз нак.
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Қа ла лар дың та ри хы мен мә де ниетін зерт теу бү гін гі таң да ғы 
өзек ті мә се ле нің бі рі еке ні бел гі лі. Ал қа ла лар дың да му мә се-
ле сі қай қы ры нан бол са  да жүйелі түр де зерт теу ді та лап ете ді. 
Со ның бі рі, эт ног ра фия мә се ле сі – ұзақ уа қыт бойы ауыл дық 
жер лер дің дәс түр лі мә де ниетін зерт тейт ін ғы лым ре тін де қа ра-
лып кел ді. 

Ма қа ла да осы күн гі өзек ті мә се ле лер дің бі рі – Қа зақ стан-
да ғы қа ла өмі рі нің эт ног ра фиясы, со ның ішін де елі міз дің от ба-
сы лық дәс түр ле рі мен қа ла ла лық тұр мыс-тір ші лік тің жа ңа руы 
баян да ла ды. Зерт теу де ав тор дың 1990 жыл дар дан бас тап 2000 
жыл ға де йін гі жи на ған ма те ри ал да ры не гіз де ле ді. Да ла лық 
зерт теу ал ты жыл бойы тұ рақ ты 20 күн ге де йін  со зыл ды. Осы 
уа қыт ішін де екі мың нан ас там Ал ма ты мен Та раз қа ла ла ры ның 
тұр ғын да ры на зерт теу жүр гі зіл ді.

Зерт теу ал ды на ақ па рат ты тех но ло гиялар мен қа тар жа ңа 
әдіс те ме лер ді қол да ну ар қы лы эт ног ра фияға бай ла ныс ты қа-
ла лық қа зақ тар дың қа зір гі ке зең де гі от ба сы лық ұлт тық дәс түр-
ле рі нің қа лып та су үр діс те рі мен заң ды лық та ры, осы дәс түр дің 
бе та лы сы, дәс түр лер дің ға сыр дан ға сыр ға жа ңар ған кө рі ні сін 
ай қын дау мақ са ты қойыл ды. 

Осы мә се ле лер ді қа рас ты ру да эт ног ра фияның ба қы лау, 
ауыз ша сау ал на ма алу сияқ ты әдіс те рі мен елі міз дің қа зақ-
тар тұ ра тын қа ла ла рын да жа ңа ақ па рат тар алу үшін эт ног ра-
фияның жа ңа тех но ло гиялық әдіс те рін қол да нып, эт ноәлеу мет-
тік сау ал на ма жүр гі зу мен бай ла ныс ты. Әсі ре се, ұл ты мыз дың 
эт но мә де ни бей не сін ай қын дау үшін за ма науи ақ па рат тық тех-
но ло гиялар қол да ны лып, жи нал ған ма те ри ал дар ға ма те ма ти ка-
лық-ста тис ти ка лық са рап та ма  әдіс те рі қол да ныл ды [1].

Қа ла лық қа зақ тар дың дәс түр ді ұстануы, салт-дәс түр ле рі 
мен жа ңа шыл дық әре кет те рін, қа ла да ғы тұр мыс-тір ші лі гі нің 
өз ге руі, эт ни ка лық үде ріс, жа ңа леп тің ке луі, мо дер ни за ция 
мен ур ба ни за цияға бай ла ныс ты эт ни ка лық да муы ай қын дал ды.

Дәс түр лі қа зақ от ба сы на бай ла ныс ты салт-дәс түр лер ді зерт-
те ген отан дық эт ног раф тар дың мол тә жі ри бе сі не сүйене оты-
рып жә не ғы лы ми-зерт теу ке ше ні ту ра лы мә лі мет тер ді тал дау 
не гі зін де, ал дын ала бол жам дар да йын дал ды [2]. 

Ең ал ды мен Ал ма ты мен Та раз қа ла ла рын да ғы қа зақ тар дың 
сол ке зең де гі жер гі лік ті тұр ғын да ры ның са ны жә не мә де ни-

ЭТ НО ЛО ГИЯЛЫҚ  
ЗЕРТ ТЕУ ЛЕР ДЕ ГІ  

ДЕ РЕК ТЕР ДІ ӨҢ ДЕУ 
ӘДІ СІ (қа ла лық  

қа зақ тар дың от ба сы 
дәс түр ле рі бо йын ша)
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Эт но ло гиялық  зерт теу лер де гі  де рек тер ді өң деу әді сі (қа ла лық  қа зақ тар дың от ба сы дәс түр ле рі бо йын ша)

әкім ші лік мә ні, екі қа ла ның мә де ниеті нің түр лі 
қар қын да да муы, эт но мә де ниеті нің өз ге ше лі-
гі, қа ла ла ну дең гейі нің түр лі бо луы эт ни ка лық 
қауым дас тық тар дың өза ра қа рым-қа ты на сы, 
тұр мыс сал тын да ғы дәс түр лі от ба сы лық әдет-
ғұ рып та ры мен бай ла ныс ты. 

Бір қа ра ған да Та раз қа ла сы ның тұр ғын да-
ры на қа ра ған да, Ал ма ты қа зақ та ры ның дәс түр лі 
от ба сы лық құн ды лық та ры ның өсу үде рі сі за ма-
науи жа ңа шыл дық қа қар қын ды да мы ды, жә не де 
екі қа ла ның тұр ғын да ры ның ұқ сас тық та ры мен 
бі ре гей лік те рі жо ға лып, «кос мо по лит», жер жү-
зі нің, әлем нің аза ма ты» ма ғы на сын да бол жам-
дар ұсы ныл ды.

Та раз қа ла сы ның ежел гі та ри хы, ға сыр лар-
дан ке ле жат қан дәс түр лі мұ сыл ман әулие лер ге 
де ген се ні мі, геог ра фия лық ор на ла суы, қа зақ-
тар дың көп ор на ла суы, жа ңа шыл дық қа ек пі ні, 
ді ни ғұ рып тар ға икем ді лі гі, от ба сы лық дәс түр-
лер ге әсе рі бар еке нін біл ді ре ді. Осы жә не бас қа 
да жо ра мал дар осы зерт теу лер ді аша түс ті.

Эт ног ра фиялық сау ал на ма маз мұ нын да дәс-
түр лі от ба сы лық ғұ рып тар дың сақ талуын ың ал-
ғаш қы нұс қа ла ры де рек көз ре тін де пай да ла ныл ды.

Жи нал ған ақ па рат тар се нім ді жә не то лық 
бо лу үшін құ рас ты рыл ған сұ рақ на ма эт ног ра-
фияның стан дарт тық сауал на ма әді сі бо йын ша 
құ рас ты рыл ды. 

Со ны мен қа тар, сан дық жә не са па лы лық 
маз мұн ды эт ни ка лық си пат та ма лы сау ал на ма-
лар жи нақ тал ған. Со ның ішін де анық тап, ай-
қын дай тү су үшін мы нан дай сұ рақ тар кез де се ді: 
«Сіз дің от ба сы ңыз күн де лік ті өмір де мы на ұлт-
тық бұйым дар дың қай сы сын қол да на ды?» әрі 
қа рай ті зім де қа зақ тың дәс түр лі ыдыс та ры мен 
жи һаз түр ле рі кел ті рі ле ді. Не ме се рес пон де нт-
тің жауа бын то лық ты ру үшін (нақ ты өмір ту ра-
лы, олар дың бі лі мі ту ра лы сұ рақ тар ға жа уап ); 
үшін ші ден – ны шан дар дың дә ре же сін нақ ты лау. 
Бұл мы са лы, ұлт тық та ғам дар дың түр ле рі жә не 
от ба сы лық дас тар ха нын да пай да ла ну; не ме се 
рес пон де нт тің «сүн дет ке отыр ғы зу» сияқ ты дәс-
түр лер ге де ген көз қа ра сы, не ме се қа зақ тар дың 
қа зір гі ке зең де гі не ке қию, үйле ну салт-дәс түр-
ле рін де жә не бас қа  да әдет-ғұ рып тар да «ба тыс-
тық» эле ме нт тер дің кө рі ніс та буы де ген сұ рақ-
тар қойыл ған кез де кө рі ніс та ба ды.

Со ны мен қа тар, бас қа ерек ше сұ рақ тар мен 
қам ты ла ды, мы са лы «тұр мыс қа шық па ған/бой-
дақ бол са ңыз үйле ну то йыны ның қан дай түр де 
өт ке нін қа лайт ын еді ңіз? – ары қа рай бір не ше 
жа уап  түр ле рі – «кеш тү рін де», салт-дәс түр-
лер дің кей бір эле ме нт те рі бар», «дәс түр лі ді ни 
ұлт тық ғұ рып та ғы», «қа зір гі за ман ғы за ма науи, 

ұлт тық жо рал ғы лар сыз», «тек не ке қи ды ру ға-
на» не ме се үйле ну тойы ңыз да қан дай киім үл гі-
сін таң дайт ын еді ңіз?

Эт ног ра фиялық сау ал на ма ға бар лы ғы 157 
сұ рақ (ны ша ны, өз ге рі сі, дәйек те ме сі) рес пон-
де нт тер дің әлеу мет тік-де мог ра фиялық жағ дайы, 
кө шіп-қо ну, бейім де лу үде рі сі, әлеу мет тік жағ-
дайы, бі лім дә ре же сі, қа ла лық от ба сы құ ры лы-
мы жә не т.б. осы маз мұн да ғы сұ рақ тар ға жа уап  
алы нып, эт ни ка лық си пат та ма ла ры, тіл дік қа-
рым қа ты нас, өз ге ұлт тар мен қа рым қа ты на сы, 
от ба сын да ғы әйел мен ер адам ның ор ны т.б. мә-
се ле ле рі қа рас ты рыл ды.

Ұлт тық дәс түр лер мен олар дың жа ңа шыл-
ды ғы ту ра лы ақ па рат алу да бас ты 3 қы ры на за-
ры мыз ға алын ды: ұлт тық салт-дәс түр лер ту ра лы 
ілім; тұр мыс та олар дың сақ та луы не ме се қол да-
ны сы, дәс түр ге де ген көз қа рас. 

Со ны мен қа тар, ді ни ғұ рып тар, от ба сы лық, 
туыс тық қа рым-қа ты нас тар жә не т.б. бай ла ныс-
ты сау ал на ма лар қа рас ты рыл ды. Осы ған бай ла-
ныс ты эт ног ра фиялық ма те ри ал ды өң деуде жа ңа 
әдіс тер ді қол да ну, зерт теу өрі сін те рең де тіп қа на 
қой май, дәс түр лі әдет-ғұ рып тар ға бай ла ныс ты 
жә не қа зір гі ке зең де гі өз ге ріс тер ге бай ла ныс ты 
сау ал на малар ды те рең нен ке ңейт іп қа рас ты ру ға 
жә не қа зір гі ке зең де гі қа ла қа зақ та ры ның әлеу-
мет тік бей не сін ашу ға, көр се ту ге ты рыс тық. 

Эт ног ра фиялық сау ал на ма құ рас ты рыл ған-
нан ке йін гі өзек ті мә се ле таң дау лы рес пон де нт-
тер жи нау бо ла тын. Бұ ған ста тис ти ка лық тұр-
ғы да таң дау зерт теу әді сі қол да ныл ды. Зерт теу 
ны са ны ре тін де Ал ма ты жә не Та раз қа ла ла ры-
ның жа сы 16-дан ас қан үл кен жас та ғы қа зақ тұр-
ғын да ры таң дал ды. 

Зерт теу дің таң да лып жи нал ған нә ти же сі шы-
найы бо лу үшін, ба қы лау әді сі бо йын ша жай ақ-
па рат бе ру ші лер ға на емес со ны мен қа тар, рес-
пон де нт тер де дұ рыс таң дау лы бо луы мін дет ті. 
Бұл жұ мыс кез дей соқ ақ па рат бе ру ші рес пон-
дент тер ден құ ра ла ды. Жә не бір ес ке рер лі гі сұ-
рақ тар қо йып , ин тер вью алу жар ты са ғат тан аса 
уа қыт ты қам ты ды.

 Сауал на ма құ ры лым ды құ жат бол ған дық-
тан жә не маз мұ ны жа ғы нан ста тис ти ка ға жа қын 
бол ған дық тан сау ал на ма алын ған әрбір тол ты-
рыл ған ан ке та ның мә лі мет те рі де рек ре тін де 
ком пью тер ге ен гі зі ліп отыр ды. Мы са лы, ма те-
ри ал дар бі ре гей лен ді ріл ген сау ал на ма да «Қа зір-
гі уа қыт та ғы бі лі мі ңіз?» де ген сұ рақ қа 6 түр лі 
жа уап : сауат сыз, бас тауыш бі лі мі, аяқ та ма ған 
ор та бі лім ді, ор та бі лім ді, ар найы ор та бі лім ді, 
жо ғар ғы бі лім ді аяқ та ма ған, жо ғар ғы бі лім ді, 
көр сет пе ген. 
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Ком пью тер ге әр бір соң ғы бі рың ғай лан ды-
рыл ған сау ал на ма ға жа уап  бер ген екі қа ла ның 
рес пон де нт те рі ту ра лы мә лі мет тер жүйелі түр-
де ен гі зіл ді. Нә ти же сін де ком пью тер ба за сын да 
зерт теу та қы ры бы бо йын ша маз мұ ны жа ғы нан 
бір тек ті, те ріл ген жа ңа де рек ті ақ па рат ты құ-
жат тар жүйесі жиын ты ғы құ рыл ды. Осы лай ша 
ал ды ға қой ған мақ сат қа же ту үшін ал дын ала эт-
ног ра фиялық де рек көз дер ді ен гі зу жұ мыс та ры 
жүр гі зіл ді. Айт ыл ған бол жам дар Ал ма ты мен Та-
раз қа ла ла ры ның қа зақ та ры ның қа ла лық тұр мыс 
тір ші лі гін де от ба сы лық құн ды лық тар ды, салт-
дәс түр лер ді сақ тау ды көз қа ра сы ту ра лы сұ рақ-
тар дың дә лел ді не ме се дәйек сіз еке нін көр се те ді. 

Кон тент ті-тал дау әді сін қол да на оты рып, 
оның үде рі сі нің са па лы түр де сан дық нә ти же ге 
жет ке нін көр се те ді. Осы ған орай ма те ма ти ка лық 
ста тис ти ка ның бір тә сі лі – эт ног ра фиялық ма-
те ри ал дар ды таң дау алып зерт теу де уа қыт пен 
үнем деу ді жә не компьютер ге өң деп, ен гі зу ге қо-
лай лы әдіс еке ні дә лел ден ді. 

Де рек тер дің нә ти же сі ком пью тер лік өң-
деуле рі нен бұ рын ар найы қол дан ба лы бағ дар-
ла ма лар мен бай ла ныс ты ба за лар ға ен гі зіл ді. 
Эт ног ра фиялық зерт теу лер ді жүр гі зу үшін за-
ма науи ком пью тер лік тех но ло гиялар ды қол да ну 
жи нал ған зерт теу ма те ри ал да рын өң деу үшін, 
ма те ри ал дық жә не уа қыт ты үнем деу де мол мүм-
кін дік бе ре ді. Ма те ма ти ка лық жә не ЭВМ әдіс-
те рін қол да ну кей бір нә ти же лер дің са па сын 
кү шейтуде жә не дәл бе ру де зерт теу бағ дар ла ма-
сы ның өрі сін ке ңейт ті [3].

Қо ры тын ды лай кел сек, қа зір гі ке зең де гі қа-
ла лық жер лер де жүр гі зі ле тін да да лық зерт теу 
жұ мыс та ры ның ерек ше лі гі қа ла лық тір ші лік те 
дәс түр лі мә де ниет тің қол да ны сын зерт тей оты-
рып, эт ног раф өмір ағы сы мен уа қыт тық тап-
шы лы ғы на жә не бос уа қыт тың бол ма уына бай-
ла ныс ты бір қа тар қиын шы лық тар кез де се ді. 
Де ген мен  де зерт теу ші ға лым дар түр лі ке дер гі-
лер ге қа ра мас тан, қа зір гі кез де де дәс түр лі мә де-
ниет ті әр қы ры нан зерт теп жүр ге ні мә лім. 
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Сол тиева Б.Ш. 

Үр кер жұл дызы ның қа зақ  
хал қы ның тір шілі гін дегі орны

Ма қа ла да қа зақ тар дың шоқ жұл ды зы Үр кер ту ра лы баян да ла-
ды. Қа зақ хал қы ның есеп ші ле рі Үр кер жұл ды зы ар қы лы ауа-ра йын  
бол жай біл ген жә не мал ша ру ашы лы ғы мен егін ші лік ке де қа тыс ты 
ха лық тық бі лім де рін же тіл дір ген. Үр кер жұл ды зы на қа тыс ты на ным-
се нім дер кел ті ріл ген. Үр кер жұл ды зы ның тууы мен ба туы қа зақ хал-
қы ның өмі рі мен тір ші лі гін де, ша ру ашы лы ғы мен дү ниета ным дық 
көз қа рас та рын да ерек ше орын ал ған. Ас пан де не ле рі хал қы мыз дың 
өмір сүр уін ің фак то ры бо лып есеп тел ген. Үр кер жұл ды зы ту ра лы әр-
түр лі нұс қа да ғы аңыз дар қа рас ты рыл ған. Үр кер дің цикл дік қоз ға лы-
сы Ай дың ара қа ты на сын анық тау да қа зақ тар ға жыл дың айла рын ға-
на бі ліп қой май, күн мен түн нің уақы тын нақ ты анық та ған. Үр кер мен 
Ай дың то ғыс уын , қоз ға лы сын жақ сы біл ген. Со ның не гі зін де байт ақ 
да ла да жол та уып , жыл мез гіл де рін айы рып, мал алу мер зім де рін бі-
ліп, уа қыт ты есеп теп отыр ған. Со ны мен қа тар, дәс түр лі қа зақ қо ға-
мын да ғы ата-ба ба ла ры мыз дың күн де лік ті тұр мыс-тір ші лі гі нен жи на-
ған бі лім дер жүйе сін ашыл ды.

Түйін сөз дер: Үр кер, дү ниета ным, шоқ жұл дыз, то ғы су, ба туы, 
тууы, есеп ші.

Soltyeva B.Sh.

Role of Constellation Urker in 
life of Kazakhs

The article describes the constellation, which received from the Ka-
zakhs name «Urker.» Kazakh astrologers predict the weather by watching 
this constellation and improved people’s knowledge associated with cattle 
breeding and agriculture. Describes the superstitions connected with the 
«Urker». Sunrise and sunset this constellation occupies a special place in 
life, the economy and the outlook of the Kazakhs. It was believed that 
the heavenly bodies were a factor closely linked to the existence of the 
Kazakhs. We consider all sorts of legends about the constellations «Urker.» 
For Kazakhs were undoubtedly cyclical movement «Urker» that helps in 
determining the phases of the moon, time of day or night. Kazakhs were 
well aware of the relationship between the position of the moon and Urker. 
On the basis of this astrologers calculated time, defined seasons, time of 
breeding cattle. Thus, this article analyzes the traditional folk knowledge 
of the Kazakhs.

Key words: Urker (Pleiades), outlook, constellation, togysu, sunset, 
sunrise, esepshi (astrologer).

Cол тиева Б.Ш. 

Роль соз вез дия Ур кер  
в жиз ни ка за хс ко го на ро да

В статье расс ка зы вает ся о соз вез дии, по лу чив шем у ка за хов наз-
ва ние «Ур кер». Ка за хс кие звез до че ты предс ка зы ва ли по го ду, наб-
лю дая за этим соз вез дием, и со вер шенс тво ва ли на род ные зна ния, 
свя зан ные со ско то во дст вом и зем ле де лием. Опи са ны суеве рия, 
свя зан ные с «Ур кер». Вос ход и за ход это го соз вез дия за ни мают осо-
бен ное мес то в жиз ни, хо зяй ст ве и ми ро во зз ре нии ка за хс ко го на ро-
да. Счи та лось, что не бес ные те ла бы ли фак то ром, тес но свя зан ным с 
су ще ст во ва нием ка за хс ко го на ро да. Расс мат ри вают ся раз но го ро да 
ле ген ды о соз вез дии «Ур кер». Для ка за хов бы ло не сом нен ным цик-
лич ное дви же ние «Ур кер», по мо гающее в оп ре де ле нии фаз Лу ны, 
вре ме ни дня и но чи. Ка за хи хо ро шо по ни ма ли взаи мос вязь меж ду 
по ло же нием Ур ке ра и Лу ны. На ос но ва нии это го расс чи ты ва лось 
вре мя, оп ре де ля лись се зо ны го да, вре мя разм но же ния ско та. Та ким 
об ра зом, дан ная статья пос вя ще на ана ли зу тра ди ци он ных на род ных 
зна ний ка за хс ко го на ро да. 

Клю че вые сло ва: Ур кер (Плеяды), ми ро во зз ре ние, соз вез дие, то-
гы су (сты ков ки), за кат, вос ход, есеп ши (звез до чет).
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Әл-Фа ра би атын да ғы Қа зақ ұлт тық уни вер си те ті,  

Қазақстан Республикасы, Алматы қ.  
E-mail: baxa14@mail.ru

Қа зақ тар дың көш пе лі өмір сал ты ха лық тың аст ро но миялық 
бі лі мі нің же тілуіне әсер ет ті. Іс жү зін де әр бір көш пен ді жұл-
дыз дар дың ор на ла суы, ас пан да ғы жұл дыз дар, олар дың қоз-
ға лы сы, уақы ты жә не шы ғар ор ны жә не ба туы жыл дың әр 
мез гі лін де пай да болуын  өз де рі нің іс те рін де пай да ла на ды. Ас-
пан да ғы олар дың пай да болуын ың уақы ты мен ор ны ауа-ра йын  
бол жауға мүм кін дік бе ріп, өз ке зе гін де ша ру ашы лық қыз ме ті-
не әсер ет ті. Үр кер – таң шы ғыс тан таң бі лі не көк ке шы ғып, 
күн ба тыс тан жер ге тү се тін, ха лық тың байыр ғы тү сі ні гін де аса 
қа дір тұ та тын шо ғыр жұл дыз дың бі рі. Үр кер ді біл мейт ін қа зақ 
бол мас, ол Тор пақ шоқ жұл ды зы ның құ ра мын да ғы жы быр лап, 
бі рі не-бі рі өте жа қын ор на лас қан, бір топ жұл дыз. Уа қыт пен 
ке ңіс тік те гі бағ дар үшін Үр кер жұл ды зы ерек ше ың ғай лы еді. 
Ол ала қан дай жер де дөп-дөң ге лек бо лып, то лып тұ ра ды. Оны 
кө зі өт кір адам дар ал ты жұл дыз ды, кей де же ті жұл дыз ды үне мі 
бай қай ды, ал кө зі жі ті адам дар то ғыз жұл ды зын кө ре ді. Шын-
ды ғын да жай көз бен Үр кер жұл ды зы ның ал ты, он шақ ты сын, 
ал те лес коп пен 200-ге де йін гі сін кө ру ге бо ла ды екен. Жаз дың 
ең қыс қа түн де рі нен (10 ма мыр мен 20 мау сым) бас қа кез де рі 
бұл шоқ жұл дыз дан ал ты не ме се же ті жұл дыз ды үне мі ажы ра-
тып бай қауға бо ла ды, оның үс ті не бұл шоқ жұл дыз өзі нің ба ғы-
тын шы ғыс тан ба тыс қа қа рай тұ рақ ты түр де қоз ға ла тын ды ғын 
түн гі ас пан да бай қауға бо ла ды [1, 179 б.].

Ай өз қоз ға лы сын да Үр кер мен он бір рет кез дес кен, Үр кер 
ас пан да кө рін бе ген кез де ке зең ді екі рет қо сып отыр ған. Ай-
дың қан дай да бір жұл дыз бен кез де суі – «То ғы су» деп ата ла ды. 
То ғы су есе бі қа зақ тар дың күн тіз бе лік са на уын  құ ра ды. Үр кер 
бо йын ша то ғыс есе бі жүр гі зіл ген. То ғыс ке зін де Үр кер мен Ай 
бір-бі рі нен алыс бол са, ха лық тә жі ри бе сін де «бұл екеуі бір-бі-
рі нен қыр бай бол ған екен, қыр сы ғы мал мен жан ға ти ме се игі 
еді» деп қа уіп  ете тін бол ған. Егер олай бол май, Үр кер мен Ай 
жа қын ор на лас са, «екеуі жа ра са қал ған екен, мал мен жан ның 
жағ дайы жа ман бо ла қой мас» деп жақ сы лық қа жо ры ған. Жыл-
дың әр мез гі лін де Үр кер ор нын ауыс ты рып отыр ған [2, 226-
227  бб.]. 

Үр кер күз дің ба сын да (қыр күйек те) шы ғыс тан, қыс тың ба-
сын да (жел тоқ сан да) тө бе ден, көк тем нің ба сын да ( нау рыз да) 
ба тыс тан кө рі не ді. Ал жаз дың ба сын да (мау сым да) Үр кер түн-

ҮР КЕР ЖҰЛ ДЫЗЫ НЫҢ 
ҚА ЗАҚ ХАЛ ҚЫ НЫҢ 

ТІР ШІЛІ ГІН ДЕГІ ОРНЫ



ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы. №1 (80). 2016256

Үр кер жұл дызы ның қа зақ хал қы ның тір шілі гін дегі орны

де мүл дем кө рін бейді. Бұл кез де Үр кер көк жиек-
тен тө мен қа ла ды, ха лық оны «Үр кер дің жер ге 
тү суі» дей ді. 40 күн шіл де Үр кер дің осы кө рін-
бейт ін ке зі не сәй кес ке ле ді. Үр кер мау сым айы-
ның ал дың ғы жар ты сын да іңір де ба тыс тан ба-
рып, бі раз уа қыт кө рін бей ке те ді. Мұ ны «Үр кер 
жер ге түс ті» дей ді. «Жер ге түс кен» Үр кер сол 
жо ғал ған нан жо ға лып, та мыз дың 10-шы жа ңа-
сы нан бас тап, таң жа ры ғы мен шы ғыс тан қайта 
кө рі не ді. Бі рақ та мыз дың қыс қа та ңын да мұ ны 
әр кім ба қы лай бер мейді [3, 209-210 бб.]. Үр кер 
жер ге түс кен де, яғ ни көк тен мүл де кө рін бейт ін 
ке зі жаз мез гі лі нің кел ге нін біл ді ре ді. Бұл шақ-
ты ха лық «Үр кер жер ге түс кен кез» деп атай ды. 
Ха лық тү сі ні гі бо йын ша үр кер ге қа рап, түн нің 
қай уақы ты еке нін жә не жыл дың қай мез гіл еке-
нін де анық тап бі лу ге бо ла ды. Үр кер ге қа рап, 
қыс пен жаз дың ба сын анық та ған. Үр кер ді ашық 
ша ңы рақ тан көр сең, қыс тың ба сы бас тал ға нын, 
ал іңір де, «жам бас та» (жер ге таяу-тө мен) көр се, 
жаз мез гі лі нің бас тал ға нын бі лу ге бо ла ды. Ха-
лық тың «Үр кер лі ай дың бә рі қыс» де ге ні осы дан 
бол са ке рек [4, 27 б.].

Қа зақ қауымы үшін Үр кер то ғы сы ның бір не-
ше қо лай лы жа ғы бар. Ес кі жыл дың шы ғуы мен 
жа ңа жыл дың кі руі бұ рын ғы дай қыс мез гі лі нің 
аяғы на (ақ пан ға) емес, көк тем мез гі лі нің со ңы на 
сәй кес ке ле тін бол ды. Үр кер дің ма мыр дың он-
да рын да ба тып, сол ба тар ал дын да жа ңа ту ған 
ай мен то ғы са ды. Дәл то ғыс ке зін де Үр кер ай дың 
ар ғы жа ғын да та са ла да қа ла ды да, жер де гі адам-
дар ға кө рін бейді. Ай жыл жып өт кен соң то ғыс 
аяқ та лып, Үр кер кө рі не ді. Ай тол ған кез де ауа-
райы бұ зы лып, өз ге ріс бо ла ды. Ай мен Үр кер дің 
то ғыс уын  есеп ші лер үш күн ге бө ле ді. 

1. Ай мен Үр кер жа қын кел ген күн ді «ауыл 
үй қон ды» деп атай ды;

2. Ай ора ғы ның не ме се та са сын да Үр кер дің 
кө рін бей қалуын  «то ғам да су» деп атай ды;

3. Ай дың Үр кер ді ба сып өт кен үшін ші кү нін 
«өріп шық ты» деп атай ды.

Бұл то ғыс (бес то ғыс» деп ата ла ды. Осы то-
ғыс тан бас тап, Қа зақ стан же рін де жер көк теп, 
ағаш тар бүр шік жа ра бас тайды.

Жаз ба сын да Үр кер ас пан сфе ра сы ның екін-
ші жар ты сын да көк жиек тен тө мен ке те ді де, жер 
ша ры ның сол түс тік жар ты сын да ғы ел дер ге 40 
күн кө рін бейді. Қа зақ мұ ны Үр кер 40 күн жер де 
жа та ды деп айтады. Сол 40 күн де екі рет то ғы-
су ға тиіс. Бі рақ та тек он бір то ғыс ты кө ре ала ды 
екен [5, 11 б.].

Қа зақ тар өз тұр мы сын да Үр кер дің қоз ғалуын  
жыл дың мез гі лі нің ауысуы мен бай ла ныс тыр ған. 
Кө шіп-қон ған ха лық үшін Үр кер дің қоз ға лы сын 

бі лу ша ру ашы лық үшін өте ма ңыз ды бол ған. 
Сон дық тан да Үр кер ді үне мі ба қы лап отыр ған. 
Үр кер дің цикл дік қоз ға лы сы Ай дың ара қа ты-
на сын анық тау да қа зақ тар ға жыл дың кү ні мен 
айын  нақ ты анық тау ға кө мек те се ді. Үр кер дің 
өзі не тән ерек ше қа сиеті көк ке жо ға ры өр ле ген 
са йын  күн суы тып, ал тө мен де ген са йын  жы-
лы на бас тайды. Осын дай ерек ше лік ті бай қа ған 
есеп ші Үр кер лі ай дың бә рі қыс құр ғақ шы лық-
тың бел гі сі са нал ған [6, 92 б.]. Қа зақ тар «Үр кер» 
жұл дыз дар дың аға сы деп айт қан [6, 81 б.].

Қа зақ есеп ші ле рі жыл мез гіл де рін де гі та би-
ғат ерек ше лік те рін ас пан да ғы Үр кер жұл ды зы-
ның қоз ға лы сы на қа рап анық та ған. Үр кер дің 
қоз ға лы сын қа зақ тар бы лай ша ата ған: Үр кер дің 
тууы, көк ке шы ғуы, жер ге тү суі. Үр кер дің тууы 
мау сым айын да ғы күн айна лы мын да сәй кес бо-
луы ха лық ара сын да суық мез гіл дің бас та луы 
мен өт уін  бей не ле ген. Үр кер бір тін деп жо ға ры 
кө те ріл ген де, жер де суық бас тал ған. Жел тоқ сан 
айы ның ор та сы нан бас тап ең сал қын мез гіл де, 
Үр кер ас пан ның ең биік нүк те сін де бол ған. Бұл 
Үр кер дің көк ке шы ғуы деп атал ған. Бұл жер де 
әлем нің ор та сы на жет кен. Ке йін  Үр кер ба тыс 
ба ғыт та тө мен тү сіп, ма мыр дың ба сын да жер ге 
жа қын дап, ыс тық мез гіл дің бас талуын ан ха бар 
бер ген. Мұ ны қа зақ тар «шіл де» де ген. Көк жиек-
ке же тіп, Үр кер жа сы ры нып, бұл оның бас қа 
әлем ге өтуі, яғ ни өлуі деп са нал ған. Үр кер дің 
тууы мен бат уын  үне мі ба қы лап, ша ру ашы лық 
мау сым да ры со ған сәй кес тен ді ріп отыр ған. Үр-
кер дің өзі не тән ерек ше қа сиеті көк ке жо ға ры 
өр ле ген са йын  күн суы тып, ал тө мен де ген са йын  
жы лы на бас тайды. 

Қа зақ тар да Үр кер жұл ды зы ту ра лы әр түр лі 
нұс қа да ғы аңыз дар сақ тал ған. Қа зақ тар да кө не 
миф тік тү сі нік бо йын ша Үр кер жыл мез гіл де рі-
нің жы лы жә не суық болуына әсер ете ді де ген 
сөз бар. Осын дай аңыз дар дың бі рін де, бір жыл-
да ры қыс та суық бол ған ды ғы сон дай, жер бе тін 
мұз жа уып  қал ған. Көп мал қы ры лып, ті рі қал-
ған да ры жаз ға әупі рім деп әрең жет кен. Қыс тан 
қи на лып шық қан жа ну ар лар ақыл да сып, бә рі не 
кі нә лі ас пан ға кө те ріл ген Үр кер деп са най ды. 
Жер бе тін де аяз қайталан бай, жаз бо лып тұ руы 
үшін Үр кер ді мәң гі лік ке ас пан ға ұшып кет пе сін 
деп, ке зек пен кү зе те міз де ген ойға ке ле ді. Жыл-
қы, түйе, сиыр өза ра бә се ке ле сіп ке ле жа тып, 
ал да рын да шөп ара сын да жал ты рап жат қан Үр-
кер ді ба сып тап та йын  де ген жыл қы ны тоқ та тып, 
сиыр «мен ба са мын» деп бой бер мейді. 12 жұл-
дыз дан тұ ра тын Үр кер ді сиыр тұяғы мен бас қан-
да, ал тауы тап та лып, ал тауы көк ке ұшып кет кен 
екен. Сол се беп тен де сиыр бас қа жа ну ар лар дан 
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қар ғыс ал ған екен. Осы аңыз бо йын ша Үр кер ал-
ты жұл дыз ата ла ды. Со ны мен  де, қыс тың ал ты 
ай, жаз дың ал ты ай бо лу се бе бі де осы аңыз ға 
бай ла ныс ты бол са ке рек. Үр кер кө не түр кі лік 
атау бол ған дық тан, оның шы ғу төр кі ні не ха лық 
та ны мын да ғы аңыз дар не гіз бо ла ды. Аңыз бо-
йын ша Үр кер шоқ жұл дыз дың атауы «үр ку» сө-
зі нен шық қан. Үр кер жұл ды зы ның бұ лай ата лу 
се бе бі, аңыз бо йын ша бұ лар ға Же ті қа рақ шы ша-
буыл жа са ған да бұ лар үр кіп ке тіп, со дан Үр кер 
деп атал ған екен. Үр кер дің же ті қа рақ шы ны үне-
мі өк ше леп жү ре ті нін қа зақ тар жақ сы бай қа ған 
[6, 19-20 б.]. Үр кер жұл ды зы на қа тыс ты та ғы бір 
аңыз да, жыл қы, түйе, сиыр, қой жә не еш кі Үр-
кер ді ас пан ға ке тіп қал мас үшін ке зек пен кү зе те-
міз деп ке лі сіп, аяқ та ры мен жер ге ба сып тұ ра ды. 
Ке зек еш кі ге кел ген де, өзі нің же ңіл тек ті гі нен 
дұ рыс қа рай ал май ды. Ол еш кі нің тұя ғын те сіп, 
ас пан ға шы ғып ке те ді. Со дан бе рі еш кі де аша тұ-
яқ қа лып қой ған. Өз ге жа ну ар лар оның осы же-
ңіл тек ті гі үшін, оны жа за лап, үл кен құйыр шық 
бер мей қой ған. Сол се беп тен де еш кі кіш кен тай 
құйыр шы ғы мен қал ған екен. Егер еш кі нің жел-
піл де ген мі не зі бол ма ған да, Үр кер жер де қа лып, 
бар лық жа ну ар лар ға жай лы бо лып, мәң гі жаз 
бо лып тұ рар еді. Аша тұяқ ты жа ну ар лар сиыр, 
еш кі нің ке сі рі нен жер бе тін де суық бо ла ды деп 
айтыла ды [7, 20 б.].

Үр кер дің тууы мен бат уына қа тыс ты ха лық 
та ны мын да ырым-на ным дар кез де се ді. Со ның 
ішін де қой дың пыс қы рық ауыр уына ұшы ра уына 
се бе бін де Үр кер дің тууы мен қа тыс ты ра ды, яғ-
ни «қо ра ның ау зын Үр кер дің туысы на қа рат саң, 
қойың пыс қы рық бо ла ды» дей ді. Мал ға күйек 
бай лау дың мез гі лін мал шы лар Үр кер дің ор ны на 
қа рап айыра ды. Үр кер кө те ріл се, қош қар ба сын 
кө те ре ді, Үр кер кө те ріл ді, қой қа ша бас тайды, 
он да қош қар ға күйек бай лау ға бо ла ды. Одан 
кеш қал са, қой арам за туады деп осы ған бай ла-
ныс ты айт ыл са ке рек.

Ал егін ша ру ашы лы ғы мен айна лы са тын ха-
лық ара сын да Үр кер ге қа рап егін са лу, жи нау 
мез гі лін бел гі леу тә жі ри бе ле рі бол ған. Бү гін гі 
күн ге де йін  өз мә нін жой май, сақ та лып отыр ған 

мы на дай бол жам дар бар. Үр кер ту ды, ен ді шық-
па ған шөп тің ба сы шы ға ды, Үр кер жер ге түс се, 
жер кө ктей ді де, мал дың ба сы көк ке тиеді, адам 
аузы ақ қа тиеді, Үр кер кө те ріл мей, та ры кө те-
ріл мейді. Жыл мез гіл де рін де гі та би ғи ерек ше-
лік тер ді Үр кер жұл ды зы ның қоз ға лы сы на қа рап 
анық та ған. Үр кер құр ғақ жер ге түс се, аңы зақ 
жел көп бо лып, қуаң шы лық бо ла ды, Үр кер тас қа 
түс се, ші лің гір қат ты ыс тық бо ла ды, Үр кер жер-
ге тү сер де қой қыр қы ла ды, Үр кер лі ай дың бә рі 
қыс, Үр кер ту са, сор па қоюла на ды, қой се мі ре ді, 
Үр кер кө те ріл ген де шөп те кө те рі ле ді, би дай бас 
тар та ды. Үр кер жер ге түс пей, жер қыз байды де-
ген ха лық қа ғи да ла ры жер жа зу, жер ай дап, егін 
егу де ген ді біл ді ре ді [7, 19 б.].

Бұ ған қо са мал мен күн көр ген да ла қа зақ та-
ры ның аст ро но миялық бі лі мін мы на дай бол жам-
да ры нан бай қауға бо ла ды. Үр кер дің ерек ше лі гін 
бі лу ар қы лы жыл дың айла рын ға на бі ліп қой май, 
күн мен түн гі уақы ттың қай ша ма, қай шақ еке нін 
анық та ған. Ел тұр мы сын да Үр кер ді ас пан са ға ты 
деу ге де бо ла ды. Мал шы лар уа қыт ты бел гі лейт-
ін ар наулы са ғат пай да бол са да, тір ші лі гін жұл-
дыз дың тууы мен бат уын  қа рап бас тау ды тиім ді 
деп са на ған. Жыл ба сы ның (Үр кер дің бат уын ың) 
көк тем нің соң ғы айына ке луі ел тұр мы сы үшін 
қо лай лы бо луымен бір ге, есеп ші лер ен ді гі жер-
де Үр кер ді тәу лік тік қоз ға лы сын аст ро но миялық 
ме же етіп алып, түн нің ұзақ ты ғы, қыс қа лы ғы 
тә різ ді құ бы лыс тар ды анық та ған. Үр кер қас қа-
ра йып  кө рі ніп, таң ат қан ша бат пайт ын бол са, ең 
ұзақ түн (қыс ор та сы), ал түн ор та сы ауа ба тып 
кет се, күн нің ұза рып, түн нің қыс қа ра бас та ға ны. 
Сөйт іп, есеп ші лер Үр кер жыл дың жо лы на ға на 
емес (мы са лы, Үр кер бат қан кез ден ке ле сі жыл ға 
бат қан кез ге де йін гі ара лық), тәу лік тік қоз ға лы-
сы на да на зар ау дар ған [8, 13 б.].

Қо ры та кел ген де, қа зақ тың ең бір тыл сым ды, 
құ пиясы көп шоқ жұл дыз дың бі рі – Үр кер. Қа зақ 
хал қы Үр кер мен Ай дың то ғыс уын , қоз ға лы сын, 
Үр кер жұл ды зы ның туа тын жә не ба та тын кез де-
рін жақ сы біл ген. Со ның не гі зін де байт ақ да ла-
да жол та уып , жыл мез гіл де рін айы рып, мал алу 
мер зім де рін бі ліп, уа қыт ты есеп теп отыр ған. 
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Crop farming  
and its peculiarities 

The article describes household activities of the Kazakhs, who live 
in Uzbekistan, Karakalpakstan, Kyrgyzstan, and Turkmenistan. Kazakhs 
settled in the places suitable not only for grazing, but also in areas for 
farming. Agriculture was also one of the main household activities of the 
Kazakhs, this data supported by numerous sources and archival materials 
stored in the Central State Archive of the Republic of Uzbekistan. More 
favorable conditions for farming and haymaking were formed in the ponds 
of the Amudarya and Syrdarya rivers. In early spring, as soon as there is a 
feasibility to start farming, plowing fields, for instance, in Turkestan state 
harvested twice. Usually, in Turkestan were planted crops, vegetables, cot-
ton, clover and etc. 

Since ancient times Kazakhs activity has been closely associated with 
a variety of beliefs and rituals, the patron saint of wealth and prosperity 
was Qydyr ata, the patron of agriculture Dikhan baba. Plowing was pro-
ceeded in auspicious days: Wednesday, Thursday, Saturday, slaughtered a 
sacrificial animal, read prayers.  

Key words: archival materials, tradition, agricultural work.

Қал ша баева Б.К.,  
Ша ле ке нов М.У.,  

Шал ғын баева С.Х.

Егін ші лік мә де ниеті

Ма қа ла да Өз бе кс тан Қа ра қал пақ стан, Қыр ғызс тан, Түр кі ме нс-
тан тер ри то риясын да ғы қа зақ диас по ра сы ның айна лы са тын ша ру а - 
шы лы ғы жө нін де гі мә се ле лер қа рас ты ры ла ды. Ав тор лар атал ған ай-
мақ та ғы қа зақ тар дың тек жайы лым ға ға на емес, сон дай ақ егін ші лік-
ке қо лай лы жер лер де де қо ныс тан ған ды ғы на ба са на зар ауда ра ды. 
Егін ші лік қа зақ тар дың не гіз гі эко но ми ка лық қыз ме ті нің не гіз гі бір 
бө лі гі бол ған ды ғы Өз бе кс тан ның Ор та лық мем ле кет тік ар хи він де 
сақ тал ған көп те ген де рек тер мен, ма те ри ал дар мен дә лел де не ді. Қа-
зақ тар дың Аму да рия, Сыр да рия өзен де рі бо йын да ор на ла суы шөп 
орып, егін егу ге қо лай лы жағ дай ту ғыз ды. Ер те көк тем де егін ші лік 
жұ мыс тар ға кі рі сер ал дын да жер жыр ты ла тын, мә се лен, Түр кіс тан 
өл ке сін де ас тық екі рет алы на тын. Ма қа ла да егіс тік тің түр ле рі, оның 
ішін де дән ді да қыл дар, бау-бақ ша, мақ та жә не т.б. егіс тік тер дің өсі-
рі ле тін ді гі ар хив де рек тер мен бе рі ле ді. 

Сон дай-ақ ма қа ла да қа зақ тар дың егін ші лік пен бай ла ныс ты ер те-
ден ке ле жат қан әдет-ғұ рып та ры, се нім-на ным да ры, бай лық пен өсіп 
өну дің қор ғаушы сы Қы дыр ата, егін ші лік тің пі рі – Ди хан ба ба жө нін-
де де көп те ген де рек тер бе ріл ген. Егіс тік егу ге қо лай лы: сәр сен бі, 
бей сен бі, сенбі күн де рі құр бан дық ща ла ты ны жө нін де де айтыла ды. 

Тү йін  сөз дер: ар хив ма те ри ал да ры, дәс түр, ауыл ша ру ашы лық 
жұ мыс та ры, егін ші лік мә де ниеті.

Кал ша баев Б.К.,  
Ша ле ке нов М.У.,  

Шал гин баева С.Х.

Зем ле де лие  
и его осо бен нос ти

В статье расс мат ри вают ся воп ро сы ве де ния хо зяй ст вен ной дея-
тель ности ка за хс кой диас по ры на тер ри то рии Уз бе ки стана, Ка ра кал-
пак стана, Кыр гыз стана, Турк ме ни стана. Ка за хи рас се ля лись не толь ко 
в мес тах, при год ных для паст бищ, но так же на тер ри то риях, при год-
ных для зем ле де лия. Зем ле де лие бы ло так же од ним из ос нов ных эко-
но ми чес ких за ня тий ка за хов, что подт верж дает ся мно го чис лен ны ми 
ис точ ни ка ми и ар хив ны ми ма те ри ала ми, хра ня щимися в Цент раль-
ном го су да рст вен ном ар хи ве Рес пуб ли ки Уз бе кис тан. Бо лее бла гоп-
рият ные ус ло вия для раз ви тия се но ко ше ния и зем ле де лия у ка за хов 
ск ла ды ва лись в бас сейне рек Аму дарьи и Сыр дарьи. Ран ней вес ной, 
как толь ко появ ля лась воз мож ность прис ту пить к зем ле дель ческим 
ра бо там, вс па хи ва ли по ля. Так, нап ри мер, в Тур кес танс ком крае со-
би ра ли уро жай дваж ды. Са жа ли зер но вые куль ту ры, ово щи, хло пок, 
кле вер и др.

У ка за хов тру до вая дея тель ность с древ нос ти бы ла тес но свя за на 
с раз лич ны ми ве ро ва ниями и об ря да ми, пок ро ви те лем бо га тс тва и 
проц ве та ния был Кы дыр ата, пок ро ви те лем зем ле де лия Ди кан ба ба. 
К па хо те прис ту па ли в бла гоп рият ные дни: сре да, чет верг, суб бо та, 
ре за ли жерт вен ное жи вот ное, чи та ли мо лит вы.

Клю че вые сло ва: ар хив ные ма те ри алы, тра ди ции, сель ско хо зяй-
ст вен ные ра бо ты.
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Crop farming was one of the basic economics of the indigenous 
Kazakh people of Central Asia. It can be verified by a numerous 
archives, archeological and historical-ethnographic items. For in-
stance, one document says: ‘The banks of the big rivers such as 
Amudarya and Syrdarya were very convenient for the crop farming. 
Therefore, the Kazakhs who resided on the both sides of the rivers 
had good opportunities for planting and harvesting corn crops’[1]. 

As they engaged in crop fielding, majority of the Kazakhs of 
Syrdarya oblast were semi sedentary people. The number of the to-
tal sedentary Kazakhs was higher in the communities where there 
were the Uzbeks, Sarts and Tajiks. Though the Kazakhs had limited 
arable lands, crop cultivation was the main source of their life. The 
Kazakhs who lived in the steppes and mountainous areas had their 
own ploughed lands. Both the rich and poor engaged in crop farm-
ing. Their crop fields covered only some desyatin of land, particu-
larly in the winter camps. In case they failed in crop farming and had 
poor harvest, they eventually took up pasture-raised livestock. The 
group between the sedentary and nomadic societies was called semi 
nomadic. The next document wrote about it: ‘…Tashkent’skurama 
people, Samarkand’s Uzbeks, the representatives of different clans 
of semi sedentary Kazakhs, yuz, khyrykh khytai, naiman and other 
semi sedentary peoples belonged to semi nomads’ [2]. 

The shift from nomadic to sedentary lifestyle of the Kazakhs 
began with the arrival of the Russians to Central Asia. It is written: 
‘There were some sedentary Kirgiz (Kazakh-Kirgiz) societies in the 
kishlaks (village in Central Asia) of Fergana oblast as well as sed-
entary kuramain Tashkent uyezd. Moreover, there was a sedentary 
Kazakh village in Tortkul volost of Samarkand uyezd. Nowadays, 
crop farming is the main source of wealth of the Kazakhs’[3]. As the 
archive documents demonstrated, the Kazakhs were divided into the 
following groups according to their life style and types of econom-
ics:

The Kazakh group which engaged in crop farming and livestock 
possessed 8 desyatin of land. 

The group which raised livestock and planted the crops had only 
4 desyatin of land and19arm animals.

The ownerships that raised livestock had 24 farm animals and 
3 desyatin of land. There were the Kazakh-Kirgiz residents among 

CROP FARMING AND 
ITS PECULIARITIES 
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them. These facts show that the Kazakhs engaged in 
field crop cultivation and animal husbandry.

It is worth mentioning that the land, which had 
been occupied by the Russian imperialists, was 
withdrawn and given back to those Kazakhs who 
had fled from the country in the early years of the 
Soviet government. They had to flee for some politi-
cal reasons and remained landless when came back. 
They were accommodated in the villages of the mi-
grants and stanitsas (large Cossack villages).

The nomads who desired to shift to sedentary 
life style were provided with a single rule of land 
ownership. As a result of it, they got collective own-
ership of land. This can be seen from the document 
below:

Those, who were persecuted by the Tsar’s gov-
ernment or deprived of the lands after the events of 
the 1916-1918, would get their lands back.

The territories occupied by the migrants (Rus-
sians) would be shared among the nomadic popula-
tion. Material assistance in the form of state loans 
or funds would be rendered to penniless and needy 
nomads to run their business [4]. 

In general, the resolution on land reforms, which 
was adopted at the 9th Congress of the Soviets, was 
a new page in the land history of Turkistan. One of 
the vivid results of land reforms was the withdrawal 
of the lands that had been seized by the Russians: 

1. In Zhetisu oblast peasant-kulaks were evict-
ed from 17 villages including 83 communities, 20 
farmsteads and 95 pastures. Overall, 5631 owner-
ships were removed and 133482 desyatin of land 
was withdrawn. 

2. In Syrdarya oblast 27 villages, 12 farmsteads 
and 35 private lands, totally 835 communities were 
removed, and 25620 desyatin of land was with-
drawn.

3. In Fergana oblast kulak ownerships were 
removed from 41 villages, 144 farmsteads and 17 
communities. Totally, 1618 private land ownerships 
were removed and 48 229 desyatin of land was re-
turned to the government.

4. Approximately 25 000 desyatin of land 
was taken from Murgab (Merv uyezd of Turkmen 
oblast) [5]. 

Overall, 151 villages, 175 farmsteads, 95 pas-
tures and 35 private land ownerships of Turkistan 
republic were handed to the nation’s land fund. 
Nearly 8084 Russian ownerships were relocated to 
other Russian settlements as a result of what the land 
fund gained 232 331 desyatin of land. Its 163 066 
desyatin part was given to the Kazakhs who had 
shifted to sedentary lifestyle. It accommodated 8523 
ownerships. Other 25089 desyatin of land which 

accommodated 3017 ownerships was given to the 
sedentary Uzbek population. Nomadic Kazakh and 
Kirgiz populations got 20300 desyatin of land acco-
modating 1232 ownerships, while the Russian peas-
ants possessed 418 desyatin of land having 54 own-
erships. One more 13723 desyatin of land was given 
to the migration sector, and different government 
agencies possessed 1161 desyatin of land [6]. As we 
see, in conformity with the land reforms regulation, 
the land, which had been occupied in the early years 
of the revolution, was withdrawn.

First of all, the land registration department ac-
commodated the local people (mainly Kazakhs) who 
had been persecuted by the events of the 1916 and 
the migrants from Fergana as well as landless farm-
laborers, second, the farmers, and third, semi no-
madic and nomadic Kazakh and Kirgiz population. 
Thus, 117 families were placed in Tashkent uyezd 
[7]. For example, 35110 desyatin of land was allo-
cated to the Kazakhs who had shifted to sedentary 
lifestyle in Tashkent uyezd. Landless people were 
given 334 desyatin of land; 67145 desyatin of land 
was allocated in order to accommodate the popula-
tion of the villages, communities and volosts [8]. 
In shifting to sedentary life in Myrzashol (Golod-
nostep), the nomads had to hand over 500 000 de-
syatin of land they’d owned [9]. According to the 
information of the Central Statistical Agency, 
Turkistan Republic possessed nearly 153 024 459 
desyatin of land. In general, 77 314 869 desyatin of 
it had been used for agricultural purposes, 167 035 
desyatin had belonged to urban areas, and the rest 
75 542 555 desyatin had covered the deserts, steppes 
and forests. In fact, 69 998 942 desyatin of agricul-
tural lands were owned by the Kirgiz (Kazakh-B.K.) 
population [10]. Such kind of land reforms motivat-
ed the local people to greatly engage in field crop 
cultivation.

In the end of the XIXth century, the crop fields 
of the Kazakhs consisted of the scattered and empty 
lands. Unwilling to dig the trenches, they preferred 
to move to easily irrigated places. Despite the fact 
that only poverty-stricken stratum of the Kazakhs 
engaged in crop farming, the profit was gained by 
the wealthy people. The farmers used to live in win-
ter camps located at a distance of 5-10 km, and they 
moved back to the field when the fieldwork started. 
That’s why they considered planting crops as sea-
sonal work [11]. 

The crop fields of Turkistan region were irrigat-
ed by the river water pumped through pipes. In order 
to irrigate the field, each community dug tranches 
for the river water to flow on. For example, the 
representatives of indigenous alasha clan had built 
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their own trench called ‘alshyn’ on the right bank 
of Shurakhan canal. Similarly, each clan had had 
its own trench. The water was divided by ‘trench 
aksakals’. Mirabs and trench aksakals were respon-
sible for the conditions of the canals and trenches 
[12]. Thanks to the warm climate in the sedentary 
districts of Turkistan region, they had two seasons 
of harvest. Summer harvest mainly consisted of rice 
and maize products. Autumn wheat or barleycorn 
used to ripen in the end of May. As soon as they 
were harvested, on the same field the second plant-
ing process started. Usually, it contained planting 
of mach, millet, carrot, sesame, poppy or lentil that 
were gathered in autumn. Besides, the people had 
planted cotton and clover. 

The Kazakhs, who live in Kara-kalpakstan to-
day, raised barleycorn, millet, wheat and oats. Ac-
cording to the statistics of the 1859th, 4000 owner-
ships engaged in crop farming, i.e. approximately 2 
people from one family, each of whom possessed 
3 desyatin of land;thus, 24000 desyatin of land per 
8000 people [13].

Apart from the cereals, the Kazakhs had grown 
garden vegetables such as melon, watermelon, on-
ion, carrot and beetroot. Those Kazakhs who resided 
on the right bank of the Amudarya had opportunities 
to use the great water sources such as Shurakhan, 
Khanyab, Khuanyshzharma, Kegeili and Daukhara. 
The crop farming was based on man-made irriga-
tion system. In the XIXth century, the center of 
crop farming of the Kazakhs was the lowland of 
Daukhara. The farmers had designed different types 
of irrigation system. A.V.Kaulbars, who visited 
the Lowland of Daukhara in 1873, wrote about it: 
‘…  because of huge variety of irrigation, rice-rais-
ing is rather popular in the region. Except the rice 
field, I’ve seen the fields of millet and wheat. There 
are more barley corn and wheat at the local markets 
compared to Kylyshkala market. It proves that the 
plant of these cereals is prevailing here. And they 
are planted along the trenches and on the dry lands’ 
[14].

The ownerships in Amudarya volost of Syrdarya 
oblast were also occupied in field crop cultivation in 
1912-1913. Particularly, in the village of Shymbay 
14522 of 22639 ownerships belonged to the Kara-
kalpak and other 6824 belonged to the Kazakh pop-
ulation. There were 10870 ownerships in the com-
munity of Shurakhan: 736 Karakalpak ownerships, 
1403 Kazakh ownerships and 6150 Uzbek owner-
ships. Amudarya region had 33509 farming owner-
ships: 15258 of them were owned by the Karakal-
pak, 8227 by the Kazakh and 7241 by the Uzbek 
population [15]. 

After the wheat was harvested, the field was 
tilled 8 times for the rice to be planted. The rice field 
was kept at half meter water level for 8 days. Each 
harrowed square of land was planted with rice seeds. 
As soon as the rice germinated, the watering process 
ceased for 3 days. When it got warmed, it was again 
flooded 5 meter high for 20 days. Then it wasn’t wa-
tered for 3 days again. After that it would be kept in 
meter level water for 20 days more [16]. The main 
cereal of the Kazakhs in Uzbekistan was red rice. 
They were predominantly planted on the wetlands 
and along the rivers of Angren, Shyrshyq and Arys. 
Rice crop was in the fifth place in Central Asia. In 
1917, rice field had occupied 67700 desyatin of land 
in Shyrshyq, Angren and Tashkent uyezds, 28635 
desyatin of land in Samarkand and 27250 desyatin 
in Andizhan. However, in 1920, the rice fields de-
creased to 32000 desyatin of land in Central Asia 
[17].

In general, methods of rice planting were de-
scribed in the materials collected from the residents 
of Syrdarya oblast. It said: ‘Before planting, the rice 
seed is damped; as soon as it germinates, it is kept in 
water until 40 days. Then it is flooded and started to 
grow. Watering stops only ten days before reaping it. 
It takes a month to ripe. If 7 pood (old Russian mea-
sure of weight, equivalent to 16.38 kg) is per one de-
syatina of land, it will yield 10-20 pood of rice’[18]. 
Since millet was one of the favourite foods of the 
Kazakhs, it also played a big role in economics. Ac-
cording to the facts of 1915, in Tashkent uyezd 2922 
desyatin of land was sown with millet [19]. About 3 
pood of millet was required per one desyatin of land. 
It had 3 types: white millet, red millet and Chakan 
millet. The latter type is very high-yielding and 
cooked fast. There are some facts that it was pos-
sible to get 16 pood of production, while 100pood 
of productionwas taken from a desyatin of land [20]. 
Small type of millet kunak was also grown of what 
home-brewed drink boza was prepared. Planting 
season for millet and kunak was favored between 
May or mid June. It takes 6 months for maize to 
grow and ripe. Garden vegetables were planted in 
the next order: melon, water-melon, pumpkin, as 
well as onions, carrots, potatoes, cabbage, beetroot, 
and etc [21]. As it has been mentioned above, the 
Kazakhs, who had mastered in growing rice, took 
up cotton-raising. U.K.Shalekenov mentioned that 
the Kazakhs in Kara-kalpakstan had produced the 
cotton until the October Revolution [22]. Cotton in-
dustry had wide popularity in Bukhara. 2000 000 of 
3 000000 pood cotton that was produced throughout 
Central Asia belonged to Bukhara. Moreover, cot-
ton rising developed in Fergana, Zerafshan, Khod-
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jent and Kurama regions [23]. For example, in 1900, 
the cotton plants had covered 25000 desyatin of land 
in Tashkent [24], later, in 1917, 17% of the land of 
Tashkent uyezd and 3% of Zhyzak were occupied 
for cotton plants [25]. As the materials collected in 
1990-1993 from the local population show, the Ka-
zakhs had also grown yellow cotton to satisfy some 
of their basic needs. It was obtained by dying the 
cotton seed with the blood of the slaughtered sheep 
[26]. The Kazakhs in Kirgizstan developed the crop 
field cultivation much later. The representatives of 
uisin were predominantly involved in agricultural 
business, while argyn population started it only in 
1970-1980. The fact that they had produced black 
wheat, clover and some vegetables was described 
by B. Madibekuly (He is 61, argyn, from Akhzhol 
village). In 1924, 59, 7 000 of 2154000 desyatin of 
land was unwatered. The main reservoirs of Kirgiz 
autonomy were Shu, Naryn and Karadarya. Accord-
ing to the information of 1924, the number of agri-
cultural holdings had reached 145 000.

The wells had played a big role in the life of the 
Kazakhs in Turkmenistan. Thus, in 1899, the total 
number of the wells in the region was about 4168 
[27]. M. Tursynova wrote about the wells that were 
owned by the Kazakhs: ‘794 of 1169 wells were 
the property of 77 bi of alty ru, 291 were owned by 
togyz ru, and only 54 wells belonged to aday and 
Turkmen. As the collected materials say, only 9 sub-
clans of 27 aday were able to possess the wells.The 
rest 18 subclans had been moving along with the bi 
(rich and influential people). The wells were situated 
on the fertile valley, that’s why the pastures around 
them were also owned by the bies [28]. The fact 
that the Kazakhs engaged in crop cultivation was 
also given in one of the documents: ‘In the spring 
of 1895, there were about 100 poverty-stricken Ka-
zakh families around Eir valley that was situated at 
a distance of 165 kilometers from Aleksandrovsk. 
They ploughed the land and planted barleycorn and 
wheat. The land yielded more than they had expect-
ed. A year later, 889 families worked on the unwa-
tered plants. 2819 desyatin of lands in Karatau, Ak-
tau, Aleksandrovsk and Akshunkyr were cultivated, 
and they yielded 9387 pood of winter crops and 
2494 pood of summer corps: 13598 pood of barley 
wheat, 15862 pood of millet, 117 pood of kunak, 
5679 pood of maize, 962 melons and 1696 pump-
kins. 65435 pood of different plants were planted on 
the irrigated lands [29]. 

As the Kazakhs in Turkmenistan engaged in 
crop farming only to satisfy their needs, this type of 
occupation wasn’t so popular with them. However, 
they tried to plant more garden vegetables, particu-

larly, melon, watermelon, cucumbers, tomatoes and 
others. According to the local traditions, they started 
the planting season with slaughtering sheep and re-
citing some verses of Quran and finished it with giv-
ing alms to poverty-stricken population.

Some superstitions related to the economics are 
still being kept by the Kazakh diaspora in Central 
Asia. They hold deeply to their traditional religious 
practices, based on ancestor’s worship. For exam-
ple, during the crop-growing season, they always 
pray to so-called ‘Dikhan Baba’ (great grandfather 
of farmers). Moreover, they pray to ‘Qyzyr or Qy-
dyr baba’ who was associated with wealth and pros-
perity. They wanted the first day of the harvest to 
fall on ‘lucky’ days. Wednesday, Thursday and Sat-
urday were usually counted as lucky ones. Even the 
day when they ploughed the land also started with 
slaughtering sheep and reciting Quran’s verses. Re-
searcher J. Karmysheva described this event in her 
work: ‘Before ploughing the land, one of the respect-
ed aksakals’ of the kinship prepared ‘kos kozhe’ (a 
traditional dish) and brought it to the hilly place, and 
gathered all the aksakals of the village. After they 
eat up their dish, the senior farmer announces that 
they’ll start to plough the land following day. The 
aksakals give their blessings to the farmers saying 
‘May God bless you all! May Dikhan Baba help you 
and support you!’[ 30].

A part from it, maybe under the influence of the 
settled population of Central Asia, the farmers be-
gan their farming work after being washed in the 
rivers and dressing clean clothes. They never kept 
drinking water close to the threshing floor, because 
they believed it would frighten Qydyr ata. More-
over, they never shouted at a dog wandering in the 
threshing floor, and they never killed a snake which 
was found inside the house – on the contrary, they 
poured milk on it and let it go safe, as the snake was 
associated with success. The people considered that 
Qydyr ata or Dikhan baba visited them in the image 
of snakes or dogs. If the snake was of white color, 
it was certainly Qydyr ata or Dikhan baba visiting 
him. Accordingly, they strongly believed it and ex-
pected the coming year to be fruitful with rich har-
vest and convenient weather. 

People’s superstitious beliefs did continue af-
ter the harvest season. Praying to Dikhan baba, the 
farm owner took a bowl full of grain and seeded 
it in a distance. G.P. Snesarev wrote about it: ‘the 
Kazakhs called it ‘akhula’ (Uzbek and Tajik called 
it ‘hakhula’, translated from the Arabic as ‘God’s 
portion’); according to the materials collected from 
the population, it was regarded as the portion of the 
vulnerable groups in the society, accordingly it was 
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distributed to them’ [31]. Even the water distributor 
took his portion and paid up for his service. Besides, 
there was another ‘tradition’ which was believed 
to bring more success to the farmers. The farmer 
slaughtered sheep, took its blood and smeared it on 
the crop and the threshing floor. The blood should 
be absorbed by the field, that’s why all the tools 
such as spades, shovels, pitchforks and even besoms 
were also blood smeared. It was understood as get-
ting the blessings of God. According to the materials 
collected from the Kazakhs living in Tashkent, the 
local people used to prepare so-called dish khalim 
(porridge of alim) using the meat of slaughtered ani-
mal and purified wheat. The table laid in honor of 

Dikhan baba was called saskhor (chashkhor in Uz-
bek) and it assembled all relatives, neighbors and 
friends to express their gratitude to God.

In general, the crop cultivation culture of the 
Kazakh diaspora in Central Asia was directly con-
nected with the culture of the local population. In 
fact, the Kazakhs had engaged in crop farming in 
the early times. They were much more involved in 
planting ‘white crops’. No one denies the impact 
of the local people on the development of the crop 
farming. The fact that the Kazakhs experienced in 
growing ‘american’ cotton is a vivid example of it. 
Moreover, they cultivated unwatered lands as well 
as irrigated lands. 
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 Тәуел сіз Қа зақ стан да ғы  
эт но са ра лық жә не  
кон фес сияара лық  

қа ты нас тар дың не гіз гі  
ерек ше лік те рі

Ұсы ны лып отыр ған ма қа ла да Тәуел сіз Қа зақ стан да ғы, со ның ішін де 
Оң түс тік Қа зақ стан об лы сын да ғы эт но са ра лық жә не кон фес сияара лық 
қа рым-қа ты нас тар дың не гіз гі ерек ше лік те рі жә не дін де ра ра лық қа ты-
нас тар са ла сын да ғы са ли қа лы мем ле кет тік сая сат тың не гіз де рі баян-
да ла ды. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы өзі нің тәуел сіз ді гін ал ған нан ке йін гі 
ал ғаш қы жыл да ры нан-ақ, ел аума ғын да ғы Қа зақ стан аза мат ты ғы на ие 
бол ған эт нос өкіл де рі нің өза ра та ту – тәт ті өмір сү ріп, ор тақ бір ту дың 
ас тын да бас қо сып, бей біт өмір кешуін ің ал ғы шарт та ры – ел эт но саяса-
тын тұ рақ ты лан ды рып, оның эко но ми ка сы ның ең се сін кө те ріп, тұр ғын 
ха лық тың әлеу мет тік жағ да йын  жақ сар ту, олар дың конс ти ту циялық құ-
қық та ры мен мүд де ле рін қам та ма сыз ету мен бір ге, кон фес сияара лық 
қа ты нас тар ды рет теу ісін күн тәр ті бі нің бас ты мә се ле сі етіп қой ды. Бү-
гін де Қа зақ стан хал қы Ас са мб леясы қыз ме ті нің ар қа сын да Қа зақ стан да 
эт нос тық не ме се ді ни ерек ше лі гі не қа ра мас тан әр бір аза мат тың Конс-
ти ту циямен ке піл дік бе ріл ген аза мат тық құ қық та ры мен ер кін ді гі то лы-
ғы мен қол да ны ла тын эт но са ра лық жә не кон фес сияара лық ке лі сім нің 
ай рық ша үл гі сі қа лып тас ты. Ас са мб лея ның да муы бары сын да Н.На зар-
баев тың эт но са ра лық то ле ра нт ты лық жә не қо ғам дық ке лі сім нің қа зақ-
стан дық үл гі сі қа лып тас ты. Қа зақ стан ның көп эт нос тық бай ке ңіс ті гін де 
се нім, ке лі сім мен өза ра тү сі ніс тік үл гі сі ор на ды. Қа зақ стан да ғы қо ғам-
дық ке лі сім үл гі сі не қы зы ғу шы лық та ны ту шы мем ле кет тер мен ха лы қа-
ра лық ұйым дар са ны күн са нап өсіп ке ле ді.

Тү йін  сөз дер: Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы, Ор та лық Азия, Оң түс тік 
Қа зақ стан, эт нос, кон фес сия, ұлт, дін, дін де ра ра лық қа ты нас тар.

Tulkiyeva B.A., Ilimova A.T. 

The main features inter-ethnic 
and inter-religious relations in of 

an independent Kazakhstan

The proposed article of independent Kazakhstan, including South and 
inter-ethnic and inter-religious relations in the field of the main features 
of the fundamentals of the state policy in the field of interreligious rela-
tions serious. In the first years after the independence of the Republic of 
Kazakhstan, who has citizenship in the country with representatives of the 
ethnic groups living in the colony, brought together under a common flag, 
peace unless the conditions of the country’s ethnic policy turaqtilandirip, 
up the economy, people’s social to improve the situation, together with 
the provision of their constitutional rights and interests, interfaith relations 
as a key issue in the agenda of regulation. Today, thanks to the activities 
of the Assembly of People of Kazakhstan, regardless of ethnic or religious 
freedom guaranteed by the Constitution and civil rights of every citizen 
and was completely exclusive model of inter-ethnic and inter-religious 
harmony. During the development of the Assembly’s inter-ethnic toler-
ance and social harmony at the Kazakhstani model. In the rich multi-ethnic 
trust, mutual understanding and agreement model was established. Who 
are interested in the model of public engagement in Kazakhstan has been 
growing number of states and international organizations.

Key words: the Republic of Kazakhstan, Central Asia, South Kazakhstan, 
ethnic groups, religions, nationalities, religions, and interreligious relations.

Тул киева Б.А., Или мо ва А.Т.

Основные особенности  
межэтнических и  

межконфессиональных  
отношений в независимом 

Казахстане

В этой статье расс мат ри вают ся ос но вы го су да рст вен ной по ли ти ки 
в об лас ти меж кон фес сио наль ных, ме жэт ни чес ких и меж ре ли ги оз ных 
от но ше ний в не за ви си мом Ка за х стане, в том чис ле в Юж ном Ка за х-
стане. Рес пуб ли ка Ка за хс тан сра зу пос ле по лу че ния своей не за ви си-
мос ти обес пе чила жиз нь в ми ре, сог ла сии и доб ро со се дс тве мно гих 
эт ни чес ких и ре ли ги оз ных предс та ви те лей, жи ву щих на тер ри то рии 
Ка за х стана и по лу чив ших граж данс тво Ка за х стана. На се год няш ний 
день на род Ка за х стана, бла го да ря дея тель ности Ас са мб леи, нес мот-
ря на эт ни чес кие и ре ли ги оз ные раз лич нос ти, каж до му граж да ни ну 
обес пе че но пра во граж дан на сво бо ду ве ро ис по ве да ния и взаимо дей-
ст вия с ре ли ги оз ны ми объеди не ниями. В свя зи с раз ви тием ра бо ты 
Ас са мб леи на ро да Ка за х стана сфор ми ро ва лась Ка за хс танс кая мо дель 
ме жэт ни чес кой то ле ра нт нос ти и об ще ст вен но го сог ла сия Пре зи ден та 
Н.На зар баева. Ме жэт ни чес кое и меж ре ли ги оз ное сог ла сие яв ляет ся 
ос нов ным дос тоя нием на шей мно го на цио наль ной ст ра ны.

Клю че вые сло ва: Рес пуб ли ка Ка за хс тан, Цент раль ная Азия, Юж-
ный Ка за хс тан, эт нос, кон фес сия, на циональ ность, ре ли гия, меж ре-
ли ги оз ные от но ше ния.
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы өзі нің тәуел сіз ді гін ал ған нан ке-
йін гі жыл да ры ел аума ғын да Қа зақ стан аза мат ты ғы на ие бол ған 
эт нос өкіл де рі нің өза ра та ту – тәт ті өмір сү ріп, ор тақ бір ту дың 
ас тын да бас қо сып, бей біт өмір кешуін ің ал ғы шарт та ры – ел 
эт но саяса тын тұ рақ ты лан ды рып, оның эко но ми ка сы ның ең се-
сін кө те ріп, тұр ғын ха лық тың әлеу мет тік жағ да йын  жақ сар ту, 
олар дың конс ти ту циялық құ қық та ры мен мүд де ле рін қам та ма-
сыз ету мен бір ге кон фес сияара лық қа ты нас тар ды рет теу ісі де 
күн тәр ті бі нің бас ты мә се ле ле рі нің бі рі не ай нал ды.

Біз дің елі міз, Ата за ңы мыз да жа зыл ға нын дай, де мок ра-
тиялық, зайыр лы құ қық тық жә не әлеу мет тік ме м ле кет құ ру ға бе-
рік ба ғыт ұс тап отыр. Мем ле кет үшін ең бас ты құн ды лық адам 
жә не оның өмі рі, құ қық та ры мен бос тан ды ғы бо лып та бы ла ды. 

Мем ле кет тің өз аза мат та ры ның мүд де сін іш те де, сырт та да 
қор ғай бі луі, әр аза мат тың өзін ер кін се зі нуі ар қа сын да үл кен 
Ота ны ның тұр ға нын әр дайым түй сі не бі луі мем ле кет тің бе де-
лі не қыз мет ете ді. Осын дай мем ле кет қа на өз аза мат та ры ның 
сүйіс пен ші лі гі не бө ле не ді. Өйт ке ні, ха лық мем ле кет үшін емес, 
мем ле кет ха лық үшін де ген қа ғи да ба сым дық қа ие [1].

Қа зақ стан эко но ми ка лық, әлеу мет тік – саяси де мок ра-
тиялық тұр ғы дан же дел да му жо лы на түс ті жә не ол бұ рын ғы 
ке ңес тік ая сын да ға на емес, со ны мен бір ге әлем де гі қар қын ды 
да мып ке ле жат қан ел дер дің бі рі не са на ла ды. 

Пре зи дент Н.Ә.На зар баев тың атап көр сет ке нін дей: «біз 
ұл ты на жә не ді ни се ні мі не қа ра мас тан, әр бір қа зақ стан дық қа 
салт-дәс түр, мә де ниет пен дін ді таң дау ға ерік бе ре тін ер кін әрі 
ерік ті қо ғам ның не гіз де рін ны ғайтуға тиіс піз». «Кө пұ лт ты лық 
– кем ші лік емес, бұл қо ғам ның ар тық шы лы ғы» – де ді Н.Ә. На-
зар баев Қа зақ стан ха лық та ры Ас са мб леясы ның се гі зін ші сес-
сия сын да сөй ле ген сө зін де. Мұн дай ар тық шы лық өз ді гі нен 
ке ле қой ған жоқ, ол жа сал ды, қа лып тас ты, қор ғал ды. Бұл ең ал-
ды мен, Пре зи де нт тің өзі нің сі ңір ген ең бе гі [2]. 

Қа зақ стан өзі нің да му жо лын да тең де сі жоқ эко но ми ка лық 
прин цип тер ді бас шы лық қа алып, ха лық тың әлеу мет тік по тен-
циа лын арт ты ру да. Түр лі эт нос өкіл де рі нің эко но ми ка лық қа бі-
лет те рі заң мен ке піл де ніп, қор ға ла ды. 

Кез кел ген қа зақ стан дық биз нес тің қай тү рі мен айна лы са-
мын де се, ең бек ры но гы ның қай бұ ры шы нан орын ала мын де-

 ТӘУЕЛ СІЗ  
ҚА ЗАҚ СТАН ДА ҒЫ  
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 Тәуел сіз Қа зақ стан да ғы эт но са ра лық жә не кон фес сияара лық қа ты нас тар дың не гіз гі ерек ше лік те рі

се, мем ле кет тік қыз мет ке тұ ра мын де се – ерік-
ті. Ал, осын дай заң мен бел гі лен ген ерік тер мен 
заң ды мүд де лер ді аза мат тық – құ қық тық қо ғам-
да өр ке ниет ті лік прин ци пі мен сақ тап, әділ жол ға 
са лу дың ру ха ни – мә де ни то лық ты ру шы эле мен-
ті бо лып дін та бы ла ды.

Дін – ха лық тың мә де ниеті мен эт ни ка лық әрі 
та ри хи дәс тү рі нің ру ха ни бө лі гі. Қа зір гі елі міз-
де гі ді ни ахуал ға тоқ тайт ын бол сақ, Қа зақ стан-
ның қо ғам дық – саяси өмі рін де дін нің рө лі ар-
тып, оның иман ды лық, ру ха ни жә не әлеу мет тік 
функ цияла ры ның кү шейе түс ке нін айту ке рек.

Қа зақ стан  зайыр лы мем ле кет бол ған дық тан, 
ха лық тың ді ни на ным – се ні мі не ара лас пайды, 
тек қа зір гі кез де 40-тан ас там кон фес сия аты нан 
өкіл дік ете тін 4 мың нан ас там ді ни бір лес тік тер-
дің (оның са ны 1991 жы лы 700 бо ла тын) заң ды 
әре кет тер ін ға на қа да ға лай ды. Ал, Оң түс тік Қа-
зақ стан об лы сын да 17 кон фес сияға тиесі лі 931 
ді ни бір лес тік қыз мет ете ді. Олар дың 839-ы Ис-
лам ның ха на фи мәз һа бын ұстана тын дар, қал ға-
ны Ис лам нан бас қа дін өкіл де рі құр ған ұйым дар.

Ха на фи ба ғы тын да ғы бір лес тік тер деп отыр-
ға ны мыз, Қа зақ стан мұ сыл ман да ры ді ни бас қар-
ма сы ның фи ли алы ре тін де тір кел ген қа тар да ғы 
ме шіт тер.

«Об лыс та 931 ді ни бір лес тік бар екен, со ның 
92-сі ис лам дық емес ба ғыт та ғы ді ни ұйым дар 
екен. Олар дың ара сын да хрис тиан ді ні нің пра-
вос ла виелік, ка то лик тік, про тес тант тық ба ғыт та-
ры мен буд дизм өкіл де рі де бар. Бү гін де об лыс та 
75 про тес тант тық құ ры лым жұ мыс іс тей ді. Олар 
7 мың ға жуық се нім иеле рі нің ба сын қо са ды жә-
не лю те ран дық, бап тис тік, жа ңаапос тол шір кеуі, 
«Иеһо во куә гер ле рі» жә не «пя ти де сят ник тер ді» 
қам ти ды екен» [3].

Дін ұстану жә не на ным ды уа ғыз дау бос тан-
ды ғы ның жү зе ге асы ры луы қо ғам дық тәр тіп ті 
жә не бас қа аза мат тар дың өмір сү ру, ден сау лық 
қа уіп сіз ді гін, иман ды лы ғын не ме се құ қық та ры 
мен бос тан дық та рын қор ғау мақ са тын да ға на 
заң мен шек те луі мүм кін. Осын дай прин цип тің 
не гі зін де ел де өза ра та ту – тәт ті, ке лі сім ді диа-
лог та қыз мет ете ді. Қа зақ стан ның кон фес сияара-
лық жә не эт но са ра лық та ту лы ғын ес тіп, кө ріп 
жат қан әлем ел де рі мен ха лы қа ра лық ұйым дар 
«Қа зақ стан – та ту лық зерт ха на сы» деп ба ға бе-
ру де. Біз бұл та ту лық пен ді ни то ле ра нт ты лы қа 
қа лай қол жет кіз дік де ген сауал туын дай ды.

Дін де ра ра лық қа ты нас тар са ла сын да ғы 
біз дің елі міз де гі са ли қа лы мем ле кет тік сая сат-
тың не гіз де рі – бі рін ші ден ырық тан ды рыл ған 
заң на ма лар, екін ші ден – бар лық ді ни на ным дар-
ға өза ра  тө зім ді лік пен қа рау, үшін ші ден – ді ни 

пі кір лер дің, ді ни көз қа рас тар дың те пе – тең дік 
қа ғи да ты.

Біз дің елі міз де дін мем ле кет тен бө лек деп 
жа рия етіл ге ні мен, олар шын мә нін де бір-бі рі-
нен оқ шаулан байды.

Өза ра тө зім ді лік, шы дам ды лық қа ғи да ты де-
ге ні міз, бас қа лар дың ді ни се ні мі не қан ша лық ты 
тө зім ді лік пен қа рау ға на емес, со ны мен бір ге 
сон ша лық ты дең гейде құр мет пен де қа рау, бө-
тен дін дер ді шет тет пеу де ген ді біл ді ре ді. Бұл қа-
ғи дат бе рі ден ал ған да, аза мат тар дың жә не дін ге 
се ну ші лер мен атеис тер дің бір – бі рі не де ген қа-
рым – қа ты нас та ры на, ал, әрі ден ал сақ, бір тұ тас 
мем ле кет тік тәр тіп шең бе рін де гі бар лық ді ни 
бір лес тік тер мен әр түр лі зайыр лы ұйым дар дың 
бей біт қа тар өмір сүр уіне де қа тыс ты.

Қа зақ стан да 130-дан ас там ұлт пен ұлыс-
тар дан, диас по ра өкіл де рі нен тұ ра тын 15 мил-
лион 700 мың нан ас там ха лық тұ ра ды. Со ның 70 
пайызы – ис лам ді нін ұстана тын мұ сыл ман дар. 
Оның ішін де қа зақ, ұй ғыр, та тар, әзір бай жан, 
дұн ған, қыр ғыз, че шен, күрд, тә жік, баш құрт, 
ин гуш, бал қар, қа ра қал пақ, қа ра шай, тү рік, түр-
кі мен, пар сы лар сияқ ты, 27 ұлт өкіл де рі бір ле-
сіп, та ту – тәт ті өмір сү ріп жа тыр. Мем ле ке ті міз 
де со лай болуына қол дан кел ген кө ме гін ая май-
ды, зәу лім ме шіт тер са лу ға кө мек те сіп, ді ні міз-
дің көр кеюіне қам қор лық жа сауда [4].

Елі міз де 2006 жыл дан бас тап, қа сиет ті Құр-
бан айт  пен Пра вос ла виенің Рож дест во сы де ма-
лыс күн де рі бо лып бе кі тіл ді.

Кон фес сия лар ара сын да ғы өза ра тү сі ніс тік 
пен ке лі сім ді сақ тау, аза мат тар дың ді ни се ні мі-
не қа рай жік телуіне жә не дін нің сая сат қа, мем-
ле кет бас қа ру ісі не ара лас уына жол бер меу, дін-
нің атын жа мы лып, елі міз дің мем ле кет ті лі гі не, 
конс ти ту циялық құ ры лы мы на қар сы әре кет тер 
жа са мақ шы бол ған түр лі ұйым дар дың қыз ме тін 
әш ке ре леу – Ді ни іс тер ко ми те ті нің ерек ше мін-
де ті бо лып та бы ла ды.

2005 жыл ғы Үкі мет тің қаулы сы мен жа ңа дан 
құ рыл ған Әді лет ми ни ст рлі гі нің Ді ни іс тер Ко-
ми те ті нің құ рылуын ың өзі үл кен же тіс тік. 2007 
жыл дың ба сын да Әді лет ми ни ст рлі гін де «Дін мә-
се ле ле рі жө нін де гі ғы лы ми зерт теу жә не тал дау 
ор та лы ғы» құ рыл ды. Ор та лық тың не гіз гі мін де ті 
– Қа зақ стан да ғы ді ни ахуал дың да му үр діс те рін 
зерт теу мен тал дау ды ұйым дас ты ру, мем ле кет тік 
ор ган дар дың, ұйым дар дың ді ни қа ты нас тар са ла-
сын да ғы қыз ме тін ақ па рат тық – тал да ма лық жә не 
ғы лы ми – әдіс на ма лық тұр ғы дан қам та ма сыз ету, 
дін та ну са рап та ма сын жүр гі зу бо лып та бы ла ды.

Жал пы XX ғ. ба сын да Қа зақ стан аума ғын да-
ғы ді ни кон фес сиялар мен ді ни ұйым дар ара сын-
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да эт но кон фес сиялық қа ты нас тар дың ара-жі гі 
жақ сы дең гейде бо лып, эт но кон фес сиялық үр діс-
тер дің да муы айт ар лық тай дә ре же де да мы ған.

Бү гін біз ге ұлт тық қа сиеті міз ді, ді ні міз ді, 
әдет-ғұр пы мыз бен салт-дәс тү рі міз ді қайта тү ле-
тіп, бә рін то лық қал пы на кел ті ру ге та ма ша мүм-
кін ші лік туып  отыр.

Дін ге се ну ші лер са ны ның өсуі, сол сияқ ты 
дін ге де ген ын та-ықы лас тың ар туы бұ рын ғы 
«дін – апиын» деп са на ған ке ңес тік қо ғам өмі рі-
не қа ра ған да, бү гін гі күн нің өзін дік бір ерек ші-
лі гі не айна лып отыр. Көп те ген ма ман дар мұ ны: 
жо ғал тып ал ған бұ рын ғы ру ха ни құн ды лық та-
ры мыз ға қайта ора лу деп есеп те се, екін ші ле рі: 
бұл жағ дайды қо ғам да ғы түр лі иман сыз дық тар 
мен әлеу мет тік қиын шы лық тар ды дін ар қы лы 
же ңу ге ұм ты лу деп тү сін ді ре ді. Ал, ма ман дар-
дың үшін ші то бы: мұ ның бә рін уа қыт ша құ бы-
лыс, сая сат ығы на қа рай жы ғы лу деп ба ға лай ды. 
Қа лай де сек те, қа зір гі Қа зақ стан ның өмі рін де 
дін нің ала тын ор ны мен рө лі үл кен де ерек ше. 
Ис лам ді нін бү гін гі тәуел сіз ді гі міз ді ай қын дай - 
т ын бір бел гі деп те айыра ала мыз.

2009 жы лы Қа зақ стан да өт кен ха лық са на-
ғы бо йын ша, елі міз де гі ха лық тың 70,2 пайызы 
– ис лам ді нін, 26,3 пайызы – хрис тиан ді нін, 
0,1 пайызы – буд дизм ді, 5281 адам иудаизм ді 
ұстана мыз, ал ха лық тың 2,8 пайызы еш бір дін-
ге сен бей міз деп жа уап  бер ген. Са нақ бо йын ша, 
қа зақ тар дың 98,3 пайызы ис лам ді нін ұстана мын 
деп ті, бас қа дін дер де жүр ген қа зақ тар дың са ны 
– 43462 адам, ал еш бір дін ге сен бейт ін қа зақ тар-
дың са ны 1,0 пайыз ды құ рай ды. Қа зақ стан да ғы 
орыс тар дың са ны 91,6%-ы пра вос ла вие де се, ал 
1,4%-ы, яғ ни 54277 адам ис лам ді нін де міз, 6,1%-
ы еш бір дін ге сен бей міз деп жа уап  бер ген. Ук-
ра ин хал қы ның 90,7%-ы пра вос ла вие де се, 0,95-
ы ис лам ді нін де міз, 7,3%-ы дін ге сен бей міз деп 
жа уап  бер ген [5].

Бү гін де біз дің зайыр лы мем ле ке ті міз дің тұр-
па ты на сай иман ды лық пен мо раль дық, аза мат-
тық нор ма лар ды қа лып тас ты ру үшін Қа зақ стан-
да ғы қо ғам дық ғы лым дар өкіл де рі: фи ло соф тар 
мен әлеу мет та ну шы лар, та рих шы лар мен мә-
де ниет та ну шы лар өз із де ніс те рін де за ман та ла-
бы на сай, дін дер та ну ғы лы мы ның, оның ішін де 
Ис лам ді ні нің елі міз де өр кен деп, қа нат жаюына 
ат са лы сып, өз де рі нің қо мақ ты үлес те рін қо са-
тын ке зең жет ті.

Қа зақ хал қы Ис лам ді нін со қыр се нім мен емес, 
үл кен ақыл – ой еле гі нен өт кі зіп, жан жү ре гі мен 
қа был да ған жә не дін ді біз дің хал қы мыз да на лық, 
со пы лық үл гі сін де ұс тан ған. Қа сиет ті Құ ран Кә-
рім мен бір ге қа зақ да ла сы на үл кен ис лам өр ке-

ниеті кел ді. Ғы лым мен бі лім жан да нып, көп те ген 
қа ла лар са лы нып, он да мед ре се лер мен ғы лы ми 
ошақ тар жұ мыс іс те ді. Жер гі лік ті ха лық ара сы нан 
Әбу На сыр әл-Фа ра би, Жү сіп Ба ла са ғұ ни, Қо жа 
Ах мет Ясауи, Мұ хам мед Хай дар Ду ла ти, Қа дыр-
ға ли Жа лайыри жә не Та ра зи се кіл ді те рең ойлы, 
өз шы ғар ма ла рын да гу ма ни зм ді ма ра пат та ған ғұ-
ла ма лар шық ты. Сол се беп ті де олар тек Қа зақ елі 
не ме се Ор та лық Азия ға на емес, бү кіл мұ сыл ман 
Шы ғыс мә де ниеті нің мақ та ны шы на ай нал ды.

«Мем ле кет пен ді ни бір лес тік тер дің ара сын-
да ғы қа ра ма-қай шы лық мә се ле сі. Соң ғы жыл да-
ры Қа зақ стан ның по ли кон фес сиялық қо ға мын да 
ел аза мат та рын әділ әрі иман ды лық жол дар дан 
тай ды ра тын ді ни ұйым дар дың қап тап кет кен-
ді гі ту ра лы де рек тер жиі кел ті рі ліп жүр. 1992 
жыл дан бе рі ді ни ұйым дар дың са ны ал ты есе ге 
өсіп, қа зір гі кү ні төрт мың нан асып отыр. Олар-
дың ішін де ше тел мис сио нер лік си па тын да ғы 5 
ис лам, 32 пра вос ла виелік, 199 ка то лик тік жә не 
134 про тес тант тық дәс түр лі емес ді ни ұйым да ры 
бел сен ді «қыз мет ету де» [6].

Ел ба сы ның бас та ма сы мен ұйым дас ты ры лып 
ке ле жат қан ота ны мыз да ғы бұл дін де ра ра лық үн-
қа ты су лар тек теория лық тұр ғы да емес, іс жү зін де 
жо ға ры дең гейде орын да лу да. Оған дә лел, ке ше гі 
ке ңес үкі ме ті ке зін де 1930-1950 жыл да ры ара лы-
ғын да, әсі ре се екін ші дү ниежү зі лік со ғыс ке зін де 
то та ли тар лық жүйе нің со ла қай саяса ты ның сал-
да ры нан жүз мың да ған ді ні бас қа, ті лі бас қа орыс, 
по ляк, не міс, ко рей се кіл ді түр лі ұлт тар мен ұлыс-
тар қа зақ да ла сы на жер ауда рыл ған еді. Тағ дыр 
тау қы ме тін тарт қан бұл түр лі ұлт тар дың өкіл де рін, 
қа зақ елі құ шақ жа йып , қар сы ал ды. 

Қа зақ хал қы сол кез де рі өз де рі қиын жағ-
дайды бас та ры нан ке шіп отыр ға ны на қа ра мас-
тан, олар ға қол да рын да ғы ба рын бө ліп бе ріп, 
қам қор лық көр сет ті. Тіп ті, үйле рі не па на ла тып, 
мал да ры ның бір бө лі гін жә не жер бер ді. Осын-
дай қам қор лық тың ар қа сын да ке ше жер ауда ры-
лып, тоз-тоз бо лып кел ген түр лі ұлт өкіл де рі бү-
гін де қа зақ же рін де өсіп-өну де.

Ке ңес үкі ме ті құ лап, қа зақ тәуел сіз ді гін ал-
ған сәт те, қа зақ же рін па на ла ған әл гі ұлт тар мен 
ұлыс тар, жер гі лік ті ха лық тың «ен ді ел де рі ңе 
қайт ың дар» деп қы сым көр се те ме деп қа уіп-
тен ген де рі де рас. Алай да, Ел ба сы ның са раб дал 
саяса ты мен ис лам та ғы лым да рын бой ла ры на 
сі ңір ген қа зақ хал қы ның кең пейіл ді лі гі нің ар қа-
сын да, олар ға ба рын ша қол дау көр се тіл ді. Олар 
бү гін де Қа зақ стан ның тең құ қы лы аза мат та ры.

Мі не, осын дай то ле ра нт тық кең пейіл тү сі-
ніс тік тің ар қа сын да дін де рі сан ал уан , ұлт та ры 
мен тіл де рі, әдет-ғұ рып та ры әр түр лі ха лық өкіл-
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де рі бү гін де Қа зақ стан же рін де өза ра тү сі ніс тік 
пен сый лас тық тың ар қа сын да та ту-тәт ті бей біт 
ғұ мыр ке шу де.

Та ри хи дәс түр лі дін дер дің ғи ба дат ха на ла ры-
ның те ре зе ле рі ме шіт тер мен тең тұр. Қа зақ стан 
хал қы Ас са мб леясы ның ая сын да қа зақ же рін де гі 
аз ұлт тар дың тіл де рі мен әдет-ғұ рып та ры на қол-
дау көр се ті ліп, ді ни се нім де рі не бос тан дық бе-
рі лу де.

Иә, мұ ның бә рі ис лам ді ні нің та ғы лым ды эти-
ка сы мен Ел ба сы ның ұстанып отыр ған кө ре ген ді 
саяса ты ның же мі сі еке ні айт па са да тү сі нік ті. 

Ис лам осын дай игі мақ сат тар ды мұ рат ет се, 
ал елі міз ге ке ліп қо ғам дық ұйым дар ре тін де тір-
ке ліп алып, «ком пью тер, ағыл шын ті лін үйре-
те міз» деген сияқ ты, түр лі амал-айла лар ар қы-
лы қа зақ тар ды өз сек та ла ры на тар тып жат қан 
мис сио нер лер ді қайтеміз? Дін ді ша тыр ет кен 
жат жер лік тер дің тір лік те рі не қа рап, олар дың ісі 
әс те де дос тық қа, бір лік ке, із гі мақ сат қа ба ғыт-
тал ған дей ал май мыз. Олар дың көз де ген мақ са-
ты тіп ті де бө лек, ай ран дай ұйып  отыр ған ауыз-
бір лі гі міз ге сы на қа ғу, Ор та Азия мен Қа зақ стан 
рес пуб ли ка ла ры мұ сыл ман да рын ді ні нен без ді-
ру. Олар дың ар тын да ді ни ал пауыт бай ұйым дар 
тұр. Осы мә се ле қа зір жал пы қо ға мы мыз ды да 
қат ты алаң да тып отыр.

Бір ұлт тың бір не ше дін ге бө лі не бас тауы елі-
міз үшін ең үл кен қа уіп . Ли ван ды алы ңыз, не гіз-
гі хал қы араб тар, тіл де, мә де ниет те бі реу, бі рақ 
дін екеу. Олар 70 – ші жыл да ры қол да ры на қа ру 
алып, он жыл дан ас там бі рін-бі рі қыр ды. Әрең 
тоқ та тыл ды. Сон дай-ақ, «ха зар лар» де ген та рих-
та ұлт бол ған. Бі рақ, бұл ха лық не гіз гі ді ні нен 
айыры лып, кө рін ген дін нің со ңын да кет кен дік тен 
ұлт ты ғы нан айы рыл ды. Мі не, бір ұлт тың бір не ше 
дін ге бө лін уін ің осын дай қа уіп-қа те рі бар [7].

Сол се беп ті де мұн дай ін дет ке жал пы ха лық 
бо лып қар сы тұ рып, кү рес кен де ға на, іс нә ти же-
лі бол мақ. 

Қа зір дін ді өз пай да сы на қа рай бұр ма лап, 
ис ла ми на ным-та ным дар ды ша тас ты ру шы лар 
көп теп кез де се ді. Елі міз дің көп те ген ай мақ та-
рын да, Оң түс тік пен Ба тыс об лыс та рын да, Кен-
тау, Степ но гор, Жа ңаөзен қа ла ла рын да «Хиз бут 
–Тах рир» пар тиясы ның топ та ры, «Таб ли ғи Жа-
ма ғат», зі кір ші – ис ма ту шы лар, сә лә фий лер мен 
уа хаб ші лер, нұр шы лар мен сү лей мен ші лер сияқ-
ты топ тар өз жұ мыс та рын ас тыр тын да, ашық та 
жүр гі зу де.

Әлеу мет тік зерт теу лер көр сет ке нін дей, 2006 
жы лы Шым кент қа ла сын да дін шіл дік дең гейі 
82,7 пайыз ды құ рай ды екен. Дін дер дің үле сі 
бо йын ша біз дің ай мақ та ис лам ді ні көш ба сын-

да ке ле ді. Оны жер гі лік ті ха лық тың 80 пайызы 
тұ ты на ды екен. Бұ дан ке йін  сла вян тіл ді ұлт тар 
ұстана тын пра вос ла вие хрис тиан ды ғы кең та ра-
ған. Соң ғы кез де рі еван гель дік хрис тиан-бап-
тис тер, иего ва куә гер ле рі, же тін ші күн ад вен-
тис те рі, ғи ба дат ха на, пя ти де сят ник тер сияқ ты 
про те стани зм нің ағым да ры жайы лып ба ра ды. 
Бұ дан бас қа тір кел ген дер дің ара сын да та ны мал 
деп Сун Бок Ым, Грейс жә не Эм ма нуил сияқ ты 
22 прес ви те ри ан дық дін де рін айтуға бо ла ды [8].

Об лы сы мыз да «Еван гель дік хрис тиан-бап-
тис тер ода ғы» да жұ мыс іс теп жа тыр. Бұл дін нің 
қа та рын то лық ты рып жүр ген мұ сыл ман бауыр-
ла ры мыз аз емес.

Оң түс тік Қа зақ стан об лы сы бо йын ша ді ни 
ахуал, ді ни бір лес тік тер дің жұ мы сы мен ба ғы ты 
ту ра лы, осы об лыс про ку ро ры ның орын ба са ры-
ның мә лі мет те рі не сүйен сек, Оң түс тік Қа зақ-
стан об лы сын да, бү гін де, «Шын дық» (Же ті сай) 
еван гел дік ор та лы ғы, «Се нім» (Шым кент) қа зақ 
ғи ба дат ха на сы, «На жат ко ры» өз бек ғи ба дат ха-
на сы жә не соң ғы үш жыл да пай да бол ған «Ақи-
қат», «Әді лет», «Үміт» ат ты заң ды тір кел ме ген 
шір кеу лер пай да бол ған [8,4-б.]. 

«Қо ғам ды қат ты алаң да та тын та ғы бір жағ-
дай, ол – жүз де ген-мың да ған ұл-қыз да ры мыз дың 
ата ді нін тәрк етіп, бі рі – криш на, бі рі – иеһо ва 
куә гер ле рі, бі рі – бап тист бо лып жат дін дер ге 
бе рі ліп кет кен ді гі. Ал, осы ған тос қауыл бе ру дің 
ор ны на, кей бір зиялы қауым өкіл де рі жас тар ға: 
«Ді нің өз гер се өз ге ре бер сін, мә де ниетің өз гер ме-
сін», – деп, екін ші ле рі бол са: «Ис лам да тек Ах-
ма дия ді ні та за», – деп жар са лып жүр ген дер бар. 
Ен ді бір Астана лық ға лым сы мақ бір отан да сы мыз 
ұлы Абай ды, Шә кә рім ді криш на құ да йына туыс-
тан ды рып, ғы лы ми дис сер та ция жа зу үс тін де», – 
деп тол ға на ды дін та ну шы ға лым аға мыз [5,7-б.].

Бү гін де өз әке-ата сы ның, ру-тай па ат та рын 
ала бас та ған ме шіт тер Ал ла  та ға ла ның жер де гі 
үйі нен гө рі, бас-бас қа, ру-ру ға бө лі ну дің ор ны-
на айна лып ба ра жат қан жоқ па? Ме шіт са лу да 
осы қал та лы кә сіп кер лер дің бә се ке лес ті гі кім ге 
ке рек? Аға буын , ел ақ са қал да ры, қа жы ла ры мыз 
осы ған тос қауыл қою дың ор ны на, әр ауыл да, ел-
ді ме кен де ашыл ған ру, тай па ме шіт те рі не «құт-
ты бол сын» айт ып жүр. Мә се лен, тәуел сіз дік 
жыл да ры, Оң түс тік Қа зақ стан об лы сын да 902 
ме шіт тің жа ма ғат қа есік аш қа ны қан дай жақ сы-
лық, қуа ныш. Де ген мен, бір ме шіт мо лы нан же-
те тін ша ғын ауыл да үш ме шіт са лын уын ың қан-
дай қи сы ны бар.

Мә се лен, Тәуел сіз дік жыл да рын да біз дің қо-
ғам да ғы дін нің рө лі едәуір өс кен. 1989 жыл ғы 1 
қаң тар да Қа зақ стан да 671 ді ни қауым, 20 кон-
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фес сия мен де но ми на ция тір кел ген бол са, соң ғы 
жиыр ма жыл да ді ни бір лес тік тер дің са ны ал ты 
есе ге кө бе йіп , 2010 жыл ғы 1 қа зан да ғы жағ дай бо-
йын ша, олар дың са ны 4460-қа, ал кон фес сиялар 
мен де но ми на циялар дың са ны 42-ге жет кен.

Ді ни бір лес тік тер дің иелі гін де үш мың нан 
ас там ді ни ғи ма рат та ры бар, оның ішін де мұ-
сыл ман ме шіт те рі, пра вос лав шір кеуле рі, ка то-
лик кос тел де рі, си на го га лар, про тес тант тық ғи-
ба дат үйле рі жә не т.б. атап өту ге бо ла ды. Бұл 
біз дің ел де гі дін мә се ле ле рі бо йын ша заң на ма-
мен бел гі лен ген про це ду ра лар ды тір кеу дің ли-
бе рал ды ғын біл ді ре ді.

Ді ни бір лес тік тер дің ара сын да: Ис лам ға– 
2724, Орыс пра вос лав шір ке уіне – 304, Рим-ка-
то лик шір ке уіне – 87, про тес тан ти зм ге – 1267, 
дәс түр лі емес дін дер мен жа ңа дан құ рыл ған ді ни 
бір лес тік тер ге (ба қай лар, Криш наид тер, «Соң ғы 
өсиет шір кеуі» жә не т.б.) – 46 тір кел ген [9].

Қа зақ стан да 8 жо ға ры (со ның ішін де 2 ис-
лам, 1 ка то лик, 1 лю те ран дық, 4 про тес тант тық), 
6 ар найы ор та жә не 3 жал пы бі лім бе ре тін ді ни 
оқу орын да ры бар. Қа зір гі таң да рес пуб ли ка да 
20 ел ден 300-ге тар та ше тел дік мис сио нер лер 
жұ мыс жа сай ды екен.

Қо ры та айт қан да, тәуел сіз дік жыл да рын да Қа-
зақ стан да қо ғам да ғы ке лі сім мен тұ рақ ты лық ты 

қам та ма сыз ете тін эт нос тар мен дін дер ара сын да 
ор нық ты әре кет үл гі сі қа лып тас ты. Қа зақ елі өзін-
дік ді лі, та мы ры те рең құр ды лық та ры, сүйе нер, 
қуат алар бай ру ха ни мұ ра сы бар ел екен ді гі міз ді 
ұмыт пауы мыз ке рек. Қа зақ елі зайыр лы мем ле кет 
прин цип те рін де адал бо лып қа ла бе ре ді. Ол өз 
аума ғын да әртүрлі кон фес сиялар дың бо луы мен 
он да тұ ра тын түр лі эт ни ка лық топ тар дың ру ха ни 
баюына жәр дем де се тін бо ла ды.

Иә, біз өз ге дін де гі лер ді, тіл де гі лер ді сый-
лай мыз. Дей тұр ған мен, қай да бол ма сын өз ді-
ні міз дің мақ са ты ұмы тыл май, бі рін ші орын ға 
қойы лып, мә се ле қа шан да со ның мүд де сі тұр ғы-
сы нан қа ра луы ке рек деп есеп тей міз. Қа зақ стан 
хал қы ның сек сен пайыз ға жуығы мұ сыл ман дар. 
Олай бол са үн қа ты су, дін дер, ұлт тар мен ұлыс-
та ра ра лық сый лас тық қа кең жол аша оты рып, өз 
ді ні міз Ис лам ның де бе лін кө те ру, на си хат тау, 
абы ро йын  арт ты ру се кіл ді мұ рат тар ды түр лі 
жиын дар дың те мір қа за ғы ету лә зім.

Кез кел ген рет ті жер де біз дің мұ сыл ман еке-
ні міз ді, біз ді Ал ла та ға ла ның хақ ді ні Ис лам нан 
еш кім де, еш уа қыт та да айыра ал майтыны қа дап 
айтылып оты ры луы тиіс. Бұл – елі міз де қап тап 
кет кен түр лі дін бұ зар сек та лар дан, олар дың уа-
ғыз шы ла ры мен сойы лын со ғу шы лар дан сақ тан-
да ру дың ке пі лі [7,7- б.].

Əде биет тер

1 Қал мыр заев Ә. Ха лық мем ле кет үшін емес, мем ле кет ха лық үшін //Ақи қат, 2012, 8 ақ пан.
2 Н. На зар баев – эт но са ра лық жә не кон фес сияара лық ке лі сім нің Қа зақ стан дық үл гі сі нің не гі зін қа лаушы. Жал пы ред. 

басқ. Ж.Ә. Әлиев. – Ал ма ты: Же ті жар ғы, 2006. – 212 б. – 7 б.
3 Құл жа нов А. Ді ни бір лес тік тер қайта тір ке лу ге асық пайды (мұ ның се бе бі не?) // ОҚ, 18 ақ пан, 2012 жы лы. – 3 б.
4  Мұ қа шов А. Дін бір лі гі – ұлт бір лі гі. // Еге мен Қа зақ стан, 1 ақ пан, 2008 жыл. – 6 б.
5 Мұ қа шов А. Кон фес сияара лық ке лі сім мен үн қа ты су дың қа зақ стан дық үл гі сі // Еге мен Қа зақ стан, 22 жел тоқ сан, 

2011 жыл. – 7 б.
6 Ал пыс баев Ж.Т. ҚР за ма науи эт но саяси про цес тер дің қа лып та суы мен да му ерек ше лік те рі. Саяси ғыл. канд. ғ.д. алу 

үшін да йынд. дис серт. – Ал ма ты, 2010. – 123 б.
7 Шейх Әб сат тар Қа жы Дер бі сә лі. Дін де ра ра лық үн қа ты су – бей біт ші лік ке пі лі // Еге мен Қа зақ сатн, 30 мау сым, 2009 

жыл. – 7 б.
8 619 ді ни бір лес тік бір об лыс қа бұл көп емес пе? // Оң түс тік Қа зақ стан, 25 сәуір, 2006 жыл. – 4 б.
9 Ах мет жа нов Д.Ғ. Тәуел сіз Қа зақ стан да ғы эт но кон фес сиялық үр діс тер мен ді ни ахуал. // ҚазҰУ Ха бар шы сы. Та рих 

се риясы. №3 (66). 2012. – 156-160 бб.

References

1 Kalmurzaev A. Not for the people of the state, for the people of the state // Truth, 2012, February 8
2 N. Nazarbayev – inter-ethnic and inter-religious harmony is the founder of the Kazakhstani model. Under the general editor-

ship.others. Z.A Aliyev. Almaty: Seven tired, 2006. – 212 p. – Page 7.
3 Kulzhanov A. Religious associations are not in a hurry to re-register (it is, why?) // MP, 18 February, 2012. – 3 pages.
4 Mukashov A. Religious unity – the unity of the nation. // Pravda, February 1, 2008. 6-p.
5 Mukashov A. An example of inter-religious harmony and dialogue Kazakhstani // Pravda, December 22, 2011. Page 7.
6 Alpisbayev J.T.The formation of the modern ethnopolitical processes and the development of special parts.Political sci-

ences. Associate. Doctor to get prepared.thesis. – Almaty, 2010. – 123- p.
7 Sheikh Absattar Haji Derbisali. Interreligious dialogue – a guarantee of peace // Egemen Kazakhstan, June 30, 2009. – 7  p.
8 619 religious associations that no more than one region? // South, April 25, 2006. – P. 4.
9 Akhmetzhanov D.Ğ. Independent religious trends and the religious situation in Kazakhstan. // National Herald. The history 

of the series.3 (66). 2012. – pp 156-160.



© 2016  Al-Farabi Kazakh National University 

Meirmanova G.A.

Basic principles of the Kazakh 
etiquette and its transformation 

In this article the work named «The Basic principles of the Kazakh eti-
quette and its transformation». Considering modern ethical culture of Ka-
zakhs, it is possible to say that there are both new and traditional lines. In 
general traditional culture of Kazakhs including the etiquette investigated 
by us, is gradually transformed under the influence of modernization pro-
cesses in the direction of unification and simplification. One of the main 
levers which set modernization process in motion was transformation of 
economy on the basis of creation of the local industry and development 
of the market relations. New economic conditions were incompatible with 
the former way based on a nomadic way of life that led to its radical with-
drawal pains.It is possible to allocate some factors promoting serious trans-
formations in the Kazakh society. 

Key words: etiquette, transformation, urbanization, foreign cultures, 
ethnic feature.

Мей рманова Г.А., 

Қа зақ әде бі нің ерек ше лік те рі 
жә не оның өз ге ріс ке ұшы рауы

Ав тор лар бұл ма қа ла да ав тор қа зақ әде бі нің не гіз гі түр ле рі не 
жан-жақ ты си пат та ма жа са ған. Өз ге ріс ке ұшы рауда ғы не гіз гі прин-
цип тер ге не гіз де ле тін ді гін айт қан. Қа зақ хал қы ның дәс түр лі мә де-
ниетін де әдеп (эти кет) мә се ле сі мо дер ни за ция үр діс те рі нің ық па-
лы мен өзе ріс тер ге ұшы рау се беп те рін көр сет кен. Жа һан да ну мен 
мә де ниет тің өза ра әре кет тес ті гі мә се ле ле рі нің прак ти ка лық ма ңыз-
ды лы ғы мен өзек ті лі гін ес ке ре оты рып, ма қа ла ав то ры ұсы ныл ған 
жұ мыс та қа зақ әде бі нің транс фор ма цияла ну тү сі ні гін ғы лы ми көз-
қа рас тұр ғы сы нан тал дау ға, оның жа ғым ды мен жа ғым сыз си па ты на 
тоқ тал ған. Дәс түр лі қа зақ әде бі нің өз ге ріс ке ұшы раудың не гіз гі әсе-
рі, (фак тор) қа та ры на кей бір әлеу мет тік топ тың қо ғам дық ді ни ахуал-
дың кү шеуі әсер ет ті. Әдеп мә се ле сі нің жа һан да ну үр ді сі не адам дар 
ға на емес, әлем дік сая сат тың дәс түр лі мен дәс түр лі емес фак тор-
ла ры да қа ты су да. Оның мы са лын біз күн де лік ті өмір ден де бай қай 
ала мыз. Жа ңа ру үр ді сі нің не гіз гі қоз ғаушы кү ші ре тін де на рық тық 
эко но ми ка ның да әсе рі бол ған ды ғы айт ыл ған. Жа ңа эко но ми ка лық 
жағ дай лар көш пе лі қо ғам ның дәс тү рі нің өз ге ріс ке ұшы ра уына ерек-
ше әсе рін айт қан. 

Түйін сөз дер: Дәс түр лі мә де ниет, әдеп, трас фор ма ция, ур бан да-
лу, эт ни ка лық үр діс тер.

Мей рма но ва Г.А.

Осо бен нос ти ка за хс ко го  
эти ке та и его транс фор ма ция

В дан ной статье расс мат ри вает ся эт ни чес кая куль ту ра ка за хов в 
сов ре мен ном об ще ст ве, так как в ней при су тс твуют как но вые, так и 
тра ди ци он ные чер ты. В це лом же тра ди ци он ная куль ту ра ка за хов, в 
том чис ле и исс ле до ван ный на ми эти кет, пос те пен но транс фор ми-
руют ся под влия нием мо дер ни за ци он ных про цес сов в нап рав ле нии 
уни фи ка ции и уп ро ще ния. Ос нов ным фак то ром сов ре мен ных транс-
фор ма ций тра ди ци он но го ка за хс ко го эти ке та, влия ние ко то ро го по-
ка не изу че но дос та точ но пол но, яв ляет ся уг луб ле ние ре ли ги оз нос ти, 
не ко то рых слоев ка за хс ко го об ще ст ва, восп риятие му суль манс ких 
пра вил по ве де ния, ко то рые не всег да сов па дают с тра ди ци он ны-
ми нор ма ми. Од ним из ос нов ных ры ча гов, при вед ших в дви же ние 
про цесс мо дер ни за ции, яви лось преоб ра зо ва ние эко но ми ки на ба-
зе соз да ния мест ной ин ду ст рии и раз ви тия ры ноч ных от но ше ний. 
Но вые эко но ми чес кие ус ло вия ока за лись не сов мес ти мы с преж ним 
ук ла дом, ос но ван ным на ко че вом об ра зе жиз ни, что при ве ло к его 
ко рен ной лом ке.

Клю че вые сло ва: эти кет, трас фор ма ция, ур ба ни за ция, ино куль-
ту ра, эт ни чес кая осо бен ность.
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In this article, we reviewed the specific etiquette rules that exist 
among the Kazakhs in situations of greetings and farewells, when 
receiving guests in family relations. The analysis of these rules 
shows that they appear in all the common features on which the 
whole culture of communication of the Kazakhs, and which can be 
called the basic principles of the Kazakh etiquette. These are the 
principles of tolerance, respect for elders and sexual differentiation. 
Let us consider each of these in more detail.

One of the main features of the traditional Kazakh culture is 
respect for the older person. seniority principle characteristic of 
traditional societies, where great importance is attached genealogy. 
It is rooted in a primitive society, where it is the guardian of the 
elderly experience and passed it to the young generation.

However, in the traditional Kazakh culture «seniority» had a 
much broader interpretation than just the «eldest». In addition to age, 
it depended on the status of the tribal group, to which belonged to a 
man, his social status, gender, kinship, from the occupied position 
in the family.

But above all, both in the traditional and the modern Kazakh 
society seniority is determined by age. Old men and the elderly, to 
earn the respect of society by their behavior, their lives are called 
elders, and they are highly respected in their odnoaultsev (villagers, 
relatives). Among all other things being equal on the criteria of 
«senior» is considered the senior years. 

Among the three Kazakh Senior Juzzhuzes considered the chief, 
and his representatives considered «senior», regardless of age. For 
example, people from Zhuz first served food. This is explained by 
the fact that an ancestor at Zhuz older – AtasuUlken. Inside Juz there 
is a hierarchy of labor. Often considered a strong senior abundant 
genus.

Ranked by and belonging to a particular class. The privileged 
caste, called AK suek – «white bone», consisted mainly of the sultans 
and their relatives who called himself a «torus» or Chingizids. Kara 
suek («black bone») is a mere ordinary Kazakhs. From simple 
Kazakhs Chingizids demanded honor and respect. «Chernokostnym» 
it was impossible to call them by name, when handling should use the 
words «Aldiyar» or «taksyr» (lord, honor). Prior to the beginning of 
the XX century were part of the privileged class and Khoja. «Hoxha 
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considered themselves descendants of Saida, the 
closest follower of Mohammed, and put themselves 
above the native sultans [2, 21]. 

They settled their difference from the 
surrounding population of Arab origin, despite the 
fact that they spoke only local languages. If a torus, 
or sat in the Khoja community, he read a prayer, I 
marked AN Kharuzin. In the modern Kazakh society 
social class «seniority» postponed to the people 
occupying prominent positions, such as President 
of the Republic of Kazakhstan, the Prime Minister, 
deputy akim (mayor) of village. They offer a place 
of honor torus, they always sit on the left side of 
elders.

«Senior» is also considered a guest, who came 
from afar. This guest put on the place of honor, 
give as gifts are also treated to a specially prepared 
dishes.

Finally, seniority is determined in accordance 
with the gender. In traditional society man «older» 
women of any age, it is expressed in a system of 
prohibitions and signs, highlighting his headship. 
For example, a woman should not go to the man 
the way she should be the first to welcome her 
husband’s relatives for a meal woman waits for the 
head of household does not start eating, etc.

Most etiquette situations requires consideration 
of «seniority» participating in communication. 
Thus, N. I Grodekov wrote that Kazakhs order of 
precedence previously observed: 1) the sections of 
the spoils (Olzhay) – seniors take their share of the 
first; 2) at the entrance to the house – come in order, 
and seating in places – a place of honor accorded to 
senior; 3) at the opening celebration (toybastar) – 
start singing offer senior race, and he was supposed 
to present; 4) as the proposed dishes. To this we 
must add the sequence of greetings and the right «to 
make the baht.»

Today, the «principle of seniority» is observed 
in all of these situations, etiquette (except, of course, 
spoils section). Continue to be special ways of 
expressing respect for «senior», embodied in the 
form of address, greetings, etc., prescribed etiquette. 
In any situation, the young should show respect to 
the «big», attention and willingness to be helpful to 
him. In a conversation with the «older» is prohibited 
to keep his hands in his pockets, chewing, smoking 
and drinking. Under all circumstances such a person 
listen very carefully, even when it is burdensome for 
the young man. Young people in the presence of a 
«senior» does not dare to say out loud, laugh; their 
questions should be answered modestly [3, 63]. 

During the meal the most «senior» are served 
refreshments, and placed in the proximity to his dish 

put his head together with the slaughtered animal 
meat or separately. Follow this with the meat dishes 
are also distributed based on «seniority» present.

However, Kazakhs, like other nomadic societies, 
women enjoy relative freedom. The man had to treat 
a woman with respect. So, she was considered a 
«guest» in the house, it planted in the place of honor 
next to the father of the torus. According to Kazakh 
customs man was in every way to protect the woman 
and help her. A great shame for men was considered 
a quarrel or abuse in the presence of women.

Etiquette behavior emphasized not only the 
dominance of men, but gender differentiation. 
Residence Kazakhs, like other nations, divided into 
male and female halves; things, tools opposite sex 
often tabuiruirovalis etiquette. Differed for men and 
women etiquette wordings, such as greetings.

Currently, the traditional rules of etiquette, 
emphasizing the primacy of men, more and more 
replaced by westernized norms of etiquette. For 
example, if earlier a woman had to walk a few steps 
behind her husband, now the wife go together; if the 
dastarkhan woman had to sit «under» the man, now 
only on the daily meals kydaytamak and funeral 
couples not sit together, in other cases, couples can 
sit together. Etiquette avoidance rules in a certain 
part also linked to sexual differentiation [4].

One of the important principles of dialogue 
among the Kazakhs – the principle of tolerance 
towards others. Respectful communication was with 
a par value of family relations: «Who respects me, 
he is close to me,» says the proverb. Respect shall 
be given not only equal in age and position, but also 
the youngest. It manifests itself through the polite, 
friendly treatment, which should have external 
forms [1].

One of the manifestations of respect, tolerance 
Kazakhs were numerous ritualized greeting, specific 
for age and sex, the expression of gratitude, good 
wishes, Respect for the Aged or near nature [3, 21].

In important sign of tolerance exhibited by the 
visitor, and a manifestation of his respect for the 
owners considered eating in the house, where he 
had gone. If he did not accept food, it was seen as 
an expression of hostility. A traveler passing by or 
hibernation tent, had to be sure to stop, otherwise its 
behavior is perceived as extremely intolerant, even 
insulting. He was sent in pursuit of the rider, who 
was supposed to bring it to the home, so he took the 
meal [1].

A manifestation of tolerance were considered 
mutual invitations to visit. Disclaimer testified 
extreme disrespect. Such a person is not invited 
anywhere else. There was a saying: «If you accept 



ISS N 1563-0269                                               KazNU Bulletin. History series. №1 (80). 2016 275

Meirmanova G.A.

the invitation, you will not wait more than an 
invitation» [3, 23].

A peculiar manifestation of tolerance is whether 
the custom of avoiding violence. My husband’s 
parents are never directly make observations of their 
daughter, they are likely to turn to criticism of his 
daughter in the presence of the bride, and the latter 
will have to understand that in fact the comments 
relate to it. This rule is now stored in traditional 
families and mostly in rural areas and in urban rare 
to find a similar picture. It is characteristic that 
in the popular mind avoidance due to the need of 
respect between the «avoid» each other’s sides. (N. 
I Grodekov results saying: «in-law will not respect a 
daughter, if you often see her face.»)

Materials collected and analyzed in this paper 
suggest that by the end of this century, formed 
a more or less stable model of communication 
culture of the Kazakhs. Its characteristic feature is 
the combination of elements of the modern (urban, 
European) and traditional (archaic, Eastern) cultures 
[3, 22-23].

The basic principles of the traditional Kazakh 
etiquette, despite his transformation, preserved in 

modern communication standards (though eroded 
or become less clear, depending on the environment 
– urban, rural, and region – the southern regions of 
Mongolia or the North). It maintains the principle 
of Respect for the Aged. However, he altered: there 
is no extensive hierarchy of precedence, which was 
observed in a traditional society. Apparently, with 
increasing democratization of intra family and social 
relations the principle of precedence will be reduced 
to respect for the elderly.

There remains the principle of tolerance as having 
universal value. It takes less formal form, expressed 
not so much in the specific rules of etiquette, but in 
the spirit, the atmosphere of dialogue. The biggest 
change was subjected to gender differentiation, 
which is associated with the increasing assertion of 
women’s equality.

In conclusion, we must mention the existence 
of the great interest in the modern Kazakh society 
to the traditional etiquette and the trend towards 
the revival of some of the rules of etiquette. This is 
undoubtedly due to the rise of national consciousness 
of the Kazakhs, after Kazakhstan’s independence 
and the desire to study of their traditional culture.
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Рай мбе ко ва М.Т.

Қа зақ стан да ғы қыр ғыз дар дың 
эт но мә де ни бір лес ті гі жай лы

Қа зақ стан да ұлт тық-мә де ни құн ды лы ғын жан дан ды ру ға ба ғыт-
тал ған ша ғын эт нос тар дың ор та лық та ры ның құ ры луы жай лы со ны мен 
қа тар Қа зақ стан ха лық та ры ның Ас са мб леясы ның құ рылуын ың та ри хи 
ма ңыз ды лы ғы да баян да ла ды. Қа зақ стан хал қы Ас са мб леясы ның сес-
сияла рын да қа рас ты рыл ған мә се ле лер жө нін де бір қа тар мә лі мет тер 
бе ріл ген. Со ны мен қа тар Қа зақ стан хал қы Ас са мб леясы ның 20 жыл ды-
ғы на орай қыр ғыз эт но-мә де ни ор та лы ғы ның мә де ни іс-ша ра ла ры мен 
бір ге әр об лыс та ғы қыр ғыз эт но-мә де ни ор та лық та ры ның ат қа рыл ған 
жұ мыс та ры ның ма ңыз ды лы ғы баян дал ды. Елі міз де өмір сү ріп отыр ған 
көп те ген эт нос тар дың 2009 жыл ғы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Ұлт тық 
ха лық са на ғы ның қо ры тын ды ла ры бо йын ша, ана ті лі деп өз ұл ты ның ті-
лін бел гі леуі жо ға ры пайыз дық көр сет кіш тер ге ие лен ген ді гі бай қал ды. 
Өз ұл ты ның ана ті лін мең ге ру дә ре же сі нің жо ға ры дең гейге жет уіне эт-
но мә де ни жә не ар найы ма ман дан ды рыл ған эт но линг вис ти ка лық ор та-
лық тар дың үле сі зор екен ді гі ай қын дал ды. Зерт теп отыр ған эт нос тың 
эт но мә де ни үр діс те рі эт ног ра фиялық мә лі мет тер ге не гіз дел ген. Қыр-
ғыз дар дың әдет-ғұ рып та ры мен салт-дәс түр ле рі жө нін де гі та ри хи-эт-
ног ра фиялық ба ғыт та ғы ғы лы ми ең бек тер қа рас ты рыл ды. 

Түйін сөздер: Қа зақ стан, Қа зақ стан хал қы Ас са мб леясы, қыр ғыз, 
жек сен бі лік мек теп, эт но мә де ни ор та лық.

Raymbekova M. T.

Kyrgyz ethnic and cultural 
association in Kazakhstan

It describes formation of the centers of small ethnic groups, aimed at 
inspiring national and cultural values   in Kazakhstan, as well as the histori-
cal importance of the creation of the Assembly of Kazakhstani People. A 
number of data on the matters considered at sessions of Assembly of Ka-
zakhstani people is given. Also the article reports about importance of the 
performed works of Kyrgyz ethno-cultural centers in each area together 
with cultural actions Kyrgyz ethno-cultural center devoted to 20th anniver-
sary of Assembly of Kazakhstani people. According to the conclusion of 
the National Census of the Republic of Kazakhstan in 2009, among many 
ethnic groups living in our country, a large percentage of the respondents 
showed that their national language they consider as their native language. 
It is established that ethno-cultural and ethno-linguistic specialized centers 
have made a great contribution to achieving a high level of assimilation 
of the native language of their nationality. Ethno-cultural processes of the 
studied ethnos are based on ethnographic data. Scientific works of the 
historical and ethnographic direction about ceremonies, customs of Kyrgyz 
people were considered.

Key word: Kazakstan, Assembly of People of Kazakstan, kyrgyz, Sun-
day School, ethno-cultural center.

Рай мбе ко ва М.Т.

Кыр гызс кое эт ни чес кое  
и куль турное объеди не ние  

в Ка за х стане 

Речь идет об об ра зо ва нии цент ров ма лых эт но сов, нап рав лен-
ных на вооду шев ле ние на циональ но-куль турных цен нос тей в Ка за-
х стане, а так же об ис то ри чес кой важ нос ти соз да ния Ас са мб леи на-
ро дов Ка за х стана. Дан ряд све де ний о воп ро сах, расс мот рен ных на 
сес сиях Ас са мб леи на ро дов Ка за х стана. На ря ду с этим сооб щает ся о 
важ нос ти произ ве ден ных ра бот кир гизс ки ми эт нокуль турны ми цент-
ра ми в каж дой об лас ти сов мест но с куль турны ми ме роп риятиями 
кир гизс ко го эт нокуль турно го цент ра в свя зи с 20-ле тием Ас са мб леи 
на ро дов Ка за х стана. По зак лю че нию На циональ ной пе ре пи си на се-
ле ния Рес пуб ли ки Ка за хс тан 2009 го да, из мно гих эт но сов, про жи-
вающих в на шей ст ра не, боль шой про цент оп ро шен ных по ка зал, что 
род ным язы ком они счи тают свой на циональ ный язык. Установ ле но, 
эт но куль турные и спе ци али зи ро ван ные эт но линг вис ти чес кие цент ры 
внес ли боль шой вк лад для дос ти же ния вы со ко го уров ня ус воения 
род но го язы ка своей на циональ ности. Эт но куль турные про цес сы 
исс ле дуемо го эт но са ос но ва ны на эт ног ра фи чес ких све де ниях. Бы ли 
расс мот ре ны науч ные тру ды ис то ри ко-эт ног ра фи чес ко го нап рав ле-
ния об об ря дах, обы чаях и тра ди циях кир ги зов. 

Клю че вое сло во: Ка за хс тан, Ас са мб лея на ро дов Ка за х стана, кир-
гиз, воск рес ная шко ла, эт но куль турный центр.
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E-mail: raimbiekova.maira@mail.ru

1995 жыл дың 24 нау ры зын да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да 
ұлт тық мә де ни ор та лық тар дың қыз ме тін өр кен де ту жә не ұлт-
тық мә де ниет ті сақ тау үшін, Қа зақ стан ха лық та ры ның Ас са м - 
б леясы құ ры лып, он да әр түр лі ұлт өкіл де рі бас та рын құ рап, та-
ту лық тың жа ңа бір үл гі сі та ма ша қы ры нан ашыл ды.

Ас са мб лея – Қа зақ стан ха лық та ры ның жа ңа жағ дайда ғы ұлт 
саяса тын іс ке асы ра тын ерек ше қо ғам дық инс ти тут. Бұл инс ти-
тут то та ли тар лық қо ғам да қа жет сіз бол ды, се бе бі ұлт саяса ты 
ол уа қыт та бас қа ша түр де, өзін дік құ рал дар мен іс ке асы рыл-
ды. Қа зақ стан ха лық та ры ның ас са мб леясы ұлт тар бір лі гін жә не 
олар дың өза ра тү сі ніс ті гін ны ғайтуға үлес қо су да. Ас са мб лея 
ұлт саяса тын іс ке асы ру жө нін де гі заң жо ба сын да йын дауға, 
рес пуб ли ка лық жә не ай мақ тық ұлт тық мә де ни ор та лық та рын 
құ ру ға, ұлт тық тіл ді, мә де ниет ті, дәс түр ді жә не әдет-ғұ рып ты 
да мы ту ға қа ты нас ты. Мем ле ке ті міз саяси жә не аза мат тық бір-
лік ке ша қы рып, яғ ни, қа зақ хал қы мен әртүрлі ұлт өкіл де рі нің 
та ту лы ғын қа лай ды.

Қа зақ стан хал қы Ас са мб леясы үне мі да му үс тін де бо ла тын 
ті рі ағ за іс пет ті. Оған дә лел бо ла ала тын құ жат тар 2002 жы лы 
26 сәуір де гі Пре зи дент Жар лы ғы мен қа был дан ған, Қа зақ стан 
хал қы Ас са мб леясы ның 2011 жыл ға де йін гі да му ст ра те гиясы 
жә не «Қа зақ стан хал қы Ас са мб леясы ту ра лы ере же». Ас са м-
б лея ның өт кіз ген бар лық сес сияла рын да Пре зи дент Н.Ә. На-
зар баев Қа зақ стан да ұл та ра лық та ту лық пен ке лі сім ді ны ғайта 
бе ру ба ғы тын да із де ніс тер ді жал ғас ты ру дың қа жет ті лі гі не ба са 
на зар ауда рып отыр ды [1]. 

Қа зақ стан – та ри хи тағ ды ры ор тақ эт нос тар дан құ рал ған 
уни тар лы мем ле кет. Олар ды ор тақ құ ры лым ның аясы на бі рік-
ті ру дің са ра жо лы – Қа зақ стан хал қы Ас са мб лея сын құ ру бол-
ды. Ас са мб леяны құ ру идеясы на Қа зақ стан қо ға мы ның та ри хи 
бас тау ла ры ал ғы шарт бол ды.

Қа зір гі таң да Қа зақ стан Ха лық та ры ның Ас са мб леясы ның 
Қа зақ стан дағы ор ны мен ық па лы өз гер ді. Ұлт тық мә де ни ор та-
лық тар Ас са мб лея ның құ ра мы на кір ген, олар өз де рі не қа тыс ты 
бар лық мә се ле лер ді он сыз шеш пейді. 

2010 жы лы 20 қа зан да Астана да ғы Бей біт ші лік жә не ке лі-
сім са ра йын да Ел ба сы, Қа зақ стан хал қы Ас са мб леясы ның Тө-
ра ға сы Нұр сұл тан На зар баев тың тө ра ға лы ғы мен «Қа зақ стан 

ҚА ЗАҚ СТАН ДА ҒЫ 
ҚЫР ҒЫЗ ДАР ДЫҢ  

ЭТ НО МӘ ДЕ НИ  
БІР ЛЕС ТІ ГІ ЖАЙ ЛЫ
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Қа зақ стан да ғы қыр ғыз дар дың  эт но мә де ни  бір лес ті гі жай лы

хал қы Ас са мб леясы: Се нім. Дәс түр. Ашық тық. 
Тө зім ді лік» ат ты күн тәр ті бі мен Ас са мб лея ның 
ХVІ сес сиясы өт ті [2]. 

2011 жыл дың 27-28 нау ры зын да Қыр ғыз - 
с тан ның астана сы Біш кек те ха лы қа ра лық се ми-
нар бо лып, он да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
Пре зи ден ті Нұр сұл тан На зар баев тың бас та ма-
сы мен дү ниеге кел ген ұл та ра лық тү сі ніс тік пен 
қо ғам дық ке лі сім нің қа зақ стан дық жар қын үл гі-
сі – Қа зақ стан хал қы Ас са мб леясы ның ке ле ше гі 
мен әріп тес тік бай ла ныс жа сау тә жі ри бе сін тал-
қы ла ған үл кен жиын өт ті. Сол жиын да қа зақ же-
рін де гі та ту лық пен ұл та ра лық жә не ді ни ауыз-
бір лік тің мыз ғы мас мо ду лі не қы зы ғу шы лық 
та ныт қан көр ші лес рес пуб ли ка лар дың өкіл де рі 
бұл та қы рып ты қы зу қол дап, Қа зақ стан хал қы 
Ас са мб леясы ның бү гін гі күн ге де йін  ат қар ған 
ша ра ла рын өз мем ле кет те рін де бей біт өмір дің 
ке пі лі ре тін де жү зе ге асы ру ға ниет біл дір ген пі-
кір лер бол ды.

2011 жы лы ма мыр айын да Қа зақ стан хал қы 
Ас са мб леясы ның бас шы лық етуі мен қа зақ же-
рін де гі қыр ғыз эт но мә де ни бір лес тік те рі елі міз-
де «Та мы ры бір бәйтерек» ат ты та ри хи-мә де ни 
жо ба ны елі міз дің 9 өңі рін де жү зе ге асыр ды [3]. 

2011 жыл дың 20 маусы мын да Ал ма ты да ғы 
М. Әуе зов атын да ғы мұ ра жай-үйі нің мәс ли хат 
за лын да «Мұх тар Әуе зов, Шың ғыс Айт ма тов. 
Қа зақ-қыр ғыз та ри хи-мә де ни бай ла ныс та ры ның 
ажы ра мас бір лі гі» ат ты дөң ге лек үс тел оты ры-
сы бо лып өт ті. Он да бауыр лас екі ел дің ұлт тық 
ғы лым ака де мияла ры ның мү ше ле рі, ға лым дар 
мен қо ғам қай рат кер ле рі бас қо сып, тағ дыр ла ры 
та мыр лас қа зақ пен қыр ғыз дың өза ра та ри хи-мә-
де ни, ру ха ни һәм ғы лы ми ор тақ қа зы на сы на қа-
тыс ты ке ле лі әң гі ме қоз ға ды.

Бұл – Қа зақ стан хал қы Ас са мб леясы мен 
Қыр ғызс тан хал қы Ас са мб леясы ның ара сын да 
жа сас қан әріп тес тік ке лі сімшарт қа орай жә не 
де «Түр кі ха лық та ры ның өза ра мә де ни үн дес ті-
гі: та рих пен за ма на» ат ты игі ша ра ая сын да тү бі 
бір түр кі жұр ты ның мем ле кет жә не қо ғам қай-
рат кер ле рі, ға лым да ры мен мә де ни қыз мет кер-
ле рі, сон дай-ақ жа зу шы ла ры мен жур на лис те рі 
ара сын да ты ғыз қа рым-қа ты нас ор на ту жә не ру-
ха ни ор тақ құн ды лық та ры мыз ды күл лі әлем ге 
паш ету мақ са тын да Ал ма ты қа ла сын да өт кі зі-
ліп отыр ған ал ғаш қы бас қо су бол ды.

Дөң ге лек үс тел ге Қыр ғыз Рес пуб ли ка сы ның 
Қа зақ стан да ғы Бас кон су лы С. Убу кеев, Қыр ғыз 
Рес пуб ли ка сы Ұлт тық ака де миясы жа нын да ғы 
Фи ло со фия инс ти ту ты ның ди рек то ры О. То гу за-
ков, И. Ара баев атын да ғы Қыр ғыз мем ле кет тік 
уни вер си те ті нің рек то ры Т. Абд рах ма нов, Қа зақ 

елі та ра пы нан Қа зақ стан хал қы Ас са мб леясы 
Тө ра ға сы ның орын ба са ры А. Ка ра пе тян, М. Әуе-
зов атын да ғы Әде биет жә не өнер инс ти ту ты ның 
ди рек то ры У. Қа ли жан, «М. Әуе зов қо ры ның» 
пре зи ден ті М. Әуе зов, Ал ма ты қа ла лық тіл дер-
ді да мы ту бас қар ма сы ның бас ты ғы М. Ахе тов 
жә не өз ге де ға лым дар қа тыс ты. Атал мыш жо-
ба ның мақ са ты ұлт тар ара сын да ғы тү сі ніс тік 
пен бей біт қа ты нас ты ны ғайту, жас ұр пақ ты екі 
ел дің заң ғар жа зу шы ла ры Әуе зов пен Айт ма тов 
шы ғар ма шы лы ғын на си хат тай оты рып, бауыр-
ма шыл дық қа, өза ра туыс тық қа ты нас та тәр бие-
леу жә не қа зақ пен қыр ғыз дың мә де ниетін, салт-
дәс тү рі мен ру ха ни құн ды лық та рын қас тер леп, 
әлем дік мә де ниет тің кө гі не шы ға ру ды көз дейді. 
Дөң ге лек үс тел оты ры сы нан ке йін  бауыр лас қа-
зақ-қыр ғыз мем ле кет те рі ара сын да ғы ын ты мақ-
тас тық ты, ру ха ни-мә де ни қа ты нас ты одан әрі 
да мы ту мақ са тын да екі жақ ты ме мо ран дум ға қол 
қойыл ды.

Қа зақ стан хал қы Ас са мб леясы елі міз де гі бір-
лік пен ке лі сім ді, бе рік ын ты мақ тас тық ты, сон-
дай-ақ әр аза мат тың өзі нің ту ған же рі не, елі не, 
от ба сы на де ген адал ды ғын ай ғақ тай түс ті.

2014 жы лы 18 сәуір де Қа зақ стан хал қы Ас-
са мб леясы ның XXI сес сиясы Мем ле кет бас шы-
сы, Қа зақ стан хал қы Ас са мб леясы ның Тө ра-
ға сы Нұр сұл тан На зар баев тың тө ра ға лы ғы мен 
Бей біт ші лік жә не ке лі сім са ра йын да «Қа зақ стан 
– 2050 ст ра те гиясы»: та ту лық, ру ха ни лық жә-
не ке лі сім мә де ниеті» ат ты күн тәр ті бі мен өт ті. 
Сес сияға Ас са мб лея мү ше ле рі, Пар ла мент де-
пу тат та ры, Үкі мет мү ше ле рі, саяси пар тия лар, 
ді ни кон фес сиялар, дип ло ма тиялық мис сия лар 
бас шы ла ры, ғы лы ми жә не шы ғар ма шы лық ин-
тел ли ген ция, бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да ры ның 
өкіл де рі, ше тел дік қо нақ тар қа тыс ты. 

Мем ле кет бас шы сы Нұр сұл тан На зар баев 
қо ға мы мыз да ғы тұ рақ ты лық пен бір лік «Қа зақ-
стан – 2050» Ст ра те гиясын іс ке асы ру дың аса 
ма ңыз ды фак то ры еке ні, со ны мен қа тар то ле-
ра нт ты лық пен ке лі сім нің қа зақ стан дық үл гі сін 
одан әрі да мы ту жө нін де жә не Қа зақ стан хал қы 
Ас са мб леясы мен ел Конс ти ту циясы ның ал да ғы 
20 жыл ды ғы на бай ла ныс ты 2015 жыл ды «Ас-
са мб лея жы лы» деп жа рияла ды (Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы Үкі ме ті нің 2014 жыл ғы 28 шіл де де-
гі №836 қаулы сы). Ол Үкі мет ке Ас са мб лея мен 
бір ле сіп, тиіс ті Ұлт тық Іс-ша ра лар жос па рын 
әзір леу ді, сон дай-ақ Астана қа ла сын да Қа зақ-
стан хал қы фо ру мын ұйым дас ты ру ды тап сыр ды. 
Бұ ған қо са, Қа зақ стан Пре зи ден ті 2015 жыл ды 
Елор да да «Астана – та ту лық пен ке лі сім қа ла-
сы» ат ты ұран мен өт кі зіп, оған бар лық рес пуб-
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ли ка лық эт но мә де ни бір лес тік тер ді қа тыс ты ру 
ке рек ті гін атап өт ті. Ас са мб лея мү ше ле рі не «Қа-
зақ стан хал қы Ас са мб леясы ның қо ғам дық «Бір-
лік» ал тын ме да лі ма ра пат та рын тап сыр ды [4]. 

Ас са мб лея ның XXI сес сиясы ның үн деуі қа-
был дан ды, ол жал пыұлт тық бiрлiкті, тұ рақ ты-
лық ты ны ғайтуға, экс тре ми зм ге, на дан дық қа 
жә не зор лық-зом бы лық қа бір ле се қар сы тұ ру ға 
ша қы ра ды. Сон дай-ақ, үн деуде Қа зақ стан Пре-
зи ден ті нің са ли қа лы, сын дар лы жә не са раб дал 
саяса ты, оны бү кіл ха лық тық қол дау, хал қы мыз-
дың ұлы мақ сат тар дың – ел дің өсіп-өр кен деуі 
мен гүл ден уін ің жо лын да топ та суы ға на Ота-
ны мыз дың ке мел бо ла ша ғын қам та ма сыз ету ге 
мүм кін дік бе ре ті ні не де ген нық се нім кө рі ніс 
тап қан.

Қа зақ стан хал қы Ас са мб леясы ның де рек те-
рі не сәй кес, дәл қа зір елі міз де 818 эт но мә де ни 
бір лес тік жұ мыс іс тей ді. 46 эт нос тың өз эт но мә-
де ни ор та лы ғы бар. Рес пуб ли ка да өз ге ұлыс тар-
дың ті лін да мы ту үшін бар мүм кін дік жа сал ған. 
Ар найы ма ман дан ды рыл ған эт но линг вис ти ка-
лық ор та лық ашыл ған. Ана тіл де рін оқы ту ға ар-
нал ған жек сен бі лік мек теп тер жұ мыс іс тей ді.

Қа зір гі таң да Қа зақ стан ха лық та ры ның Ас-
са мб леясы мен рес пуб ли ка мыз да ғы бас қа  да ша-
ғын эт нос тар дың ұлт тық-мә де ни ор та лық та ры 
үшін қыр ғыз диас по ра сы ның шы найы эт но мә-
де ни жағ дайы көр не кі зерт теу бо лып та бы ла ды.

Қа зақ стан да ғы қыр ғыз дар ке ле шек жас тар ға 
үл гі-өне ге көр се тіп, өз ұл ты ның ту ған ті лі мен, 
ру ха ни мұ ра сы мен, әдет-ғұ рып, салт-жо рал ғы-
ла ры мен су сын да тып отыр ған жайы бар. Олар-
дың осы ба ғыт та ғы мақ сат та рын жү зе ге асы ру ға 
ар нал ған «Қыр ғыз ұлт тық мә де ни ор та лық та ры» 
ашыл ған. Олар: Астана қа ла сын да 2005 жы лы 
«Астана Қырғызс тан» эт но мә де ни ор та лы ғы 
құ ры ла ды, бір лес тік же тек ші сі Ш.А.Ис маилов. 
«Астана Қыр ғызс тан» эт но мә де ни ор та лы ғы-
ның ұйым дас ты руымен өз ұл ты ның ту ған ті лін 
дә ріп теу де қыр ғыз ба ла ла ры на ар нал ған жек-
шем би лик «Кут би лим» мек те бі ашыл ған, са бақ 
ұлт тық тіл қыр ғыз ті лін де жүр гі зі ле ді. 2008 жы-
лы нау рыз айын да қыр ғыз жек шем би лик «Кут 
би лим» мек те бін де «Ма нас тан Шың ғыс Айт-
ма тов қа де йін « ат ты ашық са бақ тар жүр гі зі ліп, 
оған Чын гыз То рок ло вич Айт ма тов тың өзі қа-
ты сып, «Ма нас» жы ры нан үзін ді оқы ған ба ла-
лар ға ри за шы лы ғын біл ді ріп, қыр ғыз хал қы ның 
сал ты бо йын ша «ақ ба та мен» аяқ та ды. Бұл күн ді 
Қа зақ стан қыр ғыз да ры зор ұл ттық мақ та ныш-
пен өт кіз ді. Қа зір гі таң да қыр ғыз жек шем би-
лик «Кут би лим» мек те бі нің шә кі рт те рі «Зал кар 
ур пак тар» ат ты қыр ғыз ұлт тық ан са мб льде рі-

мен ха лық му зы ка сы мен би өнер ле рін көр се-
ту де. Қыр ғыз ұлт тық дәс түр ле рін на си хат тау да 
«Астана Кыр гызс тан» ұлт тық мә де ни ор та лы ғы-
ның ұйым дас ты руымен қыр ғыз дар дың до ку мен-
тальді филь мде рі ки но те атр лар да жүр гі зі лу де. 
Со ны мен қа тар Қа ра ған ды қа ла сы ның ор та лық 
ала ңы на Ста лин дік реп рес сия саяса ты ның құр-
бан да ры мен КАР ЛАГ ла герь ле рін де ату жа за-
сы на ке сіл ген қыр ғыз аза мат та ры на ар нал ған 
ес ке рт кіш ме мо ри ал-тақ та тұр ғы зыл ды. 2007 
жы лы Астана қа ла сын да Қа зақ стан да ғы қыр ғыз-
дар дың Ас со циациясы ның ұйым дас ты руымен 
рес пуб ли ка мыз да ғы қыр ғыз дар дың І конг ре сі 
өт кі зіл ді [5, 121-125 бб.].

Ақ тау қа ла сы на ең ал ғаш 1960 жы лы кел ген 
Бат кен об лы сы, Ка дам жай ауда ны ның қыр ғыз 
аза ма ты Эр геш Аб дул лаев бол ды. Эр геш Аб дул-
лаев Ақ тау қа ла сын да өзі нің «Ми чу рин» ба ғы-
мен жер гі лік ті тұр ғын дар ға әйгі лі, әрі Маң ғыс-
тау об лы сын да ғы 20 эт но мә де ни ор та лық тар дың 
бі рі қыр ғыз эт но мә де ни ор та лы ғын ұйым дас ты-
ру шы бол ды. 2000 жы лы 90 жас қа кел ген Эр геш 
Аб дул лаев қайт ыс бо ла ды. Осы дан ке йін  Ақ-
тауда «Ала-Тоо» қыр ғыз эт но мә де ни ор та лы ғы 
құ ры ла ды, же тек ші сі Кур ба на ли Га зы бе ков [5, 
126-128 бб.].

Шым кент қа ла сын да «Ор до ба сы Ала-Тоо» 
эт но мә де ни бір лес ті гі, же тек ші сі Б. Са пар баев, 
Пав ло дар да «Кыр гызс тан» ат ты қыр ғыз мә де ни 
ор та лық, же тек ші сі Б.А. Оруз баев, Қо станай қа-
ла сы ор та лы ғын да «Аса ба», же тек ші сі К.У. Бе-
дел бе ков, Та раз да «Ма нас-Ата» ұлт тық-мә де ни 
ор та лы ғы, же тек ші сі Н. Ма мы тов [5; 134б].

Шым кент те 2500-ге жуық қыр ғыз ұл ты ның 
өкі лі тұ ра ды. Көп емес, әри не. Бі рақ, олар дың 
үле сін аз деп айтуға бол майды. Қа зақ пен туыс 
ха лық ті лі мен салт-дәс тү рін сақ тау ға мүм-
кін дік тің мол еке нін айта ке ту ке рек. Ұлт пен 
ұлыс тың ұйыт қы сы бол ған Оң түс тік те өсіп-өн-
ген қыр ғыз дар дос тық қа бе рік, ант қа адал. Олар 
жер гі лік ті ха лық пен бір ге ұл та ра лық та ту лық 
пен дос тық қа лайық ты үлес қо сып ке ле ді. Қыр-
ғыз эт но мә де ни бір лес ті гі 2005 жы лы құ рыл ған. 
Қыр ғыз эт но мә де ни бір лес ті гі нің тө ра ға сы Аб-
лай Рыс бе ков.

Ті лі бас қа бол са да, ті ле гі бір ұлт тың дәс тү-
рін де мейі рім мен қайы рым ды лық қа үн дейт ін 
үр діс тер көп. Оны бір лес тік тің қа рияла ры жас-
тар ға айт ып, ба ғыт-бағ дар бе ріп оты ра ды. Аб-
лай Рыс бе ков тің айт уын ша, Қа зақ стан Жа зу шы-
лар ода ғы ның мү ше сі, Ха лық ағар ту ісі нің үз ді гі 
Мыр зақұл Тұр ғын баев, об лыс тық саз кол лед жі-
нің ди ри же рі Есір кеп Жол да сов, же ке кә сіп кер 
Райыс бек Рә сіл бе ков бір лес тік тің іс-ша ра ла ры-
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Қа зақ стан да ғы қыр ғыз дар дың  эт но мә де ни  бір лес ті гі жай лы

на қа ты сып қа на қой май, өңір де гі түр лі ұлт пен 
ұлыс тың та ту лы ғы ның арт уына сү бе лі үлес қо-
сып ке ле ді.

«Біз та мы ры те рең де жат қан, тағ ды ры ор тақ, 
екі жұрт тың пер зен ті міз. Қыр ғыз хал қы Жам-
был об лы сы мен ше ка ра лас Та лас ауда ны нан 
кел ген екен. Со дан бе рі екі ға сыр ға жуық уа қыт 
өт ті. Қа зақ тар мен туысы мыз дай ара ла сып кет-
кен біз. Қа зақ пен төс түйіс ті ріп, құ да бол дым. 
Қы зым қа зақ жі гі ті не тұр мыс қа шық ты. Үл кен 
ұлым Шың ғыс қа зақ қы зы мен бас қос ты. Ба ла-
ла ры мыз ға от ба сы мыз дың та ра пы нан қар сы лық 
бол ған жоқ. Әри не, ежел ден ауылы ара лас ел дің 
же рін де оты рып, қа зақ пен қа лай құ да бол май-
сың! Біз Қыр ғызс тан ға ба рып, сон да өсіп-өне міз 
деп айта ал май мын. Өйт ке ні, біз Қа зақ же рін де 
туыл дық. Қа зақ елін де бі лім ал дық. Сон дық тан 
біз дің Ота ны мыз тек – Қа зақ стан!», – дей ді қыр-
ғыз эт но мә де ни бір лес ті гі нің тө ра ға сы Аб лай 
Рыс бе ков [6]. 

Дос тық та ше ка ра жоқ еке нін ал ға тарт қан 
Аб лай Се рік байұлы ел де гі бір лік ті ны ғайт ып, 
ын ты ма ғы жа рас қан Қа зақ елі нің бе ре ке сін та-
сы ту ға осы лай үлес қо су ды мақ сат тұ та ды.

Рес пуб ли ка да бас ты қа ла ның бі рі Ал ма ты да 
«Дос тық үйі» эт но са ра лық қа ты нас тар проб ле-
ма ла рын зерт теу ор та лы ғын да бір не ше ұлт тық 
мә де ни-бір лес тік тер жұ мыс іс теуде. Со ның бі-
рі қыр ғыз эт но мә де ни ор та лы ғы на тоқ та лып 
өтейік.

Ал ма ты қа ла сын да 1997 жы лы «Ме кен» ат ты 
эт но мә де ни ор та лық құ ры ла ды, не гі зін са лу шы 
Ак бар Рыс ку лов. Ал ма ты да ғы қыр ғыз диас по-
ра сы ор та лы ғы ның же тек ші сі Ма рат Кул ман-
бе тов. 2003 жы лы «Кыр гыз-Ата» ат ты көш пе лі 
ең бек миг рант та ры ның Заир бек Ста ма лиев тың 
бас қа руымен қо ғам дық қо ры құ ры ла ды [5, 129-
133  бб.]. 

2004 жы лы ор та лық мү ше ле рі ақыл да са ке-
ле, бір ор та лық тан «Му рас» ат ты Кыр ғыз ұлт-
тық мә де ни ор та лы ғы бо лып өз гер ті ле ді. «Му-
рас» де ген сөз ді қа зақ ша ға ау дар ған да «ми рас» 
бо ла ды, ал ма ғы на сы на жү гін сек ата дан әке ге, 
әке ден-ба ла ға қа ла тын мұ ра де ген ді біл ді ре-
ді. Ата дан қал ған мұ ра ның қа та рын да қыр ғыз 
хал қы на тән әдет-ғұ рып, салт-дәс түр лер, «Ма-
нас» да станы, фольклор лық туын ды лар, әртүрлі 
жанр да ғы во каль дық ас пап тық му зы ка лық шы-
ғар ма лар кі ре ді. Осы ұстаным мен ата-ба ба дәс-
тү рін ми рас етіп ал ған «Му рас» ор та лы ғы ның 
мү ше ле рі қа зақ же рін де қыз мет етіп, өз өнер ле-
рі мен дәс түр ле рін на си хат тап ке ле ді. «Му рас» 
эт но мә де ни бір лес ті гі нің же тек ші сі Рус лан Ма-
мы ров. «Му рас» Қыр ғыз эт но мә де ни бір лес ті-

гі Қыр ғыз елі ду ман шыл, бү кіл әлем хал қы көз 
тік кен ха лық ауыз әде биеті нің ке сек туын ды сы 
та ри хи эпос – «Ма нас» да станын, ха лық му зы-
ка сы мен би өне рін, ұлт тық му зы ка ас пап та рын, 
яғ ни ко мыз, қыл-кияқ, чоор, кер ней, сыр най, до-
бул бас жә не та ғы бас қа кө зі нің қа ра шы ғын дай 
ми рас етіп сақ тап ке ле ді. Осы ның бә рі ата-ба ба 
ұр па ғы ның қан ға бе ріл ген қа сиет те рі нің бі рі. Әр 
айда қыр ғыз дар «Че ри не» (қа зақ ша ма ғы на сы 
«қыр ғыз дар дың бас қо суы») өт кі зе ді. «Че ри-
не де» қыр ғыз дың кең та ны мал жыр ла ры, кө не 
ұмыт қал ған ән де рі, жа ңа дан на си хат та лып жүр-
ген туын ды ла ры да шыр қа ла ды, ма қал-мә тел-
дер, «Ма нас» жыр ла ры да айтыла ды. «Му рас» 
мә де ни ор та лы ғы ның ен ді гі жос пар лап отыр-
ға ны жек шем би лик мек теп ашып, көр кем дік 
ұжым ұйым дас ты ру. Се бе бі, өс ке лең ұр пақ тың 
бо ла ша ғын ой лап, ұлт тық тіл де рін, өне рін, мә-
де ниетін, дәс тү рін ұмыт пас үшін мұн дай әре кет-
тер дің жа са лу ке рек ті гін мой ны на алып отыр.

Со ны мен қа тар Қыр ғыз эт но-мә де ни ор та лы-
ғы ның ди рек то ры Рус лан Ма мы ров 2015 жы лы 
20 түр лі мә де ни іс-ша ра бағ дар ла ма сын Қа зақ-
стан хал қы Ас са мб леясы ның 20 жыл ды ғы на, 
Қа зақ хан ды ғы ның 550 жыл ды ғы на жә не Ұлы 
Отан Со ғы сы ның 70 жыл ды ғы на орай лас ты рып 
жос пар лап, жо ға ры дең гейде өт кіз ді.

Осы ке зең ге де йін  бір не ше бас пал дақ тан 
кө те рі ліп, бір та лай бе лес тер ді ба ғын дыр ған мә-
де ни ор та лық бас қа ұлт өкіл де рі не ұлт тық құн-
ды лық та рын та ны ту, ұл та ра лық қа ты нас ты ны-
ғайтуда, ын ты мақ пен бір лік ке ша қы ру, өс ке лең 
ұр пақ қа, жас тар ға өз ұл ты ның ті лін, ді лін, ежел-
ден ке ле жат қан салт-дәс тү рін, ұлт тық өне рін 
на си хат тап үйре ту, бо йына сі ңі ру ге, да мы ту ға 
сеп ті гін ти гі зе тін бір ден-бір қо ғам дық бір лес тік.

2013 жыл ғы 24 сәуір кү ні Астана қа ла сын да 
Қа зақ стан хал қы Ас са мб леясы ның 20-сес сиясы 
«Қа зақ стан–2050: бір ха лық, бір ел, бір тағ дыр» 
де ген ай шық ты та қы рып пен өт ті. Бұ ған Ел ба-
сы, Қа зақ стан хал қы Ас са мб леясы ның Тө ра ға сы 
Н.На зар баев: «Бір ха лық – бұл бар лы ғы мыз үшін 
ор тақ мүд де лер. Бір ел – бұл бар лы ғы мыз үшін 
ор тақ Отан. Бір тағ дыр – бұл біз бір ге жү ріп өт-
кен қиын дық тар мен же ңіс тер!» – деп тү сі нік те-
ме бе ріп, қо ғам ға те рең ой сал ды. «Қа зақ ты қа-
сиет ті қа ра ша ңы рақ қа ба ла сақ, елі міз де гі бар ша 
эт нос тар сол ша ңы рақ қа шан шыл ған уық тар»,– 
деп, эт но са ра лық ке лі сім мен дос тық қа ты нас-
тың қан ша лық ты ма ңыз ды еке нін атап өт ті [7].

Мі не, осы лай та ту лық ты тір лі гі міз дің ті ре-
гі не ай нал ды рып, кө пұ лт ты мем ле ке ті міз дің тұ-
тас ты ғы мен ел бір лі гі бар лық та быс та ры мыз-
дың не гі зі бо лып отыр.
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Рай мбе ко ва М.Т.

2009 жыл ғы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
Ұлт тық ха лық са на ғы ның қо ры тын ды ла ры бо-
йын ша, ана ті лі деп өз ұл ты ның ті лін 98,9% қа-
зақ тар, 98,8% орыс тар, 96,3% дүн ген дер, 95,4% 
өз бек тер, 92,8% тү рік тер, 92,4% тә жік тер, 85,0% 
ұй ғыр лар, 77,8% ше шен дер, 73,7% қыр ғыз дар, 
73,4% әзір бай жан дар [8; 20-25бб]. 

Жо ға ры да ғы көр сет кіш тер бо йын ша қыр-
ғыз дар 73,7%- бен то ғы зын шы орын ды ие лен се, 
ал әзір бай жан хал қы нан 0,3%- дық жо ға ры көр-
сет кіш ке ие.

Ана ті лім деп 51,0% та тар лар, 36,0% ко рей-
лер, 17,0% не міс тер, 15,8% ук ра ин дар, 13,0% бе-
ло рус тар жә не 9,3% по ляк тар ата ды [9]. 

Бұл көр сет кіш бо йын ша та тар лар дан 22,7%- 
ға, ко рей хал қы нан 37,7%-ға, не міс тер ден 56,7%- 
ға, ук ра ин эт нос та ры нан 57,9%-ға бе ло рус тар-
дан 60,7%- ға, по ляк хал қы нан 64,4%- ға қыр ғыз 

диас по ра сы ның көр сет кі ші әл де қай да жо ға ры 
еке нін бай қауға бо ла ды.

Өз ұл ты ның ана ті лін мең ге ру дә ре же сі нің 
жо ға ры дең гейге жет уіне эт но мә де ни жә не ар-
найы ма ман дан ды рыл ған эт но линг вис ти ка лық 
ор та лық тар мен ана ті лін оқы ту ға ар нал ған 
жек шем би лик мек теп тер дің үле сі зор еке ні бай-
қа ла ды.

Жо ға ры да ғы атал ған Қыр ғыз эт но мә де ни 
ор та лық та ры ның мақ са ты ата дан ба ла ға ми рас 
бо лып қал ған ал тын қа зы на сын на си хат тау да 
елеу лі ең бек етіп, ел ден тыс қа ры бол са да хал-
қы на адал қыз мет те рін ат қа рып жүр ге нін кө ру ге 
бо ла ды.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы бар лық эт нос тар-
дың ұлт тық та лап-ті ле гін орын дау ға ба ғыт тал-
ған ұлт мә се ле сі жан-жақ ты дә лел ді жүйеде гі 
өл шем ге ие бол ған ел.
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Пар тия на циональ но го  
воз рож де ния «Аса ба» –  

история возникновения и  
политическая деятельность

Статья пос вя ще на истории возникновения партии «Асаба»: ка кие 
ме роп риятия бы ли ор га ни зо ва ны со сто ро ны пар тии на циональ но го 
воз рож де ния «Аса ба» и ка кие бы ли ока зан ы содействия со сто ро ны 
мест ных жи те лей из раз ных ре гионов ст ра ны и го су да рст вен ных и 
граж данс ких ор га ни за ций. Исследуются конк рет ные марш ру ты для 
зах ро не ния ос тан ков пред ков и жи вот ных на пе ре ва лах Ак-Огуз и 
Бе дел, ко то рые на хо дят ся на вы со те бо лее 4028 мет ров над уров нем 
мо ря в Ис сык кульс кой об лас ти. 

Клю че вые сло ва: Аса ба, Ак-Огуз, Бе дел, Ур кун-90, Ис сык-
кульская об лас ть.

Omurova J.К.

The national revival party 
«Asaba» – Memory of the revolt 

and Civic duty

Article devoted to against injustice of national revolt on the 1916 
year. All data disclosed how many of our ancestors, animals were killed. 
The article opens up, what event were organized by the National Revival 
party «Asaba» and what kind of help were given by local people from dif-
ferent region and governmental civil organizations in the country. Also 
mentioned specific routes the burial of the remains of our ancestors and 
their animals in pass «Ak Oguz» and ‘’Bedel» which is located an altitude 
of 4028 in Issyk kul region. In general beginning to hold 90th anniversary 
from the day of the uprising «Urkun 90» in 2016year, and main purpose 
to solve problems in peace way by erasing the memory of that old grudge 
between the two nations on continuing friendship politics. 

Key words: Asaba, Ak Oguz, Bedel, Urkun 90, Issykkul region.

Ому ро ва Ж.К.

Ұлт тық жаң ғы ру «Аса ба»  
пар тиясы ның жер гі лік ті  

ұйым да ры ның пай да бо луы 
жә не олар дың саяси қыз ме ті

Ав тор ма қа ла ны «Аса ба» пар тиясы ның жер гі лік ті ұлт тық жаң-
ғы ру ұйым да ры ның пай да бо лу та ри хы на ар на ған. Ыс тық көл об лы-
сы То сор ауылы ның жә не Сю люк ті қа ла сы ның жер гі лік ті ұйым да ры 
мен олар дың же тек ші ле рі нің ор ны мен рө лі жә не ұлт тық жаң ғыр ту 
«Аса ба» пар тиясы ның бі рін ші саяси іс-ша ра ла ры ашы лып жа зыл ған. 
То та ли тар лық ком му нис тік күш ке қар сы бел сен ді әре кет тер жә не 
1990 жыл дың 6 маусы мын да өт кен Ош оқи ға сы тал дан ған. Ма қа ла-
да, саяси аш тық қа қа тыс қан, жур на лист Са дық уулу Дый кан бе ка тің 
«Keзе рүү» ат ты өлең де рі жа зыл ған. Әлеу мет тік жә не саяси пар тия-
лар мен, мы са лы Қыр ғызс тан ның «Ашар» де мок ра тиялық пар тиясы-
ның бел сен ді қа ты суымен өті ле тін, өмір ден өт кен адам дар дың құр-
ме ті не жыл са йын , дәс түр ге ай нал дыр ған «Үр күн» жаяу мар шы мен 
бір лес кен жұ мыс та ры қа рас ты рыл ған. Со ны мен қа тар, ма қа ла да өсіп 
ке ле жат қан жас ұр пақ пен ел мүд де сі не адал ең бек сі ңір ген аза мат-
тар жай лы ұмы тыл май жа зыл ған .

Түйін сөз дер: Ыс тық көл об лы сы То сор ауылы, Ке зе рүү, то та ли-
та ризм.
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Вос стание за на циональ ное ос во бож де ние 1916 го да, нап-
рав лен ное про тив несп ра вед ли вос ти, на циональ но го и со ци-
ально го не рав ноп ра вия, гне та рос сийско го са мо дер жа вия в кон-
це XIX ве ка, ос тает ся в ис то рии как са мое круп ное вос стание в 
Сред ней Азии. Для то го что бы от дать дань па мя ти по гиб шим 
в вос стании и вы пол не ния граж данс ко го дол га с 3 по 7 ав гус та 
2005 го да предс та ви тель ст во пар тии на циональ но го воз рож де-
ния «Аса ба» из 12 че ло век (из них 7 чле нов пар тии) по се ти ло 
пе ре вал Бе дел, где за хо ро нены ос тан ки пред ков, по гиб ших в 
1916 го ду при Ис хо де, ког да убе га ли от прес ле до ва ния ка ра-
тель ных от ря дов [1].

Из ис точ ни ков из ве ст но, что в вос стании по гиб ло око ло 200 
ты сяч кыр гы зов из 332 ты сячи че ло век, бе жав ших из Дже ти-
суйс кой об лас ти. И до сих пор ос тан ки на ших пред ков ле жа ли 
там, где по гиб ли, не за хо ро нен ные. Око ло 90 лет вре ме ни прош-
ло с то го мо мен та, и всё ос та ва лось тай ным, и по раз лич ным 
при чи нам не бы ло воз мож нос ти за хо ро нить ос тан ки пред ков. 
Имен но пе ред ду ха ми на ших пред ков, один из при шед ших 
ис пол нять свой му суль манс кий долг, один из ли де ров пар тии 
на циональ но го воз рож де ния «Аса ба» Доо лот Ну су пов ска зал 
сле дующее: «… На ша се год няш няя ра бо та, мож но ска зать, 
ста ла на ча лом для ме роп рия тий го дов щи ны со бы тий «Үр күн 
(Ис ход) – 90». А 90-ле тие вос стания мы долж ны под го то вить 
и про вес ти все вмес те на го су да рст вен ном уров не. Эту ра бо ту 
не оси лить од ной пар тии. Мы все го лишь дос тиг ли пе ре ва ла 
Бе дел. Го во рят, что даль ше от это го мес та в 70 км, в мест нос ти 
Ак шый рак еще ле жат ос тан ки пред ков. Необ хо ди мо на го су да-
рст вен ном уров не соз дать ко мис сию, и до вес ти де ло до кон ца» 
[2]. А так же расс мат ри ва лась еще од на из це лей пар тии в реали-
за ции это го ме роп риятия по вос по ми на нию и чте нию пред ков 
– возд ви же ние па мят ни ка-ме мо ри ала и двух мав зо леев. Один 
устано вить в мес теч ке Ка ра сай, и вто рой – в сто ли це. Это долж-
но вы зы вать у мо ло де жи пат риоти чес кие чувс тва. Кро ме это-
го, «мы долж ны об ра тить ся к Рос сии с тре бо ва нием, что бы они 
приз на ли факт по ли ти ки ге но ци да (ист реб ле ние на ции), про во-
див шейся царс кой по ли ти кой, и что они долж ны про сить у нас 
про ще ния» [1].

ПАР ТИЯ  
НА ЦИОНАЛЬ НО ГО 

ВОЗ РОЖ ДЕ НИЯ  
«АСА БА» – ИСТОРИЯ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Пар тия  на циональ но го воз рож де ния  «Аса ба» – история возникновения и политическая  деятельность

А в ав гус те 2006 го да в ходе экс пе ди ции, 
пос вя щен ной 90-ле тию Ис хо да («Үр күн-90»), 
в са мом на ча ле ко лон на во гла ве с ма ши ной с 
транс по ран том «90 лет Ис хо ду (Үр күн)» из 
Биш ке ка до Ис сык-Ку ля, в клу бе се ла Барс коон 
не боль шое соб ра ние Дже ти-Өгүзс кой рай он ной 
ад ми нист ра ции на ча лось с вы ра же ния бла го-
дар нос ти пар тии на циональ но го воз рож де ния 
«Аса ба». За тем за ве дующий от де лом по свя зям 
с об ще ст вен ностью пре зи де нтс кой ад ми нист-
ра ции в то вре мя Чол пон бек Абы кеев от ме тил: 
«За хо ро не ние ос тан ков на ших пред ков – на ша 
свя тая обя зан ность», и вмес те с ак са ка ла ми се-
ла от име ни все го на ро да бла гос ла ви ли: «ус ло-
вия су ро вые, но нес мот ря на это раз взя лись за 
это де ло, нуж но до вес ти до кон ца – вам вы па ла 
чес ть за хо ро нить ос тан ки на ших пред ков. Как 
бы то ни бы ло, мы глу бо ко ве рим в вас, что вы 
смо же те до кон чить на ча тое, доб ро го пу ти вам» 
[3]. Та ким об ра зом, для про ве де ния 90-ле тия со 
дня вос стания «Үр күн (Ис ход)» в 2006 го ду с 27 
июня по 3 июля в за хо ро не нии ос тан ков пред ков 
на пе ре ва лах Бе дел, Ак- Өгүз участ во ва ло 137 
че ло век, в том чис ле из МЧС 27 че ло век, Койт-
ашс ко го л\с 2 из ГСБ 26 че ло век, 14 жи те лей 
се ла Ак-Шый рак, из них 11-лет ний Ту рур бек 
уулу Те мир лан, 17 мест ных жи те лей се ла Барс-
коон, из Ош-Бат кенс кой об лас тей А. Ма ду ма-
ров, И.  Аб ды ка ды ров, Ч.  Ко жоев, Ж. Кур ба нов, 
из На ры нс кой об лас ти У. Ма мы ров, М.  Дүй-
шеев, М. Кыр гыз баев, со вет ник Пре зи ден та КР 
Ч.  Абы кеев, член Пре зи де нтс кой Ад ми нист-
ра ции и пар тии на циональ но го воз рож де ния 
«Аса ба» Д. Ну су пов, де пу тат ЖК КР А. Бек на за-
ров, НПО «Эр айым» Р. Жу су по ва, из об ще ст ва 
«Ашар» М.  Дже ки шев, К. Жу ну ша лиев. А так же 
из средс тв мас со вой ин фор ма ции: предс та ви те-
лей га зет «Ал как», «Мез гил», «Алас», «Аа лам», 
«Ай гай», КТР, НТС, КООРТ, ра дио «Азат тык» 
Бор бу кеева Ри та, ра дио Би-Би-Си А. Кой чиев, 
В. Кой чиева, ис то ри ки А. Бе дел баев, К. Мо мо-
ко нов и из пар тии на циональ но го воз рож де ния 
«Аса ба» М. Жу ну ше ва, А. Чол пон баев, А. Жу ма-
гу лов, С. Дый ка нов, пар тии «До мо ст роите лей» 
Н.  Ке рим ку лов, К. Му кан бе тов, суд ме дэ кс перт 
Э. Мак су тов и предс та ви те ли об ще ст вен ных ор-
га ни за ций [3].

Участ ни ки ак ции «Үр күн (Ис ход)-90» раз де-
ли лись на две груп пы: кто идет на пе ре вал Ак-
Өгүз и пе ре вал Бе дел. Ру ко во ди те лем груп пы 
пе ре ва ла Ак-Өгүз был Д. Ну су пов, а пе ре ва ла 
Бе дел – Ч. Абы кеев. Та ким об ра зом, пос ле то го 
как был про чи тан ко ран (Ажи ма мат Ами раев) по 
без вин но по гиб шим на шим пред кам на вы со те 

бо лее 4028 м пе ре ва лах Ак-Өгүз и Бе дел, пос ле 
выс туп ле ния А. Бек на за ро ва, Ч. Абы кеева, бы ли 
соб ра ны ос тан ки. В чис ле соб ран ных ос тан ков 
так же на хо ди лись кос ти жи вот ных, ко то рые по 
подс че там сос та ви ли 111, ко ли че ст во круп но-
го ско та дос тиг ло до 643. В ито ге ос тан ки бы ли 
за вер ну ты в бе лый са ван и за хо ро не ны с по ла-
гающи ми ся кыр гызс ки ми об ря да ми на приг ра-
нич ной зас та ве 3 пе ре ва ла Бе дел, и установ лен 
ме мо ри аль ный па мят ник жерт вам вос стания [3].

3 ав гус та 2006 го да две груп пы с пе ре ва ла 
Ак-Өгүз и Бе дел при соеди ни лись друг с дру гом 
и с при чи та ниями вс ту пи ли на по мин ки, ко то рые 
про во ди лись в чес ть жертв вос стания, по гиб-
ших на ве ли ком Ис хо де, у во до па да Барс коон. 
25 ав гус та 2006 го да за счет средс тв объеди не-
ния «Ашар» и за счет на род ных сбо ров в Ке ми не 
в мес теч ке «Жо лой дун бе ши ги (Ко лы бель Жо-
лоя)» установ лен па мят ник. Здесь нель зя не упо-
мя нуть и тех, кто чис то сер деч но ока зал по мощь 
вне го су да рс тва в ак ции «Үр күн (Ис ход)-90». 
Осо бен но ког да ра дио Кыр гызс ко го го су да рс-
тва и пар тия на циональ но го воз рож де ния «Аса-
ба» вмес те про во ди ли «Ра ди ома ра фон», то бы ли 
слу чаи, ког да при хо ди ли ста ри ки пен сион но го 
воз рас та и со сло ва ми: «… нес мот ря на то, что 
на ша пен сия ма ленькая, хоть и 200 сом пус ть бу-
дет вам в по мощь в ва шей труд ной ра бо те – пус ть  
бу дут бла го дар ны ду хи пред ков на ших, мы 
приш ли, что бы бла гос ла вить вас» [2], так го во-
рят чле ны пар тии Д. Ну су пов и М. Че ки ров. 

В це лом об щее чис ло тех, кто от чис то го 
серд ца ока зы вал по мощь в ак ции «Үр күн (Ис-
ход)-90» сос тав ляет 143 наиме но ва ний, ко то-
рые соб ра ли де неж ные средс тва: сту дент (Да-
нияр Эшим бе ков) пен сионе ры (А. Жу суп жа нов, 
К.  Има на ку нов, Ж. Ток то бе ко ва, А. Исаев, 
Р.  Аб дыл да бе ко ва, Ш. На за ра лиева, З. Кен-
же са риева), об ще ст вен ные деяте ли, де пу та ты 
Жо гор гу Ке не ша, гу бер на то ры, предс та ви те ли 
средс тв мас со вой ин фор ма ции, част ные предп-
ри ни ма те ли, неп ра ви тель ст вен ные ор га ни за ции 
(«Арыш», «Эр айым»), предс та ви те ли пар тии 
до мо ст роите лей (Ж. Рыс бе ков, Б. Абд ра за ков). 
По рес пуб ли ке об щая сум ма соб ран ных средс-
тв сос та ви ла 444 398 со мов, а пе ре чис лен ная 
сум ма – 67 500 со мов [3]. Мож но ска зать, что 
ока за ние та кой под держ ки со сто ро ны пар тии и 
реали за ция та кой ак ции яв ляет ся од ним из дос-
ти же ний в пе рес мот ре на циональ но го воп ро са в 
ис то рии кыр гызс ко го на ро да. Так как, ког да сп-
ро си ли, на ци она лис ти чес кая ли пар тия «Аса ба», 
как вы смот ри те на то, что она пот ре бо ва ла от 
сов ре мен но го Рос сийско го пра ви тель ст ва, что-
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бы та про си ла про ще ния у кыр гызс ко го на ро да 
за со деян ное рос сийско го царс ко го са мо дер жа-
вия, ком пен си ро ва ла в де неж ном эк ви ва лен те, 
на что Д. Ну су пов от ве тил: «Пар тия «Аса ба», 
на чи ная эту ини ци ати ву, не име ла вви ду в пла-
нах рас кол меж ду дву мя на ро да ми. Наобо рот, 
ста ви ла целью ре ше ние проб ле мы мир ным пу-
тем, сти рая из па мя ти ту ста рую оби ду меж ду 
дву мя на ро да ми, про дол жая дру же ст вен ную по-
ли ти ку. А на счет вып ла ты ком пен са ции я про-
тив, мы ни ког да не долж ны об ме ни вать ос тан-
ки, па мять о пред ках на день ги» [2]. Ос нов ная 

цель пар тии: «за хо ро нить ос тан ки пред ков, что 
по сло вам исс ле до ва те ля Жа па ра Кен чиева, на-
хо ди лись не в Са ры-Жа зе, а в Ак-Өгү зе и Бе де-
ле, уз нав об этом, ре ши ли пре дать зем ле ос тан ки 
пред ков ос тав ших ся неск ры ты ми и по чи тать по 
ним ко ран» [3]. 

Та ким об ра зом, об ра ще ние пар тии к кыр-
гызс ко му на ро ду, до ка зы вает, что это не прос-
то лич нос ти, наб лю дающие за проис хо дя щи ми 
по ли ти чес ки ми си ту ациями в ст ра не, а граж да не 
пат риоти чес ких вз гля дов, ко то рые го то вы бо-
роть ся за свой на род и свою зем лю.

Ли те ра ту ра

1 Эр кин Тоо. – 2005. – 16 ав гус та.
2 По ле вые ма те ри алы ав то ра, г. Биш кек, 2015, ав густ.
3 Мез гил. – 2006. – 17 ав гус та.
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Kazakhs of Mongolia  
and the birthplace

Since the late twentieth century, Kazakhstan has become a country 
that is losing its population. Not only by reducing the natural growth, but 
also as a result of emigration. Which in turn significantly affected the eco-
nomic and demographic situation of the country. Since those emigrating 
citizens lost bodied and highly skilled.In this article the authors examine 
some of the problems of objective and subjective reasons, resettlement 
Kazakh immigrants from Mongolia to their historic homeland after Kazakh-
stan gained independence, their settlement by region , as well as strength. 
The authors analyze trends Strategy of the Republic of Kazakhstan, which 
provides comprehensive support for the Kazakhs, helping them to resettle 
to their historical homeland. Authors pay special attention to statistics on 
immigrants and their problems of adaptation to changing conditions in a 
traditional or non-traditional alien habitat. The author notes that immi-
grants have moved to Kazakhstan without quotas and reason were able to 
take the citizenship of Kazakhstan, as well as they are often faced with a 
language problem. 

Key words: diaspora, refugees, repatriation, resettlement, adaptation.

Қоз ғам баева Г.Б.,  
Бей се ғұ ло ва А.Қ.

Моң ғо лия қа зақ та ры  
жә не Ата ме кен

Ма қа ла да қа зақ диас по ра сы ның қа лып та су та ри хы нан қыс қа ша 
мә лі мет бе рі ліп, қан дас та ры мыз дың ше тел дер ге қо ныс аудар уын ың 
се беп те рі, олар дың бү гін гі таң да ғы саяси, әлеу мет тік-эко но ми ка лық 
жағ дайы, қан дас та ры мыз дың ел ге ора луы мен ата ме кен ге бейім де луі 
жә не одан туын да ған кей бір мә се ле лер тө ні рі гін де отан дық зерт теу-
ші лер дің ең бек те рі не сүйене оты рып тал дау жа сал ған. Қа зақ елі нің 
тәуел сіз дік алуы, қа зақ диас по ра сын ата ме ке ні не ша қы ру, моң ғол 
елін де гі қан дас та ры мыз дың ата ме кен ге көшуіне се беп бо луы, ал ға-
шын да жұ мыс шар ты мен ке лу ден бас та лып, ке йін  үл кен көш ке айна-
луы жан-жақ ты қа рас ты рыл ған. Мон ғо лиядан қо ныс ау дар ған қа зақ-
тар дың ата ме кен де гі жай-күйі, ор на ла су, бейім де луі мен төл құ жат 
рә сім деу ба ры сын да ғы ке дер гі лер мен қиын шы лық тар ту ра лы жа-
риялан ған ең бек тер не гі зі не сүйене оты рып тал дау жа сал ған. Қан дас-
та ры мыз дың ата ме кен ге кво та жә не одан тыс кө шіп келуін де гі әр бір 
жыл да ғы сан дық көр сет кіш тер ай қын дал ған. Моң ғо лиядан әртүрлі 
се беп тер мен кө шіп кел ген қан дас та ры мыз дың жер гі лік ті ха лық пен 
сі ңі сіп,тез, жа қын ара ла сып ке ту үр ді сі нің ерек ше лік те рі жә не мем-
ле ке ті та ра пы нан көр се тіл ген жәр дем дер то лы ғы мен тал дан ған. 

Түйін сөз дер: диас по ра, бос қын, ре пат ра ция, бейім де лу,қо ныс 
ауда ру, кө шу, құ рыл тай.

Козгам баева Г.Б.,  
Бей се гу ло ва А.К.

Ка за хи мон го лии  
и Род ной край

В статье ав то ры расс ма три вают ис то ри чес кие про цес сы, сфор-
ми ро вав шие и раз вив шие ка за хс кую диас по ру, и их возв ра ще ние на 
ис то ри чес кую ро ди ну, де лая ссыл ку на исс ле до ва тельс кие ра бо ты 
по проб ле ме со ци ально-эко но ми чес ких, по ли ти чес ких, куль турно-
бы то вых адап та ции ка за хс кой диас по ры на ис кон ной зем ле. В статье 
ав то ры расс мат ри вают не ко то рые проб ле мы объек тив ных и суб ъек-
тив ных при чин пе ре се ле ния ка за хс ких ре пат риан тов из Мон го лии на 
свою ис то ри чес кую Ро ди ну пос ле об ре те ния Ка за х станом не за ви си-
мос ти, их рас се ле ние по ре гионам, а так же чис лен нос ть. Ав то ры ана-
ли зи руют нап рав ле ния ст ра те гии раз ви тия РК, ко то рая обес пе чи вает 
ка за хов всес то рон ней под держ кой, по мо гая им в пе ре се ле нии на ис-
то ри чес кую Ро ди ну. Осо бое вни ма ние ав то ры уде ляют ста тис ти чес-
ким дан ным по ре пат риан там и проб ле мам их адап та ции к из ме няю-
щим ся ус ло виям в тра ди ци он ной или нет ра ди ци он ной чуж дой сре де 
оби та ния. 

Клю че вы сло ва: диас по ра бе жен цы, ре пат риа ция, пе ре се ле ние, 
рас се ле ние, адап та ция.
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In this monograph were used sources illuminating problems of 
resettlement of the Kazakh Diaspora in Anatolia, their political, so-
cial and economic situation, the Government of Turkey, help state 
leaders. Monograph political science professor Martha Brill Olkot 
of the Colgate University «Kazakhs», consists of two parts, was 
published in the Hoover University of California in 1987, after it 
had been translated into Russian [3]. The monograph examines the 
problems of increasing the communist ideology, the distortion of 
the history of Kazakhstan on the basis of the principles of class, as 
well as historically has been given an objective assessment. In this 
study were used sources of the problem affecting the formation and 
history of the Kazakh Diaspora in general [1].

Becoming Kazakh Diaspora associated with historical events 
spanning a period of 18-20 centuries., Jungars invasion, colonial 
and resettlement policy of the Russian Empire, a national liberation 
uprising in Kazakhstan in 1916, collectivization 1926-1928., hunger 
1932 etc [2]. Stalin’s repressions in 1937-1938 . touched and Mon-
golia. As a result of the repressive policies of the leaders were ex-
ecuted and many religious representatives of the Kazakh Diaspora. 
About this tragic situation scientist Z. Kinayat writes that «In 1927-
1938 years, as a result of political accusations were shot ... 3270 Ka-
zakhs in 1937 given that Mongolia was 23,229 Kazakhs , the result 
of political charges was shot every 7.6 Kazakh» [1, p. 137].

In 1940 on the territory of 45,000 square kilometers was founded 
Bayan Ulgeyskaya area with 10 Sumyn (districts), 71 Bak (villages) 
where families lived in 7063 with a population of 32,301 Kazakhs. 
This situation provided an opportunity to receive an education and 
to keep their national traditions [2, p.24].

Kazakh Diaspora in Mongolia has made a great contribution 
to the socio -economic development of the region. The sympo-
sium «Problems of the Kazakh Diaspora and its future» scientist Z. 
Kinayat gave some statistics: «The 135 thousand Kazakhs higher 
specialized education received in 2230, including 8 doctors, 39 can-
didates, 4 professors, 16 contributed to the development of the coun-
try, 10 per significant work, 4 folk artist, 16 pilots. The first pilot of 
the Boeing aircraft and the second pilot were Kazakhs, one minister, 
three members of parliament of the republic [6, p.102]. Kazakhs of 
Mongolia engaged not only in cattle, there are also experts of the 
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highest category. Kazakhs proved its relevance in 
the field of education, health care, mining, road con-
struction» [2, p.30].

Since gaining independence Kazakhstan and at-
tracting foreign Kazakh Diaspora became the rea-
sons Kazakhs of Mongolia return to their historic 
homeland . In the 1990s, political and socio- eco-
nomic situation of Mongolia wants the best and 
is reflected in the position of the Kazakhs in gen-
eral. In place territory Bayan-Ulgey development 
of heavy industry and providing jobs Kazakhs was 
abysmal. The transition to a market economy and 
the weakening economic situation has caused un-
employment Kazakhs of Mongolia. According to 
statistical data in 1991, unemployment in Mongolia 
was 60 per cent, of the Bayan-Ulgey reached 11 per-
cent. In Bayan-Ulgey territory 79.5 percent were en-
gaged in agriculture, 20.5 percent were unemployed 
[2, p.71]. This situation has made it possible to find 
a job working in Kazakhstan.Socio-economic and 
cultural relations between Mongolia and the Kazakh 
Diaspora indigenous Kazakhs gave An opportunity 
to adapt them in Kazakhstan [6, p.107-108]. Re-
settlement of Kazakhs in Bayan-Ulke Kazakhstan 
originates from 1991 with Ulanbtor [2, p.71-72]. 
In February 1991, Kazakhstan moved 97 Kazakhs 
from Mongolia. In connection with the relocation of 
a large Number of Kazakh Diaspora in Kazakhstan 
under the auspices of the Kazakhstan Institute for 
Strategic Studies in 1992 cutoff Kazakhs from Mon-
golia conducted sociological research. The purpose 
of this study was to examine the socio-economic 
situation of the Kazakh Diaspora in Mongolia and 
to identify the main reasons for their relocation.

Between the years 1991-1996 in Kazakhstan 
were repatriated 12,647 families in general 62126 
people. They actually were settled in villages, some 
of them in the old schools, libraries, clubs and tem-
porary settlements, and other buildings. Since pub-
lic institutions were privatized individuals. In many 
institutions were cutting jobs. This situation has had 
a major negative impact on the process of adaptation 
of immigrants.

In connection with the failure to provide a 
permanent residence, many returnees were forced 
to move to other areas more suitable for life. This 
situation complicated the migration status of 
regional centers. Country as a whole, only 46% 
of the returnees were provided with jobs, 37% of 
them were women. The lowest figure job security 
were North Kazakhstan, Almaty, South Kazakhstan, 
Jambul and Kostanay. Many returnees have not 
been able to work in their field. Since immigrants 
were settled not on the specifics of their life, and 

the place of vacant lots, residence and other 
agricultural districts [3].Another major problem 
is the immigrants citizenship and registration , 
and obtaining the relevant documents. Emigrated 
between 1991-1994, coming out of the citizenship 
of more than 50 thousand Kazakhs immigrants 
currently living in Kazakhstan. They repeatedly 
submitted documents requesting leave of Mongolian 
citizenship to the embassy of the country, but 
always went out problems on the subject [4, p.106]. 
In the year 1991-1992 expired those immigrants 
who arrived in Kazakhstan with five contracts for 
work. In 1994, December 21 between Kazakhstan 
and Mongolia signed an agreement on citizenship or 
returnee Kazakhs. In this regard, given the difficulty 
out of Mongolian citizenship and citizenship in 
Kazakhstan, was instructed to reach an agreement 
to the additional protocol for the citizenship of 
Kazakhstan [5, p.111].Given this problem has been 
carried out for the study periods and the definition 
of the exact date of the repatriation, as well as 
obtaining the necessary documents. Agreements 
were held to simplify the output of Mongolian 
citizenship. Many Kazakhs arrived in Kazakhstan as 
a result of an employment contract have expressed a 
desire to remain in their historic homeland. In order 
to study this situation was opened bilateral working 
group, which includes representatives to appropriate 
ministries and subordinate organizations. Working 
Group systematically studied the problem of 
resettlement of the Kazakh Diaspora in Mongolia. 
Studied had a conversation of 50,000 returnees 
have moved from 14 provinces and 200 districts 
of Kazakhstan, of which 80% expressed a desire 
to get out of Mongolian citizenship and livelihoods 
continue in Kazakhstan. Already in 1997, statements 
were approved in 2700, and in 1993, 3,400 returnees 
have expressed desire to officially withdraw from 
the Mongolian citizenship and citizenship of 
Kazakhstan [7]. Were abolished documents to obtain 
citizenship. The Embassy of Mongolia opened 
state, dealing only with the problems of returnees 
and the formalization of renunciation of citizenship 
Mongolian Kazakh Diaspora. It was decided to 
employ agency for migration and demography 
regional centers and republican values   owning 
Mongolian language specialists who will assist 
in the process of obtaining necessary documents. 
The Working Group began to address the rapid 
acquisition of citizenship by immigrants, for this she 
turned Interstate Commission [8].

Among the problems of the working group 
include the following: identify immigrants for 
jobs in the specialty of the right to determine the 
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obtaining of land, just to pay wages and pension cost, 
and to ensure their livestock sometimes necessary 
human resources and technology, and to ensure 
children get an average of returnees, and specialized 
higher education, in areas where the majority of 
Russian-speaking Russian language courses open, 
the protection of the rights of returnees, to solve 
the problems of the labor contract and citizenship, 
to solve the problem of border crossing, as well as 
provide them with essential goods, give a guarantee 
for the preservation of savings.

Due to the fact that in the process of resettlement, 
many immigrants do not receive time citizenship 
and any other social problems, among them were 
those who return or relocate more suitable for life. 
According to statistics from the North Kazakhstan 
returnees resettled in 1991-1993, 200 families in 
1996, about 70 families have returned back to [9, 
p. 68- 69].Also in autumn 1996 in the Pavlodar 
region 200 Kazakhs have applied to return to 
Mongolia. According to official data in mid-1996 
total 389 families or 1,146 people have returned to 
Mongolia [10]. July 1, 1998 Decree of the President 
of Mongolia that nationality withdrawn 79525 the 
Kazakhs. In addition 25 000 sets of documents to 
the output of citizenship passed the Mongolian 
side through diplomatic channel in June – July 
1998, however, to date these documents are not 
considered. As a result, we have a situation where 
because of the delay with the release of Mongolian 
citizenship, people came to their historic homeland 
for years can not get citizenship of Kazakhstan 
and, as a consequence, have no legal right to social 
support, participation in privatization and do not use 
other constitutional rights seriously, which causes 
dissatisfaction repatriates and pushes them to the 
idea of   returning to Mongolia [4, p. 139].

In 1997-2000 in Kazakhstan from Mongolia 
on migration quota allocated by the state were 
repatriated 448 families in total 2270 people. Despite 
the fact that immigrants to preserve their ethnic 
cultural characteristics, traditions and customs were 

asked to identify them in one area, they were placed 
on different areas. During the official visit of the 
President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev to 
Mongolia and met with President of the Republic 
N. Bagabagandi arrangements have been made 
in the sphere of economy, improve trade, and air 
transport routes. In this visit the President met with 
representatives of the Kazakh Diaspora and listened 
to their problems, causing the problem was resolved 
out of Mongolian citizenship and receive it in 
Kazakhstan for more than 70,000 returnees. Just met 
with Kazakh President Bayan-Ulgey and allocated 
about 5 tons of food.

One of the main direction of the development 
strategy of the Republic of Kazakhstan is the full 
support of the Kazakhs in the relocation to their 
historical homeland. Became a full member of 
the world community as well as the Republic of 
Kazakhstan and every civilized nation included in 
public policies supporting Kazakhs living in other 
countries and returning to their historical homeland 
[11].

In 2010, as a result of the harsh winter in Mongolia 
many families involved in animal subjected to social 
problems. In order to help the Kazakh Diaspora 
in the field were raised about helping them near 
Parliament of the Republic of Kazakhstan. Proposal 
supported by the Ministry of Social Security and 
Labor of the Republic of Kazakhstan, as well as a 
number of senior government business units.

 As a result, activity was abolished by the 
Committee on Migration, Ministry of Social 
Security and Labor Migration Police and handed 
over at the Ministry of Internal Affairs of the 
Republic of Kazakhstan. Immigrants preserved 
the traditions and customs of the people can make 
a significant contribution to the consolidation of 
the Kazakh ethnic group, as well as to enrich the 
national culture. Returning Kazakh Diaspora not 
only affect the demographic situation in the country 
but will also contribute to the revival of traditional 
culture. 
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Жи рен ше ше шен –  
тарихи тұл ға

Ма қа ла Жи рен ше ше шен нің өмі рі мен шы ғар ма шы лы ғын зерт-
теу ге ар нал ған. Ше шен нің өмі рі мен шы ғар ма шы лы ғы ту ра лы де-
реккөз де рі пайым дал ған. Ше шен, ше шен дік өнер ұғы мы ту ра лы 
ғы лы ми ой лар ға си пат та ма бе ріл ген. Жи рен ше ше шен нің ше шен дік 
өне рі нің ерек ше лік те рі қа рас ты рыл ған. Жи рен ше нің ше шен дік өне-
рін де тіл бі лі мі, әде биет та ну, әдет за ңы, салт-дәс түр, та рих, ло ги ка, 
фи ло со фия, ха лық пе да го ги ка сы жә не бас қа бір не ше бі лім са ла ла-
ры то ғы са ты ны анық тал ған. Ше шен дік өнер дің синк рет ті өнер еке ні 
ту ра лы ой лар не гіз дел ген. Жи рен ше нің ше шен дік та лан ты ай рық ша 
та лант ре тін де си пат тал ған. Жи рен ше ше шен нің та ри хи тұл ға, да ра 
шы ғар ма шы лық бол мыс екен ді гі ту ра лы қо ры тын ды жа сал ған.

Тү йін  сөз дер: ше шен, ше шен дік, өнер, бі лім дер то ғы сы, синк рет-
ті, Жи рен ше ше шен, та ри хи, тұл ға, шы ғар ма шы лық, да ра лық. 

Dadebaev J., Bisenbaev P., 
Karibozov E.

Zhirenshe sheshen –  
historical personality

The article is about studying of life and creativity of Zhirenshe sheshen. 
The origins of life and creativity of orator detected. There are an analytical 
survey of scientific conditions of his life and creativity done. A specific 
feature of Zhirenshe sheshens’ rhetoric mastery is studied. There are in his 
speeches are functioning a range of knowledge such as, linguistics, literary 
criticism, ordinary law, ethnography, history, philosophy, folk pedagogics. 
Comprehended specific properties of rhetoric art. The talent of Zhirenshe 
sheshen comprehended as the talent of particular content. The idea that 
Zhirenshe sheshen is historical personality substantiated. 

Key words: orator, oratory, art, mastery, integration, science, specific, 
Zhirenshe sheshen, history, historical personality. 

Да де баев Ж., Би сен баев П.,  
Ка ри бо зов Е.

Жи рен ше ше шен –  
ис то ри чес кая лич ность

Статья пос вя ще на изу че нию жиз ни и твор чест ва Жи рен ше ше-
шен. Оп ре де ле ны ис точ ни ки жиз ни и твор чест ва ора то ра. Дан ана-
ли ти чес кий об зор научных по ло же ний, ка сающих ся жиз ни и твор-
чест ва Жи рен ше ше шен. Расс мот ре ны осо бен ные чер ты ора то рс ко го 
мас терс тва Жи рен ше ше шен. Установ ле но, что в ора то рс кой ре чи 
Жи рен ше ше шен в ин тег ри ро ван ном ви де функ цио ни рует це лый ряд 
та ких научных зна ний, как язы коз на ние, ли те ра ту ро ве де ние, обыч-
ное пра во, эт ног ра фия, ис то рия, ло ги ка, фи ло со фия, на род ная пе да-
го ги ка и др. Ос мыс ле ны синк рет ные свойст ва ора то рс кого ис ку сс тва. 
Та лант Жи рен ше ше шен ос мыс лен как та лант осо бо го со дер жа ния. 
Обос но ва на мыс ль о том, что Жи рен ше ше шен яв ляет ся ис то ри чес-
кой лич ностью и твор чес кой ин ди ви ду аль нос тью.

Клю че вые сло ва: ора тор, ора то рс тво, ис ку сс тво, ин тег ра ция, 
наук, синк рет ность, Жи рен ше ше шен, ис то ри чес кая лич ность, твор-
чес кая ин ди ви ду аль нос ть. 
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Жи рен ше ше шен – өмір де бол ған, та ри хи тұл ға. Қа зақ сөз 
өне рі нің үл гі ле рін жи нап, жа рияла ған, зерт те ген Ш.Ш. Уәли-
ха нов, Ы. Ал тын са рин, В.В. Рад лов, Г.Н. По та нин Жи рен ше 
ше шен нің Әз Жә ні бек хан тұ сын да өмір сүр ге ні, хан ның уәзі рі 
бол ға ны ту ра лы ма ңыз ды мә лі мет тер қал дыр ды. Ы. Ал тын са-
рин, В.В. Рад лов пен Г.Н. По та нин нің Жи рен ше ше шен ге бай-
ла ныс ты ел аузы нан жи нап, жа рияла ған мә лі мет те рі нің та ри хи 
мә ні бар. Үш ав тор да түр кі ха лық та ры ның ауыз әде биеті не, 
эт ног ра фиясы мен әдет за ңы на, та ри хы мен геог ра фиясы на қа-
тыс ты де рек көз де рін тал май із деп, са ра ла ды жә не өз ойла ры 
мен пі кір ле рін осы де рек көз де рі не гі зін де тия нақ та ды.

Жи рен ше ше шен – да ра шы ғар ма шы лық тұл ға. Өйт ке ні 
Жи рен ше нің ше шен дік өне рін де бір не ше бі лім са ла ла ры то ғы-
са ды: тіл бі лі мі; сөз өне рі; әдет за ңы; салт-дәс түр; та рих; ло ги-
ка; фи ло со фия; ха лық пе да го ги ка сы; т.б. Жи рен ше ше шен нің 
та лан ты – ай рық ша та лант. Өйт ке ні Жи рен ше ше шен нің та лан-
тын да бір не ше ай рық ша асыл қа сиет тер бар: ақыл ға бай; ойы 
те рең; қиялы ұш қыр; сөз ге ше бер; жүйеге жүй рік.

Ше шен дік өнер мұн дай ға де йін  ха лық ауыз әде биеті нің 
жанр лық тү рі ре тін де қа рас ты ры лып кел ді, ал ше шен ха лық 
ауыз әде биетін де гі об раз ре тін де қа был дан ды. М.О. Әуе зов: 
«Ше шен, тап қыр адам ның об ра зы қа зақ ха лық ауыз әде биеті 
үл гі ле рі нің бә рін де бар. Ал Жи рен ше жа йын да ғы аңыз-әң гі ме-
лер де бұл об раз ең шыр қау кү йіне жет кен. Жи рен ше жа йын-
да ғы аңыз дың бә рі нен де оның ас қан тап қыр лы ғы, ше шен ді гі 
анық кө рі не ді. Ол өзі мен қа ғыс қан, айт ыс қан ше шен атау лы-
ның бә рін же ңе ді» [1, 182-183], – де ді. 

Ше шен, тап қыр адам жә не ше шен, тап қыр адам ның об ра зы 
– бұ лар екі түр лі ұғым еке ні рас. Ше шен нің об ра зы бар де ге ні-
міз ше шен нің өзі де бар де ге ні міз. Ше шен бол ма са, ше шен нің 
об ра зы да бол мақ емес. Жи рен ше ше шен нің шы ғар ма шы лық 
тұл ға сы жә не Жи рен ше ше шен ту ра лы аңыз-әң гі ме лер – бұ-
лар да екі түр лі құ бы лыс, екі түр лі ұғым еке ні дау ту дыр майды. 
Жи рен ше ше шен ту ра лы ха лық аңыз-әң гі ме ле рі нен Жи рен ше 
ше шен нің об ра зы ға на емес, өмір де, та рих та бол ған Жи рен ше 
ше шен нің өзі де кө рі ніп тұ ра ды. Жи рен ше ше шен ту ра лы ха-
лық аңыз-әң гі ме ле рі жә не олар ды ғы Жи рен ше ше шен об ра зы 
– өмір де, та рих та бол ған Жи рен ше ше шен нің шы ғар ма шы лық 

ЖИ РЕН ШЕ ШЕ ШЕН – 
ТАРИХИ ТҰЛ ҒА
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тұл ға сын та ну дың бас ты де рек кө зі. Ғы лым мен 
бі лім нің бү гін гі күн гі же тіс тік те рі тұр ғы сы нан 
қа ра ған да, ше шен дік өнер ха лық ауыз әде биеті-
нің жанр лық тү рі емес, ше шен дік өнер – өз ал-
ды на же ке-да ра, синк рет ті өнер. Ше шен ха лық 
ауыз әде биетін де гі об раз ға на емес, ше шен – да-
ра шы ғар ма шы лық тұл ға.

С. Мұ қа нов Жә ні бек хан мен тұс тас Жи рен-
ше ат ты ше шен бол ға ны, оның тап қыр лы ғы ту-
ра лы қа зақ ара сын да то лып жат қан аңыз дар, әң-
гі ме лер ба рын айта ке ліп: «Ха лық тап қыр лық 
иесі Жи рен ше емес, әйелі Қа ра шаш деп көр се те-
ді» [2, 60], – деп атап өте ді. Жа зу шы пі кі рі Жи-
рен ше ту ра лы аңыз дар же лі сін де сақ тал ған мә лі-
мет тер ге то лық сәй кес ке ле ді. Жи рен ше ше шен 
мен ақыл ды Қа ра шаш ту ра лы ха лық аңыз да ры на 
та рих та бол ған да ра тұл ға лар ту ра лы де рек кө зі 
ре тін де қа ра ған да, Жи рен ше ше шен мен ақыл-
ды Қа ра шаш тың өмір де гі тұл ға ла ры ту ра лы ой 
қоз ғау дың ар тық ты ғы жоқ. Бұл – үл кен жә не ма-
ңыз ды та ри хи-фи ло ло гия лық мә се ле. 

Ә.Х. Мар ғұ лан: «Жи рен ше нің ісі – би лік, 
айтаты ны – на қыл сөз» [3, 192], – дей ді. Ғұ ла-
ма пі кі рі Жи рен ше ше шен нің шы ғар ма шы лық 
та би ға ты мен қо ғам дық қыз ме ті не тән ерек ше-
лік тің мә нін біл ді ре ді. На қыл сөз жоқ жер де ше-
шен дік бол майды, ше шен дік бол ма ған жер де 
жер де би лік те тұр майды.

Әл кей Ха қа нұлы Жи рен ше ше шен нің, ше-
шен нің, ше шен дік тің шы ғу те гі ту ра лы мы на дай 
бол жам жа сай ды: «Кас пий жа ға сын қо ныс тай-
т ын но ғай лар жыр шы ла рын «жи рен» деп атап 
кет кен. Но ғай лар ара сын да айтыла тын «Еді ге» 
жы ры Жи рен нің (жыр шы ның) аты нан айтыла-
ды. Сөйт іп, «жи рен» ес кі кез де гі жыр шы-қа-
рияның ха лық қа дір лейт ін бір аты еке ні бай қа-
ла ды. Бұ рын жи рен ат мі ніп жү ре тін бұл қа рия, 
жы раулар, бер гі хан дық құ ры лы сы ке зін де тақ-
пақ шы ше шен, жыр, «ес кі сөз айтатын қа рия» 
бол ды. Бұ рын ғы «жи рен ше жы рау» атал ған бұл 
кез де «жи рен ше ше шен» ата лып, хан ның ке ңес-
ші биі бо ла ды» [3, 193-194].

Ә. Мар ғұ лан ның бол жауы ның ғы лы ми не гі зі 
бе рік. Әсі ре се, «жи рен жы рау», «жи рен ше жы-
рау», «жи рен ше шен», «жи рен ше ше шен» ұғым-
да ры ның түп кі төр кі ні жа йын да ұсы ныл ған бол-
жам дар ғы лы ми ой лау жүйе сін де қи сын ды еке ні 
дау сыз.

Б. Адам баев Жи рен ше ше шен ді қа зақ аңыз-
әң гі ме ле рі нің бел гі лі ке йіп ке рі ре тін де қа рас ты-
ра ды, тал дау ла ры ның со ңын да мы на дай пі кір 
түйеді: «Жи рен ше ше шен – ХV-ХVІ ға сыр лар да 
өмір сүр ген та ри хи адам, өнер жә не қо ғам қай-
рат ке рі. Жә ні бек хан ның ақыл шы сы, бас уәзі рі, 

қа зақ хан ды ғын құ ру ға ат са лыс қан, оны ны ғай-
т ыс қан» [4: 117, 122].

Г.Н. По та нин «Ор та ға сыр да ғы Еуро па эпо-
сын да ғы шы ғыс тық мо тив тер» ат ты зерт теу ең-
бе гін де Еуро па жә не Шы ғыс ха лық та ры эпос-
та ры мен аңыз да рын да ғы Илья, Шо на, Қи қар 
сияқ ты тұл ға лар дың іс те рі мен сөз де рін де гі ұқ-
сас жай лар ды көр се те ке ліп: «Бу рят тың сы сын, 
моң ғол дың сэ сэн, це цен, че чен, қа зақ тың ше шен 
де ген де рі «да на» де ген ма ғы на ны біл ді ре ді. Қа-
зақ та ол «қы зыл тіл ді» де ген ма ғы на ны да бе ре-
ді. Ол түр кі-моң ғол фоль кло рын да Ерен-ше шен 
не ме се Жи рен ше-ше шен де ген кі сі ат та рын да 
эпи тет тү рін де қо сар ла нып та айтыла ды. Қа зақ-
тар дың аңыз да рын да Жи рен ше ше шен Жә ні бек 
хан ның да ныш пан уәзі рі ре тін де кө рі не ді.

Илья, Шо на, Қи қар қа та ры на та ғы бір есім-
ді қо са мын. Қа зақ тар да Қи қар дың ор нын Жи-
рен ше бас қан ға ұқ сай ды. Еги пет пат ша сы ның 
жұм бақ та ры ның бі рі қа зақ тар дың Жи рен ше сі-
нің ба сы нан өт кен іс ке сәй кес ке ле ді. Жи рен ше 
ту ра лы аңыз-әң гі ме лер қа зақ тар да ға на емес, 
ал тай лық тар ара сын да да бар. Мен қа зақ-ал тай 
аңыз да рын да ғы Жи рен ше ше шен-Ерен ше шен 
жә не моң ғол ба ты ры Ирин-сайн бір ме деп топ-
шы лай мын» [5: 595, 719, 720], – де ген ойда бол-
ды. Г.Н. По та нин Шың ғыс хан ның қа йын  ата сы 
Дай ше шен мен Ерен ше шен, Жи рен ше ше шен-
нің бір адам екен ді гі ту ра лы да бол жам жа са ды 
[5: 221,735]. Ә. Мар ғұ лан осы пі кір ді не гіз ге ала 
оты рып, оны: «Та рих тың айт уын ша, осын дай 
жи рен ше нің бі реуі ХІІ ға сыр да ғы ке рей Тұғ рұл 
хан ның бек тер бе гі бо лып, қы зы на Шың ғыс хан 
үйле не ді. По та нин бұл Жи рен ше ні Оғыз хан ның 
биі Ер Қиыл қо жа мен (Қор қыт) қа тар қояды. Та-
ри хи мағ лұ мат тар ға қа ра ған да, Шың ғыс хан ның 
Бөр те бәй біше (Бе ше, бе же) Дай ше шен нің қы зы 
бол ған. Ол Дай ше шен, По та нин айт қан дай, ке-
рей Тұғ рұл хан ның биі бол ған Жи рен ше нің өзі» 
[3, 193-194], – де ді. Қа зақ ғұ ла ма сы бұл жер де 
Г.Н. По та нин нің бол жа мын мә лі мет ре тін де ға на 
бе ріп отыр. 

Жи рен ше ше шен ту ра лы ой айт қан, пі кір біл-
дір ген зерт теу ші лер та ри хи аңыз дар ға сүйене ді, 
та ри хи аңыз дар дан өт кен та ри хи дәуір, та ри хи 
тұл ға шын ды ғы ның сі лем де рін кө ре ді, Жи рен-
ше ше шен ге аты аңыз ға ай нал ған та ри хи тұл ға 
ре тін де қа рай ды.

Г.Н. По та нин өз ең бе гін де қы ру ар де рек көз-
де рін, әлем ха лық та ры әде биеті үл гі ле рін са-
лыс ты рып, бір та лай ғы лы ми ой лар, бол жам дар 
айт ты. Зерт теу ші нің ойла ры мен бол жам да ры 
ма ңыз ды еке ні анық. Әйт се де са лыс ты ры лып 
отыр ған үл гі лер де гі ке йіп кер лер дің іс те рі мен 



ISS N 1563-0269                                               KazNU Bulletin. History series. №1 (80). 2016 297

Дә де баев Ж. және т.б.

сөз де рін де гі ұқ сас тық тар дың не гі зін де олар дың 
тү бі бір адам деп топ шы лау са лыс тыр ма лы жә-
не сал ғас тыр ма лы зерт теу теориясы ның қа зір гі 
за ман да ғы қа ғи да ла ры на сәй кес ке ле ді деп айту 
ар тық. Ұқ сас тық тар дың өзе гін қуа бер мей, Жи-
рен ше ше шен мен Ал дар кө се нің, Асан қай ғы 
мен То лы бай сын шы ның Әз Жә ні бек хан тұ сын-
да өмір сүр ге ні [6, 362-365; 7, 205-208; 8, 99-100] 
жа йын да ел есін де сақ та лып, ХІХ ға сыр да хат қа 
түс кен мә лі мет тер ді не гіз ге алу дұ рыс бол мақ. 

Шо қан Уәли ха нов тың ха лық аңыз да ры на 
сүйене оты рып: «Жә ні бек хан ның аты ның ал ды-
на ха лық тың «әз» де ген эпи тет ті қо сып айт қа ны-
на қа ра ған да, ол әді лет ті хан бол ған ға ұқ сай ды, 
оның уәзі рі ақы лы ас қан ше шен Жи рен ше екен» 
[9: 161,165], – де ген пі кі рі та ри хи та ным заң ды-
лық та ры на не гіз дел ген. Г.Н. По та нин Тар ба ға-
тай қа зақ та ры ның аузы нан жа зып ал ған бір де-
рек кө зін де дү ниеде гі ең ес кі хан Әз-Жә ні бек хан 
еке ні, хан ның Жи рен ше ше шен де ген ақыл ма ны 
бол ға ны айт ыл ған. Мұ са Шор ма нов тың айт уына 
қа ра ған да, Әз-Жә ні бек пен оның екі за ман да сы 
Жи рен ше ше шен мен Ал дар кө се ту ра лы Қар қа-
ра лы қа зақ та ры ара сын да үл кен дас тан бол ған 
[10, 158]. Г.Н. По та нин жо ға ры да көр се тіл ген-
дей: «Қа зақ тар дың аңыз да рын да Жи рен ше ше-
шен Жә ні бек хан ның да ныш пан уәзі рі ре тін де 
кө рі не ді» [5, 595], – деп, аңыз дар да кө рі ніс тап-
қан шын дық ты дұ рыс ба ға ла ды. Жи рен ше ше-
шен мен Ал дар кө се нің Әз Жә ні бек хан тұ сын да 
өмір сүр ге ні Ә. Ди ваев жи на ған ма те ри ал дар да 
да кө рі ніс тап қан [11, 65-67; 12, 84-85]. Жи рен ше 
ше шен нің өмі рі нің кей бір де рек те рін анық тау да 
бұл се кіл ді мә лі мет тер мей лін ше құн ды. 

Жи рен ше ше шен ту ра лы айт ыл ған осы ой-
лар мен пі кір лер ді жи нақ та ған да, оның бол мыс-
бі ті мі, сын-си па ты мы на дай бо лып шы ға ды: ХV-
ХVІ ға сыр лар да өмір сүр ген та ри хи адам, өнер 
жә не қо ғам қай рат ке рі; Жә ні бек хан мен, Ал дар 
кө се мен, Асан қай ғы мен тұс тас; Қа зақ хан ды-
ғын құ ру ға ат са лыс қан; Жә ні бек хан ның уәзі рі 
бол ған; ас қан тап қыр, ше шен; өзі мен қа ғыс қан, 
айт ыс қан ше шен атау лы ның бә рін жең ген; ісі – 
би лік, айтаты ны – на қыл сөз.

Ат та ры атал ған та ри хи тұл ға лар ту ра лы ел 
есін де, аңыз дар өзе гін де, та ри хи жыр лар да сақ-
тал ған мә лі мет тер ден ауыт қу не ме се олар ды те-
ріс ке шы ға ру не гіз сіз. Жи рен ше ше шен нің Әз 
Жә ні бек хан тұ сын да өмір сүр ге ні ту ра лы ха лық 
есін де, ха лық аңыз да рын да сақ тал ған мә лі мет-
тер дің та ри хи мә ні бар деп бі лу шарт. 

Қа зақ тың Жи рен ше ше ше ні – да ра тұл ға. 
Жи рен ше ше шен түр кі ха лық та ры ның та ри хи 
аңыз да рын да, жыр ла рын да өз аты мен жү ре ті ні 

рас. Туыс қан ха лық тар дың әр қай сы сы Жи рен-
ше ше шен ді өз ше ше ні ре тін де қа был дайтынын 
қа те лік ке жат қы зу дың жө ні жоқ. Жи рен ше ше-
шен нің өне рі мен өне ге сі – түр кі ха лық та ры ның 
ор тақ қа зы на сы. Туыс қан ха лық тар дың та ри хи 
аңыз да рын да ғы, жыр ла рын да ғы, қа зақ-ал тай 
аңыз да рын да ғы Жи рен ше ше шен мен Ерен ше-
шен ді Г.Н. По та нин нің бір адам деп бі луі не гіз-
сіз емес. Со ны мен қа тар мы на дай бір жай ды ес-
ке ру ар тық тық ет пей ді: Жи рен ше ше шен ту ра лы 
аңыз дар дың, әң гі ме лер дің қа лың то бы қа зақ та 
ға на сақ тал ған.

Жи рен ше ше шен ту ра лы аңыз, әң гі ме лер ді 
ел аузы нан жи нау, бас па сөз бе тін де жа риялау 
ісі ХІХ ға сыр да кең қа нат жай ды. В.В. Рад лов-
тың «Түр кі ха лық та ры ха лық әде биеті нің үл-
гі ле рін де» (1872), Ы. Ал тын са рин нің «Қыр ғыз 
хрес то ма тиясын да» (1879), Г.Н. По та нин нің 
сая хат та ры (1876-1877; 1884-1886) ба ры сын да, 
Ә. Ди ваев (1891), И. Лап тев (1900), М.Ж. Кө пей 
ба ла сы (1890-жыл дар), Н.Н. Пан ту сов жи на ған 
үл гі лер де, сон дай-ақ «Да ла уалаяты га зе тін де» 
Жи рен ше ше шен нің іс те рі ту ра лы көп те ген та-
ри хи аңыз дар, әң гі ме лер жа риялан ды. Со лар дың 
ішін де М.Ж. Кө пей ба ла сы жи на ған үл гі лер дің 
са ны да, са па сы да жо ға ры. М.Ж. Кө пей ба ла сы 
Жи рен ше ше шен нің сөз де рі мен іс те рі кө рі ніс 
тап қан аңыз дар мен әң гі ме лер дің әр қай сы сы ның 
екі ва ри ан тын қа тар жи нап, ерен ең бек сі ңір ді. 
Жи рен ше ше шен нің іс те ген іс те рі мен айт қан 
сөз де рі (то ғыз әң гі ме) «Жи рен ше» де ген ат пен 
1909 жы лы Қа зан қа ла сын да же ке кі тап бо лып 
шық ты. Жи рен ше нің іс те ген іс те рі мен айт қан 
сөз де рін жи нақ тап, құ рас ты рып, кі тап тү рін де 
бас па ға да йын да ған – Ғаб дыл ха ким Ғаб ду шев, 
бас тыр ған – аға йын ды Кә ри мов тер. Жи рен ше 
ше шен нің іс те рі мен сөз де рі нің же ке кі тап кө-
ле мін де жа рияла нуы – қа зақ ше шен дік өне рі нің 
та ри хын да ғы аса елеу лі же тіс тік тер дің бі рі. Бер-
гі ке зең де Жи рен ше ше шен нің іс те рі мен сөз де-
рі қа зақ ауыз әде биеті үл гі ле рі топ тас ты рыл ған 
түр лі жи нақ тар да, С. Сей фул лин кі тап та рын да, 
Б. Адам баев құ рас тыр ған «Ше шен дік сөз дер де», 
Н. Тө ре құ лов тың ең бек те рін де, «Ба ба лар сө зі» 
көп том дық ба сы лы мын да жа рық көр ді.

Жи рен ше ше шен нің іс те рі мен сөз де рі кө рі-
ніс тап қан та ри хи аңыз дар қа зақ ма ман да ры мен 
ға лым да ры ның із де ніс те рі нә ти же сін де бір ша ма 
то лық жи нақ тал ды. Со ны мен қа тар Жи рен ше 
ше шен нің В.В. Рад лов, Г.Н. По та нин, А. Бе лос-
лю дов се кіл ді бі лім жә не ғы лым қай рат кер ле рі 
ең бек те рі нің түр лі ба сы лым да рын да жа риялан-
ған іс те рі мен сөз де рі нің бір қа та ры бү гін гі күн-
ге де йін  қа зақ ті лін де баян дал ма ға нын ес ке ру ке-
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рек. Бұл қа тар ға Жи рен ше ше шен ту ра лы түр кі 
ха лық та ры ның түр лі ба сы лым дар да жа рық көр-
ген аңыз дар то бын қо су ға бо ла ды. 

Та ри хи өт кен дәуір лер де өмір сүр ген да на-
лар мен ше шен дер дің өмір баян дық де рек те рін 
жүйе леп, олар дың ғы лы ми өмір бая нын жа сау – 
аса ма ңыз ды ғы лы ми мә се ле лер дің бі рі. Жи рен-
ше ше шен сияқ ты та ри хи тұл ға лар дың ғы лы ми 
өмір бая нын аңыз дар, аңыз-әң гі ме лер де сақ тал-
ған мә лі мет тер не гі зін де жа сау кү мән ді бо лып 
кө рі не ті ні жа сы рын емес. Алай да ісі мен сө зі, 
өмі рі ел ау зын да аңыз ға ай нал ған тұл ға лар ға қа-
тыс ты та ри хи құ жат тар мен та ри хи де рек тер дің 
жоқ ты ғы олар дың ғы лы ми өмір бая нын жа сауға 

тоқ там бол мауға тиіс. Мұ ра ғат тық құ жат тар құн-
ды де рек кө зі қыз ме тін ат қа ра ты нын да сөз жоқ. 
Та ри хи де рек кө зі жоқ жер де та ри хи өт кен дәуір-
лер де жа са ған тұл ға лар дың ғы лы ми өмір бая нын 
жа сауды қиял-ға жа йып  іс тей қа был дау не гіз сіз. 
Жи рен ше ше шен өмі рін де, Жи рен ше ше шен нің 
ғы лы ми өмір бая нын жа сау ісін де мұн дай қиял-
ға жа йып  іс тей бо лып кө рі не тін де рек сіз дік жоқ. 
Жи рен ше ше шен нің іс те рі мен сөз де рі кө рі ніс 
тап қан ұлан-ғайыр аңыз дар әле мі із де ген адам ға 
өл шеусіз мол мә лі мет тер бе ре ді. Осы мә лі мет тер 
не гі зін де Жи рен ше ше шен өмі рі нің бар лық ке-
зең де рін бол ма са да, бас ты ке зең де рін си пат тау-
дың ғы лы ми жә не прак ти ка лық ма ңы зы үл кен.
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Әл-Фа ра би мем ле кет жә не  
би леуші лер жа йын да

Ма қа ла да ав тор лар әл-Фа ра би дың мем ле кет ту ра лы та ри хи көз-
қа рас та рын көр се те ді жә не тал дайды. Та қы рып ты ашу ба ры сын-
да әл-Фа ра би дың таң дау лы адам дар ту ра лы не гі з гі тұ жы рым да ры 
көр се ті ліп, олар дың қа та ры на жас ке зі нен бі лім мен тә жі ри бе лер ді 
игер ген имам дар мен би леуші лер, со ны мен қа тар ғы лым ға икем ді лер 
жат қы зыл ған. Осы дан ке йін  са ты лы түр де ең тө мен гі мем ле кет тік 
лауа зым ды иеле ну ден бас тап бір тін деп жо ғар ылай бе ре тін жә не жа-
сы на қа рай ең жо ғар ғы сы мен аяқ та ла тын мін дет ті түр де гі тә жі ри бе 
бас та ла ды. Ав тор лар әл-Фа ра би дың көз қа рас та ры не гі зін де мем ле-
кет ті бас қа ру дың не гіз гі қа ғи дат та рын ашып көр се те ді. Қо ры тын ды 
бө лі мін де ав тор лар әл-Фа ра би ең бе гі нің елі міз дің дам уына ти гі зер 
ма ңы зы ту ра лы өзін дік ұстаным да рын жа са ған.

Түйін сөз дер: әл-Фа ра би, мем ле кет, заң, би лік, бас шы.

Sydykov E.B., Sayabaev D.K.

Al-Farabi on the state  
and rulers

In the article the authors show and analyze the historical views of 
al-Farabi on the state. In disclosing the theme outlines the key findings of 
al-Farabi on the chosen people, which include imams, and rulers, as well 
as simply the ability in the sciences, with adolescence should accept a full 
course of training and skills. This is followed by immediate practice that 
they start with the lowest classes of civil service positions, consistently 
passing on higher and the highest end to which a person can qualify by 
age. The authors, based on the views of al-Farabi reveal basic principles 
of management of the state. In the final part of the authors made their 
conclusions about the value of the works of al-Farabi to development of 
our country.

Key words: Al-Farabi, the state, the law, the government, the head.

Сы ды ков Е.Б., Саябаев Д.К.

Аль-Фа ра би 
 о го су да рс тве и пра ви те лях

В статье ав то ры по ка зы вают и ана ли зи руют ис то ри чес кие  
вз гля ды аль-Фа ра би о го су да рс тве. При раск ры тии те мы обоз на че-
ны ос нов ные вы во ды аль-Фа ра би об изб ран ных лю дях, в чис ло ко-
то рых вхо дят има мы и пра ви те ли, а так же прос то спо соб ные к нау-
кам. Пос ле это го сле дует не пос ред ст вен ная прак ти ка с са мых низ ких 
го су да рст вен ных долж нос тей, пос ле до ва тель но пе ре хо дя на бо лее 
вы со кие, и за кан чи вая наи выс шей, на ко то рую та кой че ло век мо жет 
пре тен до вать по воз рас ту. Ав то ры на ос но ве вз ля дов аль-Фа ра би 
раск ры вают ос нов ные прин ци пы уп рав ле ния го су да рс тва. В зак лю чи-
тель ной час ти ав то ры сде ла ли свои вы во ды о зна че нии тру дов аль-
Фа ра би для раз ви тия на шей ст ра ны. 

Клю че вые сло ва: аль-Фа ра би, го су да рс тво, за кон, влас ть, гла ва.
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Бір не ше ға сыр дан бе рі әл-Фа ра би мұ ра сы әлем дік көр кем 
ойға өз үле сін қос қан шы ғар ма шы лық мұ ра ның қа та ры на жа-
та ды. Осын дай биік ру ха ни өсу біз дің қа зақ та ри хы ның өт ке-
ні мен оның да муы әл-Фа ра би мұ ра сы мен са бақ та са тын ды ғы 
ақи қат. Сон дық тан да оның қа зір гі кез де гі мұ ра сы сан-са ла лы 
гу ма ни тар лық – пе да го ги ка лық ар на лар бо йын ша қа зақ ға лым-
да ры ның зерт теуі мен әл-Фа ра би дің әр бір ғы лы мы ның ар на сы 
ай қын да лып, ол біз дің елі міз дің ру ха ни игі лі гі не айна лу да. 

Мем ле кет тің та би ға ты мен мә нін қа зақ хал қы на тү сін ді ру-
де ма ңыз ды рөл ат қар ған әл-Фа ра би ең бек те рі: Жа ра ты лыс тың 
бас тауы, бі рін ші се бе бі Ал ла та ға ла, Құ дай деп есеп тей оты ра 
әл-Фа ра би жер де гі тәр тіп тер ді өз гер ту ге, жақ сар ту ға адам дар-
дың өз де рі жа уап ты деп бі ле ді. Әл-Фа ра би дің мұ ра сы фи ло со-
фия ғы лы мы үшін ға на емес та рих ғы лы мы үшін де ма ңыз ды. 
Оның мем ле кет тік құ ры лыс ту ра лы көз қа рас та ры, адам зат қо-
ға мын да мы ту ту ра лы пі кір ле рі бү гін гі қо ғам ның та ри хи та ны-
мын қа лып тас ты ру үшін, мем ле кет тің қа лып тас уын ың теория-
лық мә се ле ле рін дұ рыс тү сі ну үшін қа жет ті. Х ға сыр да өмір 
сүр ген әл-Фа ра би адам зат тың та ри хи тә жі ри бе сі не, өзі не де йін-
гі фи ло со фия лық ойға сүйене оты рып мем ле кет ту ра лы адам-
зат тың тү сі ні гі нің дам уына ық пал ет ті.

Өзі нің түр кі хал қы ның өкі лі екен ді гін айт ып отыр ған әл-Фа-
ра би би дің Қа зақ стан же рін де өмір ге кел ген ді гі ақи қат. Оның 
көз қа рас та ры на Х ға сыр да ғы қа зақ же рін де бол ған мем ле кет тік 
құ ры лыс тың да әсе рі бол ды деп есеп тей міз. Оның «Қайы рым-
ды қа ла тұр ғын да ры ның көз қа рас та ры ту ра лы трак тат тар» жә-
не «Аза мат тық сая сат» ең бек те рі нің мем ле кет та би ға тын ашу-
да ғы ма ңы зы зор.

Ұлы ба ба мыз дың пі кі рі бо йын ша адам зат тың та ри хы оның 
тоқ тау сыз же тілуін ің та ри хы. Ал, «адам же ті луі, да му үшін 
оған көп нәр се лер ке рек. Ол өзі же ке да ра же те ал майт ын нәр-
се лер ге, адам дар дың бір лес ті гі ар қа сын да же те ді. Бас қа адам-
дар да оған осын дай тәуел ді лік те бо ла ды. Сон дық тан бір ле сіп, 
бір-бі рі не кө мек те се тін адам дар өз де рі нің өмір сүр уіне қа жет ті 
мә се ле лер ді бір ле сіп қа на ше ше ала ды. Же ке ле ген адам дар бір-
ле сіп қыз мет ету ба ры сын да же ті лу ге қол жет кі зе ді,» – деп жаз-
ды әл-Фа ра би [1, 303 б.].

ӘЛ-ФА РА БИ МЕМ ЛЕ КЕТ 
ЖӘ НЕ БИ ЛЕУШІ ЛЕР 

ЖА ЙЫН ДА
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Әл-Фа ра би мем ле кет жә не би леуші лер жа йын да

Ұлы ой шыл қауым дар ды үш түр ге бө ле ді: 
ұлы, ор та ша, кі ші. Ұлы қо ғам да бел гі лі бір жер-
ді ме кен де ген адам дар дың жиыны. Ор та ша қо-
ғам – бір ха лық тың жиын ты ғы. Ал, кі ші қо ғам 
қа ла ның бел гі лі бір бө лі гін ға на қам ти тын адам-
дар дың жиын ты ғы. Олар квар тал дар ға, кө ше лер-
ге бө лі ніп адам дар дың ме ке нін құ рай ды. Же ке 
адам дар дың да муы ұлы қо ғам ды құ райт ын қа ла-
да ға на бо луы мүм кін деп есеп тейді әл-Фа ра би. 
Де мек, оның ойын ша мем ле кет жақ сы да мы ған 
қа ла. Адам дар бір-бі рі не кө мек те сіп, ық пал да сып 
өмір сү ре тін қа ла қайы рым ды қа ла. Ал, адам дар 
ба қыт ты бо лу үшін бір-бі рі не кө мек те сіп өмір ке-
шу ді қа ла са қайы рым ды қо ғам бол ға ны.

Қайы рым ды қа ла же тіл ген ағ за ға ұқ сас, оның 
бар лық мү ше ле рі бі рін-бі рі то лық ты рып тір ші-
лік иесі нің өмі рін сақ тап, оны мән ді ете тү се ді, – 
деп есеп тейді әл-Фа ра би [1, 305 б.]. Ой шыл дың 
пі кір ле рі нің дұ рыс ты ғын көп те ген мық ты мем-
ле кет тер дің та ри хи тә жі ри бе ле рі дә лел деп ке-
ле ді. Шын ды ғын да мем ле кет тің әр бір ор ган ның 
өзі не тән төл қыз мет те рі бар. Олар ды бас қа ме-
ке ме лер ал мас ты ра бас та са мем ле кет тің жал пы 
дам уына зияны тиеді. Ел де гі бар лық ме ке ме лер 
ең ше шу ші ме ке ме ге ба ғын ға ны тиім ді. Ше шу ші 
фи гу ра пат ша, хан, им пе ра тор, пре зи дент бо луы 
мүм кін. Олар қо ғам да ғы, мем ле кет те гі ең бас ты 
мә се ле лер мен ға на айна лы су ға мін дет ті. Пат ша-
ға ең жа қын адам дар осы не гіз гі мін дет тер ді ше-
шу ге өз жағ дайла ры на, мүм кін дік те рі не қа рай 
кө мек те се ді. Ал, екін ші дең гейде гі адам дар бі-
рін ші дең гейде гі бас шы лар ға не гіз гі мін дет тер ді 
ше шу ге жұ мыс жа сай ды, үшін ші дең гей бар лық 
іс тер де екін ші дең гейде гі қыз мет кер лер дің өз 
жұ мыс та рын ойда ғы дай ат қар уын  қам та ма сыз 
етіп оты ра ды [2].

Әл-Фа ра би бір лес тік тің дам уын ан туын дай-
т ын та лап тар мен мақ сат тар та би ғи құ бы лыс деп 
бі ле ді. Се бе бі, олар адам дар дың та би ғи та лап-
та ры нан пай да бо ла ды. Адам дар ды ор тақ мақ-
сат тар ды орын дау ға ар нал ған ерік бі рік ті ре ді. 
Бү гін гі мем ле кет тік құ ры лыс та ри хи тұр ғы сы-
нан қа ра сақ адам дар дың ор тақ ер кін, мақ сат та-
рын Конс ти ту ция мен заң дар бе кі те ді. Конс ти-
ту циялық қа ғи дат тар мен прин цип тер та ри хи 
шын дық пен, адам дар дың қо ғам дық-саяси мұ-
рат та ры мен, құн ды лық та ры мен не ғұр лым бай-
ла ныс ты бол са, ха лық тың ор тақ мақ сат тар ды 
қол дауы со ғұр лым бел сен ді бо ла ды. Әл-Фа ра би 
осы күр де лі заң ды лық ты Х ға сыр да-ақ сол кез-
де гі та ри хи жә не саяси тә жі ри бе лер дің не гі зін де 
өте те рең тал дап көр се тіп бе ре ала ды.

Та рих та ғы бі рін ші бас шы ның ше шу ші рө лін 
әл-Фа ра би на зар дан тыс қал тыр май ды. Бі рін ші 

бас шы на ғыз же тіл ген, бас қа лар дан әл деқай да 
озық тұл ға бо луы тиіс. Ол өзі бас қа ра тын дар дан 
биік дең гейде. Осын дай бас шы қа ла лық бір лес-
тік ті ойда ғы дай би лей ді. Қа ла ны, мем ле кет ті кім 
кө рін ген бас қа ра ал май ды. Ол үшін адам ның 
бас қа ру ға да йын ды ғы бо луы ке рек. Со ны мен қа-
тар осын дай күр де лі ағ за ны бас қа ру ға ерік-жі ге-
рі де күш ті бол ға ны қа жет. Бас қа ру та би ға ты нан 
осы іс ті қа лайт ын адам ға бұйыра ды. Қа ла ны би-
леу ерек ше өнер. Ол – қыз мет өне рі. Қайы рым-
ды қа ла бас шы ла ры бас қа ру өне рін ха лық игі лі-
гі не жұм сайды.

Пат ша ның, қа ла ба сы ның бо йын да бо лу ға 
тиіс ті мұн дай са па лар тәуел сіз мем ле кет ті құ-
ру дың, қа лып тас ты рып да мы ту дың қай нар кө зі 
бо ла ды. Әл-Фа ра би дің Қайы рым ды қа ла сы ның 
үл гі сі қан дай да бол ма сын мем ле кет үшін ма-
ңыз ды. ХХ ға сыр дың 70-ші жыл да ры нан бас тап 
Қа зақ стан ның зиялы қауымы та ныс бол ған әл-
Фа ра би ең бек те рін де гі идея лар дың, ұсы ныс тар 
мен пі кір лер дің ел дің тәуел сіз кел бе тін қа лып-
тас ты ру ісін де ма ңы зы зор бол ды. Әл-Фа ра би дің 
қайы рым ды қа ла тұр ғын да ры ту ра лы кон цеп ту-
ал дық дү ниета ны мы сөз жоқ Қа зақ стан хал қы-
ның қо ғам дық-саяси, ру ха ни-әлеу мет тік көз қа-
рас та рын да мы тып, тәуел сіз дік тің теория лық 
не гіз де рінің бі рі не ай нал ды.

Та ри хи тә жі ри бе ден, қо ғам дық-саяси ой дың 
же тіс тік те рі нен үл гі-өне ге ал ған мем ле кет тер ға-
на тиім ді да му жо лы на тү сіп, күш ті мем ле кет тер 
қа та ры на қо сы ла ала ды. Сон дық тан әл-Фа ра-
би дің ұсын ған идеяла рын Қа зақ стан ға на емес, 
бүт кіл өр ке ниет ті адам зат бас шы лық қа ала ды. 
Сол се беп ті, Әл-Фа ра би ді әлем дік ой та ри хын-
да Арис то тел ден ке йін гі екін ші ұс таз ре тін де 
ба ға лай ды. Оның ойла ры мен ұсы ныс та ры ның 
дұ рыс ты ғын көп те ген мы сал дар мен дә лел дей 
ала мыз. Әл-Фа ра би бі рін ші бас шы е рек ше же-
тіл ген. Оны бас қа лар би леп ке те ал май ды. Се бе-
бі, бас қа лар ол ойла ған ой-пі кір лер дә ре же сі не, 
оның қор ша ған ор та ны тү сі ну дең ге йіне кө те рі-
ле ал май ды. Оның із де нім паз са на сы көп те ген 
ұғым дар ды мең гер ген. Бас қа ру ба ры сын да оның 
на за ры нан қан дай да бол ма сын ма ңыз ды мә се ле 
тыс қа ры қал майды, – деп көр се те ді [1, 313 б.].

Әл-Фа ра би айт қан дай адам ның із де нім паз 
ақы лы оның қо ғам мен та би ғат тың қыр-сыр-
ла рын не ғұр лым то лы ғы рақ тү сін уіне кө мек-
те се ді. Қайы рым ды қа ла бас шы сы өзі тү сін ген 
құ бы лыс тар ды әде мі, тү сі нік ті сөз дер мен жет-
кі зе ала тын ше шен бо луы дұ рыс. На ғыз бас шы 
ха лық ты жә не қа ла ны ба қыт қа бас тайды жә не 
ба қыт қа же ту дің жол да рын көр се ту ге қа бі лет ті. 
Қайы рым ды қа ла ның бас шы сы ның он екі та би ғи 
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са па ла ры бо ла ды. Бас шы ның ден сау лы ғы жақ сы 
бо лып, өзі не жүк те ле тін іс тер ді ер кін жү ріп ше-
шу ге қа бі лет ті бол ға ны жақ сы. Со ны мен бір ге 
көр ге нін, ес ті ге нін ұмыт пайт ын зе рек, әр бір құ-
бы лыс ты те рең тү сі не бі ле тін сұң ғы ла, бі лім ге, 
оқу ға құш тар, жа ңа лық ты із деутен жа лық пай - 
т ын, шын дық ты сүйе тін, өті рік пен жа ғым паз-
дар дан ау лақ жү ре тін, абы ройы мен арын сақ-
тайт ын, адам дар ға қам қор бо ла бі ле тін, жа зық-
сыз жә бір леу ге жол бер мейт ін, әді лет сіз дік пен 
өті рік ке қа тал, өзі нен ке йін гі лер ге қа тал та лап 
қоя бі ле тін, бір бет кей, бі рақ қа жет кез де ше гі ніс 
жа сай бі ле тін, қор қы ны шы мен әл сіз ді гі жоқ бо-
луы ке рек де ген та лап тар ды қояды. Атал ған 12 
та лап, са па адам ның іш кі қа сиет те рі нен, та би-
ға ты нан ке ле ді. Бас шы ның оқу, бі лі мі, іс кер лі гі 
оның са па ла рын аша ды. Олар ке ле сі дей:

1. Тән ерек ше же тіл ген түр лі іс-әре кет ті нә-
ти же лі етіп орын дау ға ың ғай лы бейім бо луы;

2. Не ні бол са да жақ сы айы рып, тез тұ жы-
рым ға ке ле ала тын;

3. Өзі нің тү сі ніп, сез ге нін кө ріп, біл ге нін есі-
не жақ сы сақ тай ала тын;

4. Кө ре ген ойлы, тал ғам паз, ақыл ды адам бо-
луы;

5. Ойын  анық, дәл бе ре ала тын, көр кем сөй-
лей ала тын ше шен;

6. Ілім-бі лім ді, оқу-ғы лым ды жан тә ні мен, 
ұң ғыл-шұң ғы лын ақыл-ой жұ мы сы ның үл кен 
бей не тін тек ләз зат са найт ын адам;

7. Қай да жүр се де өте ұс там ды;
8. Өті рік-өсек ті, мыл жың дық ты жек кө ріп, 

шын дық ты, әділ дік ті бар ын та сы мен сүйе бі лу;
9. Өр кеуде лі, жан мен арын бір дей кір шік сіз 

ұс тайт ын адам; 
10. Мал-мү лі кк ке, дү ние-жи һаз ға, мән сіз 

ұсақ тір ші лік ке қы зық пау; 
11 . Та би ға ты нан әділ, шы найы, шын шыл;
12. Бас қа ға дау, өзі не де қия нат қы ңыр-қи қар 

бол май, әр кез ше шім ге ке ле ала тын бай сал ды ғы 

мен ба тыл ды ғы қа тар жү ре ала тын, қор қы ныш 
пен үрей ге жол бер мейт ін адам [3].

Әл-Фа ра би қайы рым ды қа ла ға қар сы қайы-
рым сыз, әді лет сіз, қа раң ғы қа ла бо ла ды. Он да 
бар лы ғы ке рі сін ше. Оның бас шы ла ры бар лы-
ғын ке рі сін ше жа са ған дық тан хал қы ба қыт тың 
не екен ді гін біл мейді. Қа раң ғы лар дың қа ла сы 
қа жет ті лік тер қа ла сы, айыр бас қа ла сы, ба қыт-
сыз дың қа ла сы, мақ тан шақ тың қа ла сы, би лік ке 
құ мар лық қа ла сы бо лып бө лі не ді. Мы са лы, қа-
жет ті лік тер қа ла сы тән ге ке рек тер ді: та мақ ты, 
киім ді, ішім дік ті, жы ныс тық қа ты нас тар ды ға на 
қа лай ды. Айыр бас қа ла сын да тек бай лық қа ұм-
ты лу ма ңыз ды. Мақ тан шақ тар қа ла сын да іс тер 
тек мақ тау үшін жа са лы на ды. Біз ді бас қа лар та-
нып, үл гі ет се екен деп мақ та на ды. Би лік ке құ-
мар қа ла бас қа ха лық тар ды ба ғын дыр сам, өзім 
еш кім ге ба ғын ба сам деп көк сейді [4].

Қайы рым сыз қа ла лар дың бас шы ла ры қайы-
рым ды қа ла бас шы ла ры нан мүл дем бө лек. Олар 
мем ле кет те рін мақ тан, өті рік, зор лық-зом бы лық 
үшін пай да ла на ды. Қайы рым сыз қа ла лар да жақ-
сы лық пен әді лет тің дәс тү рі жоқ. Ал, қайы рым ды 
қа ла ның бас шы сы ның жақ сы іс те рін ке ле сі бас шы 
жал ғас ты ра ды. Сонда бір тұ тас жақ сы ның дәс тү рі 
жал ға са ды. Бұ лай бо луы ха лық тар дың ұзақ ба қыт-
ты өмір сүр уін ің ке пі лі бо ла ды, – дей ді ұлы ой шыл.

Әл-Фа ра би ең бек те рін де гі ой лар дан мем ле-
кет ті құ ру, ұйым дас ты ру, бас қа ру мә се ле ле рі ха-
қын да пай да лы бі лім ала мыз. Ол бі лім Қа зақ стан 
мем ле кет ті лі гін ны ғайтуға кө мек те се тін тә жі ри-
бе лік іс тер ге ұла суы дау сыз. Сон дық тан түр кі 
хал қы ның ұлы ойшы лы ның пі кір ле рі нің теория-
лық қа на емес прак ти ка лық ма ңы зы бар. Қа-
зақ стан мем ле ке ті Қайы рым ды қа ла үл гі сін де гі 
мем ле кет, ал ел бас шы ла ры осын дай қа ла ның 
бас шы ла рын дай бо луы тиім ді да му дың ке пі лі 
бо ла ды. Бү гін гі Қа зақ стан да муы үшін Әл-Фа ра-
би дің та ри хи, фи ло со фия лық, эти ка лық мұ ра ла-
ры өз құн ды лы ғын бір мыс қал да жой ған жоқ.
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Тұр ға раева Г.М.

Ах мет Байт ұр сы нов тың қа зақ 
хал қы ның азат ты ғы үшін  

кү ре сі (1916 ж.)

Ұсы нып отыр ған ма қа ла Ах мет Байт ұр сы нов тың қо ғам да ғы саяси 
қыз ме ті нің бел сен ді лі гі әсі ре се төң ке ріс ал дын да елі міз де бо лған 
саяси оқи ға лар тұ сын да ар та тү сіп, әсі ре се 1916 жыл ғы ұлт-азат-
тық кө те рі лі сі ке зін де ұс тан ған ба ғы ты жә не қыз ме ті ту ра лы бол мақ. 
Ах мет қа зақ қо ға мын да ұлт тық бос тан дық үшін кү рес тің жол да ры 
мен әді сі не көз қа ра сын жа ңа ша қа лып тас ты рып жә не кү рес ті жа ңа 
әдіс ке кө ші ріп, са на лы түр де ұйым дас ты ру ды көз де ді. Ең ал ды мен 
май дан ға қа ра жұ мыс қа алын ған жі гіт тер ге қыз мет көр се ту ден бас-
та ды. Ол май дан ның қа ра жұ мы сы на алын ған қа зақ жі гіт те рін қол-
дау үшін «Қа зақ» га зе ті ар қы лы зиялы қауым ға үн деулер тас тап, жұ-
мыс қа алын ған жі гіт тер дің киім-ке ше гін бү тін деп, жол ға шы дам ды 
азық-тү лік пен қам дап, ат та нып ба ра жат қан жі гіт тер дің ден сау лы ғын 
ме ди ци на лық тек се ру ден өт кі зіп, кем-ке тіс тік те рін то лық ты рып жә-
не олар ға тиіс ті үкі мет орын да ры ның на за рын аударт қа ны жа йын да 
баян дал мақ. Жұ мыс қа алын ған жі гіт тер дің саяси та ны мы мен бел сен-
ді лі гі ар тып, олар Ах мет бас та ған зиялы қауым ның ық па лы мен «Ер кін 
Да ла» ат ты саяси ұйым құ ра ды. Ұлт зиялы сы ның көз де ген мақ са ты 
– май дан жұ мы сы нан орал ған жі гіт тер дің мұқ таж да ры на жә не олар-
дың жа қын да ры на қа жет ті кө мек көр се ту бол ды. 

Түйін сөз де р: ұлт, азат тық, зиялы қауым, май дан, қо ғам, қа ра жұ мыс.

Turgarayeva G.M.

Fighting Ahmet Baitursynov 
for the Kazakh people’s 

independence (1916)

The article deals with the rise of a new social and political activities 
Ahmet Baitursynov, especially during the national liberation uprising of 
1916 in the struggle for the independence of the Kazakh people. At Ahmet 
forming new views and methods of struggle for the independence of the 
Kazakh people and their socio-political activities, he begins by providing 
possible assistance mobilized guys dirty work at the front line. He repeat-
edly refers to the people to provide all possible assistance and support 
jigits-conscripts. He organizes a medical examination horsemen, provides 
food, clothing, and draws attention to the position of the king’s officials al-
ready working on draft work horsemen. With Ahmet Kazakh intelligentsia 
organized political body «Erkin Dala». The purpose of Ahmed – to provide 
possible assistance to demobilized jigits and their families.

Key words: nation, independence, intelligence, front, company, dirty 
work.

Тур га раева Г.М.

Борь ба Ах ме та Байт ур сы но ва 
за не за ви си мос ть ка за хс ко го 

на ро да (1916 г.)

В статье расс мат ри вает ся под ъем об ще ст вен но-по ли ти чес кой 
дея тель ности Ах ме та Байт ур сы но ва, осо бен но в пе ри од на циональ-
но-ос во бо ди тель но го вос стания 1916 го да в борь бе за не за ви си-
мос ть ка за хс ко го на ро да. У Ах ме та фор ми руют ся но вые вз гля ды и 
ме то ды борь бы за не за ви си мос ть ка за хс ко го на ро да, и свою об ще ст-
вен но-по ли ти чес кую дея тель ность он на чи нает с ока за ния по силь ной 
по мо щи мо би ли зо ван ным джи ги там на прифрон то вой по ло се. Он 
неод нок рат но об ра щает ся к на ро ду с при зы вом ока зать по силь ную 
по мощь и под держ ку джи ги там-при зыв ни кам. Он ор га ни зо вы вает 
ме ди ци нс кий ос мотр джи ги тов, обес пе чи вает про дук та ми пи та ния, 
одеж дой и зас тав ляет об ра тить вни ма ние царс ких чи нов ни ков на 
по ло же ние уже ра бо тающих на чер но вых ра бо тах джи ги тов. С по-
мощью Ах ме та ка за хс кая ин тел ли ген ция ор га ни зо ва ла по ли ти чес кий 
ор ган «Ер кин Да ла». Цель Ах ме та – ока зать по силь ную по мощь де мо-
би ли зо ван ным джи ги там и их семьям.

Клю че вые сло ва: на ция, не за ви си мос ть, ин тел ли ген ция, фронт, 
об ще ст во, чер но вая ра бо та.
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Ах мет Байт ұр сы нов тың қо ғам да ғы саяси қыз ме ті нің бел-
сен ді лі гі әсі ре се төң ке ріс ал дын да елі міз де бол ған саяси оқи-
ға лар тұ сын да ар та түс ті, әсі ре се 1916 жыл ғы ұлт-азат тық кө-
те рі лі сі ке зін де ұс тан ған ба ғы ты жә не қыз ме ті ерек ше бол ды. 
Айт ар бол сақ, Бі рін ші дү ниежү зі лік со ғыс тұ сын да күй зе ліс ке 
ұшы ра ған ха лық тың жағ да йына қо са «қа зақ тан сол дат ала ды 
екен» де ген ел іші не та ра ған қауе сет тер ха лық ты шо шын ды-
ра түс кен кез де сен дей са пы ры лыс қан ха лық қа сеп ті гі тиер ме 
де ген се нім мен ұлт зиялы сы «Қа зақ» га зе ті ар қы лы өзі нің ма-
қа ла ла рын жа риялай бас та ды. Со лар дың ішін де ха лы қа ра лық 
та қы рып қа ар нал ған «Со ғы су шы пат ша лар», «Бұл за ман ның 
со ғы сы», «Со ғыс жайы нан» [1] ат ты ма қа ла ла рын да әлем дік 
со ғыс тың шы ғу се беп те рін тү сін ді ріп жә не со ғыс қа қа ты су шы 
мем ле кет тер дің күш сал ма ғын са лыс тыр ма лы түр де қа рас ты-
рып өз ойын  ха лық қа жет кі зіп отыр ды.

Әлеу мет тік жә не ұлт тық ез гі нің кү шеюі, сон дай-ақ со ғыс 
ту дыр ған қиын шы лық тар ға бай ла ныс ты ха лық тың қайыр-
шы ла нуы, ел де қым бат шы лық пен аш тық тың кең етек жаюы 
ша руа хал қы ның та ра пы нан на ра зы лық ту ғы зды. Ха лық тың 
ереуіл қоз ға лы сы ның, ша руалар дың аг рар лық жә не ұлт тық ез-
гі ге қар сы кү ре сі нің жа ңа кө те рі лі сі бас тал ды. Кө те рі ліс тің бас-
талуына Ре сей лік пат ша үкі ме ті нің 1916 жылғы 25 мау сым да ғы 
Қа зақ стан мен Ор та лық Азия ның жер гі лік ті ха лық та рын май-
дан ше бін де гі қа ра жұ мыс қа ша қы ру ту ра лы жар лы ғы түрт кі 
бол ды. Алай да, Ре сей лік пат ша үкі ме ті нің заң да ры бо йын ша 
шет ай мақ тар да ғы отар өл ке ха лық та ры әс кер ге алын байт ын. 
Оның се бе бі, пат ша үкі ме ті бұ ра та на ха лық тың қо лы на қа ру бе-
ру ге сен бейт ін. Де ген мен, пат ша үкі ме ті бұ ра та на ха лық тар ды 
май дан ше бін де гі қа ра жұ мы сы на, яғ ни қор ға ныс тар, оқ па на 
қа зу ға, ағаш ке су ге, қор ға ныс қа қыз мет ете тін ме ке ме лер ге жұ-
мыс жа сауға ша қы ру ға мәж бүр бол ды. 

Пат ша жар лы ғы на сәй кес қа ра жұ мыс қа қа зақ өл ке сі нен ең-
бек ке жа рам ды 19 бен 43 жас ара лы ғын да ғы ер аза мат тар алы-
ну ға тиіс ті бол ды. Пат ша үкі ме ті қа зақ тар ме кен де ген бар лық 
об лыс тар дан 240 млн. жуық адам алу ды көз де ді. Со ның ішін де 
қа зақ өл ке сі нен бі рін ші ке зек те Сыр да рия мен Же ті су об лыс та-
ры нан – 1.329.645 адам ала мыз деп жос пар ла ды [2]. Бұл жос-
пар ды ге не рал-гу бер на тор Ку ро пат кин да йын дап, пат ша үкі-

АХ МЕТ  
БАЙТ ҰР СЫ НОВ ТЫҢ 
ҚА ЗАҚ ХАЛ ҚЫ НЫҢ 

АЗАТ ТЫ ҒЫ ҮШІН  
КҮ РЕ СІ (1916 ж.)
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Ах мет  Байт ұр сы нов тың қа зақ хал қы ның азат ты ғы үшін  кү ре сі (1916 ж.)

ме ті нің Іш кі іс тер ми ни ст рлі гі нің Бас шта бын да 
қа ра жұ мыс қа алу тәр ті бі ту ра лы 16 бө лім нен 
тұ ра тын заң жо ба сын құ рас тыр ды. Заң жо ба сын 
тал қы ла мас тан бұ рын Әс ке ри ми ни стр Су хом-
ли нов ке іс тің жағ дайы мен та ны сып шы ғу ды тап-
сыр ған. Іс пен та ныс қан нан ке йін  Су хом ли нов 
1914 жыл дың шіл де айын да Мем ле кет тік Ду ма 
аты на өзі нің көз қа ра сын біл ді ре тін баян да ма-
сын да: «қа зақ тар дың мә де ниеті тө мен, орыс ша 
біл мейді, жа зу та ны май ды, сол дат та ма ғын та-
мақ сын бай ды, әс кер қыз ме ті не шы да май ды, бұ-
лар соң ғы кез де па нис ла мизм ру хын да тәр биеле-
ніп отыр» [2, 10-п.], – деп өзі нің се нім сіз ді гін 
біл дір ді. Әс ке ри ми ни стр дің ұсы ны сы бо йын ша 
атал ған мә се ле Ом бы, Тор ғай ге не рал-гу бер на-
тор лық та ры ның ке ңе сін де тал қы лауға түс кен. 
Атал ған екі ге не рал-гу бер на тор лық тың ке ңес-
кен пі кір ле рі нің қор тын ды сы Пе тер бург бас па-
сө зін де жа рық көр ді. Он да: «қа зақ тар ды пат ша 
үкі ме ті не адал деу ге бол майды. Соң ғы жыл да ры 
олар дың ара сын да па нис ла мизм ба ғы ты кү ше йіп  
ке ле ді, сон дық тан қа зақ тар сол дат бо лып әс кер 
қа та ры на кі ріс се дұш па ны мыз кө бейеді. Қа зақ-
тар дың мә де ниеті тө мен, орыс ті лін біл мейді, 
әс кер ісін үйре ну ге ақыл-па ра са ты же тіл ме ген. 
Олар ды жақ сы оқы ту шы ар қы лы орыс тәр ті бі не 
көн ді ру қа жет, ... қа зақ тар әс кер ге алу ға се нім сіз, 
... әс кер лік қыз мет ті өтеу ге даяр лы ғы жет пейді. 
Олар ды ер те рек орыс тан ды ру қа жет» [2, 12-п.] 
– деп, бұ рын нан көз деп кел ген мақ сат та рын жа-
йып  сал ды. Олар қа зақ хал қы саяси се нім сіз, 
жау лық пи ғыл да, сон дық тан олар дың қо лы на қа-
ру-жа рақ бе ріп әс ке ри іс ке үйре ту саяси тұр ғы-
дан қа те лік де ген ше шім ге кел ге нін жә не үне мі 
осын дай ойда бол ған да рын жа сыр ма ды. Жо ға-
ры да атал ған екі ке ңес тің ше шім де рі не сүйе ніп, 
пат ша үкі ме ті Мем ле кет тік Ду ма ға да йын да ған 
баян да ма сын да қа зақ тар дың сол күн ге де йін  Ре-
сей ге жау лық пи ғыл да бо лып кел ген ді гін айт ып, 
оның се бе бін: «Осы күн ге де йін  мал ба ғып отыр-
ған жер ле рін өз мүл кі һәм ата ме ке нім деп бі ле ді, 
же рі алын ған ға лаж сыз ға на кө не ді» [2, 40-п.], – 
деп айта ке ліп, баян да ма со ңын да « қа уіп сіз дік ті 
сақ тап, ың ғай лы уа қыт кел ген ше Орал, Тор ғай, 
Се мей, Түр кіс тан уалаят та рын да ғы бес об лыс-
тың қа за ғын әс кер лік қыз мет ке алу ды шек те-
те тұр ған дұ рыс» [3], – де ген ше шім ге кел ген. 
Қаулы да қа зақ тар ды қа ра жұ мыс қа ша қы ру ды 
15 қыр күйек ке де йін  ше ге ре тұр ға ны айтыла-
ды. Ре сей лік пат ша үкі ме ті нің мұн дай қаулы ны 
қа был да ға ны нан ұлт зиялы сы Ах мет ха бар сыз 
еді. Сон дық тан да бас па сөз бе тін де қа зақ тан қа-
ра жұ мыс қа адам алу мә се ле сі тек 1915 жыл дан 
бас тап ға на пай да бол ған. Ах мет га зет ке бер ген 

ма қа ла ла рын да бұл іс тің тек жа ғым ды жә не жа-
ғым сыз тұс та рын тал қы ға сал ған. Ах мет тің «Қа-
зақ тан сол дат алу ту ра лы» де ген ма қа ла сы оқыр-
ман дар ара сын да пі кір та лас ту ғыз ды. Алай да, ол 
өз ма қа ла сын да қа зақ елін де мет ри ке лік жүйе-
нің жоқ ты ғын, сон дық тан бұл жағ дай өз ре тін де 
түр лі әді лет сіз дік ке жол бе ре тін ді гін де ес кер тіп: 
«көз де ген пай да сы, ойла ған жақ сы лы ғы қа зақ-
қа қан ша қым бат бол ған мен, ал ды-ар тын абай-
лап қа ра май, асы ғып айт қан пі кір, пай да ор ны на 
зиян кел ті руі ық ти мал. Сон дық тан іс тің аң ды-
сын аң дап, өз пі кі рі міз ді айтудан әзір тоқ та ла тұ-
ра мыз» [4], – деп жал ғас ты рып, қа зақ тың ба сы на 
қа ра бұлт үйі ріл ген кез де асы ғыс тық жа са мау ды 
дұ рыс деп тап қан. 

Өмір дің өзі көр сет кен дей, ұлт зиялы сы ның 
қа зақ тан со ғыс қа адам алу ға бай ла ныс ты бұл дұ-
рыс айт қан пі кі рі бол ды. Де ген мен, саяси зә ру 
мә се ле лер дің күр де лі тұс та ры на қа зақ жұрт шы-
лы ғы ның кө ңі лін ауда ру үшін Ах мет га зет бе тін-
де пі кір та лас ұйым дас тыр ды. 

Алай да, га зет те үл кен қы зу-та лас ту дыр ған 
мә се ле пат ша үкі ме ті нің құ ла ғы на жет пе ге ні 
анық. Бұл мә се ле ні сол кез де өз жа уап кер ші лі гі-
не ала тын не мем ле кет тік, не қо ғам дық ұйым да 
бол ған жоқ. Сон дық тан да, бұл жа уап ты іс ті, яғ-
ни қа зақ тан со ғыс қа адам алу ісі не бай ла ныс ты 
мә се ле ні үкі мет орын да ры на жет кі зу мін де тін 
Ах мет бас та ған зиялы лар то бы өз мін дет те рі не 
ал ды. 

Айт ыл ған іс ті орын дау үшін Ду ма ның ашы-
лу қар са ңын да Са ма ра дан Ға ли хан Бө кей ха нов, 
Орын бор дан Ах мет Байт ұр сы нов, Ақ тө бе уезі-
нен Ны сан ға ли Бе гім бе тов тер ақ пан ның 3-і кү ні 
Пе тер бор ға ат тан ған. 

Ах мет пен оның се рік те рі Пе тер бор ға ат та-
нып кет кен нен ке йін  9 ақ пан кү ні Орын бор гу-
бер ния лық жан дарм бас ты ғы ге не рал-май ор  
Ба бич гу бер на тор ға жі бер ген құ пия мә лі ме тін-
де: «Орын бор гу бер ния сын да ғы мұ сыл ман хал-
қы ның са на лы бө лі гі Мем ле кет тік Ду ма да ғы 
мұ сыл ман фрак циясы ның тө ра ға сы Тев ке лев 
жа қын да Пе тер бург те өт ке лі тұр ған Ке ңес ке 
А.  Байт ұр сы нов пен Ка ри мов ты ша қыр ды», – 
де ген. Ша қы ру ха ба рын алы сы мен А. Байт ұр-
сы нов се рік те рі мен 4 ақ пан да жү ріп кет кен» [5], 
– деп ха бар ла ған. Ха бар со ңын да Ах мет ту ра лы 
ар найы бер ген қо сым ша ес ке рт пе сін де: «Бай - 
т ұр сы нов қа зақ жұр ты ның ті ле гін біл ді ру ші жә-
не қа зақ тар ға же ке муф ти лік ті бе ру ді қол дау шы. 
Қа зақ тар ды әс кер ге ал ған да жаяу әс кер емес, ат-
ты әс кер ге алу ды; жер мә се ле сін де қа зақ тар дың 
құ қы ғын орыс тар мен те ңес ті ру ді; қо ныс тан ды ру 
саяса тын тоқ та ту ды та лап ет пек ші» [5, 181- б], 
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– де ген. Яғ ни олар, Ах мет тің қа зақ хал қы на қа-
тыс ты өзек ті мә се ле лер ді Ду ма да кө тер мек ші 
бол ға нын айт ып, ал дын-ала ес кер ту жа са ған. 
Сон дай-ақ, Ах мет ту ра лы қо сым ша мә лі мет тің 
бе рі луі, Пе тер бор ға ат тан ған құ рам ның ішін де 
ең қа уіп ті сі деп се зін ген де рін жа сыр майды. Бі-
рақ, қа зақ жұр ты нан әс кер ге адам алу, не ал мау 
мә се ле сі не қа тыс ты пат ша үкі ме ті бә рін еш кім-
мен ақыл да сып, ке ңес пей-ақ өз қа лауы бо йын ша 
ше шіп қой ған. Де ген мен, қо лай лы жағ дай дың 
жоқ ты ғы на қа ра мас тан ұлт зиялы сы мен оның 
се рік те рі пат ша жар лы ғы шық қан ға де йін  қа зақ 
жұр ты ның ал дын да ғы өз бо рыш та рын орын дау 
үшін аян ба ды.

 Ре сей лік пат ша үкі ме ті нің 1916 жы лы 25 
мау сым да шық қан жар лы ғы қа зақ жұр ты на шіл-
де айын да жет кен де, ха бар ды ес ті ген жұрт сең-
дей со ғы лып, күй зе ліс ке түс ті. «Қа зақ тар ды қа-
ра жұ мыс қа ала ды екен» де ген сөз дің өзі қа зақ 
жұр ты на ауыр ти ді. Олар ға со ғыс жү ріп жат қан 
жер де қа ра жұ мыс іс теу, ажал аузы на өз аяғы мен 
ба рып түс кен мен бір дей бо лып кө рін ді. 

Ре сей лік пат ша үкі ме ті нің Іш кі іс тер ми ни с - 
т рі нің Бас шта бын да қа ра жұ мыс қа алу тәр ті бі ту-
ра лы мә се ле ні қайта тал қы ла ды. Тал қы лау ба ры-
сын да қа ра жұ мыс қа алы на тын дар дың ара сын да 
кім дер ді жұ мыс тан бо са ту ке рек, кім дер ді өз 
өті ніш те рі бо йын ша со ғыс қа алу қа жет, сон дай-
ақ сот тал ған не ме се тер геуде жүр ген де рі бол са, 
олар ды анық тап бө лек ті зім ге ен гі зу жә не жал пы 
жұ мыс қа алы на тын дар дың ең бек ақы кө ле мін 
бел гі леуді қа рас тыр ды [2, 42-п.]. Қал ған мә се ле-
лер ді ше шу ді ге не рал-гу бер на тор Ку ро пат кин нің 
қа ла уына сал ған. Рес ми би лік ке ие бол ған Ку ро-
пат кин жұ мыс қа алы на тын дар ды жас ерек ше-
лік те рі не қа рай бө ліп, ме ди ци на лық тек се ру ден 
өт кі зіп, жал пы ті зі мін жа сауды об лыс тық, қа ла-
лық, уез дік, бо лыс тық бас қар ма лар ға тап сыр ды 
[2, 24-п.]. Май дан ше бін де гі қа ра жұ мыс қа алы-
на тын бұ ра та на ха лық тың ат қа рар жұ мы сы ның 
кө ле мін анық тап жә не ша қы ру жұ мыс та ры мен 
айна лы са тын ме ке ме лер ді көр се ту ді де ұмыт-
па ған. Пат ша үкі ме ті жұ мыс қа алы на тын дар ға 
мем ле кет та ра пы нан еш қар жы бөл ме ді, сөйте 
тұ ра олар ға тө мен де гі дей та лап тар ды орын дау-
ды жүк те ген: «қа ра жұ мыс қа алы на тын дар дың 3 
да на дан ауыс ты рып кие тін іш кі жаз дық киімі, та-
қияла ры, 4 да на бет ора ма лы на қо сым ша мін дет-
ті түр де үл кен ора мал да ры да бо лу қа жет, се бе бі 
өле қал ған жағ дайда со ған орап кө му үшін, етік 
пен шұл ғау, ша пан, ас та ры на тө сеу үшін те ке мет 
(киіз), көр пе-жас тық. Бұ ған қо са қыс тық киім де-
рі де бо луы қа жет, оған – мақ та шал бар, бай пақ, 
мә сі, мақ та не ме се жүн ша пан, тон, әр бір адам ға 

мін дет ті түр де 2 да на «Қа зан» кір са бы ны, ыдыс-
аяғы бо лу ке рек. Ті гін ші лер мен етік ші лер ге, 
нау бай ха на шы лар мен қа сап шы лар өз де рі мен 
бір ге құ рал-сай ман да рын ала жү ру жүк те ген [2, 
42-п.]. Қа ра жұ мыс қа алы на тын дар ға жаз дық, 
қыс тық киім де рі мен қо са көр пе-тө сек пен бір ге 
өз ке бін де рін де қо сып алып жү ру ді мін дет те ген. 
Бұ дан бай қа ға ны мыз, егер жұ мыс шы өле қал-
ған жағ дайда, он да пат ша үкі ме ті олар ды кө му 
үшін де шы ғын шы ғар майт ын да рын көр сет кен. 
Жұ мыс шы лар ды он дық, жүз дік жә не мың дық қа 
бө ліп, олар дан он ба сы, жүз ба сы жә не мың ба сы 
етіп та ға йын дап, ат қа ра тын жұ мыс та рын бел-
гі леп бер ген. Он ба сын жұ мыс тан бо са тып, ақы 
тө ле ме ген, ал әр бір жүз ба сы на ең бек ақы сы на 
қо сым ша ақы тө леп жұ мыс тан бо сат қан. Әр бір 
жүз дік тен мыр за лар ды сай лап, олар жа зу ісі мен 
айна лы сып, тіл маш бол ған. Жүз дік құ ра мын да-
ғы ті гін ші, етік ші, нау бай ха на шы, қа сап шы лар 
жал пы ға бір дей не гіз гі жұ мыс та ры нан бо са тыл-
май, өз де рі нің мін дет те рін жұ мыс ара сын да ат-
қар ған. Мың ба сы мен тіл маш тың ең бек ақы сы-
на қо сым ша 100%, мол да ға 50% жа ла қы тө леп 
отыр ған. Жал пы жұ мыс шы ның ең бек ақы сы 1 
сом 50 тиын ды құ ра ған [2, 43-п.]. Пат ша әкім ші-
лі гі нен ар найы құ рыл ған ко мис сия қа ра жұ мыс-
шы лар ға қа зақ ті лін де мә ті нін жал пы ға бір дей 
етіп құ рас ты рыл ған хат ар қы лы ту ма-туыс қан-
да ры мен ха бар ла су ға рұх сат бер ген. Кел ген, 
кет кен хат тар ды Таш кент те гі әс ке ри цен зу ра дан 
қа таң тек се ру ден өт кіз ген. Ауру лар ды те гін ем де-
ген, жұ мыс қа жа рам сыз да рын амал сыз ел ге қайт-
ар ған. Қа ңыл тыр дан жа са ған рет тік са нын көр се-
те тін омы рауша лар бер ген, ал он ба сы, жүз ба сы, 
мың ба сы лар бел гі ле рін жіп ке өт кі зіп мо йын да ры-
на тұ мар ша етіп тақ қан [2, 80-п.]. Қа ра жұ мыс қа 
алын ған қа зақ тар дың құ қық та ры ның бар лық жа-
ғы нан шек теу лі еке нін, қа таң цен зу ра лық ба қы-
лауда бол ған да рын, сон дай-ақ адам төз гі сіз ауыр 
жұ мыс тың жа ла қы сы ның өте тө мен екен ді гі мен 
қа тар қа зақ жі гіт те рі нің өте ауыр жағ дайда жұ мыс 
іс те ген де рі бел гі лі бол ды. Ша қы рыл ған дар ды 
қос қа бө ліп, олар ға өз іш те рі нен қос бас шы сын 
та ға йын дап, тіл маш ұс тап жә не қо сым ша жа ла қы 
тө ле ген. Ре сей пат ша сы ның жар лы ғы бас па сөз 
бет те рін де жа рияла нып, бо лыс бас қар ма ла рын-
да тал қы лан ған. Пат ша үкі ме ті өзі нің жар лы ғы 
ар қы лы көп те ген орыс сол дат та ры мен өз де рі нің 
жұ мыс шы ла рын көн біс жә не ар зан жұ мыс кү ші 
ре тін де қа ра жұ мыс қа ша қы рыл ған дар мен ал мас-
ты рып, олар ды қор ға ныс құ ры лыс та ры мен бас-
қа да тыл жұ мыс та ры на пай да ла ну ды көз де ген. 
Пат ша жар лы ғын орын да ту үшін гу бер на тор лар 
қа зақ жұр ты на тас та ған үн де уін де: «бір ап та 
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Ах мет  Байт ұр сы нов тың қа зақ хал қы ның азат ты ғы үшін  кү ре сі (1916 ж.)

ішін де ті зім ді да йын дай сың дар, қар сы лық қыл-
саң дар жер бе тін де бір қа зақ ты қал тыр май қы-
ра мыз. Қы рып, жа ғып, күл де рің ді суы рып, көк-
ке ұшы ра мыз» [2, 36-п.], – деп күш көр сет кен. 
Жер гі лік ті әкім ші лік пат ша жар лы ғын орын дау 
үшін көп те ген қыл мыс тар ға бар ған. Бұл жө нін-
де Орын бор гу бер ния лық жан дарм ме ке ме сі нің 
бас ты ғы пол ков ник Ка щин цев 1916 жы лы 30 
шіл де де Пе тер бор да ғы по ли ция де пар та мен ті-
не жол да ған есе бін де: «...бо лыс бас қа ру шы ла-
ры қыр ғыз дар ды тыл жұ мыс та ры на алу ту ра лы 
ха бар лап, ті зім жа сауға кі ріс кен де жа сы жет пе-
ген жас тар мен жа сы асып кет кен кә рі лер бір дей 
еніп кет кен» [5, 183-б.], – деп үкі мет тің се нім-
ді өкіл де рі та ра пы нан жі бе рі ліп жат қан өрес кел 
заң бұ зу шы лық та рын ашып айт қан. Ах мет тің 
айтт қа нын дай, қа зақ тар да мет ри ке нің жоқ ты-
ғын пай да лан ған ті зім жа саушы лар бі рін ші күн-
нен бас тап әді лет сіз дік ке жол бе ріп, өз де рі қыл-
мыс тық әре кет тер ге бар ған. Ті зім ді жа саушы лар 
пат ша ның жар лы ғы мен гу бер на тор лар дың үн-
деуле рін ха лық ты қор қы ту ар қы лы ке дей лер мен 
қа ра пайым ша руалар дың өз де рі мен ба ла ла рын 
жа сы на қа ра май қа ла уын ша ті зім ге ен гі зіп, бай 
ба ла ла ры нан па ра алып ша қы ру дан бо сат қан. 
Осы жағ дай ха лық тың на ра зы лы ғын кү шейт іп, 
ши ле ніс ті ре түс кен.

1916 жыл дың шіл де айын да Өл ке нің бар лық 
айма ғын да өте ауыр жағ дай қа лып тас ты. Пат ша 
үкі ме ті қайт кен күн де де қа зақ жұр ты нан қа ра жұ-
мыс қа адам ала мын деп, бар лық кү шін жұм са ды. 
Ірі қа ла лар да ми тин гі лер өт кіз ді. Сон дай ми тин-
гі лер дің бі рін де Тор ғай об лы сы ның гу бер на то ры 
Эверс ман: «... бір де-бір қыр ғыз ті рі қал ма са да, 
пат ша бұй ры ғы орын да ла тын бо ла ды» [5, 183-б.], 
– деп қа зақ тар дың көн ген көн бе ге ні не қа ра мас тан 
күш теп бол са да қа ра жұ мыс қа алып, пат ша жар-
лы ғын орын дайт ын да рын айт қан. Мі не, осын дай 
ауыр жағ дайда Ах мет се рік те рі мен екі бір дей от-
тың ор та сын да қал ған. Бұл ту ра лы Чер няевс кий 
бө лім ше со ты ның хат та ма сын да «жағ дай қиын-
дап кет ті, қа зақ тың аз ға на зиялы ла ры екі от тың 
ор та сын да қал ды» [3, 203- б.],  – деп көр сет кен. 
Осы тұс та ұлт зиялы сы ба тыл әре кет тер ге ба ра 
ал ма ды, ол ха лық ты пат ша жар лы ғын орын дау-
ға, қар сы шық пауға үгіт те ді. Жар лық ты орын да-
ма ған күн де қа зақ жұр ты қан тө гіс ке ұшы рауы 
мүм кін деп, алаң да ды. Алай да, пат ша үкі ме ті ұлт 
зиялы лы сы на қоз ға лыс ты ұйым дас ты ру шы ре-
тін де қа рап, одан кү дік тен ді. Пат ша үкі ме ті нің 
ше неуі нік те рі кө те рі ліс тің шы ғу се беп те рін өз та-
рап та ры нан жі бер ген қа те лік тер ден із де мей, ұлт 
зиялы ла ры ның саяси бел сен ді ле рі мен дін қыз-
мет кер ле рі нен кү дік те ніп, олар ды айып та ды.

1916 жыл дың 19 шіл де сін де Орын бор ге не-
рал-гу бер на то ры ның аты на Орал гу бер на то ры-
нан ке ліп түс кен же дел хат та, Орал об лы сы ның 
мол да ла ры ха лық ара сын да жи на лыс тар ашып, 
қа зақ тар ға со ғыс жұ мы сы на адам бер меуге жә-
не жұ мыс қа алы на тын дар дың ті зі мін жа сат пауға 
үгіт теп жүр деп айт ыл ған. Же дел хат тың ішін де 
«Орал об лы сы ның бас қа да уез де рін де гі ауыл-
дар да бо лып өт кен жи на лыс тар ға қа ты су шы лар-
ға «Қа зақ» га зе ті нің қыз мет кер ле рі А.Байт ұр сы-
нов пен М.Ду ла тов тар үне мі ке ңес бе ріп тұр ған» 
[5, 183-б.], – деп ха бар ла ған. Мә ті ні өз гер тіл ме-
ген дәл осын дай же дел хат ты Іш кі іс тер ми ни-
ст рі нің аты на да жі бер ген. Де рек тер дің көр сет-
уін ше пол ков ник Ка щин цев тің 1916 жыл дың 10 
та мыз да ал ған ха ба ры на қа ра ған да А.Байт ұр-
сы нов, Ә.Бө кей ха нов жә не М.Ду ла тов үшеуі нің 
қо сы лып «Қа зақ» га зе тін де «Алаш аза мат та ры-
на» ат ты жа рияла ған үн деуі нің се бе бін аша тын 
ха ты үкі мет ке қар сы ба ғыт тал ған» [5, 184-б.], 
– деп көр сет ке ні мен, алай да, Орал об лы сы ның 
қа зақ та ры на еш қан дай хат тың түс пе ге ні анық-
тал ған. Орын бор ге не рал-гу бер на то ры Тю лин-
нің Сте па нов қа жі бер ген жауа бын да: «...А.Байт-
ұр сы нов тың үс ті нен Орын бор қа ла сын да тұ рып 
ке ле жат қан күн нен бас тап ор на тыл ған құ пия 
ба қы лау оны жа уап қа тар тар лық тай еш нә ти же 
бер ме ді, ал оның үйіне қа зақ тар дың ке ңес алу-
ға ке ліп-ке те ді де ген мә лі мет тер не гіз сіз бол ды» 
[5, 185-б.] – деп, пат ша үкі ме ті нің аты на жал ған 
ақ па рат тың ке ліп түс ке нін рас та ған.

1916 жы лы 25 мау сым да пат ша жар лы ғы 
шық қан нан ке йін , ха лық на ра зы лы ғы өр ши түс-
ті. Қа лып тас қан жағ дайды жақ сы біл ген Ах мет 
жұрт қа ашу ды ты йып , са быр сақ тап, ақыл ға ке-
лу ге ша қыр ды. Ха лық тың на ра зы лы ғы қан ша кү-
шей ге ні мен, екі жақ тың кү ші тең кел ме ген дік тен 
қа ру лы кө те рі ліс тің со ңы бос қа қан тө гу мен аяқ-
та ла ты нын жақ сы біл ген Ах мет ха лық ты кө те рі-
ліс ке шық пауға ша қы рып, үгіт-на си ха тын жүр-
гіз ді. Қа ру сыз ха лық ты пат ша үкі ме ті нің аяу сыз 
жа за лау ша ра ла ры ның құр ба ны бо лу дан сақ тау 
үшін: «Пат ша ның жар лы ғы – ақи қат жә не оған 
қар сы пі кір лер бол мауы ке рек,... жал та ру же ңіл 
айла лық бо ла ды, өйт ке ні бұл ха лық үшін күй зе-
ліс әке ле ді. Қа зір – со ғыс уақы ты, тәр тіп қа тал, 
жа сы рын ған дар ды із деуге жа за лаушы күш жі бе-
ре ді, ол ша ру ашы лық тың күй зелуіне әкеп со ғып, 
от ба сы на ба қыт сыз дық әке ле ді» [6], – де ген.

Ах мет пат ша үкі ме ті нің құ ры ғы ұзын еке нін, 
қаш қан мен құ ты ла ал ма сын ха лық қа тү сін ді ру-
ді ел дің си лы ақ са қал да ры нан, ел жақ сы ла ры нан 
өтін ді, сон дай-ақ ел ді ты ныш тан ды рып, са быр ға 
ша қыр ған ұлт зиялы сы ның бұл ал ғаш қы қа да-



ISS N 1563-0269                                               KazNU Bulletin. History series. №1 (80). 2016 309

Тұр ға раева Г.М.

мы ма қа ла сы ның со ңын да, қай әс кер ге ба ру ды 
ха лық тың өзі ше ше ді, ол ту ра лы біз дің пі кі рі-
міз бел гі лі де ген дей ой тас та ға ны та ғы бар. Бұл 
ма қа ла ның со ңы нан көп ке шік пей «Тор ғай һәм 
Ыр ғыз уезі нің хал қы на» ар нап Ах мет бас та ған 
ұлт зиялы ла ры ның жа рық көр ген үн деуде: «...
Бұл хат ты жа зу шы біз дер – өз ба ла ла рың, ту ма-
ла рың. Жа ны мыз аши ды, қа быр ға мыз қайыса-
ды. Біз дің ата-ана, ту ған туыс та ры мыз іш те рі-
ңіз де. Біз ді қа зақ ба ла сы де сең дер тіл алың дар. 
Қан төк пең дер, қар сы лық қыл маң дар. Біз орыс-
ша оқып, орыс ара сын да жүр, пай да мыз ды айт-
пас деп ой лайт ын да рың біз ді құ дай мен әруақ қа 
тап сы рың дар. Біз га зет ар қы лы бол сын, ауыз ша 
бол сын бұ рын сан рет айт қан быз, көн бе сең дер 
ел ге бү лік ші лік бо ла ды, әс кер шы ға ды, тү бін де 
ал май қой май ды де ген біз. Сол айт қа ны мыз мі-
не кел ді... әлі де бол са біз дің ең соң ғы қы сыл-
ған да ғы ақы лы мыз ды алың дар» [7] – деп үн деу 
ар қы лы қа зақ жұр тын са быр лық қа ша қы рып, 
олар ды қан тө гіс тен аман сақ тап қа лу жол да рын 
қа рас тыр ды. Осы кез де ге не рал-гу бер на тор дың 
аты на жер-жер ден пат ша ше неуі нік те рі нен Да ла 
қа зақ та ры ның қар сы лы ғы ның кү ше йіп  ба ра жат-
қан ды ғы мен жер гі лік ті жер лер де мол да лар дың, 
зиялы қауым ның бас қа руымен пат ша жар лы ғы-
на қар сы жи на лыс тар дың жиі леп өтуі ту ра лы 
же дел хат тар то лас сыз түс ті. 

«Қа зақ» га зе ті нің қыз мет кер ле рі Ах мет пен 
Мір жа қып ауыл дар дан көп теп кел ген қа зақ тар-
ға ақыл-ке ңес бе ру де» [5, 188-б.], – де ген ха бар-
да Іш кі іс тер ми ни ст рі не жет кен. Ұлт зиялы сы 
пат ша жар лы ғы на бай ла ныс ты туын да ған күр де-
лі мә се ле ні Бү кіл қа зақ мә жі лі сін де тал қы лауды 
дұ рыс деп та уып , көп ке шік пей май дан ның қа ра 
жұ мы сы на қа зақ жі гіт те рін ша қы ру ға бай ла ныс-
ты мә се ле лер ді тал қы лау үшін 7 шіл де кү ні гу-
бер на тор дың қол дауы мен Орын бор да об лыс тық 
бас қар ма үйін де Тор ғай об лы сы ның төрт уезі 
өкіл де рі нің жә не Се мей, Орал, Ақ мо ла, Сыр-
да рия об лыс та ры жұр ты ның өкіл де рі нің қа ты-
суымен Ке ңес ті ша қы ру ға мұ рын дық бол ды.

 Бұл жұ мыс ты да йын дауда Ах мет тің зор ең-
бек сі ңір ге нін мы на бір де рек ай ғақ тайды: «Тор-
ғай об лы сы ның гу бер на то ры Эверс ман «Қа зақ» 
га зе ті нің ре дак то ры А.Байт ұр сы нов ты өзі не 
ша қыр ды. Кез де су де мұ сыл ман дар ды қор ға ныс 
жұ мы сы на ша қы ру ту ра лы үл кен әң гі ме қоз ға-
ды. Бұл мә се ле ге бай ла ныс ты жер гі лік ті зиялы 
қауым то бы жал пы жи на лыс тар өт кі зіп, оған 
бел гі лі жер гі лік ті зиялы қауым то бы мен қо ғам-
дық ұйым дар дың өкіл де рі нің қа тыс қа ны мә лім 
бол ды» [8], – де ген ха бар ды «Тур кес танс кие ве-
до мос ти» га зе ті 1916 жыл дың 28 шіл де де гі са-

нын да жа рияла ды. Ах мет жүр гіз ген Ке ңес те қол-
да ғы бар мүм кін дік ті пай да ла на оты рып, қол дан 
кел ген ше қа зақ жі гіт те рін май дан жұ мыс та ры на 
алу ды ше ге ре тұ ру дың жол да рын тал қы ға сал ды. 
Май дан жұ мы сы на алын ған дар мен олар дың от-
ба сы на мем ле кет та ра пы нан жі ңіл дік тер жа сау 
мүм кін дік те рін ба рын ша қа рас тыр ды.

Пат ша үкі ме ті орын да ры на жі бер ген қа зақ 
жұр ты ның жағ да йына бай ла ныс ты Ке ңес тің қа-
был да ған хат та ма сын да: «...ка зак от ряд та ры ның 
іс-әре кет те рі бей біт ха лық тың үре йін  ту ғыз-
ды, ...жас тар ауыл да рын тас тап қа ша бас та ды. 
Олар дың кей бі реуле рі оң түс тік ке кө шіп кет ті. 
Пі сіп ке ле жат қан ас тық, ша был ған шөп жи-
наусыз қал ды. Ша ру ашы лық тар ор ны тол мас 
зиян ше гу де, жар лық шық қа лы еш кім ша руамен 
айна лыс пайт ын бол ған... Сон дық тан ха лық ты 
ты ныш тан ды ру үшін қыр ға шық қан ка зак от ряд-
та рын қайтарып, жер-жер лер де ха лық өкіл де рі-
нің мә жі ліс те рін өт кі зу қа жет. Жер гі лік ті үкі мет 
орын да ры өз де рі нің дө ре кі лік те рі мен, қыз ме тін 
пай да ла нып қия нат жа сауы мен бей біт, мо мын 
ха лық ты ашын дыр ды» [8, 188-189-пп.], – де ген. 
Ке ңес ке қа ты су шы лар, Ке ңес біт кен нен ке йін  
оның не гіз гі та лап та рын тиіс ті үкі мет орын да-
ры на жет кі зу үшін де пу тат Ке ре нс кий ге хат жол-
да ған [8, 189-п.]. Ал Ах мет Ке ңес жұ мы сы ның 
қо ры тын ды сын «Қа зақ» га зе ті нің қа зан айын да-
ғы са нын да жа риялап «Со ғыс қыз ме ті не қа зақ-
тан ша қы ры ла тын жі гіт тер ді 15 қыр күйек те ал-
май, мәу лет сұ ра ған екен, оған мы на дай жа уап  
алын ды: «Бұ ра та на лар ды жұ мыс қа алу ту ра лы 
әс ке ри ми ни ст рге тү гел тап сы рыл ды» [7, 68-б.], 
– деп ха бар ла ған. 

 Орын бор ге не рал-гу бер на то ры мен пат ша 
үкі ме ті нің жо ға ры орын да ры на қа зақ жі гіт те-
рін қа ра жұ мыс қа емес, Отан қор ғауға әс кер қа-
та ры на алу ды лайық екен ді гін айт ып үкі мет ке 
жет кізуін  гу бер на тор дан сұ ра ған өті ніш тер ке ліп 
жат ты. Ұлт тық де мок ра тиялық зиялы қай рат-
кер лер дің ба сын да тұр ған А.Байт ұр сы нов «қа-
зақ се кіл ді ір ге лі жұрт өз ге лер қа та рын да со ғыс 
май да нын да қа ру-жа рақ асы нып мем ле кет ті қор-
ғауға лайық еді, қа тар да жоқ қа ра жұ мыс қа бай-
лан уын  кем ші лік са най мыз» [6, № 192.], – деп 
ойын  ашық айт ты. Алай да, пат ша үкі ме ті өзі не 
тиесі лі ха лық тың мүд де сі мен еш қа шан да есеп-
тес пе ге ні бел гі лі. Қа зақ жі гіт те рін өз де рі бел гі-
ле ген мер зім де ша қыр та бас та ды. Бұл жағ дай 
ұлт зиялы сын қат ты тол ған дыр ды. Ел де гі ор-
нық қан жағ дай дың жал ғыз ше ші мі деп Ах мет, 
Әли хан, Мір жа қып үшеуі қо сы лып 1916 жы лы 
11 шіл де сін де га зет ке «Алаш аза мат та ры на!» де-
ген ат пен ха лық қа ар нау ма қа ла сын жа рияла ды. 
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Ах мет  Байт ұр сы нов тың қа зақ хал қы ның азат ты ғы үшін  кү ре сі (1916 ж.)

М.  Ты ныш паев үн деу жа риялан ған «Қа зақ» га-
зе тін ха лық бір не ше да на дан са тып алып, ха лық 
ара сын да тез та рап кет ке нін айт қан [5, 191-б.]. 
Бұл үн деу ха лық тың көп тен кө ке йін де жүр ген 
сау ал да ры на жа уап  бе ру мен қа тар, ха лық пен ке-
ңе су, ха лық қа ақыл бе ру, жол көр се ту қыз ме тін 
ат қар ды. 

Ах мет қа зақ қо ға мын да ұлт тық бос тан дық 
үшін кү рес тің жол да ры мен әді сі не көз қа ра сын 
жа ңа ша қа лып тас ты рып жә не кү рес ті жа ңа әдіс-
ке кө ші ріп, са на лы түр де ұйым дас ты ру ды көз де-
ді. Ең ал ды мен май дан ға қа ра жұ мыс қа алын ған 
жі гіт тер ге қыз мет көр се ту ден бас та ды. Ах мет 
май дан ның қа ра жұ мы сы на алын ған қа зақ жі гіт-
те рін қол дау үшін «Қа зақ» га зе ті ар қы лы зиялы 
қауым ға үн деу тас та ды. Үн деуді ең ал ды мен мұ-
ға лім дер қол да ды. Ах мет жұ мыс қа ша қы рыл-
ған жі гіт тер дің киім-ке ше гін бү тін деп, жол ға 
шы дам ды азық-тү лік пен қам дау ды қа да ға ла ды. 
Ат та нып ба ра жат қан жі гіт тер дің ден сау лы ғын 
ме ди ци на лық тек се ру ден өт кі зіп, кем-ке тік те-
рін толық ты ру ды ұйым дас тыр ды. Өзі бас шы лық 
етіп, ха лық ты бұл іс ке жұ мыл дыр ды. Жі гіт тер-
дің жұ мыс қа ба рып ор на лас қан нан ке йін гі жағ-
да йын  сұ рас ты ру ар қы лы ха бар дар бо лып отыр-
ды. Олар ға тиіс ті үкі мет орын да ры ның на за рын 
аударт ты. Жұ мыс қа алын ған жі гіт тер дің саяси 
та ны мы мен бел сен ді лі гі арт ты. Олар Ах мет бас-
та ған зиялы қауым ның ық па лы мен «Ер кін Да ла» 
ат ты саяси ұйым құр ды, бі рақ қо лай лы жағ дай 
бол ма ған дық тан ел ге орал ған нан ке йін  ға на, 
шіл де айы ның ішін де Ах мет тің бас шы лы ғы мен 
Орын бор да «Қа зақ» га зе ті нің жа ны нан қайтадан 
өз ор та лық та рын ашып, жұ мыс та рын жал ғас-
тыр ды. Ұлт зиялы сы ор та лық тың ашылуына 

мұ рын дық бол ған да көз де ген мақ са ты – май дан 
жұ мы сы нан орал ған жі гіт тер дің мұқ таж да ры на 
жә не олар дың жа қын да ры на қа жет ті кө мек көр-
се ту еді. 

Та мыз айын да «Ер кін Да ла ның» ұйым дас-
ты ру съе зін өт кіз ді. Алай да, бұл ұйым ның то-
лық қан ды жұ мыс іс теп, ха лық қа пай да сын 
ти гі зу ге 1917 жыл дың екін ші жар ты сын да ғы 
ала са пы ран оқи ға ла ры мүм кін дік бер ме ді. «Ер-
кін Да ла мен» қа тар ашыл ған «Бұ ра та на лар» 
бө лі мі де жұ мыс қа алын ған жі гіт тер ге көп жәр-
дем бер ді [4, №232.]. Бұл ұйым Ре сей дің түр лі 
қа ла ла рын да ғы ауру ха на лар да қал ған, не жо ға-
лып кет кен жі гіт тер ді із деп та уып , қам қор лық-
қа алып, ел ге жет кі зу ді өз мін де ті не ал ды. «Бұ-
ра та на лар» бө лі мі нің жұ мы сын А.Байт ұр сы нов 
үне мі на за рын да ұс тап, олар ту ра лы мә лі мет-
тер ді га зет бе тін де жа риялап отыр ды. Сон дай-
ақ А.Байт ұр сы нов тың бас та ма сы мен «Жәр дем 
жию ке рек» де ген үн деуді ха лақ қа та рат ты [5, 
208-209-бб.]. Он да ғы мақ са ты бос тан дық жо-
лын да түр ме ге түс кен, ай дал ған жә не де қа ра 
жұ мыс тан бо сап кел ген сар баз дар мен жұ мыс-
шы лар дың ба ла-ша ға сы ның пай да сы на 100 
сом, азат етіл ген аза мат тар дың пай да сы на 100 
сом нан ақ ша лай қол дау көр сет ті. 

 Мі не, осы лай ша май дан ға жұ мыс қа алын ған 
жі гіт тер дің со ңы нан жә не орал ған да ры на қыз-
мет көр сет кен Ах мет тің бас шы лы ғы мен бас та-
ған зиялы топ қа зақ қо ға мын да ұлт тық бос тан-
дық үшін кү рес тің жол да ры мен әді сі не қа тыс ты 
жа ңа саяси көз қа рас тың қа лып тас уына жол аш-
ты. Ах мет ұлт тық тұ тас тық пен не гіз гі мақ сат тар 
үшін са на лы жә не саяси ұйым дас қан әре кет ке 
кө шу ке рек ті гін көр сет ті.
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Kazakh batyrs  
and their role in society

In this article batyrs’ institution in Kazakh culture is considered as 
«phenomenon of Kazakh culture». In 18th century and in the beginning of 
19th centuries batyrs played in society significant political economic role. 
It has been analyzed the place of batyrs in society, their specific ideology 
as special social group, their stile of life based on their social obligations, 
tradition of military, social rules and ethics to regulate their relation with 
other social groups and other «estate» features.

Their phenomenology includes in their contribution to unity of peo-
ple, ability to organize people against enemies, oratory skills used for the 
future of state, unifying people in groups by mindik (thousands) and tu-
menbasy (ten thousands), in ability to encourage military and to give them 
selfconfidence.

Key words: Kazakh, Hero, Social Institution, Traditional Society, War.

Дауытбекова М.К., Исаева А.И.

Қазақ батырлары және 
олардың қоғамдағы рөлі

Мақалада XVIII-XIX ғасырдың алғашқы жартысындағы қазақ 
қоғамында саяси-экономикалық рөлі ерекше әлеуметтік топтың бірі 
– батырлардың қоғамда алған орны, батырлардың ерекше әлеуметтік 
топ ретінде өзіндік идеологиясы, қоғамдық қызметіне байланысты 
тек өздеріне тән өмір сүру салты, жауынгерлік салт-дәстүрі, басқа 
әлеуметтік жіктермен ара қатынасын реттейтін әлеуметтік ережелері, 
этикасы және т.б. «сословиелік» ерекшеліктері зерделенген. 

Елдің елдігін сақтауға айтулы үлес қосып, қазақ халқын ортақ 
жауға қарсы ұйымдастырып, оның келешегі үшін топ алдында 
сөз сөйлеп, халықты бір арнаға тоғыстырып, оларды мыңдықтар 
мен түменбасыларына топтастырып, ұйыстырып, әскердің жігерін 
жани түсетін, айбарына айбар қосатын батырлар институты «қазақ 
тарихының феномені» ретінде қарастырылған.

Түйін сөздер: қазақ, батыр, әлеуметтік институт, дәстүрлі қоғам, 
соғыс.

Дауытбекова М.К., Исаева А.И.

Казахские батыры и  
их роль в обществе

В статье проанализированы социально-экономическая роль 
и место в казахском обществе в XVIII – начале XIX века особой 
социальной группы – батыров, присущая институту батырства 
специфическая идеология, свойственные только им традиции и 
особенности в системе их жизнедеятельности, военные обычаи, 
социальные регламентации с другими социальными группами, 
нормы поведения, связанные с этикой, а также другие сословные 
особенности. 

Рассмотрен институт батырства как феномен казахской истории, 
придающий мужество и доблесть народу, который способствовал 
сохранению его этнической идентичности и единства, сыграл 
выдающуюся роль в организации отпора казахского народа общим 
врагам, в отстаивании его интересов, в объединении их усилий в 
одно целое, в организации для них тысячников и десятитысячников, 
в осознании и понимании необходимости воинской доблести.

Ключевые слова: казах, батыр, социальный институт, 
традиционное общество, битва.
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Introduction

In 18th and in the beginning of 19th centuries heroes were one 
of the social groups who had social and economic significance in 
Kazakh society. The word batyr (hero) in Kazakh means brave, 
courageous, skilful in military art and famous for his heats. However 
this dignity was adhered to much broader concepts along with above-
mentioned description. It is known that from the ancient times in all 
societies existed military people who served to defend their society.

However due to different level of development of diverse 
societies each society had its own features of military service. The 
style of life of nomadic people and its features of historical cultural 
development required existence of people who were professionally 
trained to military art.

Their function was to provide state’s safety, sovereignty, and 
public order. As result it was established special social group who 
had specific obligations in society. These types of groups were 
known in other societies as «samurai», «knight», «Kshatriya». In 
Kazakh culture they were known as «batyrlar».

In spite the fact their main skills were related with military 
art the main aim this profession was in protection of motherland, 
to free state from occupation, to enlarge state’s territories, to free 
people who are in captivity of enemies, to take revenge for the 
ancestors who were killed by enemies. However because of Europe 
centrism concepts the place of batyr was perceived as people who 
destroyed sedentary civilizations. It is well-known fact that there are 
two contradicting opinions on development of social, political and 
public institutions of nomadic societies. These concepts about bi, 
batyr institutions left behind cultural, social, and historical features 
of nomadic society. For example the word «batyr» used in Kazakh 
society was referred only to authority title.

In traditional Kazakh society batyrs were established as 
individual social group and had own ideology, life of style according 
to their public service, military tradition, rules and ethics to follow 
in interrelation with other social groups and their own «estate» 
features. One of the main features was that they were specialized 
only in military art profession. These facts were mentioned in Kazakh 
folk literature such as epic tales, historical poems, zhirau’s poetry 
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and etc. Along with idea of protection motherland 
from enemies in epic poems there are described 
heroes world perception, self-assessment, moral-
ethical concepts, ideals of heroism, consciousness, 
understanding of life meaning, and other ethnical 
features. Hence batyr institution in Kazakh society 
should be regarded as part of national spiritual 
values systems.

Survey of service of Kazakh heroes institution 
shows that they were inseperable part of traditional 
society’s political elite. This institution contributed 
to military art, state government and cultural 
development of Kazakh society. Next we will 
consider place heroes and measures of heroism in 
Kazakh society. Followers of heroism tradition in 
Kazakh society had own special image as definite 
social group. It is clear that the real image of heroes 
cannot be fully reflected in peaceful time. Their 
heroism deeds are usually vividly expressed in war 
times. In any times heroes are accepted as followers 
of military traditions. Heroes’ institution, which 
contributed to peaceful condition in state, organized 
people to fight against enemies, made speeches for 
the future of country, grouped people into mindik 
(thousands) and tumenbasy (ten thousands) and 
encouraged military with braveness, is considered 
as «phenomenon of Kazakh society [1, p. 4].

Heroes were those who led their tribes. Usually 
they were titled as zholbastar (guide), kolbasy 
(leader), rubasy (leader of ru), zhon silter (adviser). 
They expressed tribe and rus interests in significant 
meetings and defended them. Each of Kazakh heroes 
highly evaluated the power and meaning of words 
and had high intelligence. From history we know 
that the same condition was with Japanese samurais 
who used to master Hanko (education of aristocrats) 
along with military art. They had high intelligence, 
braveness and courage and had courteous nature.

Abai described batyr: «Kazakh people title those 
batyr who have big heart» [2, p. 68].

Professor Garifolla Esim analyses features of 
sacredness of Raymbek batyr from philosophical 
approach. He analyzed the concepts of «heroism» 
and «courage» and give following definitions for 
them: «Courage is one of the special features of 
human’s feature. Created gave the power of courage 
to the nature of some special people. However the 
way how he uses it depends on him.

Brave person is not afraid of death, because 
his honor gives him power. Braveness is not only 
a momentous condition of a hero, but it is his usual 
condition.» When courage changes into ideological 
concept there is always threat of changing kindness 
to violence. Kalmyk heroes are heroes too. But can be 

their actions considered as good deeds? Then what is 
the measure of courage? The measure of courage is 
in being kind [3, p. 16]. Further he explains that the 
aim of heroes is to defend motherland. He identifies 
Raymbek batyr’s sanctity in being protector of 
people, leader and adviser in difficult situations of 
life. He concludes that: «Saint is an honored man; 
honored man is very proud person. Hence heroism 
of our ancestor and his service to be protector of 
people shows his sanctity [3, p. 17].

For example the main profession of knights is 
war. Hence their way of life organized according to 
requirements and rules of war. In Kazakh society the 
sign of heroism was identified with his heats in the 
fights against the enemy. For instance in epic poems 
one hero is shown as the owner of super power, who 
can beat everyone. He does not know what defeat is. 
In epic poem «Alpamys no one can resist to strength 
of Alpamys, in «Kobylandy» he is the most powerful 
hero amongst Nogais, in «Er Sain» Sain is described 
even stronger than Kobilandy. The main plot of epic 
poems is fight against enemies. This is the reason 
why the poem is titled epic» [4, p. 186, 192].

In Kazakh tradition heroism is not passed as 
heritage, but each person must deserve the title being 
hero. Heroes who sacrificed their lives in the sake 
of his people where remembered in the memory of 
people and became their motto in the battles against 
enemies. Those who were known as heroes from 
several generations and were known for their high 
courage were titled as «kara Batyr» or «Kara beren 
Batyr» (real hero). Those who fought alone with 
enemies were titled as «zheke Batyr» (special hero). 
Those who could destroy enemies’ fortress were 
titled as «kamal buzgan kaz batyr» (the real hero 
who destroyed enemies’ fortress) [5, p. 3].

S.G. Kliashtorny and T.I. Sultanov wrote in the 
work «Kazakhstan’s chronicle of three millennia: 
«For individual braveness in war and for skilled 
management of military actions there were titled 
authoritative title «batyr». According to the sources 
from 15th century the most famous heroes and those 
who showed heroism several times in the battlefield 
were titled with title tolubatyr which means full hero 
who is full of courage, persistence and strength. 
The title batyr was added to the name of a hero» 
[6, p. 345]. Tradition of giving title to heroes with 
the names of zheke batyr, khas batyr and etc. comes 
from the ancient times.

For example Herodotus mentioned that 
Scythians highly evaluated warriors who showed 
feats in the war [7, p. 66]. Rulers used to give special 
jars with drink for warriors who killed enemies. 
Those who were not awarded to try this drink felt 
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ashamed. It is known that there was similar tradition 
amongst Hunns [8, p. 41]. In the other words we 
may claim that that heroism was highly evaluated 
and perceived as one of the main ideologies of 
traditional society of nomads. This concept is still 
preserved in our days.

Hence the rise of hero roles in society was 
conditioned by the tradition of system of assigning 
titles. System of assigning titles to courage heroes 
organized assignment of military rank of leading 
onbasy (tens), zhuzbasy (hundreds). Along with 
it they had rights to receive part of triumph from 
battle, to receive rank (tarkhan and etc.), lands, 
cities, tribes, to get respect and honor financially and 
in goods, to have the right to take parts in khan’s 
meetings and etc. [5, p. 230].

Tradition of ceremony titling heroes is described 
by academician Alkey Margulan’s work about 
Olzhabay batyr folk tales. There it is described that 
Olzhabay batyr could oust Dzhungars who were 
ruling in Turkestan to Chinese territories. To show 
gratitude to batyr’s feat khans Abylkhayir, Sameke, 
Abilmambet gave him as present golden crutch 
and saber which were preserved from the ancient 
times in Yasawiy mosque. Initial owner of saber 
was Tamerlan. People say that Tamerlan gave them 
as present to mosque. This fact shows the feeling 
of gratitude to heroism by people [9, pp. 170-
175]. Historian B. Berlybayev describes heroes as 
adopters of heroic military traditions. He concludes 
that: «Kazakh military art has developed in the 
result of fights and defenses from enemies [10, pp. 
46-53]. Scholar M. Kozybayev wrote about batyrs 
evolvement process: «All of them are individuals 
who faced difficulties, overcome hardships, and 
became people with high experience in life. In the 
times of difficulties, when the present and future of 
state was under threat there appeared heroes who 
could sacrifice their lives for motherland. History 
gave birth to heroes and made their names to be kept 
in the memory of people» [11, p. 60]. All scholars 
underline that they highly evaluate military art of 
nomads’ amongst all other nomadic value system. 
Place of battles made great influence on ideology 
and psychology of nomads’ life. Even foreign 
explorers mentioned about heroism and braveness 
features of traditional Kazakh society. For instance 
explorer N. Zeland who travelled and explored 
Kazakh traditions wrote: «One can find all features 
in Kazakh nature to be a hero. Life in steppe teaches 
to be cautious to threats» [12, p. 67]. Makhambet 
Otemysuly described Kazakh heroes in his poem: 
«Can be one titled batyr if he does not nock bow 
strings, if he does not oust enemies, if he does not 

put balls into matchlock, if he does not stretch arms 
into quiver, if his arrow is not lost, if his steel sword 
with a gold hilt does not covered with blood, if he 
does not make his enemy to taste the blood, if he 
has not been called roughneck?!» [13, p. 10]. K. 
Akmetzhanov listed and defined the main features 
of heroes and underlined that: «the main feature of 
heroes was that they were professionally skilled in 
art military. As Japan’s samurais, French knights, 
Indian Kshatriyas Kazakh military service served 
as Kazakh batyrs’ social monopoly. Doing other 
professions was considered as shameful for them. 
Kabanbay, Bogenbay, Zhanibek batyr’s lives were 
related with only military art» [5, p. 15].

Reviewing the concept and meaning of word 
«batyr» we can be convinced that the place of batyrs 
in Kazakh society’s political social sytem was 
significant. As you can see heroism was inseparable 
part of Kazakh nature and became the specific feature 
of Kazakh people. If we can consider value as social 
phenomenon which can arise from historical cultural 
features of nation, then we should investigate 
institution of heroes as inseparable part this issue. 
Currently it is often stated that considering historical 
nature as cultural values shows trustworthiness of 
scientific opinion [14, p. 47]. Identification of 
specific historical, cultural and socail features of 
nomadic and semi-nomadic societies is possible 
only if we know the historical features of this 
society. This will help understand better the features 
of interrelation of separate components in that 
society [15, p. 94]. Social phenomenon appears only 
when there is necessity in it in society. The reason 
of heroes to be raised into institution is closely 
related with society’s spiritual cultural development 
peculiarities. Society’s peculiarities are based on 
both its economic construction, and its cultural 
spiritual style of life. In nomadic societies these 
two concepts are tightly interrelated. Many scholars 
underline that Kazakh’s consciousness, traditions, 
world perception and the entire life is based on 
traditions of nomadic style of life. S. Tolybekov 
states: «It is impossible to imagine establishment of 
nomadic style of life without batyrs» [16, p. 257].

In order to perceive batyrs as social institution 
in Kazakh society’s social political construction, 
we should understand what the social construction 
is and its general regulations features to become 
social institution. The term construction means 
combination of interrelation of components within 
the object and interdependence of functions 
dependent form each other. Construction of object 
is identified with the number of components, their 
placement and features of their interrelationship. 
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Perception of construction in this identification is 
approved in investigation of social construction. 
According to B. Russell only identification of 
object’s construction is not enough to investigate 
the object. While investigating the construction 
we can know about its components and their 
interrelationship, but it does not give any 
information about its components’ interactions 
with other objects. Majority of scholars pay 
attention to repetition and stability of construction 
elements. They underline the fact that there is 
necessity to identify the interdependence of 
elements, functions of each element, and the way 
how they are changed. Due to dynamic feature 
of whole systems it is important to know how 
repetition and stability processes occur within the 
construction. System is interrelation and change 
of constructive elements which lead to exchange 
of dynamic changes. Integrity is a process. 
Hence construction is organization of integrity 
in time space. What are the specificity of social 
constructions from general constructions? There is 
an entire history of investigation of social life from 
constructive approach. In the natural sciences the 
term structure was introduced from the end of 16th 
century in order to explain the interrelationship 
of components of integrity. The term «social 
structure» was introduced after 1945. Malinowski 
and Radcliffe- Brown were the first scholars 
who concerned issues of social structure. Social 
structure requires unity of members of commune. 
Function of social integrity is performed by social 
institutions.

According to Radcliffe-Brown society is a 
social structure with stability and durability. In 
biology the process of stabilization by exchanging 
with environment is entitled with word life. Life of 
society is cooperation of its components in harmony. 
In other words Radcliffe-Brown offered hypothesis 
of social systems elements’ integrity. Proper 
function of any element of structure is directed on 
proper operation of whole system.

Leading scholars of the social anthropology 
school paid high attention to functions of social 
institutions in investigation of whole organism 
(tribe, commune, specific historical society). This 
school was accepted in 1920. Since it was believed 
that social structure serves to keep stability there 
was not taken into account reason of mechanisms. 
In fact there were not investigated questions such 
as if a society is one organism, where border of 
one society with the other is, how the difference 
between pathological and properly functioning 
societies can be identified. Social norms are tools 

to regulate the rules of relation between groups 
and individuals. Using social norms society and 
social organizations can make requirements from 
its members. These requirements must satisfy social 
norms. Social norms are reflected in concepts which 
are accepted or non-accepted, approved or non-
approved, useful or useless for people. All types of 
man’s social behavior including his formation as 
an individual depend on the level how he absorbed 
and practiced social norms. On the basis of social 
norms required by society it is established model or 
etalon of social behavior of this group. Social norms 
provide society’s stability, protection from inner 
and outer destructing factors. Hence social norms 
regulate and support society’s ability to live. The 
decisive moment of public relations’ social nature is 
in socialization of each generation and their skilling 
of social norms. 

Institution of batyrs established as peculiar 
social institution in Kazakh society. This institution 
had own regulations and concepts. Transference of 
regulation from one generation to next depends 
on continuity. Stability of regulations is defined 
with sanctions for breaking social and established 
legislation. After considering social structure 
we will analyze one of its components social 
institutions. Institution is a concept used to define 
formal and informal rules, principles and positions 
which regulate man’s functioning in diverse 
spheres. It identifies organizing social theories of 
man’s role and status. When we consider concept 
«social institution», we understand that we are 
going to analyze large groups of formal roles. An 
idea offered by G. Spenser states that investigation 
of institution is investigation of society’s 
evolvement and structure, occurrence of changes 
and investigation of its growth. Institutionalism 
(including T. Veblen) aims to investigate 
institutions as main factor in all social sciences. 
Establishing the term institution this school 
explained this term as a group of people with one 
interests to operate definite functions. As many 
other basic concepts in science the term institute is 
also explained in broad way and vague. However 
we will perceive institutionalism as defining part 
of interactions. Main elements of institutionalism 
are social norms and rules. Institutionalism can 
be understood as exchange of elements of society 
such as individuals, groups, organizations and 
etc. True interests and attempts of people mainly 
based on their structural positions and importance 
of their positions. Resources they own are changed 
according to their institutional positions and 
institutional regions. There resources can be tools to 
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perform aims of individuals and can serve as objects 
of individuals. Labor division and social economic 
difference in Kazakh society is the continuation of 
social institutions. Social stratification appeared in 
the result of social labor division and construction 
of ideal model of different individuals. In spite 
of that Kazakhs social economic structure and 
social stratification did not accord to each other 
and sometimes even contradicted with each other. 
Peoples’ social status is not identified by their 
economic condition and it does not depend on their 
place in society. Identification of batyrs as ruling 
class by the Soviet scholars is related with military 
potestarian structure of society at that moment. 
At that moment the military potestarian system of 
government played significant role and batyrs also 
could use benefits of this system as part of it.

Conclusion

Main consistent part of foundation of batyrs 
institution, peculiar to traditional Kazakh society, 
are related with features of establishment of Kazakh 
society. Issues on development of Kazakh society 
are directly related with social construction and 
statehood of general nomadic societies. Peculiarity of 
traditional Kazakh society’s tribal construction is in 
its close interrelation with ancient states constructions 
and khanate unions before establishment of Kazakh 
khanate. It was related with their political, social 
and military life, traditional style of life and human 
essence development. Only in case if we take into 
account the role of those tightly interrelated factors, 
we would be able to understand ways of foundation 
and main functions of batyrs’ institutions.
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Жү сіп Ба ла са ғұн ның  
мем ле кет ту ра лы  

та ри хи ойла ры 

Ма қа ла Жү сіп Ба ла са ғұн ның мем ле кет ұғы мы на қа тыс ты бер ген 
та ри хи тұ жы рым да рын тал дау ға ар нал ған. Та қы рып ты ашу ба ры сын-
да не гі зі нен Ж.Ба ла са ғұн ның бар ша ға бел гі лі «Құ тад ғу бі ліг» шы ғар-
ма сын да ғы мем ле кет жә не оның си па ты на қа тыс ты жол да ры қа рас-
ты ры ла ды. 

Ж.Ба ла са ғұн ның мем ле кет идеясы жақ сы лық пен жа ман дық тың 
өза ра кү ре сі тұр ғы сы нан тү сін ді рі ле ді. Ав тор осы лар ды бас шы лық-
қа ала оты рып қа зақ хал қы ның мем ле кет ті, тәуел сіз дік ті жә не би-
лік ті ұйым дас ты ру тә різ ді ұстаным да рын ашып-көр се ту ге ты ры са ды. 
Атал ған ең бек тің елі міз дің та ғы лы мы мен тә жі ри бе лік үл гі сі не ти гі-
зер әсе рі нің зор екен ді гі ал ды ға тар ты ла ды.

Түйін сөз дер: Жү сіп Ба ла са ғұн, мем ле кет, би лік, бас шы, Қа зақ 
хан ды ғы.

Sayabaev D.K.

Historical thought Yusuf 
Balasaguni the state

The article analyzes the historical views Yusuf Balasaguni the state. In 
disclosing topics were discussed relating to the concept of the state line 
and its characteristics are well-known work «Kutadgu bilig».

The idea of   state Y. Balasaguni explained the struggle between good 
and evil. Author, based on these ideas is trying to reveal the principles of 
organization of the state, independence and power in the Kazakh people. 
It shows more impact of the labor tradition and instructive experience of 
the country’s development.

Key words: Yusuv Balasagun, state, power, head, Kazakh Khanate.

Саябаев Д.К.

Ис то ри чес кие мыс ли Юсу фа 
Ба ла са гу ни о го су да рс тве

Статья пос вя ще на ана ли зу ис то ри чес ких вз гля дов Юсу фа Ба ла са-
гу ни о го су да рс тве. При раск ры тии те мы бы ли расс мот ре ны ст ро ки, 
ка сающиеся по ня тия го су да рс тва, и ее ха рак те рис ти ки всем из ве ст-
но го тру да «Ку тад гу би лиг».

Идея го су да рс тва Ж. Ба ла са гу ни объяс няет ся борь бой меж ду 
доб ром и злом. Ав тор на ос но ве дан ных идей пы тает ся раск рыть 
прин ци пы ор га ни за ции го су да рс тва, не за ви си мос ти и влас ти у ка за-
хс ко го на ро да. По ка за но боль шое влия ние дан но го тру да на тра ди-
цию и поучи тель ный опыт раз ви тия ст ра ны. 

Клю че вые сло ва: Ю. Ба ла са гун, го су да рс тво, влас ть, гла ва, Ка - 
за хс кое ханс тво.
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Мем ле кет тік құ ры лым мен оны бас қа ру мә се ле ле рі ежел гі 
за ман дар дан-ақ ғы лы ми тал дау лар ға не гіз бо лып ке ле ді. Әлем-
нің көп те ген атақ ты қай рат кер ле рі мен ға лым да ры атал ған та-
қы рып тө ңі ре гін де өз ойла рын біл ді ру де күш-жі гер ле рін жұм-
сай оты рып, мә се ле нің тиім ді жол да рын қа лып тас ты ру үшін 
бір ша ма докт ри на лар мен тұ жы рым да ма лар жа са ды. Қай та ри-
хи ке зең ді ал ма сақ та, олар дың әр қай сы сын да адам зат қо ға мы 
идеал ды мем ле кет қа лып тас ты ру, яғ ни ар ман ға қол жет кі зу ге 
ба ғыт тал ған бас қа ру әдіс те рін ұсы ну ға ты рыс ты.

Мұн дай идея лар араб өр ке ниеті нің ық па лын да да мы ған 
түр кі мә де ниеті нен өзін дік кө рі ніс те рін та ба ды. Осы лар дың қа-
та рын да мін сіз мем ле кет қа лып тас ты ру идеясы на шы ғар ма сын 
ар на ған дар дың бі рі Жү сіп Ба ла са ғұн бо лып та бы ла ды.

Қа зақ ұл ты ның та ри хи са на сы на жә не ру ха ни-әлеу мет тік 
ойына үл кен ық па лын ти гіз ген поэти ка лық шы ғар ма Жү сіп Ба-
ла са ғұн ның «Құ тад ғу бі ліг» да станы. Бұл да на лық дас тан 1069-
1070 жыл да ры жа зыл ған. Ең бек ті 1870-1890 жыл да ры венгр ға-
лы мы Г. Вам бе ри, одан ке йін  орыс тү рік та ну шы сы В.В.Рад лов 
тү бе гей лі зерт те ген. Ал, қа зақ зерт теу ші ле рі нен «Құт ты бі лік-
ті» тал дау ға өзін дік үле сін қос қан Ас қар Егеубаев бол ды [1]. Ол 
«Құт ты бі лік» тек қа на әде би мұ ра емес. Бұл бү тін бір та ри хи 
ке зең нің си пат-бел гі ле рін сі ңір ген, қо ғам дық-саяси, әлеу мет тік 
бі ті мі қа нық, ақи қат тық-эти ка лық, ру ха ни қа зы на мыз дың не гі-
зі, бағ дар ла ма сы дер лік құ нар лы дү ние», – деп ма ңыз ды ба ға 
бер ді [1, 31 б.].

Қа зақ хал қы ның мем ле кет, тәуел сіз дік, би лік ті ұйым дас-
ты ру сияқ ты әлеу мет тік-саяси ұстаным да ры на өзі нің үл гі лік 
әсе рін ти гіз ген Жү сіп Ба ла са ғұн ның осы «Құ тад ғу бі ліг» да с-
таны. Дас тан не гі зі нен төрт ке йіп кер лер ара сын да ғы диа лог қа 
құ рыл ған. Олар: Күн ту ды (Әділ), Айт ол ды (Дау лет), Өг дүл міш 
(Ақыл), Од ғұр мыш (Қа на ғат). Ке йіп кер лер дің та ри хи тұл ға лар 
бол ған ды ғы ту ра лы де рек тер жоқ. Оған қа ра мас тан дас тан ның 
ке йіп кер ле рі ара сын да ғы пі кір айтысу лар дан Х-ХІ ға сыр лар-
да ғы түр кі хал қы ның ара сын да тұр ған та ри хи мін дет тер, саяси 
ахуал, ша ру ашы лық ты жә не қо ғам ды бас қа ру мә се ле ле рі анық 
кө рі не ді.

«Құт ты бі лік те» тәуел сіз мем ле кет тің не гі зі жақ сы лық қа 
бет бұ ру дан бас та ла ды. Ха лық қа пай да, бо ла шақ, игі лік түп тің 

ЖҮ СІП  
БА ЛА СА ҒҰН НЫҢ  

МЕМ ЛЕ КЕТ ТУ РА ЛЫ  
ТА РИ ХИ ОЙЛА РЫ 
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Жү сіп  Ба ла са ғұн ның  мем ле кет ту ра лы  та ри хи ойла ры 

тү бін де әді лет ті іс тер ден ға на ке ле ді, – де ген ой-
лар ай шық та ла ды. Ха лық жа ман шы лық қа бас-
пауы ке рек.» «Жа ман бас шы лар – ел ді жа ман 
жол ға тар та ды. Жа ман – із сап, бар жа ман дық 
ар та ды», – деп есеп тейді Ба ла са ғұн [2, 519 б.].

Жү сіп Ба ла са ғұн мем ле кет әді лет ке сүйен се 
ха лық ты ныш бо ла ды. Ал, әді лет тің ті ре гі әділ 
заң де ген қа ғи да ны бі рін ші орын ға қояды. Жақ сы 
заң ды бұр ма лау, бұ зу ға ұм ты лу мем ле кет тің ір ге-
сін шай қал тып, жа ман іс тер ге бас тайды. Сон дық-
тан ха лық әділ кі сі лер дің со ңы нан ер ге ні аб зал. 
Ел ге пай да әке ле тін іс тер ға на оң іс тер, жақ сы 
іс тер. Пай да лы іс тер жа са ған адам ды ха лық ба-
ға лай ды. Он дай адам мен көп ші лік бір ге бо лу ды 
қа лай ды. Ниеті оң, пи ғы лы жақ сы бас шы әр қа-
шан да құр мет ті. Ниет оң кі сі заң ды құр мет тей ді, 
– де ген ма ңыз ды пі кір лер айтады да на ой шыл [3].

Әділ за ңың ел ге ырыс үйі рер,
Хан мен ха лық сүйер се ні, сүйі нер.

5735 Заң тү зел ді – жақ сы лық кең жай ла ды,
Кет ті құ рып зар жа ман дық қай да ғы.
..................................................................
Іс бұ зыл са, заң бұ зыл са – ер азар,
Ел бұ зы лар, ба ғы қайт ып, жер азар. 
.............................................................
Заң ды бұз ба жа ман дар ға ер ме гей,
Жа ман нан без, қол ұшын да бер ме гей!
.............................................................
Заң ды бұр ма, ес сіз ден қаш, ер ме сен,
Құл қы зұлым ес сіз ге қол бер ме сен! [2, 523 б.].

Ба ла са ғұн жаз ған әр бір өлең жол да рын да 
тәуел сіз мем ле кет ұстана тын аса құн ды үл гі-
өне ге бар. Да на ақын құ қық тық мем ле кет құ ру-
дың не гіз гі прин цип те рін өлең мен өр нек теп бе ре 
ал ған. Бі рін ші ке зек те әділ заң ар қы лы би лік пен 
ха лық тың бі рі гуі, өза ра тү сі ніс ті гі бо ла ды, – де-
ген қа ғи да ашы ла ды. Екін ші, дұ рыс заң ға сүйен-
ген мем ле кет те жақ сы лық тар көп бо лып, жа ман-
шы лық тар ды ауыз дық тау ға мүм кін дік туады. 
Үшін ші ден, заң ды бұ зу адам дар ды да, қо ғам ды 
да азу ға, ыды рауға алып ке ле ді. Төр тін ші ден, 
жа ман ниет ті адам дар заң ды бұ зу, бұр ма лау ар-
қы лы мем ле кет ке зия нын ти гі зе ді. Ел дің бір лі гі 
мен тұ тас ты ғы жо лын да заң дар ды бұ зу шы лар-
мен кү ре су мін дет, – деп бі ле ді Жү сіп Ба ла са ғұн.

Түр кі ха лық та ры, оның ішін де қа зақ хал қы 
«Құт ты бі лік те гі» заң ның қо ғам өмі рін де гі ор-
ны мен рө лі ту ра лы қа ғи дат тық ой лар ды бі ліп 
өмір сүр ді. Бұл идея лар Қа зақ хан ды ғы дәуі рін де 
«Қа сым хан ның қас қа жо лы», «Есім хан ның ес-
кі жо лы», «Же ті жар ғы» сияқ ты ма ңыз ды та ри хи 
құ жат тар дан кө рі ніс тап қа ны ақи қат. Қа зақ хан-
да ры мен би ле рі Жү сіп Ба ла са ғұн да станын да ғы 

заң ту ра лы, заң ды қа был дау мен олар ды орын-
дау ту ра лы идея лар ды ті ке лей қа зақ қо ға мын да 
қол да ну ға қол жет кіз ді. Сон дық тан түр кі хал қы-
ның құ ра мын да ғы қа зақ хал қы үшін құ қық тық 
мем ле кет маз мұ ны жат бол ған жоқ. Қа зақ хан-
ды ғы да, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы да өзі нің мем-
ле кет ті лі гін заң ға жә не заң ды лық тың сал та нат 
құ ру прин ци пі не не гіз де ді.

Ба ла са ғұн тәуел сіз мем ле кет бо лу зор ба қыт 
деп бі ле ді. Би лік тің жақ сы лы ғы оның тү зу заң-
ды ұстануы. Осы лай ет кен пат ша жал ған да жа-
ман дық көр мейді. Ой шыл ақын әлем дік заң ға 
жер жа һан, адам зат ба ғы на ды де ген ой айтады. 
Бұл мә се ле де Жү сіп Ба ла са ғұн пі кір ле рі Пла тон, 
Арис то тель се кіл ді ұлы ой шыл дар дең гейі нен 
кө рі не ді. Ор та ға сыр да ғы Еуро па ой шыл да ры 
да құ қық тық мем ле кет идеясы на қа тыс ты Ба ла-
са ғұн кө тер ген мә се ле лер ді күн тәр ті бі не қояды. 
Заң ды, әді лет ті лік ті ұс тан ған пат ша әр уа қыт та 
хал қы на құр мет ті. Ха лық ха ны нан көр ген жақ-
сы лық та рын еш қа шан ұмыт пайды. Бас шы ның 
жақ сы лы ғын хал қы жүз есе қы лып қайтара ды. 
Елі не сый лы, хал қы на қам қор бо ла біл ген пат-
ша лар іс те рі мем ле кет тің тәуел сіз ді гі нің ны-
ғаюына, оның көр кеюіне әке ле ді деп есеп тейді, 
– Жү сіп Ба ла са ғұн [4].

 «Құт ты бі лік» мем ле кет ті бас қа ру, оны ны-
ғайту, ел де гі қай шы лық тар мен кем ші лік тер ді 
жою ту ра лы ой лар мен идея лар ды ға тұ нып тұр. 
Мә се ле бү гін гі Қа зақ стан хал қы мен би лі гі нің 
осы идея лар мен прин цип тер ді бас шы лық қа алу-
ға қа бі лет ті лік ті қа лып тас тыр уын да.

Мем ле кет ті би леудің, оны ны ғайтудың бас-
ты прин ци пі мә се ле ні ха лық қа ашық айту, шын-
дық ты жа сыр мау, қо ғам да бар қиын шы лық тар-
ды, қай шы лық тар ды бір ге тал қы лау;

Екін ші прин цип – адам заң ды ұстану, заң-
ның үс тем ді гі. Кө не грек фи ло со фы Тит Лук ре-
ций Кар бі рін ші рет айт қан «Заң ның ық па лы на 
бар лық адам ба ғы ну ға тиіс ті бо луы» прин ци пі не 
Жү сіп Ба ла са ғұн да ерек ше ден қояды;

Үшін ші прин цип – мем ле кет бас шы сы ның, 
пат ша ның өз хал қы ның мақ сат-мұ рат та ры мен, 
ар ман да ры мен бір ге бо луы. Ха лық тың мұң-мұқ-
та жын жоқ тау, ел мен бір тұ тас бо лу мем ле кет тің 
тәуел сіз ді гін қор ғау үшін ма ңыз ды;

Төр тін ші при цип – мем ле кет тің іс те рін ше-
шу де ба тыл дық пен қай сар лық та ны ту, ел дің 
жаула ры на қа тал бо лу. Қа жет ті жағ дайда мем-
ле кет жаула рын жай пап, құр тып жі бе ру ге да йын  
бо лу;

Бе сін ші прин цип – ақ пен қа ра ны ажы ра та 
бі лу. Ақ пен қа ра ны заң мен бел гі леу ар қы лы ше-
ші мі қиын тү йін дер ді ше шу ге қа бі лет ті бо лу;



ISS N 1563-0269                                               KazNU Bulletin. History series. №1 (80). 2016 323

Саябаев Д.Қ.

Ал тын шы прин цип – пат ша ның адал, ел ге 
жан-тә ні мен қыз мет ету ге да йын  се рік тер ді та-
буы. Олар ға се нім біл ді ріп, мем ле кет тің ма ңыз-
ды ша ру ала рын ше шу ге тар ту;

Же тін ші прин цип – ха лық қа сый лы, ең бе гі 
сің ген, на ғыз отан шыл адам дар дың айт қан да ры-
на құ лақ тү ру, ақыл-ке ңес те рін тың дау [3].

Ба ла са ғұн ең бе гін тал дау ба ры сын да оның 
ойла ры ның тәуел сіз мем ле кет үшін өте қа жет ті 
екен ді гі не көз жет кі зе міз. Мем ле кет тер дің та ри-
хи тә жі ри бе сі ақын айт қан прин цип тер дің бар-
лы ғы ның ма ңыз ды екен ді гін дә лел дейді. Адам-
зат өр ке ниеті нің ең жо ғар ғы са ты сын да тұр ған, 
да мы ған пос тин ду ст риал дық мем ле кет тер де 
Ба ла са ғұн көр сет кен мем ле кет тік өмір ді ұйым-
дас ты ру дың прин цип те рі та ри хи шын дық тар ға 
ай нал ған. Өр ке ниет тер ді да мы ту да мем ле кет тер 
бас шы лық қа ала тын идея лар ға ай нал ған. 

Со ны мен бір ге, Ж. Ба ла са ғұн ның саяси-
әлеу мет тік көз қа рас та ры өзі нің нақ ты лы ғы мен, 
шы найылы ғы мен жә не қо ғам да ғы саяси құ ры-
лым ды жақ сар ту ға ба ғыт тал ған қа ты на сы мен 

ерек ше ле не ді. Бір ай рық ша атап өтер лі гі, ол 
өзі нің идеяла рын өзі өмір сүр ген Қа ра хан қо-
ға мын да ғы өз ге ріс тер мен үр діс тер шең бе рін де 
ұсы на ды. Қа ра хан мем ле ке тін де гі қо ғам дық қа-
ты нас тар ды те ре ңі нен бі луі Ба ла са ғұн ға екі кри-
те рий бо йын ша – дү ние-мү лік жә не кә сіп тү рі 
не гі зін де, қо ғам мү ше ле рін жік теу ге мүм кін дік 
бер ді.

Жал пы ал ған да Ба ла са ғұн өсиет те рі бар лық 
ха лық тар үшін ор тақ құн ды лық тар. Ал, тәуел сіз 
Қа зақ стан үшін ақын ойла ры мен идеяла ры тіп-
тен өзек ті. Се бе бі, Ба ла са ғұн өс кен ор та, ол сөз 
етіп отыр ған мем ле кет қа зір гі Қа зақ стан же рін де 
Ал тай дан Кас пийге де йін гі ұлан байт ақ тер ри то-
рияны алып жат қан түр кі лер дің Қа ра ха нид жә не 
Қар лық мем ле кет те рі. Про то қа зақ тар дың атаме-
ке ні бол ған Қа ра ха нид тер мен Қар лық тар ор та 
ға сыр да әлем ге та ны мал ша ру ашы лы ғы күш ті, 
қа ла лық мә де ниеті озық мем ле кет тер дә ре же сі не 
кө те ріл ген. Ба ла са ғұн ның «Құт ты бі лік» кі та бы-
ның Қа зақ стан мем ле ке ті мен хал қы на бе рер та-
ри хи, та ғы лым дық жә не тә жі ри бе лік үл гі сі өзек ті.
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Му зей ные ма те ри алы  
как ис точ ник ис то ри чес ких 

зна ний

В статье в крат кой фор ме из ло же ны за да чи му зеев по вве де нию 
му зей ных кол лек ций в научный обо рот, для че го  стано вит ся необ-
хо ди мым ис точ ни ко вед чес кое исс ле до ва ние своих соб ра ний и ис-
поль зо ва ние ме то дов ис точ ни ко ве де ния. От ме чает ся, что му зей ное 
ис точ ни ко ве де ние с кон ца XX в.  стано вит ся са мос тоя тель ной дис-
цип ли ной, ко то рая изу чает про цесс комп лек то ва ния му зей ных кол-
лек ций и соб ра ний, фор ми ро ва ние их сос та ва, а так же вы ра ба ты вает 
ме то ди ку науч но го комп лек то ва ния, уче та, хра не ния и экс по ни ро ва-
ния му зей ных ис точ ни ков, но тре бует раз ра бот ки спе ци аль ных под-
хо дов к раск ры тию ин фор ма ци он но го по тен циала и ин те рп ре та ции 
му зей ных пред ме тов. 

Клю че вые сло ва: му зей, ис то ри чес кий ис точ ник, науч но-исс ле-
до ва тель ская ра бо та, ана лиз и син тез ис точ ни ков, атт рак тив нос ть, 
эксп рес сив нос ть.

Miimanbayeva F.N., RoziyevA.

Museum materials as a source of 
historical knowledge

He article provides a summary task museums to introduce the mu-
seum collections in the scientific revolution for which it becomes neces-
sary to study their collections of source and use of sources of methods. It 
is noted that the museum a source from the end of the XX century. It be-
comes an independent discipline, that studies the process of acquisition of 
museum collections and gatherings, formation of their staff, as well as sci-
entific technique produces recruitment, accounting, snoring and exhibiting 
museum sources, but it requires the development of specific approaches to 
disclosure of information capacity and interpretation of museum objects.

Key words: museum, historical sources, scientific research, analysis 
and synthesis of sources, attractiveness, expressiveness.

Мий ман баева Ф.Н., Ро зиев А.

Мұ ра жай ма те ри ал да ры  
та ри хи бі лім нің де ре гі ре тін де

Ма қа ла да мұ ра жай топ та ма ла рын ғы лы ми айна лым ға ен гі зу де гі 
мұ ра жай мін дет те рі қыс қа ша қа рас ты рыл ған. Ол үшін де рек та ну лық 
әдіс тер ді қол да ну қа жет. XX ғ. аяғы нан бас тап, мұ ра жай лық де рек-
та ну, мұ ра жай топ та ма ла рын жә не жи нақ та рын зерт тейт ін, олар дың 
құ ра мын жа сақ тайт ын, со ны мен қа тар ғы лы ми топ та ма әдіс те ме сін 
қа лып тас ты ра тын, мұ ра жай де рек те рін сақ тау, есеп ке алу ды жү зе ге 
асы ра тын же ке пән ге ай нал ған ды ғы қа рас ты рыл ған. 

Түйiн сөз дер: мұ ра жай, та ри хи де рек, ғы лы ми-зерт теу жұ мы сы, 
де рек тер ді са рап тау жә не син тез деу, атт рак тив ті лік, эксп рес сив тік. 
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Му зеи раз лич но го про фи ля, на ря ду с ар хи ва ми и биб лиоте-
ка ми, яв ляют ся важ нейши ми хра ни ли ща ми па мят ни ков ис то-
рии ма те ри аль ной и ду хов ной куль ту ры. В ус ло виях ин фор ма-
ци он но го об ще ст ва пе ред му зеями, на ря ду с тра ди ци он ны ми 
для них за да ча ми уче та и сох ра не ния му зей ных пред ме тов и 
кол лек ций, стоят за да чи рас ши ре ния и уг луб ле ния свя зей с со-
ци аль ной сре дой, вк лю че ния в ши ро кий ин фор ма ци он ный об-
мен с внеш ним ми ром. Предс тав ле ние о му зее как эле мен те 
ком му ни ка цион ной ст рук ту ры об ще ст ва проч но ут вер ди лись 
в сов ре мен ном оте че ст вен ном и за ру беж ном му зееве де нии[1]. 
Му зеями раз лич но го про фи ля про во дят ся спе ци альные исс ле-
до ва ния по изу че нию и сис те ма ти за ция своих соб ра ний, вве де-
нию му зей ных кол лек ций в научный обо рот, что спо со бс твуют 
бо лее пол но му раск ры тию их ин фор ма ци он но го по тен циала 
для ши ро ко го кру га по се ти те лей и спе циалис тов. 

В этом кон текс те ис точ ни ко вед чес кое исс ле до ва ние сво-
их соб ра ний  стано вит ся для му зеев важ ной сос тав ляющей 
дея тель ности, от ра жаю щей объек тив ные воз мож нос ти и осо-
бен нос ти их со ци аль ных функ ций. Весь комп лекс ре шаемых 
му зеем за дач, в том чис ле соз да ние но вых экс по зи ций и науч-
но-прос ве ти тель ская дея тель ность, ос но вы вает ся на исс ле до-
ва нии раз лич ных ис то ри чес ких ис точ ни ков и пред по ла гает ис-
поль зо ва ние ме то дов ис точ ни ко ве де ния. Фор ми руя соб ра ние, 
каж дый му зей в боль шей или мень шей сте пе ни за ни мает ся 
воп ро са ми проис хож де ния и клас си фи ка ции ис точ ни ков, ис-
с ле до ва ниями их ин фор ма ци он но го по тен циала, со ци аль ной 
при ро ды, внут рен ней и внеш ней кри ти кой ис точ ни ка, ка ко вым 
выс ту пает му зей ный пред мет. Об ра тив шись к не му, му зееве де-
ние и ис точ ни ко ве де ние как науч ные дис цип ли ны фак ти чес ки 
раз ра ба ты вают один и тот же объект, изу чая его под раз ны ми, 
но в чем-то и сов па дающи ми уг ла ми зре ния. 

В свою оче редь, изу че ние му зей ных па мят ни ков и те ма ти-
чес ки свя зан ных с ни ми ис точ ни ков дру гих ти пов, хра ня щих-
ся в му зеях, мо жет спо со бс тво вать ре ше нию ря да ак ту аль ных 
за дач ис точ ни ко ве де ния. Для сов ре мен но го ис точ ни ко ве де ния 
ха рак те рен ши ро кий ин тег ри ро ван ный под ход к ис точ ни кам са-
мых раз лич ных ти пов. Еще в 1970-х гг. В.Л. Янин от ме чал, что 
«ис то ри чес кая нау ка на сов ре мен ном эта пе как ни ког да рань-

МУ ЗЕЙ НЫЕ  
МА ТЕ РИ АЛЫ  

КАК ИС ТОЧ НИК  
ИС ТО РИ ЧЕС КИХ  

ЗНА НИЙ
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ше ис пы ты вает необ хо ди мос ть в комп лекс ном 
изу че нии ис точ ни ков» [2]. Ес ли рань ше пись-
менные и ве ще ст вен ные ис точ ни ки (па мят ни ки 
ма те ри аль ной куль ту ры) изу ча лись в ос нов ном 
по от дель ности, то в нас тоящее вре мя, по мне-
нию О.М. Ме ду ше вс кой, необ хо ди ма раз ра бот ка 
ме то дов их комп лекс но го ис точ ни ко вед чес ко го 
исс ле до ва ния, при ко то ром ин фор ма ци он ные 
воз мож нос ти ис точ ни ков раз ных ти пов раск ры-
вают ся пол нее [3]. 

Важ ной осо бен ностью му зей но го пред ме та 
как ис то ри чес ко го ис точ ни ка яв ляет ся то, что 
он не сет ин фор ма цию не толь ко сам по се бе, 
но и как час ть му зей ной кол лек ции – это «со-
во куп нос ти му зей ных пред ме тов, свя зан ных 
общ нос тью од но го или нес коль ких приз на ков и 
предс тав ляю щих научный, ху до же ст вен ный или 
поз на ва тель ный ин те рес» [4]. Му зей ная кол лек-
ция – это соб ра ние ис то ри чес ких ис точ ни ков, 
ск ла ды вающееся во вре ме ни, имеющее свою 
ст рук ту ру, внут рен ние и внеш ние свя зи. Пред-
ме ты в сос та ве сис те ма ти чес ких и те ма ти чес ких 
кол лек ций приоб ре тают спо соб ность до пол нять, 
до ку мен ти ро вать друг дру га. Это по вы шает ин-
фор ма ци он ный по тен циал и ис точ ни ко вую цен-
ность кол лек ции по срав не нию с от дель ны ми 
му зей ны ми пред ме та ми, но тре бует раз ра бот ки 
спе ци аль ных под хо дов к его раск ры тию и ин те р - 
п ре та ции. 

Му зей ное ис точ ни ко ве де ние изу чает про-
цесс комп лек то ва ния му зей ных кол лек ций и 
соб ра ний, фор ми ро ва ние их сос та ва, а так же вы-
ра ба ты вает ме то ди ку науч но го комп лек то ва ния, 
уче та, хра пе ния и экс по ни ро ва ния му зей ных 
ис точ ни ков. Ес ли ис то ри чес кое ис точ ни ко ве де-
ние и ис точ ни ко ве де ние дру гих гу ма ни тар ных 
дис цип лин раз ви вают ся с кон ца XVIII – на ча-
ла XIX  вв., то му зей ное ис точ ни ко ве де ние до 
не дав не го вре ме ни не расс мат ри ва лось как са-
мос тоя тель ная дис цип ли на, яв ляясь сос тав ной 
час тью ис то ри ко-ис точ ни ко вед чес ких исс ле до-
ва ний. Тем не ме нее, к кон цу 80-х гг. XX в. ус-
тоялась точ ка зре ния, в соот ве тс твии с ко то рой 
объек том изу че ния му зей но го ис точ ни ко ве де-
ния яв ляет ся му зей ный пред мет, в от ли чие от ис-
то ри чес ко го ис точ ни ка об ла даю щий свой ст ва ми 
атт рак тив нос ти и эксп рес сив нос ти, су ще ст вен но 
до пол няющи ми ту се ман ти чес кую наг руз ку, ко-
то рую не сет каж дый ис то ри чес кий ис точ ник [5].

Од на ко ес ли с те зи сом о раз ли чии в свой ст-
вах ис то ри чес ко го ис точ ни ка и му зей но го пред-
ме та мож но сог ла сить ся, то трак тов ка объек та 
му зей но го ис точ ни ко ве де ния толь ко как му-
зей но го пред ме та вы зы вает сом не ния. Му зей-

ный пред мет, пред наз на чен ный для хра не ния, 
транс ля ции ис то ри чес кой па мя ти и ин те рп ре та-
ции ис то ри чес ко го опы та как в про цес се науч-
но-исс ле до ва тельс кой ра бо ты, так и в про цес-
се экс по ни ро ва ния, дол жен вы де лять ся из ря да 
ис точ ни ков, не су щих од но род ную со ци ально-
куль турную ин фор ма цию, своей под лин нос тью, 
ме мо ри аль нос тью, ори ги наль ной и со вер шен-
ной ху до же ст вен ной фор мой, мас тер ст вом ис-
пол не ния. 

Ин те рп ре та ция му зей ных ис точ ни ков под-
ра зу ме вает ре ше ние все го кру га ме то ди чес ких 
за дач, сос тав ляющих ана лиз и син тез ис точ-
ни ков, а имен но: оп ре де ле ние пол но ты, дос то-
вер нос ти и точ нос ти зак лю чен ной в ис точ ни ке 
ин фор ма ции; со пос тав ле ние ис точ ни ков по сте-
пе ни пол но ты, дос то вер нос ти и точ нос ти ин-
фор ма ции; установ ле ние ге не ало ги чес кой свя-
зи ис точ ни ков, а так же как всей сум мы фак тов, 
от но ся щих ся к те ме исс ле до ва ния, так и про бе-
лов в це пи фак тов. На ли чие про бе лов в сос та ве 
му зей ных пред ме тов эф фек тив но вос пол няет ся 
в экс по зи ции науч но-вс по мо га тель ны ми ма те-
ри ала ми (схе ма ми, изоб ра зи тель ны ми восп роиз-
ве де ниями, му ля жа ми, вос ко вы ми фи гу ра ми и 
т.п.). Имен но эти ма те ри алы фик си руют науч но 
установ лен ную связь меж ду пред ме та ми, де мо-
нс три руют их ст рое ние и функ ции, свя зы вают 
экс по зи ци он ные комп лек сы в еди ное це лое, что 
поз во ляет расс мат ри вать экс по зи цию как науч-
ную кон цеп цию то го ис то ри чес ко го яв ле ния, ко-
то ро му она пос вя ще на.

Од ной из тен ден ций сов ре мен но го эта па 
раз ви тия ис точ ни ко ве де ния оте че ст вен ной ис-
то рии яв ляет ся рас ши ре ние эм пи ри чес кой ос-
но вы конк рет но-ис то ри чес ких исс ле до ва ний за 
счёт все бо лее ак тив но го ис поль зо ва ния на ря ду 
с тра ди ци он ны ми, пись менны ми, дру гих раз-
нооб раз ных ти пов и ви дов ис то ри чес ких ис точ-
ни ков, в том чис ле та ких, как фо то до ку мен ты. 
В этой свя зи осо бую ак ту аль нос ть приоб ре тает 
вве де ние в научный обо рот фо то до ку мен таль-
ных ма те риалов му зей ных кол лек ций, раз ра бот-
ка ис точ ни ко вед чес ких проб лем при ме ни тель но 
к этой раз но вид нос ти ис то ри чес ких ис точ ни ков, 
раск ры тие воз мож нос тей и пре де лов поз на ния 
на их ос но ве от дель ных ас пек тов и пе риодов 
ка за хс танс кой ис то рии. Спе ци аль ный ин те рес 
предс тав ляют му зей ные кол лек ции, преж де все-
го, кол лек ция фо тог ра фий, в част нос ти, хра ня-
щаяся в до ку мен таль ном фон де Цент раль но го 
го су да рст вен но го му зея ис то рии Рес пуб ли ки 
Ка за хс тан. Фон ды му зея сос тав ляют неотъем-
ле мую час ть ис точ ни ко вой ба зы ис то ри чес ких 
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исс ле до ва ний, так как фон до вые кол лек ции 
му зея предс тав ляют це ло ст ное, уни каль ное по 
своему сос та ву и со дер жа нию соб ра ние ис точ-
ни ков, раз лич ных по ти по вой и ви до вой при над-
леж нос ти, от ра жающее ос нов ные пе ри оды на-
циональ ной ис то рии.

Та ким об ра зом, ис точ ни ко вед чес кое изу че-
ние му зей ных кол лек ций рас ши ряет ис точ ни-
ко вую ба зу исс ле до ва ний в об лас ти ис то рии, 

об лег чает оцен ку реп ре зен та тив нос ти ис точ ни-
ко вой ин фор ма ции, со дей ст вует раз ра бот ке ме-
то ди чес ких под хо дов для вве де ния кол лек ций 
му зеев в научный обо рот. Ска зан ное поз во ляет 
счи тать ис точ ни ко вед чес кое изу че ние и оцен ку 
му зей ных кол лек ций весь ма ак ту аль ным нап-
рав ле нием меж дис цип ли нар ных исс ле до ва ний в 
об лас ти ис то рии, ис точ ни ко ве де ния и му зееве-
де ния.
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Уте баева С.Ж.

Ба тыр лар жы ры ның де рек тік 
ерек ше лі гі жә не та ри хи  

шы найы лық мә се ле сі

Ма қа ла да қа зақ хал қы ның төл та ри хы не гі зін де жа зыл ған ауыз-
е кі де рек тер дің та ри хи тұр ғы да зерт те луі, ба тыр лар жы рын да ғы та-
ри хи фак ті лер ді ай қын дау, ауыз ша та рих айтудың шы найы лық, та-
ри хи лық мә се ле сі қа рас ты рыл ды. Эпос тық жыр лар ауыз әде биеті 
тұр ғы сын да бір ша ма зерт тел се де, та ри хи тұр ғы дан өз ба ға сын ала 
қой ма ған ды ғы, әлі де бол са де рек та ну лық тал дау жа сал ма ған ды ғы 
жа зыл ды. Фольклор лық туын ды лар дың қа зақ хал қы ның та ри хын да-
ғы де рек тік ерек ше лі гі мен ма ңы зы ес ке рі ле оты рып, эпос тық жыр-
лар дың зерт те лу та ри хы мен он да ғы фак ті лер ға лым-зерт теу ші лер-
дің пі кі рі ар қы лы си пат тал ды. Со ны мен қо са ба тыр лар жы ры ның бір 
шо ғы ры ре тін де Қо бы лан ды ба тыр бей не сі та ри хи қай рат кер ре тін де 
көр се тіл ді. Дәс түр лі та ри хи шы ғар ма шы лық ха лық тың өт кен та ри-
хын, бол мыс-бі ті мін, тұр мыс-сал тын бей не леуде тап тыр мас де рек кө-
зі еке ні ай қын дал ды.

Түйін сөз дер: де рек кө зі, эпос, ауыз ша та рих, ба тыр, тұл ға.

Utebayeva S.J.

Issues about historical features 
and historical realities of heroic 

epos

In the article there are considered the historical context of research of 
oral data, which based on the history of the Kazakh people, the determina-
tion of the historical facts in the heroic psalm, the issues of historicism and 
reality of folklore speaking of history. Studied a lot in terms of epic tales 
that they are not taken their estimates the historical point of view, even 
they have studied a lot folklore point of view and there is written about 
the analysis of the sources that they have not analyzed yet. Folklore works 
feature in the history of the Kazakh people, data and taking into account 
the importance of the history of the study of epic poems and it was char-
acterized by the facts, according to the scientists and researchers. In addi-
tion, as the concentration of one of the heroes exhort Kobylandy image is 
shown as a historical figure. Traditional historical creative is determined in 
the depicting the last history of people and being fit, life of people as an 
irreplaceable resource.

Key words: resource, epos,orai history, hero, personality.
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Воп рос ка са тель но  
ис точ ни ко вед чес кой  

осо бен нос ти и ис то ри чес кой 
прав ди вос ти ге роичес ких  

эпо сов

В дан ной статье проводиться исс ле до ва ние с ис то ри чес кой точ-
ки зре ния уст ных фак тов, о пи сан ных на ос но ве спе ци фи чес кой ис то-
рии ка за хс ко го на ро да, оп ре де ле ние ис то ри чес ких фак тов, изъя тых 
из ге роичес ких эпо сов, воп ро сы прав ди вос ти, ис то рич нос ти уст но-
го по ве ст во ва ния. Нес мот ря на то, что эпи чес кие приз ве де ния бы-
ли нес колько исс ле до ва ны на уров не фоль кло ра, соот ве тс твующую 
оцен ку с ис то ри чес кой точ ки зре ния так и не по лу чи ли, до сих пор 
не осу ще ств лен ис точ ни ко вед чес кий ана лиз. Учи ты вая ис точ ни вед-
чес кие осо бен нос ти и смысл фольклор ных произ ве де ний в ис то рии 
ка за хс ко го на ро да, расс мат ри вает ся ис то рия исс ле до ва ния эпи чес-
ких произ ве де ний, со дер жа щиеся в них фак ты опи сы вают ся сог лас-
но ре цен зии уче ных-исс ле до ва те лей. А так же, предс тав лен об раз 
Ко бы лан ды ба ты ра в ка че ст ве ис то ри чес ко го деяте ля как од но го из 
предс та ви те лей ге роичес ко го эпо са. Выяс не но, что тра ди ци он ное 
ис то ри чес кое твор чест во яв ляет ся бес цен ным ис точ ни ком в опи са-
нии ис то рии на ро да, его об ра за жиз ни, обы чаев и тра ди ции.

Клю че вые сло ва: ис точ ник, эпос, уст ная ис то рия, ге рой, лич-
ность.
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Қа зақ стан дық та рих ғы лы мын да ке зін де идеоло гиялық ке-
дер гі лер дің се бе бі нен әлі де бол са зерт те ле қой ма ған, ғы лы ми 
айна лым ға жол тарт па ған мә се ле лер бар шы лық. Қа зақ тың төл 
та ри хы ның де ре гі ре тін де да ла лық та ри хи дәс түр не гі зін де-
гі ауызе кі та ри хи бі лім ді, оның ішін де ба тыр лар жы рын те рең 
зерт теу – бү гін гі де рек та ну ғы лы мы ның бас ты мін дет те рі нің 
бі рі. Қа зақ хал қы ның та ри хи де реккөз дер қа та ры на ха лық тың 
та би ғи жа ды сақ тал ған, бар лық ауыз ша та рал ған дәс түр лі шы-
ғар ма лар жа та ды. Сөз бо лып отыр ған ауызе кі де рек тер ауыз 
әде биетін де бір ша ма зерт тел ді. Де сек те кө бі не әде би тұр ғы-
дан зерт те ліп, ха лық шы ғар ма шы лы ғы ре тін де қа рас ты рыл-
ған, ал бұл шы ғар ма лар дың та ри хи лы ғы өз дең ге йін де та ри хи 
зерт теу лер ны са ны на айна ла қой ған жоқ. Фольклор дың үл кен 
бір то бын қа зақ тың эпи ка лық туын ды ла ры – ба тыр лар жы ры 
мен та ри хи жыр лар құ рай ды. Бұл ту ра лы бел гі лі ға лым Р. Бер-
ді баев: «Та ри хи оқи ға лар ды, аңыз дар ды эпи ка лық дәс түр мен 
на си хат тау ниеті нен туын да ған жыр лар өз ал ды на бір са ла. 
Бұ лар да та ри хи іс тер дің же лі сі сақ та лып, не гіз гі бе лес оқи ға-
лар, бел гі лі адам дар сөз бо лып оты ра ды», – дей ді [1,64]. Яғ ни, 
эпос – бас қа да фольклор лық туын ды лар се кіл ді нақ ты та ри-
хи оқи ға лар не гі зін де пай да бол ған объек тив ті дү ние. Эпос тық 
жыр лар да ғы та ри хи де рек тер дің шы найы лық дең гейі нің жо ға-
ры лы ғы ту ра лы Ә.Мар ғұ лан: «...қа зақ эпо сы кей де жыл на ма-
лық жаз ба лар дан кем түс пейді, олар көп сәт тер де жа зу-сы зу-
ға ма шық тан ба ған ха лық ара сын да жыл на ма лық жаз ба лар дың 
ор ны на жү ре ді. Оқи ға лар дың эпос та су рет телуін ің дұ рыс ты ғы 
сон ша ма, олар ды, тіп ті, та ри хи әде биет тер де дә лел деп отыр», 
– де се [2, 61], ака де мик Ор лов: «Моң ғол, ой рат, тіп ті, орыс эпо-
сы мен са лыс тыр ған да, қа зақ тың эпос тық жыр ла ры өзі нің ақын-
дық ги пер бо ла сы жа ғы нан ана ғұр лым шын шыл. Бұл жа ғы нан 
оны күн де лік ті өмір сал тын көр се те тін жыр лар де се де бо ла-
ды», – дей ді [3, 56]. Со ны мен ауызе кі де рек тер дің, оның ішін де 
эпос тық жыр лар дың ма ңыз ды лы ғы на кел ген де ға лым да ры мыз-
дың ойы бір жер ден шы ғып отыр. Ха лық тың тұр мыс-бол мы-
сын, ру ха ни мә де ниетін қөр сет кен та рих қа на анық та рих еке ні 
кү мән ту ғыз байды. Он дай та рих ты біз дер жыр лар дан, ше жі ре-
лер ден, ма қал-мә тел дер ден, аңыз-әң гі ме лер ден, тіп ті ата-әже-
міз дің ер те гі ле рі нен, ана мыз дың әл ди ле ген бе сік жы ры нан да 

БА ТЫР ЛАР ЖЫ РЫ НЫҢ 
ДЕ РЕК ТІК ЕРЕК ШЕ ЛІ ГІ 

ЖӘ НЕ ТА РИ ХИ  
ШЫ НАЙЫ ЛЫҚ  

МӘ СЕ ЛЕ СІ



ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы. №1 (80). 2016334
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та ба ала мыз. Өйт ке ні сол ба тыр лық жыр лар бол-
сын, ер те гі-аңыз дар бол сын өзі нің пай да бол ған 
уақы ты ның кө ңіл-кү йін  біл ді ре ді. Бұл рет те айта 
ке те тін жайт  ауызе кі де рек тер де таң ға жа йып  
эпи зод тар да кез де се ді. Яғ ни айтушы ның әң гі-
ме леп отыр ған аңыз-әң гі ме сі нің не ме се жыр шы-
ның жыр ла ған жы рын әр лен ді ріп, көр кем дейт ін, 
тың дау шы сын қы зық ты ру үшін мін дет ті түр де 
қо сы ла тын алын бас эле ме нт тер. Бұл жағ дайда 
ауызе кі де рек тер ді зерт теу ісі мен айна лы сып 
жүр ген та рих шы не ме се де рек та ну шы де рек ке 
са лын ған мә лі мет тің ар тық жер ле рін ажы ра тып, 
сын ға са лып, тек шын дық қа жа қын мә лі мет тер ді 
ала ды. Қа зақ тан шық қан тұң ғыш та рих ғы лы мы-
ның док то ры Е. Бек ма ха нов фольклор лық де рек-
тер мен жұ мыс іс тейт ін ке ле шек зерт теу ші лер дің 
нақ ты мін дет те рі жа йын да: «Зерт теу ші нің аса 
ма ңыз ды мін де ті: шын дық ты қиял дан ажы ра-
тып қа на қой май, со ны мен бір ге фольклор лық 
ма те ри ал дар да ха бар ла на тын фак ті лер ді мүм-
кін ді гі бол ған ша тек се ру, олар ды ар хив тік жә не 
әде биет тік де рек тер мен са лыс ты ру. Же ке ле ген 
өлең дер дің әр түр лі нұс қа ла рын са лыс ты рып, 
олар дың о бас та ғы тек сін та бу да сон дай лық 
қа жет», – дей ді [4, 198]. Бұл пі кір дің өзек ті лі гі 
бү гін гі күн де тәуел сіз қа зақ хал қы ның өз та ри-
хы на де ген қы зы ғу шы лы ғы ның ар туымен қа тар, 
фольклор лық мұ ра лар мен жұ мыс іс тей бі лу қа-
жет ті гін де арт ты рып отыр. 

Ха лық тың жа дын да сақ та лып, ата дан ба ла ға 
ауыз дан-ауыз ға бе рі ліп кел ген құн ды мұ ра ла ры-
мыз дың бі рі – ба тыр лар жы ры ту ра лы А. Бай - 
т ұр сы нов: «Ба тыр лар әң гі ме сі нің құ ны қан дай 
де ген мә се ле ге кел сек, мұн да айту тиіс: Бұ рын ғы 
жау гер ші лік за ман да ха лық тән есе бін де бол ған-
да, ба тыр лар жан есе бін де бол ған. Сон дық тан 
ба тыр лар ту ра сын да ғы әң гі ме – ха лық тың жа ны, 
ру хы ту ра сын да ғы әң гі ме; ха лық тың ба тыр ла ры 
қан дай бол са, ха лық тың рух жа ғы да сон дай бол-
ған. Ер тек жыр да ғы ба тыр лар си па ты на қа ра сақ, 
ол жыр лар ха лық тың ру хы на ғыз кө те ріл ген ша-
ғын да шық қа нын бай қай мыз» [5, 151]. Яғ ни ха-
лық тың іш кі та ри хын, ру хын, мә де ниетін та ну 
үшін ба тыр лар жы ры на ба са кө ңіл ауда руымыз 
қа жет. Мә се лен, «Қо бы лан ды» жы рын де рек кө зі 
ре тін де қа рас тыр сақ. Бұл жыр дың көп те ген нұс-
қа ла ры бар. Жыр ды те рең зерт теп, қа зақ, орыс 
тіл де рін де ең бек тер жаз ған Ораз гүл Нұр ма-
ған бе то ва бы лай деп жа за ды: «Қа зір қо лы мыз-
да «Қо бы лан ды ба тыр» жы ры ның (жыр, ер те гі, 
аңыз-әң гі ме лер дің бә рін қос қан да) 29 нұс қа сы 
бар. Мұ ның 26-сы Қо бы лан ды ба тыр жа йын да-
ғы жыр лар, аңыз-әң гі ме лер де, 3-еуі Қо бы лан ды 
ба тыр дың ба ла ла ры жа йын да ғы жыр лар [6, 159]. 

Қо бы лан ды ба тыр – шы найы та ри хи тұл ға, қа зақ 
хал қы ның ең та ны мал ба тыр ла ры ның бі рі, та ри-
хи қай рат кер. Жыр дың ма ңыз ды лы ғы да сон да 
оның өмір де бол ған ба тыр екен ді гі. Сон дық тан 
да жыр да мін дет ті түр де сол кез дің мә лі мет те рі 
кез де се тін ді гі. 

«Қо бы лан ды» жы ры – тай па лық эпос тү-
рін де туып , бір те-бір те жал пы ха лық тық жыр-
ға ай нал ған қа зы на. Қа зан төң ке рі сі нен бұ рын-
ғы фольклор та ну ғы лы мын да бұл жыр ды орыс 
пат ша сы Иван Гроз ный дың 1552 жыл ғы Қа зан 
хан ды ғын жау лап алу оқи ға сы мен бай ла ныс ты-
ра қа рау ба сым бол ды. Ке зін де Мә лік Ғаб дул лин 
бұл пі кір ге қар сы шы ғып, «Қо бы лан ды» жы ры-
ның одан үш жүз жыл бұ рын XIII ға сыр да ғы пар-
сы же рін би ле ген Шың ғыс хан ның ұр па ғы Ға зан 
хан ға қар сы кү рес тің ба ры сын да ту ған эпос еке-
нін жаз ған еді. Жал пы «Қо бы лан ды» жы ры ның 
нұс қа ла ры ба тыр ды бес түр лі ке зең ге апа рып 
те ли ді. Со лар дың ал ғаш қы сы IX-X ға сыр лар-
да ғы пе ше нег дәуірі, екін ші сі IX-XI ға сыр лар-
да ғы оғыз-қып шақ за ма ны. Үшін ші-төр тін ші 
ке зең XV-XVI ға сыр лар да ғы Но ғай лы ор да сы 
мен Өз бек-Қа зақ ұлы сы ке зе ңі мен бай ла ныс ты. 
Ал жыр дың қай сы бір нұс қа ла ры ба тыр ды бер гі 
XVIII ға сыр да ғы Жоң ғар жо ры ғы на ара лас ты-
ра ды. Әри не, мұ ның бә рі сол бір за ман дар да ха-
лық тың ба тыр ға зә ру лі гі нен ту ған. Шын ды ғын-
да Қо бы лан ды ның өмір сүр ген уақы ты бел гі лі. 
Бұл – та ри хи шын дық. Әли хан Бө кей ха нов тың 
«Қа ра қып шақ Қо бы лан ды» ат ты сы ни ре цен-
зия сын да: «Сон да ғы Тоқ та мыс хан ның то ғыз ба-
ты ры ның бі реуі қа ра қып шақ Қо бы лан ды:

Қа раң ғы да жол тап қан,
Қы сыл ған да сөз тап қан.
Тай қа зан қақ пақ жауы рын ды,
Қо ла ғаш тоқ пақ ай дар лы,
Кі сі ақы лы на ер ме ген,
Қиын жол ға жүр ме ген,
Қа ра Қып шақ Қо бы лан дым.
Хан То ғым ға не дей сің?

Тоқ та мыс хан Шың ғыс хан ның үл кен ұлы 
Жо шы нә сі лі нен. Бұл Ақ сақ Те мір мен со ғы сып, 
же ңі ліп қаш қан. Бұл Қо бы лан ды ның ісі XIV ға-
сыр ор та сы бо лу ға лайық... 

Ар ғын ның ата сы Дар қо жа Абул хайыр хан-
ның қа зы сы екен. Ға діл би лік айт қа ны нан Ақ-
жол атан ған. Қа ра қып шақ Қо бы лан ды да хан ға 
сүйік ті екен. Сон дық тан бұл екеуі күн дес бол-
ған. Күн дес тік пен Қо бы лан ды ба тыр Ақ жол ды 
өл ті ріп кет кен. Әз-Жә ні бек хан Қо бы лан ды ны 
өл ті рем деп сұ ра ған да, қа лың қып шақ бұ зы ла-
ды деп, Абул хайыр хан бе ре ал ма ған. Шә кә рім-
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нің жазуын ша, «Қа ра қып шақ Қо бы лан ды да нең 
бар еді, құлы ным?» де ген қа зақ ма қа лы Ақ жол 
ата сы Құ дан жы лауы нан қал ған. Бұл екі хан ның 
за ма ны 1450 жыл дар. Бұ ған қа ра ған да Қо бы лан-
ды XV ға сыр ор та сын да ғы жі гіт бо ла ды. Он да 
Тоқ та мыс қа жі гіт бо ла ал май ды. Мұ ны Еді ге 
жы ры на ақын қос қан бо ла ды» [7, 21] – де ген пі-
кір лер айтады. Ш.Уали ха нов: «Қа зақ, қыр ғыз, 
өз бек, но ғай дың ауыз әде биет те рі нің бір тү рі ба-
тыр лар ту ра лы жыр лар. Бұ лар дың кө бі Ал тын 
Ор да дәуі рін де бол ған та ри хи адам дар ту ра лы. 
Со ған қа ра ған да бұл жыр лар XIV ға сыр дың ақы-
рын да, XV-XVI ға сыр лар да жа сал ған сияқ ты...» 
дей ді. «Қо бы лан ды ба тыр көр кем жыр да сол уа-
қыт та ғы қа зақ тың бол мыс-сал ты кө рі ніп тұ ру ға 
лайық» – деп Ә.Бө кей ха нов айт қан дай, жыр да 
қа зақ хал қы ның орын ал ған тұр мыс-салт, қа ру-
жа рақ, мал атау ла ры, ха лық, ру-тай па ла ры т.б. 
мә се ле лер ге кө ңіл ауда ру қа жет.

Жал пы, кез-кел ген ба тыр лар жы ры ның не-
ме се ауыз ша та рих тың шы найы лық дең ге йін  
анық тау үшін мә тін ге ло ги ка лық тал дау не ме-

се пай да бо луы жа ғы нан бір-бі рі мен бай ла ны-
сы жоқ, бі рақ бір оқи ға ны бей не ле ген әр түр лі 
де рек тер ді ке шен ді са лыс ты ру дың рө лі аса зор. 
Са йып  кел ген де, ба тыр лар жы ры – әр түр лі та ри-
хи де рек көз дер ара сын да қа зақ хал қы ның өт кен 
өмі рін бей не леу жа ғы нан тең де сі жоқ де рек тер 
то бын құ рай ды. Та ри хы мыз ды қам ти тын хро но-
ло гия лық шең бе рі нің кең ді гі, бе ре тін мә лі мет те-
рі нің мол ды ғы, кө ле мі нің көп ті гі жа ғы нан бас қа 
де рек көз де рі ара сын да ерек ше орын ала ды. Дәс-
түр лі та ри хи шы ғар ма шы лық кез-кел ген ха лық-
тың ажы ра мас бө лі гі, та ри хи тә жі ри бе сі нің, ар-
ма ны ның, көз қа ра сы ның бел гі сі. Өт кен та рих та 
бол ған оқи ға лар ды, хан дар дың ат қар ған қыз ме-
тін, ба тыр лар мен би лер дің ең бек те рін са ра лау, 
көр ші лес мем ле кет тер мен қа рым-қа ты на сын, та-
ри хи шын дық тың дам уын  зерт теу бү гін гі та рих 
ғы лы мы ның ма ңыз ды мін де ті. Бұл тұр ғы да қа зақ 
хал қы ның ауыз ша та ри хы, оның ішін де біз кө те-
ріп отыр ған ба тыр лар жы ры ның шы найылы ғын, 
де реккөз дік ма ңы зын ай қын дау – бір ден-бір ат-
қа ры лу ға тиіс жұ мыс тар дың бі рі. 
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Егем бер диева Г.

Ал тын Орда мем лекеті нің хан 
мәр тебесі, би лік және бас қару 

құрылымы 

Ма қа ла да Ал тын Ор да мем ле ке ті нің хан мәр те бе сі: би лік жүйесі 
жә не бас қа ру құ ры лы мы ту ра лы айтыла ды. Жо ғар ғы хан би лі гі «Хан 
жар лы ғы инс ти ту тын да» кө рі ніс тап ты. Ор та ға сыр лар да ғы хан жар-
лық та ры айна лым да ғы рес ми құ жат бол ған дық тан, де рек ре тін де 
пай да ла ну ға бір ден-бір ма ңыз ды мә лі мет тер бо лып та бы ла ды. Бұл 
жар лық тан шы ға ра тын қо ры тын ды, сол ке зең де би лік ет кен хан ның 
би лі гі өте күш ті жә не бар лық жер де мо йын да ға нын біл ді ре ді. Сол 
се беп ті де жар лық тар да аты мен қо са лауазы мын да көр се тіп отыр ды. 
Ал тын Ор да ның ха ны ның мәр те бе сі өте жо ға ры бол ды. Ал дын да бо-
лып кет кен хан ше ші мі оның ұр па ғы үшін заң се кіл ді ма ңыз ды рөль 
ат қар ды. Тіп ті әке сі нің ал дын да қа был да ған ше ші мі не не ме се Моң-
ғол им пе риясы ның не гі зін қа ла ған Шың ғыс хан ның ше ші мі не не ме се 
Ал тын Ор да мем ле ке ті нің не гі зін қа ла ған Ба ту хан ның қа был да ған 
ше шім де рін заң ре тін де қа рап отыр ған.

Түйін сөз дер:  Ал тын Ор да, хан мәр те бе сі, би лік мә се ле сі, хан 
жар лық та ры, бас қа ру құ ры лы мы, ха риз ма.

Yegemberdyeva G.

In the state of the Golden 
Horde khan’s status, power and 

structural control

The article discusses the status of the khan of the Golden Horde in the 
state: the management structure and system of government. Khan High 
Power reflected «at the Institute of Khan’s labels.» Since the Middle Ages 
Khan labels were official documents containing the data it use a significant 
facts. Serial output of the outgoing label shows that at that time Khan had 
a very strong power and all this to acknowledge. That is why the labels in-
dicated no only the names but also the post. Decision former Khan for his 
descendants was the law. Even the decisions of Genghis Khan or Khan of 
the Golden Horde solutions Batu Khan all this was considered by the law.

Key words: Golden Horde Khan’s status, system power, shortcuts 
Khan structural control, charisma.

Егем бер диева Г.

Ста тус хана, влас ть и  
ст рук турное уп рав ле ние  

в госу дар стве Золо той Орды

В статье расс мат ри вает ся ста тус ха на в го су да рс тве Зо ло той Ор-
ды: ст рук ту ра уп рав ле ния и сис те ма влас ти. Влас ть вер хов но го ха на 
от ра жает ся «в инс ти ту те ханс ких яр лы ков». Так как в сред не ве ковье 
ханс кие яр лы ки бы ли офи ци альны ми до ку мен та ми, со дер жа щиеся 
в нем дан ные ис поль зо ва лись как зна чи тель ные фак ты. Пос ле до ва-
тель ный вы вод, ис хо дя щий это го яр лы ка, по ка зы вает, что в тот пе-
ри од хан об ла дал очень силь ной влас тью и вез де это приз на ва лось. 
Имен но поэто му в яр лы ках ука зы ва лись не толь ко име на, но и долж-
нос ти. Ре ше ния быв ше го ха на для его по том ков были как за кон. Да-
же при ня тые ре ше ния Чин гиз ха на или ре ше ния ха на Зо ло той Ор ды 
Ба тый ха на счи та лись за ко ном. 

Клю че вые сло ва: Зо ло тая Ор да, ста тус ха на, сис те ма влас ти, яр-
лы ки ха на, ст рук тур ное упра вле ние, ха риз ма.
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Ал тын Ор да да ғы әкім ші лік жүйе көш пе лі жә не оты рық шы, 
моң ғол дық жә не мұ сыл ман мем ле ке ті нің дәс түр лі бай ла ныс 
тап қан дық тан, та ри хы көп дең гейлі, тар мақ тал ған өте қиын 
бол ды. Ал тын Ор да ның би лік жүйесі жә не бас қа ру құ ры лы мы 
ту ра лы мә лі мет хан жар лық та рын да, рес ми ак ті лер де жә не та-
ри хи де рек тер де кез де се ді.

Ал тын Ор да ның мем ле кет тік-әкім ші лік бас қар уын  үш не-
гіз гі дең гейге бө лу ге бо ла ды:

1. Хан – жо ғар ғы би леуші. Ал тын Ор да мем ле ке ті нің бас-
шы сы.

2. Ор та лық бас қа ру ап па ра ты.
3. Ай мақ тық әкім ші лік.
 Хан – заң шы ға ру шы, жү зе ге асы ру шы жә не сот тық би лік ті 

ат қа ру шы. Зерт теу ші ға лым дар то бы көш пе лі мем ле кет тер дің 5 
не гіз гі функ ция сын ұсын ды:

1. Бар лық жер мем ле кет қа ра ма ғы на тиіс ті;
2. Со ғыс жа риялау не ме се дос тық ке лі сім ге ке лу;
3. Шет мем ле кет тер мен ке ліс сөз дер жүр гі зу;
4. Мем ле кет тің қол ас тын да ғы ха лық тар заң ал дын да тең;
5. Заң шы ға ру жә не үкім ету [1];
Бұл функ ция лар то лық Ал тын Ор да мем ле ке ті нің ха ны на 

тән жә не бұл мә се ле лер хан жар лық та рын да кө рі ніс тап қан бо-
ла тын. Хан жер мен ұлыс тар ды би леуші, тиіс ті бас қа ру шы ны 
та ға йын даушы жә не жер ді қыз ме ті үшін сый ға тар ту ға құ қы лы 
бол ды. Хан же ке ай мақ ты жә не бел гі лі тұл ға ны мем ле кет са лы-
ғы нан жә не мін дет кер лі гі нен бо са ту ды тар хан қыз ме ті не бер ді. 
Со ғыс жа риялау жә не ке лі сім ге ке лу, бас қа ба ғыт та дип ло ма-
тиялық қы з мет ті жә не шет мем ле кет тер мен бай ла ныс ты хан ке-
лі сі мі мен жү зе ге асы рып отыр ды.

В.В. Тре пав лов көш пе лі ха лық тар дың мем ле кет тік құ ры-
лы сын зерт теп, ке ле сі де рек тер ді бө ліп, хан би лі гін көр сет ті. 
Олар: а) ас пан же беуші сі Шың ғыс хан мұ ра гер ле рі; ә) Шың ғыс 
хан ның жә не оның туыс та ры ның ха риз ма сы; б) ас пан же беуші-
сі Шың ғыс хан өмі рін де же тіс тік ке жә не же ңіс ке же туі; в)  би-
лік ке құ қы; г) құ рыл тайда хан етіп таң дауы; ғ) жо ғар ғы мо  - 
на рх ты бе кі ту егер сөз ұлыс бас қа ру шы сы бол са. Со ны мен Ал-
тын Ор да ха ны Шың ғыс хан ның ұр па ғы ре тін де ас пан ке лі сі мі-
мен би лік жүр гіз ді деп айтады.

АЛ ТЫН ОРДА  
МЕМ ЛЕКЕТІ НІҢ ХАН 

МӘР ТЕБЕСІ,  
БИ ЛІК ЖӘНЕ БАС ҚАРУ 

ҚҰРЫЛЫМЫ 
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Ал тын Орда  мем лекеті нің хан мәр тебесі,  би лік және бас қару құрылымы 

Бі рін ші ор да хан да ры өз жар лық та рын да 
мон ғол хан да ры ның шы ғу те гін құ дай лық ке-
йіп пен бай ла ныс ты ра ды. Шың ғыс хан өз ту ған 
– туыс та рын жә не руын  би лік мо но по лиясы-
мен қам та мас сыз етіп отыр ды. Шы ғы стану шы 
А.П.  Гри горь ев тің ойын ша, бұл жо лын («ха-
ризм») Шың ғыс хан би лік ке ке лу дің бір жо лы 
деп көр сет ті [2]. Бұл көз қа рас тар жа ңа хан жар-
лық та рын да кө рі ніс та уып , ис лам ді нін қа был-
да ған ға де йін гі ке ле сі об раз кө рі не ді: «Мәң гі 
құ дай күш ас пан же беуші сі...». 1320 жы лы Ал-
тын Ор да хан да ры ис лам ді нін қа был да ған нан 
ке йін , же беуші лік ту ра лы тіл дік фор му ла «ұлы 
жа лын» жар лық тар дан жо ға ла бас тайды. Оның 
ор ны на мұ сыл ман дық: «өл мейт ін құ дай кү ші 
(Тю ляк жар лы ғы, 1379), оның мейірі мі» (Тох-
та мыш жар лы ғы, 1384) [3]. Бір қы зық ты жағ дай 
Ал тын Ор да дәуі рін де ис лам ді нін қа был да ған 
кез де, Шың ғыс хан ның ұр пақ та ры бұ рын ғы сын-
ша, жо ға ры ға би лік мо но по лия сын да таң дау-
лы орын алып тұр ды. Тіп ті Ма май мен Еді ге  де 
бұл дәс түр лі қа лып тас қан тәр тіп ке қар сы шы ға 
ал ма ды. Олар Шың ғыс хан ның ұр пақ та ры ның 
аты нан тең ге лер ба сы лып, жар лық тар шы ға рып 
отыр ға нын мо йын да ды.

Жо ғар ғы хан би лі гі «Хан жар лы ғы инс ти ту-
тын да» кө рі ніс тап ты: «Мен, Жә ні бек, жар лы-
ғы», «Бер ді бек сө зі», «Мен, Тох та мыш. Ме нің 
сө зім», «Мен, Тох та мыш айтамын», «Мен, Ти-
мур-Кұт лық сө зім». Бұл жар лық тан шы ға ра тын 
қо ры тын ды, сол ке зең де би лік ет кен хан ның би-
лі гі өте күш ті жә не бар лық жер де мо йын да ға нын 
біл ді ре ді. Сол се беп ті  де жар лық тар да аты мен 
қо са лауазы мын  да көр се ту қа жет еді. Ал тын 
Ор да ның ха ны ның мәр те бе сі өте жо ға ры бол ды. 
Русь князь ды ғын да – «пат ша», Еуро па да – «им-
пе ра тор», шы ғыс та – «сұл тан» та ғы сол сияқ ты 
ең жо ғар ғы мо нар хия лық лауа зым дар еді [4].

Ал тын Ор да мем ле ке тін де би лік үшін тақ-
қа та лас бас тал ды. Хан би лік жүр гі зіп жат са  да, 
Шың ғыс хан ның мұ ра гер ле рі тақ қа үміт кер лер 
шы ғып отыр ды. Ал сол кез де би лік етіп жат қан 
хан өзін рес ми қа ғаз дар да мо йын дат қы зып жаз-
ғы зып отыр ды. Тең ге лер со ғыл ған кез де «Жо-
ғар ғы сұл тан Тох та мыш» лауазы мын не ме се 
сол сияқ ты лауа зым дар ды қал ды ру ға ты рыс ты. 
Со лай ХVІІ ға сыр дың со ңын да бри тан мо нар-
хия сын да өз де рін «Анг лия, Шот лан дия, Ир лан-
дия ко ро лі» деп ата са, ал Ре сей им пе ра тор ла ры 
«Үл кен жә не кі ші пат ша» де ген лауа зым бол ды. 
Ал ты нор да лық жар лық тар да ғы ин ти ту ля цияда 
бы лай де лі не ді: «Мәң гі жа саушы Құ дай лық күш-
пен жә не ұлы лық пен ата дан ба ла ға» [5]. Бі рін ші 
хан дар Шың ғыс хан ның жә не оның ми рас қор ла-

ры нан қал ған жар лы ғы нан: Мең гу-Те мір (1267) 
жар лы ғын да «Шың ғыс хан дін ба сы лар ды олар-
дың «оң жү ре гі мен» ғи ба дат ет ке ні үшін, олар ды 
са лық тан бо сат ты», – де лі не ді. Одан ке йін гі жар-
лық тар да Ал тын Ор да ның жар лық та рын да бе-
дел ді бас шы ла ры ту ра лы мә лі мет тер кез де се ді. 
Одан ке йін гі хан дар Те мір-Құт лұғ жә не Ах мет 
Шың ғыс хан ға Ал тын Ор да ның нақ ты не гі зін қа-
ла ған – Ба ту (Са йын  хан, орыс ау дар ма ла рын да 
– «са йын  пат ша»). Ал тын Ор да мем ле ке ті ис лам 
ді нін қа был да ған нан ке йін , мем ле кет не гі зін қа-
ла ған хан мәр те бе сі не қат ты мән бе ріл ме ді, бі рақ 
өз бе де лін сақ тап қал ды. На зар ға ала тын жағ дай, 
Жо шы ұр па ғы ұлыс тың бі рін ші бас қа ру шы сы, 
тақ қа ке лу ге құ қы бар [6]. Бас тап қы да тақ қа Ба-
ту ұр пақ та ры нан би лік ата дан ұл ға не ме се аға-
дан іні ге өтіп отыр ды. Мә се лен, би лік етіп жат-
қан от ба сы өз мәр те бе сін тү сі ріп ал ған нан ке йін , 
тақ қа Жо шы ұр пақ та ры ның бас қа от ба сы ла ры 
бә се ке ге түс ті. «Ве ли кая за мят ня» орыс жыл на-
ма сын да 1359-1381 жыл дар ара лы ғын да Ал тын 
Ор да та ғы на Жо шы ның ұлы – Ба ту, Ор да-Ежен, 
Ши бан, Тұ қа-Те мір ұл да ры тақ қа үлес кер бол-
ды. Тақ қа та лас бо лып жат қан да, өз руы нан ірік-
теу ар қы лы тақ қа тең құ қы лы үміт кер лер заң ды 
түр де би лік ті өз қо лы на алып отыр ды. Би лік ті 
кө бі не се әс ке ри жа ғы нан мық ты, ха ба ры бар хан 
би лік тіз гі нін ұс тап отыр ды. Бі рақ орыс князь-
да ры ал дын да би ле ген князь ды ба рын ша ес тен 
шы ға ру ға, ол ту ра лы ес ке рт кіш тер ді жоюға тіп ті 
жыл на ма лар дан өші ру ге ты рыс са, Ал тын Ор да 
хан да ры ал дың ғы хан ше шім де рі не сүйене оты-
рып, өз ше ші мін қа был дап отыр ған. Құ жат тар-
ды жо йып  не ме се хан ды өл ті ріп, оның ми рас-
қо рын бел гі сіз бас қа ру шы деп та ны тып жат қан 
оқи ға лар кез дес кен. Ал дын да бо лып кет кен хан 
ше ші мі оның ұр па ғы үшін заң се кіл ді ма ңыз ды 
рөл ат қар ды. Тіп ті әке сі нің ал дын да қа был да ған 
ше ші мі не не ме се Моң ғол им пе риясы ның не гі зін 
қа ла ған Шың ғыс хан ның ше ші мі не не ме се Ал-
тын Ор да мем ле ке ті нің не гі зін қа ла ған Ба ту хан-
ның қа был да ған ше шім де рін заң ре тін де қа рап 
отыр ған. Сол се беп тен  де хан жар лы ғы ның инс-
ти ту ты өз ал ды на өзін дік құ қық тық ерек ше лік-
те рін көр се тіп, хан құ қық тық да ра би лі гі не шек-
теу қо йып , Ал тын Ор да мем ле ке тін де гі ма ңыз ды 
ке лі сім дер ге ке ле ал ма уын , зерт теу ші Р.Ю. По-
че каев әдет те гі шы ғыс та ғы хан ның аб со лют ті 
ел би леуі деп көр се те ді [7]. Осы ған бай лы ныс-
ты мы на жағ дайға мән бе ре кет кен жөн. Мы-
на дә лел де Ал ты нор да лық хан жар лық та рын да 
«әке ге жә не үл кен аға ла ры ның» ше шім де рі не 
қат ты мән бер ген. Кө ңіл ге қо ным ды, Жә ні бек 
Азов та ғы ве не ция сау да гер ле рі не дә лел ден ген 
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жар лық та өзі нің әке сі Өз бек хан ның жар лы ғын-
да нұс қа ла ды, ал Бер ді бек Жә ні бек тің ұлы екен-
ді гі әке сі нің жә не ата сы ның жар лық та рын да да 
көр се тіл ген [8]. Оң көз қа ра спен қа ра сақ, «үл кен 
аға ла ры» жар лық тар да сіл те ген дей, мы са лы, Те-
мір-Құт лұғ жә не Ұлұғ-Мұ хам мед үл кен де, кі ші 
де бауыр ла ры Ал тын Ор да та ғы на үміт кер бол-
ма ған [9]. Зерт теу ші лер дің ойын ша, «үл кен аға-
сы» Те мір-Құт лұғ жар лы ғын да – Тох та мыш деп 
көр се тіл ген, Те мір-Құт лұғ тың өзі мем ле кет тен 
қуып  жі бер ген ін жар лық та көр сет се, ал Ұлығ-
Мұ хам мед жар лы ғын да «үл кен аға сы» ша ма мен 
Жаб бар-Бер ді деп көр се ті ле ді. Ол Тох та мыш-
тың ұлы екен ді гі айтыла ды. Жә ні бек пен Бер ді-
бек жар лық та рын да есім де рі нақ ты көр се тіл ген, 
ал бас қа хан жар лық та рын да ті ке лей ұр пақ та ры 
тақ қа үлес кер бол са, «үл кен аға ла ры» де ген сөз ді 
олар Жо шы ұр пақ та ры ның бас қа тар мақ та ры нан 
та ра ған Ал тын Ор да та ғы на үлес кер лер екен ді-
гін бол жап отыр. Бұл жағ дай ке йін гі құ жат тар да 
кө рі ніс тап ты. Мы са лы, Қы рым ха ны Менг ли-
Ги рей жар лы ғын да оның әке сі Хад жи-Ги рей, ал 
осы жер де «аға сы» сө зі нің ас тын да Тох та мыш 
жә не Ұлұғ-Мұ хам мед есім де рі жат қа нын кө ру ге 
бо ла ды. Ор та ға сыр лар да «аға» сө зі не тек ті ке лей 
емес, ту ған-туыс та рын айт қа ны на мән бер ген 
жөн. Мы са лы, Қы рым ха ны Са хиб-Ги рей І Мәс-
кеу кня зі Ұлы Ва си лий ІІІ жі бер ген үн де уін де 
өзі нің ту ған жие нін – Ка зань ха ны Са фа-Ги рей 
аға сы деп көр сет се, бұл жер де тек туыс тық қа-
ты н ас ты емес, со ны мен қа тар ирар хия лық тең-
дік ті де кө ру ге бо ла ды. Ор та ға сыр лар да дәс түр лі 
орыс саяса тын да князь дар «аға» деп өзі мен дең-
гей лес князь дарды одақ та сы деп есеп те ген.

Мон ғол дар дың жау лап алуы ба ғын ды рыл-
ған ел дер ха лық та ры ның әлеу мет тік-эко но ми ка-
лық құ ры лы сын тұ тас ал ған да өз ге рт пе ге ні мен, 
олар дың қо ғам дық-саяси өмі рі мен тұр мы сы на 
айт ар лық тай өз ге ріс тер ен гіз ді. Оты рық шы лық-
егін ші лік өңір лер дің дін ба сы ла ры, кө пес тер, ірі 
фео дал дар жә не көш пе лі тү рік шон жар ла ры мон-
ғол хан да ры мен фео дал да ры ның ті ре гі не ай-
нал ды, ал ең бек ші лер екі жақ ты эко но ми ка лық 
жә не саяси ез гі ге ұшы ра ды. Мон ғол им пе риясы 
хан дық құ ру шы Шың ғыс ұр пақ та ры ның бір ле сіп 
би лейт ін мен шік ті же рі деп са нал ды. «Сырт тай 
қа ра ған да бас қа ру мен бү кіл ел хан дық дә ре же сі 
бар бір адам ға ға на се ніп тап сы рыл ған сияқ ты кө-
рін ген мен, – деп жаз ды Жу вей ни, – шын ды ғын да 
бү кіл ұр па ғы мен не ме ре аға ла ры жер ді жә не қо-
ғам дық дәу лет ті ор тақ та са пай да ла на ды»

Шың ғыс ұр пақ та ры ның бас шы сы дер жа ва-
сы ның ең жо ғар ғы әмір ші сі бо лып та бы ла тын 
ұлы хан бол ды. Ол өзі нің жо ғар ғы би лі гі нің 

бір ден-бір атт ри бу ты бол ған «қаан» («қа ған», 
«ха қан») де ген атақ қа ие бол ды. Мон ғол құ қы 
бо йын ша мон ғол бас қа ру шы ла ры мен ақ сүйек-
те рі не «бас қа ха лық тар да ғы, әсі ре се мұ сыл ман-
дар да ғы сияқ ты ал уан  түр лі дә ріп те ме атақ тар» 
бе ру ге тыйым са лын ды [10]. Ұлы хан ның мем-
ле кет бас шы сы ре тін де гі құ қық та ры әс ке ри, заң 
шы ға ру жә не әкім ші лік би лі гін қам ты ды. Жо-
ғар ғы өкі мет би лі гі нің бір лі гі идеясы им пе рия 
өмір сүр ген ал ғаш қы он да ған жыл дар да тең ге 
со ғу дан кө рі ніс тап ты. Түр лі ұлыс тар дың қа ла-
ла рын да, оның ішін де Ор та лық Азия қа ла ла рын-
да да шы ға рыл ған тең ге лер, әдет те, ано ним ді 
түр де бол ды, олар да ұлы хан есі мі нің не ме се өзі-
нің таң ба сы ның ойы лып жа зы луы едәуір си рек 
кез де се тін. Ал тын Ор да мем ле ке ті не кел ген шет 
жер лік ел ші лер дің Қа ра қо рым ға жі бе рі ліп отыр-
ға ны на қа ра ған да, ше тел мем ле кет те рі мен ке ліс-
сөз жүр гі зу құ қы ғы ұлы хан да бол ған.

Мон ғол им пе риясы ның саяси өмі рін де Шың-
ғыс ұр пақ та ры ның жә не көш пе лі мон ғол шон-
жар ла ры ның жал пы им пе рия лық жи на лы сы 
– құ рыл тай (ху рил тай, ху рил та) зор рөл ат қар-
ды. Құ рыл тай рес ми түр де жо ғар ғы өкі мет би-
лі гі нің жо ғар ғы ор га ны бол ды, құ рыл тайда ірі 
әс ке ри әре кет тер ге бай ла ныс ты мә се ле лер, іш кі 
сая сат, Шың ғыс ұр пақ та ры ара сын да өл ке лер ді 
бө лу мә се ле ле рі ше ші ліп отыр ды. Құ рыл тайда 
хан жа риялау жә не оны сал та нат ты түр де тақ қа 
отыр ғы зу рә сім де рі жа сал ды. Құ рыл тайды им пе-
рия ның, ұлыс тың бас шы сы не ме се би лік жүр гі-
зіп отыр ған ру дың жа сы жа ғы нан үл кен мү ше сі 
ша қы ра тын. Оның ша қы ры лу мер зі мі кү ні бұ-
рын бел гі ле ніп, ұлыс тар ға адам жі бе ру ар қы лы 
жа рия еті ле тін. Та ға йын дал ған мер зім де (әдет-
те көк тем де) жә не бел гі лі бір жер ге (әдет те өзен 
жа ға сы на) им пе рия ның түк пір-түк пі рі нен «хан-
за да лар, күйеу ба ла лар, хан ша лар, тү мен жә не 
мың ба сы, ноян дар жи нал ды.., бұл жер ге сон дай-
ақ олар дың қол ас тын да ғы пат ша лар мен сұл-
тан дар мол-мол сый лық пен тар ту ла рын алып 
ке ле тін бол ды». Құ рыл тай іс жү зін де Шың ғыс 
ұр пақ та ры ның, әс кер ба сы ла ры ның жә не аза мат-
тық әкім ші лік қай рат кер ле рі нің қа ған мен оның 
айна ла сын да ғы жа қын да ры ның кү ні бұ рын қа-
был да ған ше шім де рін құ лақ тан ды ру әрі орын-
дау үшін қа был дау ға ар нал ған жи на лы сы бол ды 
жә не ол им пе рия әмір ші сі нің би лі гін шек те ме ді. 
1259 жы лы Мөң ке қа ған өл ген нен ке йін  жал пы 
мон ғол дық құ рыл тай лар ша қы рыл ған жоқ.

Шың ғыс әуле ті нің жә не әс ке ри-көш пе лі 
ақүсйек тер дің съез де рі ұлыс тар да да жи нал ды. 
Ибн Ба ту та ның де рек те рі не қа ра ған да, мұн дай 
жи на лыс Ша ға тай ұлы сын да «той» де ген тү рік-



ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы. №1 (80). 2016340

Ал тын Орда  мем лекеті нің хан мәр тебесі,  би лік және бас қару құрылымы 

ше атау ға ие бо лып, жыл са йын  ша қы ры лып тұр-
ған. Хан ның «той» (құ рыл тай) өт кі зу ден бас тар-
туы қа лып тас қан дәс түр ді бұ зу бо лып са нал ды 
жә не оған қар сы жа сал ған кө те рі ліс ті ақ тау үшін 
не гіз бо лып ке туі мүм кін еді. Ибн Ба ту та ның 
айт уы бо йын ша, «той ға» Шың ғысхан ның ұр пақ-
та ры, әс кер ба сы ла ры, өл ке лер дің би леуші ле рі 
мен атақ ты әйел дер жи на ла тын бол ған.

Ұлыс тық құ рыл тай лар мақ сат та ры ның бі-
рі өза ра қыр қыс тар ға жол бер меу бол ды (1269 
жыл ғы Та лас құ рыл тайы, 1309 жыл ғы құ рыл-
тай). Алай да Шың ғыс ұр пақ та ры ара сын да ғы 
фео дал дық қақ ты ғыс тар тоқ тал ма ды; әр бір хан-
за да ның қа ре ке ті іс жү зін де құ рыл тай дың ше ші-
мі мен емес, оның әс ке ри күш-қуаты мен анық та-
лып отыр.
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Си сен баева А.А.

Дәс түр лі қа зақ қо ға мын да ғы 
би лік ұғы мы ның ру ха ни  

құн ды лық та ры

Ма қа ла да дәс түр лі қо ғам ның дү ниетаны мын да ғы би лік тәр ті бі, 
оның шық қан те гі прин ци пі мен қа тар, же ке ин ди вид тің бо йын да ғы 
қа сиет тер іне ті ке лей тәуел ді бо луы тал дан ды. Би лік ті ре гі би леуші нің 
сөз құ ді ре тін қол да на бі лу қа сиеті мен тиіс ті жағ дайда дұ рыс ше шім 
шы ға ру жә не сө зі мен ісі сәй кес бо луы, адал және әді лет ті лік ті заң ая-
сын да жү зе ге асы ру қа бі лет ті ліг імен ұш тасуы на қа тыс ты ауыз ша та рих 
ар қы лы жет кен ой лар ұсы ныл ды. Ха ри зм дік би лік мо де лі тұ жы рым-
дал ды. Ав тор саяси құ ры лым ның жә не әлеу мет тік жүйе нің си па тын 
ха ри зм дік би лік ая сын да көр се те ді. Ер те дәуір ден бас тау ал ған же ке 
ин ди вид тің ха риз мі би лік тің ри то ри ка лық кон цеп цияның ай қын дауы 
си пат та ла ды. Ма қа ла да жо ға ры би леуші ге қойыл ған мо раль дік ка те-
го рия лар дың түп-та мы ры түр кі дәуірі нен бас тау алып, қа зақ дү ниета-
ны мы ның қа зы ғы на айналуын  Жүсiп Ба ла са ғұн ның шы ғар ма сын жан-
жақ ты тұ жы рым дық тал дау жа сау ар қы лы жү зе ге асы ра ды.

Тү йін  сөз дер: ха ризм, ри то ри ка, ин ди вид, би лік, заң.

Sissenbayeva A.A.

Spiritual values of conception of 
power are in traditional Kazakh 

society

The author considers the discipline of power and its principles of ori-
gin, as well as the personal qualities of the individual in the mentality of 
traditional society. The ideas provided below were originated from the 
oral history related to the basis of the authority, skills of a ruler who has 
the ability to use the power of words and make the right decisions, whose 
words and actions correspond to the conscience and justice and carried 
out within the law at the same time. We analyze a model of charismatic 
authority. The author shows the character of the political system and so-
cial structure within the charismatic power. Beginning from the early era 
charisma of an individual is characterized by a certain rhetorical concept 
of power. The article illustrates that through the analysis of Zhusup Balasa-
guni’s work it is possible to confirm that the moral categories of the ruler 
take their roots from Turkic period and become the basis of the ideology 
of Kazakhs.

Key words: charism, ри то ри ка, individual, power, law.

Си сен баева А.А.

 Ду хов ные цен нос ти 
кон цеп ции влас ти в тра ди ци-

он ном ка за хс ком об ще ст ве

В статье ав тор расс мат ри вает дис цип ли ну влас ти и ее прин ци пы 
проис хож де ния, а так же лич ные ка че ст ва ин ди ви да в ми ро во зз ре нии 
тра ди ци он но го об ще ст ва. Бы ли пре дос тав ле ны идеи, взя тые с уст-
ной ис то рии, свя зан ные с ос но вой влас ти, ка че ст ва ми пра ви те ля, ко-
то рый имеет воз мож нос ть ис поль зо вать си лу сло ва и при ни мать пра-
виль ные ре ше ния, сло ва и пос туп ки ко то ро го соот ве тс твуют со вес ти 
и сп ра вед ли вос ти и в то же вре мя осу ще ст вляют ся в рам ках за ко на. 
Ана ли зи рует ся мо дель ха риз ма тич ной влас ти. Ав тор по ка зы вает ха-
рак тер по ли ти чес кой сис те мы и со ци аль ной ст рук ту ры в пре де лах 
ха риз ма тич ной влас ти на чи ная с ран ней эпо хи. Ха риз ма ин ди ви да 
ха рак те ри зует ся оп ре де лен ной ри то ри чес кой кон цеп цией влас ти. В 
статье предс тав ле но, что бла го да ря ана ли зу ра бо ты Жу су па Ба ла са-
гу ни мож но подт вер дить, что мо раль ные ка те го рии пра ви те ля бе рут 
свои кор ни с тюрк ско го пе ри ода и  стано вят ся ос но вой ми ро во зз ре-
ния ка за хов. 

Клю че вые сло ва: ха ризм, ри то ри ка, ин ди вид, влас ть, за кон.
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Дәс түр лі қа зақ қо ға мы ның жо ға ры би лік ке қа тыс ты тұ жы-
рым да ры ның өзін дік ерек ше лік те рі нің бас ты кө рі ні сі ре тін де 
тұл ға лық қа бі лет тің, әу лет тік прин цип пен қа тар жүр уін де де 
бо лып тұр. Шық қан те гі мен қа тар, би леуші нің өз сө зі не ел ді 
көн ді ріп, қа жет ті ке зең де дұ рыс ше шім қа был дай алып жә не 
сын ды дұ рыс қа был дайт ын қа сиеті ба сым бо луы қа жет. Зерт-
теу лер де бұл би лік тің тү рін ха ризм тұр ғы сы нан қа рай ды. Ха-
ризм би лі гі нің жә не ха риз ма ти ка лық көш бас шы лық қа ық пал 
жа сайт ын екі не гіз гі фе неомен бар: би лік жә не сөз бас тау [1]. 
Дәс түр лі қо ғам да би лік тің құ ра лы ның сөз бо луы, ел ал дын-
да, өзі нің ойын  ұт қыр жет кі зу тә сіл де рін жә не со ңы нан жұрт-
ты ер те бі лу, сен ді ру қа бі ле тін мең гер ген тұл ға ның сө зі іс пен 
жал ға сын та буы тиіс еді. Көш пе лі қо ғам да ғы жо ға ры би лік 
шы найы жә не ашық бол ды. Бо йын да ел ді сөз бен бас қа ра ал-
майт ын тұл ға би лі гі әл сіз бол ды. Сон дық тан бо лар Да ла та ри-
хын да сөз ге ше шен, іс ке бе кем ел би леуші ле рі та рих бет те рін-
де қа лып отыр ды. Көш пе лі қо ға мы ның әлеу мет тік ор та сын да 
сөз бен би лік ұғы мын ха ри зм мен қа рау тиім ді. Бас қа ру да ғы 
«ха ризм» ор та ға сыр лық көш пе лі қо ғам ның би лік мо де лін тұ-
жы рым дау ға мүм кін дік бе ре ді. Сол ке зең де гі шы найы саяси 
құ ры лым ның жә не әлеу мет тік жүйе нің си па тын көр се те ді. 
Қо ғам ның өз ге мү ше ле рі нен ерек ше қа бі ле ті ар қы лы көз ге 
түс кен ин ди вид ке де ген се нім, оның би лік ке же ту де гі жо-
лын сал ды. Же ке тұл ға ның ел бас тау қа бі ле тін, қо ға мы ның өз 
ішін де гі идея лар ға адал ды ғы мен қа тар жүр ді. Ер те дәуір ден 
бас тау ал ған же ке ин ди вид тің ха риз мі би лік тің ри то ри ка лық 
кон цеп циянын ай қын дай тү се ді. Ора тор лық қа бі лет ті қол да ну 
ар қы лы ел се ні мі не кі ру ха ри зм дік би лік тің не гі зі бол ды. Құн-
ды лық тар ға ба ғыт тал ған сөз ше шен ді гі, ел ал дын да ғы сөз дің 
құ ді ре тін қол да ну дың тә сі лін си пат тау қа зақ тың ауыз әде-
биетін де жиі кез де се ді. Қа зақ тар дың «сөз» де ген тү сі ні гі нің 
ас та рын да кез кел ген ді көн ді ре ала тын ал ғыр жә не на ным ды 
на ғыз ше шен дік өне рі жа тыр. Ше шен дік сөз ден ақыл адам-
ның ру ха ни әле мі нің қай нар кө зі, ру ха ни тір ші лі гі нің әмір ші-
сі жә не өл ше мі де ген пайым дауды аң ға ра мыз. Жо ға ры би лік 
иесі нің қа был да ған ше ші мі нің шы най лы ғы оның шын дық қа 
ұлас уын да бо лып отыр ды. Қа зақ ара сын да «сөз шы ны на тоқ-
тайды, пы шақ қы ны на тоқ тайды», «өті рік сөз жа ра қат сияқ ты: 

ДӘС ТҮР ЛІ ҚА ЗАҚ  
ҚО ҒА МЫН ДА ҒЫ БИ ЛІК 

ҰҒЫ МЫ НЫҢ РУ ХА НИ 
ҚҰН ДЫ ЛЫҚ ТА РЫ
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Дәс түр лі қа зақ  қо ға мын да ғы би лік ұғы мы ның ру ха ни құн ды лық та ры

жа зыл са да ор ны қа ла ды» – деп ақи қат қа не гіз-
дел ген сөз құ ді ре тін көр се те ді. 

Ел ал ды на шық қан би леуші нің мін де ті ел 
мүд де сін ор тақ идеяға бі рік ті ру бол ды. «Сөз дің 
ата сы – бір лік, – ана сы – шын дық» – тү сі ні гі осы 
идея ның ті ре гі бол ды. Бұл орай да «ақыл көр-
кі – тіл, тіл дің көр кі – сөз» де ген ма қал бар. Би-
леуші нің ақыл-па ра са ты ның айна сы сөз бол са, 
оның дұ рыс ше шім қа был дауы өзі нің ақы лы на 
мо йын сұ ну еді. Көш пе лі қо ғам ның би леуші сі нің 
ақыл-па ра са ты ның си па тын фи ло со фия лық тұр-
ғы да қа рас тыр ған жөн. Кең ма ғы на да алып қа-
ра сақ, ақыл – адам ның ада ми бол мы сы ның түп-
та мы ры, түп нұс қа бі ті мі, адам субс тан циясы ның 
ма ңыз ды бө лі гі әрі оның ай қын дау шы бел гі ле рі-
нің бі ре гейі деп қа рауға бо ла ды. Ал тар ма ғы на-
да қа ра сақ – ақыл адам ның пайым дау жә не ой-
лау қа бі ле ті, та ным дық тұр ғы да ғы тал дау жә не 
қо ры тын ды жа сау, қо ры тын ды лау мүм кін ді гін 
қам та ма сыз ете тін оның са па лық қа сиеті. Фи-
ло со фия лық тұр ғы да әл-Фа ра би ақыл ды жал пы 
бес түр ге бө ліп қа рас тыр ды: теория лық, прак-
ти ка лық, ұм ты лыс тық, пайым даушы лық жә не 
се зім дік. Оның пі кі рін ше, адам тек теория лық 
ақыл-қуаты ар қы лы ға на ба қыт ты та ни ала тын 
бол ды. Дәс түр лі қо ғам да ғы жо ға ры би лік жүйесі 
жағ да йын да теория лық ақыл ды ақи қат қа, әділ-
дік ке же ту құ ра лы ре тін де қа рас ты ру мә се ле сі 
қойыл ды. Осы тұр ғы дан қа зақ би леуші ле рі нің 
на ғыз ақи қат қа, әділ дік ке не гіз дел ген түп-төр-
кі нін біз дің ұр пақ қа де йін  ми рас бо лып жет кен 
хал қы мыз дың ше шен дік сөз өне рі нен жә не ма-
қал-мә тел де рі ар қы лы көз ге елес те тіп, кө ңіл ге 
түюге бо ла ды. Ақыл дың осын дай ерек ше қа-
сиеті ту ра лы қа зақ ше шен дік өне рін де өз кө рі-
ні сін тап қан. Мә се лен, «Сө зің ді ті лі ңе би лет пе, 
ақы лы ңа би лет» де се (Бөл ті рік ше шен), Әйтеке 
би дің «Ақыл де ген – да рия, ал дын тос саң то қы-
рар» де ген ше шен дік тол ға мы ақыл дың та ным-
дық бол мыс-бі ті мін ай қын дайт ын ерек ше си па-
тын көр се те ді. Ал «Ақыл – ал мас» (Са ры бай би), 
«Ер ақыл ды бол ған да ел ден қай рат та бы лар» 
(Бек бо лат би) – деп айт ыл ған ше шен дік тап қыр-
лық үл гі ал дың ғы айт ыл ған ке сек ой лар ды жал-
ғас ты рып, ақыл дың ру ха ни қоз ғаушы ре тін де гі 
идеяны одан әрі бе кі те тү се ді. Со ны мен, ақыл 
кез кел ген адам ның та ным жо лын да із де ну ге де-
ген құ мар лы ғын арт ты рып, оны зор ықы лас пен 
әрі құш тар лық пен зерт теу ге же те лей ді, адам ның 
зер де леу, тал дау, жи нақ тау се зім де рін же тіл ді-
ре ді де ген тү йін  жа сауға бо ла ды [2].

Ис лам ді ні бо йын ша, иж ти һад кон цеп циясы 
ақыл дың қыз ме ті не сүйен ген дү ниета ным әрі 
көз қа рас бо лып та бы ла ды. Со ны мен бір ге ақыл 

– пайым дау, са ра лау жә не ой қо ры ту объек ті ле-
рі нің адам са на сын да ор ны ғу мүм кін ді гін көр-
се те ді. Осы тұр ғы дан қа зақ қо ға мы ақыл дың 
кө ме гі мен адам жақ сы мен жа ман ды, адал дық 
пен зұлым дық ты ажы ра та ала ды деп көр се ті ле-
ді. Мә се лен, «Ашу дұш пан, ақыл дос», «Ақыл-
шы бол са, аға йын  жа қын» (Қа зы бек би), «Ата-
ана ның ақы лы – қа зыл ған қа ра жол мен тең», 
«Жақ сы лар дың ақы лы – гау һар шы рақ шам мен 
тең» (Ду лат би), «Ақы лы ел ден ар тыл ған, ақы-
лың бол са мақ тан» (Бер тіс би), – де ген сал мақ-
ты сөз дер со ның дә ле лі. Де мек, жо ға ры би лік 
иесі нің ше шім де рі ақыл дың эти ка лық қыз ме тін 
анық тап, оның мо раль дық нор ма лар ға сәй кес 
қыз мет жа сау мүм кін ді гін көр се тіп бер ді. Адам 
өзі не қа жет ті лер ді өз ақы лы мен ше шу ке рек, яғ-
ни ол тек қа на ақыл ға жү гі ну ді жөн кө руі ке рек 
ойды не гіз де ді. Ха лық да на лы ғы бо йын ша адам 
бі реуге қия нат жа сау үшін ақы лын жұм сайт ын 
бол са, он да ол ақыл сыз адам бо ла ды. Мы са лы, 
«Ата ма лы пұл емес – бас та ақыл бол ма са» (Қор-
қыт ата), «Ес ті ге айт қан ақыл сөз – шың ға тік кен 
ту мен тең, ес сіз ге айт қан ақыл сөз – құм ға сің-
ген су мен тең», «Хан қа сын да ақыл ды би бол са 
– қа ра жер ге ке ме жү зе ді» (Май қы би), – деп ай - 
т ыл ған мән ді де, ма ғы на лы сөз сап тау ла ры бұ-
ған дә лел бо ла ала ды [2, 68].

Жо ға ры би леуші нің сөз құ ді ре тін ақыл мен 
ба ғам да са, ақыл адал дық қа қыз мет жа сауы тиіс 
бол ды. Бұл жо ға ры би леуші нің ар ал дын да ғы 
ру ха ни жа уап кер ші лігін көр сет ті. Адал дық – 
адам ның іш кі ру ха ни бол мы сы ның маз мұн дық 
құ ры лы мын анық тайт ын эти ка лық ұғым, адам-
гер ші лік тің ма ңыз ды та лап та ры ның бі рін си пат-
тайт ын мо раль дық ка те го рия. Адал дық тың түп кі 
шы ғу төр кі ні – адал, яғ ни араб ті лі нің «рұқ сат 
етіл ген», «та за» де ген ма ғы на сын бе ре тін сө зі-
нен ке ліп қа лып тас қан си пат тық маз мұн ды бей-
не лейт ін та ным дық ұғым. Егер та ра тып айт сақ, 
адал дық – өмір дің бар лық жағ дайла рын да адам-
ның өз уәде ле рі не жә не қа лып тас қан адам гер-
ші лік нор ма ла ры на сәй кес әре кет ету жө нін де гі 
жо ға ры па ра сат ты лық та лап ты біл ді ре ді, бұл мә-
се ле хал қы мыз дың ру ха ни-құ қық тық өмі рін де: 
«Адал бол саң жұр ты ңа, аға лық қа жа рар сың», 
«Адал дық тан ау ған ер бір ке сел ге жо лы ғар» 
(Бал пық би), «Хал қы ңа әділ бол, жауы ңа қа тал 
бол! До сы ңа адал бол!» (Тө ле би), «Адал дық ты 
әр қа шан жа сыр ма ған ел міз, адал ниет ті ақ тай 
біл ген ел міз» (Қа зы бек би), «Арам өзін ой лай-
ды, адал өз ге сін ой лай ды» (Әйтеке би), «Адал 
бол саң су дай бол» (Жан құт ты ше шен) сияқ ты 
әр түр лі өмір лік құ бы лыс тар ды са лыс ты ру дан 
туын дайт ын тең деу лер ден, тұ жы рым дар дан 
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өрі ле ті нін бай қай мыз [2, 185]. Со ны мен бір ге 
жо ға ры да айт ыл ған ше шен дік иі рім дер ден бай-
қайтыны мыз, адал дық қа сиеті нің бір жа ғы нан, 
адам жа ра ты лы сы ның ру ха ни бол мы сы на тән 
бо ла тын ды ғын екін ші жа ғы нан адам ның адал-
дық тан тая тын ке зі нің де орын ала ты ны на ха-
бар дар ете ді. Осы тұр ғы дан жо ға ры би леуші нің 
адал ды ғы, ең ал ды мен же ке тұл ға ның өз бол мы-
сы на өзі нің тәуел ді лік қа ты на сын, екін ші ден, 
оның қор ша ған әлеу мет тік ор та сы на, адам гер ші-
лік нор ма тұр ғы сын да ғы қа ты на сы, үшін ші ден, 
адам ның өз ор та сы на, ота ны на де ген ру ха ни құ-
қық тық қа тыс ты лы ғын біл ді ре тін өл шем бір лі гі 
де ген тұ жы рым ға ке лу ге бо ла ды. Сон дық тан бо-
лар да ла та ри хын да ғы жо ға ры би леуші мо раль-
дік тұр ғы дан адал дық тың мән-маз мұ ны шең бе рі, 
та ра лу аясы – шын шыл дық, әділ дік, прин цип тік, 
кі сі лік, адам гер ші лік, қа на ғат тық, ын сап шыл-
дық, айт қан уәде сі не тұ ру шы лық, мой ны на ал-
ған іс тен жал тар маушы лық, та за лық сияқ ты өре-
сі биік қа сиет тер ді бо йына сі ңір ді. 

Жо ға ры би леуші ге қойыл ған мо раль дік ка те-
го рия лар дың түп-та мы ры түр кі дәуірі нен бас тау 
алып қа зақ дү ниета ны мы ның қа зы ғы на ай нал-
ған бо ла тын. Сөз – ақыл – адал дық – әді лет ті лік 
ка те го рия сын би лік ті ре гі ре тін де көр се те біл ген 
XI-XII ға сыр лар ға жа та тын Жүсiп Ба ла са ғұн ның 
«Құт ты бiлiк» шы ғар ма сы [3]. Бұл дас тан да сая-
сат, мем ле кеттi бас қа ру әдiстерi, би леушiлердiң 
әдептiк ере же лерi, қо ғам дық-саяси мәнi бар нұс-
қау лар мен ере же лер, адам дар ара сын да ғы түрлi 
дең гей дегi қа ты нас тар мәсе ле лерi жан-жақ ты 
қа рас ты рыл ған. Ғұ ла ма ның негiзгi қа ғи да ла ры 
әдiлеттiлiк, iзгiлiк, па ра сат ты лық, қа на ғат, ба-
қыт, ақыл-са на, бiлiмдiлiк ту ра лы бо лып ке ледi. 
Шы ғар ма ның негiзiне әртүрлi қа сиет ке ие төрт 
би леуші нің өза ра әңгiмесi алын ған. Ол әдiлдiкке 
«Күн тол ды» (Ел бас шы), Ба қыт қа «Айт ол ды» 
(уәзiр), Ақыл ға «Өдүлмiш» (уәзiрдiң ба ла сы), 
Игiлiкке «Оғ дұр мыш» (уәзiрдiң iнiсi) есiмдерiн 
бе редi. Бұл қа сиет тердi же ке-же ке си пат та ған 
ав тор олар дың бар лы ғы бір дей бір би леуші нің 
бо йын да бо лып, оған үл кен жа уап кер ші лік ар ты-
ла ты нын көр се те ді. Би леушiнiң ба қы ты ха лық-
пен бiрге, ха лық тың ба қы ты би леушiнiң бас ты 
мұ ра ты бо луы тиiс. Ба қыт же ке ле ген адам дар ға 
ға на тән ұғым емес. Ол көпшiлiк си пат қа ие. Би-
леушiлер мен әкiмдер ха лық мүд десiмен са на-
сып билiк ет се ға на ел ге ұнам ды бо ла ды. «Би лік 
жо ға ры ла ған са йын  жүгi ауыр лай ды», «Жақ сы 
тәртiп ор нат – сон да сый лай ды, опа сыз ха лық 
бiр уыс қа сый май ды». Түр кі дәуі рін де гі та ғы бір 
жо ға ры би лік си па ты бұл заң бол ды. 

Заң ал дын да бә рі бір дей мен үшін,
Ке сем әділ. Бол майды еш бір ке лі сім...
Біл, әділ заң – бас қа ру дың тұ ғы ры,
Бе гі әділ ме?! Бе рік ел дің жұлы ны!
Бек елін де ту ра заң ды ұс та са,
Бар ті лек ке  же тер  қо лы  қыс қа сы [3. 44].

Билiк – ман сап үшiн берiлген сы ба ға емес. 
Билiк жо ға ры ла ған са йын  жа уап кершiлiк те кү-
шейедi. Ең ауыр жүк – ха лық ал дын да ғы жа-
уап кершiлiкте. Би леушiнiң сый лы бо луы оның 
ор нық тыр ған тәртiбiне бай ла ныс ты бол мақ. 
Қан дай бiр қо ғам не ме се бас қа ру түрi бол ма-
сын ел дегi ты ныш тық пен бейбiт өмiр жо ға ры 
би леушi ор нат қан тәртiпке келiп тiре ледi. Би-
леушi әдiлдiктен, заң нан ат та ма са ға на қо ғам да 
сый-құр мет ке ие бо ла ала ды. Сая сат, Ба ла са-
ғұн ның айт уын ша, мем ле кеттi бас қа ру дың сан 
қи лы әдiстерiн иге ру, ал уан  мiнездi қо ғам ды 
уыс тан шы ғар мау, әлсiздi қор ғау, қа жеттi жағ-
дайда күш те қол да на бiлу. «Сая сат пен жұр тын, 
за ңын тү зе тер, сая сат пен елiн-жерiн кү зе тер. 
Бұл сая сат бек қақ па сын зер лейдi, сая сат пен 
бек тер елiн жөн дейдi. Ел бы лы ғы сая сат пен 
ары лар, алаяқ тар есебiнен жа ңы лар» – деп би-
лік ке ха лық мүд десiне қыз мет ету ге ша қы ра ды 
жә не ол заң ая сын да бо луы тиіс ті гін көр се те ді. 
Ж.Ба ла са ғұн ның мем ле кеттi бас қа ру әдiстерi 
мен би леушiнiң қа сиет терi ту ра лы ақыл-ке ңес-
те рі ба тыс тың ойшы лы Н. Ма киавел ли пі кір ле-
рі мен үн де сіп жа тыр. Ж. Ба ла са ғұн «сая сат — 
өнер ға на емес, ол – бiлiм мен да на лық» – де ген 
ой қал дыр са, ба тыс ой шыл да ры би леуші нің 
ел ді ал дап-ар бау ар қы лы би лік ке же тіп, оның 
бар лы ғы ке йін  ұмы ты ла ты ны ту ра лы ой тас-
тайды. «Қа лың елдiң қа ра пайым жү регi, со ны 
бiлсең, сияпа тың жү редi» – деп ха лық се ні мі не 
кі ру ді сүйіс пен ші лік пен жү зе ге асыру ды ұсын-
са, Н. Ма киавел ли де саяси билiктi жү зе ге асы-
ру да сүйiспеншiлiк пен қор қы ныш тың бi реуiн 
ға на таң дау қа жет бол ған да екiншiсiне ба сым-
дық бе ру қа жет ті гін көр се те ді.

Мем ле кет бас шы сы ха лық тың ба қы ла уын-
да бо лу ке рек: «ел пат ша ны сақ тап, құл қын 
тү зетсiн, пат ша елдiң жа нын, тәнiн кү зетсiн» 
– де лін ген. Жүсiп Ба ла са ғұн түр кі дәуі рін де-
гі бек тің ел би леу әдiсiне көбiрек көңiл бө ледi. 
«Би леушiнiң мiндет терi» бө лі мін де би леушiге 
ар нал ған нұс қау лар мен ере же лер берiлген: «Ел 
би леуге өнер ке рек мың тү мен, сон да ға на ашы-
ла ды түн-тұ ман», «Әлем би леу үшiн зер де-тiрек 
қой, ел би леуге ке рек – ақыл, жү рек, ой», «Ба-
ғын ған елдi ба ға бiл, бақ қан елдi бұйыр ма ар зан 
үкiмге», «Көп ойна ған әкiм елiн жеп бiтiредi», 
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Дәс түр лі қа зақ  қо ға мын да ғы би лік ұғы мы ның ру ха ни құн ды лық та ры

«Ақы мақ әкiмнiң айна ла сын да жа рам сақ тар 
оты ра ды, ақыл ды әкiмнiң айна ла сын да ақыл ды 
адам дар оты ра ды». «Әдiл бектiң за ңы да жо ға-
ры» , «Бек тәттi өмiрдi сүй се, елдiң күнi қа раң-
ғы», «Iстi бiлген ге тап сыр» де ген ұла ғат ты сөз-
дер айт қан Ба ла са ғұн ның ойы бү гін гі күн де еш 
ма ңы зын жо ға лт па ған сияқ ты.

Елдi би леу үшiн әскер мен бiрге зер де мен па-
ра сат ты лық, ақыл мен бiлiм және бiлiктiлiк қа-
жет. Ол өзiңдi бақ қан елдiң әдiлетсiз сот үкiмiне 
ұшы ра ма уын , ба ғы ныш ты ха лық ты бас қа ру ға да 
өнер қа жет екендiгiн ұғын ды ра ды. Қа ған қан дай 
бол са, оның айна ла сын да ғы лар да сон дай. Бас-
шы ның көңiлiнен шы ғу ға, оған жақ сы көрiну ге 
ты рыс қан дар ха лық тың мүд десiн емес, өзiнiң қа-
ра қан ба сын күйт тейт iндер. Мем ле кеттiң iсi дұ-
рыс жү руi үшiн бас шы лық қыз мет ке iскер адам-
дар ды тар ту дың тиiмдiлiгiн ес кер ген Ба ла са ғұн: 
«бек iстi тап сыр көзi қа нық қа, жол мен әдiл жү рiн 
де анық та» – де ген та лап та қояды. Мем ле кеттi 
заң ар қы лы бас қа ру ға на адам дар дың теңдiгiн 
ор на тып, iзгi қа рым-қа ты нас тар жа сауға жағ дай 
жа сай ды. Ба ла са ғұн шы ғар ма сын да ғы Күн тол ды 
да (пат ша) заң ды құр мет тұ та ды. Ол ту ра лы шы-
ғар ма ав то ры «заң тү зелдi, дү ние тын шып жай-
лан ды, әдiл заң мен аты аңыз ға ай нал ды» – деп 
жа за ды және әдiлдiктiң өл шемi, бас шы лық тың 

сүйенiшi, мем ле кеттiң ар қауы – әдiл заң де ген 
тұ жы рым жа сай ды.

Құт ты би лік ор на ту, идеал ды мем ле кет 
пен адам ның ке мел де нуі ту ра лы адам гер ші-
лік теория сын да тек мем ле кет бас шы ла ры ға на 
емес, бар лық аза мат тар ұстануы тиіс қа ғи дат-
тар дың те тік те рін ұсын ған Жү сіп тің бұл туын-
ды сын та ри хи тұр ғы дан дә ріп теу қа жет. Оның 
қал дыр ған әр бір ойы қа зақ дү ниета ны мын да 
өзін дік кө рі ні сін тап қан. Би леуші нің әді лет ті 
бо луы заң мен рет те лу і дәйек теу дәс түр лі қо-
ға мы ның құ қық тық си па ты ның кө рі ні сі бо лып 
та бы ла ды.

Дәс түр лі қо ғам ның дү ниетан ымын да ғы би-
лік тәр ті бі, оның шық қан те гі прин ци пі мен қа-
тар, же ке ин ди вид тің бо йын да ғы қа сиет тер іне 
ті ке лей тәуел ді болуын  ерек ше атап өту ге бо ла-
ды. Би лік ті ре гі би леуші нің сөз құ ді ре тін қол-
да на бі лу қа сиеті мен тиіс ті жағ дайда дұ рыс 
ше шім шы ға ру жә не сө зі мен ісі сәй кес бо луы, 
адал және әді лет ті лік ті заң ая сын да жү зе ге асы-
ру қа бі лет ті ліг імен ұш тас ты. Осы дан ке ліп, жо-
ға ры би лік ұғы мы ның си па ты же ке би леуші нің 
ха риз мі не қа тыс ты туын да уын  ай қын кө ру ге 
бо ла ды. Бұл қа зақ да ла сын да ғы ер те ден құ рыл-
ған мем ле кет би леуші ле рі нің та рих та ғы орынын 
шы найы си пат тау ға мүм кін дік бе ре ді.

Əде биет тер
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Ыс қа қов А. 

ХVІ ға сыр ба сын да ғы  
Мәуре на хр да ғы Шай ба ни 

әуле ті мен Қа зақ хан ды ғы ның 
әс ке ри қа рым-қа ты нас та ры 

мә се ле ле рі 

Ав тор бұл ма қа ла сын да Мәуре нахр би лі гі не Мұ хам мед Шай ба ни 
хан ның келуіне, оның Қа зақ хан ды ғы на қа тыс ты саяса ты на, қа зақ тар-
ға жо рық жа сауы ның се бе бі не тоқ та ла ды. Мұ хам мед Шай ба ни хан 
Мо ғо лс тан ха ны Сұл тан Мах мұт тың кө ме гі мен Мәуре нахр би лі гі не 
кел ген нен ке йін , ол өзі не кө мек тес кен Сұл тан Мах мұт ты бауыры мен 
бір ге тал қан дап, Хо ра сан да ғы Те мір лік әу лет тің қал ған ие лік те рін ба-
сып ал мақ бо ла ды. Мұ хам мед Шай ба ни дың бұл кү ше йіп  ке туі Қа зақ 
хан ды ғы үшін қа уіп ті бол ған дық тан, Қа зақ хан да ры оның кү шеюіне 
мүд де лі емес еді. Мұ хам мед Шай ба ни хан да Қа зақ хан ды ғын әл сі ре-
ту үшін ал ға шын да эко но ми ка лық тұр ғы да әл сі ре ту ді көз де се, ке йін  
Қа зақ хан ды ғын тал қан дауды мақ сат етіп қой ды. 

Тү йін  сөз дер: Мәуде нахр би лі гі, Мұ хам мед Шай ба ни хан, Бұ рын-
дық хан, Қа сым хан, Жа ныш жә не Та ныш сұл тан.

Yskakov A.

The problems of military 
relations between dynasties 

Shaybani in Maverenahr with the 
Kazakh Khanate in the beginning 

of XVI century

The author in this article examines the rise to power in Maverenahre 
Mohammed Shaibani Khan, its policies relating to the Kazakh Khanate and 
the reasons for hikes to the Kazakh Khanate. Mohammed Shaibani Khan 
with help of Mogolistan Khan Sultan Mahmut Khan won power in Ma-
verenahre, after he defeated the army of Mughal Khan Sultan Mahmoud 
and his brother. He wanted to conquer the rest of the Timurid dynasty in 
Khorasan. Strengthening Mohammed Shaibani Khan was dangerous for the 
Kazakh khanate and the Kazakh Khanate was not zaynteresovano its gains. 
Mohammed Shaibani also attempted to weaken the Kazakh Khanate in the 
beginning of the economic means, then he wanted to break the Kazakh 
Khanate.

Key words: power Maurenahra Muhammad Shaibani Khan, Chipmunk 
Khan, Kasim Khan, Janish and Tanysh Sultan.

Ыс ка ков А.

Проб ле мы воен но го  
взаимоот но ше ния ди нас тий 
Шай ба ни дов в Ма ве ре нах ре  

с Ка за хс ким ханст вом  
в на ча ле ХVІ ве ка

Ав тор в этой статье расс мат ри вает при ход к влас ти в Ма ве ре нах ре 
Му хам мед Шай ба ни ха на, его по ли ти ку по от ношению к Ка за хс ко му 
ханс тву и при чи ны по хо дов на Ка за хс кое ханс тво. Му хам мед Шай ба-
ни хан с по мощью Мо го лис танс ко го ха на Сул тан Мах мут ха на за воевал 
влас ть в Ма ве ре нах ре, пос ле это го он раз бил вой ско Мо голь ско го ха на 
Сул тан Мах му да и его бра та. Он хо тел за воевать ос таль ные тер ри то-
рий ди нас тий Ти му ри дов в Хо ра са не. Уси ле ние Му хам мед Шай ба ни 
ха на бы ло опас но для Ка за хс ко го ханс тва и Ка за хс кое ханс тво не бы ло 
зай нте ре со ва но в его уси ле нии. Му хам мед Шай ба ни то же предп ри-
ни мал по пыт ки, что бы ос ла бить Ка за хс кое ханс тво эко но ми чес ки ми 
ме то да ми, затем раз бить Ка за хс кое ханс тво.

Клю че вые сло ва: влас ть Мауре нах ра, Му хам мед Шай ба ни хан, 
Бу рун дук хан, Ка сым хан, Жа ныш и Та ныш сул тан.
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ХVІ ға сыр дың ба сын да Мәуре на хр да би леуші әу лет тің өз-
ге руі нә ти же сін де бас қа ша саяси жағ дай қа лып тас ты. Бұл кез-
де Мәуре на хр да би лік ті Те мір лік әу лет тен Мұ хам мед Шай ба ни 
хан күш пен тар тып ала ды. Оған Мәуре на хр да ғы мы на дай жағ-
дай лар се беп бол ды: а) ХV ға сыр дың со ңын да Те мір лік Сұл тан 
Ах мет-мыр за, Сұл тан Мах мұт мыр за жә не Умар Шайх мыр за 
қайт ыс болуына бай ла ныс ты Ти му рид тер мем ле ке тін де мем ле-
кет тік би лік әл сі ре ді [1; 32]. ә) Бай сұң қар мыр за жә не Сұл тан 
Әли мыр за, Сұл тан Абу Сайд мыр за ның ұл да ры ның ара сын да 
би лік үшін та лас-тар тыс бол ған дық тан, олар дың Са мар қанд ты 
қор ғауға ша ма сы кел ме ді [2; 204]. Осы жағ дай дан ке йін  Мо ғо лс-
тан би леуші сі Сұл тан-Мах мұт хан Са мар қанд қа жо рық жа сай ды. 
Бі рақ оған қар сы ти му рид Бай сұн ғар мыр за әс ке рі мен шы ғып, 
Қам бай тү бін де екеуі нің ара сын да шай қас бо ла ды. Бұл со ғыс та 
Сұл тан Мах мұт хан же ңі ліп, оның әс ке рі нен Хай дар бек бас та-
ған 3000 әс ке рі мерт бо ла ды. Осы жағ дай дан ке йін  Мұ хам мед 
Шай ба ни Сұл тан Мах мұт хан ға ба рып, жал ғыз ат тан ға ның үшін 
жо рық сәт сіз дік ке үшы ра ға нын айтады, ол өзі не әс кер бе ріп, Са-
мар қанд қа ат та ну ға ұсы ныс жа сай ды. Осы ке лі сім нә ти же сін де 
Мұ хам мед Шай ба ни Са мар қанд ты ба сып ала ды [1; 32]. «Та ри хи 
гу зи да и нус рат на ме де» Са мар қанд қа ат тан ған Мұ хам мед Шай-
ба ни өзі нің екі мың жә не Сұл тан Мах мұт хан ның мың ада мы , 
бар лы ғы үш мың әс кер бол ды дей ді. Бұл 1500 жы лы бол ған еді. 

Мұ хам мед Шай ба ни Сұл тан Мах мұт хан ның кө ме гі мен Са-
мар қанд пен Бұ ха ра ны жау лап ал ған нан ке йін  Та ри хи Ра ши ди-
де «би леуші ба ғы ну шы дан әл сіз бол ды жә не ен ді Ша хи бек хан 
өзі не кө мек тес кен Сұл тан Мах мұт хан ды құр ту ға әре кет ет ті» 
– дей ді. Ол осы кез де Мо ғо лс тан би леуші ле рі нің иелі гі Таш-
кент ті де өз қо лы на ал ған тә різ ді. Ол хан ды қо лын да ұс та ған 
кез де Тан бал мен Ән ді жан мен айна лыс па ды, Таш кент те гі мә се-
ле лер ді ше шу Мұ хам мед Шай ба ни ға өте ма ңыз ды еді [2; 197]. 
Мұ хам мед Шай ба ни хан осы кез де Мо ғо лс тан би леуші ле рі нің 
иелі гі Таш кент ті де өз қо лы на ал ған тә різ ді.

Осы жағ дайға бай ла ныс ты Сұл тан Мах мұт хан ның бауыры 
Сұл тан Ах мет хан аға сы мен бір ге Мұ хам мед Шай ба ни хан иелі-
гі не жо рық қа ат та на ды. Мұ хам мед Шай ба ни хан Са мар қанд тан 
ат та нып, шай қас ба ры сын да Мо ғо лс тан әс ке рін тал қан дап, екі 
би леуші сін қо лы на тү сі ре ді [3;115].

ХVІ ҒА СЫР  
БА СЫН ДА ҒЫ  

МӘУРЕ НА ХР ДА ҒЫ 
ШАЙ БА НИ ӘУЛЕ ТІ 

МЕН ҚА ЗАҚ  
ХАН ДЫ ҒЫ НЫҢ ӘС КЕ РИ
ҚА РЫМ-ҚА ТЫ НАС ТА РЫ 

МӘ СЕ ЛЕ ЛЕ РІ 
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ХVІ ға сыр  ба сын да ғы  Мәуре на хр да ғы Шай ба ни әуле ті мен Қа зақ  хан ды ғы ның әс ке ри...

Мұ хам мед Шай ба ни дың Ти му рид тер мем-
ле ке ті нің Са мар қанд пен Бұ ха ра қа ла сын ба сып 
алып, қар сы ла сы Мо ғо лс тан ның әс ке рін тал қан-
да ған нан ке йін  ен ді Ти му рид тер иелі гі нің қал ған 
бө лі гін жау лап алу үшін қа зақ хан ды ғы ке дер-
гі кел ті лер еді. Се бе бі, бұл кез де Шай ба ни лар 
әуле ті нің Деш ті Қып шақ та ғы би лі гі жойыл ған-
нан ке йін , Қа зақ хан ды ғы Деш ті Қып шақ ты то-
лық би лі гі не ал ды. 

Мұ хам мед Шай ба ни өзі Хо ра сан, Балх ты 
жау лап алу ға ат та нып кет кен де ты лын да ғы қар-
сы лық көр се те ала тын жауы қа зақ хан ды ғы ның 
ша буылы нан қат ты қа уіп тен ді. Сол үшін ол Қа-
зақ хан ды ғын әл сі ре ту үшін әре кет ет ті. Қа зақ-
тар дың оты рық шы қа ла хал қы ның тау ар ла ры на 
зә ру лі гін біл ген Мұ хам мед Шай ба ни хан Түр кіс-
тан айма ғы ның тұр ғын да ры на қа зақ тар мен сау-
да-сат тық жа са мау, қа зақ тар мен ара лас пау жә не 
сау да гер лер дің ол жақ қа бар мауы ту ра лы заң 
шы ғар ды [4; 96]. Ибн Руз би хан: «бір не ше рет 
Түр кіс тан мен Хо резм ай мақ та рын да қа зақ кө-
пес те рін то науға бұй рық бер ді» – деп жа за ды [5; 
101]. Түр кіс тан айма ғы де ген де қа зір гі Түр кіс-
тан өңі рін айтуға бол майды. Се бе бі, бұл ке зең-
де Түр кіс тан сө зі Шы ғыс Деш ті Қып шақ тә різ-
ді кең өл ке ні атау үшін қол да ныл ған. Түр кіс тан 
өңі рі деп Ибн Руз би хан: «Түр кіс тан Сей хун (қа-
зір гі Сыр да рия) өзе ні нің ма ңын да ғы 30 қа ла дан 
тұ ра ды», – деп көр се те ді [6; 124].

Түр кіс тан қа ла ла ры қа зақ тар үшін де, өз-
бек тер үшін де өте ма ңыз ды бол ды. Түр кіс тан 
қа ла ла ры ның бі рі Ар көк қа ла сы жай лы Ибн 
Руз би хан Мұ хам мед Шай ба ни дың қа зақ тар-
ға үшін ші жо ры ғы ке зін де бы лай су рет тейді: 
«Әс ке ри лер ар ба ла ры мен түйеле рін бұл қа ла да 
жақ сы лық тар ға тол ты рып ал ды, Түр кіс тан ның 
көп те ген қо ныс та ры жағ дайы жа ғы нан Ар көк 
сияқ ты бол ды жә не одан да гүл ден ген еді. Егер 
бұн дай көп әс кер (Шай ба ни хан ның әс кер ле рі 
жай лы) Мәуре нахр, Хо ра сан, Ирак жә не Әзір-
бай жан өңір ле рі ар қы лы өте тін бол са, олар ға 
қа жет ті бір ай лық азық ты сол өңір лер ден ал са, 
бұл қа ла лар ке дей ле ніп, көп те ген ха лық қы ры-
лып қа лар еді. Әс кер өзі нің қа жет ті лі гін өтей 
ал мас еді, ал бұл өңір лер дің гүл де нуі то қтар 
еді» – дей ді [6; 128]. Қа зақ тар кө бі не көш пе-
лі малша ру ашы лы ғы мен айна лыс қан дық тан, 
олар дың оты рық шы лар дың өн дір ген өнім де рі-
не қа жет ті лі гі жо ға ры бол ды. Сауда бай ла ны-
сын тоқ та ту ар қы лы Шай ба ни хан оты рық шы 
қа ла лар ға да ауырт па лық тү сір ді. Өйт ке ні оты-
рық шы лар дың өн дір ген өнім де рін тұ ты ну шы 
қа зақ тар дан ай рыл са, олар дың өте көп тау ар ла-
ры қа жет сіз дү ниеге айна ла ды.

Бі рақ эко но ми ка лық әл сі ре ту саяса ты, сау да 
қа рым-қа ты на сы на тыйым са лу өзі нің оң әсе рін 
бер ме ді. Шай ба ни хан ның бұй ры ғы қа зақ би-
леуші ле рі не жет кен кез де, қа зақ би леуші ле рі 
ма та мен киім қа жет ті лі гі не бай ла ныс ты Шай-
ба ни хан ның иелі гі не ша буыл жа сайтынын жа-
риялай ды. 

Кө ріп отыр ға ны мыз дай, Шай ба ни хан қа зақ 
сау да гер ле рін то нау ар қы лы өзі не жау та уып  
ал ды жә не сау да ны тоқ та ту ар қы лы қа зақ тар ды 
қа жет ті тауар лар ды алу үшін ен ді гі кез де күш 
қол да ну ға мәж бүр ет ті. Түр кіс тан ның қа ла ла ры 
мен ел ді ме кен де рі не Қа зақ сұл тан да ры ша буыл 
жа сап тұр ды. 1503-1504 жыл да ры Шай ба ни хан 
Ти му рид тер мен Хо ра сан да со ғыс та жүр ген де, 
Мәуре на хр да қал ған сұл тан дар дан қа зақ топ-
та ры ның Түр кіс тан ға ша буыл жа са ға ны жай лы 
ха бар ке ле ді. Бұл со ғыс та көш пе лі лер оты рық-
шы лар ға қа ра ған да өз де рі нің со ғы су дәс тү рін 
тиім ді пай да лан ған. Олар Мұ хам мед Шай ба ни-
ды әл сі ре ту үшін оның Хо ра сан да Те мір ұр пақ-
та ры мен со ғы сып жүр ге нін пай да ла нып, оған 
тиесі лі Түр кіс тан өңір ле рі не ша буыл жа сай ды. 
Шай ба ни дың Хо ра сан ды ба сып ал уына ке дер-
гі кел ті ре ді жә не Шай ба ни әс ке рі мен Түр кіс тан 
өңір ле рін қор ғау үшін қайт ып ке ле жат қа нын ес-
тіп, Деш ті Қып шақ тың іш кі бө лі гі не ше гі ніп ке-
те ді [5; 103].

Екін ші жо рық Бұ рын дық хан ға қар сы ба ғыт-
тал ға ны мен, бұл со ғыс та да Шай ба ни хан қа зақ-
тар дың қар сы лы ғын ба са ал ма ды. 

1508 жы лы жы лы қа зақ тар маң ғыт мыр за сы 
Ал ша ғыр ға ша буыл жа сай ды. Ал ша ғыр Мәс кеуге 
ха тын да: «Қа зақ тар біз ге жау, біз ге әс кер мен ке-
ле жа тыр мыз деп айт ты, біз олар ға қар сы кө шіп 
кет тік, Құ дай қа ла са, аман-есен ке ле жа тыр мыз, 
ме нің кө шіп –қо нар же рім Еділ дей ді. Осы дан ке-
йін  қа зақ тар Жайық ты иеле ніп ала ды. [7; 57] Қа-
зақ тар дың 1509 жыл ғы жер кө ле мін қа зақ же рі не 
кел ген Ибн Руз би хан ның мә лі ме ті нен кө ру ге бо-
ла ды. Ол қа зақ тар Қып шақ же рі нен Еділ ге де йін-
гі ме кен де кө шіп жүр ге нін, олар дың қыс тау ла ры 
Сыр бо йын да еке нін баян дай ды [6; 146].

1508 жы лы күз де Жа ныш сұл тан ның ұлы 
Ах мет 50 мың әс кер мен Шай ба ни хан Хо ра сан да 
ти му рид тер мен со ғы сып жүр ген дік тен, тез ара-
да Мәуре на хр ға ора ла ал май ды жә не Түр кіс тан 
мен Мәуре на хр да қал ған әс кер қар сы лық көр се-
те ал май ды деп есеп теп, Са мар қанд пен Бұ ха ра-
ны ба сып алу жо рық қа ат та на ды. Осы екі қа ла ны 
ба сып алу Ор та Азия ның қа зақ тар дың қо лы на 
өт уіне се беп бо лар еді. Мәуре на хр да қал ған Ши-
бан би леуші ле рі, со ның ішін де Убай дул ла хан 
Шай ба ни хан ға егер Шай ба ни хан әс ке рін бас-
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тап кел ме се, қа зақ тар дан ты ныш тық бол майды 
деп ха бар бе ре ді. Осы ха бар ды ес ті ген Шай ба ни 
хан әс ке рін бас тап Мәуре на хр ға ора ла ды. Шай-
ба ни дың бас ты кү ші нің жо рық қа ат тан ға нын ес-
ті ген Ах мет сұл тан ке рі ше гі не оты рып Ку фин 
өңі рін, Да бус қа ма лын тал қан дай ды. Бұ хар да ла-
сы ар қы лы өтіп, Ах мет хан әс ке рі Үз ке нт тің ма-
ңын да Сыр да рия ар қы лы өтіп, Жа ныш сұл тан ға 
ора ла ды. 

Мұ хам мед Шай ба ни хан үшін ші жо рық ты 
«Дін үшін со ғыс» ұра ны мен жа са мақ бо ла ды. 
Сол үшін ол дінба сы лар ға қа зақ тар ды дін сіз дер 
деп жа рияла тып, олар ға қар сы со ғыс қа ат та на-
ды. Ибн Руз би хан қа зақ тар ға қар сы со ғыс қа ат-
тан ған нан қы зыл бас тар ды тал қан дау дін үшін 
әл де қай да жақ сы бо лар еді дей ді. Оған се беп 
Мек ке, Ме ди не жә не Ос ман им пе риясы ның дін-
ба сы ла ры ның Иран да ғы қы зыл бас тар ға қар сы 
со ғы сы дін үшін өте ма ңыз ды еке ні ай қын да лып, 
бі рауыз дан пә туа шы ға рыл са, қа зақ тар ға қар сы 
со ғыс тек Шай ба ни хан ның же ке бас мүд де сі нен 
туын дап отыр ға нын кө ру ге бо ла ды [6; 118-119]. 
Мұ хам мед Шай ба ни дың бас қол бас шы сы Хам за 
сұл тан бұл со ғыс қа Ах мет сұл тан нан бауы рын 
өл тір ге ні үшін кек алу мақ са тын қой ға нын да 
бай қауға бо ла ды [6; 179]. Мұ хам мед Шай ба ни-
дың жо рық ты қыс мез гі лін де бас тауы ның өзін-
дік се бе бі бол ған. Қа зақ әс ке рі көп бол ған дық-
тан, Шай ба ни хан қа зақ ұлыс та рын бө ліп алып 
тал қан дауға мақ сат қой ған. Оны Ибн Руз би хан 
да мо йын дай ды: «Егер қа зақ әс ке рі өзі нің қар-
сы ла сын тал қан дау үшін бір жер ге жи на лып қар-
сы лық көр се тер бол са, олар ды тал қан дау әл де-
қай да қиын», – дей ді [6;180]. Егер ал ғаш қы екі 
жо рық жаз айла рын да бол са, қа зақ тар ға жо рық 
жа са ған да қа зақ тар кө шіп ке туі се беп ті сәт сіз 
бол са, бұл жо лы сол қа те лік ті қайтала мау үшін 
Мұ хам мед Шай ба ни хан қыс мез гі лі нің ая ғын-
да жо рық жа сай ды, сол ар қы лы қа зақ ауыл да ры-
ның бір-бі рі мен қа шық та еке нін пай да ла ну ды, 
бар лық ұлыс әс кер ле рі нің бір жер ге жи на ла ал-
майтынын, қа зақ тар дың кө шіп ке те ал майтынын 
пай да ла на ды.

Мұ хам мед Шай ба ни хан қа зақ тар ға қар сы 
жо рық та «Дін үшін со ғыс» ұра нын кө тер ген дік-
тен, әс кер ге өз ие лік те рі нің бар лық өңір ле рі нен 
әс кер жи на ған тә різ ді. Оған Ибн Руз би хан ның 
мы на мә лі ме ті дә лел бо ла ала ды: «Оның (Шай-
ба ни хан жай лы) же ке жа са ғы жә не Са мар қанд 
ок ру гі жә не оның уәлаят та ры ның, оған қо сыл-
ған өңір лер дің әс ке рі 30 мың ат ты әс кер ден тұр-
ды»  – дей ді.

Са мар қанд тан шық қан әс кер екі күн Ар көк те 
со ғыс қа қа жет ті азық-тү лік ті тұр ғын дар дан жи-

на ған нан ке йін , үшін ші кү ні Үз ке нт ке же те ді. 
«Үз ке нт тен ары мұз дан өту үшін өт кел ге қа рай 
ат тан ды», – де ген Ибн Руз би хан ның де ре гі нен 
Шай ба ни хан ның бұл жо рық қа қыс ке зін де ат-
тан ға нын бай қауға бо ла ды [6; 131].

Үз ке нт тен өт кен кез де гі оқи ға лар дан Ибн 
Руз би хан ның мы на мағ лұ ма ты ерек ше бо лып 
ке ле ді: «Бі раз де ма лып та үл гер мей жа тып біз-
дер ге қор қы ныш ты ды быс ес тіл ді, қор қы ныш-
тан адам дар құ ри тын тә різ ді кө рін ді... Бар лы-
ғы мыз тө сек тен тұ ра са лып жан-жақ қа қа ша 
жө нел дік... Біз ге қор қы ныш ту дыр ған ды быс-
тан үрей ба сым бол ған дық тан, біз дің ойы мыз ға 
бұл жо рық жа са ған қа зақ әс кер ле рі ме де ген ой 
кел ді» – дей ді [6; 133]. Бұл дер ек тен біз Шай-
ба ни әс кер ле рі қа зақ әс кер ле рі нен қат ты қо-
рық қа нын бай қауы мыз ға бо ла ды. Мұ хам мед 
Шай ба ни әс кер ле рі бі раз уа қыт өт кен нен ке йін  
еш қан дай қа зақ әс кер ле рі жоқ еке нін тү сі ніп, 
өз де рі нің қор қы ны шы ның се бе бін бі лу үшін 
ке рі ора ла ды. Үрей ту дыр ған ды быс Шай ба ни 
әс кер ле рі от жақ қан кез де ыс тық тан жә не ауа 
райы жы лы ған да мұз еріп, сы тыр ла ған дық тан 
бол ған [6; 133]. Шай ба ни хан үшін ші жо рық қа 
1509 жы лы 27 қаң тар да шық қа нын бай қай мыз 
[6; 117].

Мұ хам мед Шай ба ни хан ның үшін ші жо рық-
қа ат тан ған ке зін де қа зақ тар дың қай жер де қо-
ныс тан ға нын анық тап көр сек. Ибн Руз би хан ның 
мә лі ме тін де Қа ра-Аб дал дан Жа ныш сұл тан ның 
қо ны сы на де йін  он күн нен ар тық жол дей ді, бі-
рақ нақ ты қай жер де еке нін айт пайды [6; 179].

Бұл со ғыс та Жа ныш сұл тан өз де рі не қар сы 
Сү йінджі-қо жа сұл тан ға на әс кер бас тап ке ле ді 
деп ойла ған. Мұ хам мед Шай ба ни дың әс кер ді өзі 
бас тап ке ле жат қа ны нан ха бар сыз бол ған. Жа-
ныш сұл тан өзі не қар сы әс кер ке ле жат қа нын ес-
ті ген де өз ұлы сы ның әс ке рін жи науға кі ріс кен. 
Бұл қыс мез гі лі нің бі тіп, көк тем нің ба сы бол ған-
дық тан, қа зақ тар дың кө шіп ке ту ге жағ дайы бол-
ма ған. 

Жа ныш сұл тан ның ұлы сы бұл со ғыс та тал-
қан да лып, оның ұлы Ах мет сұл тан жау қо лы на 
тү се ді. Оны жа уын гер лер Хам за сұл тан ға апа-
ра ды. Хам за сұл тан бауы рын өл тір ге ні үшін ке-
гін ала ды [6; 188]. Жа ныш сұл тан ның ұлы сын 
тал қан дау ба ры сын да Мұ хам мед Шай ба ни дың 
қо лы на он мың нан ас там киіз үй ол жа ға тү се-
ді. Со ны мен қо са әйел дер мен ба ла лар тұт қын ға 
түс кен [6; 189]. Егер қол ға түс кен киіз үй са ны 
он мың нан ас там бол са, әр бір үйде 5 адам нан 
тұр ған күн нің өзін де Жа ныш сұл тан ның ұлы сы 
елу мың адам нан тұр ға нын, оның әс кер он мың-
нан ас там ға на бол ға нын бай қауға бо ла ды. Он 
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ХVІ ға сыр  ба сын да ғы  Мәуре на хр да ғы Шай ба ни әуле ті мен Қа зақ  хан ды ғы ның әс ке ри...

мың әс кер Мұ хам мед Шай ба ни дың отыз мың 
әс ке рі не қар сы тұ ра ал мас еді. 

Жа ныш сұл тан ның ұлы сын тал қан да ған нан 
ке йін  өз бек әс ке рі Қа ра-Аб дал ға қайт ып ора ла-
ды. Қа ра-Аб дал дан Бұ рын дық пен Қа сым ның 
тұ ра ғы на де йін  15 күн дік жол [6; 193]. Ибн Руз-
би хан Бұ рын дық хан ның қо ны сы на жо рық жа-
саудың қа уіп ті еке нін баян дай ды. Ибн Руз би хан: 
«Егер хан өзі нің әс ке рі нің өмі рін сақ тап қал ғы-
сы кел се, өз әс ке рі не Түр кіс тан ға қайтуға бұй-
рық бе руі ке рек... Бол ма са, азық пен кү тім жоқ-
ты ғы нан адам дар мен жа ну ар лар өлуі мүм кін» 
[6; 196].

Мұ хам мед Шай ба ни хан Жа ныш сұл тан ның 
ұлы сын тал қан да ған нан ке йін  Қа сым мен Бұ-
рын дық тың ұлы сын тал қан дауды мақ сат етіп 
қояды. Бі рақ бұл әре ке ті іс ке ас пай ды. Осы ны 
Ибн Руз би хан қуа ныш пен қа был дайды: «бұл 
(Мұ хам мед Шай ба ни) әс кер дің аман қалуын ың 
се бе бі бол ды», – дей ді [6; 198].

Жо ға ры да атал ған Шай ба ни әс ке рі нің Қа-
сым мен Бұ рын дық қа қар сы жо ры ғы ның жү зе ге 
ас пауы ның се бе бі не тоқ та лып өт пе се бол майды. 
Ибн Руз би хан Шай ба ни хан Бұ рын дық пен Қа-
сым ның қыс қы қо ны сы на жо рық жа сауды мақ-
сат етіп қой ды жә не ке ле сі кү ні жол ға шы ғу ды 
мақ сат қыл ға нын баян дай ды. Олар дық қо сы ны-
на (сол кү ні бол са ке рек) Та ныш сұл тан нан қа-
шып бір үн ді гу ля мы ке ле ді. Мұ хам мед Шай ба-
ни ға үн ді гу ля мы ның Сү йінджі Қо жа сұл тан ның 
Жа ныш сұл тан ға ша буыл жа са ға нын, бі рақ Та-
ныш сұл тан ұлы сын да Сү йін ді Қо жа сұл тан ның 
мол ол жа ға ке не ліп, Түр кіс тан өл ке сі не қайт ып 
кет ті деп ес ті ге нін, бі рақ Та ныш сұл тан ның өз-
бек әс ке рі нің бір күн дік жер де еке ні нен ха бар-
сыз еке нін бі ле ді. Мұ хам мед Шай ба ни өз де рі нен 
бей ха бар Та ныш сұл тан ұлы сын тал қан дау үшін 
ат та ну ға бұй рық бе ре ді [6; 199].

Үн ді гу ля мы Та ныш сұл тан ұлы сы на жол 
көр се тіп, тез ара да қа зақ тар ұлы сы на же те ді. Өз-
бек әс ке рі нің жо ры ғы на да йын  бол ма ған қа зақ 
ұлы сы тал қан да ла ды. Бұл жо рық та да он мың 
киіз үй өз бек тер дің қо лы на тү се ді. 

Бұ рын дық пен оның бауыр ла ры, со ғыс та 
тал қан дал ған Жа ныш сұл тан адам да ры Қып шақ 
да ла сы на ат та на ды. Бі рік кен қа зақ ұлыс та рын 
тал қан дау мүм кін емес ті гін тү сін ген Мұ хам-
мед Шай ба ни әс ке рін бас тап Сығ анақ қа қа рай 
қайтады. Сығ нақ қа ба ра тын жол да олар өз де рі-
нен ха бар сыз қа зақ ауыл да рын тал қан дай ды [6; 
203-204]. Бұл үш жо рық та Мұ хам мед Шай ба ни 
отыз мың нан ас там қа зақ от ба сын тал қан да ды. 

Мұ хам мед Шай ба ни хан төр тін ші жо рық-
қа 1509 жы лы қа ра ша да – 1510 жы лы ақ пан да 

ат та на ды. Бұл кез де хан лауазы мы Бұ рын дық 
хан ның қо лын да бол са да, би лік Қа сым хан ның 
қо лын да еді. Сол үшін ол қа зақ тар дың іс жү зін-
де би леуші сі Қа сым хан ды құр ту ды мақ сат етіп 
қояды [8; 288].

Осы со ғыс тың ба ры сын Зуб дат әл-Асар ең-
бе гі нен кө ру ге бо ла ды. Деш ті Қып шақ қа жо рық 
ке зін де ол өзі нің бар лық әс ке рі не Ти мур сұл тан 
мен Убай дул ла сұл тан ды бас шы етіп, Қа сым хан 
қо ны сы на ат тан ды ра ды. Қа сым хан күт пе ген 
жер ден жа сал ған ша буыл дан қар сы ла су ға ша-
ма сы кел ме ген дік тен Ұлы-Тағ та ғы ұлыс сұл тан-
дар дың қо лы на түс ті дей ді. Өз бек сұл тан да ры 
тә жі ри бе сіз ді гі нен жә не жау әс ке рін әл сіз көр-
ген дік тен бір не ше күн Қа сым хан ның қо ны сын-
да кө ңіл кө те ріп, жау жай лы ұмы тып кет ті дей ді 
[9; 133]. Қа сым хан ның жау әс ке рі кел ген де қар-
сы лық көр сет пей, әс кер ді сақ тап қалуын  так ти-
ка лық тұр ғы дан дұ рыс әре кет деп ба ға лай мыз. 
Өйт ке ні, ел ді сақ тап қа лу үшін, әс кер ді сақ тап 
қа лу бас ты мін дет бол ды. Қа сым хан өзі не қар-
сы жа сал ған жо рық та үшін ші жо рық та ғы Жа-
ныш сұл тан мен Та ныш сұл тан ның қа те лі гін 
жа са ма ды. Егер Қа сым хан Жа ныш сұл тан мен 
Та ныш сұл тан тә різ ді қар сы лық көр се тер бол са, 
ол өзі нен кү ші ба сым өз бек әс ке рі нің қор ша уын-
да қа лар еді. Қа зақ тың со ғыс әс ке рі ат ты әс кер 
бол ған дық тан, Қа сым хан ат ты әс кер аман бол са 
ше гі не жү ріп бол сын ұрыс жүр гі зе алар еді. 

Ары қа рай Зуб дат әл Асар де рек те рі мы на-
дай мағ лұ мат бе ре ді: «Сұл тан дар мен бек тер 
бей қам дық пен кө ңіл кө те ру ге көш кен дік тен, 
бұл жағ дайды Қа сым хан ес тіп бі раз адам дар мен 
Мо йын сыз – Ха сан ды ат тан ды ра ды, ол өз бек тер 
ба сып ал ған қо ныс қа ат та на ды. Сұл тан дар қа-
рауыл қой ма ған дық тан, қор қы ныш тан қа ша жө-
нел ді, бі реуі нің бол сын жауға қар сы ла су ға ба-
тыр лы ғы жет пе ді. Жау қор шау дан шық ты жә не 
көп адам қа за ға ұшы ра ды. Бұл со ғыс та Ша хи бек 
хан ның бас ты бе гі, Шай ба ни хан нан сойыр ғал ға 
Балх ты ал ған Қан бар мыр за қа за тап ты, әс кер дің 
қа ру жа ра ғы қа зақ тар дың қо лы на түс ті», – дей ді.

Төр тін ші жо рық жай лы қо ры та ке ле мы на дай 
ой ке ле ді: Мұ хам мед Шай ба ни хан Убай дул ла 
сұл тан мен Те мір сұл тан бас та ған әс кер ді Қа зақ 
хан ды ғы ның іс жү зін де гі би леуші сі Қа сым хан-
ды құр ту ға ат тан ды ра ды. Алай да, бұл сұл тан дар 
мін дет ті то лық орын да май ды. Қа сым хан ше гі-
ніп кет кен дік тен, оның кө зін құр ту ды ойла май 
бір ден оңай ол жа ға ма сат та нып, сақ тық ты ұмы-
та ды. Бұл кез де Мо йын сыз Ха сан ды жауды бі ліп 
ке лу ге Қа сым хан ат тан ды ра ды. Қа сым хан жағ-
дайды тү сін ген нен ке йін , өз әс ке рі мен өз бек тер-
ді қор шауға ал ған тә різ ді, осы дан ке йін  Мо йын-
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сыз Ха сан ға бі раз әс ке рі мен үрей ту ды ру үшін 
жауға кө рі ну ді бұйыра ды. Мо йын сыз Ха сан ды 
көр ген өз бек тер қа ша бас та ға ны мен, Қа сым хан 
әс ке рі нің қор ша уын да қал ған дық тан көп әс ке рі 
қы рыл ған тә різ ді. 

Осы дан ке йін  со ғыс тан әл сі ре ген сұл тан дар 
Ша хи бек хан ға қо сы ла ды, жау олар дың ар ты нан 
ке ліп Мұ хам мед Шай ба ни дың көп те ген әс ке рін 
қы рып тас та ған. Шай ба ни хан ның бұл же ңі лі сі не 
тап сыр ма ны то лық орын да ма ға ны үшін сұл тан-
дар кі нә лі бол ған дық тан, Мұ хам мед Шай ба ни 
кі нә лі сұл тан дар ды жа за ла ған тә різ ді. Убай дул-
ла сұл тан ды Қа сым хан ды құрт пай, ол жа са ға 
бе рі ліп, же ңі ліс тап қа ны үшін оның иелі гін де гі 
Бұ ха ра ға Сай ид Ашик ты би леуді қы ла ды, Хи-

сар иелі гін Хам за мен Мах ди сұл тан нан тар тып 
алып, он да би леуші етіп Убай дул ла сұл тан ды 
қояды. Осы іс те рі Мұ хам мед Шай ба ни дың бе-
де лі не нұқ сан кел ті ріп, сұл тан дар дың оның ісі не 
на ра зы лы ғы да Шай ба ни хан ның Иран би леуші-
сі Ис майл дың қо лы нан қа за табуына бас та ма 
бол са ке рек [9; 134].

Ойы мыз ды қо ры тар бол сақ, Мұ хам мед Шай-
ба ни хан Қа зақ хан ды ғы нан қат ты қа уіп тен ген-
ді гін бай қауға бо ла ды. Те мір әуле ті нің бар лық 
аума ғын ба сып ал ған Мұ хам мед Шай ба ни хан 
қа зақ тар мен со ғыс нә ти же сін де әл сі реп, Иран 
би леуші сі Ис майл мен со ғы сар лық жағ дайда 
бол ма ған дық тан, Ис майл хан ның қо лы нан қа за 
та ба ды.
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Қа зақ стан ның  
іш кі кө ші-қон мә се ле сі

Қазiргi кез де Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы на де мог ра фиялық сая сат-
та ғы проб ле ма ны ше шу негiзгi мә се ле бо лып та бы ла ды. Ма қа ла да 
әлеу мет тік-де мог ра фиялық да му да аса ма ңыз ды лық қа ие – іш кі кө-
ші-қон мә се ле сі, ең бек миг ра циясы, әлеу мет тік қор ғау мә се ле ле рі, 
ең бек ры но гы ның әлеу мет тік қыр ла ры, со ны мен қа тар ха лық тың іш кі 
кө ші-қон үде рі сі не ұшы ра уына әсер ете тін не гіз гі фак тор лар қа рас-
ты рыл ған. Бас ты объект – Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы. Ха лық са ны аз 
мем ле кет те гі іш кі кө ші-қон үде рі сі нің се бе бі қа ла да ғы жә не ауыл да-
ғы жұ мыс сыз дық мә се ле сі, эко но ми ка лық жә не саяси жағ дай, тіл мә-
се ле сі т.б бо лып та бы ла ды. Осы мә се ле лер ге тал дау бе ру кө ші-қон 
үде рі сі не бай ла ныс ты алаң да ту шы лық ты рет теу ге мүм кін дік бе ре ді.

Түйін сөз дер: кө ші-қон мә се ле сі, іш кі кө ші-қон, ең бек кө ші-қо ны, 
бейім де лу, де мог ра фиялық да му.

Balabekova A.U.

Problems of internal  
migration in Kazakhstan

Migration processes occupy a central place in a number of issues that 
have a significant impact – both on the socio-economic and political situ-
ation in Kazakhstan. Migration has brought great damage to the economy 
and the demographic situation in Kazakhstan.The article deals with inter-
nal migration, labor migration, and the main factors that affect the internal 
migration. Object article- Republic of Kazakhstan.The reasons for such a 
huge migration from underpopulated country like Kazakhstan very much, 
among them major: high unemployment in the countryside and the city, 
the difficult economic and political situation in the country, lack of pros-
pects for themselves and their children, problems with the language.

Key worlds: problems of migration, internal migration, labor migra-
tion, adaptation, demographic development.

Ба ла бе ко ва А.У.

Проб ле мы внут рен ней  
миг ра ции Ка за х стана

Миг ра ци он ные про цес сы за ни мают од но из цент раль ных мест в 
ря ду проб лем, ока зы вающих су ще ст вен ное воз дейст вие как на со ци-
ально-эко но ми чес кую, так и по ли ти чес кую си ту ацию в Ка за х стане. 
Миг ра ция при нес ла ог ром ный ущерб эко но ми ке и де мог ра фи чес ко-
му по ло же нию Ка за х стана. Статья расс мат ри вает внут рен нюю миг ра-
цию, миг ра цию тру да и ос нов ные фак то ры, ко то рые влияют на внут-
рен нюю миг ра цию. Объект статьи- Рес пуб ли ка Ка за хс тан. При чин 
та кой гро мад ной миг ра ции из ма ло люд ной ст ра ны, ка кой яв ляет ся 
Ка за хс тан, очень мно го, сре ди них ос нов ные: вы со кая без ра бо ти ца 
на се ле и в го ро де, тя же лая эко но ми чес кая и по ли ти чес кая си ту ация 
в рес пуб ли ке, бес перс пек тив нос ть для се бя и своих де тей, проб ле мы 
с язы ком. 

Клю че вые сло ва: проб ле мы миг ра ции, внут рен няя миг ра ция, тру-
до вая миг ра ция, адап та ция, де мог ра фи чес кое раз ви тие.
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Ел ба сы Н.Ә. На зар баев тың Ха лық қа Жол дау ла рын да елі-
міз де гі ха лық тың са нын 20 мил лион ға жет кі зу дің жол да ры мен 
ал ды мыз да тұр ған мін дет тер ту ра лы үне мі айтылып ке ле жат-
қан ды ғы ның өзі бұл мә се ле нің өзек ті лі гін көр се те ді [1].

Рес пуб ли ка да ғы жә не ай мақ тар да ғы әлеу меттiк-де мог-
ра фиялық жағ дайға әсер ететiн фак тор лар дың бiрi ха лық тың 
көшi-қо ны бо лып та бы ла ды. Миг ра ция үр діс те рін рет теу мен 
ба қы лаудың ке шен ді проб ле ма ла рын ше шу мақ са тын да, осы 
үр діс ке заң дық не гіз бе ру үшін Қа зақ стан да Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы ның «Кө ші-қон ту ра лы» За ңы 1992 жы лы қа был дан ды 
[2]. Он да аза мат тар дың кө ші-қон ға құ қы анық тал ған, яғ ни рес-
пуб ли ка ішін де тұр ғы лық ты же рін өз гер ту ге, бас қа ел ге кө шу 
не ме се қайта кө шіп ке лу ге құ қы лы. Қа зір гі таң да ғы Қа зақ-
стан да ғы миг ра циялық үр діс тің жағ да йына тоқ та лар дан бұ рын 
оның та ри хы на қыс қа ша си пат та ма бе ру ке рек.

Де мог ра фиялық да му да жетiстiктер ге же ту мем ле кеттiң 
әлеу меттiк дам уын ың негiзгi та быс та ры ның бiрi бо лып са на-
ла ды, ол елдiң қор ға ны сын арт ты ру да жә не оның тәуелсiздiгiн 
қам та ма сыз ету де ерек ше орын алып, елдiң эко но ми ка лық да-
м уын ың ке ле шегi бо лып та бы ла ды. Сон дық тан да ха лық тың 
са нын, бiлiмiн, ұлт тық құ ра мы мен оның жа сы мен жы ны сы 
ту ра лы то лық мәлiметтi бiлмей мем ле кеттiң әлеу меттiк- эко но-
ми ка лық жә не де мог ра фиялық саяса тын жү зе ге асы ру мүмкiн 
емес. 

Әлеу меттiк-де мог ра фиялық да му да ерек ше орын ала тын 
– iшкi миг ра циялық үр діс. Iшкi миг ра ция – об лыс ара лық жә-
не об лыс тың өз iшiндегi ме ха ни ка лық қоз ға лыс тар. Іш кі кө-
ші-қон ның не гіз гі се беп те рі ре тін де, не гіз гі ағын «ауыл-қа ла» 
ба ғы ты бо йын ша, ауыл да ғы әлеу мет тік-эко но ми ка лық жұ мыс-
сыз дық, ха лық тың тө мен гі жа ла қы мөл ше рі, ме ди ци на лық-
ағар ту шы лық жә не ақ па рат тық-мә де ни инф ра құ ры лым ның әл-
сіз ді гі, тұр мыс тық мә се ле лер (та за су дың жоқ ты ғы, тұ ты ну дың 
тең дес ті ріл ген мо де лі нің бол мауы, жа ғым сыз мә се ле лер (газ, 
кө мір, отын ба ға ла ры ның жо ға ры бо луы)), эко ло гиялық мә се-
ле лер жә не т.б.

1993-2000 жыл ара лы ғын да iшкi көшi-қон 1,4% өстi. Ол 
әсiре се эко ло гиялық апат ау дан да ры нан (Шы ғыс Қа зақ стан, Қы-
зы лор да) ерек ше көрiнiс алып отыр. Ха лық тың ерек ше көп көшi-

ҚА ЗАҚ СТАН НЫҢ ІШ КІ 
КӨ ШІ-ҚОН МӘ СЕ ЛЕ СІ
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Қа зақ стан ның іш кі кө ші-қон мә се ле сі

қон ның нә ти жесiнде ор на ла сып жат қан жер лерi 
ол Ал ма ты, Астана, Ақ мо ла жә не Ман ғыс тау об-
лыс та ры. Iшкi көшi-қон ға көп ұшы райт ын дар ол 
қа ла ха лық та ры бо лып отыр. Ауыл адам да ры ның 
қа ла лық жер лер ге көп теп қо ны стануы бай қа ла ды. 
Ерек ше көшi-қон ға ұшы рап отыр ған жергiлiктi 
тұр ғын дар – қа зақ тар. Рес пуб ли ка iшiндегi миг-
ра цияда 1999-2000 жыл дар ара лы ғын да олар 70% 
жә не 72%-ке жетiп отыр [3]. 

Тұр ғын дар дың миг ра цияға ұшы ра уына не-
гі зі нен бір не ше фак тор лар әсер ете ді. Іш кі миг-
ра цияға әсер ету ші – әлеу мет тік-эко но ми ка лық 
жә не эко ло гиялық фак тор. Мем ле кет еге мен-
ді гін жа рияла ған нан бер гі уа қыт та іш кі миг ра-
циялық ағым дар бел сен ді жү ріп жа тыр. Ор та 
есеп пен мем ле кетіші лік миг ра цияға жы лы на 
350.000 адам қа тыс са, жал пы ел аза мат та ры ның 
5-6 мил лион ға жуығы миг ра циялық үде ріс тер дің 
қа ты су шы сы бол ған. Іш кі миг ра цияның бас ты 
жә не не гіз гі ба ғы ты ауыл-қа ла, қа ла-қа ла ба ғы-
тын да жү ріп отыр. Оның не гіз гі се беп те рі ауыл 
әлеуеті нің әл сіз ден уін де жа тыр. ҚСРО құ ла ған-
нан ке йін гі ке зең де сов хоз, кол хоз дар та ра ды. 
Өң ді ріс орын да ры же кемен шік қол дар ға өт ті. 
Со ңын да, ауыл ша руашы лы ғы тү бе гей лі әл сі ре-
ді. Нә ти же сін де тұр ғын дар қа ла лар ға жұ мыс іс-
теуге ағы ла бас та ды (Ал ма ты, Астана жә не өз ге 
ірі қа ла лар). Сол уа қыт та қа лып тас қан көш әлі 
күн ге де йін  жал ға сып ке ле ді. 

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Ор та Азия ел де рі-
нің бі рі. Бас қа өңір лес көр ші ел дер мен са лыс-
тыр ған да жо ға ры да мы ған мем ле кет ре тін де тек 
миг ра ция мә се ле сін де ға на емес, жал пы өңір-
лік мә се ле лер ді рет теу де ше шу ші фак тор ға ай-
нал ды. Өзі нің са ли қа лы, ғы лы ми-прак ти ка лық 
не гіз дел ген іш кі жә не сырт қы саяса ты ар қы лы 
Қа зақ стан бү кіл өңір ді әлем ге жағым ды жа ғы-
нан та ны мал ет ті жә не сырт қы ха лы қа ра лық ірі 
саяси-эко но ми ка лық күш тер дің бұл өңір ге бай-
сал ды лық пен, өр ке ниет ті лік пен қа ты нас уына 
да зор ық пал ету де. Тек саяси, идея лық, мә де-
ни тұр ғы да емес әрі эко но ми ка ның дам уын ың 
өр ке ниет ті лі гін қам та ма сыз ету тұр ғы сы нан да 
өңір лік көш бас шы лық қа қол жет кіз ді. Мұ ны бү-
кіл Ор та Азия өңі рі нің хал қы, әлеу ме ті тү сі ніп, 
кө ріп-бі ліп жә не құп тап отыр. Қа зақ стан дық қо-
ғам әлеу мет тік көп қа бат ты лық пен кө пэт нос тық 
жағ дайда эко но ми ка ны жә не ру ха ни бір лес тік ті 
да мы ту дың өзін дік өр ке ниет ті үл гі сін бер ді. Та-
рих үшін аз ға на жыл дар да Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы іш кі кө ші-қон ды рет теу жә не шетел де гі 
отан дық қан дас тар ды ата жұр ты на ора луы ісін 
ше шу де де әлем нің бір қа тар ел де рі нің қы зы ғу-
шы лы ғын ту дыр ған тә жі ри бе жи нақ тап үл гер ді. 

Қа зір гі кез де Қа зақ стан да қо лай лы жағ дай лар 
туын дап отыр. Мы са лы: Рес пуб ли ка астана сы 
Ал ма ты ның Астана ға ауысуы ше тел дік ин вес-
ти циялар ды ин тен сив ті түр де қы зық ты рып отыр 
жә не құ ры лыс кө ле мі нің ұл ғаюы жа ңа астана-
мыз дың инф ра құ ры лым дық дам уына оң тай лы 
ық пал ету де.

Қа зір гі кез де Астана да құ ры лыс жә не бас-
қа да са ла лар да ше тел ден кел ген жұ мыс шы лар 
ке лі сімшарт ар қы лы ең бек те ну де заң ды түр де гі 
жұ мыс шы лар мен қа тар заң сыз түр де ең бек те ну-
ші лер де тез да мып ке ле жа тыр. Со ны мен, ел ден 
соң ғы 5 жыл да сырт қы миг ра циялық про цес тер 
жағ дайы жақ сар ды жә не осы лай бо ла бер мек: 
ел ден кет кен эм миг рант тар са ны 2004 жы лы 
65,5 мың адам ға қыс қар ды, 2000 жы лы 155,8 
мың адам (58%) бол ған, ал біз дің елі міз ге кө-
шіп кел ген дер са ны 2004 жы лы 68,3 мың адам-
ға жет ті, 2000 жы лы 47,5 мың адам бол ған (44% 
-ке өс кен), ал 2002 жы лы 58,5 мың адам (17%-
ке) бол ған. Бі рақ  та бұл елі міз дің өз ішін де жақ-
сы өмір ді із деп рес пуб ли ка ішін де қоз ға лы сы на 
әсер ете ді [4].

Іш кі кө ші-қон дық мо бил ді лік ті екі жақ тан 
қа рас ты ру ға бо ла ды. Оның по зи тив ті жа ғы, ең-
бек кү ші ба сым ай мақ тар да ғы же тіс пейт ін ай-
мақ тар ға тол ты ра ды. Жа ғым ды жақ та ры на со-
ны мен қа тар ай мақ тық се па ра тизм фак ті ле рі нің 
бол ма уына жол аша ды. Не га тив ті сал дар ла ры на 
ауыл дың ең бек тік по тен циалы ның тө мен де уіне, 
бі лі мі жо ға ры адам дар дың, қа ла лық ай мақ тар ға 
жүк теу дің өс уіне алып ке ле ді, бұл қа ла лар да ғы 
қыл мыс тың өс уіне алып ке ле ді, бас па на ба ға сы-
ның өсуі жә не азық-тү лік тің қым бат тауы та ғы да 
бар. Осы рет те миг ра цияның не гіз гі тәуе кел де рі 
мен қа тер ле рі ре тін де оның сти хиялы лы ғы мен 
заң сыз ды ғын атау ға бо ла ды, бұл осы үр діс тің 
де ре гу ля циясы на алып ке ле ді. 

Қо ры тын ды лай ке ле, қазiргi кез де Еге мен 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы на де мог ра фиялық сая-
сат та ғы проб ле ма ны ше шу негiзгi мә се ле бо лып 
та бы ла ды. Жан-жақ ты зерт тей оты рып ғы лы ми 
тұр ғы дан ха лық тың да му та ри хы на тал дау жа-
сау қа жеттiгi туып  отыр. Оны уақы тын да ше-
шу, дұ рыс ба ға сын бе ру жә не ха лық ара сын да ғы 
үгiт-на си хат жұ мыс та ры Рес пуб ли ка да ғы жә не 
ай мақ та ғы ха лық тар дың тұ рақ ты лы ғын сақ тау-
ға негiз бо ла ды жә не қа зақ хал қы ның қайта өр-
леуiне негiз са лып, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
эко но ми ка лық жа ғы нан тәуелсiз өмiр сү руiне 
негiз са ла ды. Эко но ми ка ның тұ рақ ты лы ғы мен 
да муы, ха лық тың ма те ри ал дық жағ дайы ның 
жақ са руы, қа зақ стан дық тар дың ру ха ни жа ғы-
нан да муы – ха лық тың де мог ра фиялық жа ғы нан 
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дам уын ың негiзi бо лып та бы ла ды. Іш кі кө ші-қон 
үде рі сін бір қа лып қа кел ті ру мақ са тын да жа қын 
ара да ауыл ға бай ла ныс ты сая сат ты кү шейту, 
ауыл ға кө мек көр се ту мақ са тын да ғы ар найы бағ-
дар ла ма лар ды қа был дау, ауыл ша ру ша шы лы ғы 
өнім де рі нің кө ле мін арт ты ру, ауыл дың инф ра - 
 құ ры лы мын жақ сар ту; ауыл ша ру ашы лы ғы 
коопе ра тив те рін, МТС-тер, не сиелік бір лес тік-
тер құ ру, көкөніс тер сақ тау орын да ры ның же лі-
сін ке ңейту, ауыл ша ру ашы лық өнім де рін өң деу 
кә сі по рын да рын ашу; ир ри га циялық – өң деуші 
жүйе лер ді мо дер ни за циялау жә не ре ко нст рук-

ция лау; аг ро но миялық жә не ве те ри нар лық қыз-
мет тер ді же ңіл де ту, ауыл дық жер лер де гі кә-
сі би-тех ни ка лық бі лім ді қайта құ ру жә не т.б. 
іс-ша ра лар ды іс жү зі не асы ру қа жет бо лып тұр.

Біз миг ра циялық ағым нан қа шып құ ты ла ал-
май мыз, сон дық тан, оны тиім ді түр де өзі міз дің 
пай да мыз ға асыр ға ны мыз дұ рыс. Се бе бі, әлем-
де гі бо лып жат қан ли бе рал ды сая сат осы ған 
алып ке ле ді. Сон дық тан рес пуб ли ка мыз да ғы 
же ке ле ген ай мақ тар да ғы әлеу меттiк-де мог ра-
фиялық про цес тердi зерт теудi онан әрi жал ғас-
ты ра түс кен аб зал. 

Əде биет тер
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6 Прог рам ма де мог ра фи чес ко го раз ви тия Рес пуб ли ки Ка за хс тан на 2001-2005 го ды // Офи ци альная га зе та. – 

No  46(47). – 2001. – 17 ноябрь. – С. 5-7.
7. Са до вс кая Е.Ю. Миг ра ци он ные про цес сы и миг ра ци он ная по ли ти ка в Ка за х стане // Миг ра ци он ная си ту ация в ст ра-
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8 Те ре щен ко Т.А. Им миг ра ция в Ка за хс тан по дан ным пе ре пи си на се ле ния 1999 г. –С.81-85. 
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ХХ ға сыр дың ба сын дағы  
«Түр кіс тан идеясы»

Ав тор бұл ма қа ла да ХХ ға сыр дың ал ғаш қы ши ре гін де гі «Түр кіс тан 
идеясы ның» дү ниеге келуін ің та ри хи жағ дайла рын, тү бі бір түр кі ха-
лық та ры ның ин тег ра цияла нуы үде ріс те рін зерт те ді. Әсі ре се, Ре сей-
дің ал ғаш қы бур жуазия лық ре во лю циясы ның нә ти же сін де қа лып тас-
қан ахуал ға орай өзін дік пі кі рін біл дір ген ұлт тық саяси эли та ның игі 
бас та ма ла рын қа рас тыр ды. Со ны мен қа тар ұлт тық не гіз де гі ав то но-
мияны құ ру ға ты рыс қан зиялы қауым өкіл де рін атап көр сет ті. Өйт-
ке ні, то та ли тар лық ре жим жә не цен зу ра үс тем дік етіп тұр ған зұл мат 
за ман да ұлт тық мем ле кет мәр те бе сі ту ра лы сөз қоз ғау ба тыл әре кет 
еке ні хақ. Ав тор «Бір тұ тас Түр кіс тан идеясы ның» көш бас шы ла ры ның 
бі рі Мұс та фа Шо қай дың ес те лік те рі мен шы ғар ма ла ры на тоқ та лу ар-
қы лы сол ке зең де гі ахуал ды объек тив ті түр де ай қын дау ға мүм кін дік 
ал ды. Се бе бі, М.Шо қай ұлы сын ды саң лақ аза мат тар ұл ты мен хал қы, 
елі мен же рі үшін кү рес кен қай рат кер лер дің бі ре гейі.

Түйін сөз дер: «Түр кіс тан идеясы», тер ра ин ког ни та, ұлт тық ав-
то но мия, ин тел ли ген ция, им пе рия, ре во лю ция, боль ше вик тер, со-
циализм, бур жуа зия, ин тер на ционал.

Abdreimova M.S.

«Turkestan idea»  
at the begining ХХ century

In this essay the author examines the historical picture of the emer-
gence of «the idea of   Turkestan» and consolidation of the Turkic-speaking 
peoples. Especially we need to pay attention to the national intelligency 
after the first Russian bourgeois revolution that took place in Russia and its 
elements influenced the cultural life of the Kazakhs. Also, the author of the 
article tried to show the role and activities of intellectuals who wanted to 
create a national autonomy under the auspices of Turkism. In such censor-
ship and totalitarian regime to declare the status of the nation-state it was 
extremely hard, but a leader Mustafa Chokai was not afraid, and even in 
his memoirs criticized the policy of the tsarist and the Bolsheviks. Also 
focuses on the role and activities of Mustafa Chokay.

Key words: «Turkestan idea,» terra incognita, national autonomy, the 
intelligency, the Empire, the Revolution, the Bolsheviks, socialism, the 
bourgeoisie, International.

Абд рей мо ва М.С.

«Идея Тур кес тан»  
в начале ХХ века

В дан ной статье ав тор расс мат ри вает ис то ри чес кую кар ти ну воз-
ник но ве ния «Тур кес танс кой идеи» и кон со ли да цию тюр коя зыч ных на-
ро дов. Осо бен но уде ляется вни ма ние на циональ ной ин тел ли ген ции 
пос ле пер вой русс кой бур жуаз ной ре во лю ции в Рос сии и ее эле мен-
там, пов лияв шим на куль турную жиз нь ка за хов. Так же ав тор в статье 
пы тал ся по ка зать роль и дея тель ность ин тел ли ген ции, ко то рая хо те-
ла соз дать на циональ ную ав то но мию под эги дой тюр киз ма. На та ком 
цен зур ном и то та ли тар ном ре жи ме объяв лять о ста ту се на циональ-
но го го су да рс тва бы ло край не тя же ло, но та кой ли дер, как Мус та фа 
Чо кай, не по боял ся и в своих ме муарах кри ти ко вал по ли ти ку ца риз ма 
и боль ше ви ков. Так же уде ляет ся вни ма ние ро ли и дея тель ности Мус-
та фа Чо кая. 

Клю че вые сло ва: «Тур кес танс кая идея», тер ра ин ког ни та, на-
циональ ная ав то но мия, ин тел ли ген ция, им пе рия, ре во лю ция, боль-
ше ви ки, со циализм, бур жуа зия, ин тер на ционал.
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Қа зақ елі нің еге мен дік пен дер бес тік жо лын да ғы кү рес кен 
қай рат кер ле рі аз емес. Әли хан Бө кей ха нов, Ах мет Байт ұр сы-
нов, Мұс та фа Шо қай, Ха лел Дос мұ ха ме дов бас та ған бір топ 
ұлт зиялы ла ры елі міз дің жар қын бо ла ша ғы үшін кү рес ті. Өйт-
ке ні, өт кен ға сыр дың ал ғаш қы жар ты сы ор та лық тың отар лау 
саяса ты ның кү шеюі мен жә не қо ныс тан ды ру бағ дар ла ма ла ры-
мен ерек ше лен ген бо ла тын. Со ны мен қа тар 1914-1918 жыл дар-
да ғы дү ниежү зі лік со ғыс тың ба ры сын да бұ ра та на ха лық тар ды 
қа ра жұ мыс қа алу қа зақ жұр ты ның хал-ахуа лын одан са йын  
күй зел те түс ті.

Сө зі міз ді дәйек тейт ін бол сақ, ХХ ға сыр дың ба сын да Ре-
сей дің им пе рия лис тік саяса ты өзі нің ша рық тау ше гі не же тіп, 
пе ри фе рия лық ай мақ тың қа лып тас қан ахуа лын транс фор ма-
циялап, со ны та ри хи бей не ні жа сауға кі ріс ті. Им пе рия ның шал-
ғай гу бер ния лық аума ғы нан сла вян тек тес жә не өз ге бұ ра та на 
ша руалар ды қо ныс тан ды рып, Түр кіс тан ның де мог ра фиялық 
ба лан сын өз ге рт ті. Сто лы пин нің аг рар лық саяса ты 45 млн. ас-
там де ся ти на жер лер ді мет ро по лияның де мар ка циялық шең-
бе рі не қос ты. Орын алып жат қан мұн дай ке лең сіз құ бы лыс тар 
бұ қа ра лық ақ па рат тық құ рал да рын да бас қа ша бей не лен ді жә не 
мет ро по лия еуро па лық қауым дас тық тың көз ал дын да Түр кіс-
тан ның ав тох тон ды бұ қа ра сы ту ра лы жал ған мә лі мет көр се ту ге 
мүд де лі лік та ныт ты. Тіп ті, жер гі лік ті жұрт ты жа ңа тех ни ка мен 
тех но ло гияны, қо ғам дық қа ты нас тар мен мә де ниет ті қа был дау-
ға құлық сыз дар дың қа та ры на жат қы зып, ал өзін Түр кіс тан ға 
еуро па лық өр ке ниет пен өмір сал тын әке ліп ен гі зу ші етіп көр-
се ту ге ты рыс ты. 

Ежел гі за ман дар дан әлем дік ор та лық тар мен ті ке лей бай ла-
ныс та бо лып кел ген Түр кіс тан ен ді бас қа ба тыс жә не шы ғыс 
ел де рі мен тек Ре сей ар қы лы ға на қа ты на са ала тын еді. Ен ді ға-
на өнер кә сіп тік да му жо лы на түс кен Ре сей бол са, Түр кіс тан ды 
тек ар зан ши кі зат кө зі жә не өзі өн дір ген тауар лар ды өт кі зе тін 
ры нок ре тін де пай да ла ну ға ты рыс ты [1]. 

Оры н ал ған осын дай жағ дайда Түр кіс тан 1917 жыл ғы төң ке-
ріс тер ге жет ті. Пат ша лық би лік тің құ лауы жә не ке ңес тік би лік тің 
ор науы «Түр кіс тан идеясы ның» тез ара да ке мел ден уіне сеп ті гін 
ти гіз ді. Сө зі міз ді дәйек тейт ін бол сақ, XX ға сыр дың ба сы же ке 
түр кі ха лық та ры ның өз де рі нің дер бес ұлт тық мем ле ке тін құ ру ға 

ХХ ҒА СЫР ДЫҢ  
БА СЫН ДАҒЫ  
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ұм ты лу шы лы ғы мен си пат та ла ды. Мұн дай үр діс, 
мә се лен, қа зақ, та тар, баш құрт жә не бас қа ха лық-
тар дың зиялы ла ры ның саяси қыз ме ті нен анық 
бай қал ды. «Ала шор да» мен «Ер кін Баш құртс тан» 
со ның кө рі ні сі бо ла тын. Же ке түр кі ха лық та ры-
ның дер бес мем ле кет ті лік ке ұм ты луы олар дың 
бір не ше ға сыр лық же тілуін ің нә ти же сі бо ла тын, 
сон дық тан да та би ғи құ бы лыс есе бін де қа был да-
ну ға то лық құ қы лы. Де ген мен бұл жағ дай «бү тін 
Түр кіс тан» идеясы ның жа ңа са па да қайта жаң-
ғыр уына ке дер гі бо ла ал ған жоқ. XX ға сыр дың 
ал ғаш қы ши ре гін де бұл идея, бі рін ші ден, түр кі 
зиялы ла ры ның екі буыны ның бір дей қыз ме ті не 
ар қау бол са, екін ші ден, сол бұ рын ғы дай кең геог-
ра фия лық ау қым да кө рі ніп, яғ ни ба ты сын да Еділ 
мен Жайық тан бас тап, шы ғы сын да қа зақ да ла сы 
мен қыр ғыз Ала тауы ара лы ғын да ғы түр кі жұрт-
та рын тү гел қам тып, қо ғам дық кон со ли да ция ның 
ше бер мо де лін көр сет ті [2]. 

XX ға сыр дың ба сын да ғы жал пы түр кі лік 
азат тық идеясы ның күш ал уына та тар жә не баш-
құрт ха лық та ры ның зиялы ла ры қы ру ар жұ мыс 
жа са ды. Бұл заң ды құ бы лыс бо ла тын, се бе бі 
атал мыш ха лық тар ор та лық би лік тің отар лық 
ез гі сі нен ер те рек өтіп, олар мен кү рес тің ба ға-
сын те рең ұғын ған жә не осы жол да бі раз тә жі ри-
бе жи на ған. Мә се лен, Ис ма ил Гасп ринс кий дің 
«Тәр жі ман», Фа тих Ка ри мов тың «Уа қыт» га-
зет те рі, та тар зиялы ла ры ұйым дас тыр ған бас па-
ха на лар, олар бас тап бер ген жа ңа әдіс тік оқы ту 
жүйесі – бел гі лі дә ре же де жал пы түр кі лік азат-
тық идеясы ның қайта жаң ғыр уына қыз мет жа са-
ды [3]. За ки Ва ли ди То ған өзі нің ес те лік те рін де 
1905-1907 жыл да ры бел гі лі ақ сүйек ұр пақ та ры 
Г. Сырт ла нов пен С. Жан тө рин нің ре сей лік түр-
кі лер дің «тер ри то риялық ав то но мия» құ қы үшін 
кү ре сі не қол дау жа са ған ды ғын, со лар дың кө ме-
гі мен Габд ра шид-Қа зый Иб ра ги мов тың «Ав то-
но мия» де ген кі тап ша бас ты рып шы ғар ған ды-
ғын жа за ды [4]. 

Им пе рия кө ле мін тү гел дей қам ты ған түр-
лі саяси ағым дар түр кі ха лық та ры ның азат тық 
қоз ға лы сы на да өз ық па лын ти гі зу ге ты рыс ты. 
Олар дың ара сын да ка дет тер пар тиясы, со ци ал-
де мок рат тар, эсер лер жә не бас қа ла рын ерек ше 
атап ке ту ге бо ла ды. 

Азат тық пен тең дік, бос тан дық пен дер бес тік 
жо лын да кү рес кен ұлт тық саяси эли та лар дың бі-
рі Мұс та фа Шо қай жер гі лік ті ха лық тан шық қан 
көш бас шы лар дың азат тық кү рес те жі бер ген ол-
қы лық та рын бы лай ша си пат тайды:

– бі рін ші ден, түр кі елі зиялы ла ры ның орыс 
ре во лю ция шыл де мок рат та ры на се ніп, оған ар қа 
сүйеу ар қы лы бос тан дық алу дан үміт те нуі; 

– екін ші ден, ен ді гі бір топ та ғы лар дың «сая-
си та быс қа дұ ға ар қы лы же те ті ні не» сен ген ді гі; 

– үшін ші ден, бұ лар ға қо сым ша қоз ға лыс бас-
шы ла рын да саяси ке мел дік тің же тіс пе ген ді гі, 

– төр тін ші ден, қоз ға лыс тың ба сын бі рік ті-
рер ор тақ ны са на лы бағ дар ла ма ның бол мауы, 

– бе сін ші ден, өза ра тү сі ні се ал маушы лық-
тың етек алуы [5.1]. 

М. Шо қай бұл жа са ған тұ жы рым да рын анық-
тай тү сіп, та ри хи шын дық тың те рең қат па ры на 
же те лейт ін мы на дай қо ры тын ды ға кел ген бо ла-
тын: «Ке йінірек құ ры лып, аз уа қыт өмір сүр ген 
түр лі ұлт тық тәуел сіз үкі мет тер дің тә жі ри бе сі 
біз ге бір жа ғы нан орыс тың төң ке ріс шіл де мок-
ра тиясы на де ген жал пы се ні мі міз дің жаң сақ ты-
ғын дә лел де ді. Ал екін ші жа ғы нан, қан дай да бір 
ел де аз ха лық тың өз мем ле ке тін құ рып, оны Ре-
сей им пе риа лиз мі шең ге лі нен өз кү ші мен қор ғай 
алуы се кіл ді пі кір дің де жаң сақ екен ді гін көр сет-
ті» [5.2]. 

«Түр кіс тан идея сын» ке мел ден ді ру ге ты-
рыс қан ұлт зиялы ла ры ның бі рі Мұс та фа Шо қай 
өт кен ға сыр дың ба сын да ғы та ри хи жағ дайды 
объек тив ті си пат тау ға ты рыс қан еді. Мә се лен, 
«Түр кіс тан ды бы лай ша бір не ше дер бес мем ле-
кет тік бір лік тер ге жа сан ды түр де жә не күш теп 
бөл шек теу, Ке ңес Үкі ме ті не, бі рін ші ден, Ке ңес 
туы ас тын да бол са да түр кіс тан дық түр кі лер дің 
өде рі нің ұлт тық-саяси бір тұ тас ты ғын ны ғайтуға 
ұм ты лы сы на қар сы кү ре су үшін, екін ші ден, 
боль ше вик тік, яки Ста лин нің анық та ма сы бо-
йын ша «аты-жө ні нен ға на ұлт тық, іш кі маз мұ-
ны бо йын ша ин тер на ционал дық жә не со циалис-
тік» «ұлт саяса тын» та быс ты ен гі зу үшін ке рек 
бол ды. Іс жү зін де боль ше вик тер өз де рі нің Түр-
кіс тан да ғы ұлт саяса тын да ес кі орыс отар шыл 
им пе риа лиз мі саяса ты ның мақ са тын дәл деп айт-
қан да – орыс би лі гін құ ру ды көз де ді, ал бұл үшін 
түр кі шіл дік пен Түр кіс тан да ғы Ре сей дің саяса-
тын қас деп са науға мүл де қа ты сы жо қ а ка де мик 
Бар тольдтің тұ жы рым да уын ша «кө не та ри хи 
атау лар ды құр ту пай да лы бо лып есеп тел мек», 
– деп сол ке зең де орын ал ған Ре сей лік ор та лық 
ап па рат тың со ла қай саяса тын ашып бер ді [8.1].

Со ны мен қа тар ұлт зиялы сы Мұс та фа Шо-
қай тү бі бір түр кі жұр ты ның бі рігуіне үне мі 
тос қауыл қо йып  отыр ған боль ше вик тік үкі мет-
тің іс-әре ке тін айт қан бо ла тын. Мы са лы, «...бұл 
тия нақ ты мақ сат қа ес кі орыс үкі ме ті ақы рын дап 
бол са да, та бан ды түр де жыл жы ған еді. Оған 
же ту үшін пат ша үкі ме ті бір мек теп пан сиона-
тын да өз бек тер дің, қа зақ тар дың, түр кі мен дер дің 
ба лар дың бір ге оқыт тыр майт ын, түр кіс тан дық-
тар дың жер ле рін орыс қо ныс ауда ру шы лар дың 
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пай да сы на тар тып әпе ре тін көз ге бір ден ұра тын 
саяси тә сіл дер ді айт па ған күн нің өзін де бір қа тар 
кө не Түр кіс тан дық қа ла лар ға қайта ат қой ды, 
т.б., деп жаз ған бо ла тын [8.2]. Де мек, М. Шо қай 
«Түр кіс тан идеясы ның» туы ас ты на түр кі тіл-
дес ха лық тар ды топ тас ты ру ға Ке ңес Үкі ме ті нің 
ба рын ша қар сы лық көр сет ке нін жә не өл ке нің 
та ри хи атау ла рын өз гер ту ар қы лы ор та лық тың 
ажы ра ғы сыз айма ғы на то лық қо су ға ұм тыл ған-
ды ғын бай қауға бо ла ды. 

Сон дай-ақ боль ше вик тер дің жал ған идеоло-
гиялық тол қын ды бас та ған ды ғы – сол ке зең де гі 
«ин тер на ционал жә не со циалис тік», «ха лық тар 
дос ты ғы» де ген ұғым дар дан анық бай қал ды. 
Өйт ке ні, ор та лық ап па рат орыс ұл ты ның жә не 
ті лі нің өз ге ха лық тар дан ар тық тұр уын ың заң-
дық не гі зін жа сап бер ді. Мек теп тер мен өз ге 
бі лім ор да ла ры, ақ па рат көз де рін де орыс ті лі не 
айы рық ша мәр те бе бер ді. Алаш жұр ты өз же рін-
де өгей дің кей пін де бо лу ға ту ра кел ді. 

Ұлт жа на шы ры Мұс та фа Шо қай ор та лық 
би лік тің Түр кіс тан да ғы боль ше вик тік саяса тын 
сын ға ала оты рып, ұл та ра лық араз дық ты қа зақ, 
өз бек яки түрк мен емес орыс тар дың өз де рі нің 
ту ғы зып оты ра тын ды ғын ба тыл айт қан бо ла тын. 
Мұс та фа Шо қай: «Бұ лар дың бә рі «Түр кіс тан да 
орыс тар дың би лі гін ны ғайту» са ла сын да ес кі 
Ре сей үшін кө кей кес ті мақ сат бол ған осы са ла-
да Ке ңес Өкі ме ті нің қо лы жет кен де рі мен са лыс-
тыр ған да, ба ла ның ойыны де се де әб ден бо ла ды. 
Оқыр ман на за рын бұ дан ары қа рай нен дей әң-
гі ме өте ті ні не бұр май-ақ, осы жер ден боль ше-
вик тік сая сат қа тән Түр кіс тан ның «ұлт рес пуб-
ли ка ла рын да ғы» «орыс би лі гін ны ғайтуда ғы» 
«со циалис тік, ин тер на ционал дық» бір ерек ше-
лік ті атап өту қа жет. Дә лі рек айт қан да: түр кіс-
тан дық түр кі лер өз де рі нің «ұлт рес пуб ли ка ла ры-
ның» тыс қа ры, мә се лен, қа зақ тар Қыр ғызс тан да 
жә не бас қа жер лер де, өз бек тер Түрк менс тан да 
жә не бас қа лар да; түрк мен дер Өз бе кс тан да жә-
не бас қа лар да ме кен де ген жағ дайда «аз шы лық 
ұлт тар» бо лып са на ла ды жә не осы ған орай әр бір 
түр кіс тан дық рес пуб ли ка лар дың ішін де ерек ше 
«ұлт тық қа зақ, өз бек ж.т.б. ау дан дар» бө лек те-
ле ді; Түр кіс тан ға кел ген шын мә нін де аз шы лық 
бо лып са на ла тын жә не бар лық жер де бө лек те-
ліп, же ке се ло лар да не ме се қа ла лар да ұйы сып 
тұ ра тын орыс тар «аз шы лық ұлт қа» са нал майды. 
Өйт ке ні, мәс кеу лік боль ше вик тік ұлт деп атау 
«тү зем дік тер» ал дын да «орыс тың боль ше вик-
тер дің пі кі рін ше, орыс тар да аз шы лық бе де лін» 
тү сір ген дей, сөйт іп орыс тар ды олар дың жау лап 
алу шы лық құ қы нан жә не Ке ңес Ода ғын да ғы бі-
рін ші де ген мәр те бе сі нен, ба ғы ныш ты лар ға жо-

ға ры дан қа раушы лық рө лі нен айы рыл ған дай 
бо лар еді», дей  ке ле орыс ұл ты ның бе де лін кө те-
ру ге ұм тыл ған мет ро по лиялық тер ра-ин ког ни та 
екен ді гін жаз ды [8.3].

Өт кен ға сыр дың 20-жыл да ры Ке ңес би лі гі 
ұлаң ғайыр жағ ра фиялық ареал дың түк пір-түк-
пі рін де ор на ған ме зет те түр кі ха лық та ры ның 
ор тақ бір ел ас ты на бі рі гу про це сі өзі нің екін ші 
бір фа за сын бас та ды. Алай да ұлт тық саяси дег-
дар топ мұн дай ір ге лі мақ сат қа же ту үшін қиын 
ке зең дер ден өту дің заң ды лық екен ді гін тү сін ген 
еді. Өйт ке ні, ор та лық ка зар ма лық жүйе би лік ке 
ке ле алы сы мен бо дан ха лық тар дың азат тық пен 
тең дік ке ұм ты лы сын жоюға бел ше сі нен кі ріс-
кен бо ла тын. Мә се лен, Таш кент те бо лып өт кен 
ке ңес тер дің түр кіс тан дық өл ке лік III съезі ұлт-
тық ав то но мия идея сын қа был дай ал майт ын-
ды ғын ашық көр сет ті. Атал мыш съезд өл ке де гі 
би лік тің 14 адам нан тұ ра тын Түр кіс тан Ха лық 
Ко мис сар ла ры Ке ңе сі нің құ зы ры на өте тін ді гін 
мә лім деп, тек еуро па лық ха лық тар дың өкіл де-
рі нен тұр ған үкі мет құ ра мын бе кіт ті. Бұл әри не, 
сол ке зең де гі би лік тің еуро па це нт рис тік көз қа-
рас ұс тан ған ды ғын анық бай қат ты. Өз ке зе гін де 
а тал мыш ке ңес ор та лық би лік пен В.И. Ле нин ге 
жол да ған же дел ха тын да өзі нің не гіз гі мін де тін 
ор та лық тың бар лық дек рет те рін өмір ге ен гі зіп 
оты ру деп бел гі леу ар қы лы азат тық пен тең дік-
ке не гіз дел ген ұлт тық идеяны жоқ қа шы ғар ды. 
Мі не, мұн дай та ри хи жағ дайда 1917 жыл ғы қа-
ра ша да Қо қан қа ла сын да бо лып өт кен IV тө тен-
ше өл ке лік мұ сыл ман дар съезі Түр кіс тан өл ке-
сін жер гі лік ті ха лық тар дың саяси тәуел сіз ді гін 
қам та ма сыз ету ді мұ рат тұт қан ав то но мия жа-
риялап, со ны мен бір ге оның құ ра мын да ғы «тұ-
рып жат қан бас қа да ха лық тар дың құ қы ғы то лық 
сақ та ла тын ды ғын сал та нат ты түр де мә лім де ді» 
[6]. Съезд құр ған Түр кіс тан Уа қыт ша Ке ңе сін де-
гі 54 орын ның үш тен бі рі сол тұс та ғы Түр кіс тан 
хал қы ның 7% құ ра ған еуро па лық тұр ғын дар дың 
үле сі не ти ді [7]. Бұл әри не, ұлт тық дис ба ла нс-
тың ай қын кө рі ні сі еді.

Түр кіс тан ав то но миясы ның өмір ге ке луі Түр-
кіс тан ха лық та ры ның саяси, эко но ми ка лық жә не 
ру ха ни дер бес тік ке ұм ты лы сы ның кө рі ні сі бо ла-
тын. Бі рақ боль ше вик тер би лі гі жер гі лік ті жұрт-
тың мұн дай та би ғи та ла бы мен есеп тес кен жоқ, 
Қо қан қа ла сын қан ға бояп, ав то но мия үкі ме тін 
күш пен та ра тып жі бер ді. Бұл жол ғы түр кіс тан-
дық тар дың ер кін біл ді ру ші пат ша лық би лік пен 
кү рес те қа лып тас қан ұлт зиялы ла ры еді. Олар 
қо ғам дық мә се ле лер ді ше шу дің боль ше вик тік 
бағ дар ла ма сын қуат та ма ды, ал Түр кіс тан жұр-
ты на ұлт тық ав то но мия та лап етіп, жер гі лік ті 
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мә се ле лер ді ха лық тың ті ке лей қа ты суымен құ-
рыл ған би лік ар қы лы ше шу ді көз де ді. Мі не, осы 
плат фор ма да тұр ған түр кіс тан дық саяси эли та-
ның ба сын да Мүн нәуәр Қа ри, Мах мут қо жа Бех-
бу ди, Мұс та фа Шо қай жә не бас қа көз қа рас тық 
тұр ғы дан бір кел кі емес кі сі лер тұр ды. Бұ лар ды 
бір топ қа топ тас тыр ған да ұлт тық тәуел сіз дік 
пен идея бо ла тын.

Де мек, «Түр кіс тан идеясы ның» өмір ге ке-
лу ме зе ті түр кі ха лық та ры ның та рих сах на сы на 
шы ғып, өзін қор ша ған түр лі эт ни ка лық, мем ле-
кет тік құ ры лым дар мен қа ты нас қа тү се бас та ған-
нан бас тау ала тын ұзақ та ри хи уа қыт жә не ке-
ңіс тік. Ал оның өмір ге ке ліп түр лі елек тен өтіп, 
әлеу мет тік-саяси жә не ру ха ни фак тор есе бін де 
ха лы қа ра лық қа ты нас та бір жо ла ор ны ғуы Тұ-
ран-Қы тай, Тұ ран-Эл лин дер әле мі, Тұ ран-Араб 
ха ли фа ты, Тұ ран-Моң ғол, Тұ ран-Жоң ғар, Тұ-
ран-Ре сей сияқ ты өза ра са бақ тас қа ты нас тар 
ағы мын да түр кі ха лық та ры ның өз де рі нің ор тақ 
та ри хи мүд де сін ұғы нып, сол үшін са на лы да 
мақ сат ты түр де кү рес жүр гі зуімен ті ке лей бай-
ла ныс ты. 

Ор та лық Азия та ри хын да өш пес тей із қал-
дыр ған түр кі-қы тай, түр кі-пар сы, түр кі-араб, 
түр кі-жоң ғар со ғыс та ры «тұ тас Түр кіс тан» 
идеясы ның өмір шең дік си па тын ны ғайта түс-
пе се, әл сі рет кен емес. Ре сей им пе риясы Түр кіс-
тан ға бір жо ла жә не же дел ор ны ғып ал ма йын ша 
Анг лия жә не Қы тай сияқ ты бақ та лас та ры мен кү-
рес те та ри хи ұты лыс қа ұшы райт ын ды ғын жақ-
сы тү сін ді». Сө зі міз ді дәйек тейт ін бол сақ, «Түр-
кіс тан идеясы» түр кі ха лық та ры мен бір ге өмір ге 
ке ліп, за ма на лар те зі нен өтіп, олар үшін түр лі 
ауыр та ри хи ке зең дер де қор ға ныс им му ни те ті 
мін де тін ат қар ған аса ма ңыз ды фак тор бо лып 
кел ді. Ал бұл идея ның ав то ры жо ға ры да атал ған 
та рих сын да ры нан са бақ ал ған түр кі жұр ты. 

Түр лі та ри хи за ма на лар да бұл идеяны біл ді-
ру ші лер қа та рын да «Күл те гін» жазуын ың ав тор-
ла ры, Жү сіп Ба ла са ғұн, Әлі шер Науаи, Мағ жан 
Жұ ма бай жә не осы сияқ ты заң ғар тұл ға лар тұр-
ды. Кө не Түр кіс тан же рі не түр лі та ри хи дәуір-
лер де ке ліп орын те уіп , бі рін-бі рі ығыс ты ру ға 
ты рыс қан ді ни, тап тық, эт ни ка лық, мә де ни жә-
не бас қа идеоло гиялық кон цеп циялар дан «тұ тас 
Түр кіс тан» идеясы ның өмір шең бол ған ды ғын 
өмір дің өзі көр се тіп бер ді. Түр кіс тан жұр ты мен 
же рін ауыр азап қа сал ған қо ғам дық ка так лизм-
дер ден соң бұл идея ыл ғи қайта жаң ғы рып отыр-
ды. Мұс та фа Шо қай осы та рих те зін де өмір ге ке-
ліп, за ман нан за ман ға, ұр пақ тан ұр пақ қа ұла сып 
отыр ған «тұ тас Түр кіс тан» идеясы ның тағ дыр 
тарт қан жа ңа күр де лі дәуір де гі жал ғас ты ру шы-

сы бол ды. «Түр кіс тан» ұғы мы ның та ри хи шын-
дық жә не өмір лік сұ ра ныс тан ту ған қа жет ті лік 
екен ді гін жа лын ды на сихат тау шы ға на емес, со-
ны мен бір ге бұл идеяға өмі рін ар на ған ұлы кү-
рес кер дә ре же сі не кө те ріл ді.

Кө не Түр кіс тан та рих кө шін де әл де не ше рет 
ба сы нан өт кер ген өза ра өзек тес сәт тер дің бі рін, 
яғ ни бел гі лі бір ке зең де пай да бо лып, ен ді ыды-
рап, та рих сах на сы нан кет кен жат жұрт тық им-
пе рия ның құ ры ғы нан құ ты лар жағ дайды та ғы да 
ба сы нан ке ші ріп отыр. 

XX ға сыр да осын дай тар жол тай ғақ ке шу 
сын ды зұл мат за ман да Түр кіс тан ха лық та ры 
үшін аса ма ңыз ды бо лу ға тиіс тұ жы рым дар жа-
са ған оның адал пер зент те рі нің бі рі Мұс та фа 
Шо қай ұлы еді. Сон дай-ақ бұл идеяға М. Шо-
қай мен бір мез гіл де оны мен тағ дыр лас эмиг-
рант отан да сы мыз, саяси қай рат кер жә не ға лым 
Зе ки Ва ли ди То ған да сү бе лі үлес қос ты. Мұс-
та фа Шо қай ұлы осы ХХ ға сыр ба сын да ғы ұлт-
азат тық жә не әлеу мет тік қайта жаң ғы ру үшін 
бас тал ған қоз ға лыс тың көш бас тау шы ла ры ның 
бі рі еді. Сон дық тан да ол ке йін  им пе рия лық зор-
лық қа қар сы кө те ріл ген ді гі үшін қу ғын-сүр гін ге 
ұшы ра ған қай рат кер лер дің үле сі не ти ген тағ-
дыр тау қы ме ті мен бө ліс ті. Кез-кел ген ірі қо ғам-
дық-саяси қоз ға лыс бас шы ла ры ның әр қай сы сы-
ның мүм кін ші лік те рі не сай ат қар ған мін де ті не 
бай ла ныс ты қоз ға лыс та ри хын да ала тын ор ны 
бол мақ. Мә се лен, Әли хан Бө кей хан, Ах мет Бай - 
т ұр сы нұлы жә не Мір жа қып Ду ла тұлы ның XX 
ға сыр дың бас ке зін де гі ұлт-азат тық қоз ға лыс-
ты, оның жиын тық кө рі ні сі бол ған Алаш қоз-
ға лы сын теория лық жә не ұйым дық тұр ғы дан 
даяр лауда ғы рө лі ерек ше жә не оны бұл қоз ға-
лыс қа атса лыс қан бас қа қай рат кер лер дің ор-
ны мен ша тас ты ру қиын. Сол сияқ ты Түр кіс тан 
ха лық та ры ның, қа зақ жұр ты ның ХХ ға сыр да ғы 
ұлт-азат тық қоз ға лы сы та ри хын да Мұс та фа Шо-
қай ұлы ның да тек өзі не тиесе лі ор ны бар. 

Мұс та фа Шо қай өт кен ға сыр дың ба сын да ғы 
цен зу ра лық әрі то та ли тар лық ре жим ге қа ра мас-
тан ба тыл пі кір лер біл ді ру ден бас тарт қан емес. 
Мә се лен, «Ав то но миядан азат тық қа!» ат ты ең-
бе гін де Түр кіс тан ұлт тық мем ле ке ті нің ал ғаш қы 
қар лы ғаш қа да мын бы лай ша су рет те ген бо ла-
тын: «Біз дің бү гін гі буыны  қат па ған жас ұлт-
азат тық қоз ға лы сы мыз та ри хын да уақы ты кел-
ген са йын  ес ке ала тын қан ша ма та ри хи күн дер 
бар шы лық. Мі не, сон дай та ри хи күн дер дің бі рі 
1917 жыл дың 10 жел тоқ са ны бо лып та бы ла ды.
Бұл кү ні Қо қан қа ла сын да жи нал ған Түр кіс тан-
ның 4-ші жал пы өл ке лік құ рыл тайы Түр кіс тан 
ав то но миясын жа рияла ды. Біз бұ ған Түр кіс тан-
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ның бү гін гі ұлт-азат тық қоз ға лы сы жо лын да са-
лын ған ал ғаш қы не гіз, бі рақ бұл жол да өжет ат-
тал ма ған қа дам ре тін де қа рай мыз» [9.1]. 

Сон дай-ақ ма қа ла да: «Қиын-қыс тау тә жі ри-
бе, оқи ға лар ға то лы он үш жыл дық қиын ке зең ді 
бас тан өт кер ген соң, ен ді сол за ман ның қа те лік-
те рі не көз жү гір те өте лік. Он үш жыл бұ рын біз 
ұлт-азат тық қоз ға лы сы мыз дың прог рам ма сын 
жа са ған да ав то но миямен ға на шек те лу ді дұ рыс 
са на дық. Сон да орыс отар шыл ды ғын да бол ған 
Поль ша, Фин лян дия дан бас қа бү кіл ұлыс тар, 
орыс төң ке рі сі жә не орыс де мок ра тиясы на сен-
ген -ді. Поль ша лық тар мен фин дер ден бас қа еш-
бір ха лық ұлт-азат ты ғын тез жү зе ге асы ру ды ой-
лай ал ма ған еді. Сон дай уа қыт өт кен соң, 1918 
жы лы Күң гей Кав ка зия, Әзер бай жан, Ар ме ния 
жә не Гру зия азат ты ғын жа рияла ған да, сол азат-
тық қа ең ал ды мен жай оқи ға ре тін де қа рал ған 
еді. Рос сияда де мок ра тиялық-фе де ра тив ті жұм-
хұр нет құ рыл са, Күң гей Кав ка зия да бұл фе де-
ра ция ода ғы на мү ше бо лу ды ойла ған еді», – дей 
ке ле отар шыл дық тан құ ты лу ға әсер ет кен орыс 
ре во лю ция сын жә не тең дік ке ұм ты лу ға ты рыс-
қан ха лық тар ды жаз ған бо ла тын [9.2].

Отар лық ез гі ні ұйым дас ты ру шы лар дың со-
қыр се ні мі мен айла кер әдіс те рі нің шыр ма уына 
тү сіп қал ған аза мат тар дың ел ара сын да да бар 
екен ді гін қын жы ла жаз ды: «Орыс төң ке рі сі жә-
не орыс де мок ра тиясы на се ну ші лік түр кіс тан-
дық тар ара сын да да бар еді. Бұл ық пал ас тын да 
біз ұлт тық мақ сат-мүд де міз ді іс ке асы ру үшін 
ав то но миямен шек тел ген едік. Орыс төң ке рі сі-
нің де мок ра тиясы жал ғыз бұл төң ке ріс ті жо ғал-
ту мен ға на қал ған жоқ. Ол біз ге өз ұлт тық мә се-
ле міз ді оны мен дос тық жә не ын сап прин цип те рі 
тө ңі ре гін де жұ мыс та лас ар қы лы жол ға са лу жө-
нін де гі қа на ғат шыл ды ғы мыз дың қа те лік еке нін 
ашық көр се тіп бер ді. 

Бұ ған ең жақ сы мы сал, орыс төң ке ріс шіл де-
мок ра тиясы ның ең ал дың ғы қа тар лы же тек ші-
ле рі нің бі рі жә не Рос сияда құ рыл ған уа қыт ша 
өкі мет тің бас ты ғы Ке ре нс кий, Курд қоз ға лы сын 
жақ тау үшін бү кіл әлем ді жәр дем ге ша қы рып ай-
ғай лау дан аузы шар ша ма ған Ке ре нс кий, хал қы-
мыз дың орыс боль ше вик те рі нен кө ріп отыр ған 
зом бы лы ғын тыр нақ ша іші не алу мен ға на бол-
ды. Түп теп кел ген де, бар лық боль ше вик тер дің 
пір тұ тар лық қа сиеті ақи қат ты: ке ңес тер елін де 

бә рі де жақ сы, әсі ре се, Ке ңес өкі ме ті нің ұлт тық 
саяса тын да мін жоқ де ген ді айту үшін алыс та-
ғы Түр кіс тан ға қым бат қа тү сер лік са пар ға шы-
ғу дың қа жет ті лі гі жоқ еді. Өйт ке ні, бар лық ел-
дер дің бар ша ком му нис те рі Ке ңес Ода ғын да ғы 
ха лық тар дың күл лі сі бауыр лас тық, ын ты мақ тас-
тық се зі мі мен жі гер лен ге ні не, «Ке ңес Ода ғы ның 
ұлт тық бос тан дық та ғы ке ңес тік рес пуб ли ка лар-
дың бауыр лас тық пен ерік ті қа тар өмір сүр уіне 
не гіз дел ге ні не...» әуел бас тан-ақ се нім ді [9.3].

Ал ав то но миядан айыры лып қал ған кез де гі 
пси хо ло гия лық ахуал ға бай ла ныс ты М.Шо қай-
ұлы ның көз қа ра сы бы лай бол ған еді: «Ав то но-
мия біз дің өт ке ні міз ге тән та ри хи бір оқи ға. Біз 
оны ес ке ала мыз. Бі рақ ен ді оны ті ле мей міз. 
Оған бол са қайту жоқ. Әр бір өсе тін адам бас тан 
өт ке ні, ба ла лық ша ғын ес ке ал са да, сол ба ла-
лық қа қайт қы сы кел мейді. Бұ ған ұқ сас түр де біз 
ұл ты мыз дың саяси өмі рі нің ба ла лық ша ғы бол-
ған Түр кіс тан ав то но миясын тек та ри хи бір ке-
зең ре тін де ес ке ала мыз [9.4]. 

Мұс та фа Шо қай ре во лю ция лық тол қу дың де-
мок ра тиялық ле бі нің бол ған ды ғын жаз ды: «Ре-
во лю ция біз ге ер кін дік пен ұлт тық бел сен ді лік ке 
жол аш қан дай кө рін ді. Бі рақ ұзақ жыл дар қа раң-
ғы да отыр ған кі сі нің жа рық қа шық қан да кө зі қа-
ма са ты ны сияқ ты та лай за ман нан бе рі пат ша ның 
отар лық саяса ты ның қа па сын да тұн шық қан біз 
ре во лю ция алып кел ген бос тан дық тың жа ры ғы-
на шық қан да кө зі міз қа ма сып, бір ден ту ра жол 
та уып  ке те ал ма дық. Са на мыз дың қа раң ғы лы ғы 
да  кө зі міз ді одан са йын  қа рық ты рып, көп сан-
дал дық. Дәр мен сіз ді гі міз бір то бы мыз ды орыс 
ре во лю ция шыл де мок ра тиясы на еру ге мәж бүр 
ет ті... Екін ші то бы мыз, көп ші лі гі міз, саяси та-
быс қа дұ ға мен же те міз  де ген ге се не тін... Әри не, 
мұ ның екеуі де қа те еді. Өзі  міз де жүр ген бі рін-
ші топ тың қа те сі по ляк тар мен фин дер ден тыс 
бар лық орыс тан бас қа ха лық тар дың са на лы түр-
де се ну де гі кү мән сіз ді гі» [9.5]. Де мек, Мұс та фа 
Шо қай ре во лю ция дан ке йін гі ке зең де жі бе ріл-
ген қа те лік тер ді сол ке зең де гі орын ал ған жағ-
дай мен бай ла ныс ты рып жаз ған бо ла тын.

Қо ры та айт қан да, ХХ ға сыр дың ба сын да ғы 
«Түр кіс тан идеясы» қа зақ ұл ты өкіл де рі нің отар-
лау мен то таль ді бас қа ру ға қар сы шы ға оты рып, 
тү бі бір түр кі ха лық та ры ның ұлт тық не гіз де гі 
ав то но миясын құ руымен ай шық та ла ды. 



ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы. №1 (80). 2016364

ХХ ға сыр дың  ба сын дағы  «Түр кіс тан идеясы»

Əде биет тер

1 azattyq.org.content.kazakhstan77fdf
2 Мұс та фа Шо қай. Таң да ма лы. ІІ том.– Ал ма ты: «Қай нар», 1999. 
3 e-history.kzupload
4 Зе ки Ве ли ди То ган. Вос по ми на ния. Кн.1. – Уфа, 1994. – С. 160.
5 Мұс та фа Шо қай, Ма рия Шо қай. Ес те лік тер. – Ис тан бул, 1997.
6 archive.turkystan.kz
7 Кли мов С. Воен но-ор га ни за то рс кая дея тель ность Ком му нис ти че-ской пар тии в Сред ней Азии в 1917-1924 гг. – 

Таш кент.
8 Мұс та фа Шо қай шы ғар ма ла ры ның то лық жи на ғы. Он екі том дық. Бе сін ші том. – Ал ма ты, 2013. 
9 Қо шым-Но ғай Б.С. Түр кіс тан ның қи лы тағ ды ры. Ал ма ты «Жа лын», 1992ж. 

References

1 azattyq.org.content.kazakhstan77fdf
2 Mustafa Shokay. Тandamali. ІІ tom.– Almaty: Kaynar, 1999. 
3 e-history.kzupload
4 Zeki Velidi Тоgan. Vospominanyi. Кn.1. – Ufа, 1994. – S. 160.
5 Mustafa Shokay, Mustafa Shokay, Maria Shokay. Еstelikter. – Istanbul, 1997.
6 archive.turkystan.kz
7 Кlimov S. Voenno-organizatorskaya deyatelnost Komunisticheskoy parti v Sredni Аzii v 1917-1924 gg. – Таshkent.
8 Mustafa Shokay shigarmalarinin tolyk jinagi. On еkі tomdik. Besinshi tom. – Аlmaty, 2013. 
9 Koshim-Nogay B.S. Тurkistannin kilu таgdiri. – Аlmaty: «Jalyn», 1992. 





© 2016  Al-Farabi Kazakh National University 

Дауле но ва А.

ЭКСПО–2017.  
Энер гия Бу ду ще го

Науч ная статья  пос вя ще на ак ту аль ным воп ро сам ЭКСПО – 2017. 
В ней расс мат ри вает ся ве ду щая роль выс та воч ной дея тель ности 
в ми ро вой эко но ми ке, проана ли зи ро ва на ис то рия воз ник но ве ния, 
 станов ле ния и раз ви тия меж ду на род ных выс та вок.

Под во дя ито ги, вид но, что ЭКСПО воз ни кает бла го да ря анг лийс-
кой вер сии ка пи та лиз ма, ког да в ми ре появи лись но вые науч но-тех-
ни чес кие тен ден ции, ко то рые не ут ра чи вают своей зна чи мос ти и в 
ЭКСПО-2017. Глав ная науч но-тех ни чес кая тен ден ция  станет об ра ще-
нием к но вым энер ге ти чес ким тех но ло гиям, ко то рые долж ны бу дут 
сде лать мир бо лее ста биль ным.

Клю че вые сло ва: ЭКСПО, выс тав ка, тех но ло гия, энер гия, проект, 
дос ти же ние, куль ту ра, де мо нс тра ция.

Daulenova А.

EXPO–2017.  
Future Energy

The article is devoted to actual problemsofEXPO 2017. This research-
studies the main role of the exhibition activity in the global economy. The 
authoranalyzes the history of the origin, formation and development of the 
international exhibition. 

If we count this, we can clearly see that the EXPO bases on the English 
version of capitalism, where there were demonstrated scientific and tech-
nological achievements.New scientific and technological trends has been 
appeared around the world, that will be shown in the EXPO-2017. The 
main scientific and technical trend will become a new treatment for new 
energy technologies that will be required to make the world more stable.

Key words: EXPO, exhibition,technologies, energy, project, achieve-
ment, culture, demonstration.

Дауле но ва А.

ЭКСПО–2017.  
Ке ле шек тің Энер гиясы

Ғы лы ми ма қа ла ЭКСПО–2017-нің өзек ті мә се ле ле рі не ар нал ған. 
Ма қа ла да әлем дік көр ме лер дің пай да бо луы, қа лып та суы, да муы са-
ра ла нып, ха лы қа ра лық эко но ми ка да ғы қыз ме ті көр се ті ле ді. 

Қо ры та кел ген де, ЭКСПО-ның ғы лы ми-тех ни ка лық же тіс тік те рі 
көр се ті ліп, Анг лияда ғы ка пи та лизм нің не гі зін де қа лып тас қа нын ай-
қын да дық. Әлем де пай да бол ған жа ңа ғы лы ми-тех ни ка лық үде ріс-
тер ЭКСПО–2017-де көр се ті ле ді. Бас ты ғы лы ми –тех ни ка лық үр діс 
әлем нің қа лып ты жағ да йына әсе рін ти гі зе тін жа ңа энер ге ти ка лық 
тех но ло гиялар ға на зар ауда ру, әрі әлем де гі өр ке ниет ті тұ рақ тан ды ру 
бо лып та бы ла ды. 

Түйін сөз дер: ЭКСПО, көр ме, тех но ло гия, энер гия, жо ба, же тіс-
тік, мә де ниет, көр се ту.
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С рас па дом СССР Ка за хс тан ди на мич но приоб ре тает но вые 
ин ду ст риально-ин но ва ци он ные очер та ния.

В та ком кон текс те вид но, что ЭКСПО–2017 сыг рает важ-
ную роль:

1) в пос ле дующей ин но ва ци он но-про мыш лен ной ин ду ст-
риали за ции;

2) при ве дет Ка за хс тан в чис ло ве ду щих ли де ро в с ре ди  
ст ран СНГ;

3) пос та вит в ряд раз ви тых го су да рс тв ми ра;
4) ус ко рит прив ле че ние иност ран ны х ин вес ти ций;
5) созд аст бо лее ши ро кий, раз вер ну тый об раз (имидж) Ка-

за х стана.
Имидж, ко то рый бу дет соп ро вож даться не его сырьевой 

нап рав лен ностью, а об ра ще нием к но во му мо дер нист ско му 
мыш ле нию, со че тающе му в се бе кон сер ва тив но-ев ра зий ские 
тра ди ции – с но вым об ра зо ва тель ным гло баль ным мыш ле нием.

Мы как час ть гло баль но го ми ро во го со ци ома имеем уни-
каль ную воз мож нос ть воб рать в се бя энер ге ти чес кие тех но ло-
гии, ко то рые бу дут иметь но вое ка че ст ве нное со дер жа ние, т.е. 
так на зы ваемые зе ле ные энер ге ти чес кие тех но ло гии.

Ка за хс тан, яв ляющий ся ини ци ато ром Ев ра зийс кой ин тег-
ра ции, фак ти чес ким ли дерм цент раль ноазиатс ко го ре ги она, де-
мо нс три рует вы со кие тем пы эко но ми чес ко го раз ви тия.

Пре дис то рия Ка за хс танс ко го ЭКСПО-2017 сви де тель ст-
вует: это но вое ЭКСПО, ис хо дя щее из но вых форм мыш ле ния, 
с пер во на чаль ны ми за чат ка ми, за ме ной тра ди ци она ли ст ско го 
на мо дер нист ское с уни каль ным науч но-тех ни чес ким про ры-
вом, произошед шим в се ре ди не ХІХ ве ка.

ЭКСПО се ре ди ны 19 – на ча ла 20 ве ка (Все мир но-про мыш-
лен ные выс тав ки) – это де мо нс тра ция зна чи мос ти со вер шае-
мых научных тех ни чес ких отк ры тий, приоб ре таю щих прик лад-
ной прак ти чес кий смысл. 

Де мо нс тра ция науч но-тех ни чес ких прак ти чес ких дос ти-
же ний: те ле фо на, те ле ви зо ра, изоб ре те ния Эди со на, лам поч-
ки По по ва проис хо ди ло на фо не анг ло сак сонс кой мо де ли 
про мыш лен но го раз ви тия [1, c. 188]. Это оз на ча ло раз ви тие 
про мыш лен ной ре во лю ций, ко то рое эво лю ци он но ох ва ти ло 
все ми ро вое прост ранс тво. Эта анг ло сак сонс кая мо дель от-

ЭКСПО–2017.  
ЭНЕР ГИЯ БУ ДУ ЩЕ ГО
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ра жа ла за пад ный научный прак ти цизм, яр ко 
про де мо нс три ро вало на меж ду на род ных про-
мыш лен ных выс тав ках прик лад ной ха рак тер 
научных отк ры тий.

Та ко вы реалии прош ло го (19-20 вв.), час тич-
но эти реалии су ще ст вуют и в на ча ле 21 ве ка. 
Эта тра ди ция до ми ни ро ва ла в За пад ной Ев ро пе 
и вре мен но соз да ла от но си тель но ус той чи вую 
мо дель раз ви тия. Од на ко она рух ну ла с на ча лом 
Первой ми ро вой вой ны, пос ле ко то рой воз ник ли 
но вые цен нос ти, про ти вос тоящие про мыш лен-
ной тра ди ций. Это ста ло воз мож ным бла го да ря 
воз ник но ве нию но вых со ци ально-эко но ми чес-
ких цен нос тей. Па ра док сально, что они выш ли 
из идеоло гии анг ло сак сонс ко го за пад но го ми-
ра и од нов ре мен но ста ли про ти вос тоять этой 
идеоло гии. Эта идеоло гия марк сиз ма, на ко то-
рой воз ник со циализм. И здесь воз ник ла тен ден-
ция соз да ния своего со циалис ти чес ко го ЭКС-
ПО: «ВДНХ», науч но-тех ни чес кий, куль турный 
взаимооб мен Ст ран Со циалис ти чес ко го Сод ру-
же ст ва. И здесь де мо нс тра ция на род но-хо зяй-
ст вен но го ЭКСПО как выс тав ки дос ти же ний 
нау ки и тех ни ки шла в про ти вос тоя ние с За пад-
ным ЭКСПО, а объек тив но два ЭКСПО в своем 
про ти вос тоя нии ка пи та лис ти чес ком и со циалис-
ти чес ком хо те ли до ка зать свое преиму ще ст во. 
Это со рев но ва ние, эта кон ку рен ция име ла бо лее 
идеоло ги чес кий смысл, чем науч но-тех ни чес-
кий, произ во дст вен ный, прак ти чес кий, прик-
лад ной. ЭКСПО от ра жа ло эту идеоло ги чес кую 
борь бу, ко то рую про во ди ли в Ев ро пе, США, 
Япо нии. В СССР – эта де мо нс тра ция преиму ще-
ст ва на шей куль ту ры, ис ку сс тва, ду хов но го сос-
тоя ния об ще ст ва и воз никла как куль ту ро ло ги-
чес кий ас пект ЭКСПО.

ЭКСПО ста ло приоб ре тать не толь ко прак-
ти чес кое-прик лад ное ин фор ма ци он но-тех ни-
чес кое, ин но ва ци он ное зна че ние, но и куль ту-
ро ло ги чес кое зна че ние, где осо бую ост ро ту при 
су ще ст во ва нии двух сверх дер жав приоб ре ло 
про ти во борс тво двух куль тур: Что бо лее зна чи-
мо или За пад ное об ще ст во и ма те ри ально пот-
реб ле ние, или об ще ст во идеоло ги чес ко го пот-
реб ле ния. Дос та точ но вс пом нить уни каль ность 
ро бо то тех ни ки на ЭКСПО -1980 г. Оса ка, Япо-
ния [3, c. 65]. Дос та точ но вс пом нить нео быч-
ность тех ни чес ко го своеоб ра зия пред шест вен-
ни ков смарт фо нов, гад же тов, на ча тых с пер вой 
вол ной ком пьюте ри за ции, мо биль ных те ле фо-
нов. И тог да мир за мер в ожи да ний оче ред но-
го гло баль но го тех но ло ги чес ко го про ры ва. Это 
из лу чает за пад ный мир, по ко ряя мил лионы, а 
сей час мил лиар ды пот ре би те лей ми ра, де мо-

нс три руя все мо гу щест ва За пад ной куль ту ры. 
Уди ви тель ным об ра зом эта все мир ная де мо нс-
тра ция ста ла при чуд ли во со че тать в се бе фан-
тас ма го рию ху до же ст вен но го и тех ни чес ко го 
куль ту ро ло ги чес ко го. Это следс твие ЭКСПО 
19 ве ка и се ре ди ны 20 ве ка, где ху до же ст вен-
ны е эс те ти чес ки до пол няющие фак то ры вы-
ра же ны в имп рес сио нистс кой ма не ре по да чи 
науч но-тех ни чес ко го ма те ри ала, что зна ме но-
ва ло со бой суб ъек тив ный апо фе оз вы со ту науч-
но-тех ни чес ко го прог рес са. При мер: Па ри жс кая 
ЭКСПО-70-х, про шед шая во Фран ции [4, c. 120]. 
Нео быч ный сим биоз, где науч но-тех ни чес кие 
дос ти же ния соп ро вож дают ся жи во писью Мо не, 
Де га, Се зан на, раз ли чия ху до же ст вен но го абс-
тракт но го и тех ни чес ко го конк рет но го, вы хо дя-
ще го за грань обы ден но го соз на ния, и это при-
ве ло к то му фе но ме наль но му ин фор ма ци он но му 
про ры ву, ко то рый стал соп ро вож даться всеох ва-
ты вающей ми ро вой ком пьюте ри за цией, привело 
к воз ник но ве нию все мир но-ин фор ма ци он ной 
паути ны [5, c. 105]. Что за гранью че ло ве чес кой 
фан та зии, в том дерз но вен ном про ры ве, ко то-
рый со вер ши ло че ло ве чест во на ру бе же 20-21 
ве ков. ЭКСПО сна ча ло от ра жа ло эти пе ре ме ны 
и не за мет но ста ло спо со бс тво вать воз ник но ве-
нию но вых пе ре мен. 

Не слу чай но ЭКСПО-2017 в г. Астане – это 
не тра ди ци он ное ЭКСПО. Это от ра же ние ми ра 
с раз ли чием куль тур, обы чаев, тра ди ций, где, 
фор мально сле дуя анг ло сак сонс кой тра ди ции, 
фак ти чес ки создается но вая ци ви ли за ци он ная 
мо дель раз ви тия, т.е. то, что зна чи мо в не ма те-
риаль ном ми ре: на циональ ная са моиден ти фи ка-
ция, на циональ ная то ле ра нт нос ть.

Идея о про ве де нии меж ду на род ной спе ци-
али зи ро ван ной выс тав ки в Астане впер вые проз-
ву ча ла в Са ра го се в 2008 го ду. О воз мож нос ти 
ее про ве де ния зая вил Пре зи дент Ка за х стана 
Нур сул тан На зар баев. Выс тав ка в Са ра го се, в 
ко рейс ком Йосу, и ки тайс ком Шан хае дей ст ви-
тель но до ка за ли вер ность вы бо ра это го круп-
нейше го меж ду на род но го ме роп риятия [7, c. 1].

Офи ци альная реали за ция идеи Гла вы го су-
да рс тва на ча лась 1 июля 2010 го да на Ге не раль-
ной ас са мб лее Меж ду на род но го бю ро выс та вок 
– здесь бы ло оз ву че но о на ча ле ка за хс танс кой 
зая воч ной ком па нии. Да лее и в те че ние все го 
вре ме ни под го тов ки Нур сул тан На зар баев де мо-
нс три рует всес то рон нюю под держ ку ЭКСПО.

ЭКСПО-2017 для Ка за х стана яв ляет ся на-
циональ ным проек том. 

12 июня 2012 го да в Па ри же на 151-й Ге не-
раль ной ас са мб лее МБВ сос тоя лась офи ци альная 
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пре зен та ция Астаны, в са мом на ча ле ко то рой со 
спе ци аль ным ви де ооб ра ще нием к де ле га там об-
ра тил ся Пре зи дент Ка за х стана. В своем выс туп-
ле нии Нур сул тан На зар баев лич но га ран ти ро вал 
при ло же ние мак си маль ных уси лий к ус пеш но му 
осу ще ст вле нию проек та в слу чае по бе ды Аста-
ны [8, c. 2]. 

Офи ци альное приз на ние ЭКСПO-2017 по-
лу чи ло 11 июня это го го да. В этот день в Па-
ри же на 155-й сес сии Ге не раль ной Ас са мб леи 
Меж ду на род но го бю ро выс та вок Ка за х стану 
тор жест вен но вру чи ли флаг МБВ. С это го мо-
мен та у Ка за х стана появи лась воз мож нос ть на-
чать пол но ма сш таб ную ра бо ту по прив ле че нию 
за ру беж ных участ ни ков, а так же за нять ся имид-
же вым прод ви же нием ЭКСПО-2017 на меж ду-
на род ной аре не.

Ге не раль ный сек ре тарь Меж ду на род но го 
бю ро выс та вок Ви сен те Гон са лес Лос сер та лес 
позд ра вил Ка за хс тан с по лу че нием фла га МБВ. 
Он от ме тил, что на шей рес пуб ли кой своев ре-
мен но вы пол няет ся каж дый пункт до рож ной 
кар ты по под го тов ке к ЭКСПО-2017. По его сло-
вам, те ма «Энер гия бу ду ще го» край не ак ту альна 
для ми ро во го сооб ще ст ва, а про ве де ние выс тав-
ки в Астане  станет сти му лом для раз ви тия инф-
раст рук ту ры го ро да, по мо жет раз ви тию нау ки и 
ин но ва ций.

Пла ни рует ся, что в выс тав ке ЭКСПО-2017 
при мут учас тие предс та ви те ли 100 ст ран. В це-
лом, ожи дает ся боль ше 2 мил лио нов по се ти те-
лей, каж дый из ко то рых, по прог но зу, по се тит 
выс тав ку 2 ра за и бо лее. Та ким об ра зом, об щее 
чис ло по се ще ний сос та вит по ряд ка 5 мил лио-
нов. Пла ни рует ся, что 85% от об ще го чис ла по-
се ти те лей сос та вят ка за хс тан цы, а 15% – граж-
да не иност ран ных го су да рс тв, боль шинс тво из 
ко то рых прие дут из ст ран СНГ и Ки тая. Зна чи-
тель ное ко ли че ст во ту рис тов так же ожи дает ся 
из Ев ро пы, Тур ции и США [8, c. 2].

В та ком кон текс те вид но: ЭКСПО-2017 –
Энер гия бу ду ще го это та кая мо дель где ста вит-
ся воп рос ка ко му энер ге ти чес ко му пу ти пой дет 
ци ви ли за ция. Ка за хс тан в своем куль ту ро ло ги-
чес ком ви де нии ми ра ис хо дит из своей энер ге-
ти чес кой са мо дос та точ нос ти, ис хо дит из своего 
ми ро лю би во го пат риоти чес ко го по тен циала, 
пред ла гая но вый путь ми ро во го энер ге ти чес-
ко го «зе ле но го» дви же ния. Мо дель, ко то рая 
сей час все боль ше вост ре бо ва на и в раз ви тых 
и раз ви вающих ся ст ра нах, мо дель зе ле ной аль-

тер на тив ной энер ге ти ки, и это бу дет от ра же но в 
ЭКСПО-2017.

Про ве де ние Меж ду на род ной выс тав ки 
ЭКСПО-2017 в Астане – один из клю че вых на-
циональ ных проек тов Ка за х стана. Ини ци ати ва 
ор га ни за ции та ко го гран диоз но го ме роп риятия в 
сто ли це на шей ст ра ны при над ле жит Пре зи ден ту 
РК Нур сул та ну На зар баеву [9, c. 400].

Меж ду на род ный ав то ри тет и всес то рон няя 
под держ ка Гла вы го су да рс тва ста ли важ ным 
фак то ром ус пе ха по бе ды Астаны в го ло со ва нии 
на пра во про ве де ния ЭКСПО.

Бла го да ря лич но му конт ро лю Пре зи ден-
та Ка за х стана, проект по про ве де нию выс тав-
ки быст ро и ус пеш но раз ви вает ся. За два го да, 
про шед шие пос ле приз на ния Астаны хо зяй кой 
ЭКСПО-2017, про де ла на боль шая ра бо та: соз-
да на На циональ ная ком па ния «Астана ЭКС-
ПО- 2017», ут ве рж де но Ре ги ст ра ци он ное досье, 
оп ре де лен по бе ди тель меж ду на род но го ар хи-
тек тур но го кон кур са на луч ший проект выс та-
воч но го комп лек са, при нят за кон об ор га ни за-
ции и про ве де нии ЭКСПО.

ЭКСПО-2017 в Астане  станет пер вой меж ду-
на род ной выс тав кой, ко то рая про во дит ся в ст ра-
нах цент раль ноазиатс ко го ре ги она и СНГ. Аста-
на  станет пло щад кой для де мо нс тра ции луч ших 
ми ро вых раз ра бо ток и трен дов, со бе рет ли де ров 
ми ро вой нау ки и биз не са.

Выс тав ка бу дет спо со бс тво вать прив ле че-
нию в ст ра ну круп ных ин вес ти ций, но вых тех но-
ло гий и ин но ва ций, пос лу жит до пол ни тель ным 
сти му лом для эко но ми чес ко го и инф раст рук тур-
но го раз ви тия всей рес пуб ли ки [10, c.25].

Бу ду щая выс тав ка ста ла поис ти не и бу дет 
на циональ ным проек том, в ко то ром при ни мают 
учас тие все ст ра ны. Все это бы ло бы не воз мож-
но без со дей ст вия Гла вы го су да рс тва.

Здесь силь на теоре ти чес кая глу бин ная ду-
хов ная ми рот вор чес кая конст рук ция, ко то рая в 
пос ле дующем бу дет спо со бс тво вать ухо ду войн 
за энер го ре сур сы, уси лят энер ге ти чес кий ми ро-
вой ба ланс.

Нет сом не ний, что про ве де ние это го гло-
баль но го ме роп риятия бу дет спо со бс тво вать 
даль нейшей мо дер ни за ции Ка за х стана, ус ко рит 
на ше ин ду ст риально-ин но ва ци он ное раз ви тие.

Но вые аль тер на тив ные ис точ ни ки энер гии 
ин те ре суют ми ро вые сооб ще ст ва. Оче вид но, од-
но – это ЭКСПО кар ди наль но из ме нит жиз неу-
ст рой ст во про мыш лен ных ци ви ли за ций. 
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Сә дір ха нов М.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы 
эт но кон фес сиялық кө ші-қон 

үде ріс те рі ке зе ңі не  
де рек та ну лық тал дау  

(1991-2014 жж.)

ХХ ғ. 90 ж. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы үшін саяси, мә де ни, әлеу-
мет тік-эко но ми ка лық өз ге ріс тер ге то лы бол ды. Елі міз еге мен ді гін 
алып, қа зақ хал қы бір ту дың ас ты на бі рі ге бас та ды. Мем ле ке ті міз-
дің ал дын да де мог ра фиялық ахуал, эт но-саяси мә се лер ді ше шу, эт-
но-мә де ни құн ды лық тар ды сақ тап қа лу сияқ ты мін дет тер тұр ды. Со-
ны мен қа тар, эт но кон фес сиялық кө ші-қон мә се ле сін ше шу де ұлт тық 
қа уіп сіз дік мә се ле сі бас ты на зар да тұр ды. Қа зір гі таң ға де йін  мем-
ле ке ті міз де гі үз дік сіз жү ріп жат қан кө ші-қон үр ді сін ба қы лап, зерт-
теу елі міз дің әлеу мет тік-эко но ми ка сы, эт но-мә де ниеті үшін өзек ті 
бо лып та бы ла ды. Ма қа ла да ав тор лар Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да 
1991-2014 жж. ара лы ғын да ғы эт но кон фес сиялық кө ші-қон үде рі сі не 
қа тыс ты де рек тер ді тал дайды, не гіз гі жә не қо сым ша де рек мә лі мет-
те рін то лық тай қа рас ты ра ды. Та қы рып қа қа тыс ты де рек тер то бын 
тал дау та қы рып ты те рең иге ру де, сон дай-ақ зерт теу жұ мы сын жүр-
гі зу ба ры сын да са лыс тыр ма лы, ло ги ка лық тал дау жа сауда ма ңыз ды.

Тү йін  сөз дер: эт но кон фес сия, кө ші-қон, эт но-саяси, эт но-мә де-
ни, заң сыз кө ші-қон, орал ман, бос қын, «өр ке ниет ау руы», де мог ра-
фия, ха лық са на ғы.

Sadirhanov M.

Source analysis  
of ethno-confessional migration 

process of the Kazakhstan 
Republic (1991-2014 yy.)

In the 90 years of the twentieth century in the Republic of Kazakhstan 
there were political, cultural, social and economic changes. Our country 
has become sovereignty country united Kazakh people. Before the state 
was an important task, to solve demographic and ethno-political prob-
lems, while maintaining cultural values. At the same time, the focus was 
ethnoconfessional migration in addressing the issue of national security. 
Today investigation of the continuous process of migration in the country 
is of great importance in the field of socio-economics and ethno-culture. 
The author analyzes the sources relateting ethnoconfessional migration 
process RK (1991-2014 yy.). Also covers the basic and additional sources. 
Source analysis is important in the use of logic and comparative methods 
in research.

Key words: ethnoconfessional, migration, ethno-politics, ethno-cul-
ture, illegal migration, oralmans, refugees, demography, statistics, popula-
tion census.

Са дир ха нов М.

Ис точ ни ко вед чес кий ана лиз 
эт но кон фес сиональ но го  

миг ра ци он но го про цес са  
Рес пуб ли ки Ка за хс тан  

(1991-2014 гг.)

В 90-е го ды ХХ ве ка в Рес пуб ли ке Ка за хс тан прои зош ли по ли ти-
чес кие, куль турные, со ци ально-эко но ми чес кие из ме не ния. На ше го-
су да рс тво ста ло су ве ре ни тет ной ст ра ной, объеди нив шей ка за хс кий 
на род. Пе ред го су да рст вом стояла важ ная за да ча, ре шить де мог ра-
фи чес кие и эт нопо ли ти чес кие проб ле мы, сох ра няя куль турные цен-
нос ти. В то же вре мя, в цент ре вни ма ния бы ла эт но кон фес сиональ-
ная миг ра ция в ре ше нии воп ро са о на циональ ной бе зо пас нос ти. На 
се год няш ний день исс ле до ва ние неп ре рыв но го про цес са миг ра ции 
в ст ра не имеет важ ное зна че ние в об лас ти со ци аль ной эко но ми ки 
и эт нокуль ту ры.  В статье ав то ра ми ана ли зи руют ся ис точ ни ки, от-
но ся шиеся к эт но кон фес сиональ но му миг ра ци он но му про цес су РК 
(1991-2014 гг.). Так же расс мат ри вают ся ба зо вые и до пол ни тель ные 
ис точ ни ки. Ис точ ни ко вед чес кий ана лиз имеет важ ное зна че ние в 
упот реб ле нии ло ги чес ких и срав ни тель ных ме то дов в исс ле до ва нии.

Клю че вые сло ва: эт но кон фес сия, миг ра ция, эт нопо ли ти ка, эт-
нокуль ту ра, не за кон ная миг ра ция, орал ман, бе жен цы, де мог ра фия, 
ста тис ти ка, пе ре пись на се ле ния.
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы еге мен ді, тәуел сіз ел бо лып жа-
риялан ған нан бе рі ха лық тың де мог ра фиялық ахуалы өзек ті мә-
се ле лер дің қа та рын да. Атал мыш ке зең нен бас тап әлеу мет тік-
эко но ми ка лық, саяси, эко ло гиялық, эт но-мә де ни фак тор лар ға 
бай ла ныс ты бас қа ұлт өкіл де рі нің отан да ры на ора луы, алыс-жа-
қын шетел дер ге қо ныс ауда руы, қан дас та ры мыз дың ел ге ора луы 
бас тал ды. Осы ған орай кө ші-қон түр ле рі өріс те ді. Кө ші-қон ның 
ең көп та рал ған тү рі не «заң сыз кө ші-қон ды» жат қы за ала мыз. 
Заң сыз кө ші-қон адам жә не есірт кі сау да сы, транс ше ка ра лық 
қыл мыс, ха лы қа ра лық тер ро ризм сияқ ты өзек ті де қа уіп ті мә-
се ле лер мен ты ғыз бай ла ныс ты. Заң сыз кө ші-қон ха лы қа ра лық 
өзек ті жә не мем ле кет қа уіп сіз ді гі не қа уіп ті бо лып та бы ла ды. 
Сон дай-ақ, елі міз дер бес мем ле кет ті лі гін ал ған нан ке йін  кө ші-
қон ның жа ңа тү рі «орал ман дар кө ші-қо ны» қа лып тас ты [1; 256 
с.]. Бұл түр лі та ри хи оқи ға лар ба ры сын да ше ка ра асып кет кен 
қан дас та ры мыз дың ту ған өл ке ле рі не оралуына жа сал ған тиім ді 
жол бол ды. Орал ман дар дың кө ші-қон мә се ле сі елі міз дің де мог-
ра фиялық ахуа лын кө те ру ге сеп ті гін ти гі зе тін фак тор лар дың бі рі 
бо лып есеп те ле ді. Қа зір гі таң да «бос қын дар ға бай ла ныс ты кө ші-
қон» тү рі ел на за ры мен алаң да ту шы лы ғын ту ды ру да [2]. Бос-
қын дар та ри хи отан да ры ның эко но ми ка лық әл сіз ді гі мен саяси 
тұ рақ сыз ды ғы на орай қо ныс ауда ру ға мәж бүр бол ған адам дар 
то бы, алай да бос қын дар атын жа мы лып жа һан дық қа уіп ті іс-әре-
кет тер орын алу да. Нә ти же сін де, бос қын дар мә се ле сі ха лы қ - 
а ра лық ұлт тық қа уіп сіз дік мә се ле сі не айна лып отыр. Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы өз да му жо лын да өз ге ел дер ге бей біт ші лік пен ты-
ныш тық туын  же леу ету де. Осы жағ даят ты пай да ла на оты рып 
шетел дік аза мат тар Қа зақ стан ды «тұ рақ ты лық ара лы» са нап рес-
ми жә не рес ми емес түр де қо ныс ауда ру ла рын кү шейту үс тін-
де. Бұл елі міз дің ұлт тық қа уіп сіз ді гі мен тұ рақ ты лы ғы на қа уіп  
төн ді руі ық ти мал. Атал мыш мә се ле лер қа зақ ұл ты ның дам уын  
жү зе ге асы ру да өзек ті бо лып са на ла ды. Сол се беп ті, эт но кон фес-
сиялық кө ші-қон мә се ле сін зерт теу елі міз дің әлеу мет тік-эко но-
ми ка сы, эт но-мә де ниеті үшін өте қа жет. 

Атал мыш мә се ле ні зерт теп, зер де леуде та қы рып қа қа тыс ты 
де рек тік ма те ри ал дар ма ңыз ды рөл ой най ды. Тәуел сіз дік жыл-
да ры нан бе рі мем ле ке ті міз дің эт но кон фес сиялық кө ші-қон мә се-
ле сін зерт теу де, де рек тер то бын не гіз гі жә не қо сым ша деп қа-
рас ты руымыз ға бо ла ды. Не гіз гі де рек тер қа та ры на бі рін ші ден, 

ҚА ЗАҚ СТАН  
РЕС ПУБ ЛИ КА СЫН ДА ҒЫ 
ЭТ НО КОН ФЕС СИЯЛЫҚ 
КӨ ШІ-ҚОН ҮДЕ РІС ТЕ РІ 

КЕ ЗЕ ҢІ НЕ  
ДЕ РЕК ТА НУ ЛЫҚ  

ТАЛ ДАУ (1991-2014 жж.)
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Қа зақ стан  Рес пуб ли ка сын да ғы эт но кон фес сиялық кө ші-қон үде ріс те рі ке зе ңі не  де рек та ну лық  тал дау (1991-2014 жж.)

кө ші-қон үр ді сін рет теу мақ са тын да қа был дан ған 
құ қық тық-нор ма тив тік құ жат тар тіз бе гі мен бағ-
дар ла ма лар жа та ды. Атап айт қан да, Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның Конс ти ту циясы, 1992 жыл ғы 
26 мау сым да ғы «Им миг ра ция ту ра лы» заң, «Ха-
лық тың кө ші-қо ны ту ра лы» За ңы (1997 ж. 13 
жел тоқ сан), ҚР кө ші-қон саяса ты ның Тұ жы рым-
да ма сы (2000 ж. 5 қыр күйек), ҚР кө ші-қон саяса-
ты ның 2001-2010 жж. ар нал ған са ла лық Бағ дар-
ла ма сы (2001 ж. 29 қа зан), «1996 жыл ға ар нал ған 
көшiп ке лу кво та сы ту ра лы» Қа зақ стан Рес пуб ли-
ка сы Пре зи дентiнiң 1996  ж. 24 сәуiрде гі № 2959 
Жар лы ғы, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Үкiметiнiң 
1997 ж. 22 сәуiр № 622 қаулы сы, Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы Пре зи дентiнiң 1998 ж. 3 сәуiрдегi 
№3894 «1998 жыл ға ар нал ған көшiп ке лу кво та-
сы ту ра лы» Жар лы ғы, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы 
Пре зи ден ті нің 1999 ж. 3 ма мыр да ғы № 128 Жар-
лы ғы, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті нің № 
406 2000 ж. 17 мау сымда ғы Жар лы ғы, Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті нің 2001 ж. 11 мау сым-
да ғы № 628 Жар лы ғы, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы 
Пре зи ден ті нің 2002 ж. 16 қыр күйекте гі № 945 
Жар лы ғы, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден-
ті нің 2003 ж. 10 ақ панда ғы № 1017 Жар лы ғы, 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті нің 2004 ж. 
27 жел тоқ сан да ғы № 1508  Жар лы ғы , Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы Үкі ме ті нің 2008 ж. 15 ақ пан да ғы 
№ 137 Қаулы сы, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Үкі ме-
ті нің 2009 ж. 22 қаң тар да ғы № 32 Қаулы сы мен 
«Нұр лы көш» Бағ дар ла ма сы, «Ха лық тың кө ші-
қо ны ту ра лы» (2011 ж. 24 шіл де № 477-IY За ңы), 
«Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның кей бір заң на ма лық 
ак ті ле рі не ха лық тың кө ші-қо ны жә не жұ мыс пен 
қам ты луы мә се ле ле рі бо йын ша өз ге ріс тер мен 
то лық ты ру лар ен гі зу ту ра лы» (2015 ж. 24 қа ра ша 
№ 421-V ҚРЗ) жә не т.б жа та ды.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның ха лық тың кө-
ші-қо ны са ла сын да ғы заң на ма сы Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы ның Конс ти ту циясы на  не гіз де ле ді 
жә не осы Заң нан, өз ге де нор ма тив тік құ қық тық 
ак ті лер ден тұ ра ды. Заң ак ті ле рін де «Ха лық тың 
кө ші-қо ны ту ра лы» За ңы ха лық тың кө ші-қо ны 
са ла сын да ғы қо ғам дық қа ты нас тар ды рет тей - 
т ін ді гі, кө ші-қон про цес те рі нің құ қық тық, эко-
но ми ка лық жә не әлеу мет тік не гіз де рін ай қын-
дайт ын ды ғы көр се тіл ген [3]. Сон дай-ақ Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы ның аума ғы на ке лу жә не 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның аума ғын да бо лу 
мақ са ты на қа рай кө шіп ке лу дің та ри хи ота ны на 
ора лу мақ са тын да; от ба сын бі рік ті ру мақ са тын-
да; бі лім алу мақ са тын да; ең бек қыз ме тін жү зе-
ге асы ру мақ са тын да; гу ма ни тар лық жә не саяси 
уәж дер бо йын ша түр ле рі қа ра с ты ры лып ар найы 
заң дық кү ші бар та рауша лар ар нал ған [4].

Не гіз гі де рек тер дің екін ші то бы на ста тис ти-
ка лық ма те ри ал дар жа та ды. 1999 ж. [5], 2009  ж. 
ха лық са на ғы ма те ри ал да ры не гіз гі мә лі мет тер 
бо лып та бы ла ды. 2009 жы лы елі міз де Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы Үкі ме ті нің 2007 жыл ғы 28 қа ра-
ша да ғы № 1138 «2009 жыл ғы Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы хал қы ның ұлт тық са на ғы ту ра лы» қаулы-
сы на сәй кес 2009 жыл ғы 25 ақ пан мен 6  нау рыз 
ара лы ғын да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да екін ші 
Ха лық тың ұлт тық са на ғы өт ті [6]. Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы хал қы ның са ны 16009,6 мың адам ды 
құ ра ды жә не соң ғы 50 жыл да 6,7 млн. адам ға 
өс ті, ал ал дың ғы (1999 ж.) са нақ пен са лыс тыр-
ған да 1028,3 мың адам ға не ме се 6,9%-ға арт қан. 
Екін ші ха лық тық ұлт тық са нақ «әр кім де ма ңыз-
ды» ұра ны мен өт кі зіл ді. Ста тис ти ка лық де рек-
тер ел дің әлеу мет тік-эко но ми ка лық құ ры лы сын 
анық тау да, жас тар мен қарт тар дың, ер лер мен 
әйел дер дің үлес сал ма ғын айыру да, елі міз де гі 
ұлт өкіл де рі нің са нын ай қын дау да, мем ле кет тік 
дұ рыс есеп-қи сап жүр гі зу де ма ңыз ды.

Не гі з гі де рек тер дің үшін ші то бын мұ ра ғат 
қор ла ры ның мә лі мет те рі құ рай ды. ҚР Ор та лық 
мем ле кет тік мұ ра ға ты, ҚР пре зи ден ті мұ ра ға ты, 
ҚР Ұлт тық мұ ра ға ты, об лыс тық жә не жер гі лік-
ті мұ ра ғат тар қор ла рын да ғы ма те ри ал дар құн-
ды лы ғы жо ға ры бо лып есеп те ле ді. ҚР Ұлт тық 
мұ ра ға тын да ғы «Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Ең бек 
жә не әлеу мет тік қор ғау Ми ни ст рлі гі нің кө ші-
қон жө нін де гі ко ми те ті» деп ата ла тын 53-қор да 
1992-2004 жж. ара лы ғын да қа рал ған заң жар-
ғы ла ры мен ста тис ти ка лық мә лі мет тер көп теп 
кез де се ді [7]. Со ны мен қа тар ҚР Ұлт тық мұ ра-
ға тын да ғы 64-қор да тәуел сіз дік жыл да рын да-
ғы ста тис ти ка лық мә лі мет тер сақ тал ған. КСРО 
та ра ған соң, елі міз де гі өз ге ұлт өкіл де рі, орыс, 
не міс, ук ра ин т.б ұлт өкіл де рі нің отан да ры на 
ора луы жа йын да құн ды ста тис ти ка лық мә лі мет-
тер кел ті ріл ген [8]. Сон дай-ақ Моң ғо лия жә не 
Қы тай елі нен қайта орал ған орал ман дар жай-
лы мә лі мет тер бар шы лық. Жер гі лік ті мұ ра ғат-
тар ау мақ та ғы тұр ғы лық ты ха лық са нын, кө шу 
– қо ну үр ді сін, ха лық тың ор на ла су ты ғыз ды-
ғын са лыс тыр ма лы түр де анық тау ға мүм кін дік 
бе ре ді. Сырт қы іс тер ми ни ст рлі гі нің қо рын да 
(5-Н) ТМД ел де рі нің 1994 жыл ға де йін гі сыр ты 
саяси ба ғы ты на қа тыс ты ма те ри ал дар жи нақ-
тал ған [9]. Бұл қор лар да Бі рін ші Құ рыл тайда-
ғы Н.Ә.  На зар баев тың баян да ма сы ның жо ба сы, 
екін ші Құ рыл тайда Ел ба сы ның жа са ған баян да-
ма сы, 1992 жыл ғы «Им миг ра ция ту ра лы» за ңын 
ен гі зу, әкім ші лік-ай мақ тық өз ге ріс тер ту ра лы, 
Қа зақ стан да ғы кө ші-қон үр діс те рі ту ра лы, ТМД 
ел де рі нің мем ле ке та ра лық кө ші-қон, ең бек жө-
нін де гі кон сульта тив тік ке ңе сі ту ра лы, кө ші-қон 
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мә се ле ле рін рет тейт ін Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сы мен Ре сей Фе де ра циясы ара сын да ғы ке лі сім 
жо ба сы ту ра лы, «Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
аза мат ты ғын алу тәр ті бін бе кі ту» қаулы сы, Қа-
зақ стан да ғы кө ші-қон мә се ле ле рі не қа тыс ты 
жүр гі зіл ген іс-қа ғаз дар т.б де рек көз де рі кез-
де се ді. Сон дай-ақ ҚР Ұлт тық мұ ра ғат қо рын да 
Ұлт тық ста тис ти ка лық агент тік тің ста тис ти ка 
мен тал дау жұ мыс та ры ның қо ры тын ды сы то-
лық тай кез де се ді.

Қо сым ша де рек тер то бы на 1991-2015 жж. ара-
лы ғын да кө ші-қон саяса ты жай лы бас па сөз бет те-
рі не жа риялан ған ма те ри ал дар то бы жа та ды. Мы-
са лы, «Еге мен Қа зақ стан», «Қо ғам жә не дәуір», 
«Де мог ра фия», «Ақи қат» т.б га зет-жур нал бет те рі-
не жа риялан ған эко но ми ка лық, әлеу мет тік, де мо-
гр афия лық, саяси, ұлт тық жә не мә де ни ба ғыт та ғы 
ма те ри ал дар қо сым ша де реккө зі бо ла ала ды.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы эт но кон фес-
сиялық кө ші-қон үде рі сін зерт теу де де рек қор ла-
ры же тек ші орын ға ие. Де рек тік қор лар ды пай да-
ла на оты рып мем ле ке ті міз де гі кө ші-қон түр ле рін, 
ба ғыт та рын анық тай ала мыз. Де рек тік мә лі мет тер 
елдiң ке ле шек тегi геосаяси, эко но ми ка лық, саяси 
жә не әлеу меттiк дам уын  бағ дар лауда ма ңыз ды.

Қа зір гі таң да елі міз дің де мог ра фиялық 
ахуа лы оң ба ғыт та қа лып та сып ке ле ді. Кө-
ші-қон үр ді сі нің мем ле кет іші нен сырт қа ба-
ғыт та лу тол қы ны си реп, та би ғи өсім қа лып ты 
жағ дайда өсу де. Мем ле ке ті міз де ұлт тық құ ры-
лым үле сін де қа зақ хал қы ба сым ды лы ғы ар тып 
ке ле ді. Со ны мен қа тар, мем ле ке ті міз де мог ра-
фиялық ахуал ды жақ сар ту да, эт носара лық қа-
рым-қа ты нас құн ды лы ғын сақ тау да, өз ге ұлт 
өкіл де рі нің қа лып ты өмір сүр уіне, сон дай-ақ 
өз ге ұлт өкіл де рі нің құ қық та ры мен бос тан-
дық та ры ның қор ғалуына, салт-дәс түр ле рі мен 
ді ни ұстаным да ры на шек қойыл ма уына жағ-
дай жа сауда. Алай да, соң ғы жыл да ры елі міз де 
жа һан дық мә се ле лер дің бі рі «өр ке ниет ау руы» 
атан ған – туу дың азаюы, өлім-жі тім нің өсуі, 
тұр ғын дар қа та рын да қа риялар дың кө беюі 
сияқ ты проб ле ма лар ұш қы ны кө рі ну де. Бұл 
ға лам дық си пат та ғы проб ле ма лар ин ду ст ра ли-
ца зия мен ур ба ни за цияның жо ға ры қар қын ды 
болуын ан туын дай ды. Атал мыш мә се ле лер ді 
ше шу дің жо лы саяси тұ рақ ты лық пен ұлт қа бө-
лі ну ші лік ті алас та тып, жал пы ха лық тың әлеу-
мет тік жағ да йын  жақ сар ту, эко но ми ка лық да-
му ға же те леу бо лып та бы ла ды.
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Ағыл шын-америка лық  
зер ттеуші лер ең бек те рін де 

Қа зақ стан тарихына қа тыс ты 
мәселе лер дің зер ттелуі

Ав тор бұл ма қа ла да Қа зақ стан та ри хы ның ағыл шын-аме ри ка лық 
зерт теу ші лер ең бек те рін де кө рі ніс та буы мә се ле ле рін қа рас тыр ған. 
Ба тыс еуро па лық мем ле кет тер де Ор та Азия мен Қа зақ стан ды зерт-
теу мен айна лы са тын ар найы ғы лы ми зерт теу инс ти тут та ры мен ор-
та лық та ры ның мақ са ты мен мін дет те рін, зерт теу объек ті ле рін ай-
қын да ды. Атал мыш ғы лы ми-зерт теу ор та лық та ры мен инс ти тут тар 
елі міз дің же ке ле ген та ри хи оқи ға ла ры мен құ бы лыс та рын зерт теу мен 
айна лыс ты. Мә се лен, қа зақ хал қы ның эт ни ка лық та ри хын, ке ңес тік 
ке зең де гі ұлт мә се ле сін, ком му нис тік ре жім де гі дін жә не адам дар-
дың құ қық та ры мен бос тан дық та ры, мем ле кет тің әлеу мет тік-эко но-
ми ка лық әлеуеті, өл ке нің ар хе оло гиялық-мұ ра жай лық ке ше ні ба тыс 
еуро па лық зерт теу ші лер дің қы зы ғу шы лы ғын арт ты ра тын проб ле ма-
лар бол ды. Со ны мен қа тар ба тыс тық ға лым дар ел та ри хы ның не гіз гі 
оқи ға ла рын баян дап қа на қой май, тал дау ға ты рыс қан бо ла тын. Олар 
сан ды, са лыс тыр ма лы, та ри хи-жүйелі лік, ког ни тив ті, ант ро по ло гия-
лық, рет рос пек тив ті әдіс-тә сіл дер дің кө ме гі мен бол ған оқи ға ны ба-
рын ша шы найы тал дау ға тал пы ныс жа са ған. Әри не, бұл өз ке зе гін де 
ел та ри хын сырт қы өл шем мен ай қын кө ру ге мүм кін дік бе ре ді.

Түйін сөз дер: та рих на ма шы, Қа зақ стан та ри хы, Ор та лық Азия, 
ағыл шын-аме ри ка лық зерт теу ші лер, ор та лық тар, инс ти тут, пост ке-
ңес тік, анық та ма лық.

Kunikeyev A.

Problems for the Study of the 
History of Kazakhstan in the 

works of the Anglo-American 
researchers

In this article we were examined topical issues on the history of Ka-
zakhstan in the Anglo-American historiography. Were considered activity, 
purpose and objectives, functions, objects of research institutes and cen-
ters that on the Central Asia and Kazakhstan. As well as the author empha-
sized the major historical events that foreign historiography analyzed in his 
writings. Foreign research institutions and centers examined and assessed 
on specific historical events and processes. For example, the Anglo-Amer-
ican scientists interested in and explored such issues as the ethnic history 
of the Kazakh people, the problem of the nation during the Soviet period, 
religion, human rights and freedoms in the communist regime, the socio-
economic potential of the country’s archaeological and museum complex 
region. Also, they are not only described the main event, and analyze 
problems using techniques such as comparative, cognitive, anthropologi-
cal, retrospective methods.

Key words: historiography, history of Kazakhstan, Central Asia, Anglo-
American researchers, centers, institutes, post-Soviet, the directory.

Ку ни кеев А.

Проб лемы по изуче нию  
истории Ка зах стана  

в тру дах англо-амери кан ских 
исследовате лей

В дан ной статье бы ли исс ле до ва ны ак ту альные проб ле мы по 
ис то рии Ка за х стана в анг ло-аме ри ка нс кой ис то риог ра фии. Бы ли 
расс мот ре ны дея тель ности, цель и за да чи, функ ции, объек ты ис - 
с ле до ва ния науч но-исс ле до ва тельс ких инс ти ту тов и цент ров, ко то-
рые за ни мают ся воп ро са ми Цент раль ной Азии и Ка за х стана. Ав тор 
сде лал ак цент на ос нов ные ис то ри чес кие со бы тия, ко то рые ана ли-
зи ро ва ли за ру беж ные ис то ри ки в своих тру дах. За ру беж ные науч но-
исс ле до ва тель ские инс ти ту ты и цент ры исс ле до ва ли и да ли оцен ку 
оп ре де лен ным ис то ри чес ким со бы тиям и про цес сам. Нап ри мер, анг-
ло-аме ри ка нс кие уче ные ин те ре со ва лись и исс ле до ва ли та кие проб-
ле мы, как эт ни чес кая ис то рия ка за хс ко го на ро да, проб ле ма на ции в 
Со ве тс кий пе ри од, ре ли гия, пра ва и сво бо да граж дан в ком му нис ти-
чес ком ре жи ме, со ци ально-эко но ми чес кий по тен циал ст ра ны, ар хе-
оло го-му зей ный комп лекс края. Они не толь ко опи сы ва ли глав ные 
со бы тия, но и ана ли зи ро ва ли проб ле мы, ис поль зуя та кие ме то ды, как 
срав ни тельные, ког ни тив ный, ант ро по ло ги чес кие, рет рос пек тив ные 
ме то ды.

Клю че вые сло ва: ис то риог ра фия, ис то рия Ка за х стана, Цент-
раль ная Азия, анг ло-аме ри ка нс кие исс ле до ва те ли, цент ры, инс ти тут, 
пост со ве тс кий.
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Ағыл шын-аме ри ка лық та рих на ма шы лар Ор та Азия айма-
ғын зерт теу ісі мен айна лы су ба ры сын да ар найы ма ман дан-
ды рыл ған ғы лы ми-зерт теу инс ти тут та ры мен ор та лық та-
рын да қыз мет ет ті. Бұл үдeрicтiң бacтaлуын  тaрих шылaр II 
дү ниeжүзiлiк coғыcтaн кeйiнгi хaлықaрaлық қaтынacтaрдың 
шиeлeнecуi, oтaршыл дық жүйeнiң ыдырaуы ның нә тижeciндe 
Aзия жәнe Aфрикa eлдeрiнiң бiрқaтaры ның тәуeлciздiк aлуы, 
өт кен ға сыр дың со ңын да ғы Ке ңес тер Ода ғы ның ыды рауы 
проб ле ма ла ры мен бай ла ныс ты ра ды. Әсі ре се, пост ке ңес тік ел-
дер дің әлеу мет тік-эко но ми ка лық, саяси жә не мә де ни жағ дайы 
ағыл шын-аме ри ка лық зерт теу ші лер ең бек те рін де ег жей-тег-
жейлі қа рас ты рыл ды.

Aмeрикaлық унивeрcитeттeрдeгi мaмaндaнды рылғaн 
мeкeмeлeрдe (oртaлықтaр, бaғдaрлaмaлaр, курcтaр жәнe т.б.) 
пост ке ңес тік түрiк тiлдi хaлықтaрды зeрттeу жұ мыcынa Эр-
кумeнд Курaнның «Тюрк куль ту ру» (Aнкaрa) журнaлындa 
жaриялaнғaн мaқaлacы aрнaлғaн [1].

Қaбырғaлaрындa Oртa Aзия мeн Қaзaқcтaн бo йын шa 
мaмaндaрды жәнe зeрттeу жұ мыcтaрын дa йын дaу жүзeгe 
acырылaтын aмeрикaлық oқу мeкeмeлeрi мeн oртaлықтaры 
турaлы тoлы ғырaқ мәлiмeттeр штат тық жaриялaнымдaрдың 
өзiндe кeздeceдi. Бұл oрaйдa, әciрece, аме ри ка лық унивeр-
cитeттeр мeн oртaлықтaрдың өзiнiң қызмeтi турaлы шығaрып 
тұрaтын түрлi aнықтaмaлықтaр aca бaғaлы бoлып тaбылaды. 
Ocылaйшa, «Oрыc жәнe кeңecтiк зeрттeулeр» aнықтaмaлы-
ғындa 1970 жылдaрдың бacынa дeйiн қызмeт eткeн AҚШ-тың 
кeңecтiк oртaлықтaры ның бaрлы ғы қaмтылғaн [2]. Құрaмa 
Штaттaрындaғы Oртa Aзия мeн Қaзaқcтaнды тaнып бiлугe 
қaтыcты жaн-жaқты тoлық мәлiмeттeр қaзiргi кeздe «Cлaвянтa-
нуғa әрeкeттecудiң аме ри ка лық accoциa цияcы», «Шы ғыc 
Eурoпaдa КCРO ұлттaрын зeрттeу accoциa цияcы» бacпa oргaн-
дaры ның бeттeрiндe жaриялaнaтын хaбaрлaмaлaрдaн, coндaй-
aқ прoфeccoр C. Хoрaктың зeрттeулeрiнeн aлуғa бoлaды [3].

Окс форд уни вер си те ті нің про фес со ры Пир сеид Бо би 
Тәуел сіз Қа зақ стан ға бай ла ныс ты ір ге лі зерт теу лер жүр гіз ген 
бо ла тын. Сө зі міз ді дәйек тейт ін бол сақ, Ор та Азия ел де рі нің әс-
ке ри әлеует мә се ле сін кө те ре ке ле, Қа зақ стан да ғы ми ли та ри за-
циялау Ке ңес тік ке зең мен са лыс тыр ған да баяу, яғ ни ел үкі ме-

АҒЫЛ ШЫН-АМЕРИКА-
ЛЫҚ ЗЕР ТТЕУШІ ЛЕР 

ЕҢ БЕК ТЕ РІН ДЕ  
ҚА ЗАҚ СТАН  

ТАРИХЫНА ҚА ТЫС ТЫ 
МӘСЕЛЕ ЛЕР ДІҢ  

ЗЕР ТТЕЛУІ
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Ағыл шын-америка лық зер ттеуші лер ең бек те рін де  Қа зақ стан  тарихына қа тыс ты мәселе лер дің  зер ттелуі

ті нің жүр гі зіп отыр ған саяса ты мен бо ла шақ қа 
де ген бағ да ры бей біт өмір мен ті ке лей бай ла ныс-
ты де ген тұ жы рым жа са ған бла тын. Со ны мен 
қа тар Пир сеид Бо би атал ған ай мақ тың геосаяси 
ин тер фей сін ерек ше лей оты рып, соң ғы жыл да-
ры ло каль ді си пат та ғы дау-да май дың кү ше йіп  
ба ра жат қан ды ғын жа за ды. Мә се лен, Ауғанс тан-
да бә сең де мей отыр ған ис лам фун да мен та лиз мі 
көр ші лес Тә жік елі не өз ық па лын ти гі зіп отыр. 
Ал бұл өз ке зе гін де ше ка ра сы жа қын Өз бек пен 
Қыр ғыз ел де рі не қа уіп  төн ді ріп ке ле ді. Осы ған 
орай, Қа зақ стан да мұн дай мә се ле ге алаң дап 
отыр жә не де мар ка циялық бел деу лер әс ке ри 
күш пен то лық ты ры лып жат қан ды ғы анық. Де-
мек, ми ли та ри за циялау про це сі Ке ңес тік ке зең-
мен са лыс тыр ған да бә сең деу бол ға ны мен, же ке-
ле ген ау мақ тар әс ке ри әлеует пен қор ла нып отыр 
де ген тұ жы рым ға кел ген бо ла тын [4].

Тен нес си уни вер си те ті нің РһD док то ры 
Г.  Брюс тің «Түр кіс тан: Қа зақ стан ді ні жә не 
ұжым дық ес те лік» ат ты ең бе гін де Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сын да ғы ді ни ахуал ег жей-тег жейлі 
зерт тел ген бо ла тын. Мә се лен, зерт теу ші Қа зақ 
же рін де ал ғаш ислам ның оша ғы араб тар мен ті-
ке лей бай ла ныс ты. Араб мис сио нер ле рі VІІІ 
ға сыр дың ор та сы нан бас тап, Ор та Азия ке ңіс-
ті гі не мо но те ис тік дін ді та ра ту ға мүд де лі лік 
та ныт ты. Ал жер гі лік ті ха лық ис лам ды еш қар-
сы лық сыз қа был да ды. Мың жыл дан ас там уа-
қыт бо йына атал мыш дін ер кін үс тем дік құ рып 
тұр ған бо ла тын. Тек Ке ңес Ода ғы ның атеис тік 
саяса ты бар лық дін дер ге тоқ тау сал ған бо ла тын. 
Нә ти же сін де ис лам да сын ға алын ды. Одақ тас 
рес пуб ли ка лар дың бә рін де ді ни ме ре ке лер дің 
той ла нуы те же ліп, ме шіт тер мен шір кеу лер жа-
был ды. Алай да тәуел сіз дік тен ке йін  жағ дай өз-
гер ді. ХХІ ға сыр дың ба сын да тұр ғын дар дың 47 
пайызы мұ сыл ман, ал 44 пайызы хрис тиан ді нін 
ұстана тын дар бол ды. Қа зір гі таң да ха лық тың ба-
сым бө лі гі ис лам ға бет бұ рып отыр [5].

Қа зақ стан ның әуe жәнe ға рыш тық дaму тaри-
хын  зерт те ген мaмaндaрдың бі рі – Cкoтт Пaлмeр. 
Oл – Бaтыc-Илиин унивeрcитeтiнiң тaрих 
кaфeдрacының дoцeнтi жәнe қaзiргi зaмaнғы 
oрыc мәдe ниeтi жәнe тeхнoлo гияcы тaри хы ның 
мaмaны. Oның 1996 жы лы Oкcфoрдтa қoрғaғaн 
ғы лы ми жұ мыcы «Кeңecтiң кocмocтық caяcaты-
ның зы мырaн-кoнcтруктoрлық бюрocы». Атал-
мыш ең бек те Ке ңес Ода ғын да ға рыш иге ру дің 
та ри хын баян дай ке ле, пе ри фе рия ның ажы ра ғы-
сыз бө лі гі ре тін де Қа зақ стан да тұң ғыш рет адам-
ның ұшы ры луы, Бай қо ңыр ға рыш айла ғы, жер-
дің жа сан ды се рік те рі проб ле ма ла ры на ерек ше 
кө ңіл бөл ді. 

Аме ри ка лық Рeбeккa Вeндeлкa бол са, Қa-
зaқcтaн жeрiндeгi eкiншi дү ниeжүзiлiк coғыcтaн 
кeйiнгi aтoм ядрoлық кeзeңнiң мeмлeкeт тaри-
хындa мaңыз ды рөл aтқaрaты нын aтaп өтіп, 
атом дық қа ру дан бас тарт қан ел ді әлем ге ең үл-
гі лі бас та ма екен ді гін ай қын да ған бо ла тын.

2003 жы лы Пaулa Мaйклcтың Пeйт cбург 
бacылы мындa шыққaн кiтaбы «Oртa Aзиядaғы 
мeди цинa жәнe импeрия ның eмдeлeтiн күшi» 
дeп aтaлғaн. Oндa aвтoр мұрaғaттың жәнe 
этнoгрaфия лық тiзбeлeрдiң көмeгiмeн мeди-
цинa ини циaтивacын жәнe oның қaзaқ қoғaмынa 
әceр eтeдi. П. Мaйклc Кeңec Oдaғы жәнe мeди-
цинaлық ини циaтивacын түciндiрeдi: пoли-
тикaлық жәнe қoғaмдық мәндeрi қaзaқ қoғaмынa 
үлкeн әceр eткeн. Бiрiншi бecжыл дықтa «түп 
тaмырлaну» прoцeci тoқтaтылғaн жәнe мәдe-
ни рeвoлю ция жaриялaнды. Бaрлық фoрмaлaр 
жoғaлып кeтуi мүмкiн eдi. Ин дуcтриялaнды ру, 
ұжымдacты ру, кeңecтeндiру-гoмoгo ни зикaлық 
күш cияқ ты eлдiң эт никaлық жaғдa йын  шeштi.

1974 жылдaн бacтaп, Чикaгo унивeрcитeтiнiң 
Oртaшы ғыc зeрттeулeрi oртaлы ғындa Ортa Азия- 
  лық рecпуб ликaлaрдың әлeумeттiк-экoнo ми кa- 
лық жәнe caяcи дaмуы caлacындaғы зeрт тeу- 
 лeр бaғдaрлaмacы дa йын дaлды. Уни вeрси тeттe  
«Кeңecтiк ұлт тық мәceлeлeр бo йыншa cимпo- 
зиумдaр мeн жинaлыcтaр өткiзу бaғдaрлaмacы» 
(жeтeкшici Дж. Эзрaэль) жүзeгe acырыл ды. AҚШ-
тың билeушi жәнe aкaдeмия лық тoптaрындa 
КCРO-дaғы ұлт тық мәceлeгe қы зы ғу шы лық тың 
aртуы бiрқaтaр oқы ту-зeрттeу oртaлықтaрының  
құ рылуынa әкeлдi. Coлaрдың бiрi Вудрo Виль- 
coн aтындaғы Oртaлық тың (1976 жылдaн бac- 
тaп – КCРO-ны зeрттeу бo йын шa инcтитут) жa - 
нындaғы Джoрдж Кeннaн aтындaғы бoлaшaқты  
oрыc зeрттeулeрiнiң Инcти  ту ты бoлды. Бeрiл- 
гeн мeкeмeнi құ ру идeяcы 1973 жылы Принcтoн 
унивeрcитeтiндe бoлғaн кoнфeрeнция ның бaры- 
cындa туын дaды.  Фoрум ның жұ мыcынa Кeңec 
Oдaғы бo йын шa 25-кe жуық әлдeқaйдa көрнeктi 
мaмaндaр қaтыc ты. КCРO-ны тaнып-бiлу caлa- 
cындaғы зeрттeу жұ мыcтaры ның жaғдa йын   
қaрacтырa oты рып, кoнфeрeнция ның қaтыcу- 
шылaры бұл caлaдaғы жaғдaйды «үрeй ту-
дырaрлық» дeп eceптeп, oны түзeтугe қaтыcты 
жeдeл шaрaлaр қoлдaнуғa шaқы руғa кiрicтi. 

Инcти тут тың нeгiзгi мaқcaты – өзiнiң жeкe 
мaмaндaры ның күшiмeн дe, AҚШ-тың түрлi уни - 
вeрcитeттeрiнiң бacқa дa көптeгeн oрыc oртaлық-
тaры ның aтcaлыcуымeн дe КCРO бo йын шa 
зeрттeулeр дeңгeйiн көтeругe әрeкeттecу. 

Ocындaй мaқcaтпeн Инcти тут мынa төмeн-
дeгi әрeкeттeрдi жocпaрлaды:
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– Кeңec Oдaғы бo йын шa тaри хи жәнe экoнo-
микaлық-caяcи cипaттaғы зeрттeу жұ мыcтaрын 
жүргiзу;

– кeңecтiк мәceлeлeр бo йын шa жұ мыc ic-
тeй т iн мaмaндaрдың aрacындaғы ты ғы зырaқ 
бaйлaныcтaрғa әрeкeттecу;

– Рeceй мeн КCРO-ны зeрттeп жүргeн 
шeтeлдiк жәнe aмeрикaндық ғaлымдaрғa әр түрлi 
көмeк көрceтiп тұ ру;

– бacқa eлдeрдeгi, coның iшiндe КCРO-дaғы 
ocындaй cияқ ты мeкeмeлeрмeн бaйлaныcып тұ ру. 

Ocы шaрaлaрдың бaрлы ғын үкiмeттiк 
қoр лaр мeн iрi aмeрикaндық кoрпoрaциялaр 
қaрaжaттaндыр ды. КCРO ұлттaрын зeрттeу бo-
йын шa oртaлық әлi күнгe шeйiн Нью-Йoрк 
унивeрcитeтiнiң жaнындa қызмeт eтeдi. 

Жaлпы AҚШ-тa oртaaзия лық aймaқтaғы 
ұлтaрaлық қaрым-қaтынacтaрды зeрттeмeйт iн  
бiрдe бiр кeңecтaну ұйымы бoлғaн жoқ [5]. 
Унивeрcитeттeрдiң бaрлы ғындa дeрлiк жәнe 
oқы ту бaғдaры мeн мaмaндaндыр уын ың түрiнe 
бaйлaныccыз кeйбiр кoллeдждeрдe дe Кeңec 
Oдaғы ның рecпуб ликaлaрын зeрттeумeн 
aйнaлыcaтын тoптaр нeмece жeкe мaмaндaр 
бoлды. Oлaрдың көбi бaғдaрлaмaлaрғa, инcти-
туттaрғa, унивeрcиттeргe жeтeкшiлiк eтeдi: 
caяcaттaну ғы лы мы ның прoфeccoры, КCРO-
ның бiлiм тaри хы бo йын шa eңбeктeрдiң aвтoры 
Вeрнoн Acпaту рян – Питтcбург унивeрcитeтiнiң 
Cлaвян жәнe кeңec oртaлaғы ның; бacмaшы лық 
тaри хы ның мaмaны жәнe «Қaзaқтaр» мoнoгрa-
фияcының aвтoры Мaртa Oлкoтт – Кoлгэйт  
унивeрcитeтiнiң (Нью-Йoрк) caяcaттaну ғы-
лымдaры ның бөлiмiн; Oртa Aзиядa бiлiмнiң 
дaму мәceлeлeрi бo йын шa eңбeктeрдiң aвтoры 
Мoрин Шoриш – Мaccaчуceтc тeхнoлoгия-
лық унивeрcитeтiнiң Хaлықaрaлық зeрттeулeр 
oртaлы ғын; түркiтiлдec хaлықтaрдың мәceлeлeрi 
мeн иcлaм бo йын шa прoфeccoр мaмaн 
C.  Зeнькoвcкий – Cтeтcoн унивeрcитeтiнiң oрыc 
зeрттeулeрi бaғдaрлaмacын; Oртa Aзиядaғы ұлт-
тық жәнe дeмoгрaфия лық мәceлeлeрi бo йын шa 
мaмaн М. Рыв кин – Нью-Йoрк унивeрcитeтiнiң 
Қaлaлық кoллeджiнiң «Oрыc caлaлық зeрттeулeр 
бaғдaрлaмacын» бacқaрaды. Вирд жи ния штaты-
ның унивeрcитeтiндe кeңec экoнoмикaлық aй - 
мaқтық caяcaт бo йын шa зeрттeулeр бaғдaр-
лaмacынa Г. Шрeдeр жeтeкшiлiк eтeдi. Кoрнeль 
унивeрcитeтiнiң Кeңecтiк зeрттeулeр бo йын-
шa кoмитeтiндe ұзaқ жылдaр бoйы aзиятaну шы 
E.  Бэкoн, Йeль унивeрcитeтiнiң Рeceй жәнe Шы-
ғыc Eурoпaның зeрттeулeрi бo йын шa Кeңecтe 
құ қық ғы лымдaры ның прoфeccoры, «Ұлттaрдың 
coциaлиcтiк дocтacты ғы» eңбeгiнiң aвтoры 

К.  Гжибoвcкий, Мaркeтт унивeрcитeтiнiң Cлaвян  
инcти ту тындa Р. Cмaль-Cтoцки қызмeт eтeдi. 

Жaртылaй үкiмeттiк, жaртылaй жeкe ұйым-
дaрғa «РЭНД» (Caнтa-Мo никa қ., Кaлифoрния 
штaты) кoрпoрa цияcы жaтaды. Oл 1956 жы лы  
«Дуглac эйркрaтт кoрпoрeйшн» әcкeри-өндi рic-
тiк кoрпoрa цияcының жeтeкшiлeрiнiң бacтaмa-
cымeн құ рыл ды. «РЭНД» Кeңec Oдaғындaғы 
aнтидeмoкрaтия лық тәртiптeргe қaрcы жaппaй 
жәнe пcихoлoгия лық coғыc тeo рияcының aвтoры 
бoлып тaбылaды. 

AҚШ-ң Caудa дeпaртaмeнтiнiң Цeнз бюрo - 
cының бөлiмi, 1980-жылдaрдың бac кeзiнeн хa-
лықaрaлық дeмoгрaфия лық жәнe экoнoмикaлық 
зeрттeулeр oртaлы ғы дeп aтaлғaн Үкiмeттiк ұйым 
КCРO хaлқы ның өcу бoлжaмымeн aйнaлыcaды. 
1982 жыл дың мaмыр aйын дa бeрiлгeн ұйым 
КCРO-ның мұcылмaн хaлқы ның caны ның жөн-
дeлгeн жaңa бoлжaмын дa йын дaды. 

Кeңecтiк шы ғыc рecпуб ликaлaры ның caяcи, 
экoнoмикaлық жәнe әлeумeттiк дaмуы ның түрлi 
acпeктiлeрi Йeль унивeрcитeтiнiң Рeceй жәнe 
Шы ғыc Eурoпa зeрттeулeрi бo йын шa Кeңecтiң, 
Принcтoн унивeрcитeтiнiң (Мeтaгeн қ., Нью-
Джeрcи) КCРO-ны зeрттeу бo йын шa инcти-
ту ты ның, Қытaй жәнe Кeңec Oдaғы жөнiндeгi 
зeрттeулeр инcти ту ты ның (Мaccaчуceтc) КCРO 
бo йын шa кeшeндi ғы лы ми бaғдaрлaмaлaрдың 
шeңбeрiндe зeрттeлiнeдi. Бұл aтaлғaндaрдың 
қaтaрынa coндaй-aқ Нoтр-Дaм унивeрcитeтiнiң 
Кeңecтiк жәнe Шы ғыc Eурoпaлық зeрттeулeр 
бaғдaрлaмacын (бoльшeвизм тaри хы, КCРO-
дaғы әлeумeттiк өзгeрicтeр), Нью-Йoрк штaты  
Унивeрcитeтiнiң Oрыc жәнe Шы ғыc Eурoпaлық 
зeрттeулeр бaғдaрлaмacын (КCРO-ның iшкi caя - 
caты ның мәceлeлeрi), Кeмб ридж унивeрcитeтi-
нiң (Мaccaчуceтc) Кeңecтiк жәнe шы ғыc eу-
рoпaлық зeрттeулeрiн, Эйкрoн унивeрcитeтiнiң 
Кeңec Oдaғы ның зeрттeулeрi бaғдaрлaмacын 
жәнe бacқa oндaғaн жoбaлaрды, мeктeптeрдi, 
кoллeдждeрдi қocу қaжeт. КCРO-дaғы идeoлoгия 
жәнe дi ни жaғдaй мәceлeлeрiнe Виcкoнcин 
унивeрcитeтiнiң Рeceйдi зeрттeу бaғдaрлaмacы, 
Чикaгo унивeрcитeтiнiң Cлaвян хaлқын зeрттeу 
жөнiндeгi кoмитeтi, Тeхac штaты ның Oңтүcтiк-
Бaтыc унивeрcитeтiнiң Дiн мeн кoмму ни змдi  
зeрттeу бo йын шa инcти ту ты, «Жaбық қoғaмдaр-
дaғы» дiн жәнe aдaм құ қықтaры жөнiндeгi 
зeрттeу oртaлы ғы қы зы ғу шы лық тaнытaды. 

Жaлпы AҚШ-тa 1990 жылдaрдың бacынa 
шeйiн 200-гe жуық iрi жәнe шaғын ғы лы ми 
жәнe oқы ту кeңecтaну шы oртaлықтaр бoлды. 
Oлaрдың iшiндe, фрaнцуз зeрттeушici Aнри 
Aллeгaның мәлiмeттeрi бo йын шa, 50 aмeрикaлық 
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кoллeдждeр, бaғдaрлaмaлaр, oртaлықтaр жәнe 
унивeрcитeттeр кeңecтiк Oртa Aзияны, oның 
тaри хын, экoнoмикacын, этнocтық құрaмын, 
иcлaмның жәнe oның caлт-дәcтүрлeрiнiң өнiрдeгi 
хaлық тың қaзiргi зaмaнғы өмiрiнe тигiзгeн 
ықпaлын зeрттeумeн aйнaлыcaды [6]. Бұл caндaр 
1973 жы лы aмeрикaндық aвтoрлaрдың өздeрiмeн 
шығaрылғaн «Aмeрикaндық кeңecтaну oртaлық- 
 тaры» aнықтaмaлы ғындa кeлтiрiлгeн мәлiмeт- 
тeр дeн бiрaз өзгeшe бoлып тaбылaды. Oлaр 140 
ұйым дық рәciмдeлгeн oқы ту шы-зeрттeу ұжым- 
дaрын (oртaлықтaр, инcти туттaр, бaғдaрлaмaлaр 
жәнe т.б.) eceптeп шығaрaды. Oлaрдың eлугe жуығы 
тiкeлeй КCРO-ны зeрттeумeн aйнaлыcып ты. 

Ұлыб ритa ниядa Oртa Aзия мeн Қaзaқcтaнды 
зeрттeу шaрacы AҚШ-пeн caлыcтырғaндa 
кeйбiр мaмaндaнды рылғaн мeкeмeлeрдe ғaнa 
жүзeгe acырыл ды, бұғaн шы ғыcтaну шы көнe 
дәcтүрлeрдiң бaр бoлуы ceбeпшi бoлды. Қaзaнғa 
дeйiнгi кeзeңнiң өзiндe Aнг лиядa Гэклeйт  
қoғaмы, Кoрoль дық oртaaзия лық қoғaм (1975 
жылдaн бacтaп – Aзия лық icтeр жөнiндeгi 
Кoрoль дық қoғaм) қызмeт eттi. Бұлaр Oртa 
Aзия мeн Қaзaқcтaн хaлықтaры турaлы, өңiрдiң 
тaбиғaт жaғдaйлaры мeн тaби ғи бaй кeндeрi 
жa йын дa мaңыз ды тaри хи-этнoгрaфия лық 
мaтeриaл жинaғaн eдi. Қaзiргi уaқыттa Aзия лық 
icтeр жөнiндeгi Кoрoль дық қoғaм әлi күнгe шeйiн 
oртaaзия лық рecпуб ликaлaрдың тaри хы мeн 
мәдe ниeтi, coндaй-aқ қaзiргi зaмaнғы caяcи жәнe 
экoнoмикaлық дaмуы турaлы aқпaрaт жинaумeн, 
oны өзiнiң «Asian affairs» бacпa oргaны aрқы лы 
тaрaтумeн, cимпoзиумдaр жәнe кoнфeрeнциялaр 
ұйымдacты румeн aйнaлыc уын  жaлғacты рудa. 

1970-жылдaрдың aяғы мeн 1980-жылдaрдың 
бacындa ocы aтaлғaн бaғыттa қoғaмның қызмeтi 
жaндaнды рылaды. 1979 жы лы мұндa Дж. Уилeр 
oқығaн «Иcлaм жәнe Кeңec Oдaғы» лeкцияcы 
өткiзiлeдi. 1980 жәнe 1981 жылдaры М. Рoджeрc 
жәнe Г. Льюиc Oртa Aзия мeн Қaзaқcтaн жөнiндe 
лeкциялaр oқи ды, aл 1982 жы лы Ш. Aкинeр 
«Кeңecтiк oртa Aзия: cтрaтeгия лық oй-пiкiр» 
лeкцияcын oқи ды. Жaлпы жыл ca йын  «Қoғaмдa» 
18 лeкция дa йын дaлып тұрaды, бұлaр aрқы лы 
aғыл шын кeңecтaну шылaры Кeңecтiк Шы ғыc 
рecпуб ликaлaры ның жaғдaйымeн, coндaй-aқ 
oртaaзиятaну caлacындaғы coңғы жeтicтiктeрмeн 
тaныcып тұрaды. Лeкция oқуғa өздeрiнiң 
дe, coндaй-aқ aймaқ бo йын шa aмeрикaндық, 
бaтыc eурoпaлық мaмaндaр жәнe дe Oртa Aзия 
мeн Қaзaқcтaндa бoлып кeлгeн тiлшiлeр мeн 
бизнecмeндeр дe шaқы рылaды. 1920 жылдaры 
КCРO-ны зeрттeу Ұлыб ритa ния ның Cырт-
қы icтeр дeпaртaмeнтiнiң зeрттeу бөлiмiнiң 
«Oрыc ceкцияcындa», Кoрoль дық хaлықaрaлық 
қaтынacтaр инcти ту тындa жүргiзiлeдi. Кeңecтiк 
oртaaзия лық рecпуб ликaлaр жөнiндeгi жeкe 
зeрттeулeр Кoрoль дық әcкeри aкaдe мияcындa 
жүргiзiлeдi. «Oрыc ceкцияcын» 1944 жылғa 
дeйiн Виoлeттa Кoнoлли бacқaрaды [7].

Қо ры та айт қан да, ең aлдымeн пaтшaлық 
Рeceйдiң, кeйiннeн Кeңec Oдaғы ның құрaмындa 
бoлғaн Қaзaқcтaнның тaри хи aхуaлы aяcындa 
шeтeлдiк зeрттeушiлeрдiң eңбeктeрiнiң қaтaры 
мoл. Мәceлeн, aтaлмыш мәceлe aяcындa 
жeкeлeгeн зeрттeушiлeрмeн қaтaр, ұжым дық 
eңбeктeр, aрнaйы зeрттeу oртaлықтaры мeн 
инcти туттaр қызмeт aтқaрғaн. 

Əде биет тер

1 Ку ран E. АҚШ зерт теу ле рін де гі тү р кі та ри хы мен мә де ниеті// Түр кі Мә де ниеті. 1965. № 28. – B. 272. 
2 Орыс жә не Ке ңес тік зерт теу лер. A Ханд бук. – Ко лум бус (Oхио), 1973. 
3 Го рак С. Ке ңес тік Ұлт та ры ның зерт теу лік нұс қаулы ғы. КСРО-ның Орыс қа жат пайт ын хал қы – Литтл тон, 1982. 
4 Пір сейіт, Бо би. Ор та лық Азияда ғы Атыс қа ру лар мә се ле ле рі: Ерек ше лік те рі мен сал да ры, 2000.
5 Брюс Дж. «Түр кіс тан: Қа зақ ді ні жә не Ұжым дық жа ды.» Ph.D. дис сер та ция, Тен нес си Уни вер си те ті, Нокс вилл. 

1998.
6 Мал ли А. M. Ор та лық Азия Ауыл ша ру ашы лық да муы. Бір ға сыр лық Ре сей би лі гі. 288 Б; сж. Ха лық жә не жер // сж. 

91-130 бб. 
7 Гoлунoв C «Coвeтcкaямoдeль» трaнcфoрмaции трaди циoнных Цeнтрaльнo aзиaтcких oбщecтв: иcтoрия и 

coврeмeннocть Цeнтрaльнaя Aзия и куль турa мирa – 2000. – № 01-02. 



ISS N 1563-0269                                               KazNU Bulletin. History series. №1 (80). 2016 381

Ку ни кеев А.

References

1 Kuran E. America`da Turk tarihivekulturuarastirmalari// Turk kulturu. 1965. № 28. – B. 272. 
2 Russian and Soviet Studies. A Handbook. – Columbus (Ohio), 1973. 
3 Horak S. Guide to the Study of the Soiet Nationalities. Non-Russian peoples of the USSR. – Littleton, 1982. 
4 Pirseyedi, Bobi. The Small Arms Problems in Central Asia: Features and Implications, 2000.
5 Bruce G. «Turkistan: Kazakh Religion and Collective Memory.» Ph.D. dissertation, University of Tennessee, Knoxville. 

1998.
6 Malhley I. M. Agricultural development 11 Central Asia. A century of Russian rule. P. 288; idem. The population and the 

land // Ibid. P. 91-130. 
7 Гoлунoв C «Coвeтcкaямoдeль» трaнcфoрмaции трaди циoнных Цeнтрaльнo aзиaтcких oбщecтв: иcтoрия и 

coврeмeннocть Цeнтрaльнaя Aзия и куль турa мирa -2000. № 01- 02. 



© 2016  Al-Farabi Kazakh National University 

Қы лыш бек қы зы Б.

«Бур жуазия лық  
фаль си фи ка тар лар дың»  

Қа зақ стан та ри хы на қа тыс ты 
өзек ті мә се ле сі

Ав тор ма қа ла да не гіз гі мә се ле ні ХІХ ғ. – ХХ ғ. бур жуазия лық 
фоль си фи ка тор лар дың ең бек те рін қа рас ты ра оты рып, Қа зақ стан та-
ри хы на қа тыс ты өзек ті мә се ле лер анг ло-аме ри ка лақ әде биет тер де 
тал да ну ба ры сын ұсы на ды. Ке ңес дәуі рін де гі жет піс жыл бойы хал-
қы мыз дың өзі не лайық та ри хы тұм ша ла нып айт ыл май кел ге ні, айт-
ыл са да сая сат тың ың ға йына қа рай бұр ма ла нып, те ріс тү сін ді рі ліп 
кел ге ні бел гі лі. Бур жуазия лық та рих на ма өт кен ке зең де жә не ал да ғы 
уа қыт қа де йін  өзі нің «бес пар тий нос ти» пар тия лық ба ғы тын ұстанып 
шын дық ты на си хат тай мыз деп жа рияла ды. Фаль ш сө зі – шын дық-
ты бұр ма лау де ген ма ғы на бе ре ді. Бур жуазия лық та рих на ма да осы 
уа қыт қа де йін  марк сис тік-ле нин дік идеоло гиясын ұстанып, та рих та 
обьек тив ті шын дық жа сы ры лып, та ри хи уақи ға лар дың бұр ма ла нуы 
ада ми құн ды лық тар дың дам уын  со ци ализм мен бай ла ныс ты рып қоюы 
заң ды лық қа ай нал ды. Ке ңес үкі ме ті нің іш кі жә не сырт қы саяса ты әсі-
ре се қол ас тын да ғы мем ле кет тер ге жүр гіз ген саяса ты шетел та рих-
шы ла рын аса қы зық тыр ды. 

Түйін сөздер: бур жуа зия, бур жуазия лық фаль си фи ка тор, фаль ш, 
бұр ма ла ну шы лық.

Kylyshbekkyzy B.

Actual problems of the bourgeois 
falsifiers, regarding the history of 

Kazakhstan

In this essay, the author studied main problems from 14-15 century’s 
fake bourgeois books and suggested the problem related to the history 
of Kazakhstan was studyed in English-American literature. In Soviet era, 
sealed although it be mentioned it was distorted, because depented on the 
pace of the policy it is known6 it was made a negative interpretation the 
Bourgeois Party published that in the past and in the future time they will 
follow the direction of the party and tell the truth. Falsehood means give 
the wrong interpretation. The Bourgeois Party follow the Lenin’s idea6 and 
the truth in history was hidden the historical events’ distortion made a law 
that related the development of human’s values and socialism. It is inter-
esting for foreign’s internal, and external policies, particulary the policies 
to the countries which was belong to it so in the study6 it concluded the 
concept of bourgeois falsifier, there will be given a historical assessment 
for the people who given the wrong interpretation for Kazakhstan’s history.

Key words: bourgeoisie, bourgeois folsifikatorov, falsehood, folsfika-
tory.

Кы лыш беккы зы Б.

Ак ту альная проб ле ма  
бур жуаз ных фаль си фи ка то ров, 

от но си тель но ис то рии  
Ка за х стана 

Ав тор в этой статье затрагивает тему бур жуаз ных фаль си фи ка-
та ров ХІХ-ХХ ве ков и предс тав ляет ак ту альные воп ро сы по этой теме 
анг ло-аме ри ка нс кой ли те ра ту ры. Нам из ве ст но, что в Со ве тс ком 
Союзе це лые семь де сят лет на ша ис то рия не бы ла по ка за на с дос-
той ной ис то рией. Бур жуаз ная ис то рия в прош лом и до бу ду ще го вре-
ме ни под дер жи вает нап рав ле ние «бес пар ти нос ти», ко то рое ставит 
целью предс тав лять прав ду. Сло во «фаль шь» обоз на чает ис ка же ние 
прав ды. В бур жуаз ной ис то рии сло во «обьек тив» то же обоз на чает 
ис ка же ние прав ды. Бур жуаз ная ис то рия до это го мо мен та сле дует 
марк сис ко-ле ни нс кой идиоло гии, ко то рая, сле дуя ис то рии, не ст ре-
мит ся к обьек тив ной реаль нос ти, ис ка же ние прав ды ис то ри чес ких 
событий до ве ло лю дей до не до по ни ма ния ис то рии.

Клю че вые сло ва: бур жуа зия, бур жуаз ные фаль си фи ка то ры, 
фаль шь, фаль си фи ка то ры.
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ӘОЖ 930(574) Қы лыш бек қы зы Б.
Әл-Фа ра би атын да ғы Қа зақ ұлт тық уни вер си те ті,  

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы. Ал ма ты қ.  
E-mail: Bibinur.92.kz@mail.ru

Адам зат тың та ри хи зер де сі нің ға сыр лар бе ле сі нен ас қан да 
әртүрлі – әлеу мет тік, саяси жә не тұр мыс тық өз ге рім дер ге ұшы-
райтыны, кей бір ма ңыз ды мә се ле лер дің ұмыт қа лып, бұр ма-
лан ған аңыз дар ға айна ла ты ны, жа ңа та ри хи ұғым дар дың ес ке 
тү сі ніс тер мен шы найы зер де ні кө ле гей леп, та ри хи шын дық қа 
кө лең ке лер тү сі ре ті ні бе се не ден бел гі лі. Та ри хи зер де міз дің 
бұр ма лан ған ал ғаш қы нұс қа сы ның ұр пақ тан-ұр пақ қа қаз-қал-
пын да же туі – бү гін де айтуға оңай, аса күр де лі нәр се. Та рих ты 
шы найы жа зайық! – деп ұран кө те ру мен ға на ақи қат қа же те ал-
май мыз. Ар хе оло гиялық, жаз ба де рек тер ге, ауыз ша та рих айту 
дәс тү рі не, ежел гі та рих шы лар сая хат шы лар жә не ке ңес ке зе-
ңін де пар тия та ри хын жа зу үр ді сі та ғы бас қа жаз ба лар ға сүйену 
де мә се ле ні то лық ше шіп бе ре қой мас. Де рек тер дің өзі аз, бұр-
ма лан ған да ры қан ша ма?! Ал та ри хи зер де те зі не са лып, өза ра 
са лыс ты ра қа рас ты ра тын мә се ле лер тіп тен көп.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Пре зи ден ті Н.Ә. На зар баев 
«Та рих тол қы нын да» кі та бын да: «Ұлт тық си пат тың бар лық кө-
рі ніс те рі үшін то та ли та ризм әсі ре се апат ты бол ды. Жүз де ген 
жә не мың да ған жыл дар бо йын да ғы ұлт тық та рих оның не бір 
нә зік, не бір ай шық та ры мен қо са сон ша лық ты өрес кел оз быр-
лық қа ду шар бол ды. Не бір ке мең гер би лік ші ле рі мен не бір ға-
жа йып  өнер паз да ры бар қа зақ да ла сы ның нақ ты та ри хы бү кіл 
дү ниені түп-тү гел қайта құ ру дың жа ңа докт ри на сы шең бе рін-
де түк құ ны жоқ қай да ғы бір «жа байы та ғы лық» ре тін де қайта 
жа зыл ды. Ұлт тық са на ны қор лап, жер қыл ған осы со дыр лы 
нұс қа дан біз әлі ары ла ал май ке ле міз», – деп та рих ты та нып-бі-
лу ге тап тық әдіс тің ти гіз ген зар да бы ту ра сын да жаз ған еді [1, 
226  б.]. 

Ке ңес дәуі рін де гі жет піс жыл бойы хал қы мыз дың өзі не 
лайық та ри хы тұм ша ла нып айт ыл май кел ге ні, айт ыл са да сая-
сат тың ың ға йына қа рай бұр ма ла нып, те ріс тү сін ді рі ліп кел ге ні 
бел гі лі. Шы найы та ри хи да му ды тү сін ді ру амал да ры маркс-
тік-ле нин дік әдіс на ма ға сай, тап кү ре сін та ңу мен си пат тал ды. 
Ке зін де тек Еура зиялық ай мақ тың ға на емес, әлем дік да му ға 
да өзін дік ық па лын ти гіз ген Қа зақ стан мен Ор та лық Азияда-
ғы көш пе лі мә де ниет ал ғаш қы қауым дық, жа байы лық ре тін де 
қа рас ты ры лып, ұлт тық та рих та ғы өр ке ниет тік, мем ле кет тік 
дәс түр жоқ қа шы ға рыл ды. Қо ғам дық жә не мә де ни да му дың 

«БУР ЖУАЗИЯ ЛЫҚ 
ФАЛЬ СИ ФИ КА ТАР-

ЛАР ДЫҢ» ҚА ЗАҚ СТАН 
ТА РИ ХЫ НА ҚА ТЫС ТЫ 

ӨЗЕК ТІ МӘ СЕ ЛЕ СІ
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«Бур жуазия лық фаль си фи ка тар лар дың» Қа зақ стан та ри хы на қа тыс ты өзек ті мә се ле сі

ба тыс тық үл гі ден тү бір лі айыр ма шы лық та ры 
ес ке ріл ме ді. Қа зақ стан ның Ре сей ге кір уін ің се-
беп-сал да ры асы ра дә ріп тел ді, оның отар шыл-
дық саяса ты ның тұ жы рым да ры бүр ке ме лен ді [2, 
156 б]. 

Қа зақ хал қы ның мә де ни та ри хы на де ген ни-
ги лис тік көз қа рас қа лып тас ты. Тек тәуел сіз дік 
тұ сын да ға на ха лық өз та ри хы мен тағ ды ры на 
бет бұ ру ға мүм кін дік ал ды. Бір не ше ға сыр лар-
ды қам ты ған отар шыл дық нә ти же сін де гі ру ха ни 
күй зе ліс тен ке йін  тәуел сіз ді гі не қол жет кіз ге ні-
не он шақ ты жыл ен ді ға на тол ған Қа зақ стан ның 
қа зір гі жағ да йын да ұлт тық бі ре гей лік пен мә де-
ни тұ тас тық ты қа лып тас ты ру ең кө кейт ес ті мә-
се ле нің бі рі бо лып отыр. Бар лық із гі ру ха ни бел-
сен ді лік тер ба сы лып қа ла тын құл дық жағ дай дан 
шы ғып, мәң гүрт тік жә не мар ги нал дық са на дан 
тез ара да айы ғып, шы найы ер кін дік ке қол жет-
кі зу қа зір гі жа һан да ну дың қа таң бә се ке лес ті гі 
жағ да йын да саяси, әлеу мет тік-эко но ми ка лық 
дер бес тік пен қа тар, ру ха ни тәуел сіз дік ке ие бо-
лу ды қа жет ете ді. Бұл үшін ұлт тә різ ді күр де лі 
жүйе нің қа лып ты өмір  қа мын қам та ма сыз ете-
тін төл ту ма та рих пен мә де ниет тің өзе гін құ рай - 
т ын ұлт тық дү ниета ным ды, ру ха ни қай нар лар ды 
қайта қал пы на кел ті ру ар қы лы қо ғам ның өзін-
дік та ри хи са на сын қа лып тас ты ру ке рек. Та рих 
өт кен шақ пен, ада ми жа ды мен жә не әлеу мет тік 
ес пен бай ла ныс ты бол ған дық тан, бұ ған төл та-
рих ты та ну ар қы лы қол жет кі зу ге бо ла ды. Те-
рең ге бой лап, құ нар лы то пы рақ тан нәр ала тын 
та мы рын сыз да рақ ағаш тың жа пы рақ жа йып , 
кө гер мейтіні сияқ ты, қа зір гі за ман да өт кен нің 
та ри хы нан та ғы лым алып, са бақ тас тық ты сақ та-
ма са ке ле шек тен кү де рін үзе рі сөз сіз. Отан дық 
та рих тың әлі де ашыл ма ған, ақи қа ты айт ыл ма-
ған күр де лі тұс та ры көп. Қа зақ ұл ты ның бо ла-
ша ғы жо лын да ғы кү рес ке то лы осын дай күр де лі 
ке зең нің бі рі – ке ңес тік ке зең де гі та рих ты бұр-
ма лаушы лар ға ба ға бе ру бо лып та бы ла ды.

Бур жуазия лық та рих на ма өт кен ке зең де 
жә не ал да ғы уа қыт қа де йін  өзі нің «бес пар тий-
нос ти» пар тия лық ба ғы тын ұстанып шын дық-
ты на си хат тай мыз деп жа рияла ды. Фаль шь сө-
зі – шын дық ты бұр ма лау де ген ма ғы на бе ре ді. 
Бур жуазия лық та рих на ма да осы уа қыт қа де йін  
марк сис тік-ле нин дік идеоло гиясын ұстанып, 
та рих та обьек тив ті шын дық жа сы ры лып, та ри-
хи уақи ға лар дың бұр ма ла нуы ада ми құн ды лық-
тар дың дам уын  со ци ализм мен бай ла ныс ты рып 
қоюы заң ды лық қа ай нал ды. Ке ңес үкі ме ті нің 
іш кі жә не сырт қы саяса ты әсі ре се қол ас тын-
да ғы мем ле кет тер ге жүр гіз ген саяса ты шетел 
та рих шы ла рын аса қы зық тыр ды. Әсі ре се ағыл-

шын үкі ме ті нің іш кі саяса ты на қол да ныл са, 
ХХ ғ. бас тап Ұлы қа зақ ре во лю циясы Аме ри-
ка елі нің іш кі саяса ты ның бір бө лі гі ре тін де 
қол да нып отыр ды. Бур жуазия лық та рих на ма-
да та рих ты құ дай шыл дық класс тан ка пи та лис-
тік әлем ге кө ші ру үшін бар лық айла тә сіл ді 
қол дан ды осы орай ды та рих адам зат қо лы нын 
фаль шьне ай нал ды [3, 185 б.]. Бұр ма лан ған та-
рих, жал ған сая сат, ал дау, ар бау би лік жо лын-
да ғы та рих жа зы лып ха лық тың са на сын ула ды. 
Ха лық қа жа қын тұр ған, өз де рі нің бү кіл ру ха ни 
бол мы сы төл та ри хи дәс түр лер ден қуат ал ған 
жә не со лар ға та бан ті ре ген қа зақ ұлт тық ин-
тел ли ген циясы өкіл де рі нің та ри хи көз қа рас-
та ры бү гін гі ұлт тық та рих на ма ның ір ге та сын 
қа лай ды. Егер осы ны шы найы мо йын дар бол-
сақ, біз дің зерт теуі міз дің та рих ғы лы мы ның та-
рих на ма са ла сы үшін ма ңыз ды лы ғы өзі нен өзі 
ай қын да ла ды. Бур жуазия лық фоль си фи ка тор-
лар би лік жо лын да қыз мет ет ті. Ағыл шын жә не 
Аме ри ка ел де рі нің та рих шы ла ры бур жуазия-
лық фаль си фи ка тор лар ды айып тап, олар дың іс-
әре ке тін өз елі нің мүд де сі үшін қол да нып отыр-
ды сая сат та тап тыр мас құ рал ға ай нал ған та рих 
ха лық тың са на сын жал ған ой лар мен идеяла ры-
мен шар мап отыр ды. Қа зақ хал қы ның та ри хы 
бұр ма лан ға ны сон ша лық ты бур жуазия лық та-
рих на ма да қа зақ тар дың дәс тү рін, мә де ниетін 
сақ тай мыз, мәр те бе сін қор ғай мыз де ген жал ған 
ақ па ратт тар та ра тыл ды.

ХІХ ғ. ор та сы мен ХХ ғ. ба сын да анг ло-аме-
ри ка лық та рих на ма лық ең бек тер ді са лыс ты ра-
тын бол сақ бар лы ғы ның не гіз гі мә се ле сі Ба тыс 
пен Шы ғыс тың идея лис тік ба ғыт та рын қа ра ма-
қар сы қою, та за еуро це нт рис тік көз қа рас ты қа-
лып тас ты ру «ат лан тис тік» жә не мә де ни -ді ни 
цикл дар ды» адам зат тық та рих пен бай ла ныс ты-
рып Ке ңес хал қын да ғы саяси про цес тер дің бұр-
ма лан уын  жа зып отыр ды [4, 86 б.]. 

Анг ло-аме ри ка лық бур жуазия лық бұр ма-
лаушы лар дың та рих на ма лық ең бек те рін де әлеу-
мет тік тап тың бө лі нуі көш пен ді ха лық тар дың 
өзін-өзі бас қа ра ал мауы ша ру ашы лық та ры ның 
ті ке лей орыс үкі ме ті нің бас шы лы ғы на тәуел ді 
болуын , қа зақ тар дың өзі нің же ке та ри хы бол ма-
ған ды ғын баян дай ды. Осы тұр ғы дан қа зақ тар-
дың та ри хы бол ма ған ды ғын, (яғ ни «неис то рич-
нос ти» на ро дов ка за ха), үне мі көш пен ді лік пен 
айна лы сып жү ре тін ді гі ор тақ мем ле кет тің бол-
ма ған ды ғын жа зуы та рих та ғы те пе-тең дік тің бұ-
зыл ған ды ғын бай қауға бо ла ды. Бур жуазия лық 
та рих на ма да ғы на за рын да ғы ең бас ты мә се ле ба-
рі не мә лім қа зан ре во лю циясы нан ке йін гі дәуір, 
со циолис тік қа ты нас тар дың ор науы, қа лай да-
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Қы лыш бек қы зы Б.

мы ған ды ғын бел сен ді зерт теу ге ай нал дыр ды. 
КОКП-ның ұлт тық саяса ты со ци олизм ді ор на-
ту ды жү зе ге асыр ған мен, со циолис тік қа ты нас 
ке ңес хал қы әлем ді тү сін бес бұ рын ор на ты лып, 
пат ша лық дәуір дің өзін де үс тем дік етіп отыр ды 
тек пар тия қа ғаз дық жү зін де ға на орын дап отыр-
ды [5, 117 б.]. 

Бур жаузия лық та рих тың шиеле ні суі сон дай, 
тіп тен та рих тың ой дан құ рас ты рылуына әкел ді. 
Бұр ма лаушы лар ой дан ха лық ты құт қа ру, яғ ни 
қа зақ хал қын құт қа ру үшін ал дын да екі таң дау 
тұр ған ды ғын, оның бі рі ұлт тық қа лып ты жоя 
оты рып со ци олизм ді қа был дау бол са, екін ші-
сі қа зақ ұл ты ның салт-дәс тү рін, ұлт тық мә де-
ниеті мен ті лін сақ тап қа лу үшін со ци олизм нен 
бас тар ту қа жет деп есеп те ді. Ой дан құ рас ты-
рыл ған жан ған ой дың өз ге ел дің тіл ші ле рі де 
бай қап отыр ды. «Как вер но за ме тил из ве ст ный 
ин дийс кий об ще ст вен ный дея тель и жур на лист 
Бед жой Ку мар Син ха пос ле по се ще ния мно гих 
со ве тс ких на циональ ных рес пуб лик, «расц ве ту 
ка за хс кой куль ту ры спо со бс тво вал ее кон такт с 
русс кой куль ту рой. Ка за хам не приш лось пос-
ту пить ся своими на циональ ны ми тра ди циями. 
Для жи те ля азиатс кой ст ра ны, ко то рый своими 
гла за ми ви дит со ци ально-по ли ти чес кий и эко-
но ми чес кий прог ресс на циональ ных мень шинс-
тв Со ве тс ко го Союза,  стано вит ся со вер шен но 
оче вид ной лож ность ут ве рж де ний о том, буд то 
кон такт ма лых на ро дов с бо лее раз ви ты ми в про-
мыш лен ном и куль турном от но ше нии на ро да-
ми, обя за тель но по дав ляет их жиз нен ные си лы... 
пол ная и це леуст рем лен ная жиз нь со ве тс ких 
лю дей слу жит мая ком, при зы вом к ст рои тель ст-
ву об ще ст ва сво бо ды, ра ве нс тва и братс тва» [6, 
176 б.]. 

Бур жуазия лық та рих на ма да фаль си фи ка тор-
лар дың не гіз гі саяси ойы – ка пи та лис тік қа ты-
нас тар да ғы не гіз гі қай шы лық тар ды жою, ке ңес 
хал қы ның саяси бе де лін тү сі ру бол ды де ген тү-
йін  бер сек, ал ре сей та рих на ма сын да қа зақ хал-
қы ның та ри хы қа лай жа зыл ды? Ке ңес дәуі рін де-
гі Одақ құ ра мын да ғы со циалис тік рес пуб ли- ка 
ре тін де гі Қа зақ стан ның та ри хы на қа тыс ты қа-
лам тарт па ған та рих шы кем де-кем бо лар. Мұн-
да ғы не гіз гі та қы рып тар қа та ры на мы на лар ды 
жат қы зу ға бо ла ды: Қа зан төң ке рі сі нің рө лі, жа-
ңа эко но ми ка лық сая сат жә не оны сы нау, аза мат 
со ғы сы, тап кү ре сі, пар тия ішін де гі алауыз дық, 
со циалис тік құ ры лыс, сауат сыз дық ты жап пай 
жою жә не мә де ни төң ке ріс, ин ду ст риал дан ды ру 
мен ұжым дас ты ру, ұлы отан со ғы сы, тың иге-
ру, ком со мол құ ры лыс та ры, со циалис тік өн ді-
ріс пен ста ха нов шыл дық бә се ке жә не т.б. Осы 
та қы рып тар дың тө ңі ре гін де жа зыл ған ең бек-
тер дің бар лы ғы дер лік ком му нис тік пар тия мен 
со циалис тік құ ры лыс ты ма дақ тау мен ерек ше-
ле не ді. Со ғыс тан ке йін гі жыл дар ста лин дік то-
та ли тар лық жүйе нің то лық ор на ған ке зе ңі еді. 
Ста лин нің қа был да ған «ВКП(б)-ның қыс қа ша 
кур сы» ғы лым мен әде биет, мә де ниет пен өнер 
са ла ла рын да ғы на ғыз «цен зу ра лық құ жат қа» 
айна лып отыр ға ны бел гі лі. Ақы рын да, та ри хи 
са на қа зір гі қа зақ стан дық қо ғам бол мысын да 
си пат та лып, жа ңар ту жә не жаhан да ну үде ріс те-
рі нің жал пы та ри хи са на ға жә не ұлт тық та ри хи 
өзін дік са на ға ти гі зіп отыр ған жа ғым ды жә не 
жа ғым сыз әсер ле рі тү йін дел ді [6, 76 б.]. Жаhан-
да ну дың ке рі әсе рі нен аман қа лып, мә де ни төл-
ту ма лық пен ру ха ни дер бес тік ті сақ тап қа лу дың 
ке пі лі та ри хи өзін дік са на ны жаң ғыр ту екен ді гі 
тұ жы рым дал ды
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Көл баев Н.

Ор та мек теп тер де ар наулы 
күн дер ді оқы ту дың тәр биесі 

мен мә ні

Ұсы ны лып отыр ған ма қа ла Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы ар-
наулы күн дер дің ор та мек теп те гі ба ла лар ды тәр бие леу де гі ма ңы зы 
ту ра лы бол мақ. Тәуел сіз дік алып, ең се ні көтер ген шақ та жас ұр пақ ты 
отан сүй гіш тік ке, адал дық қа, иман ды лық қа жә не т.б. бой ла рын да ғы 
ада ми қа сиет тер ді қа лып тас ты ру – ұс таз үшін бас ты мін дет. Қо ға-
мы мыз дың ер тең гі бо ла ша ғы – бү гін гі жас ұр пақ тың тәр биесі мен ты-
ғыз бай ла ныс ты. Сон дық тан, мек теп оқу шы ла рын тәр бие леу үс тін де 
олар ды ру ха ни да мы ту ға бас ты на зар ау дар ға ны мыз жөн. Қа зір гі ұр-
пақ тәр бие сін де гі бас ты мә се ле – мек теп оқу шы ла рын ру ха ни да мы-
ту. Ру ха ни да му де ге ні міз – өзі нің өмір де гі ор нын, жа уап кер ші лі гін 
тү сі ніп, өзін-өзі же тіл ді ру. Ру ха ни да му же ке тұл ға ның не гі зін қа лып-
тас ты ру дың не гі зі бо лып та бы ла ды. Ру ха ни да мы ған тұл ға ның көр-
сет кіш те рі, бас қа лар ға жақ сы лық жа сау, жақ сы лық қа ұм ты лу, өзін-
өзі да мы ту, же тіл ді ру.

Түйін сөз дер: ар наулы күн дер, тәр бие, пси хо ло гия, пат рио тизм, 
ұр пақ, тұл ға, мұ ға лім.

Kolbaev N.

The value and the meaning of 
teaching the special days in 

secondary schools

This offered article special days in the Republic of Kazakhstan is about 
the value of upbringing the pupils in the secondary schools. After getting 
the independence and standing on own feet the main demand for teachers 
is to create patriotism, loyalty, morality in the minds of young generation. 
The future of our society-is closely connected with the education of today’s 
young generation. That’s why during the upbringing the pupils we should 
pay attention to development the morally side of it. The main problem of 
nowadays generation’s upbringing-developing the pupils morally. Morally 
develop is-finding it’s own place in life, to understand the responsibility, to 
modify by themselves. Morally development is the main part of formation 
individuals. Features of morally person are helping the other people, aim-
ing the kindness, teaching itself, modifying.

Key words: special days, upbringing, psychology, patriotism, indi-
vidual, teacher.

Кол баев Н.

Вос пи та тель ное зна че ние 
спе ци аль ных дней в сред ней 

шко ле

Дан ная статья посвящена зна че нию вос пи та ния спе ци аль ных 
дней для уче ни ков сред ней шко лы Рес пуб ли ки Ка за хс тан. До бив-
шись не за ви си мос ти, сфор ми ро вать у юных школьни ков лю бовь к 
ро ди не, к гу ман нос ти, к сп ра вед ли вос ти и к дру гим че ло ве чес ким ка-
че ст вам – глав ная за да ча для учи те лей. Завт раш нее бу ду щее на шей 
Ро ди ны за ви сит от вос пи та ния ны неш не го юно го по ко ле ния. Поэто-
му сле дует об ра щать осо бое вни ма ние на ду хов ное и мо раль ное раз-
ви тие уче ни ка. Глав ная за да ча в вос пи та нии ны неш не го по ко ле ния 
– ду хов ное и мо раль ное раз ви тие уче ни ка, найти свое мес то в жиз ни, 
осоз нать свою от ве тст вен ность за свою жиз нь, а так же са мо раз ви-
тие. Мо раль ное раз ви тие яв ляет ся ос но вой в фор ми ро ва нии лич нос-
ти че ло ве ка. Раз ви тые мо раль ные ка че ст ва у че ло ве ка прояв ляют ся в 
его ст рем ле нии к луч ше му, де лать лю дям доб ро, в его са мо раз ви тии 
и в са мо вос пи та нии. 

Клю че вые сло ва: спе ци альные дни, вос пи та ние, пси хо ло гия, пат-
рио тизм, лич ность, учи тель.
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Бі лім бе ріп оның же мі сін кө ру, кез кел ген мұ ға лім нің бас-
ты мақ са ты. Ол әри не тәр биеге ке ліп ті ре ле ді. Тәр бие нің бас ты 
мақ са ты деп, жас ұр пақ ты өмір ге дә ріп теу де жә не олар ды тұл-
ға лық жа ғы нан да мы ту мен қа лып тас ты ру да ал дын ала анық-
тал ған (бол жан ған) нә ти же лер деп тү сі ну ге бо ла ды. Көр нек ті 
ға лым, пси хо лог В.М. Бех те ров тәр бие мақ са ты ту ра лы мә се-
ле ні ше шу – бұл пе до го ги ка ғы лы мы ның ті ке лей ісі деп жаз ды 
[1, 162-б.].

Қа зір гі уа қыт та рес пуб ли ка мыз да оқу шы лар ды тәр бие леу 
үс тін де адам іш кі жан дү ниесі мен ру ха ни әле мін та ну, да мы ту, 
же тіл ді ру ге бай ла ныс ты іс тер жү зе ге асу да. Ха лық тың дәс түр, 
ру ха ни мә де ниеті не гі зін де, жас ұр пақ тың ру ха ни адам гер ші лік 
тәр бие сін дұ рыс жол ға қою мін дет те рін іс ке асы ру бас ты ны-
са на бо лып тұр. Осы тұс та ар наулы күн дер ді ор та мек теп тер де 
оқы ту өс ке лең ұр пақ тың ұлт тық са на се зі мін, пат риот тық қа-
сиет те рін шың дау да үл кен рөл ат қа ра ды. 

Осы орай да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы ар наулы күн-
дер ді дә ріп теу, олар дың мем ле кет пен ұлт бо ла ша ғы үшін ма-
ңыз ды еке нін тү сін ді ру ерек ше. Ұлт тық тәр биені жан дан ды ру, 
оны осы қо ғам мен сай алып жү ру бас ты мін дет бо лып та бы-
ла ды. Ар наулы күн дер дің ба ла тәр бие сін де гі ор ны ерек ше. Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сын да ме ре ке лер үш топ қа бө лі не ді: ұлт тық 
ме ре ке лер, мем ле кет тік ме ре ке лер жә не кә сі би ме ре ке. Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сын да ғы ме ре ке лер ту ра лы Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы ның 2001 ж. 13 жел тоқ сан да ғы № 267-ІІ За ңы бо йын ша 
3-бап қа сай мем ле кет тік ме ре ке лер мы на лар:

1) 1-2 қаң тар – Жа ңа жыл; 
2) 8 нау рыз – Ха лы қа ра лық әйел дер кү ні; 
3) 21-23 нау рыз – Нау рыз мей ра мы; 
4) 1 ма мыр – Қа зақ стан хал қы ның бір лі гі ме ре ке сі;
5) 7 ма мыр – Отан қор ғаушы кү ні;
6) 9 ма мыр – Же ңіс кү ні; 
7) 6 шіл де – Астана кү ні; 
8) 30 та мыз – Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Конс ти ту-

циясы кү ні.
9) 1 жел тоқ сан – Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Тұң ғыш 

Пре зи ден ті кү ні.
 

ОР ТА МЕК ТЕП ТЕР ДЕ 
АР НАУЛЫ КҮН ДЕР ДІ 

ОҚЫ ТУ ДЫҢ ТӘР БИЕСІ 
МЕН МӘ НІ
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Ор та мек теп тер де ар наулы күн дер ді оқы ту дың тәр биесі мен мә ні

Тәуел сіз дік ке қол жет кіз ген жиыр ма бес жыл 
ішін де, қо ғам өмі рі нің бас қа са ла ла ры сияқ ты, 
та рих ғы лы мын да да айт ар лық тай өз ге ріс тер дің 
бол ға ны рас. Ең бас ты сы қа зақ тың кә сіп қой та-
рих шы ла ры еш кім ге жал тақ та май өз хал қы ның 
та ри хын ашық жа зу ға, ба тыр ла рын ма дақ тау ға 
мүм кін дік ал ды. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның ме-
ре ке лік күн тіз бе сін де ойып  тұ рып орын ала тын 
ме ре ке нің бі рі – Же ңіс кү ні. Сон дық тан, Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы Пре зи дентiнiң 1995 жыл ғы 18 
қа зан да ғы N 2534 Жар лы ғы мен 9 ма мыр Жеңiс 
күнi ме ре ке күн де рі нің тiзбесiне енгiзiлдi. Ел ба-
сы на күн ту ған да еті гі мен су ішіп, елін қор ға ған 
ата-апа ла ры мыз дың ер лі гін үл гі тұ тып, мек теп 
оқу шы ла ры на жет кі зу – біз дің па ры зы мыз. 

Жеңiс күнi ме ре кесi 1945 жы лы 8 ма мыр да 
КСРО Жо ғар ғы Со ветi Пре зи диумы ның Жар-
лы ғы мен фа шистiк Гер ма нияға қар сы 1941-1945 
жыл дар да ғы Ұлы Отан со ғы сын да ғы жеңiстi 
атап өту үшiн бекiтiлген.

 Қа зақ стан дық тар фа ши змдi күй ре ту ге ора-
сан зор үлес қос ты. Қа зақ стан со ғыс тың қиын-
қыс тау жыл да рын да ауыл ша ру ашы лық жә не 
өнер кәсiп өнiмiн өндiрудiң iрi ба за сы на ай нал-
ды. Қа зақ стан нан 1 млн. 366 мың адам май дан ға 
ша қы ры лып, олар дың әрбiр екiншi ұрыс да ла-
сы нан орал ма ды. Ұрыс да ла сын да атой са лып, 
қа зақ хал қы ның атын шы ғар ған ба тыр ла ры мыз 
же тер лік. Жа уын гер лік ер лік те рі үшін жүз де ген 
мың қа зақ стан дық ме даль-ор ден дер мен ма ра-
пат тал са, 500-дей адам Ке ңес Ода ғы ның Ба ты-
ры, 100-ден ас там адам – Даңқ ор де ні нің то лық 
иеге рі атан ған. Төрт қа зақ стан дық екі мәр те Ке-
ңес Ода ғы ның Ба ты ры атан ды, олар – Тал ғат Би-
гел ди нов, Сер гей Лу га нс кий, Иван Пав лов жә не 
Лео нид Бе да. 

Ке ңес Ода ғы Ба тыр ла ры ның қа та рын да қа-
зақ тың екі қы зы – мер ген Әлия Мол да ғұ ло ва 
мен пу ле мет ші Мән шүк Мә ме то ва бар. Рей хс-
таг қа Же ңіс туын  тік кен дер дің бі рі – қа зақ  жі-
гі ті Ра хым жан Қош қар баев. Жау дың ты лын да 
пар ти зан дар дың қа та рын да да қа зақ стан дық тар 
шай қас қан. Со лар дың бі рі – Қа сым Қай се нов. 
Ал та ны мал қол бас шы, әс ке ри жа зу шы Бауыр-
жан Мо мы шұлын, 28 пан фи лов шы лар дың ер лі-
гін біл мейт ін қа зақ жоқ шы ғар.

1939 жыл дың де ре гі бо йын ша, біз дің рес-
пуб ли ка мыз да 6,2 мил лион адам тұ рып жат қан. 
Со ғыс жыл да ры Ке ңес Ар миясы ның қа та ры на 
1 мил лион 200 мың қа зақ стан дық ша қы рыл ған, 
20-дан ас там ат қыш тар ди ви зиясы мен бас қа да 
құ ры лым дар жа сақ тал ған. Фа шис тер мен бол ған 
шай қас тар да 328-ші, 310-шы, 312-ші, 314-ші, 
316-шы, 387-ші, 391-ші, 8-ші, 29-шы, 102-ші, 

405-ші ат қыш тар ди виясы, 100-ші жә не 101-ші 
ұлт тық, 81-ші, 105-ші, 106-шы ка ва ле рия лық 
ди ви зиялар, 74-ші жә не 75-ші те ңіз ат қыш тар 
бри га да сы, 209-шы Зай сан, 219-шы ми но мет-
тік, 85-ші зе нит тік, 662-ші, 991-ші жә не 992-ші 
авиация лық полк тер ерек ше көз ге түс ті. Май-
дан ға 14 100 жүк жә не же ңіл ав то кө лік, 1 500 
шын жыр та бан ды трак тор, 110 400 жыл қы, 16 
200 ар ба жө нел тіл ді. 

Қа зақ стан ар мия мен флот үшін офи цер лік 
кадр лар жә не ре зе рв тік күш тер да йын дауға да 
лайық ты үлес қос ты. 1941-1945 жыл да ры әс ке-
ри оқу орын да ры на 42 мың нан ас там жас қа зақ-
стан дық жол дан ды, ал Қа зақ стан ның аума ғын да 
сол жыл да ры жұ мыс іс те ген 27 әс ке ри оқу ор ны 
то лық емес мә лі мет бо йын ша 16 мың дай офи цер 
да йын дап шы ғар ған. 

Со ғыс тың тек май дан да ла сын да ға на емес, 
тыл да жүр ге ні мә лім. Гит лер лік тер КСРО-ның 
ба тыс ау дан да рын ба сып ал ған нан ке йін , Сі бір 
мен Қа зақ стан ның ел эко но ми ка сын да ғы ма ңы зы 
күрт арт қан. Жау дың қо лы на бер меу үшін со ғыс-
тың ал ғаш қы айла рын да өнер кә сіп тік кә сі по рын-
дар дың бар лы ғы тыл ға кө ші рі ле бас та ды. Қыс қа 
мер зім нің ішін де Қа зақ стан ның аума ғы на 142 кә-
сі по рын жай ғас ты рыл ды, 532 506 адам кө ші ріл ді. 
Оған қо са, жа ңа өнер кә сіп тік ны сан дар дың құ-
ры лыс та ры же дел де тіл ді. Со ғыс тың ал ғаш қы 1,5 
жы лын да Қа зақ стан да 25 кен ор ны мен шах та, 11 
кен байыту фаб ри ка ла ры, 19 жа ңа кө мір шах та сы, 
3 раз рез, 4 жа ңа мұ най ке ні ші мен Гурь ев те гі мұ-
най өң деу зауыты іс ке қо сыл ды.

Же ңіс ке Қа зақ стан ның ауыл ша ру ашы лы ғы 
да өз үле сін қос ты. Атап айт қан да, елі міз 30,8 
мил лион пұт ас тық, 14,4 мил лион пұт кар топ жә-
не кө кө ніс, 15,8 мил лион пұт ет, 3 194 мың цент-
нер сүт, 17,6 мың цент нер жүн бер ді. Бұл со ғыс қа 
де йін гі бес жыл да ғы көр сет кіш тен бір не ше есе 
көп. Рес пуб ли ка ның бар лық эко но ми ка сы әс ке-
ри «рель ске» қойыл ды: бей біт мақ сат та ғы шы-
ғыс тар ба рын ша қыс қар тыл ды, көп те ген кә сі по-
рын дар қор ға ныс өнім де рін шы ға ру ға кі ріс ті. Ер 
аза мат тар дың бә рі ар мия қа та рын да бол ған дық-
тан, зауыт тар да әйел дер, қа риялар, жа сөс пі рім-
дер ең бек ет ті. Ең бек тәр ті бі қа тайт ыл ды, жұ мыс 
уақы ты ұзар тыл ды. Ал ты ап та лық, 23 са ғат тық 
жұ мыс кү ні бе кі тіл ді, де ма лыс тар тоқ та тыл ды. 
Бі рақ еш кім қын жыл ған жоқ. Бү кіл ел «Бә рі де 
май дан үшін, бә рі де Же ңіс үшін!» де ген ұран-
мен ең бек ет ті.

Осын дай та ри хи де рек тер ді айта оты рып, 
оқу шы лар дың бей біт ші лік за ман да өмір сү ріп 
жат қан да рын тү сін ді ріп, ота ны на де ген сүйіс-
пен ші лі гін ояту, ең бек сүй гіш тік ке баулу. Жұ-
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мы ла кө тер ген жүк тің же ңіл екен ді гін дә ріп теп, 
оқу шы лар ды ұйым шыл бо лу ға ша қы ру. Алай да, 
соң ғы жыл дар тәжiри бесi көр сетiп отыр ған дай, 
ме ре кенiң ма ңы зын қо ғам дық са на да, әсiре се 
жас ұр пақ тың са на сын да тө мен деу үрдiсi бай қа-
ла ды. Бір жа ғы нан, мұн дай жағ дайды уа қыт тың 
өтуiмен, яғ ни жар ты ға сыр бұ рын ғы со ғыс тың қа-
һар ман ерлiк сал ты ның бiрте-бiрте кө мескiленiп 
ба ра жат қа ны мен тү сін ді ру ге бо ла ды. КСРО құ-
ла ған нан кейiн аза мат тық сәй кестiктiң өз ге руi 
де әр түрлi эт ни ка лық топ тар да әр қи лы қа был дау 
сезiмiн қо са туын дат ты. Екiншi жа ғы нан, ме ре-
кенi өткiзудiң бұ рын ғы идеоло гиялық маз мұ ны 
мен ны сан да ры ның әб ден ескiрiп, әрi уа қыт бол-
мы сы на сай кел меуі мә се ле ні күр де лендiре түс ті.

Адам зат та ри хын да ғы сұ ра пыл со ғыс бо лып, 
өш пес ізін қал дыр ған бұл күн нің ке лер ұр пақ қа 
бе рер са ба ғы мол. Ата ла ры мыз дың қа нын тө гіп, 
жа нын бе руі ар қы лы кел ген бұл ме ре ке нің ма ңы-
зын оқу шы лар ға жет кі зу, ұлт тық са на сы ның қа-
лып тас уына едәуір үлес қо са ды де ген ойда мын. 

Қа зақ та ри хын да ғы ерек ше орын ала тын 
ар наулы ме ре ке лер дің бі рі – Тәуел сіз дік кү ні. 
Тәуел сіз дік – қа зақ тың ға сыр лар бойы аң са ған 
ар ма ны. Сол ар ман ға же те міз бе, жет пей міз бе 
деп, же ту ден гө рі жет пеу кү ді гі ба сым бо лып 
тұр ған шақ та, үміт үзі ліп, қа ра ас пан тө ніп, күн-
нің жа ры ғын да, жылуын  да се зе ал май, күй зе ліп 
жүр ген кез де кел ген еге мен дік бұл. Сон дық тан 
еге мен дік де ген де, қа зақ тың тәуел сіз ді гі де ген-
де, бас қа дау лы, дү дә мал мә се ле лер дің бар лы-
ғы сап тыйылуы ке рек. Еге мен дік ен ді гі біз дің 
ұра ны мыз бо луы шарт. Се бе бі, бұл күн нің мә ні 
мен ма ңы зы на бас қа еш қан дай ар наулы күн жет-
пейді.

1986 жыл ғы 16 жел тоқ сан да Ке ңес үкі ме ті не 
қар сы бол ған кө те рі ліс қа зақ елі нің Тәуел сіз дік 
ал уына сеп ті гін ти гіз ді. Мың да ған қа зақ жас-
та ры алаң ға шы ғып, Тәуел сіз ел де өмір сүр гі сі 
ке ле тін ді гін ұран да ды. Бей біт мақ сат та бас тал-
ған ше ру дің аяғы қан ды қыр ғын ға ай нал ды. Ке-
ңес үкі ме ті тұ сын да бұл ше ру ді бұ зақы лар дың 
әре ке ті ре тін де, тіп ті «қа зақ ұлт шыл да ры» деп 
айып тауға де йін  бар ды. Осы ше ру де ерек ше бел-
сен ді лік көр се тіп, қыр шын нан қиыл ған жас та-
ры мыз да бар. Олар: Қай рат Рыс құл бе ков, Ер бол 
Сы па таев, Ляз зат Аса но ва, Сә би ра Мұ ха мед жа-
но ва. Қай рат Рыс құл бе ков ке кейiннен Ха лық қа-
һар ма ны де ген атақ берiлдi. Өт кен жы лы Ер бол 
мен Ләз зат қа Жар кент қа ла сын да ес ке рткiш ор-
на тыл ды.

Жел тоқ сан оқи ға сы бо йын ша тер геу ба-
ры сын да 99 адам сот тал ды, 264 адам жо ға ры 
оқу орын да ры нан, 758 адам ком со мол дан шы-

ға рыл ды. 1164 БЛКЖО мү ше сі не, 210 пар тия 
мү ше сі не әр түр лі жа за бе ріл ді, 52 адам КОКП 
қа та ры нан шы ға рыл ды. Іш кі іс тер ми ни ст рлі-
гі нен 1200 адам, Ден сау лық сақ тау жә не Кө лік 
ми ни стр лік те рі нен 309 адам жұ мыс тан бо са-
тыл ды, жо ға ры оқу орын да ры ның 12 рек то ры 
қыз ме ті нен алын ды. 

Осын дай қиын дық пен кел ген Тәуел сіз дік-
тің қа ді рін оқу шы лар ға тү сін ді ре бі луіміз қа жет. 
Өкі ніш ке қарай, қа зір гі уа қыт та бұл ме ре ке міз 
Жа ңа жыл дың та са сын да қа лып ба ра ды. Жыл 
са йын  бі рін ші жел тоқ сан нан бас тап кө ше лер ге 
жыл тыл да ған шам дар ілі ніп, мем ле кет тік ұйым-
дар ға ме ке ме ле рін сән деу ге жо ға ры дан бұй рық 
бе рі ле ді. «Ба лық ба сы нан ші ри ді» де мек ші, үкі-
мет те гі бас шы ла ры мыз осы лай іс тейт ін бол са, 
қиын дық пен кел ген тәуел сіз дік тің еш қан дай 
құ ны жоқ бол ға ны ма? Мем ле кет, қо ғам қай рат-
кер ле рі нің бі рі Мұх тар Ша ха нов осы ке лең сіз 
жайт  жай лы өлең де рін де қын жы ла жа за ды. Мы-
сал ға Мұх тар Ша ха нов аға мыз дың бір өле ңі нен 
үзін ді кел ті ре кет сем: 

Сәл аял дап, тағ зым ет пей бұл алаң нан өт пең дер.
Жел тоқ сан да ыз ғы рық тан тiтiркенiп көк пен бел,
Бұл жер, қал қам, ас қақ рух жа ры лы сы өт кен жер,
Қайта оян ған ұлт на мы сы қы зыл қан ға бөк кен жер.

Әр тәуел сіз дік ме ре ке сі са йын  осын дай өлең-
дер ді оқу шы лар ға оқыт сақ, көз де рі ашық, кө кі-
ре гі ояу, рух ты аза мат бо ла ры на се не мін. Се бе бі, 
рух – адам ның жан дү ниесі нің асыл қа сиеті. Рух-
ты адам – күш ті адам, рух сыз дың ерте ңі бұлың-
ғыр. Ұлт та сол сияқ ты, сол ұлт ты құ райт ын 
адам дар дың ру хы на қа рай ерек ше ле не ді. Ру хы 
күш ті ұлт күш ті де, рух сыз ха лық тың бо ла ша ғы 
жоқ. Ұлт тық са на-се зі мі же тіл ме ген ұлт тар күш-
ті ха лық тар дың шы ла уын да ке тіп, өзі нің ұлт тық 
бол мы сын жо ғал та ды. Бұл жа йын да Мұс та фа 
Шо қай ата мыз дың ке ре мет сө зі бар: «Ұлт тық 
рух сыз ұлт тың тәуел сіз ді гі бо луы мүм кін бе? Та-
рих он дай көр ген жоқ та, біл мейді де. Ұлт азат-
ты ғы – ұлт тық рух тың нә ти же сі. Ал ұлт тық рух-
тың өзі ұлт азат ты ғы мен тәуел сіз ді гі ая сын да 
өсіп да ми ды, же міс бе ре ді». Осы тұс та Ел ба сы-
мыз, ұлт көш бас шы сы Нұр сұл тан Әбішұлы На-
зар баев тың «Қа зақ стан ның бо ла ша ғы – жас тар-
дың қо лын да», – де ген сө зі бар. Де мек, елі міз дің 
бо ла ша ғы үшін ру хы мық ты, ұлт жан ды жас тар 
тәр бие леуі міз қа жет [6, 42-б.].

Тәр бие – ха лық тың ға сыр лар бойы жи нақ-
тап, ірік теп ал ған озық тә жі ри бе сі мен із гі қа-
сиет те рін жас ұр пақ тың бо йына сі ңі ру, қор ша-
ған ор та да ғы қа рым-қа ты на сын, дү ниета ны мын, 
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Ор та мек теп тер де ар наулы күн дер ді оқы ту дың тәр биесі мен мә ні

өмір ге де ген көз қа ра сын жә не со ған сай мі нез-
құлық қа лып тас ты руы [3, 7-б.]. Ұлтжан ды лық-
қа тәр бие лейт ін отан қор ғаушы лар кү ні, ну рыз 
ме ре ке сі, 16-жел тоқ сан ме ре ке сі т.б ме ре ке лік 
ар наулы күн дер жас ұр пақ тың бо йына ота нын 
қор ғау дың мін дет еке нін, тәуел сіз дік осы мем-
ле кет тің бас ты же мі сі еке нін тү сін ді ріп, жас-
тар ға пат риот тық са на қа лып тас ты ру дың не гі зі 
бо ла ды. Жал пы адам бо йын да 1842 қа сиет бол-
са, оның 187-сі жа ғым ды. Оның 30-дайы бас-
тауыш сы нып та қа лып та суы тиіс. Пат риот тық 
тәр бие мен ұлтара лық қа ты нас тар ды қа лып тас-
ты ру үшін оқу шы лар ды өз Ота ны ның мүд де сі-

не қыз мет ету ге, Отан та ри хы мен мә де ниетін, 
салт – дәс тү рін құр мет теуге, от ба сын, ту ған же-
рін сүюге тәр бие леуі міз ке рек. Өз елі нің та би ға-
тын сүю, та ри хын құр мет теу, оқу шы ның кө ңіл 
кү йіне әсер етіп, Отан ға де ген сүйіс пен ші лі гін 
арт ты ра ды [4. 56-57-б.].

Қо ры та кел ген де, ор та мек теп те ар наулы 
күн дер ді оқы ту – оқу шы лар дың бо йын да ғы тек 
қа на жа ғым ды қа сиет те рін оят уына әсер ете ді. 
Та ри хын біл ме ген адам бо ла шақ қа бағ дар ұс тай 
ал май ды. Ен де ше, оқу шы лар ға та ри хи төл ме ре-
ке ле рі нің мән-ма ғы на сын ұғын ды рып, мақ тан 
тұт уына тәр бие леуі міз қа жет. 
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Абаева М.Д.

Экс по зи ци он ная ст рук ту ра  
му зей но-ме мо ри ально го  

комп лек са жертв по ли ти чес ких 
реп рес сий и то та ли та риз ма 

«АЛ ЖИР»

В дан ной статье расс мот ре ны ис то рия фор ми ро ва ния и экс по зи-
ци он ная ст рук ту ра му зей но-ме мо ри ально го комп лек са жертв по ли-
ти чес ких реп рес сий и то та ли та риз ма «АЛ ЖИР». В статье ох ва че ны 
пе ри оды вре ме ни на чи ная с об ра зо ва ния «26-ой точ ки» по сел ка труд-
по се ле ния 3 де каб ря 1937 го да, до отк ры тия му зея по по ру че нию 
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Ка за хс тан Н.А. На зар баева в 2007 го ду 31 
мая. Ав тор опи сы вает осо бен нос ти ос нов ной экс по зи ции, ко то рая 
пос вя ще на ис то рии воз ник но ве ния, раз ви тия и упад ка сис те мы исп-
ра ви тель но-тру до вых ла ге рей, важ ней шей сос тав ляющей, го су да рст-
вен ной ма ши ны в 1930–50-е гг., ее по ли ти чес кой, ад ми нист ра тив ной 
и эко но ми чес кой ро ли. Ав тор де таль но опи сы вает каж дую ком по зи-
цию. Осо бое вни ма ние ав тор уде ляет мо ну мен ту «Ар ка скор би», ав-
то ром ко то ро го яв ляет ся из ве ст ный ка за хс танс кий ар хи тек тор и ди-
зай нер Са кен На ры нов. 

Клю че вые сло ва: то та ли та ризм, комп лекс, экс по зи ция, «Ар ка 
скор би».

Abayeva M.D.

Expositional structure of museum 
memorial complex of political 
repressions and totalitarianism 

victims

This article describes the history and expositional structure of museum 
memorial complex of political repressions and totalitarianism victims. It 
covers the period of time since the formation of «the 26th point of» village 
of labor camps before the opening of the museum on behalf of the Presi-
dent of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev in 2007 on 31 May. The author 
describes the main features of the exhibition is dedicated to the history 
of the origin, development and decline of the system of labor camps the 
most important component, the state machine in the 1930-50 its politi-
co-administrative and economic role. The author describes in detail each 
composition. Particular attention is paid to the monument «Arch of sorrow» 
authored by famous Kazakhstani architect and designer Saken Narynov.

Key words: totalitarianism, complex, exposition, «Arch of sorrow».

Абаева М.Д.

Саяси қу ғын-сүр гін  
құр бан да ры ның «АЛ ЖИР»  

ме мо ри ал ды мұ ра жай  
ке ше ні нің экс по зи циялық  

құ ры лы мы

Бұл ма қа ла да саяси құ ғын-сүр гін құр бан да ры ның «Ал жир» ме мо-
ри ал ды мұ ра жай ке ше ні нің экс по зи циялық құ ры лы мы мен мұ ра жай-
дың құ ры лу мен да му та ри хы си пат тал ған. 1937 жы лы 3 жел тоқ сан 
«26-нүк те» ең бек кен ті нің қа лып та сып, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
Пре зи ден ті Н.Ә.На зар баев тің бұй ры ғы мен 2007 жыл дың 31 ма-
мырын да мұ ра жай дың ашы луы уа қыт ара лы ғын қам ти ды. Ав тор 
1930-50-шы жыл да ры мем ле кет тік ма ши на ның ең ма ңыз ды құ рам-
дас бө лі гі ең бек ла гер ле рі нің кү шейту мен құл ды рау та ри хы, оның 
саяси-әкім ші лік жә не эко но ми ка лық рө лі не ар нал ған экс по зи цияның 
ерек ше лік те рін си пат та ған. Ав тор, әр ком по зи цияға ерек ше на зар ау-
дар ған. Әсі ре се, бел гі лі қа зақ стан дық сәу лет ші әрі ди зай нер Сә кен 
На ры нов тың «Қай ғы Aрка сы» ком по зи циясы на ерек ше кө ңіл бөл ген.

Түйін сөз дер: то та ли та ризм, ке шен, экс по зи ция, «Қай ғы ар ка сы».
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«Ак мо линс кий ла герь жен из мен ни ков Ро ди ны» – круп-
ней ший женс кий ла герь на тер ри то рий СССР в эпо ху то та ли-
та риз ма. «АЛ ЖИР», по лу чил ши ро кую из ве ст нос ть за пре де-
ла ми Рес пуб ли ки. Имен но в этот ла герь при во зи ли ни в чем не 
по вин ных жен щин, не со вер шив ших ни ка ко го прес туп ле ния, 
жен щин, ко то рые долж ны бы ли от бы вать на ка за ние за то, что 
бы ли близ ки ми тех, ко го об ви ня ли в из ме не ро ди не со все го 
Со ве тс ко го Союза.

По ло жил на ча ло мас со вым реп рес сиям про тив ЧСИР – чле-
нов се мей из мен ни ков Ро ди ны, при каз НКВД СССР № 00486 
от 15 ав гус та 1937 го да. Имен но для них на ос но ва нии дан но го 
при ка за НКВД от 3 де каб ря 1937 го да на ба зе так на зы ваемой 
«26-ой точ ки», по сел ка труд по се ле ния бы ло об ра зо ва но Ак мо-
линс кое спе цот де ле ние Кар ла га НКВД. Пер вая пар тия жен щин 
с деть ми от од но го до трех лет при бы ла в Ак мо линск 6 ян ва ря 
1938 го да. Жен щин при во зи ли в АЛ ЖИР со всех кон цов ст ра-
ны: из Моск вы, Ле ни нг ра да, Ук ра ины, Гру зии, Ар ме нии, Сред-
ней Азии. Свы ше 18 ты сяч жен щин прош ли эта пом, а око ло 8 
ты сяч жен щин от бы ва ли срок в «АЛЖИРе». В ос нов ном это 
бы ли же ны из ве ст ных го су да рст вен ных, по ли ти чес ких и об ще-
ст вен ных деяте лей, име на ко то рых ши ро ко из ве ст ны на всем 
пост со ве тс ком прост ранс тве.

Пос ле об ре те ния Не за ви си мос ти в 1993 г. был при нят «За-
кон о реаби ли та ции жертв мас со вых по ли ти чес ких реп рес сий», 
ко то рый стал пер вым ша гом в реаби ли та ции жертв. В 1997 г. 
в чес ть 70-ле тия с мо мен та на ча ла по ли ти чес ких реп рес сий, 
унес ших жиз ни не ви нов ных лю дей вы шел «Указ об установ ле-
нии дня па мя ти жертв по ли ти чес ких реп рес сий – 31 мая». Пос-
ле об ре те ние Ка за х станом Не за ви си мос ти, во мно гих го ро дах 
и по сел ках Рес пуб ли ки Ка за хс тан бы ли возд виг ну ты ме мо ри-
альные комп лек сы, мо ну мен ты, па мят ные зна ки жерт вам по ли-
ти чес ких реп рес сий со ве тс кой эпо хи. Од ним из них стал и «му-
зей но-ме мо ри аль ный комп лекс жертв по ли ти чес ких реп рес сий 
и то та ли та риз ма АЛ ЖИР».

Для ис пол не ния по ру че ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Ка за хс-
тан Н.А. На зар баева по станов ле нием аки ма та го ро да Астаны от 
26 фев ра ля 2007 го да № 27 – 173п мес том рас по ло же ния му зея 
ста ла тер ри то рия быв ше го пе чаль но из ве ст но го Ак мо линс ко-

ЭКС ПО ЗИ ЦИ ОН НАЯ 
СТ РУК ТУ РА МУ ЗЕЙ-

НО-МЕ МО РИ АЛЬНО ГО 
КОМП ЛЕК СА ЖЕРТВ 

ПО ЛИ ТИ ЧЕС КИХ  
РЕП РЕС СИЙ 

И ТО ТА ЛИ ТА РИЗ МА  
«АЛ ЖИР»
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Экс по зи ци он ная ст рук ту ра му зей но-ме мо ри ально го комп лек са жертв по ли ти чес ких  реп рес сий ...

го ла ге ря жен из мен ни ков Ро ди ны. Хо те лось бы 
под черк нуть, что еще до соз да ния комп лек са по 
ини ци ати ве ге не раль но го ди рек то ра «Ак мо ла-
Фе никс» Ива на Ива но ви ча Шар фа был соз дан 
му зей под отк ры том не бом в се ле Ма ли нов ка 
– «Ал лея па мя ти» или «Ал лея слез». 18 ок тяб-
ря 1989 го да, по ини ци ати ве И.И. Шар фа, втай-
не был установ лен «па мят ник жерт вам Реп рес-
сий 30-50 го дов». «Ал лея па мя ти» и «Па мят ник 
жерт вам Реп рес сий» яв ляют ся час тью комп лек-
са. Так, в 35 ки ло мет рах от Астаны, в Ак мо-
линс кой об лас ти в се ле Ма ли нов ка, пе ре име-
но ван ным ны не в се ло Ак мол, 31 мая 2007 го да 
сос тоя лось тор жест вен ное отк ры тие «Му зей но-
ме мо ри ально го комп лек са жертв по ли ти чес ких 
реп рес сий «АЛ ЖИР», в ко то ром жен щи ны, не 
со вер шив ни ка ко го прес туп ле ния, долж ны бы-
ли от бы вать на ка за ние за то, что бы ли ма те ря ми, 
же на ми, сест ра ми и до черь ми тех, ко го об ви ня-
ли в из ме не ро ди не. 

Му зей но-ме мо ри аль ный комп лекс жертв 
по ли ти чес ких реп рес сий и то та ли та риз ма 
«АЛ ЖИР» вк лю чает в се бя му зей, мо ну мент 
«Ар ка скор би», ме мо ри ал «Сте на Па мя ти» 
с име на ми 7620 по гиб ших уз ниц ла ге ря, две 
скульптур ные ком по зи ции «От чаяние и бес-
си лие», «Борь ба и на деж да», сте ла «Сле зы», 
ба рак, «Ста ли нс кий ва гон», парк «Алаш» две 
ал леи, и сам му зей.

Идей ным и ху до же ст вен ным ав то ром «му-
зей но-ме мо ри ально го комп лек са АЛ ЖИР» яв-
ляет ся из ве ст ный ар хи тек тор и ди зай нер Са кен 
На ры нов. Му зей но-ме мо ри аль ный комп лекс 
отк ры вает ся мо ну мен том «Ар ка скор би», сим-
во ли зи рую щим вход в свя щен ную зем лю, где 
проис хо дит вс тре ча двух ми ров – жи вых и 
мерт вых, вс тре ча прош ло го и нас тояще го. Сос-
тоящая из ар ки тем но го гра ни та под сталь ным 
кру же вом ку по ла, се ман ти чес ки оз на чает вход в 
сак ральное «прост ранс тво скор би и, воз мож но, 
рас кая ния, ви ны пе ред без вин но пост ра дав ши ми 
людь ми». Ку пол, по мне нию ав то ра, как и шар, 
не имеет ни на ча ла, ни кон ца и яв ляет ся вы ра же-
нием скор би о без вин но реп рес си ро ван ных. 

Ком по зи ции «От чаяние и бес си лие», «Борь-
ба и на деж да» яв ляют ся от ра же нием скор би и 
пе ча ли. Пер вая ком по зи ция оли цет во ряет от-
чаяние – муж чи на, опус тив ший го ло ву от тя-
же лой учас ти. А нап ро тив си дит жен щи на, под-
няв шая го ло ву вверх. Она обес си ле на, но не 
слом ле на. Так же по соль ст ва ми иност ран ных 
го су да рс тв в це лях уве ко ве чи ва ния па мя ти жен-
щин 62-х на циональ ностей установ ле ны па мят-
ные зна ки, ко то рые бы ли уз ни ца ми АЛЖИРа. 

На сте ле «Сле зы» изоб ра же ны кар та ГУЛАГа и 
наз ва ния 11 ла ге рей, рас по ло жен ных на тер ри-
то рии Ка за х стана и под чи нен ных Кар ла гу. Еще 
од ной уни каль ной ком по зи цией яв ляет ся ба рак, 
где жи ли уз ни цы. Жен щи ны ст роили для се бя 
ба ра ки с плос ки ми кры ша ми из са ма на, ко то-
рые отап ли ва лись ка мы шом. Каж дый ба рак был 
расс чи тан при мер но на 200–300 че ло век. Умень-
шенная фор ма ба ра ка, зда ния, в ко то ром жи ли 
зак лю чен ные жен щи ны, так же предс тав ле на в 
за ле му зей но-ме мо ри ально го комп лек са. Внут-
ри умень шенно го ба ра ка, предс тав ле на диора-
ма «Изъятие де тей у уз ниц ла ге ря АЛ ЖИР», 
ав то ром яв ляет ся Член Союза ху дож ни ков Рес-
пуб ли ки Ка за хс тан Баг ра мов Игорь Ма ра то вич. 
Еще од ним из уни каль ных экс по на тов му зея яв-
ляет ся «Ста ли нс кий ва гон» или «крас ну ха», из-
го тов лен ный в 1927 го ду в г. Одес са. В этих ва-
го нах вез ли жен щин, со всех кон цов Со ве тс ко го 
Союза. Свы ше 70-ти зак лю чен ных по ме ща ли в 
один ва гон.

Му зей в сос та ве комп лек са ре шен в ви де усе-
чен но го ко ну са с отк ры тым проз рач ным вер хом. 
В се ман ти ке му зея ав тор от тал ки вал ся от об ра-
за тра ди ци он ных сак раль ных пост роек Сред ней 
Азии и Ка за х стана (свя ти лищ, кур га нов, по ми-
наль ных пост роек), но в сов ре мен ных фор мах. 
Зда ние вы пол не но в фор ме усе чен но го ко ну са, 
в ла ко нич ном сти ле. В зда нии нет окон, свет па-
дает на экс по на ты свер ху, слов но при под ни мая 
за ве су над тай ной. Ав тор, зас лу жен ный ар хи тек-
тор РК, Пре зи дент Меж ду на род ной ас со циации 
Союза Ар хи тек то ров Се рик Рус там бе ков.

Му зей на чи нает ся с тон не ля дли ной в 12 
мет ров, на сте нах ко то ро го изоб ра же ны тра ги-
чес кие мо мен ты из жиз ни уз ниц. Ав то ром яв-
ляет ся Пред се да тель Прав ле ния Союза ху дож-
ни ков Астаны С.Сма гу лов. Тон нель вы во дит 
по се ти те ля в экс по зи ци он ный зал цо коль но го 
эта жа, в цент ре ко то ро го на хо дит ся ком по зи ция 
вы пол нен ная Е.Ту сип бе ко вым и М.Ал да бер ге-
но вым. Ком по зи ция на зы вает ся «Цве ток па мя-
ти», про би вающий ся ск возь гра нит ный ка мень 
цве ток жиз ни, все ляющая на деж ду. В цент ре ат-
риума рас по ло же на ком по зи ция «Сво бо да и не-
во ля», оли цет во ряет судь бы тех, кто на ве ки ос-
тал ся уз ни ца ми «АЛЖИРа», и тех, кто выр вал ся 
на сво бо ду. 

Соб ра ние му зей но-ме мо ри ально го комп лек-
са АЛ ЖИР вк лю чает в се бя ар хив до ку мен тов, 
пи сем, вос по ми на ний быв ших уз ниц; кол лек-
цию лич ных ве щей, при над ле жав ших им и свя-
зан ных с ис то рией пре бы ва ния в зак лю че нии. 
Фон ды Му зея ре гу ляр но по пол няют ся но вы ми 
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экс по на та ми – фо тог ра фиями, кар ти на ми, до ку-
мен та ми, пред ме та ми ла гер но го бы та.

Экс по зи ция му зея пос вя ще на ис то рии воз-
ник но ве ния, раз ви тия и упад ка сис те мы исп-
ра ви тель но-тру до вых ла ге рей, важ ней шей 
сос тав ляющей го су да рст вен ной ма ши ны в 
1930–50-е  гг., ее по ли ти чес кой и ад ми нист ра-
тив ной и эко но ми чес кой ро ли. В за лах му зея 
так же предс тав ле ны судь бы раз лич ных лю дей, 
став ших жерт ва ми реп рес сив ной по ли ти ки и 
ока зав ших ся в зак лю че нии. Од на из глав ных за-
дач пос тоян ной экс по зи ции му зея – выс ве тить 
те му сох ра не ния ис то ри чес кой па мя ти, об ра тить 
вни ма ние на ос мыс ле ние прош ло го, и на осоз-
на ние за дач завт раш не го дня. Экс по зи ция му зея 
рас по ло же на по пе ри мет ру за ла, что вов ле кает 
по се ти те ля в замк ну тый круг и пог ру жает в ис-
то ри чес кое прош лое.

Ос нов ная экс по зи ция му зея сос тоит из двух 
раз де лов. В пер вом раз де ле «По ли ти чес кая ис-
то рия Ка за х стана ХІХ-ХХ вв.» предс тав лен гер-
ба ми ка за хс танс ких об лас тей, ко пиями ста рин-
ных до ку мен тов, устанав ли вающих прин ци пы 
уп рав ле ния ка за хс ки ми зем ля ми, и све де ниями 
о пер вых бор цах за сво бо ду и не за ви си мос ть,  
пред во ди те лях на циональ но-ос во бо ди тельных 
дви же ний. Здесь же от ра же ны со бы тия 
 станов ле ния Со ве тс кой влас ти в Ка за х стане, 
кол лек ти ви за ция, го лод 30-х го дов и др., вп лоть 
до де каб рьс ких со бы тий 1986 го ду. Час ть экс-
по зи ции сос тав ляют фо тог ра фии и до ку мен ты 
(ко пии лич ных дел, лис тов доп ро са и об ви ни-
тель ных зак лю че ний) реп рес си ро ван ных го су-
да рст вен ных и по ли ти чес ких деяте лей Ка за х-
стана: Ту ра ра Рыс ку ло ва, Ныг ме та Нур ма ко ва, 
Те мир бе ка Жур ге не ва и др., а так же из ве ст ных 
поэ тов и пи са те лей: Са ке на Сей фул ли на, Бей-
мбе та Май ли на, Жу суп бе ка Аймауто ва и др. Во 
вто ром раз де ле «Уз ни цы Ал жи ра» предс тав ле на 
ис то рия ла ге ря. Здесь предс тав ле ны: инс тал ля-
ции «Око вы» с под лин ной дверью следст вен-
но го изо ля то ра 30-х го дов, ав то ром ко то ро го 
яв ляет ся Е.Ту сип бе ков, диора ма «АЛ ЖИР», по-
ве ст вующая о тру до вых буд нях уз ниц ла ге ря, 
ре ко нст рук ции фраг мен тов ла гер ной швей ной 
фаб ри ки, ка би не та сле до ва те ля и ба ра ка. Ос но ву 

экс по зи ции сос тав ляют фо тог ра фии, до ку мен-
ты, вос по ми на ния, лич ные ве щи уз ниц АЛЖИРа 
и их де тей.

В ма лом за ле «Ск возь му ки ада» всес то рон-
не раск ры ты ге но цид то та ли тар ной сис те мы 
про тив собст вен но го на ро да: го лод 1932-1933 
го дов, тра ги чес кие пос ледс твия Се ми па ла ти-
нс ко го ядер но го по ли го на и Аф га нс кой вой ны, 
эко ло ги чес кая ка та ст ро фа Ара ла, Цент раль ное 
мес то за ни мает те ма не за ви си мос ти, ко то рой 
пос вя щен раз дел «Ата-ба ба ар ма ны» (Меч ты 
пред ков).

В ма лом за ле «Мы сви де тель ст вуем...» пос-
вя щен ном жен щи нам-уз ни цам, предс тав ле ны 
фо тог ра фии, ар хив ные до ку мен ты, лич ные ве-
щи жен щин. Это же ны ве ли ких по ли ти чес ких 
и об ще ст вен ных деяте лей: Гул жа мал Май ли на, 
Ази за Рыс ку ло ва, Да меш Жур ге но ва, Зуф нин 
Нур ма ко ва, а так же ши ро ко из ве ст ная пе ви ца 
Ли дия Рус ла но ва, акт ри сы не мо го ки но Ра хи ля 
Пли сец кая, Ли дия Френ кель и дру гие, ко то рые, 
нес мот ря на все тя го ты ла гер ной жиз ни, ос та-
лись вер ны своим род ным и близ ким. Все го на 
выс тав ке предс тав ле ны лич ные ве щи и фо тог-
ра фии 16 жен щин-уз ниц. Му зей ор га ни зует ста-
ционар ные и пе ред виж ные выс тав ки на ос но ве 
фон до вой кол лек ции и в сот руд ни чест ве с дру-
ги ми му зеями, ар хи ва ми, инс ти ту та ми, об ще ст-
вен ны ми ор га ни за циями, куль турны ми и об ра-
зо ва тель ны ми цент ра ми, цент ра ми.

Ос нов ная и глав ная за да ча «Му зей но-ме мо-
ри ально го комп лек са АЛ ЖИР» – стать данью 
па мя ти жен щин и всем, кто пост ра дал от то та ли-
та риз ма в раз ные го ды.

На про тя же нии 10 лет, еже год но, 31 мая, в 
День па мя ти жертв по ли ти чес ких реп рес сий в Рес-
пуб ли ке Ка за хс тан му зей АЛ ЖИР про во дит це ре-
мо нию воз ло же ния цве тов и ми ну ту мол ча ния.

«Му зей но-ме мо ри аль ный комп лекс жертв по-
ли ти чес ких реп рес сий «АЛ ЖИР» не толь ко дань 
ува же ния тем, кто пост ра дал от то та ли тар но го ре-
жи ма, но и на зи да ние по том кам. Ведь, как ска зал 
Н.А. На зар баев, «Без прош ло го нет бу ду ще го». 
Эти сло ва, ска зан ные на шим пре зи ден том, яв-
ляют ся ос но вой го су да рст вен ной по ли ти ки и на-
циональ но го са мо соз на ния ка за хс тан цев. 
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Ха ли лов К.

Эво лю ция идеоло гии  
ли бе ра лиз ма от эпо хи  

Прос ве ще ния  
до Ве ли кой Деп рес сии

В статье ав тор исс ле дует эта пы эво лю ции ли бе ра лиз ма от эпо-
хи Прос ве ще ния до Ве ли кой Деп рес сии. Ос но вой для воз ник но ве-
ния ли бе ра лиз ма пос лу жи ли идеи фи ло со фов эпо хи Прос ве ще ния 
Д.  Лок ка, Ш. Мон тес кье, Т. Джеф фер со на, А. Сми та, И. Кан та ко-
то рые сфор му ли ро ва ли фун да мен тальные ли бе раль ные прин ци пы: 
пра во на жиз нь, пра во на сво бо ду, пра во на част ную собст вен ность. 
Ав тор ут ве рж дает, что в эпо ху Прос ве ще ния ме няет ся соз на ние 
лю дей, лю ди на чи нают ве рить в прог ресс и свя зы вают его со сво-
бо дой лич нос ти. Ли бе ра лизм во мно гом яв ляет ся от ве том на вы зов 
но вой ин ду ст риаль ной ци ви ли за ции. Ли бе раль ные идеи пос те пен но 
 стано вят ся прог рам мой со ци ально-эко но ми чес ко го раз ви тия в пе ре-
до вых ст ра нах. Ли бе раль ные идеи ме няют об лик ми ра, при во дят к 
вз ры ву эко но ми чес ко го раз ви тия. В кон це XIX – в на ча ле XX ве ка 
идеоло гия ли бе ра лиз ма под вер гает ся су ще ст вен ной кор рек ти ров ке. 
Ос нов ной прин цип клас си чес ко го ли бе ра лиз ма – нев ме ша тель ст во 
го су да рс тва и сво бод ная кон ку рен ция, ус ту пает мес то необ хо ди мос-
ти вме ша тель ст ва в эко но ми чес кие и со ци альные про цес сы. Этот тип 
ли бе ра лиз ма по лу чает наз ва ние неоли бе ра лиз ма.

Клю че вы сло ва: ли бе ра лизм, прос ве ще ние, сво бо да, пра ва че ло-
ве ка, ли бе раль ная де мок ра тия, неоли бе ра лизм.

Khalilov K.

Evolution of liberal ideology 
from the epoch of Enlightenment 

to Great depression

In the article the author investigates the stages of evolution of liberal-
ism from the epoch of Enlightenment to Great Depression. For the origin of 
liberalism the ideas of philosophers of epoch of Enlightenment John Locke, 
Baron de Montesquieu, Thomas Jefferson, Adam Smith, Immanuel Kant 
served basis that set forth fundamental liberal principles: rights on life, lib-
erty and property. The author asserts that consciousness of people changes 
in the epoch of Enlightenment, people begin to believe in progress and 
bind it to individual freedom. Liberalism in a great deal is an answer fro 
the call of new industrial civilization. Liberal ideas gradually become the 
program of socio-economic development in front-rank countries. At the 
end of XIX – at the beginning of XX centuries the ideology of liberalism is 
exposed to substantial adjustment. Basic principle of classic liberalism is 
non-interference of the state and free competition yield place of necessity 
of interference with economical and social processes. This type of liberal-
ism gets the name of neoliberalism.

Key words: Liberalism, Enlightenment, freedom, human rights, liberal 
democracy, neoliberalism.

Ха ли лов К.

Ағартушылық дәуірінен  
Ұлы Депрессия дәуіріне дейінгі 

либерализм идеологиясының 
эволюциясы

Ма қа ла да ав тор ли бе ра лизм нің дам уын  Ағар ту шы лық ке зең-
нен Ұлы то қы рау ке зе ңі не де йін  қа рас тыр ған. Ли бе ра лизм нің пай да 
болуын  ағар ту шы лық ке зе ңін де гі Д. Локк, Ш. Мон тес кье, Т. Джеф-
фер сон, А.Смит, И. Кант сын ды фи ло соф тар дың ой-тұ жы рым да ры-
мен бай ла ныс ты ра оты рып, олар дың өмір сү ру, ер кін дік, же ке мен шік 
құ қық та ры тұр ғы сын да қа лып тас тыр ған не гіз гі ли бе рал дық ұстаным-
да рын баян ете ді. Ав тор дың ойын ша, Ағар ту шы лық ке зе ңін де адам-
дар дың са на-се зі мі өз ге ре ді, олар прог рес ке се не бас тайды жә не 
оны тұл ға ның ер кін ді гі мен бай ла ныс ты ра ды. Ли бе ра лизм – бұл жа ңа 
ин ду ст риал ды да му ға ба ғыт тал ған жа уап . Ли бе ра лизм – ал дың ғы қа-
тар да ғы да му шы мем ле кет тер дің бағ дар ла ма сы на айна лып отыр. Ли-
бе рал ды идея лар – әлем бей не сін өз гер ту де, эко но ми ка лық да му дың 
ал ғы шар ты на айна лып отыр. XIX ға сыр дың аяғы мен XX ға сыр дың 
ба сын да ли бе ра лизм идиоло гиясы на бір ша ма тү зе ту лер жа сал ды. 
Клас си ка лық ли бе ра лизм нің не гіз гі ұстаны мы мем ле кет ті ара лас тыр-
мау жә не ер кін бә се ке лес тік. Эко но ми ка лық пен әлеу мет тік үде ріс тің 
ара лас уын  қа жет ет уіне орын бе ре ді. Бұл ли бе ра лизм нің тү рі неоли-
бе ра лизм де ген атау ға ие бол ды. 

Түйін сөз дер: Ли бе ра лизм, Ағар ту шы лық, адам құ қы ғы, ли бе рал-
ды эко но ми ка, неоли бе ра лизм.
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Од ним из зна чи тель ных дос ти же ний эпо хи Прос ве ще ния 
в Ев ро пе яв ляет ся соз да ние идеоло гии ли бе ра лиз ма. В XVIII 
ве ке в Анг лии ут ве рж дает ся но вый со ци ально-эко но ми чес кий 
ст рой – ка пи та лизм, ко то рый тре бо вал но вой идеоло гии, но-
вой фи ло со фии, но вых вз гля дов на об ще ст во и че ло ве ка. Та кой 
идеоло гией  стано вит ся Ли бе ра лизм, став ший от ве том на вы зов 
за рож даю щей ся ин ду ст риаль ной ци ви ли за ции [1, с. 96-103]. 
XVIII век при ня то на зы вать в Ев ро пе эпо хой Прос ве ще ния. Эта 
эпо ха ког да на сме ну ре ли ги оз ным и по ли ти чес ким ав то ри те-
там при хо дят фи ло со фы. Их влия ние на лю дей бы ло нас только 
ши ро ким и силь ным, что сов ре мен ни ки счи та ли, что на сме ну 
ре ли гии приш ла эпо ха Ра зу ма. Науч ные зна ния, ко то рые рань-
ше бы ли сфе рой толь ко уче ных, ста ли ин те ре со вать всех лю-
дей, их на ча ли расп рост ра нять в своих кни гах пуб ли цис ты и 
пи са те ли, они ста ли дос тоя нием ши ро кой пуб ли ки. В ре зуль та-
те мож но го во рить об из ме не нии соз на ния ог ром ной мас сы лю-
дей. Предс та ви те ли Прос ве ще ния ут ве рж да ли, что мир мож но 
из ме нить, пе реуст роить, для это го необ хо ди мо ра ве нс тво, сво-
бо да и об ра зо ва ние. Об ра зо ва ние и сво бо да мыс лей счи та лись 
глав ны ми средс тва ми об ще ст вен но го прог рес са [2, с. 385-388].

Воз ник шие в Анг лии в XVIII ве ке ли бе раль ные идеи 
 стано вят ся по пу ляр ны ми и в ст ра нах За пад ной Ев ро пы, преж-
де все го во Фран ции, Гер ма нии и в США. Фи ло со фы этих ст ран 
внес ли су ще ст вен ный вк лад в даль нейшее раз ви тие ли бе раль ной 
идеоло гии. Фи ло со фы Д. Локк, Ш. Мон тес кье, Т. Джеф фер сон, 
А. Смит, Д. Юм, И. Кант, В. Гум боль дт сфор му ли ро ва ли фун да-
мен тальные ли бе раль ные прин ци пы: пра во на жиз нь, пра во на 
лич ную сво бо ду, пра во на част ную собст вен ность ко то рые дек-
ла ри ро ва ли по ли ти чес кую, эко но ми чес кую и со ци альную сво бо-
ду. В чис ле ис то ри чес ких со бы тий, ока зав ших влия ние на раз ви-
тие идей, яв ляют ся: Анг лий ская бур жуаз ная ре во лю ция, вой на за 
не за ви си мос ть в США, Ве ли кая Фран цузс кая ре во лю ция. Участ-
ни ки бур жуаз ных ре во лю ций в Анг лии ис поль зо ва ли мно гие 
прин ци пы ли бе ра лиз ма, а позд нее, одер жав по бе ду, соз да ва ли 
свои по ли ти чес кие сис те мы в соот ве тс твии с идеями ли бе ра лиз-
ма. Наибо лее пол но это проис хо ди ло в США. Пер вым по доб ным 
до ку мен том ста ла «Дек ла ра ция не за ви си мос ти США», на пи сан-
ная Т. Джеф фер се ном в 1776 го ду. В хо де Ве ли кой Фран цузс кой 
ре во лю ции бы ла при ня та «Дек ла ра ция че ло ве ка и граж да ни на». 

ЭВО ЛЮ ЦИЯ  
ИДЕОЛО ГИИ  

ЛИ БЕ РА ЛИЗ МА  
ОТ ЭПО ХИ  

ПРОС ВЕ ЩЕ НИЯ ДО  
ВЕ ЛИ КОЙ ДЕП РЕС СИИ
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Эво лю ция  идеоло гии  ли бе ра лиз ма  от эпо хи  Прос ве ще ния до  Ве ли кой Деп рес сии

В ре зуль та те сфор ми ро ва лось клас си чес кое по ни-
ма ние ли бе ра лиз ма. Ли бе ра лизм (от ла ти нс ко го 
сло ва liberalis – сво бод ный, при су щий сво бод-
но му че ло ве ку). – дос та точ но ши ро кое идей ное 
фи ло со фс кое и со ци ально-по ли ти чес кое те че ние, 
про во зг ла шающее не зыб ле мос ть прав и ин ди ви-
ду аль ных сво бод че ло ве ка [3, с. 151]. В ли бе ра-
лиз ме мож но вы де лить сле дующие докт ри ны: 
по ли ти чес кая докт ри на про во зг ла шает, что от-
дель ные лич нос ти вы ше об ще ст ва и го су да рс тва 
и яв ляют ся ос но вой за ко на и об ще ст ва. Го су да-
рс тво и об ще ст вен ные инс ти ту ты су ще ст вуют, 
что бы спо со бс тво вать на де ле нию граж дан реаль-
ной влас тью. Глав ным мо мен том в по ли ти чес кой 
докт ри не ли бе ра лизмa яв ляют ся ин ди ви дуализм, 
пра ва и сво бо ды че ло ве ка.

По ли ти чес кая идеоло гия клас си чес ко го ли-
бе ра лиз ма ут ве рж дает граж данс кие пра ва и по-
ли ти чес кую сво бо ду. Клас си чес кий ли бе ра лизм 
был ориен ти ро ван на но вый тип об ще ст ва, пра-
ви тель ст ва и по ли ти чес ких от но ше ний ко то рые 
появи лись в от вет на ин ду ст риальную ре во лю-
цию и ур ба ни за цию. 

Ос нов ны ми по ли ти чес ки ми идеями ли бе ра-
лиз ма яв ляют ся: 

– при вер жен нос ть пар ла мен та риз му;
– раз де ле ние влас тей, плю ра лизм, вер хо ве-

нс тво за ко на;
– ува же ние дос тоинс тва че ло ве чес кой лич-

нос ти;
– рас ши ре ние прак ти ки пле бис ци тар ной де-

мок ра тии;
– кон ку рен ция элит;
– комп ро мисс, кон сен сус в ре ше нии по ли ти-

чес ких проб лем [3, с. 152]. 
Эконoми чес кая дoкт ри на ли бе ра лиз ма тра-

ди ци он но выс ту па ла за сво бод ный ры нок и нев-
ме ша тель ст во го су да рс тво в эко но ми ку. Ры нок 
яв ляет ся са мо ре гу ли рующим ся ме ха низ мом, 
спо соб ным раз ре шить все проб ле мы, обес пе-
чить рав ные воз мож нос ти и эко но ми чес кое бла-
го по лу чие для всех.

Сoциальная докт ри на клас си чес ко го ли бе-
ра лиз ма ут ве рж да ла прин цип нев ме ша тель ст ва 
в жиз нь че ло ве ка и от ри ца ла со ци альную функ-
цию го су да рс тва. Каж дый че ло век дол жен расс-
чи ты вать в жиз ни на са мо го се бя и не полaгаться 
на го су да рс тва. 

Ли бе раль ные идеи пос те пен но ста ли по ли-
ти чес кой прог рам мой, став шая ру ко во дст вом 
для со ци ально-эко но ми чес кой по ли ти ки, сна ча-
ла в Анг лии и США а за тем в ос таль ных час тях 
све та. Ли бе раль ные идеи из ме ни ли об лик ми ра. 
Произо шел вз рыв эко но ми чес ко го раз ви тия. Ос-

во бож де ние произ во дст вен ной си лы че ло ве ка 
мно гок рат но ум но жи ло средс тва произ во дс тва. 
Проц ве та ние соз дан ное ли бе ра лиз мом зна чи-
тель но сни зи ло детс кую смерт нос ть, уве ли чи ло 
про дол жи тель ность жиз ни. В ре зуль та те в про-
мыш лен но раз ви тых ст ра нах Ев ро пы и США 
ра бо чие ста ли жить луч ше. Имен но ст ра ны, ко-
то рые пош ли дань ше дру гих в реали за ции ли бе-
раль ной прог рам мы, ста ли пе ре до вы ми ст ра на-
ми ми ра. Глав ной при чи ной это му бы ла сво бо да, 
ос нов ная идея ли бе раль ной докт ри ны. Клас сик 
сов ре мен но го ли бе ра лиз ма Люд виг фон Ми зес 
пи шет по это му по во ду: «Толь ко сво бод ный труд 
мо жет дос тичь то го что тре бует ся от сов ре мен но-
го про мыш лен но го ра бо че го. Сис те ма ос но ван-
ная на сво бо де для всех ра бот ни ков га ран ти рует 
наи выс шую произ во ди тель ность чес ло ве чес ко го 
тру да и поэто му соот ве тс твует ин те ре сам всех 
жи те лей Зем ли. Ес ли бы че ло ве чест во при дер-
жи ва лось прак ти ки со дер жа ния всей или хо тя бы 
час ти ра бо чей си лы в рабс тве то по ра зи тель ное 
эко но ми че кое раз ви тие пос лед них 150 лет бы ло 
бы не воз мож ным. Сво бод ный труд спо со бен соз-
дать боль ше бо га тс тва для всех, чем рабс кий труд 
ког да то да вал хо зяевам» [4, с. 25-27]. 

В се ре ди не XIX ве ка ли бе ра лизм  стано вит ся 
од ной из ве ду щих идеоло гий во всех раз ви тых 
ст ра нах, проис хо дит син тез идей ли бе ра лиз ма и 
идей де мок ра тии. Но из на чаль но идеи ли бе ра лиз-
ма и де мок ра тии на хо ди лись в про ти во ре чии друг 
с дру гом. Для ли бе ра лов ос но вой об ще ст ва яв-
лял ся че ло век об ла даю щий собст вен ностью, ко-
то рый ст ре мит ся ее за щи щать. Толь ко собст вен-
ни ки фор ми руют граж данс кое об ще ст во и дают 
пра ви тель ст ву сог ла сие на то, что бы оно пра ви ло. 
Нап ро тив, де мок ра тия оз на чает про цесс фор ми-
ро ва ния влас ти на ос но ве боль шинс тва на ро да, в 
том чис ле и неиму щих. Теоре ти ки ли бе ра лиз ма 
бы ли про тив де мок ра тии, они счи та ли, что при 
де мок ра ти чес ком ст рое неиму щие при дут к влас-
ти и воз ник нет уг ро за част ной собст вен нос ти. 
Эти опа се ния от ра зи лись в пер вых ли бе раль ных 
до ку мен тах где устанав ли вал ся обя за тель ный 
иму ще ст вен ный ценз для из би ра тель но го пра ва. 
Но в об ще ст ве шли необ ра ти мые про цес сы, на-
род на чал ак тив но бо роть ся за со ци альную сп-
ра вед ли вос ть, за свои пра ва, по то му ли бе ра лам 
приш лось ид ти на ус туп ки. Ре зуль та том этой эво-
лю ции стал син тез ли бе ра лиз ма и де мок ра тии и 
воз ник но ве ние идеоло гии ли бе раль ной де мок ра-
тии. Впер вые ли бе раль но-де мок ра ти чес кая по ли-
ти чес кая сис те ма устанав ли вает ся в США в XIX 
ве ке. Алек сис де Ток виль в своей ра бо те «Де мок-
ра тия в Аме ри ке» по ка зал воз мож нос ть та ко го об-
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ще ст ва, в ко то ром идеалы ли бе ра лиз ма сво бо да и 
част ная собст вен ность со су ще ст вуют с идеала ми 
де мок ра тии ра ве нст вом и фор ми ро ва нием влас ти 
на ос но ве боль шинс тва [5, с. 371-380].

В кон це XIX – в на ча ле XX ве ка идеоло гия 
ли бе ра лиз ма под вер гает ся су ще ст вен ной кор-
рек ти ров ке. Прин цип клас си чес ко го ли бе ра лиз-
ма – нев ме ша тель ст во го су да рс тва и сво бод ная 
кон ку рен ция произ во ди те лей – ус ту пает мес-
то необ хо ди мос ти вме ша тель ст ва го су да рс тва в 
эко но ми чес кие и со ци альные про цес сы с целью 
не до пу ще ния бед нос ти. Этот тип ли бе ра лиз ма 
по лу чил наз ва ние неоли бе ра лиз ма, со ци ально-
го ли бе ра лиз ма или ли бе раль но го ре фор миз ма. 
Прак ти чес кая реали за ция идей неоли бе ра лиз ма 
проис хо ди ла в США в го ды Ве ли кой деп рес сии 
1929-1933 го дов. В хо де борь бы с эко но ми чес-
ким кри зи сом бы ли раз ра бо та ны и про ве де ны 
ре фор мы «Но во го кур са» Ф. Руз вель та, за ло жив-
шие ос но вы го су да рст вен но го вме ша тель ст ва в 
эко но ми чес кую и со ци альную сфе ры.

Ос нов ные осо бен нос ти неоли бе ра лиз ма:
– важ нейшее дос тоинс тво по ли ти чес кой сис-

те мы – сп ра вед ли вос ть, а пра ви тель ст ва – ориен-
та ция на мо раль ные прин ци пы и цен нос ти;

– кон сен сус уп рав ляю щих и уп рав ляе мых, 
необ хо ди мос ть учас тия масс в по ли ти чес ком 
про цес се, де мок ра ти за ция про це ду ры при ня тия 
уп рав лен чес ких ре ше ний;

– пред поч те ние плю ра лис ти чес ким фор мам 
ор га ни за ции и осу ще ст вле ния го су да рст вен ной 
влас ти;

– по ли ти чес кая ак тив ность, предп риим чи-
вос ть, сво бо ду от пред рас суд ков, от но ше ние к 
мо ра ли как к част но му де лу че ло ве ка, враж деб-
ное от но ше ние к ин те ре сам раз лич ных общ нос-
тей, эгоизм пот реб нос тей, ав то но мия во ли и ра-
зу ма [3, с. 153]. 

Та ким об ра зом, в хо де эво лю ции ли бе ра лиз-
ма об на ру жи лись уяз ви мые мес та в тех пунк тах 
уче ния, ко то рые не вы дер жа ли ис пы та ния вре-
ме не ми, зас та ви ли идеоло гов ли бе ра лиз ма ис-
кать но вую со ци ально-по ли ти чес кую плат фор-
му, по лу чив шую наз ва ние неоли бе ра лиз ма. От 
пер во на чаль но го от ри ца ния го су да рст вен но го 
ре гу ли ро ва ния и вме ша тель ст ва го су да рс тва в 
эко но ми ку неоли бе раль ные идеоло ги на чи нают 
пе ре хо дить к приз на нию до пус ти мос ти, да же 
необ хо ди мос ти вме ша тель ст ва го су да рс тва в со-
ци ально-эко но ми чес кую сфе ру. Неоли бе ра лы 
приш ли к вы во ду, что внут рен ние си лы об ще-
ст ва не спо соб ны са ми по се бе обес пе чить нор-
маль ный про цесс восп роиз во дс тва и нас ту пает 
необ хо ди мос ть ста би ли зи рующе го вме ша тель-
ст ва изв не. Рас тет по ни ма ние опас нос ти то го, 
что реали за ция докт ри ны ес те ст вен но го пра ва, 
кон цеп ции неог ра ни чен ной кон ку рен ции мо жет 
при вес ти к уг ро зе бла го сос тоя ние боль шинс тва 
на се ле ния.

В идеоло гии неоли бе ра лиз ма наибо лее важ-
ны ми яв ляют ся две взаи мос вя зан ные груп пы 
от но ше ний: меж ду сво бод ным рын ком и го су-
да рст вен ным вме ша тель ст вом и меж ду ин ди ви-
дуумом и об ще ст вом. 

Ли те ра ту ра
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Каир ма гам бе тов М.М.

Тур ция и ре ше ние Анг лии 
ближ не вос точ но го воп ро са 

пос ле Пер вой ми ро вой вой ны

В дан ной статье бы ла предп ри ня та по пыт ка расс мот реть воп-
ро сы, ка сающиеся по ли ти ки Ве ли коб ри та нии в от но ше нии Тур ции 
пос ле окон ча ния Пер вой ми ро вой вой ны. Ав тор ста вит пе ред со-
бой за да чу выя вить по зи ции по ли ти чес ких пар тий и выяс нить, ка кие 
внеш не по ли ти чес кие фак то ры ока зы ва ли ре шающее влия ние на по-
ли ти ку анг лий ско го пра ви тель ст ва в воп ро се о мир ном уре гу ли ро ва-
нии с Тур цией. Бы ло расс мот ре но об суж де ние Севр ско го до го во ра в 
Анг лии в 1920 го ду. Так же бы ли сде ла ны не ко то рые вы во ды о том, 
что Севрс кий до го вор явил ся ре зуль та том по ли ти ки за пад ных дер-
жав, на ча ло ко то рой бы ло по ло же но в го ды Пер вой ми ро вой вой ны. 
Для Тур ции же Севрс кий до го вор был по пыт кой ре шить вос точ ный 
воп рос в ин те ре сах дер жав-по бе ди тельниц. Зак лю чая его, за пад ные 
дер жа вы де ли ли воен ную до бы чу, иг но ри руя ин те ре сы на ро дов и 
свои собст вен ные обе ща ния соб лю дать прин цип са мо оп ре де ле ния. 
Статья мо жет при вес ти исс ле до ва те лей дан ной проб ле мы к но вым 
идеям и ви де ниям.

Клю че вые сло ва: Ве ли коб ри та ния, Тур ция, Севрс кий до го вор, 
по ли ти ка, лей бо рис ты.
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Бі рін ші дү ниежү зі лік со ғыс тан 
ке йін гі Түр кия мен Анг лия ның 
Таяу Шы ғыс мә се ле сін ше шуі

Бұл ма қа ла да бі рін ші дү ниежү зі лік со ғыс тан ке йін гі Ұлыб ри та ния 
мен Түр кия ара сын да ғы саяси қа рым-қа ты на сы жа йын да сұ рақ тар 
тал қы лан ды. Ав тор саяси пар тия лар ұстаным да рын ай қын дау амал-
да рын, Түр кия мен ағыл шын үкі ме ті нің ара сын да ғы бей біт ке лі сім ге 
ке лу сұ рақ та ры на қан дай іш кі по ли ти ка лық фак тор лар дың ше шу ші 
ық пал ету асе рін өз ал ды на қой ды. 1920 жы лы Анг лияда Севрс ке-
лі сімшар ты тал қы ға са лын ды. Жә не де Бі рін ші дү ниежү зі лік со ғыс 
жыл да ры нан бас тау ала тын Севрс ке лі сі мі ба тыс дер жа ва ла ры ның 
саяса ты ның ақ тық нәти же сі жай лы тұ жы рым дар жа сал ды. Ал Түр кия 
үшин Севрс ке лі сі мі шы ғыс сұ ра ғын же ңім паз дер жа ва лар пай да сы на 
ше шу әре ке ті бол ды. Оған ке лі се, ба тыс дер жа ва лар ха лық тың қы зы-
ғу шы лы ғын көз ге ал май жә не өзі нің бер ген серт те рін, ұс тан ған қа ғи-
да ла рын бұ зып, әс ке ри өнім ді бө ліс ті. Ма қа ла зерт теу ші лер ді жа ңа 
ой лар жай лы мә се ле лер ге әке ліп соқ ты руы мүм кін. 

Тү йін  сөз дер: Ұлыб ри та ния, Түр кия, Севрс ке лі сі мі, сая сат, лей-
бо рис тер.
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Turkey and the Middle East 
question the decision of England 

after the First World War

This article was an attempt to address issues relating to the policy of 
Great Britain against Turkey after the First World War. The author aims to 
identify the positions of political parties and find out what foreign policy 
factors have a decisive influence on the policy of the British Government 
on the question of peace settlement with Turkey. It considered the dis-
cussion of the Treaty of Sevres in England in 1920. There have also been 
some conclusions that the Treaty of Sevres was the result of Western policy 
power, which was launched during the First World War. For Turkey, the 
Treaty of Sevres was attempt resolve the Eastern question in the interests 
of powers winners. By signing it, the Western powers divided the spoils of 
war, ignoring interests of the peoples and their own promises to abide by 
the principle of self-determination. The article may lead researchers of the 
problem to new ideas and visions.

Key words: United Kingdom, Turkey, the Treaty of Sevres, politics, the 
Labor Party.
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Изу че ние борь бы дер жав-по бе ди тельниц за раз дел ту рец-
ких вла де ний пос ле Пер вой ми ро вой вой ны предс тав ляет зна-
чи тель ный ин те рес, так как тер ри то ри альные ре ше ния ве ли ких 
дер жав в той или иной сте пе ни оп ре де ли ли судь бы на ро дов 
Ближ не го и Сред не го Вос то ка. Раз ре ше ние меж на циональ ных 
конф лик тов, имею щих мес то в ре ги оне, ос тает ся од ной из важ-
ней ших проб лем сов ре мен нос ти.

Во внеш не по ли ти чес ких пла нах пра вя щих кру гов Анг лии 
осо бое мес то от во ди лось ре ше нию воп ро са о Конс тан ти но по ле, 
про ли вах и арабс ких вла де ниях, ос та вав ших ся но ми наль но под 
влас тью Тур ции. Изу че ние ближ не вос точ ной по ли ти ки Анг лии 
в пос ле воен ный пе ри од поз во ляет по ка зать, что офи ци ально 
дек ла ри руемые идеи о приз на нии прин ци па са мо оп ре де ле ния, 
на циональ ных прав, ос во бож де ния на ро дов от ту рец ко го гне та 
не соот ве тс тво ва ли внеш не по ли ти чес ким за мыс лам пра вя щих 
кру гов. Борь ба анг лийс кой ди пло ма тии со своими союз ни ка ми, 
и преж де все го Фран цией, в про цес се мир но го уре гу ли ро ва-
ния с Тур цией сви де тель ст вует о ст рем ле нии до бить ся эко но-
ми чес ких и воен но-по ли ти чес ких вы год для гос подс твую щих 
кру гов своей ст ра ны и устано вить бри та нс кий контроль в этих 
ре гионах.

Проект мир но го до го во ра с Тур цией был сос тав лен к кон цу 
ап ре ля 1920 г., но до бить ся его под пи са ния сул танс ким пра ви-
тель ст вом уда лось толь ко в кон це ле та. Раз мах на циональ но-ос-
во бо ди тель но го дви же ния в ст ра не ста вил под уг ро зу осу ще ст-
вле ние пла нов Ан тан ты в от но ше нии Тур ции. В ян ва ре 1920  г. 
впер вые изб ран ный в Тур ции медж лис при нял На циональ ный 
обет, со дер жа щий уме рен ную прог рам му борь бы за не за ви си-
мос ть Тур ции. В до ку мен те приз на ва лось пра во арабс ких на ро-
дов и на се ле ния За пад ной Фра кии ре шать свою судь бу пу тем 
сво бод но го го ло со ва ния. Тур ция при ня ла обя за тель ст во отк-
рыть про ли вы для тор гов ли при ус ло вии га ран тии бе зо пас нос-
ти для Конс тан ти но по ля и Мра мор но го мо ря.

Со дер жа ние На циональ но го обе та бы ло до ве де но до све де-
ния союз ных дер жав, но этот факт был проиг но ри ро ван ими. 
Во вре мя Лон донс кой кон фе рен ции бы ли уси ле ны воен ные 
при го тов ле ния союз ни ков в Тур ции. В Ана то лию бы ли пе реб-
ро ше ны ре гу ляр ные гре чес кие вой ска и боеп ри па сы. В Конс-

ТУР ЦИЯ И  
РЕ ШЕ НИЕ АНГ ЛИИ  

БЛИЖ НЕ ВОС ТОЧ НО ГО 
ВОП РО СА ПОС ЛЕ  

ПЕР ВОЙ МИ РО ВОЙ 
ВОЙ НЫ
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тан ти но поль при бы ла анг лий ская сре ди зем но-
мо рс кая эс кад ра. В спе ци аль ной но те ту рец ко му 
пра ви тель ст ву ге не рал Милн тре бо вал прек ра-
тить воен ные дей ст вия про тив гре ков и от вес ти 
вой ска на 3 км. Вс лед за этим поя вил ся при каз 
об арес те вид ных на ци она лис тов. 16 мар та бы-
ло офи ци ально объяв ле но об ок ку па ции Конс-
тан ти но по ля. В от вет на это предс та ви тель ный 
ко ми тет, изб ран ный на Си ва сс ком конг рес се об-
ще ств за щи ты прав Тур ции в сен тяб ре 1919 г., 
при нял ре ше ние о со зы ве На циональ но го соб ра-
ния в Ан ка ре, а так же возз ва ние к на ро ду и му-
суль ма нам все го ми ра о под держ ке Тур ции.

23 ап ре ля 1920 г. Ве ли кое на циональ ное соб-
ра ние Тур ции (ВНСТ) изб ра ло Мус та фу Ке ма ля 
пре зи ден том. Вс лед за этим бы ло сфор ми ро ва но 
пос тоян ное пра ви тель ст во под его ру ко во дст вом. 
19 мая ВНСТ объяви ло гла ву сул танс ко го пра-
ви тель ст ва Да мад Фе рид-па шу из мен ни ком ро-
ди ны, а за тем при ня ло за кон о неп риз на нии всех 
до го во ров, зак лю чен ных сул танс ким пра ви тель-
ст вом с ка ким бы то ни бы ло го су да рст вом.

Ке маль пос та вил в из ве ст нос ть чле на бри-
та нс ко го пра ви тель ст ва лор да Кер зо на о ре ше-
ниях, при ня тых на циональ ным соб ра нием [1, 
с.  67].

В мае фран цузс кий глав но ко ман дую щий в 
Ки ли кии вы нуж ден был под пи сать пе ре ми рие 
с ке ма лис та ми. Вс лед за этим бы ло на ча то нас-
туп ле ние от ря дов Ке ма ля в рай оне про ли вов 
на Ис ми дс ком по луост ро ве. Прод ви же ние вой-
ск ке ма лис тов выз ва ло тре во гу ко ман до ва ния 
бри та нс ких ок ку па ци он ных сил. Ко ман дую щий 
си ла ми Ро бек про сил не мед лен но го подк реп ле-
ния. Его сооб ще ние сов па ло с ос лож не нием в 
се вер ной Ме со по та мии и Пер сии. Сло жив шееся 
по ло же ние 17 и 18 мая об суж да лось на за се да-
нии бри та нс ко го ка би не та ми ни ст ров. Пос коль-
ку про ве де ние де мо би ли за ции и тре бо ва ния об 
эко но мии об ще ст вен ных рас хо дов де ла ли не-
воз мож ным для Анг лии во зоб нов ле ние воен ных 
дей ст вий в Тур ции, вы ход был най ден в том, что-
бы уси лить гар ни зон в Конс тан ти но по ле за счет 
пе реб рос ки вой ск из Па лес ти ны и ис поль зо вать, 
по пред ло же нию Ве ни зе ло са, 90-ты сяч ную гре-
чес кую ар мию для по дав ле ния ке ма ли ст ско го 
дви же ния [2, с. 179.]. Впос ледс твии Вер хов ный 
со вет одоб рил это ре ше ние.

В июне гре чес кая ар мия, снаб жен ная анг-
лийс ким ору жием, боепри па са ми и инст рук то-
ра ми, нап ра ви лась к про ли вам. 10 ав гус та 1920  г. 
в Сев ре, вос пользо вав шись пер вы ми ус пе ха ми 
гре чес кой ар мии, союз ни ки зас та ви ли сул та на 
под пи сать мир ный до го вор.

С под пи са нием Севр ско го до го во ра Анг лия 
до би лась вы пол не ния своих ос нов ных це лей, 
т.е. конт ро ля над про ли ва ми, ре ше ний в ин те-
ре сах своего союз ни ка – Гре ции, сдер жи ва ния 
ам би ций Ита лии, Фран ции. Пла ни руемое соз-
да ние бу фер ных го су да рс тв в Ар ме нии и Кур-
ди стане поз во ля ло расс чи ты вать на уси ле ние 
анг лий ско го кон тро ля в Ме со по та мии. Тур ция 
от ка зы ва лась от своих прав на Кип ре, в Егип те и 
Су да не в поль зу Анг лии [3, с. 203]. Севрс кий до-
го вор но сит от пе ча ток влия ния лич нос ти Ллойд 
Джорд жа на своих союз ни ков и кол лег, его пре-
неб ре же ния со ве та ми и пре дуп реж де ниями, ис-
хо дя щи ми из воен но го ми нис терс тва, о не воз-
мож нос ти до бить ся при ня тия до го во ра Тур цией. 
Нас таивая на ре ше ниях в поль зу Гре ции, ко то-
рые рас хо ди лись с тре бо ва ниями союз ни ков и 
от час ти Фо рин оф фи са, Ллойд Джордж вы ра жал 
ин те ре сы той час ти пра вя ще го клас са, ко то рая 
под дер жи ва ла пла ны соз да ния Ве ли кой Гре ции 
как на деж но го парт не ра в уси ле нии влия ния 
Бри та нии на Ближ нем Вос то ке.

Дру гая час ть пра вя ще го клас са выс ту па ла 
про тив это го кур са, счи тая, что став ка на Тур-
цию поз во лит луч ше га ран ти ро вать бри танс кие 
ин те ре сы.

На ме тив шееся раз ног ла сие в ре ше нии ближ-
не вос точ ных во про сов от ра зи лось в анг лийс кой 
прес се, на ст ра ни цах ко то рой ши ро ко ос ве ща-
лась те ма ближ не вос точ ной по ли ти ки, на чи ная 
с ян ва ря 1920 г., т.е. до пер во го офи ци ально го 
объяв ле ния Лон донс кой кон фе рен ции по воп ро-
су о Конс тан ти но по ле. На ст ра ни цах га зет зат-
ра ги ва лись раз ные ас пек ты ближ не вос точ ной 
по ли ти ки и да ва лась оцен ка Севр ско го до го во-
ра. Так, «Тай мс», от ра жав шая наст рое ния ши ро-
ких слоев кон сер ва тив ной пар тии, под дер жа ла, 
преж де все го, статьи о про ли вах. В пе ре до вой 
статье га зе ты от 7 ян ва ря 1920 г. го во ри лось: 
«То, что Дар да нел лы и Бос фор долж ны быть 
нейт ра ли зо ва ны и отк ры ты для су дов всех на-
ций, яв ляет ся об щеп риз нан ным». Счи та лось, 
что Конс тан ти но поль сле дует от нять у Тур ции. 
«Ев ро па вп редь не бу дет знать проч но го ми ра, 
по ка тур ки не бу дут возв ра ще ны в Ана то лию, а 
Конс тан ти но поль ос тает ся цент ром инт риг, сре-
до то чием ам би циоз ных уст рем ле ний и со пер ни-
че ст ва, ка ким он был на про тя же нии ве ков». По-
доб ные до во ды пов то ря лись неод нок рат но.

По зи ция ли бе раль ных кру гов по ближ не вос-
точ ным воп ро сам ос лож ня лась тем, что на ме тив-
шийся ра нее рас кол меж ду сто рон ни ка ми и про-
тив ни ка ми коали ции стал окон ча тель ным пос ле 
пар тий ной кон фе рен ции в мае 1920 г. Груп па 
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сто рон ни ков коали ции по ки ну ла кон фе рен цию, 
вс тре тив шись с отк ры той враж деб нос тью «не-
за ви си мо го боль шинс тва». Обе груп пы име ли 
свою фрак цию в пар ла мен те. Рас кол в пар тии 
ска зал ся и на от но ше нии к ближ не вос точ ной 
по ли ти ке. «Не за ви си мые» ли бе ра лы, возг лав-
ляемые Аск ви том, су дя по сооб ще ниям га зе ты 
«Ман чес тер гар диан», не под дер жа ли ре ше ние 
пра ви тель ст ва о «возв ра ще нии» Конс тан ти но-
по ля, пред ло жив ос та вить древ нюю час ть го ро-
да ре ли ги оз ной сто ли цей, а ад ми нистра тив ный 
центр пе ре нес ти в дру гое мес то. Счи та лось, что 
это мог ло удов лет во рить ре ли ги оз ные чувс тва 
му суль ман и в то же вре мя обес пе чить сво бо ду 
про ли вов.

Выс ка зы ва лось мне ние, что « ни ка кое ре ше-
ние воп ро са не мо жет быть удов лет во ри тель-
ным, ес ли в нем не пре дус мот ре но учас тие Рос-
сии. Но ре ше ние не мо жет быть от ло же но до тех 
пор, по ка из ны неш них бес по ряд ков не вый дет 
ли бе раль ная и неаг рес сив ная Рос сия».

Ок ку па ция Конс тан ти но по ля счи та лась оп-
рав дан ной ме рой, ко то рую пред ла га лось ис-
поль зо вать для то го, что бы пе рес мот реть ус ло-
вия до го во ра об ос тав ле нии бе ре гов Бос фо ра 
под конт ро лем Тур ции [4].

Ли бе ра лы выс ту пи ли про тив от дель ных по-
ло же ний до го во ра с Тур цией, счи тая их неосу-
ще ст ви мы ми. «Тур ции на вя за ли гос под ст во 
раз лич ных ко мис сий, – пи са ла «Ман чес тер гар-
диан», – ко то рые бу дут конт ро ли ро вать ту рец-
кие воен ные си лы, каз ну, ту рец кие же лез ные 
до ро ги и всю сис те му ту рец ко го на ло го об ло же-
ния... При та кой сис те ме не бу дет не за ви си мой 
Тур ции».

Был под дер жан проект соз да ния не за ви си-
мой Ар ме нии [5]. Приз нав необ хо ди мос ть от нять 
у Тур ции ее быв шие ко ло нии, «не за ви си мые ли-
бе ра лы» счи та ли, что ман да ты на Ме со по та мию, 
Па лес ти ну, Си рию и Ар ме нию долж ны быть 
пе ре да ны Ли ге На ций. В ав гу сте во вре мя ан-
ти анг лий ско го вос стания в Ме со по та мии га зе та 
«Ман чес тер гар диан» при зы ва ла пра ви тель ст во 
от ка зать ся от пла нов «на циональ ных ман да тов». 
Та кая по ли ти ка, как ука зы ва лось, при во ди ла к 
не по мер ным рас хо дам и вы зы ва ла обос но ван-
ное воз му ще ние и борь бу арабс ких на ро дов Си-
рии и Ме со по та мии. Анг лия и Фран ция расп ла-
чи вают ся вой ной на Сред нем Вос то ке за то, что 
за бы ли о своем обе ща нии на ка ну не пе ре ми рия 
«со дей ст во вать соз да нию на цио наль ных пра ви-
тель ств в Си рии и Ме со по та мии». Га зе та пи са-
ла о том, что анг лий ские вой ска в Ме со по та мии 
осу ще ст вляют по ли цей ские функ ции, а не ох ра-

няют гра ни цы, а «ара бы имеют мень ше сво бод и 
пла тят боль ше на ло гов, чем при тур ках» [6].

От дель ные воп ро сы ближ не вос точ ной по-
ли ти ки зат ра ги ва лись в па ла те об щин. Пос ле 
то го как бы ло объяв ле но, что еже не дель ные 
рас хо ды на со дер жа ние ок ку па ци он ных вой ск 
сос тав ляют 750 тыс. фун тов стер лин гов, и ког-
да в се ре ди не де каб ря 1920 г. воен ный ми ни стр 
У. Чер чил ль предс та вил в па ла ту об щин пред-
ло же ние о до пол ни тельных ас сиг но ва ниях на 
воен ные рас хо ды, необ хо ди мые на со дер жа ние 
вой ск в Ме со по та мии и дру гих райо нах, дис кус-
сия по это му воп ро су пе ре рос ла в рез кую кри ти-
ку пра ви тель ст вен ной по ли ти ки. Аск вит счи тал, 
что пра ви тель ст во ма ло сде ла ло для прев ра ще-
ния Ме со по та мии в са моуп рав ляющееся го су да-
рс тво. Ли дер лей бо ри стс кой фрак ции Адам сон 
ука зы вал, что пра ви тель ст во боль ше все го за бо-
тит ся о при бы лях неф тя ных ком па ний. Предс-
та ви тель не за ви си мой пар ла ментс кой фрак ции 
ге не рал-май ор Таун зенд счи тал оши боч ной ок-
ку па цию всей Ме со по та мии и выс ка зал мне ние, 
что воен ное при су тст вие яв ляет ся «пре пя тс-
твием ми ру на Сред нем Вос то ке» [7].

Лей бо рис ты выс ту пи ли с кри ти кой ближ не-
вос точ ной по ли ти ки. Уре гу ли ро ва ние на Ближ-
нем Вос то ке они свя зы ва ли с Ли гой На ций и 
приз на нием прин ци па са мо оп ре де ле ния

Та кой под ход к бу ду ще му мир но му уре гу ли-
ро ва нию был пред ло жен еще в ян ва ре 1917 г. в 
«Ме мо ран ду ме о це лях вой ны», ут вержден ном 
спе ци аль ной пар тий ной кон фе рен цией. Здесь 
лей бо рис ты заяви ли, что выс ту пают про тив уст-
рем ле ний дер жав к приоб ре те нию но вых тер ри-
то рий и за пре дос тав ле ние на ро дам воз мож нос-
ти са мим оп ре де лять свои судь бы. В тех слу чаях, 
ког да ка кой-ли бо на род не спо со бен сам ре шить 
свою судь бу, он дол жен пос ту пить под уп рав ле-
ние Ли ги На ций [8, с. 58].

Офи ци альное мне ние ру ко во дс тва лей бо ри-
стс кой пар тии об ос нов ных по ло же ниях до го-
во ра с Тур цией бы ло из ло же но в спе ци аль ной 
за пис ке, ко то рую опуб ли ко ва ла га зе та «Тай мс» 
25 фев ра ля 1920 г. Счи та лось, что воп рос о ха-
ли фа те яв ляет ся ре ли ги оз ным и дол жен быть ре-
шен са ми ми му суль ма на ми, а не хрис тианс ки ми 
дер жа ва ми. Что ка сает ся про ли вов, лей бо рис ты 
счи та ли, что для обес пе че ния сво бод ной тор-
гов ли в воен ное и мир ное вре мя Тур ция долж на 
ус ту пить по ло су тер ри то рии вдоль обоих про ли-
вов под контроль Ли ги На ций.

Тре бо ва ние лей бо рис тов, в том чис ле и ле-
вых, нейт ра ли зо вать про ли вы сов па да ло с по-
ло же нием офи ци ально го проек та, выд ви ну то-
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го бри та нс ким пра ви тель ст вом и во шед ше го в 
текст Севр ско го до го во ра. Прав да, лей бо рис ты 
нас таива ли на том, что бы к ох ра не про ли вов 
бы ли до пу ще ны Рос сия и Гер ма ния че рез Ли-
гу На ций. В офи ци аль ном проек те выд ви га лось 
тре бо ва ние де ми ли та ри за ции и соз да ния меж ду-
на род ной ко мис сии.

В от но ше нии сто ли цы Тур ции фор му ли ров-
ка не бы ла ст ро го ка те го рич ной. Лей бо рис ты 
заяви ли, что они про тив от де ле ния сто ли цы, но, 
ес ли ока жет ся, что меж ду на род ный конт роль 
над про ли ва ми не воз мо жен без это го, сто ли цу 
Тур ции сле дует от де лить от ст ра ны.

Лей бо рис ты счи та ли, что прин цип са мо оп-
ре де ле ния дол жен быть при ме нен к собст вен-
но Тур ции, где ту рец кое на се ле ние сос тав ляет 
боль шинс тво, к арабс ким на ро дам Ара вий ско го 
по лу ост ро ва и час ти Си рии. В от но ше нии дру гой 
час ти Си рии, Па лес ти ны и Ме со по та мии пред-
ла га лось про вес ти пле бис цит о вос станов ле нии 
ка кой-ли бо фор мы от то манс ко го прав ле ния, бе-
зо го во роч ной не за ви си мос ти или не за ви си мос ти 
по ман да ту, вы дан но му на ог ра ни чен ный срок 
на оп ре де лен ных ус ло виях ка кой-ли бо дер жа-
ве от име ни Ли ги На ций. Счи та лось, что прин-
цип са мо оп ре де ле ния не мо жет быть при ме нен 
к се вер ным об лас тям Ос ма нс кой им пе рии, где 
про жи ва ли ар мя не и кур ды. Тур ция долж на от-
ка зать ся от своей влас ти над эти ми рай она ми. 
При ня тие от ве тст вен нос ти за пе реуст рой ст во 
этой час ти ст ра ны Ли гой На ций приз на ва лось 
«единст вен ным прак ти чес ким средст вом».

Осо бо вы де лял ся воп рос о Смир не и Вос точ-
ной Фра кии. «Здесь вы сыл ка и эксп роп риация 
не ту рец ко го на се ле ния, осо бен но гре ков, со сто-
ро ны от то манс ко го пра ви тель ст ва с 1913 г., и 
осо бен но во вре мя вой ны, сде ла ли са мо оп ре де ле-
ние труд ным. Во вся ком слу чае, во ля ны неш не го 
на се ле ния без уче та тех, кто был выс лан, не бу дет 
пра виль ным кри те рием для ре ше ния судь бы этих 
райо нов». Де лал ся вы вод, что ре ше ние проб ле мы 
мо жет быть ана ло гич ным дан цигс ко му [9].

Лей бо ри ст ская га зе та «Дей ли ге ральд» выс-
ка зы ва ла бо лее ка те го рич ные мне ния по воп-
ро сам до го во ра с Тур цией. Так, ре ше ние о про-
ли вах, при ня тое Лон донс кой кон фе рен цией, 
объяв ля лось «не прием ле мым, так как про ли вы, 
ко то рые яв ляют ся во ро та ми в Рос сию, пос тав ле-
ны под конт роль трех дру гих в нас тоящее вре мя 
враж деб ных ей дер жав».

Га зе та неод нок рат но выс ту па ла с ра зоб ла че-
нием по ли ти ки дер жав-по бе ди тельниц, нап рав лен-
ной на расч ле не ние Тур ции, и не од нок рат но на по-
ми на ла о воз мож нос ти воз ник но ве ния здесь вой ны.

«Центр проб ле мы ле жит в Ма лой Азии, 
где доб ро воль ческая ар мия Мус та фы Ке ма-
ля го то вит ся ока зать соп ро тив ле ние по ли ти ке 
даль нейше го расч ле не ния азиатс ких вла де ний 
Тур ции. Тур ки слы шат, что у них пред ла гают 
от нять Фра кию и боль шие тер ри то рии в Ма лой 
Азии. Они ви де ли, как гре чес кие вой ска выш ли 
из Смир ны и нап ра ви лись в неос по ри мо ту рец-
кие рай оны. Они ви де ли, как фран цу зы прод ви-
гают ся вг лубь Ки ли кии. И они прек рас но по ни-
мают, что за всем этим – влия ние ка пи та лиз ма, 
ст ре мя ще го ся к про тек то ра там и кон цес сиям», 
– так ха рак те ри зо ва ла об станов ку в Тур ции га-
зе та «Дей ли ге ральд» на ка ну не ок ку па ции Конс-
тан ти но по ля. «По ли ти ка в Тур ции – это бесс-
тыд ный им пе риа лизм. Здесь по бе ди те ли де лят 
до бы чу – это неф ть, же ле зо, зем ли, же лез но до-
рож ные кон цес сии» [10].

«Од на ар мия в Тур ции, дру гая в Па лес ти не, 
третья – в Ме со по та мии, чет вер тая – в Егип те, 
пя тая – в Ир лан дии; все они ве дут вой ны за гос-
подс тво ка пи та лиз ма. Прек ра тить эти вой ны!» 
– с та ким тре бо ва нием выс ту па ла га зе та на про-
тя же нии ле та 1920 г., при зы вая ра бо чих, что бы 
они «да ли знать пра ви тель ст ву, что не бу дут 
участво вать в них», что «они прек ра тят ра бо ту 
по всей ст ра не, ес ли оно не остано вит эти гряз-
ные вой ны» [11]. Та ким об ра зом, силь ной сто ро-
ной лей бо ри стс кой по зи ции по ближ не вос точ-
но му воп ро су в 1920 г. сле дует приз нать кри ти ку 
внеш не по ли ти чес ко го кур са пра вя щих кру гов 
Анг лии и дру гих им пе риа лис ти чес ких дер жав, 
отк ры тое осуж де ние ко ло ни аль ных войн. Ос-
нов ная зас лу га в этом при над ле жит ле вой лей-
бо ри стс кой га зе те «Дей ли ге ральд».

В це лом, од на ко, мож но сде лать вы вод, что 
Севрс кий до го вор по лу чил до воль но уме рен-
ную оцен ку на ст ра ни цах бри та нс кой прес сы. В 
даль нейшем по ме ре раз ви тия со бы тий в Ма лой 
Азии и из ме не ний в меж ду на род ной об станов ке 
по зи ция мно гих га зет бы ла пе рес мот ре на.

Севрс кий до го вор явил ся ре зуль та том по-
ли ти ки за пад ных дер жав, на ча ло ко то рой бы ло 
по ло же но в го ды Пер вой ми ро вой вой ны. Ка-
баль ный и уни зи тель ный для Тур ции Севрс кий 
до го вор был по пыт кой ре шить вос точ ный воп-
рос в ин те ре сах дер жав-по бе ди тельниц. Зак-
лю чая его, за пад ные дер жа вы де ли ли воен ную 
до бы чу, иг но ри руя ин те ре сы на ро дов и свои 
собст вен ные обе ща ния соб лю дать прин цип са-
мо оп ре де ле ния. Сооб ра же ния ст ра те ги чес кой 
вы го ды и эко но ми чес кие ин те ре сы ле жа ли в ос-
но ве на вя зан ной на ро дам быв шей Ос ма нс кой 
им пе рии сис те мы ман да тов.
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Во внеш не по ли ти чес ких пла нах Бри та нии, 
свя зан ных с установ ле нием конт ро ля над рай-
она ми Вос точ но го Сре ди зем но морья, осо бая 
роль от во ди лась Гре ции, ко то рая име ла проч-
ные свя зи с Бри та нией и вхо ди ла в сос тав ст ран-
по бе ди тельниц. Курс на под держ ку тер ри то ри-
аль ных ам би ций Гре ции не имел аб со лют ной 
под держ ки сре ди пра вя щих кру гов Анг лии, что 
прояви лось при об суж де нии конк рет ных воп ро-
сов в ка би не те ми ни ст ров.

Пос ле вы хо да из вой ны Со ве тс кой Рос сии 
и ее от ка за от тай ных до го во ров, зак лю чен ных 
царс ким пра ви тель ст вом с за пад ны ми дер жа-
ва ми, пра вя щие кру ги Бри та нии ст ре ми лись не 

до пус тить уси ле ния по зи ций Фран ции и Ита-
лии на Ближ нем Вос то ке и с этой целью не 
толь ко под дер жи ва ли США, но ак тив но пы та-
лись вов лечь их в ближ не вос точ ную по ли ти ку с 
по мощью пред ло жен ной пре зи ден том Вильсо-
ном сис те мы ман да тов. Пос ле про ва ла этих 
пла нов Бри та ния до би ва лась своего конт ро ля и 
влия ния в про ли вах че рез меж ду на род ную ко-
мис сию и рас ши ре ние гре чес ких тер ри то рий в 
рай оне про ли вов.

Севрс кий до го вор не уст ра нил про ти во ре чий 
меж ду дер жа ва ми-по бе ди тельни ца ми и неод-
ноз нач но был при нят пра вя щи ми кру га ми Ве ли-
коб ри та нии.
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Ко кыр баев Б.

От но ше ния меж ду  
Фран цией и Ал жи ром  

в Пер вой ми ро вой вой не

В статье ав тор на ос но ве фак ти чес ко го ма те ри ала исс ле дует 
от но ше ние меж ду Фран цией и Ал жи ром в Пер вой ми ро вой вой не. 
Пер вая ми ро вая вой на яви лась важ ным ру бе жом в жиз ни Ал жи ра как 
с ледс твие его тес ных свя зей с мет ро по лией, вс ту пив шей пос ле окон-
ча ния вой ны «в но вый пе ри од своего ис то ри чес ко го раз ви тия», так 
и вви ду то го, что имен но в 1914-1918 гг. на ме тил ся пе ре ход це ло го 
ря да ра нее наб лю дав ших ся и мед лен но проис хо див ших ко ли че ст вен-
ных из ме не ний в зна чи тель ные ка че ст вен ные сд ви ги пе ре лом но го ха-
рак те ра. Ал жир осо бен но уве рен но чувс тво ва л се бя в пер вой тре ти 
XX ве ка. Од на ко это вре мя ка жу щей ся ста биль ности ко ло ни ально го 
ре жи ма на са мом де ле бы ло при ме ча тель но на рас тав шим кри зи сом 
яко бы ут вер див ше го ся «фран цузс ко го ми ра» в Ал жи ре. Со ци ально-
по ли ти чес кое преоб ра же ние Ал жи ра в пер вые де ся ти ле тия на ше го 
ве ка бы ло осо бен но за мет ным, обоз на чив шим пры жок ст ра ны из 
сред не ве ковья в сов ре мен ность. Ры вок к об нов ле нию в на ча ле сто ле-
тия был не сом не нен. Зна чи тель ный им пульс ему да ла Пер вая ми ро-
вая вой на, а так же пос ле до вав шие за ней ре во лю цион ные со бы тия в 
Ев ро пе и на Вос то ке.

Клю че вые сло ва: Пер вая ми ро вая вой на, Фран ция, мо би ли за ция, 
ко ми тет за не за ви си мос ть Ал жи ра, ре фор мы.

Kokyrbaev B.

Relationship between France and 
Algeria in the First World War

On the basis of factual material, in this article, the author explores 
the relationship between France and Algeria in the First World War. First 
World War was an important line in the life of Algeria due to its close 
relation with the metropolis, which came after a new period of its histori-
cal development and due to the fact that in 1914-1918 there has been a 
transition of previously observed and slow quantitative changes in the sig-
nificant qualitative shifts of the turning character. Algeria was confidently 
equalized themselves as a first triple part of twentieth century. However 
this time seems to the stability of colonial regime, but in fact it was a 
remarkably growing crisis as a «French world». The socio-political trans-
formation of Algeria during the first decades of current century were espe-
cially noticeable for the country’s leap from the middle ages to the present. 
However, together gathering of the countries’ still in Algeria, it means that 
fact of the enthusiasm to the upgrade in the beginning of century. First 
World War gave them significant impetus, and also affected revolutionary 
events in Europe and East countries too.

Key words: First World War, France, mobilization, Committee for Al-
gerian independence, reform.

Қо қыр баев Б.

I Дү ниежү зі лік со ғыс ке зін де гі 
Фран ция мен Ал жир  

ара сын да ғы қа рым-қа ты нас

Ав тор ма қа ла да нақ ты дәйек тер ге сүйене оты рып, I Дү ниежү зі-
лік со ғыс ке зін де гі Фран ция мен Ал жир ара сын да ғы қа рым-қа ты нас ты 
зерт тей ді. I Дү ниежү зі лік со ғыс Ал жир та ри хын да ғы ма ңыз ды ны са-
на ның бі рі бол ған дық тан, оның отар шыл дық пен ты ғыз бай ла ны сы мен, 
со ғыс аяқ тал ған нан ке йін гі «өзі нің да му та ри хын да ғы жа ңа дәуір ге» 
бас та ма алуы дәл сол уа қыт тар да, яғ ни 1914-1918 жыл да ры айт ар лық-
тай ұлы бет бұ рыс қа іл ге рі леу жо лын да ал дын ала ме же лен ген бір қа тар 
жә не баяу түр де өтіп жат қан бір ша ма өз ге ріс тер ге аяқ алы сы бай қал-
ды. Әсі ре се, Ал жир өзін XX ға сыр дың бі рін ші үш ті гі не те ңе ді. Алай да, 
бұл ке зең тұ рақ ты отар шыл дық тәр тіп те кө рін ге ні мен, шын мә нін де 
Ал жир де «Фран цуз әле мі» іс пет ті ес те қа лар лық тай дағ да рыс тың бе-
лең алуы кө рі ніс тап ты. Біз дің ға сыр дың ал ғаш қы он жыл дық та рын да 
ор та ға сыр дан жа ңа ға сыр ға се кі ріс ті біл ді ре тін Ал жир дің әлеу мет тік-
саяси ке йіп ке өз ге руі ай рық ша бай қал ды. Де ген мен, мем ле кет тер дің 
қа зір гі уа қыт қа де йін  Ал жир де бір ге шо ғыр ла нуы жүз жыл дық тың ба-
сын да ғы жа ңа ру ға де ген құл шы ны сы ның айға ғы бол ды. Олар ға түрт кі 
бол ған I Дү ниежү зі лік со ғыс, со ны мен қа тар одан ке йін гі Ев ро па мен 
Шы ғыс ел де рін де гі төң ке ріс оқи ға ла ры әсер ет пей қой ма ды.

Тү йін сөз дер: I Дү ниежү зі лік со ғыс, Фран ция, жұ мыл ды ру, Ал-
жир тәуел сіз дік ко ми те ті, ре фор ма.
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Фран цузс кая ко ло ния Ал жир была вов ле че на в Пер вую 
ми ро вую вой ну с са мо го ее на ча ла: уже 4 ав гус та 1914 г., на 
вто рой день объяв ле ния Гер ма нией вой ны Фран ции, не мец кий 
крей сер «Брес лау» вы пус тил око ло 60 сна ря дов по ал жирс ко-
му пор ту Бон, а 6 ав гус та во Фран ции вы са дил ся пер вый кон-
тин гент ал жи рс ких ст рел ков чис лен нос тью в 14 тыс. че ло век. 
В  пос ле дующие дни гер манс кие ко раб ли обс тре ля ли так же Фи-
ли пп виль, убив и тя же ло ра нив до 30 зуа вов.

Вой на при ве ла к вы во зу зна чи тель но го ко ли че ст ва про до-
воль ст вия из Ал жи ра во Фран цию, к рос ту на ло гов и мо би ли-
за ции наибо лее тру дос по соб ной час ти на се ле ния. Кро ме то го, 
мно гие бы ли вы ве зе ны на обо рон ные ра бо ты во Фран цию. Все 
это тя же ло ска зы ва лось на по ло же нии ст ра ны и жиз нен ном 
уров не ко рен но го на се ле ния. За го ды пер вой ми ро вой вой ны 
155 тыс. ев ро пей цев и 173 тыс. ал жир цев бы ли мо би ли зо ва ны в 
ар мию. 119 тыс. ал жир цев (из них 89 тыс. при ну ди тель но) бы ли 
нап рав ле ны во Фран цию вви ду нех ват ки в мет ро по лии необ хо-
ди мой ра бо чей си лы. 

От рыв от произ во дс тва зна чи тель ной час ти са мо дея тель но-
го на се ле ния, сок ра ще ние то ва ро обо ро та с мет ро по лией (вви ду 
пе рек лю че ния фран цузс кой про мыш лен нос ти на воен ные нуж-
ды, а тор го во го фло та – на пе ре воз ку воен ных гру зов) спо со бс-
тво ва ли кри зи су эко но ми ки Ал жи ра. По те ри в лю дях и па де ние 
рож дае мос ти (в 1918 г. смерт нос ть пре вы ша ла рож дае мос ть) 
выз ва ли рез кое умень ше ние удель но го ве са ра бо тос по соб ной 
мо ло де жи. В на род ных пес нях то го вре ме ни го во ри лось о раз-
лу ке мо ло дых с ро ди те ля ми «до смер ти», о том, что «фран цу-
зы за би рают во сем над ца ти лет них, а в сле дующем го ду за бе рут 
сем над ца ти лет них». Бегс тво от мо би ли за ции (осо бен но в го ры) 
дос тиг ло ог ром ных для Ал жи ра масш та бов – не ме нее 120 тыс. 
че ло век.

С каж дым го дом вой ны все ост рее ощу ща лась нех ват ка ос-
нов но го топ ли ва – ка мен но го уг ля (мес то рож де ние Ке над за 
толь ко на ча ло раз ра ба ты вать ся, а им порт уг ля к 1917 г. сок ра-
тил ся на 67% по срав не нию с 1913 г.). Пус те ли рын ки, останав-
ли ва лись же лез но до рож ные сос та вы, заб ра сы ва лись по ля 
(в  том чис ле у мно гих ко ло нис тов) вви ду нех ват ки ра бо чей си-
лы, амор ти за ции ин вен та ря и от су тс твия хи ми чес ких удоб ре-

ОТ НО ШЕ НИЯ МЕЖ ДУ 
ФРАН ЦИЕЙ И  

АЛ ЖИ РОМ В ПЕР ВОЙ 
МИ РО ВОЙ ВОЙ НЕ
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От но ше ния меж ду Фран цией и  Ал жи ром в Пер вой ми ро вой вой не

ний, ра нее им пор ти ро вав ших ся. Ис чез ли гай ки, 
бол ты, на ко неч ни ки для плу гов, да же меш ки и 
ве рев ки, что де ла ло поч ти не воз мож ным сбор 
и пе ре воз ку уро жая зер но вых. Ст ре ми тель но му 
рос ту цен со пу тс тво ва ла ин фля ция; де неж ная 
мас са в об ра ще нии воз рос ла в 1914-1918 гг. поч-
ти в пять раз. Жиз нь в ст ра не в кон це вой ны ста-
ла со вер шен но не вы но си мой.

По мне нию оче вид цев, в го ды вой ны «тор-
га ши бо га те ли, а зем ле дель цы и ре мес лен ни ки 
бед не ли». На фо не всеоб ще го об ни ща ния и ра-
зо ре ния осо бен но нес тер пи мо бы ло проц ве та ние 
нем но гих, в пер вую оче редь наибо лее круп ных 
ви но де лов, вы ру чив ших в 1915-1918 гг. от экс-
пор та ви на во Фран цию 930 млн. фр., а так же 
куч ки наибо лее лов ких ал жирских бур жуа, вос-
пользо вав ших ся вы год ной кон ъюнк ту рой для 
спе ку ля ций зер ном и шерс тью, скуп ки та бач ных 
план та ций, ос но ва ния фаб рик по кон сер ви ро-
ва нию оли вок. В се лах еще ши ре расп рост ра-
ни лось рос тов щи чест во, осо бен но гу би тель но 
ска зав шееся в ря де гор ных райо нов и на за па-
де ст ра ны (на при мер, сре ди бер бе ров Мсир ды), 
где оно при ве ло к пол но му ра зо ре нию крес тьян. 
Вмес те с тем воен ные уси лия Фран ции обус ло-
ви ли рас ши ре ние сп ро са на сырь евые за па сы ее 
ко ло ний, а так же сок ра ще ние вы во за про мыш-
лен ных то ва ров из Фран ции в ко ло нии в свя-
зи с пе ре во дом эко но ми ки на воен ные рель сы. 
В  Ал жи ре это име ло следс твием раз ви тие гор-
но до бы ваю щей про мыш лен нос ти (рас ши ре ние 
до бы чи же ле за, фос фо ри тов) и не ко то рый рост 
об ра ба ты вающей про мыш лен нос ти, на вре мя 
ос во бо див шейся от кон ку рен ции мет ро по лии. 
Осо бен но мно го ста ло раз лич ных ре мо нт ных 
мас терс ких, та бач ных фаб рик и пи во ва рен ных 
за во дов. В це лом, од на ко, в го ды вой ны про-
мыш лен нос ть ма ло прог рес си ро ва ла, ибо нех-
ват ка ка пи та лов и ква ли фи ци ро ван ной ра бо чей 
си лы ска зы ва лась еще ост рее, чем в до воен ный 
пе ри од, а не за ин те ре со ван ность как трес тов мет-
ро по лии, так и «сеньоров» в ин ду ст риали за ции 
Ал жи ра нис колько не по ко ле ба лась. Чуть ли не 
единст вен ным круп ным предп риятием, вы ст-
роен ным за го ды вой ны, был ги га нтс кий хо ло-
дильник для хра не ния мя са, пред наз на чен но го к 
вы во зу во Фран цию [1, с. 241-244].

Не пос редст вен но в го ды Пер вой ми ро вой 
вой ны Фран ции не приш лось, как предс ка зы ва-
ла ее пе чать в 1913 г., по сы лать в Ал жир 200-300 
тыс. сол дат для «под дер жа ния по ряд ка». Ал жи-
рс кие ма ра бу ты и зна чи тель ная час ть му суль-
манс ко го ду хо вен ст ва за ня ли по зи цию лояль ной 
под держ ки Фран ции (шейх братс тва Рах ма нийя 

да же пред рек Тур ции «не из беж ную ги бель»). 
Рис куя ут ра тить влия ние в мас сах, они, за иск-
лю че нием от дель ных шей хов Мза ба и Хог га ра в 
Са ха ре, не отк лик ну лись на при зыв к джи ха ду, 
про во зг ла шен но му в ок тяб ре 1914 г. ту рец ким 
сул та ном (но ми наль но – ха ли фом, т.е. ре ли ги оз-
ным гла вой всех му суль ман-сун ни тов). Они выс-
ту па ли на сто ро не Фран ции про тив Гер ма нии и 
Тур ции (единст вен ный во фран цузс кой ар мии 
под пол ков ник-ал жи рец Ка ди и еще 8 офи це ров-
ал жир цев бы ли да же нап рав ле ны в 1916  г. в Еги-
пет для по мо щи в ор га ни за ции ан ти ту рец ко го 
вос стания в Хид жа зе, а с 1918 г. участ во ва ли в 
боях про тив ту рок в Ара вии). В ря ды фран цузс-
кой ар мии вс ту пи ли мно гие предс та ви те ли вид-
ных му суль манс ких фа ми лий. В чи не ка пи та на 
час тей «спа ги» сра жал ся эмир Ха лид, ко то рый 
с на ча лом вой ны вер нул ся на воен ную служ бу. 
Дру гие мла до ал жир цы в боль шинс тве своем 
так же под дер жи ва ли Фран цию, расс чи ты вая за 
это на ус туп ки со сто ро ны мет ро по лии, и осуж-
да ли «мла до ту рец ких ми нист ров-ла кеев кай зе-
ра». Вмес те с тем не ко то рые из них и во вре мя 
вой ны «про тес то ва ли про тив рек рут чи ны», тре-
бо ва ли «на ту ра ли за ции», урав не ния в пра вах 
ал жи рс ких и фран цузс ких чи нов ни ков, предс-
та ви тель ст ва в пар ла мен те Фран ции. Но в це-
лом «лояль нос ть му суль ман яви лась прият ным 
сюрп ри зом для от ве тст вен ных лиц в Ал жи ре». 
Мла до ал жир цы в му ни ци па ли те тах и чле ны со-
ве та об ще ст ва «Ра ши дийя» за ве ри ли гу бер на то-
ра в их «пол ной при вер жен нос ти к Фран ции». 
«Ту фи кийя» и «Фран ко-ту зем ный союз» так-
же приз ва ли ал жир цев «сра жать ся на сто ро не 
Фран ции» [2, с. 296].

Лишь не боль шая груп па тра ди ци она лис тов 
воз ла га ла на деж ды на по бе ду Гер ма нии и Ос ма-
нс кой им пе рии (что бы оп ро верг нуть их уве рен-
ность в мо щи Гер ма нии, фран цу зы спе ци ально 
прис ла ли в Ал жир 3 тыс. плен ных нем цев). Они 
расп рост ра ня ли па нис ла мист ские лис тов ки, 
при зы вав шие к джи ха ду, са бо ти ро ва ли воен ные 
уси лия Фран ции, аги ти ро ва ли за от каз от воен-
ной служ бы. Для не ко то рых из них ав то ри те том 
был сын Абд аль-Ка ди ра эмир Абд аль-Ма лик.

Но дея тель ность этой груп пы тра ди ци она-
лис тов (во мно гом ис поль зо вав ших та кие не по-
пу ляр ные ме ры влас тей, как зап рет со вер шать 
хадж в Мек ку во вре мя вой ны, а так же про ту-
рец кую по зи цию ал жи рс ких эмиг ран тов в ст-
ра нах Арабс ко го Вос то ка) пос те пен но угас ла 
пос ле на ча ла ан ти ту рец ко го вос стания в 1916  г. 
ше ри фа Мек ки Ху сей на, выс ту пив ше го в союзе 
с Анг лией и Фран цией, под дав ле нием ко то рых 
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он выс лал из Мек ки и Ме ди ны ты ся чи эмиг ран-
тов из Маг ри ба. Пос ле на ча ла вос стания Ху сей-
на ал жир цам вновь был раз ре шен хадж. Возз-
ва ние Ху сей на, в ко то ром он об ви нял ту рок в 
каз ни по-фран цузс ки наст роен но го эми ра Ома-
ра (пос лед не го сы на Абд аль-Ка ди ра), а так же в 
«пре не бре же нии и враж деб нос ти бла го род но му 
и бла го чес ти во му эми ру Абд аль-Ка ди ру Ал жи-
рс ко му», име ло в Ал жи ре оп ре де лен ный от го ло-
сок. То же са мое мож но ска зать и о заяв ле нии 
эми ра Ха ли да, еще рань ше, в 1915 г., подт вер-
див ше го, что все ара бы выс ту пают про тив ту рок 
как своих уг не та те лей. В то же вре мя фран цу зам 
не уда лось убе дить ара бов Ближ не го Вос то ка в 
«бла гот вор нос ти» фран цузс ко го гос подс тва для 
ал жир цев: нап рав лен ный к Ху сей ну упо мя ну-
тый под пол ков ник Ка ди не смог это го объяс-
нить вви ду нез на ния им арабс ко го ли те ра тур но-
го язы ка.

Оп ре де лен ное влия ние на ал жир цев ока зы-
ва ло дви же ние про тив итальянс ких ок ку пан тов 
в со сед ней Ли вии, про хо див шее под ру ко во дст-
вом воен но-ре ли ги оз но го братс тва се ну си тов. 
Учи ты вая рост ав то ри те та се ну си тов во всем 
арабс ком ми ре (осо бен но пос ле их ус пе хов в 
борь бе с итальян ца ми на чи ная с 1913 г.), их 
опыт борь бы с фран цу за ми в Са ха ре и заин те-
ре со ван нос ть в по ра же нии всех ко ло ни за то ров 
на се ве ре Аф ри ки, гер манс кое пра ви тель ст во 
уже в 1914 г. об ра ти лось не пос редст вен но к 
се ну си там с де ма го ги чес ким при зы вом «ос во-
бо дить му суль ман от рабс тва» и вер нуть им их 
«чес ть». 

В 1914 г. в Ал жи ре, в райо нах Бе ни-Шуг ран 
(близ Мас ка ры) и Ми ли аны прои зош ли воору-
жен ные вос стания. Оп ло том повс тан цев бы ла 
за вия Си ди Миф тах. Це лую не де лю они от би ва-
лись от осаж дав ших их ка ра те лей, при ме няв ших 
пуш ки и бро не ма ши ны, ко то рым про ти вос тояли 
в боль шинс тве слу чаев «ста рые ружья, пал ки 
и кам ни». Как и в со сед нем Ту ни се, повс тан-
цев возг лав ля ли шей хи пле мен, не по же лав шие 
под чи нять ся при ка зам о мо би ли за ции. Один 
из шей хов в де пар та мен те Конс тан ти на ска зал: 
«Мож но уве ли чить на ло ги и заб рать у нас иму-
ще ст во, но мы не да дим сво их де тей». В то же 
вре мя мно гие крес тьяне с де каб ря 1914 г. ста ли 
тре бо вать возв ра ще ния кон фис ко ван ных у них 
зе мель и при этом пре дуп реж да ли ко ло нис тов, 
что «с по мощью нем цев они ско ро вер нут свою 
собст вен ность». Близ кий к ге не рал-гу бер на то ру 
Ок тав Де пон конс та ти ро вал: « ни ког да еще му-
суль ма ни Ал жи ра не прояв ля ли та кой враж ды к 
ко ло ни за ции».

В 1916 г. в г. Ал жи ре по поч те расп рост ра ня-
лись при зы вы к вос станию в свя зи с при ня ты ми 
в сен тяб ре 1916 г. но вы ми ме ра ми по мо би ли за-
ции в ар мию и на ра бо ты во Фран цию. Ан тиф-
ран цу зс кие наст рое ния ко рен ных жи те лей уси-
ли вают ся, что наш ло от ра же ние в учас тив ших ся 
ак тах не по ви но ве ния, пас сив ном соп ро тив ле нии 
и т. д.

В пе ри од вой ны в Ал жи ре рез ко уси ли лась 
про гер манс кая и па нис ла ми ст ская про па ган да: 
расп рост ра ня лись ле ген ды о «Хадж Гийуме» 
(т.е. кай зе ре Виль гель ме II), ко то ро го вос пе ва-
ли как «сра жающе го ся со звез да ми»; не ко то рые 
кле ри ка лы в Конс тан ти не серь ез но уве ря ли, что 
«ха лиф» (т.е. ту рец кий сул тан) мо жет сжечь весь 
мир, стоит ему «лишь под нять зна мя про ро ка». 
В 1915 г. мно гие ал жир цы отк ры то ра до ва лись 
неу да че анг ло-фран цузс ко го де сан та в Гал ли-
по ли, рас пе ва ли враж деб ные Фран ции пе сен ки 
и выс ка зы ва ли на деж ду на по бе ду Гер ма нии. В 
ст ра ну дос тав ля лись ан тиф ран цу зс кие лис тов ки 
1и памф ле ты, на пи сан ные ал жи рс ки ми эмиг ран-
та ми в Тур ции или воен ноп лен ны ми в Гер ма нии.

Нем цы вся чес ки раз жи га ли на циональ ные 
и ре ли ги оз ные чувс тва ал жир цев. Пол ной под-
держ кой кай зе ровс ко го пра ви тель ст ва поль зо-
вал ся об ра зо ван ный в Бер ли не в ян ва ре 1916 г. 
Ко ми тет за не за ви си мос ть Ал жи ра и Ту ни са во 
гла ве с ту ни сс ки ми шей ха ми Са ла хом аш-Ша-
ри фом и Ис маилом ас-Су фай хи. От Ал жи ра в 
его сос тав бы ли вк лю че ны сын и внук Абд аль-
Ка ди ра – эми ры Али-па ша и Саид. Ко ми тет вел 
пат риоти чес кую аги та цию сре ди плен ных ал-
жир цев, мно гие из ко то рых по том тай но заб ра-
сы ва лись в Ал жир с ди вер сион ны ми це ля ми или 
вс ту па ли в ту рец кую ар мию [3, с. 227-230].

В этих ус ло виях ожи ви лась дея тель ность ал-
жи рс кой по ли ти чес кой эмиг ра ции, осо бен но в 
Ев ро пе. Эмиг ран ты (в ос нов ном – тра ди ци она-
лис ты) устанав ли ва ли свя зи с мла до ту нис ца ми 
(в Швей ца рии) и эмиг ран та ми из Ма рок ко (в 
Ис па нии). Сов мест ные уси лия не ко то рых та ких 
групп бы ли нап рав ле ны на соз да ние «Объеди-
нен ной Се ве ро аф ри канс кой Рес пуб ли ки» в сос-
та ве Ал жи ра, Ту ни са, Ма рок ко, Три по ли та нии и 
Бар ки. Од на ко они не увен ча лись ус пе хом, хо тя 
соз дан ный в Стам бу ле при учас тии ал жир цев и 
ту нис цев ко ми тет «Еди не ние и прог ресс» прис-
ту пил к фор ми ро ва нию повс тан чес кой ор га ни-
за ции, имев шей целью под нять про тив ко ло ни-
за то ров все ст ра ны се ве ра Аф ри ки от Эрит реи 
до Маг ри ба. На не ко то рых меж ду на род ных кон-
фе рен циях мла до ту нис цы выс ту па ли в за щи ту 
Ал жи ра, об ра щаясь от име ни ал жи рс ко го на ро-
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да к Гер ма нии, Авс тро-Венгрии и Тур ции за по-
мощью «про тив ре жи ма уг не те ния». Вож дь мла-
до ту нис цев Али Баш-Хан ба из ла гал тре бо ва ния 
ал жир цев о не за ви си мос ти на III кон фе рен ции 
при ми рив ших ся на ций в Ло зан не в 1916 г.

В 1915 г. в Стам бу ле бы ли из да ны бро шю ры 
лейтенан та Хад жа Аб дул ла ха (псев до ним де зер-
ти ро вав ше го из фран цузс кой ар мии Бу Ка буйя) 
«Свя щен ная вой на и роль чер ной ар мии в Ал-
жи ре» и «Ис лам во фран цузс кой ар мии». В них 
опи сы ва лась «ара бо фо бия» фран цузс ких офи це-
ров, их враж деб нос ть к «мо ло дым тюр ба нам», 
през ре ние к «смуг ля кам» и «на зам» (от арабс-
ко го «ан-нас» – лю ди), как они ос кор би тель но 
име но ва ли всех гра мот ных воен нос лу жа щих-ал-
жир цев, а так же по стоян ная слеж ка за ал жир ца-
ми со сто ро ны аген тов по ли ции в Ал жи ре. В том 
же го ду из Стам бу ла бы ло пе реп рав ле но мно же-
ст во дру гих ан тиф ран цу зс ких бро шюр и лис то-
вок. Час ть из них, в ос нов ном па нис ла ми ст ско го 
со дер жа ния, бы ла заб ро ше на в око пы на фрон-
то вых по зи циях, за ни мав ших ся ал жи рс ки ми ст-
рел ка ми.

Че рез Се вилью в Ал жир пос ту пал под поль-
ный лис ток «Де ву ар» («Долг»), ко то рый из да вал 
де зер ти ро вав ший из фран цузс кой ар мии «Мех-
мет-ал жи рец, ушед ший в Тур цию для борь бы с 
го ни те ля ми ис ла ма».

Ко ми тет «Еди не ние и прог ресс» в Стам бу-
ле ос но вал в Ло зан не под ру ко во дст вом быв ше-
го еги пе тс ко го хе ди ва Аб ба са II Хиль ми свой 
фи ли ал – «Меж ду на род ное му суль манс кое об-
ще ст во», ко то рое ста ло из да вать с 1916 г. свой 
бюл ле тень «Ре вю дю Маг реб», вс ко ре став ший 
еже ме сяч ным жур на лом. Его ре дак тор Му хам-
мед Баш-Хан ба и дру гие мла до ту нис цы из да ва-
ли так же не ма ло книг об уг не те нии на ро дов Ту-
ни са и Ал жи ра и о вар варс тве фран цу зов в этих 
ст ра нах.

В сен тяб ре 1917 г. «Ре вю дю Маг реб» опуб-
ли ко вал «Хар тию ал жи рс ко го на ро да», в ко то рой 
тре бо вал от ме ны «ту зем но го ко дек са» и реп рес-
сив ных три бу на лов, га ран тий ува же ния лич нос-
ти, иму ще ст ва, сво бо ды язы ка и ре ли гии ал жир-
цев, вос станов ле ния пра во су дия и за кон нос ти, 
на ло го вой ре фор мы и ра ве нс тва «в рас хо дах и до-
хо дах бюд же та», пре дос тав ле ния граж данс ких и 
по ли ти чес ких прав вп лоть до предс та ви тель ст ва 
в пар ла мен те Фран ции. Сходс тво этой прог рам-
мы с тре бо ва ниями мла до ал жир цев объяс ня лось 
кон так та ми, ко то рые в них бы ли с Му хам ме дом и 
Али Баш-Хан бой еще до 1914 г.

Час ть ал жи рс ких эмиг ран тов на хо ди лась 
в свя зи с быв шим сул та ном Му лаем Абд аль-

Х’афи зом, пы тав шим ся из Бар се ло ны под нять 
ан тиф ран цу зс кое вос стание в Ма рок ко. Соз на-
вая свою сла бос ть, они выс ту па ли сов мест но с 
эмиг ран та ми из дру гих ст ран Маг ри ба, в част-
нос ти под дер жи ва ли тре бо ва ния Ко ми те та за 
не за ви си мос ть Ал жи ра и Ту ни са о пре дос тав ле-
нии не за ви си мос ти «ал жи ро-ту ни сс ко му на ро-
ду» (Му хам мед Ме- зиан ат-Те лим са ни, Би раз 
аль-Джа за ири и Хам дан Бен Али аль-Джа за ири). 
Од на ко вся дея тель ность ал жирской эмиг ра-
ции, отор ван ной от на род ных масс, но си ла по-
ве рх ност ный вер ху шеч ный ха рак тер и поэто му 
не предс тав ля ла боль шой опас нос ти для ко ло-
ни ально го ре жи ма [4, с. 40-42]. Фран цузс кие 
служ бы конт рпро па ган ды, из да вав шие ряд спе-
ци аль ных га зет, в том чис ле «Ах бар аль-Харб» 
(«Воен ные но вос ти») и «Аль-Мус так баль» («Бу-
ду щее») на арабс ком язы ке, лег ко нейт ра ли зо ва-
ли эф фект аги та ции эмиг ран тов внут ри Ал жи ра.

Наибо лее даль но вид ные предс та ви те ли 
фран цузс ких пра вя щих кру гов счи та ли необ хо-
ди мым реали зо вать хо тя бы час ть тре бо ва ний 
ал жир цев, не без ос но ва ний по ла гая, что их дол-
го тер пе нию, осо бен но тех, кто слу жил в ар мии 
или ра бо тал в мет ро по лии, мо жет нас тать ко нец. 
«Опыт ал жи рс ких вой ск, мо би ли зо ван ных в 
1914-1918 гг. на служ бу Фран ции, – пи сал впос-
ледст вии за пад но гер манс кий ис то рик То мас Оп-
пер ман,- отк рыл но вые по ли ти чес кие го ри зон ты 
наибо лее пе ре до вым умам ст ра ны... Поз на ко-
мив шись с Ев ро пой, они ста ли бо лее кри ти чес ки 
расс мат ри вать раз лич ные си туации в своем оте-
че ст ве».

Мно гие пар ла мен та рии Фран ции ста ли при-
соеди няться к «му суль ма но фи лу» Альбэ ну Ро-
зэ. К 1917 г. ими бы ло пред ло же но пять проек-
тов рас ши ре ния прав «му суль ман» Ал жи ра. 
В эту кам па нию вк лю чил ся ряд влия тель ных 
се на то ров и де пу та тов (Де ша нель, Флан дэн, 
Мильеран и др.), во шед ших в об ра зо ван ный 
в июне 1916  г. «Се ве ро аф ри канс кий ко ми тет 
фран ко-му суль манс ко го дей ст вия» вмес те с 
мла до ал жир ца ми Му хам ме дом Суала хом и Абд 
ан-Ну ром Там- за ли.

В нояб ре 1915 г. Ж. Кле ман со и Ж. Лейг нап-
ра ви ли премь ер-ми ни ст ру Бриану пись мо от 
име ни ко мис сий по иност ран ным де лам се на та 
и па ла ты де пу та тов, ука зы вая на «лояль нос ть и 
глу бо кую при вя зан ность» ал жир цев к Фран ции 
и на необ хо ди мос ть в свя зи с этим осу ще ст вле-
ния обе щан ных ре форм, «дав но наз рев ших, изу-
чаемых мно го лет и пол ностью под го тов лен ных 
к нас тояще му вре ме ни». Они пред ла га ли ввес-
ти «на ту ра ли за цию» ал жир цев без их от ка за от 
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ста ту са му сульман, рас ши ре ние из би ра тель-
ных прав ал жир цев и их предс та ви тель ст ва (в 
том чис ле в Па ри же), но вые пра ви ла и га ран тии 
предс та ви тель ст ва и прав ал жир цев в ор га нах 
са моуп рав ле ния, учас тие ал жир цев в вы бо рах 
мэ ров, ре фор му арабс ких на ло гов и но вые га-
ран тии «му суль манс кой» собст вен нос ти. Оба 
пар ла мен та рия пред ла га ли ско рее удов лет во-
рить «са мые обос но ван ные чая ния» ал жир цев «в 
ду хе сер деч нос ти и братс тва». Их по зи ция бы-
ла энер гич но под дер жа на Жон на ром, в то вре-
мя ви це-пред се да те лем се на тс кой ко мис сии по 
Ал жи ру.

Но по ка шла вой на, сме няв шие друг дру-
га ка би не ты (Бриана, Ри бо, Пен ле ве) не бы ли 
рас по ло же ны за ни мать ся ал жи рс ки ми ре фор-
ма ми. К то му же все эти проек ты (и да же слу-
хи о них) вы зы ва ли ярос ть «сеньоров» в са мом 
Ал жи ре. От ра жая их наст рое ния, ге не рал- гу-
бер на тор Лю то нап ра вил в соз дан ную пар ла-
мен том ко мис сию по де лам му суль ман своего 
сот руд ни ка О. Де по на, ко то рый ак тив но за нял ся 
вы хо ла щи ва нием и су гу бо реак ци он ным «ре дак-
ти ро ва нием» проек тов ре форм. Рез ко выс ту пая 
про тив пре дос тав ле ния ал жир цам ка ко го-ли бо 
пра ва го ло са, пре фект де пар та мен та Оран Ла-
комб зая вил в нояб ре 1917 г.: «В Ора нии нас не 
лю бит иност ра нец, а му суль ма нин – тем бо лее... 
Мож но быть уве рен ным, что всю ду, где бу дет 
дос та точ но объеди не ния иност ран но го и ев рей-
ско го эле мен та с му суль ма ни ном, бу дет зак лю-
чен союз для уст ра не ния фран цузс кой ра сы». 
Пре фект Конс тан ти ны Борд объя вил проек ти ро-
вав шиеся ре фор мы «опас ностью для на циональ-
но го су ве ре ни те та», а соз ван ный гу бер на то ром 
Со вет уп рав ле ния счел, что ре фор мы вы год ны 
лишь «куч ке ам би циоз ных ин тел ли ген тов и инт-
ри га нов с фео даль ной нас лед ст вен ностью, худ-
шим эле мен там реак ции». Да же «со циалист и 
рес пуб ли ка нец», в то вре мя на чальник ка би не та 
Лю то – Жан Ме лиа воз ра жал своим кол ле гам по 
пар тии: «Мы не хо тим, что бы го во ри ли, буд то, 
за няв шись му суль ма на ми, мы выс ту паем про тив 
прав ко ло нис тов, про тив ал жи рс кой ад ми нист-
ра ции. Мы прос то хо тим ее из ме нить».

Од на ко пол ностью бло ки ро вать но вов ве де-
ния на этот раз не уда лось. Со циалис ты, вхо-
див шие в пра ви тель ст во во вре мя вой ны, счи-
та ли необ хо ди мым пойти на ус туп ки в Ал жи ре 
(наибо лее ра ди каль ный проект ре форм в этой 
свя зи был предс тав лен от их име ни де пу та-
том М. Му тэ, еще рань ше – де пу та том Дуази). 
Об ра зо ван ный в 1913 г. «Фран ко-ту зем ный 
альянс» с 1916 г. по вел про па ган ду в поль зу 

приз на ния «прав се ве ро-аф ри кан цев как осо бой 
на циональ ности, на по до бие че хов и по ля ков». 
В упо ми нав шийся вы ше «Ко ми тет фран ко-му-
суль манс ко го дей ст вия», ко то рый возг ла вил 
ли дер ра ди ка лов Эдуард Эр рио, вош ли со-
циалист Дуази, а так же вид ные пар ла мен та рии 
Лейг, Стэг и др. При этом они яв но хо те ли па-
ра ли зо вать уси лив шуюся про па ган ду ал жи рс-
ких на ци она лис тов на меж ду на род ной аре не; 
так, упо ми нав шийся Хадж Аб дул лах, ос но вав в 
Цю ри хе «Ко ми тет ал жи рс ких пат рио тов», с ян-
ва ря 1917 г. нап рав лял те лег рам мы и пе ти ции 
пре зи ден ту США Виль со ну.

Кро ме то го, дей ст во вав шая во вре мя вой ны 
цен зу ра ме ша ла «сеньорам» рез ко выс ту пать 
про тив пра ви тельст ва и пар ла мен та да же в сво-
их га зе тах. С при хо дом к влас ти в кон це 1917  г. 
«тиг ра» Кле ман со бы ло объяв ле но о на ме ре-
ниях пра ви тель ст ва за нять ся на ко нец де ла ми в 
Ал жи ре. Од но толь ко из вес тие об этом выз ва ло 
вол не ние «сеньоров» и отс тав ку в ян ва ре 1918  г. 
спев ше го ся с ни ми гу бер на то ра Лю то, вмес-
то ко то ро го в Ал жир тре тий раз был нап рав лен 
Шар ль Жон нар (в ка би не те Кле ман со – ми ни стр 
ос во бож ден ных тер ри то рий). Ему премь ер и по-
ру чил «вес ти пе ре го во ры» о ре фор мах. Но да же 
Жон нар из спис ка пред по ла гав ших ся ре форм 
«уст ра нил са мые сме лые, идя навс тре чу чувст-
вам ко ло нис тов, осо бен но те ре фор мы, ко то рые 
бы ли взя ты еще из проек тов Вто рой им пе рии и 
поз во ли ли бы изб ран ни кам му суль ман участ во-
вать вмес те с фран цу за ми в се на тс ких и де пу та-
тс ких вы бо рах» [5, с. 48-51]. 

В це лом, Пер вая ми ро вая вой на при нес ла Ал-
жи ру вмес те с по те ря ми в лю дях и ма те ри альны-
ми тя го та ми не ко то рый прог ресс в раз ви тии 
про мыш лен нос ти, рост наибо лее сов ре мен ных 
клас сов – про ле та риата (преиму щест вен но из 
ра бо тав ших в мет ро по лии) и бур жуазии (глав-
ным об ра зом, тор го вой), об щее из ме не ние со-
ци ально-пси хо ло ги чес ко го кли ма та (вви ду учас-
тия мно гих ал жир цев в воен ных дей ст виях и 
их жиз ни в Ев ро пе в те че ние нес коль ких лет), 
уве ли че ние ря дов и ожив ле ние оп по зи ци он ной 
влас тям по ли ти чес кой эли ты (в ос нов ном из пе-
реехав ших в Ев ро пу или ст ра ны Арабс ко го Вос-
то ка, но так же из тех, кто про хо дил во Фран ции 
воен ную служ бу, уче бу или ра бо тал). Под черк-
нув, об на жив или уг лу бив мно гие до воен ные 
про ти во ре чия ко ло ни ально го ст роя, об станов ка 
воен но го вре ме ни со дей ст во ва ла об ще му рос ту 
со ци ально-по ли ти чес кой нап ря жен нос ти в Ал-
жи ре, по рож дая кри зис всех пер воос нов соз дан-
но го ко ло ни за цией об ще ст вен но го на ро да.
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Му ка то ва Г.А.

Проб ле мы ре ли ги оз но го  
экс тре миз ма  

в Цент раль ной Азии

Дан ная статья пос вя ще на од ной из гло баль ных проб лем ны неш-
не го сто ле тия – проб ле ме ре ли ги оз но го экс тре миз ма. Ав тор при хо-
дит к вы во ду, что ес те ст вен ная пот реб нос ть лю дей в ре ли гии, из бав-
лен ной от дав ле ния то та ли тар ной сис те мы, пов лек ла зна чи тель ный 
рост чис ла ре ли ги оз ных ор га ни за ций, уч реж де ний. По доб ное раз ви-
тие си ту ации сов па ло с от ка зом го су да рс тва, слиш ком за ня то го исп-
рав ле нием эко но ми чес кой си туации, от ка кой-ли бо ре гу ли рую щей 
ро ли в сфе ре ре ли ги оз но го об ра зо ва ния. От дель но уде ляет ся вни ма-
ние проб ле ме ре ли ги оз но го об ра зо ва ния ка за хс танс кой мо ло де жи за 
ру бе жом, дея тель ности зап ре щен ных ре ли ги оз ных те че ний в ре ги-
оне. Кро ме то го, расс мот ре на проб ле ма ком мер чес кой дея тель ности 
под вы вес кой ре ли ги оз ных объеди не ний, что осо бен но ха рак тер но 
для Ка за х стана. Вк рат це при ве де ны ос нов ные за ко ны рес пуб ли ки по 
борь бе с вы шеука зан ны ми не га тив ны ми яв ле ниями. Осо бо от ме че-
на роль Пре зи ден та Н.А.На зар баева в прод ви же нии ини циатив по 
про ти во дей ст вию меж ду на род но му тер ро риз му по ли нии ООН. На 
ос но ве ана ли за об станов ки в статье сде ла на по пыт ка оп ре де лить ос-
нов ные нап рав ле ния дея тель ности цент раль ноазиатс ких го су да рс тв в 
ре гу ли ро ва нии дан ной проб ле мы. 

Клю че вые сло ва: ре ли ги оз ный экс тре мизм, тер ро ризм, Цент-
раль ная Азия, ре ли ги оз ные ор га ни за ции, ис лам.
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Religious Extremism Issues in 
Central Asia

This article focuses on one of the global challenges of this century – the 
problem of religious extremism. The author concludes that the natural need 
of the people in religion, relieved from the pressure of a totalitarian system, 
led to a significant increase in the number of religious organizations and 
institutions. Such developments coincided with the failure of the state, too 
engaged in correcting the economic situation, from any regulatory role in 
the field of religious education. Separately paid attention to the religious ed-
ucation of Kazakh youth in abroad, the activities of banned religious move-
ments in the region. In addition, the problem of commercial activities under 
the guise of religious associations, particularly for Kazakhstan. Summarized 
the basic laws of the Republic to combat the above mentioned negative 
phenomena. Highlighted the role of the President N. A. Nazarbayev in pro-
moting initiatives to counter international terrorism by the UN. Based on 
the analysis of the situation, in this the article attempted to identify the main 
activities of the Central Asian States to control this problem.

Key words: Religious extremism, terrorism, Central Asia, religious or-
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Мұ қа то ва Г.А.

Ор та лық Азияда ғы  
ді ни экс тре мизм мә се ле ле рі

Бұл ма қа ла қа зір гі жүз жыл дық та ғы бү кі лә лем дік мә се ле лер дің 
бі рі не ай нал ған ді ни экс тре мизм мә се ле ле рі не не гіз дел ген. Ав тор то-
та ли тар лық қы сым дық жүйе ден құ тыл ған адам дар дың дін ге де ген 
та би ғи мұқ таж ды лы ғы ді ни ұйым дар мен ме ке ме лер са ны ның ай - 
т ар лық тай өсуі көп ші лік ті на зар дан тыс қал дыр ма ды де ген қо ры тын-
ды ға кел ді. Жағ даят тың осы ған ұқ са ған да муы қан дай да бір ді ни 
бі лім са ла сын да ғы рет теу ші рөл ден эко но ми ка лық жағ даят ты тү зе-
ту ден бас ал ма ған ке йіп те гі мем ле кет тің бас тар туы мен сәй кес кел ді. 
Ше тел де гі қа зақ жас та ры ның ді ни бі лім алу мә се ле сі не, ай мақ та ғы 
тыйым са лын ған ді ни ағым дар ға қа тыс ты қыз мет тер ге өз ал ды на бө-
лек мән бе рі ле ді. Осы дан бас қа, маң дайша да ғы жа зу ас тын да ғы ді ни 
бір лес тік атал ған ком мер циялық қыз мет мә се ле ле рі әсі ре се, Қа зақ-
стан ға қа тыс ты қа рас ты ры ла ды. Жо ға ры да атал ған не га тив ті құ бы-
лыс тар мен кү рес жө нін де гі рес пуб ли ка ның не гіз гі заң да ры қыс қа ша 
баян да ла ды. Пре зи дент Н.Ә. На зар баев тың БҰҰ жо лы мен ха лы қ - 
а ра лық тер ро ри зм ге қар сы әре ке ті бо йын ша ын та лы бас та ма сын да-
ғы рө лі ерек ше бел гі лен ген. Тал дау жағ дайы не гі зін де, ма қа ла да Ор-
та лық Азия мем ле кет те рі нің осы мә се ле лер ді рет теу ба ры сын да ғы 
не гіз гі ба ғыт та ғы қыз мет те рін анық тау да ғы әре ке ті жа сал ған.

Тү йін  сөз дер: Ді ни экс тре мизм, тер ро ризм, Ор та лық Азия, ді ни 
ұйым дар, ис лам.
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Меж кон фес сиональ ное и ме жэт ни чес кое сог ла сие яв ляет ся 
од ним из необ хо ди мых ус ло вий це ло ст нос ти го су да рс тва. Но, 
как от ме тил в своем выс туп ле нии на 70-ой юби лей ной сес сии 
Ге не раль ной Ас са мб леи Ор га ни за ции Объеди нен ных На ций 
Пре зи дент Рес пуб ли ки Ка за хс тан Н. На зар баев, «гло баль ный 
масш таб приоб ре ла уг ро за тер ро риз ма и ре ли ги оз но го экс тре-
миз ма» [1]. 

Экс тре мизм по своей су ти мно го лик, как мно го об раз ны 
по рож дающие и под пи ты вающие его при чи ны и ис точ ни ки. 
По ли ти ки до воль но час то при чи ной расп рост ра не ния экс тре-
миз ма в сов ре мен ном ми ре на зы вают ре ли ги оз ный фун да мен-
та лизм. Кс та ти, нуж но ска зать, что фун да мен та лизм и ра ди ка-
лизм (экс тре мизм) при су щи прак ти чес ки лю бым ре ли гиям. Не 
нуж но быть спе циалис том в этой сфе ре, но дос та точ но знать 
азы ис то рии, что бы вс пом нить, что экс тре мизм прояв лял ся и 
в хрис тианс тве: это крес то вые по хо ды, инк ви зи ция в Ис па нии, 
борь ба со ста ро об ряд ца ми в пет ровс кой Рос сии и т.д.

Но се год ня мы ви дим яв ную под ме ну по ня тий, ког да дос-
та точ но ши ро ко расп рост ра няют ся имен но та кие де фи ни ции, 
как «ис ла мс кий экс тре мизм» и «ис ла мс кий тер ро ризм», но ся-
щие по рой чис то эмо циональ ный ха рак тер [2]. Но ведь ши ро ко 
из ве ст но, что в са мом ис ла ме нет ни ка кой аг рес сив нос ти.

Ес ли же исс ле до вать ис то ки прояв ле ния и при ро ду экс тре-
миз ма, то мож но прийти к вы во ду, что в ос но ве его появ ле ния 
ле жит ба наль ное столк но ве ние ин те ре сов и про ти во ре чий: как 
по ли ти чес ких, так и эко но ми чес ких, со ци аль ных, эт ни чес ких 
и кон фес сиональ ных. В слу чае не воз мож нос ти соб лю де ния по 
тем или иным при чи нам своих ин те ре сов один из участ ни ков 
про ти вос тоя ния впол не спо со бен пе рейти к край ним ме то дам 
раз ре ше ния своих по ли ти чес ких, ре ли ги оз ных, эт ни чес ких и 
иных проб лем. При этом, как счи тают исс ле до ва те ли, проб ле ма 
экс тре миз ма фор ми рует ся не как ре зуль тат ка кой-ли бо от дель-
ной при чи ны и од но го фак то ра, а как на бор проб лем, каж дая из 
ко то рых вно сит свой не га тив ный вк лад в об щий тер ро рис ти-
чес кий по тен циал [3]. 

Это край не опас ное со ци ально-по ли ти чес кое и кри ми наль-
ное яв ле ние не обош ло сто ро ной и ст ра ны цент раль ноазаиатс-
ко го ре ги она. Про цес сы де мок ра ти за ции го су да рст вен ной и 
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об ще ст вен ной сис те мы в рес пуб ли ках Цент раль-
ной Азии, на чав шийся на ру бе же 80-90-х гг. ХХ 
ве ка, в пол ной ме ре зах ва тил и сфе ру ре ли ги оз-
ной жиз ни об ще ст ва, при вел к воз ник но ве нию 
прин ци пи ально но вой ре ли ги оз ной си ту ации 
в рес пуб ли ках. Су ще ст вен но воз рос уро вень 
ре ли ги оз нос ти на се ле ния, бур ны ми тем па ми 
проис хо ди ло уве ли че ние чис ла ре ли ги оз ных 
объеди не ний. Во зоб но ви ли или на ча ли вновь 
свою дея тель ность мно гие ме че ти, мо нас ты ри, 
мис сионерс кие и ре ли ги оз но-прос ве ти тель ские 
цент ры, кон фес сиональ ные бла гот во ри тель-
ные уч реж де ния, ду хов ные учеб ные за ве де ния, 
средс тва мас со вой ин фор ма ции ре ли ги оз ной 
нап рав лен нос ти. Цент раль ноазиатс кие рес пуб-
ли ки, в этот пе ри од за ня тые сов сем дру ги ми 
проб ле ма ми, не дос та точ ное вни ма ние уде ля ли 
дея тель ности дест рук тив ных сил, что при ве ло 
к их ак ти ви за ции. Воз рож де ние и расп рост ра не-
ние нет ра ди ци он ных ис ла мс ких нап рав ле ний и 
те че ний так же с тем свя за но, что с раз ва лом со-
ве тс кой сис те мы и отк ры тием «же лез но го» за на-
ве са мно гие мо ло дые лю ди уез жа ли в за ру бежье 
для по лу че ния об ра зо ва ния в ст ра ны, в ко то рых 
в ка че ст ве на циональ ной идеоло гии по зи циони-
рует ся нет ра ди ци он ный для нас ис лам шиитс ко-
го или вах ха би тс ко го тол ка. В ито ге эти мо ло дые 
лю ди, ока зав шись под влия нием идеоло гии дру-
го го го су да рс тва, при ня ли ее и по том эти же уче-
ния и спо со бс тво ва ли об ра зо ва нию все воз мож-
ных ис ла мс ких те че ний и сект, нет ра ди ци он ных 
для ст ран Цент раль ной Азии. Та ким об ра зом, 
ре ли ги оз ный экс тре мизм стал реаль ной по ли ти-
чес кой си лой, осо бен но в юж ных ре гионах, где 
ис лам имеет глу бо кие ис то ри чес кие кор ни, бо-
лее расп рост ра нен и яр ко вы ра жен. 

Как от ме тил Н.А. На зар баев, «в ХХI ве-
ке центр раз ви тия сме щает ся в Азию – са мый 
боль шой кон ти нент ми ра, где жи вет 2/3 на се ле-
ния пла не ты, сос ре до то че ны ог ром ные ре сур-
сы. Мощ ный ры вок раз ви вающих ся эко но мик 
Азии обоз на чил но вую реаль нос ть в гло баль-
ных про цес сах» [1]. Эти про цес сы не мо гут не 
вы зы вать оп ре де лен ную оза бо чен ность за пад-
ных ст ран, США, ко то рые, уже не сек рет, спон-
си руют мно гие ор га ни за ции, в том чис ле и экс-
тре ми стс кие.

Но исс ле до ва те ли при хо дят к вы во ду, что ис-
лам – не при чи на и не ка та ли за тор его воз ник но-
ве ния, ко рень проб ле мы кроет ся в слож нос ти со-
ци ально-по ли ти чес кой си ту ации в го су да рс тве, 
их вов ле чен нос ти в гло баль ные и ре гиональ ные 
конф лик ты [3]. На мой взг ляд, тен ден ции сов ре-
мен но го раз ви тия ис ла ма в исс ле дуемом ре ги-

оне обус лов ле ны, в ос нов ном, влия нием внеш-
них фак то ров.

Мно же ст во те че ний, расп рост ра нен ных в 
раз лич ных ст ра нах, экс пор ти руют свои идеи и 
на хо дят своих при вер жен цев как в рес пуб ли-
ках Цент раль ной Азии, так и в Ка за х стане. Для 
сов ре мен ной ре ли ги оз ной си ту ации ха рак тер ны 
воз ник но ве ние и уси ле ние ра ди каль ных ре ли-
ги оз ных сооб ще ств, ак ти ви за ция дея тель ности 
цент ров нет ра ди ци он ных ве ро ва ний, по вы ше-
ние влия ния иност ран но го мис сионерс ко го дви-
же ния и рас ши ре ние со ци аль ной ба зы сек тантс-
ких ор га ни за ций, осо бен но за счет мо ло де жи. 
При этом наи боль шую оза бо чен ность вы зы вает 
уси ле ние дея тель ности дест рук тив ных сект и 
куль тов но во го по ко ле ния. Так мож но от ме тить, 
что с на ча ла но во го ты ся че ле тия в исс ле дуемом 
ре ги оне от ме че на ак ти ви за ция дея тель ности и 
та ких нет ра ди ци он ных ре ли ги оз ных ор га ни-
за ций (Сви де те ли Иего вы, Об ще ст во соз на ния 
Криш ны, Цер ковь са та ны и т.д.), ко то рые так же 
под па дают под кри те рии экс тре ми стс ких. Опас-
ность зак лю чает ся в том, что мо ло дежь, для ко-
то рой ре ли гия все боль ше  стано вит ся цен ност-
ной ориен та цией, ре гу ли рую щей со ци альное 
по ве де ние, пси хо ло гию об ще ния и фи ло со фс кое 
от но ше ние к жиз ни, весь ма смут но предс тав-
ляет, где про хо дит грань меж ду тра ди ци он ной 
ре ли гией и псев до ре ли гиоз нос тью.

Сте пень влия ния дест рук тив ных ре ли ги оз-
ных ор га ни за ций на со ци ально-по ли ти чес кую 
жиз нь за ви сит от це лей этих ор га ни за ций: од ни 
из них дей ст вуют раз ру шающе на лич ность, ста-
вя ин ди ви дуума в пси хо ло ги чес кую за ви си мос ть  
от ру ко во дс тва та кой ор га ни за ции, конт ро ли руя 
его дея тель ность и нап рав ляя его дей ст вия и пос-
туп ки в нуж ном для ор га ни за ции рус ле; дру гие 
мо гут в зна чи тель ной сте пе ни пов лиять на по-
ли ти чес кую жиз нь го су да рс тва, предс тав ляя уг-
ро зу для сох ра не ния не за ви си мос ти ст ра ны [4]. 

Как от ме чают исс ле до ва те ли, се год ня в 
цент раль ноазиатс ком ре ги оне опе ри руют меж-
ду на род ные тер ро рис ти чес кие ор га ни за ции или 
их под раз де ле ния, ра ди каль но наст роен ные ис-
ла мс кие фун да мен та лис ты, экс тре ми ст ские 
груп пи ров ки, что вы зы вает обес по коен нос ть 
как го су да рс тв ре ги она, так и все го ми ро во го 
сооб ще ст ва. Тер ри то ри альная бли зос ть к Аф га-
ни стану, Си рии, про во зг ла ше ние в 2013 г. ква-
зи го су да рс тва ИГИЛ так же яв ляет ся дес та би ли-
зи рующим фак то ром. Сре ди дру гих фак то ров 
мож но наз вать про ти вос тоя ние меж ду сто рон-
ни ка ми светс кой и теок ра ти чес кой влас ти в не-
ко то рых цент раль ноазиатс ких рес пуб ли ках, что 
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влияет на ак ти ви за цию экс тре ми ст ски наст роен-
ных сил, эт ни чес кие конф лик ты с вов ле че нием 
раз лич ных диас пор, рас ту щую аг рес сив нос ть 
ми ро вой по ли ти ки и т.п. 

В ре зуль та те этих и иных фак то ров в цент-
раль ноазиатс ком ре ги оне дей ст вуют Ис ла мс кая 
пар тия воз рож де ния Уз бе ки стана (ИПВУ); пар-
тия «Адо лат» (Сп ра вед ли вос ть); «Ис лом лаш ка-
ри» (Воины ис ла ма); «Хизб ут-Тах рир» (Пар тия 
осов бож де ния); «Ак ра мийа» (Пар тия ис ла мс ко-
го воз рож де ния Тад жи ки стана – ПИВТ); Ис ла-
мс кое дви же ние Вос точ но го Тур ке стана (Цент-
раль ная Азия) и дру гие ор га ни за ции [5]. 

Хо тя и ут ве рж дает ся, что боль шинс тво этих 
ор га ни за ций ис по ве дуют прин цип ра ве нс тва, но 
преоб ла дающее их боль шинс тво с мо мен та ос-
но ва ния ст роят ся по жест ко му ие рар хи чес ко му 
прин ци пу, свой ст вен но му не мас со вым дви же-
ниям, а ха риз ма ти чес ким сек там. Фор маль но 
боль шинс тво этих ор га ни за ций тре буют от сво-
их пос ле до ва те лей толь ко пре дан нос ти Ал ла ху, 
соб лю де ния по до бающих форм отп рав ле ния 
мо лит вы, ува же ния к еди но вер цам и на ла гают 
обя зан ность про по ве до ва ния с целью об ра ще-
ния в ис лам. Но фак ти чес ки эти ор га ни за ции и 
уч реж де ния пы тают ся ис поль зо вать ре ли гию в 
по ли ти чес кой сфе ре для дос ти же ния це лей, нап-
рав лен ных на на силь ст вен ное из ме не ние го су да-
рст вен но го ст роя или зах ват влас ти, на ру ше ние 
су ве ре ни те та и тер ри то ри аль ной це ло ст нос ти 
го су да рс тва, на воз буж де ние ре ли ги оз ной враж-
ды и не на вис ти.

Ха рак тер ной осо бен ностью пос лед не го пе ри-
ода, ока зав шей оп ре де лен ное влия ние на об щую 
ре ли ги оз ную си ту ацию в цент раль ноазиатс-
ком ре ги оне, ста ло так же расп рост ра не ние 
раз лич ных ре ли ги оз ных и око ло ре ли ги оз ных 
групп эзо те ри чес ко го и ок куль тно-мис ти чес-
ко го нап рав ле ния. Как пра ви ло, дей ст вуют они 
под вы вес кой об ще ст вен ных объеди не ний, пси-
хо те ра пев ти чес ких, оз до ро ви тель ных, об ра зо-
ва тель ных, науч но-поз на ва тель ных, куль ту ро-
ло ги чес ких и иных уче ний и школ. На де ле же 

боль шинс тво из этих фор ми ро ва ний, и об этом 
наг ляд но сви де тель ст вует прак ти ка их дея тель-
ности как в исс ле дуемом на ми ре ги оне, так и за 
ру бе жом, имеют чет ко вы ра жен ную ком мер чес-
кую нап рав лен ность. 

В свя зи с этим воп ро сы про ти во дей ст вия 
и пре се че ния прояв ле ний экс тре миз ма и тер-
ро риз ма долж ны на хо дить ся и на хо дят ся под 
пос тоян ным конт ро лем и вни ма нием ор га нов 
го су да рст вен но го уп рав ле ния. В рес пуб ли ках 
соз да на за ко но да тель ная и нор ма тив ная ба за 
борь бы с тер ро риз мом, в част нос ти, при ня ты За-
ко ны «О  борь бе с тер ро риз мом» и «О про ти во-
дей ст вии экс тре миз му». 

Так в Ка за х стане на се год няш ний день су-
деб ны ми ор га на ми 16 раз лич ных ор га ни за ций 
приз на ны тер ро рис ти чес ки ми ли бо экс тре ми ст-
ски ми и их дея тель ность зап ре ще на на тер ри-
то рии рес пуб ли ки. Выс ту пая с три бу ны ООН 
Н.А.  На зар баев пред ло жил уч ре дить под эги дой 
ООН еди ную ми ро вую сеть про ти во дей ст вия 
меж ду на род но му тер ро риз му и экс тре миз му. 
Для реали за ции этой за да чи он пред ло жил раз-
ра бо тать и при нять всеобъем лю щий до ку мент 
ООН по борь бе с тер ро риз мом [1].

По ли ти ка го су да рс тва в сфе ре ре ли ги оз ных 
от но ше ний в ны неш ний пе ри од во мно гом оп-
ре де ляет ся спе ци фи чес кой по лиэт ни чес кой и 
мно го кон фес сиональ ной ст рук ту рой на се ле ния 
рес пуб лик Цент раль ной Азии.

Ана ли зи руя дея тель ность Ка за х стана в воп-
ро сах про ти во дей ст вия ре ли ги оз но му экс тре-
миз му и тер ро риз му и по ли ти ки в ре ли ги оз ной 
сфе ре, при хо дишь к вы во ду, что глав ны ми по-
зи циями цент раль ноазиатс ких го су да рс тв в этом 
нап рав ле нии долж ны стать:

– пос ле до ва тель ная вз ве шен ная по ли ти ка в 
сфе ре меж кон фес сио наль ных от но ше ний;

– за ко но да тель ст во, пре дус мат ри вающее 
рав ные пра ва для всех кон фес сий;

– то ле ра нт нос ть;
– от су тс твие про тек цио низ ма со сто ро ны го-

су да рс тва в от но ше нии той или иной кон фес сии.
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Ка напьяно ва А.Ж.

Идеоло гия и осо бен нос ти  
Рес пуб ли ка нс кой пар тии США

Важ ней шей осо бен ностью по ли ти чес кой сис те мы США яв ляет-
ся двух пар тий ная сис те ма, сфор ми ро вав шаяся в хо де ис то ри чес ко го 
раз ви тия ст ра ны. При этой сис те ме к влас ти по пе ре мен но при хо дят 
толь ко две наибо лее влия тель ные по ли ти чес кие пар тии – Рес пуб ли-
ка нс кая и Де мок ра ти чес кая. В дан ной статье мы расс мот рим идеоло-
гию и осо бен нос ти Рес пуб ли ка нс кой пар тии США. Она бы ла соз да на 
как объеди не ние про тив ни ков рабс тва и сто рон ни ков рас ши ре ния 
ком пе тен ции влас ти цент раль но го пра ви тель ст ва. Мы ви дим, что 
осо бен нос ти рес пуб ли канс кой пар тии в её од но род нос ти – кон сер ва-
тизм во всех сфе рах. Дан ное исс ле до ва ние осо бен но ак ту ально для 
Рес пуб ли ки Ка за хс тан, так как за ру беж ный опыт по мо жет ре шить 
проб ле му вы бо ра той оп ти маль ной мо де ли пар тий ной сис те мы, ко то-
рая в бли жай шие нес колько лет мог ла бы быть адек ват ной масш та бу 
и ха рак те ру по ли ти чес ко го про цес са в на шей ст ра не.

Клю че вые сло ва: двух пар тий ная сис те ма, Рес пуб ли ка нс кая пар-
тия, кон сер ва тизм, идеоло гия.

Kanapyanova A.Zh.

Ideology and features of the 
Republican Party USA

The most important feature of the USA political system, which is a 
two-party system, form during a course of historical development of the 
country. Only two parties Republican and Democratic come to power 
within this system. This article will review the ideology and characteristic 
features of the USA Republican party. It was created as a union of slavery 
opponents and people who wanted to widen the competence of central 
power government. We see that the peculiarities of the Republican party 
consist in its unity, – conservative in all the spheres. This research is es-
pecially actual for Kazakhstan, since the experience can help to solve the 
problem of choosing the optimal party system model, which can match 
the scale and character of the political processes, which are taking place 
in our country.

Key words: two-party system, Republican party, conservatism, ide-
ology.

Ка напьяно ва А.Ж.

АҚШ Рес пуб ли ка лық  
пар тиясы ның идеоло гиясы  

жә не ерек ше лік те рі 

АҚШ та ри хи дам уын ың ба ры сын да қа лып тас қан екі пар тия лық 
жүйесі ел дің саяси жүйесі нің ма ңыз ды ерек ше лі гі бо лып та бы ла-
ды. Бұл жүйеде би лік ке не ғұр лым ық пал ды екі саяси пар тия – Рес-
пуб ли ка лық жә не Де мок ра тиялық пар тия ке зек те сіп ке ліп оты ра ды. 
Ұсы ны лып отыр ған ма қа ла да біз АҚШ Рес пуб ли ка лық пар тиясы-
ның иедо ло гиясын жә не ерек ше лік те рін қа рас ты ра мыз. Ол құл дық-
қа қар сы бол ған жә не ор та лық үкі мет би лі гі нің өкі лет ті лік те рін ке-
ңейтуді жақ та ған саяси күш тер дің бір лес ті гі ре тін де құ рыл ған еді. 
Рес пуб ли ка лық пар тия ның ерек ше лі гі оның бір тек ті лі гін де – бар лық 
са ла да кон сер ва тизм ді ұс тан уын да еке нін кө ре міз. Бұл зерт теу Қа-
зақ стан Респ руб ли ка сы үшін ай рық ша ма ңыз ды, өйт ке ні біз дің елі-
міз де гі саяси үде ріс тер дің си па ты мен ауқы мы на сай ке ле тін тиім ді 
пар тия лық жүйе мо де лін таң дау мә се ле сін ше шу де ше тел дік тә жі ри-
бе кө мек бе ре ді. 

Түйін сөз дер: екі пар тиялы жүйе, Рес пуб ли ка лық пар тия, кон сер-
ва тизм, идеоло гия. 
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20 ян ва ря 2016 го да Пре зи дент Ка за х стана Нур сул тан На-
зар баев под пи сал Указ «О рос пус ке Ма жи ли са пар ла мен та Рес-
пуб ли ки Ка за хс тан пя то го со зы ва и наз на че нии внеоче ред ных 
вы бо ров де пу та тов Ма жи ли са пар ла мен та Рес пуб ли ки Ка за хс-
тан» [1]. Ини ци ати ва о про ве де нии дос роч ных вы бо ров де пу-
та тов поз во ляет го во рить о на ча ле но во го эта па раз ви тия пар-
тий ной сис те мы Ка за х стана и по ли ти чес кой куль ту ры. По ми мо 
то го Н. На зар баев неод нок рат но под чер ки вал необ хо ди мос ть 
мер, нап рав лен ных на по вы ше ние ро ли по ли ти чес ких пар тий, 
в том чис ле рас ши ре ние пол но мо чий пар тий ных фрак ций, фи-
нан си ро ва ние по ли ти чес ких пар тий, ко то рые про хо дят в Пар-
ла мент, из рес пуб ли канс ко го бюд же та [2, с. 129].

Необ хо ди мос ть по доб ных мер обус лов ле на, в пер вую оче редь, 
проб ле мой вы бо ра той оп ти маль ной мо де ли пар тий ной сис те мы, 
ко то рая в бли жай шие нес колько лет мог ла бы быть адек ват ной 
масш та бу и ха рак те ру по ли ти чес ко го про цес са в на шей ст ра не. 
Нес мот ря на то, что кон ту ры этой мо де ли – мно го пар тий нос ть 
– бы ли обоз на че ны еще на за ре не за ви си мос ти, оте че ст вен ные 
по ли то ло ги от ме чают, что «сфор ми ро вав шаяся в на шей ст ра не 
муль ти пар тий нос ть вов се не оз на чает на ли чия у нас эф фек тив ной 
мно го пар тий ной сис те мы», так как «про во зг ла ше ние мно го пар-
тий нос ти и ее реали за ция – от нюдь не од но и то же» [3, с. 32]. С 
этой точ ки зре ния, ак ту аль ным предс тав ляет ся изу че ние за ру беж-
но го опы та парт строи тель ст ва и функ цио ни ро ва ния пар тий ных 
сис тем, в част нос ти США. Важ ней шей осо бен ностью по ли ти чес-
кой сис те мы США яв ляет ся двух пар тий ная сис те ма, сфор ми ро-
вав шаяся в хо де ис то ри чес ко го раз ви тия ст ра ны. При этой сис те ме 
к влас ти по пе ре мен но при хо дят толь ко две наибо лее влия тель ные 
по ли ти чес кие пар тии – Рес пуб ли ка нс кая и Де мок ра ти чес кая.

Взаимоот но ше ния двух глав ных пар тий ха рак те ри зуют ся 
тем, что меж ду ни ми сох ра няет ся кон сен сус в от но ше нии фун-
да мен таль ных пер воос нов США – част ной собст вен нос ти, лич-
ной и по ли ти чес кой сво бо ды, рес пуб ли канс ко го фе де ра тив но-
го го су да рс тва и т.п. Рас хо дят ся пар тии, и по рой су ще ст вен но, 
в спо со бах под дер жа ния и раз ви тия этих прин ци пов. Вто рое 
наз ва ние Рес пуб ли ка нс кой пар тии – Ве ли кая Ста рая Пар тия. 
Неофи ци аль ный сим вол пар тии – слон (оли цет во ряет мощь), 
неофи ци аль ный цвет – крас ный.

ИДЕОЛО ГИЯ И  
ОСО БЕН НОС ТИ  

РЕС ПУБ ЛИ КА НС КОЙ 
ПАР ТИИ США
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Идеоло гия и  осо бен нос ти  Рес пуб ли ка нс кой пар тии США

Пар тия бы ла ос но ва на 28 фев ра ля 1854 го да 
в Ри пон, штат Вис кон син, путём объеди не ния 
Пар тии Сво бод ной Зем ли и фрак ции «Со вес ть» 
Пар тии ви гов. Бы ла соз да на как объеди не ние 
про тив ни ков рабс тва и сто рон ни ков рас ши ре ния 
ком пе тен ции влас ти цент раль но го пра ви тель ст ва 
[1], от ра жая ин те ре сы про мыш лен ни ков Се ве ра 
в про ти во вес эли тар ной де мок ра ти чес кой пар-
тии, ко то рая, опи раясь на план та то ров-ра бов ла-
дель цев Юга, мо но поль но пра ви ла ст ра ной пос ле 
раз ва ла ви гов [4]. Рес пуб ли ка нс кая пар тия выс ту-
па ла за зап рет рабс тва на тер ри то рии шта тов се-
вер нее 36-й па рал ле ли (что бы ло от ме не но в 1854 
го ду ак том Кан за са-Неб рас ки), раз да чу сво бод-
ных зе мель бесп лат но всем же лающим, а так же – 
за установ ле ние вы со ких пош лин на вво зи мые из 
Ев ро пы про мыш лен ные то ва ры. Мож но ска зать, 
что пер вые лет 75 су ще ст во ва ния пар тии бы ли 
до воль но удач ны ми – уже че рез 6 лет пос ле воз-
ник но ве ния кан ди дат пар тии Ав ра ам Лин кольн 
выиг рал пре зи де нтс кий пост, и за 72-лет ний пе-
ри од, с 1860 по 1932 год, пар тия проиг ра ла лишь 
4 пре зи де нтс ких вы бо ров из 18.

Рес пуб ли ка нс кую пар тию се ре ди ны-кон ца 
XIX ве ка аме ри ка нс кие по ли то ло ги час то (и с 
не ма лым) ос но ва нием на зы вают «пар тией граж-
данс ких прав», пос кольку оп ре де ляющи ми по-
ли ти чес ки ми воп ро са ми для пар тии в тот пе ри од 
ста ли ра со вые (от ме на рабс тва и ос во бож де ние 
нег ров в пер вую оче редь) и т.н. «Ре ко нст рук ция 
Юга» – то есть по пыт ка про ве де ния та ких по-
ли ти ко-эко но ми чес ких преоб ра зо ва ний в этой 
час ти ст ра ны, ко то рые иск лю ча ли бы возв рат 
«ста рой влас ти на ста рых прин ци пах» [6, с. 47]. 
Рес пуб ли ка нс кая пар тия это го пе ри ода сыг ра ла 
дос та точ но прог рес сив ную роль по це ло му ря-
ду воп ро сов. Во-пер вых, с са мо го ос но ва ния она 
по зи циони ро ва ла се бя как пар тия, за щи щающая 
ин те ре сы и са му це ло ст нос ть еди но го го су да-
рс тва. Лишь пос те пен но, к кон цу 70-х – на ча лу 
80-х го дов XIX ве ка к это му ста ли до бав ляться 
воп ро сы эко но ми ки и тор гов ли. При этом пар-
тия про по ве до ва ла край не ак тив ную роль фе-
де раль но го пра ви тель ст ва в ре ше нии этих воп-
ро сов. Тут и цент ра ли зо ван ное расп ре де ле ние 
го су да рст вен ных зе мель, и ис поль зо ва ние воз-
мож нос тей фе де раль но го пра ви тель ст ва для 
рас ши ре ния се ти же лез ных до рог, и про тек цио-
низм, подс те ги вав ший рост от рас лей ин ду ст рии 
пу тем вве де ния вы со ких та ри фов на кон ку рен-
тос по соб ную про дук цию из-за ру бе жа. 

В 1912 го ду, в ре зуль та те пред вы бор ной кам-
па нии, в рес пуб ли канс кой пар тии произо шел 
рас кол. Пре зи де нт ские вы бо ры 1912 го да про хо-

ди ли 5 нояб ря и от ли ча лись ожес точённой борь-
бой меж ду тре мя ос нов ны ми кан ди да та ми, двое 
из ко то рых уже бы ли пре зи ден та ми ра нее. Пре-
зи дент Уильям Тафт был вновь выд ви нут Рес-
пуб ли ка нс кой пар тией при под держ ке кон сер-
ва тив но го её кры ла. Быв ший пре зи дент Тео дор 
Руз вельт, не по лу чив ший под держ ки рес пуб ли-
кан цев, соз вал свою собст вен ную кон вен цию и 
соз дал но вую Прог рес сив ную пар тию (проз ван-
ную «Пар тией ло сей»). Но вая пар тия выд ви ну ла 
Руз вель та и, кро ме это го, выд ви га ла своих кан-
ди да тов на ло каль ных вы бо рах в круп ных шта-
тах [7, с. 203].

Рас кол 1912 го да и пос ле дующая су ще ст-
вен ная «кон сер ва ти за ция» пар тии на вре мя су-
ще ст вен но умень ши ли ее роль в аме ри ка нс кой 
по ли ти ке, од на ко пос ле окон ча ния пер вой ми ро-
вой вой ны, неу да чи де мок ра ти чес кой ад ми нист-
ра ции с одоб ре нием Вер саль ско го до го во ра и 
ка зав ше го ся «возв ра та к нор ме» рес пуб ли канс-
кая пар тия до воль но лег ко вер ну ла се бе до ми-
ни рующую по зи цию. 24 ок тяб ря 1929 го да кол-
лап сом Нью-Йоркс кой бир жи на ча лась Ве ли кая 
деп рес сия, к ко то рой рес пуб ли канс кая ад ми-
нист ра ция ока за лась со вер шен но не под го тов-
лен ной. Рес пуб ли кан цы по те ря ли бо лее 50 мест 
в па ла те предс та ви те лей на про ме жу точ ных вы-
бо рах 1930 го да [4]. 

Имен но в это вре мя рес пуб ли кан цы и де-
мок ра ты окон ча тель но по ме ня лись мес та ми в 
идеоло ги чес ком спект ре как бо лее кон сер ва тив-
ная и бо лее ли бе раль ная пар тия соот ве тст вен но. 
Фак ти чес ки до кон ца 60-х го дов рес пуб ли кан цы 
ста ли «пар тией мень шинс тва», при чем со зна чи-
тель ным от ры вом от де мок ра тов, и да же от дель-
ные ус пе хи Эй зен хауэра не мог ли по ко ле бать 
это го фак та. На до от ме тить, что имен но в пе ри-
од с кон ца 40-х по ко нец 60-х го дов в рес пуб-
ли канс кой пар тии оче ред ной раз офор ми лось 
«уме рен ное» кры ло, сос тояв шее из тех рес пуб-
ли кан цев, ко то рые не от вер га ли то таль но «Но-
вый курс» Т. Руз вель та, а на хо ди ли в нем не ма ло 
ра циональ но го, и счи та ли, что рес пуб ли канс кой 
пар тии мож но мно гое из не го взять «на воору же-
ние» [8, с. 56]. 

«Уме рен ные» рес пуб ли кан цы бы ли не столь 
уж кон сер ва тив ны да же в эко но ми ко-фи нан со-
вой сфе ре, а в со ци аль ной мно гие из них, хра ня 
вер ность за ро див шейся 100 лет на зад тра ди ции, 
не ред ко бы ли весь ма ли бе раль ны ми. Вер хов ный 
Суд США, мно гие предс та ви те ли ко то ро го бы ли 
наз на че ны с предс тав ле ния пре зи ден та-рес пуб-
ли кан ца Эй зен хауэра, при нял фун да мен тальные 
ре ше ния в об лас ти граж данс ких и со ци аль ных 
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прав, ко то рые важ ны до сих пор, а тог да – вооб-
ще оп ре де ли ли ос нов ные кон ту ры и нап рав ле ния 
по ли ти чес кой борь бы в ст ра не и ее эво лю ции. 
Кон цом это го пе ри ода и на ча лом но во го обыч но 
на зы вают 1968 год, изб ра ние пре зи ден том Ри-
чар да Ник со на и пос ле дующую «юж ную ст ра те-
гию» рес пуб ли кан цев, ос но ван ную на мас со вом 
прив ле че нии кон сер ва тив ных южан при об щем 
силь ном поп ра ве нии по ли ти ки пар тии. Этот пе-
ри од ха рак те ри зует ся от су тс твием ге ге мо нии 
ка кой-ли бо по ли ти чес кой пар тии в 2-пар тий ной 
кон фи гу ра ции, и, соот ве тст вен но, очень час ты-
ми пе ри ода ми «раз дельно го прав ле ния» (пре зи-
дент от од ной пар тии, а боль шинс тво в од ной 
или обеих па ла тах Конг рес са – у дру гой). Сре-
ди рес пуб ли кан цев про дол жает ся борь ба меж ду 
тра ди ци он ным уме рен но-кон сер ва тив ным кры-
лом и жест ко-кон сер ва тив ным нап рав ле нием, 
сим во лом ко то ро го мно гие го ды был Ро нальд 
Рей ган, а по том – спи кер па ла ты предс та ви те лей 
Ньют Гинг рич и, нес колько поз же – Буш-млад-
ший. Во мно гом бла го да ря Рей га ну внут ри рес-
пуб ли кан цев уси ли лись по зи ции сто рон ни ков 
эко но ми чес ко го ли бе ра лиз ма и ультра кон сер-
ва тиз ма. Роль же уме рен но го кры ла все боль ше 
схо дит на нет. Тон на чи нают за да вать не «тра ди-
ци он ные кон сер ва то ры», ко то рых боль ше все го 
бес по ко или та кие воп ро сы, как на ло ги и сба лан-
си ро ван ность бюд же та, а «со ци альные кон сер ва-
то ры», ко то рым зна чи тель но важ нее та кие те мы, 
как абор ты, го мо сек суа лизм или пре по да ва ние в 
шко ле ре ли гии и ре ли ги оз ной теории сот во ре-
ния ми ра вмес те с дар ви но вс кой тео рией проис-
хож де ния че ло ве ка. В го ды «хо лод ной вой ны» 
Рес пуб ли ка нс кая пар тия во внут рен ней по ли ти-
ке бы ла бо лее аг рес сив но наст роена в воп ро сах 
ан ти ком му низ ма и го не ний на ле вых (мак кар-
тизм), а её кан ди да ты обыч но счи та лись «яст ре-
ба ми» во внеш ней по ли ти ке [5]. В сов ре мен ной 
рес пуб ли канс кой пар тии США мож но вы де лить 
нес колько те че ний:

– тра ди ци он ные кон сер ва то ры, ко то рых, 
преж де все го, ин те ре суют эко но ми ка и фи нан-
сы, где они ис по ве дают та кие тра ди ци он ные 
прин ци пы, как « низ кие на ло ги», «льго ты биз-
не су», «сба лан си ро ван ный бюд жет», «пра во на 
ра бо ту» Для это го кры ла ха рак тер на очень рез ко 
ан тип роф союз ная нап рав лен ность;

– со ци альные кон сер ва то ры. Ос нов ны ми 
воп ро са ми для этой ка те го рии кон сер ва то ров 
яв ляют ся со ци альные – абор ты (зап ре тить!), 
секс-мень шинс тва (прав не да вать!), пре по да-
ва ние ре ли гии в шко лах (обя за тель но!), борь ба 
про тив лю бых ог ра ни че ний на пра во по ку пать и 

но сить ору жие, и так да лее. А вот в эко но ми чес-
кой сфе ре не ко то рые из предс та ви те лей это го 
кры ла яв ляют ся ско рее по пу лис та ми, и «сба лан-
си ро ван ность бюд же та», нап ри мер, их за бо тит 
дос та точ но ма ло;

 – кон сер ва то ры-ли бер та ри ан цы, с од ной 
сто ро ны они – пос ле до ва тель нейшие и глу бо-
чай шие кон сер ва то ры по це ло му ря ду воп ро сов, 
осо бен но эко но ми чес ких, сто рон ни ки аб со лют-
но ми ни маль но го вме ша тель ст ва го су да рс тва 
в жиз нь граж дан. С дру гой сто ро ны – та кой же 
под ход о «нев ме ша тель ст ве го су да рс тва в жиз-
нь граж дан» при во дит к то му, что в со ци аль ной 
сфе ре та кие кон сер ва то ры не под дер жи вают 
по пы ток своих «со ци аль ных» кол лег «на вес-
ти мо раль, средс тва ми за ко но да тель ст ва». Они 
прояв ляют скеп ти цизм ка са тель но ин тер вен-
ционистс кой внеш ней по ли ти ки;

– па леокон сер ва то ры, оза бо че ны в пер-
вую оче редь «сох ра не нием Аме ри ки, ка кая она 
есть», а по то му – тре буют жес то чай ших мер по 
«борь бе с им миг ра цией», воз ве де ния вы со кой 
сте ны по все му пе ри мет ру гра ни цы меж ду США 
и Мек си кой, и т.д.

На се год няш ний день идеоло гия рес пуб ли-
канс кой пар тии наибо лее яр ко прояв ляет ся в 
пред вы бор ных ком па ниях кан ди да тов от нее на 
пост пре зи ден та. 

Так прог рам ма рес пуб ли кан ца Те да Кру за 
со дер жит та кие ре ли ги оз но-по ли ти чес кие мо-
мен ты, как за ко ноп роект, по ко то ро му США 
мо гут пре дос тав лять убе жи ще толь ко тем си-
рий цам, ко то рые ис по ве дуют хрис тианс тво, тре-
бо ва ния о зап ре те абор тов, жест кую под держ ку 
пра ва аме ри кан цев вла деть ог не ст рель ным ору-
жием, рез кую кри ти ку со ци аль ных прог рамм 
Оба мы и при вер жен нос ть идеи мак си маль но го 
отс тра не ния пра ви тель ст ва от эко но ми чес ких 
про цес сов. Он при зы вает ужес то чить по ли ти ку 
в об лас ти де пор та ции не ле галь ных миг ран тов, 
уси лить сте ну на гра ни це с Мек си кой и прио-
стано вить прог рам мы, пре дос тав ляющие ви зы 
для вы со кок ва ли фи ци ро ван ных миг ран тов [9]. 

Он на зы вает внеш нюю по ли ти ку Хил ла ри 
и Оба мы «сла бой, неэф фек тив ной и опас ной», 
при зы вает бо роть ся с аг рес сией со сто ро ны Рос-
сии, Ира на и Ки тая, од на ко при этом (в от ли-
чие от ря да дру гих кан ди да тов) не сби вать ся в 
мес сианс тво. Так, Круз выс ту пает про тив то го, 
что бы нес ти Ближ не му Вос то ку де мок ра тию на 
крыльях аме ри ка нс ких бом бар ди ров щи ков. 

Дру гой кан ди дат в пре зи ден ты от рес пуб ли-
канс кой пар тии До нальд Трамп в своей пред вы-
бор ной плат фор ме так же пообе щал остано вить 
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не за кон ную миг ра цию. Он выс ту пил за сох ра не-
ние в пол ном объеме прог рамм «Ме ди кэр» (на-
циональ ная прог рам ма ме ди ци нс ко го ст ра хо ва-
ния по жи лых лю дей и ин ва ли дов) и «Ме ди кейд» 
(прог рам ма мед по мо щи для се мей с уров нем дос-
тат ка ни же чер ты бед нос ти, фи нан си рует ся на 
уров не шта тов при под держ ке фе де раль ных влас-
тей). Вмес те с тем он пообе щал в слу чае изб ра ния 
пре зи ден том от ка зать ся от «Оба ма кэр» (ре фор ма 
зд ра во ох ра не ния, глав ный эле мент ко то рой – вве-
де ние всеоб ще го обя за тель но го медс тра хо ва ния). 
Он пред ла гает соз да вать но вые ра бо чие мес та за 
счет возв ра ще ния аме ри ка нс ко го биз не са из-за 
гра ни цы. По его сло вам, вве де ние вы со ких пош-
лин для то ва ров аме ри ка нс ких произ во ди те лей, 
из го тов лен ных за ру бе жом, вы ну дит их вер нуть 

произ во дс тво на тер ри то рию США [10]. Трамп 
по ла гает, что Ва ши нг то ну сле дует пе рес мот реть 
ус ло вия тор го вых сог ла ше ний с та ки ми ст ра-
на ми, как Япо ния и Ки тай. Муль ти мил лиар дер 
кри ти кует втор же ние США в Ирак, выс ту пает 
за уве ли че ние воен ных рас хо дов, обе щает най-
ти луч ших ге не ра лов, что бы ра зоб раться с ор га-
ни за цией «Ис ла мс кое Го су да рс тво», а так же не 
до пус тить об ре те ния Ира ном ядер но го ору жия. 
Та ким об ра зом, мы ви дим, осо бен нос ти рес пуб-
ли канс кой пар тии в её од но род нос ти – кон сер-
ва тизм во всех сфе рах (эко но ми ка, со ци альные 
воп ро сы), при чем в боль шинс тве своем кон сер-
ва тизм – край ний и дос та точ но «дог ма ти чес кий», 
а во внеш ней по ли ти ке – до воль но аг рес сив ный 
«ин тер вен ционизм». 
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Ка сы мо ва А.А.

АҚШ пре зи ден ті Д. Буш  
әкім ші лі гі ке зе ңін де гі АҚШ 

жә не Иран қа рым-қа ты нас та ры 
(2001-2009 жж.)

Д. Буш әкім ші лі гі ке зе ңін де гі АҚШ жә не Иран қа рым-қа ты нас-
та ры дү ниежү зі лік саяси та рих тың бір бөл ше гі. Бұл ке зең АҚШ пен 
Таяу Шы ғыс ел де рі ара сын да саяси-әс ке ри қақ ты ғыс тар дың орын 
алуы мен си пат та ла ды. Ма қа ла да ав тор Д.Буш әкім ші лі гі ке зе ңін де-
гі АҚШ-тың Иран ға қа тыс ты ұс тан ған сырт қы саяси тұ жы рым да ма-
сын қа рас ты ра ды. Зерт теу дің не гі з гі өзе гі – ХХІ ға сыр да ғы АҚШ-тың 
«зұлым дық кін ді гі», «Үл кен Таяу Шы ғыс», «Үшін ші жақ» ар қы лы ық пал 
ету т.б геосаяси жо ба ла ры ның ас та ры мен Иран пре зи ден ті М.Ах-
ма ди нед жан ның «Яд ро лық қа ру еш кім ге, яд ро лық энер гия бар ша ға» 
ат ты тұ жы рым да ма сы бо лып та бы ла ды. Сон дай-ақ ма қа ла да Д.Буш 
әкім ші лі гі ке зе ңін де АҚШ-тың түр лі ха лы қа ра лық ұйым дар туы ас-
тын да Иран ға қар сы әре кет ету си па ты қа рас ты ры ла ды. Мұ сыл ман 
әле мі мен Ба тыс әле мі ара сын да ғы дип ло ма тиялық бай ла ныс тар си-
пат та ла ды. Со ны мен қа тар Иран Ис лам Рес пуб ли ка сы на Ба тыс ел де-
рі та ра пы нан төн ген саяси-эко но ми ка лық қы сым, АҚШ пре зи ден ті 
Д.Буш пен Иран пре зи ден ті М.Ах ма ди нед жан ара сын да ғы «ақ па рат-
тық со ғыс» мә се ле сі қа рас ты рыл ған.

Тү йін  сөз дер: «Үл кен се гіз дік», «зұлым дық кін ді гі», тер ро ризм, де-
мок ра тия, санк ция, ра ке та, МАГАТЭ, Еуро па лық Одақ, Еуроүш тік.
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political-military confrontation between the United States and the Middle 
East. The author is risen Iran’s foreign political strategy of the United States 
during the administration of George W.Bush. The study is characterized by 
geopolitical projects in the XXI century the United States as the «Greater 
Middle East», «axis of evil» influence through «third party» as the strategy 
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Аме ри ка но-Иранс кие  
от но ше ния в пе ри од  

ад ми нист ра ции Пре зи ден та 
США Д. Бу ша (2001-2009 гг.)

Аме ри ка но-Иранс кие от но ше ния в пе ри од прав ле ния Д.Бу ша яв-
ляют ся час тью все мир ной по ли ти чес кой ис то рии. Этот пе ри од ха-
рак те ри зует ся воен но-по ли ти чес ким столк но ве нием меж ду США 
и Ближ ним Вос то ком. В статье ав то ром расс мат ри вает ся Иран во 
внеш ней по ли ти чес кой ст ра те гии США в пе ри од ад ми нист ра ции 
Д.Бу ша. В ос но ве исс ле до ва ния ха рак те ри зуют ся геопо ли ти чес кие 
проек ты США в ХХІ ве ке, как «Боль шой Ближ нии Вос ток», «ось зла», 
влия ние че рез «третью сто ро ну», так же ст ра те гия Иранс ко го пре-
зи ден та М.Ах ма ди нед жа на – мир ное при ме не ние ядер ных тех но ло-
гий. В дан ной статье расс мат ри вает ся по ли ти чес кое влия ние США 
на Ира н че рез меж ду на род ные ор га ни за ции. В статье опи сы вают ся 
дип ло ма ти чес кие от но ше ния меж ду Ис ла мс ким ми ром и За па дом, 
по ли ти ко-эко но ми чес кие на жи мы на Иранс кую Ис ла мс кую Рес пуб-
ли ку со сто ро ны За па да и «ин фор ма ци он ная вой на» меж ду пре зи ден-
та ми США Д. Бу шем и Иранс ким пре зи ден том М. Ах ма ди нед жа ном.

Клю че вые сло ва: «Боль шая вось мерка», «ось зла», тер ро ризм, де-
мок ра тия, санк ция, ра ке та, МАГАТЭ, Ев ро союз, Ев рот ройка.
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ХХІ ға сыр дың ба сы дү ниежү зі лік идеоло гиялық сая сат тың 
өз ге руі мен си пат та ла ды. ХХІ ға сыр ба сын да ба тыс ел де рі ға-
лам дық мә се ле лер ді ше шу ші, саяси тұ рақ ты лық ты қам та ма сыз 
ету ші мем ле кет тер ре тін де қа лып тас ты. Бұл ке зең де Еуро па ел-
де рі нің на за ры на АҚШ пен Иран Ис лам Рес пуб ли ка сы ара сын-
да ғы саяси тұ рақ сыз дық мә се ле сі ілік ті. Жа ңа ға сыр дың ба сын-
да АҚШ-та үкі мет ба сы на де мок ра тиялық пар тия өкі лі Д. Буш 
кел ген еді. Д. Буш АҚШ-тың 42-пре зи ден ті жә не 2001-2009  жж 
үкі мет ба сын бас қар ған тұл ға. Д. Буш тың би лік ба сы на ке-
луімен АҚШ-тың сырт қы жә не іш кі саяси ст ра те гиясы тү бе-
гей лі өз ге ріс ке ұшы ра ды. Бұ ған се беп, 2001 жыл дың 11 қыр-
күйе гін де АҚШ-тың Нью Йорк жә не Ва ши нг тон қа ла ла рын да 
ор на лас қан бү кі лә лем дік сау да ор та лық та рын да бол ған тер рор-
лық ак ті. Бұл әлем хал қын дүр сіл кін дір ген, ең ірі тер рор лық 
жа ры лыс тар дың бі рі бол ды. АҚШ-қа эко но ми ка лық шы ғын, 
саяси тұ рақ сыз дық, де мог ра фиялық тұр ғы да адам шы ғы нын 
әкел ді. Атал мыш оқи ға дан соң, АҚШ Таяу Шы ғыс жә не Оң-
түс тік Азия ел де рі не қа тыс ты сырт қы саяси тұ жы рым да ма сын 
өз ге рт ті. Мұ сыл ман мем ле кет те рін со ның ішін де Иран, Ирак 
мем ле кет те рін қа таң ба қы лауға алып, қа ру та сы ма лы, тер рор-
лық ак ті, сон дай-ақ яд ро лық бағ дар ла ма ая сын да әлем хал қы 
үшін «өте қа уіп ті» деп са на ды. 2001 жыл дың 29 қыр күйе гін-
де АҚШ кон ге ре сі дү ниежү зі ел де рін екі жүйеге бө ліп топ тас-
тыр ды: АҚШ-қа ха лы қа ра лық тер ро ри зм мен кү рес жо лын да 
қол дау көр се те тін мем ле кет тер жә не қол дау көр сет пейт ін мем-
ле кет тер. Осы орай да, АҚШ пре зи ден ті Д.Буш саяси аре на ға 
«зұлым дық кін ді гі» тер ми нін ен гіз ді. «Зұлым дық кін ді гі» ұғы-
мы тер ро ризм не ме се тер рор лық ұйым дар ды әс ке ри мақ сат та-
ғы қа ру-жа рақ пен қам та ма сыз ете тін мем ле кет тер. 2002 жы лы 
29 қаң тар да АҚШ пре зи ден ті Д. Буш «зұлым дық кін ді гі» ел-
де рі нің қа та ры на Иран, Ирак жә не Сол түс тік Ко рея Де мок ра-
тиялық Рес пуб ли ка сын жат қыз ды [1, 24 с.]. АҚШ пре зи ден ті 
Д. Буш әкім ші лі гі ке зе ңін де Таяу Шы ғыс, со ның ішін де Иран 
Ис лам Рес пуб ли ка сы мен саяси қа рым-қа ты нас ушы ға түс ті. 
Се бе бі, Иран пре зи ден ті М. Ха та ми Из ра ильге қа тыс ты экс-
тре мис тік ша буыл да рын тоқ тат па ды. Мұ ның ұш қы ны бас қа да 
мұ сыл ман мем ле кет те рі не тиіп жат ты. Осы жағ дайды оң тай лы 
пай да лан ған АҚШ сырт қы саяси ст ра те гиясы ның ба ғы тын ті-

АҚШ ПРЕ ЗИ ДЕН ТІ 
Д.  БУШ ӘКІМ ШІ ЛІ ГІ  

КЕ ЗЕ ҢІН ДЕ ГІ АҚШ  
ЖӘ НЕ ИРАН ҚА РЫМ-

ҚА ТЫ НАС ТА РЫ  
(2001-2009 жж.)
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АҚШ пре зи ден ті Д.  Буш әкім ші лі гі  ке зе ңін де гі АҚШ  жә не Иран қа рым-қа ты нас та ры  (2001-2009 жж.)

ке лей Иран ға бұр ды. Сөйт іп, ХХІ ға сыр да Иран 
мен АҚШ ара сын да саяси қақ ты ғыс тар одан ары 
өз жал ға сын тап ты. АҚШ сырт қы саяси ұстаны-
мын да Иран ға қа тыс ты көп век тор лы тұ жы рым 
қа лып тас тыр ды. Атап айт ар бол сақ, АҚШ саяса-
тын да Иран яд ро лық қа ру өн ді ру ші жә не та сы-
мал дау шы, тер рор лық ұйым дар мен бір ден-бір 
бай ла ны сы бар, де мок ра тиялық ұстаным ды қа-
жет ете тін, мо нар хия лық мем ле кет. Осын дай 
фак ті лер ді же леу ет кен Д.Буш әкім ші лі гі 2003 
жы лы «Үл кен Таяу Шы ғыс» ат ты геосаяси жо-
ба ой лап тап ты. Жо ба бо йын ша атал мыш ай мақ 
ба тыс ел де рі үшін қа уіп сіз дік, тер рор лық ұйым, 
есірт кі та сы ма лы, заң сыз кө ші-қон мә се ле сі бо-
йын ша қа уіп ті, де мок ра тиялық құ ры лыс пен 
адам құ қы ғы шек теу лі ел дер ре тін де са нал ды. 
Атал мыш жо ба да КСРО-ның құ лауы нан ке йін , 
Еура зия да ла сын да «де мок ра ти за ция» үр ді сін 
қа лып тас ты ру ке рек де ген тұ жы рым қа рас ты-
рыл ды [2, 51-52 сс.]. Нә ти же сін де, АҚШ Иран 
Ис лам Рес пуб ли ка сы на қа тыс ты жа ңа саяси ба-
ғыт қа лып тас тыр ды. 

2003 жы лы Фран цияда Үл кен се гіз дік ел де-
рі нің «Эко но ми ка, тұ рақ ты да му, қа уіп сіз дік жә-
не тер ро ри зм мен кү рес» ат ты 29-сам ми ті бо лып 
өт ті. Сам мит те Иран Яд ро лық бағ дар ла ма сы, 
тер рор лық ұйым дар ға қа ты на сы сын ға алын ды. 
Д.  Буш өз сө зін де Иран яд ро лық бағ дар ла ма сы-
мен Үл кен се гіз дік тің бір ле се оты рып жұ мыс 
жүр гі зу қа жет ті лі гін атап өт ті. 

2002-2004 жж Иран яд ро лық бағ дар ла ма сы на 
қа тыс ты мә се ле Еуро па мем ле кет те рі та ра пы нан 
ушы ға түс ті. МАГАТЭ Иран Ис лам Рес пуб ли ка-
сын ха лы қа ра лық агент тік тің шарт та рын бұз ға-
ны үшін бір не ше са ты лар бо йын ша айып та ды:

– 2002 жы лы рес ми мә лім де ме жа сал ма ған 
Иран яд ро лық объек ті ле рі нің ашы луы (На тан-
за ма ңа йын да ғы уран кен байыту қо ры, Ара-
ка ма ңа йын да ғы су дың ауыр изо топ тық тү рін 
шы ға ру);

– Иран яд ро лық тех но ло гияла ры ның «үшін-
ші жақ» ар қы лы им по рт та луы (Пә кіс тан);

– Те ге ран үкі ме ті нің уран өнім де рін айыр-
бас тау жә не яд ро лық отын дар ды қайта өң деуден 
өт кі зу;

– Иран пре зи ден ті М.Ха та ми дің, Те ге ран-
ның то лық тай яд ро лық энер гия цик лін алу тех-
но ло гиясын – уран ке нін шы ға ру дан бас тап 
реак тор қал дық та рын қайта өң деуге де йін  сон-
дай-ақ ра диоак тив ті қал дық тар ды сақ тау ға де-
йін гі ша ра лар ды жос пар лауда де ген мә лі ме ті;

– 2002 жы лы қыр күйек те Иран ның ал да ғы 
20 жыл да қуаты 6000МВт құ райт ын элект р с тан-
ция сын са лу ниеті жай лы ха бар ла ма сы [3, 72 с.] 

2003 жы лы 6 мау сым да МАГАТЭ ди рек то ры 
аль-Ба ра дей ха лы қа ра лық агент тік тің Иран Ис-
лам Рес пуб ли ка сы ның яд ро лық бағ дар ла ма сы на 
қа тыс ты қаупі бар екен ді гін мә лім де ді. 

Атал мыш мә лім де ме ні бас шы лық қа ал ған 
АҚШ үкі ме ті Иран ға қар сы дип ло ма тиялық тұр-
ғы да ғы со ғы сын бас тау ды жөн көр ді. Алай да, 
Еуро па лық Одақ ел де рі АҚШ ше ші мі не қар сы-
лық та ны тып, Иран Ис лам Рес пуб ли ка сы мен 
«Иран ның яд ро лық бағ дар ла ма сы үшін құн тө-
леуі» ту ра лы ке ліс сөз ор на ту ды мақ сат ет ті. 

2003 жы лы 30 та мыз да Еуро па лық Одақ 
Те ге ран үкі ме ті не МАГАТЭ мен қа лып ты бай-
ла ныс ор на ту ды ұсын ды. Осы ұсы ныс не гі зін-
де 2003 жы лы 21 қа зан да Фран ция, Бри та ния, 
Гер ма ния жә не Иран ара сын да уран кен байыту 
қо рын тоқ та ту жа йын да ком мю ни ке («Tehran 
Agreed Statment of 21 October 2003») қа был-
дан ды. Сон дай-ақ Еуроо дақ ел де рі Те ге ран ның 
атом энер гия сын бей біт мақ сат та пай да ла ну ая-
сын да за ма науи тех но ло гиялар ды қол да ну құ қы-
ғын шек те меуге сөз бер ді [4, 73 с.]. 

Бұл ке зең де АҚШ сырт қы саяса тын да Еуро-
о дақ ел де рі нің ық па лы ар қы лы Иран ға өз саяса-
тын жүр гі зу тұ жы рым да ма сын ұс тан ды. 2004 
жы лы АҚШ «Иран ның уран кен байыту қо рын 
уа қыт ша тоқ та ту» ту ра лы ұсы ны сы на қол дау 
біл дір ген бо ла тын. 2005 жы лы 22 ақ пан да Брюс-
сельде өт кен пресс-кон фе рен цияда АҚШ пре-
зи ден ті Д.Буш, Еуро па лық ли дер лер та ра пы нан 
Иран мә се ле сі не қа тыс ты құн ды ке ңес тер алып 
жат қан ды ғын, сон дай-ақ Гер ма ния, Фран ция, 
Бри та ния мем ле кет те рі нің ор тақ мақ сат – Иран 
яд ро лық қа ру өн ді рі сі нен бас тарт қы зу ды көз-
дейт ін дік те рін ашып айт ты.

2005 жы лы нау рыз айын да АҚШ пре зи ден-
ті нің өкі лі С. Мак лел лан мен АҚШ мем ле кет тік 
хат шы сы К. Райс «Иран ның яд ро лық бағ дар ла-
ма сы үшін құн тө леуі» ту ра лы Еуроо дақ ел де-
рі нің жо ба сы на қа ты су ға да йын  екен дік те рін 
жа рияла ды. Д. Буш үкі ме ті Иран ға аме ри ка лық 
авиация лық қоз ғалт қыш тар мен элект рон дық 
жаб дық тар ды са тып ал уына рұқ сат бер ді жә не 
де әлем дік сау да ұйы мын да Те ге ран үкі ме ті не 
қол дау көр се те ті нін мә лім ет ті. АҚШ осы лай-
ша, Еуроо дақ та ра пы нан Иран мем ле ке тін ба-
қы лауда ұс тап, ха лы қа ра лық инс пек тор лар та ра-
пы нан яд ро лық объек ті лер ді ба қы лап, то лық тай 
яд ро лық энер гия цик лін жоюды көз де ді. Алай-
да, АҚШ-тың бұл жос па ры жү зе ге аса қой ма ды. 
2005 жы лы 27 ақ пан да Ре сей жә не Иран ара сын-
да «Бу шер де гі яд ро лық реак тор дан өң дел ген яд-
ро лық өнім нің Ре сей ге мін дет ті түр де ора луы» 
жа йын да ке ліс сөз ор нат ты [5, 6 с.]. Атал мыш ке-
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лі сім шарт Еуроо дақ, АҚШ жә не Ре сей ара сын да 
ки кіл жің ту дыр ды. АҚШ, Еуроо дақ ел де рі Иран 
мем ле ке ті мен жа ңа ке ліс сөз дер жүйе сін құ ру-
ға тал пын ға ны мен, Иран да саяси би лік жүйесі-
нің ауыс уына бай ла ныс ты еш нә ти же бер ме ді. 
Иран да би лік ба сы на 2005 жы лы 26 мау сым-
ды М. Ах ма ди нед жан кел ді. М. Ах ма ди нед жан 
Еуроо дақ жә не Иран ара сын да жа сал ған ке лі сім-
шарт тар дың кү шін жой ды. 

Бұл АҚШ-тың сырт қы саяси ст ра те гиялық 
жос па рын бұз ды, осы орай да, 2005 жы лы 29 мау-
сым да АҚШ пре зи ден ті Д. Буш №13382 «Әс ке ри 
мақ сат та ғы қа ру-жа рақ та сы мал дау шы лар мен 
сол іс ке де меуші лік та ны ту шы лар ды оқ шаулау» 
ат ты қаулы ға қол қой ды. Қаулы бо йын ша Иран 
атом энер гиясы жө нін де гі ком па ниялар ға, атом 
энер гиясы на қы зы ғу шы лық та ны тып ке ліс сөз 
ор нат қан шетел дік ком па ниялар ға санк ция жа-
риялан ды [6]. 

2005 жы лы 2 та мыз да Бри та ния, Гер ма ния, 
Фран ция сырт қы іс тер ми ни ст рле рі Иран ға қар-
сы лық но та сын жа рияла ды, атал мыш құ жат та 
уран өн ді рі сі қайта жаң ғыр ты ла тын жағ дайда, 
Иран яд ро лық бағ дар ла ма сы на қа тыс ты ке ліс-
сөз дер ді тоқ та та ты нын мә лім де ді. Осы жыл дың 
5 та мы зын да Еуроүш тік Иран мем ле ке ті не яд ро-
лық өн ді ріс са ла сы мен уран өн ді ру ден то лық тай 
бас тарт уын  та лап ет ті. Алай да Иран пре зи ден ті 
М. Ах ма ди нед жан өз ұстаны мы нан бас тарт пай, 
жо ға ры да ғы ке ліс сөз дер дің жү зе ге ас па уына 
Еуроо дақ ел де рін кі нәла ды. Те ге ран үкі ме ті Ис-
фа хан да яд ро лық өн ді ріс са ла сын қар қын ды да-
мы та ты нын, сон дай-ақ яд ро лық тех но ло гиялар 
ба за сын то лық ты ра ты нын мә лім де ді. 

Нә ти же сін де, Еуроо дақ ел де рі нің, МАГАТЭ 
ха лы қа ра лық ұйымы ның Иран Ис лам Рес пуб ли-
ка сы мен 2002-2005 жж ара лы ғын да жа сал ған ке-
ліс сөз де рі еш нә ти же бер ме ді. Сон дық тан, 2005 
жыл дың 24 қыр күйе гін де МАГАТЭ бас қар ма сы 
«Иран мә мі ле лік құ жат та ма сын» БҰҰ Қа уіп сіз-
дік ке ңе сі не тап сыр ды. Атал мыш құ жат 2006 
жыл дың 4 ақ па ны нан бас тап кү ші не ен ді. Бұл 
жағ дай Те ге ран үкі ме ті үшін «санк ция» мә се ле сі 
бо йын ша қа уіп  ту ғыз ды. 

Атал мыш жағ даят ты тиім ді пай да лан ған 
АҚШ конг рес сі 2005 жы лы 22 қа ра ша да «Иран 
яд ро лық қар уын  та рат пау» ту ра лы заң жо ба сын 
қа был да ды. Заң на ма лық ак ті де Иран ның МА-
ГАТЭ жә не ЕО ел де рі ал дын да яд ро лық бағ дар-
ла ма ға қа тыс ты ке лі сім шарт тар ды бұз ға ны үшін 
айып та ды. Сон дай-ақ, Ре сей бас шы лы ғын яд ро-
лық өн ді ріс ті да мы ту да, хи миялық жә не биоло-
гиялық қа ру ды, бал лис ти ка лық зы мы ран дар ды 
та сы мал дап, тех но ло гиялық қыз мет көр се ту ді 

жал ғас ты ру да деп айып та ды. Моск ва-Те ге ран 
дип ло ма тиялық бай ла ны сы сын ға алы нып, Ре-
сей «Ро со бо ро нэ кс порт» кә сі пор ны на санк ция 
жа риялан ды [7]. 

АҚШ конг ре сі «2005 жыл дан бас тап Иран 
де мок ра тиясын да мы ту» ту ра лы заң жо ба сын қа-
был да ған бо ла тын. Осы мақ сат та, АҚШ конг ре сі 
Иран мем ле ке ті нің саяси пар тияла рын да мы ту ға, 
ең бек құ қы ғын, адам же ке ба сы ның құ қы ғын қа-
лып тас ты ру ға 66 мил лион дол лар кө ле мін де қар-
жы бөл ді. Мұн да ғы АҚШ-тың түп кі мақ са ты Те-
ге ран үкі ме тін ис лам дық саяси тәр тіп тен арыл ту, 
ба тыс тық ұстаным қа лып тас ты ру бол ды. 

2006 жы лы 16 нау рыз да АҚШ пре зи ден ті 
Д. Буш «Ұлт тық қа уіп сіз дік ст ра те гиясын» жа-
рияла ды, мұн да АҚШ үкі ме ті не бас ты қа уіп  ту-
ғы зу шы мем ле кет ре тін де Иран Ис лам Рес пуб-
ли ка сын көр сет ті. Сон дай-ақ, Иран ха лы қа ра лық 
тер ро ри зм ге де меуші, яд ро лық қа ру та ра ту шы 
жә не де Таяу Шы ғыс қа (Из ра иль) ба сым дық 
сая сат жүр гі зу ші мем ле кет деп та ныл ды. Со ны-
мен қа тар құ жат та Иран мен саяси ара қа ты нас ты 
тұ рақ тан ды ру да дип ло ма тиялық ке ліс сөз дер дің 
кү ші бол ма ған жағ дайда, ең соң ғы амал ре тін де 
«әс ке ри күш қол да ну» деп қа рас ты рыл ды [8].

Бұ ған қар сы жа уап  ре тін де 2007 жы лы 17 
ақ пан да Иран пре зи ден ті М. Ах ма ди нед жан 
аме ри кан дық те ле ви зияға сұх бат бер ді. М. Ах-
ма ди нед жан АҚШ-тың әс ке ри кү ші нен Иран 
мем ле ке ті нің қор қы ныш қа бой ал дыр майтынын, 
сон дай-ақ АҚШ та ра пы нан ша буыл жа сал ған 
жағ дайда «қа таң жа за ла на ды» деп көр сет ті. 
Осы дан ке йін  Иран үкі ме ті үш күн дік жо ға ры 
дең гейде әс ке ри да йын дық жүр гіз ді. Кі ші, ор та 
жә не үл кен ра диус та ғы ла зер лік ра ке та лар мен 
60 мың ға жуық әс кер қа тыс ты рыл ды.

2007 жы лы 24 нау рыз да БҰҰ Қа уіп сіз дік ке-
ңе сі Иран Ис лам Рес пуб ли ка сы на қар сы №1747 
қа ра рын қа был да ды, бұл қа рар да Иран ға қар сы 
санк ция жа риялан ды [9, 29 с.]. Құ жат та Иран ға 
мем ле кет та ра пы нан қа рыз бе ру ге тыйым са лын-
ды, Иран қа ру-жа ра ғын экс порт та уына эм бар го 
жа риялан ды, ра ке та лық тех но ло гиялар мен уран 
байыту қо ры на қа ты сы бар 13-ке жуық Иран 
ком па нияла ры ның шот та ры на тыйым са лын ды. 
Сон дай-ақ Те ге ран үкі ме ті не уран байыту ісі 
жө ні нен мо ра то рий жа риялау ға екіай лық уа қыт 
бе ріл ді. 2007 жы лы 25 нау рыз да Иран пре зи ден-
ті М. Ах ма ди нед жан БҰҰ Қа уіп сіз дік Ке ңе сі нің 
қа был да ған қа ра ры Иран яд ро лық бағ дар ла ма-
сы ның дам уын  тоқ тат пақ емес деп рес ми түр де 
мә лім де ді.

Бұл ке зең де Д. Буш әкім ші лі гі нің бас ты мақ-
са ты әлем дік қауым дас тық қа Иран Ис лам Рес-
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АҚШ пре зи ден ті Д.  Буш әкім ші лі гі  ке зе ңін де гі АҚШ  жә не Иран қа рым-қа ты нас та ры  (2001-2009 жж.)

пуб ли ка сын АҚШ-қа қа уіп  ту ды ру шы мем ле кет 
ре тін де та ны ту бол ды. АҚШ сырт қы саяси ст ра-
те гиясын да Иран ға қар сы «ақ па рат тық со ғыс» 
жә не «іш тей іріт кі са лу» тұ жы рым да ма сын ұс-
тан ды. 2007 жы лы сәуір де АҚШ үкі ме ті Ирак 
же рін де қайт ыс бол ған аме ри кан дық сол дат-
тар дың өлі мі не Иран бас шы лы ғын айып та ды. 
Сон дай-ақ, Ирак мем ле ке ті не Иран ше неунік те-
рі мен жо ғар ғы бас шы ла ры та ра пы нан жо ғар ғы 
қуат та ғы жа ры лыс зат та ры та сы мал да на ды деп 
арыз дан ды. 2007 жыл дың мау сым айын да АҚШ-
тың қор ға ныс ми ни ст рі Р. Гейтс Иран Ауға ныс-
тан да ғы «Та ли бан» қоз ға лы сы ның де меуші сі 
деп мә лім де ді [10]. Осы лай ша АҚШ үкі ме ті 
жал ған ақ па рат та ра ту ар қы лы Иран мем ле ке тін 
айып таудан тан ба ды. «Іш тей іріт кі са лу» саяса-
ты на тоқ та ла тын бол сақ, АҚШ үкі ме ті Иран Ис-
лам Рес пуб ли ка сы на эт ни ка лық фак тор тұр ғы-
сы нан ық пал ету ді көз де ді. АҚШ Иран ның іш кі 
саяси ахуа лын то лық тай зерт теп, эт ни каара лық 
проб ле ма ту ғы зу ды көз де ген бо ла тын. Се бе бі, 
Иран мем ле ке тін де күрд, әзір бай жан, бе луд-
жи, араб т.б эт ни ка лық топ тар өмір сү ре ді. Бұл 
топ тар ара сын да се пе ра тис тік қоз ға лыс тар жиі 
бо лып тұр ған дық тан Иран же рін де тер рор лық 
ак ті лер жиі орын ала ды. Бұл тер рор лық ак ті ге 
Иран мем ле ке ті ті ке лей Ба тыс ел де рін айып тай-
ды. 2007 жыл ғы Сис тан-Бе луд жис тан про вин-
ция сын да бір не ше тер рор лық ак ті бо лып, мұ ны 
«Джен дул лах» ұйымы өз мо йын да ры на ал ға ны 
бел гі лі. Иран үкі ме ті мем ле кет ішін де осын дай 
көп те ген тер рор лық ак ті лер дің орын ал уына, се-
пе ра тис тік қоз ға лыс тар дың ұйым дас ты рылуына 
АҚШ-тың ті ке лей қа ты сы бар деп айып тай ды. 

Еуроо дақ ел де рі Иран мен тұ рақ ты дип ло ма-
тиялық бай ла ныс ор на ту ды көз деп, 2008 жы лы 
мау сым айын да Же не ва қа ла сын да Еуроо дақ ел-
де рі Иран яд ро лық бағ дар ла ма сы ның рес ми өкі-
лі С. Джа ли ли мен ке ліс сөз ор на ту ға ты рыс ты. 
Ал ты лық ел де рі (Ре сей, Қы тай, Ұлыб ри та ния, 
Фран ция, Гер ма ния, АҚШ) Иран мен уран кен 
байыту қо ры на қа тыс ты «яд ро лық өн ді ріс ті тоқ-
та ту» ат ты ке ліс сөз ор нат ты. Ке ліс сөз бо йын ша 
Иран яд ро лық бағ дар ла ма сын да мы ту ды тоқ-
тат қан жағ дайда, БҰҰ та ра пы нан қа был дан ған 
санк ция лар дың кү ші жойыла тын ды ғы баян дал-
ды [11, 25 c.]. Алай да, атал мыш ке ліс сөз де Иран 
мен АҚШ ара сын да ғы саяси қақ ты ғыс ты ше ше 

ал ма ды. Иран мем ле ке ті Еуроо дақ ұсы ны сы нан 
бас тар тып, атом энер гия сын бей біт мақ сат та 
пай да ла на ты нын баян да ды.

ХХІ ға сыр дың ба сын да Иран Ис лам Рес пуб-
ли ка сы на ба тыс әле мі то лық тай қар сы лық біл-
дір ді. АҚШ Иран ға қа тыс ты сырт қы саяси ст ра  - 
те гиясын да «үшін ші жақ» ар қы лы ық пал ету тұ-
жы рым да ма сын қа лып тас тыр ға ны бел гі лі. Се-
бе бі, Д. Буш әкім ші лі гі ке зе ңін де АҚШ түр лі 
ха лы қа ра лық ұйым дар туы ас тын да әре кет ете 
оты рып Иран Ис лам Рес пуб ли ка сы на өз саяса-
тын жүр гі зу ді мақ сат ет ті. Еуроо дақ, Ал ты лық 
ел де рі, Үл кен се гіз дік, МАГАТЭ, БҰҰ та ра пы-
нан Иран мем ле ке ті не қар сы бір не ше ке ліс сөз-
дер жүр гі зіл ді. Нә ти же сін де, ба тыс ел де рі мен 
Иран Ис лам Рес пуб ли ка сы ара сын да бей біт қа-
рым-қа ты нас жүйесі ор най қой ма ды. Д. Буш 
әкім ші лі гі ке зе ңін де АҚШ Иран мем ле ке тін 
«зұлым дық кін ді гі» ел де рі нің қа та ры на жат қы-
зып, Иран ға қа тыс ты не гіз гі үш фак тор ды атап 
өт ті: ха лы қа ра лық тер ро ри зм нің де меуші сі; яд-
ро лық бағ дар ла ма да мы ту шы; әлем дік де мок ра-
тиялық жүйе нің қар сы ла сы. Осы фак тор лар не-
гі зін де АҚШ, БҰҰ Қа уіп сіз дік Ке ңе сі, МАГАТЭ 
та ра пы нан бір қа тар санк ция лар жа риялан ды. 
Бұл Иран мем ле ке ті жә не ба тыс әле мі үшін өте 
тиім сіз бол ды, се бе бі, АҚШ пен Иран ара сын-
да ғы саяси қақ ты ғыс со ғыс өр тін тұ тан ды ру ға 
әкеп соқ ты ра тын ды ғы да ға жап емес еді. Екін-
ші ден, Иран мем ле ке тін де іш кі саяси тұ рақ-
сыз дық, эко но ми ка лық то қы рау мен ұл та ра лық 
се пе ра тизм орын ал ды. Д. Буш әкім ші лі гі ке зе-
ңін де Иран мен АҚШ бір мә мі ле ге ке ле ал ма ды. 
Атал мыш уа қыт та АҚШ пре зи ден ті Д. Буш пен 
Иран пре зи ден ті М. Ах ма ди нед жан ара сын да ғы 
алауыз дық та рих та «ақ па рат тық со ғыс» де ген 
ат пен қал ды. Иран пре зи ден ті М. Ах ма ди нед жан 
Д.  Буш әкім ші лі гі ке зе ңін де өз ұстаны мы нан 
мүл дем бас тарт пай, Иран яд ро лық бағ дар ла ма-
сын жа ңа қы ры нан та ны ту ды мақ сат ет ті. 

Иран Ис лам Рес пуб ли ка сы жар ты ға сыр дан 
ас там уа қыт бойы «Яд ро лық қа ру еш кім ге, яд-
ро лық энер гия бар ша ға» ұра ны мен яд ро лық бағ-
дар ла ма ны әлем үшін қа уіп  ту ғыз байт ын ды ғы на 
ке піл дік бе ру мен кү ре сіп ке ле ді. Бү гін гі таң да ба-
тыс әле мі мен Иран Ис лам Рес пуб ли ка сы ара сын-
да ғы саяси қақ ты ғыс тар жа һан дық то лық қан ды 
ше ші мін тап па ған мә се ле лер дің қа та рын да.
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A historical review of ethnic 
groups in Afghanistan and its 
reflection on political power 

structure

Afghanistan is a multi-ethnic country. Understanding the diversity of 
ethnic groups is important, because political deals with this ethnic diver-
sity have always been like a fault. While interpretations could be different 
and the ethnic diversity could be assumed as an opportunity to establish 
democracy but practically, during our historical experience, this diversity 
has merely been an obstacle; an obstacle against nation-building and con-
structing a national government and the most potential cause of igniting 
ethnic conflicts. Recognition of ethnic diversity and sharing political power 
with different ethnicities could be an end to ethnic hegemony as well as 
ethnic injustice and any potential ethnic conflicts. It also can help us to 
start the process of nation-building and establishing democracy.

Key words: Afghanistan, ethnicity, language, power, government, his-
tory, rule, partnership, diversity, exclusivity, individuality, family, law.

Кур ба ни Н.

Ауғанс тан ның эт ни ка лық  
топ та ры на та ри хи көз қа рас  

жә не оның саяси би лік  
құ ры лы мын да бей не ле нуі

Ауғанс тан кө пұ лт ты мем ле кет бо лып та бы ла ды. Эт ни ка лық топ-
тар дың ал уан  түр лі лі гін тү сі ну ма ңыз ды, се бе бі эт ни ка лық топ тар дың 
ал уан  түр лі лі гі мен жа сал ған саяси ке ліс сөз дер әр дайым күй реуге 
ұшы рай ды. Осы кез де тал дау бе ру қа лай ерек ше ле не тін бол са, эт-
ни ка лық ал уан  түр лі лік де мок ра тияны ор на ту мүм кін ді гі ре тін де қа-
был дан ған бо лар еді, бі рақ тә жі ри бе жү зін де, біз дің та ри хи тә жі ри-
бе міз дің ке зін де, бұл ал уан  түр лі лік ке дер гі ге ай нал ды, мем ле кет тік 
құ ры лыс қа қар сы ке дер гі бол ды жә не ұлт тық мем ле кет құ ры лы сы-
на жә не эт но са ра лық жан жал дар ға ұрын ды ру ға ең әлеует ті се беп ке 
ай нал ды. Эт ни ка лық ал уан  түр лі лік ті мо йын дау жә не әр түр лі эт ни-
ка лық тиіс ті лік ті саяси би лік пен бө лу ақы рын да эт ни ка лық ге ге мо-
нияға, со ны мен қа тар эт ни ка лық әді лет сіз дік пен кез-кел ген әлеует ті 
эт но са ра лық жан жал дар ға айна луы мүм кін. Бұл со ны мен қа тар, біз ге 
мем ле кет тік құ ры лыс жә не де мок ра тияны құ ру үде рі сін бас тау ға кө-
мек те се ді. 

Түйін сөз дер: Ауғанс тан, ха лық, тіл, күш, үкі мет, та рих, бас қа ру, 
қа ты су, әр түр лі лі гі, мо но по лия, же ке мен шік, от ба сы жә не құ қық.

Кур ба ни Н.

Ис то ри чес кий взг ляд  
на эт ни чес кие груп пы  

Аф га ни стана и его от ра же ние  
в по ли ти чес кой  

ст рук ту ре влас ти

Аф га нис тан яв ляет ся мно го на цио наль ной ст ра ной. По ни ма ние 
раз нооб ра зия эт ни чес ких групп важ но, по то му что по ли ти чес кие 
сдел ки с та ким эт ни чес ким раз нооб ра зием всег да проис хо дят как 
раз лом. В то вре мя как ин те рп ре та ции мог ли от ли чать ся, эт ни чес-
кое раз нооб ра зие мог ло быть при ня то как воз мож нос ть устано вить 
де мок ра тию, но на прак ти ке, во вре мя на ше го ис то ри чес ко го опы та, 
это раз нооб ра зие ста ло пре пя тс твием; пре пя тс твием про тив го су да-
рст вен но го ст рои тель ст ва и ст рои тель ст ва на циональ но го го су да рс-
тва и са мой по тен циаль ной при чи ной про во ци ро ва ния ме жэт ни чес-
ких конф лик тов. Приз на ние эт ни чес ко го раз нооб ра зия и раз де ле ние 
по ли ти чес кой влас ти с раз лич ны ми эт ни чес ки ми при над леж нос тя-
ми мо гут стать кон цом эт ни чес кой ге ге мо нии, а так же эт ни чес кой 
несп ра вед ли вос ти и лю бых по тен циаль ных ме жэт ни чес ких конф лик-
тов. Это так же мо жет по мочь нам на чать про цесс го су да рст вен но го  
ст рои тель ст ва и пост рое ния де мок ра тии. 

Клю че вые сло ва: Аф га нис тан, лю ди, язык, влас ть, пра ви тель ст-
во, ис то рия, уп рав ле ние, учас тие, раз нооб ра зие, мо но по лия, ин ди ви-
ду аль нос ть, семья и за кон.
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In contemporary history, power distribution has thrice been ex-
perienced where the two first have failed but the third experience 
has somehow shown success; we say somehow because that only 
drew out the power from within some Pashtun families and distrib-
uted it among the leaders of different ethnicities. The power, to the 
proper word, didn’t reach to the people but it just got trapped among 
the members of some powerful families of politico-ethnic leaders. 
Through this writing, it has been tried to firstly depict the mosaic 
texture of ethnic diversity in the country and its reflection on the po-
litical power structure. Secondly, it is discussed why political efforts 
in order to share the power based on ethnic diversity have failed. 
Unequal power distribution has brought about distinct status and 
conditions for the ethnicities holding the power and those deprived 
of it, analysis of which seems worth. 

Afghanistan ethnicities 
Afghanistan is described as a big museum of different ethnic 

groups due to the plurality and diversity of ethnicities and tribes 
therein. In this country, Pashtun, Tajik, Hazara, Uzbek, Turkmen, 
Baluch, Kazakh, Kyrgyz, Qezelbash, Aimaq, Nuristani, Kashmiri, 
Firuzkuhi, Arab, Pashayi, Hindu, Sikh and other ethnic groups re-
side. Historical and archaeological studies besides genetics show 
that current ethnics in Afghanistan have mainly evolved from native 
ancestors who are a common heritage of an undeveloped popula-
tion of Neolithic revolution era and formation of first agricultural 
societies. These studies show that the beginning of distinction and 
difference among the people of Afghanistan has occurred during the 
Bronze Age probably after formation of the first civilization in this 
region. Later, immigration and invasion to this region increased the 
genetic differences among the ethnic groups and enabled Afghans 
with a unique genetic diversity in Central Asia. (1)

So far, there has not been any accurate and scientific statistics 
of Afghanistan ethnics’ population, yet the issue of ethnics’ popula-
tion has been treated politically and non-nationally. With respect to 
the discussion purpose, here is offered a synoptic description of the 
most important ethnicities influential in political life of the country 
and their share of the power followed by a short review of other 
ethnic groups present in the country. 

A HISTORICAL REVIEW 
OF ETHNIC GROUPS 

IN AFGHANISTAN AND 
ITS REFLECTION ON 

POLITICAL POWER 
STRUCTURE
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Pashtuns
There are disagreements over the origin and 

genealogy of Pashtuns. Some consider them of 
Egyptian Copts origin and some other presume that 
Pashtuns are one of Israelites. Thus, there have been 
different theories over the race and origin of Pash-
tuns, some of which are more like historic legends. 
Pashtun ethnics live in eastern, southern, northern 
and western Afghanistan respectively in order of 
population density. There are controversies over 
their population number and yet there has been no 
accurate and scientific statistics of Pashtuns’ popula-
tion. The language of Pashtuns is «Pashtu» a branch 
of Indo-European family. The vast majority of this 
ethnicity are Sunni Muslims and they practice agri-
culture and husbandry. 

Based on intra-ethnic structures, Pashtuns are 
divided into two big tribes of «Ghalzayi» and «Dur-
rani» who have been in some kind of competition 
over the political power since establishment of new 
Afghanistan and formation of state, this issue has 
also caused several ethnical and tribal conflicts. Af-
ter establishment of new Afghanistan in 1747 by 
Ahmad Khan Abdali, the afghan government was 
reigned by Durranis who were themselves divided 
into two main branches of «Sadozayi» and «Bara-
kzayi». Although the «Ghalzayi» tribe had partici-
pated within the political power structure but they 
never owned the exclusive reign like their rival. 
Only after the military codetta by pro-Communists 
in 1978 and upon the collapse of «Barakzayi» reign 
the political power was owned by another Pashtun 
tribe (Ghalzayi). (2)

Pashtuns, contrary to other ethnicities present 
in Afghanistan, have not been deprived of political 
rule as they have been holding the political power 
for more than 200 years up to now. Handling power, 
except for two special cases (Habibullah Kallakani 
and Burhanuddin Rabbani), has always been among 
Pashtun clans where it never got out of their hege-
monic circle. While the political power has been 
limited to Pashtuns, the others have just been de-
prived of it. It is hard to say what Pashtuns have 
achieved through this political power but for sure 
the consequence of power exclusivity has been po-
litical deprivation and ethnic oppression for other 
ethnic groups. 

Tajiks 
Tajiks are the second ethnic group in Afghani-

stan. They mainly live in cities and somehow have 
given away tribal life. They are Persian-speaking 
and according to some researchers have Iranian 
roots. These people live in northeastern and western 
Afghanistan in Kabul, Herat, Parwan, Kapisa, Ghor, 

Balkh, Ghazni and other cities. There is no exact sta-
tistics on their population. They are mostly Sunni 
Muslims. Tajiks also practice agriculture, husbandry 
and some run businesses. In spite of political power 
limitation, Tajiks have been shared with the political 
structure to some extent. (3)

Hazaras
Hazaras are another main ethnicity in Afghani-

stan. There is no exact statistical information on 
their population too. Most of their people have been 
living in central Afghanistan known as «Hazarajat» 
since the very past but nowadays they are present 
throughout the country. The Afghanistan map does 
not indicate a specific territory called Hazarajat as 
one cannot define an accurate boundary between 
this region and surrounding regions, but generally 
it is assumed that Hazarajat includes three central 
provinces of Bamiyan, Daikundi and Ghor plus 
areas of Ghazni, Parwan, Baghlan, Oruzgan and 
Badghis provinces. Hazaras are Shia and Sunni 
Muslims with a small number of them being Is-
mailis. Hazaras of Kabul, Ghazni, Bamiyan, Mazar, 
Herat and Daikundi are Shia and Hazaras of Takhar, 
Kunduz, Baghlan, Panjshir, Sorkhparsa, Saighan & 
Kahmard, Gadi and Baghal are Sunni and Ismaili. 
They speak Persian with Hazaragi dialect. In spite 
of their Turkic-Mongol features their racial origin 
has not yet been exactly identified and it requires 
more investigation and studies. They have a mixed 
ethnic composition of ancient origins. Hazaras have 
been kept one of the politically, economically and 
socially underdeveloped ethnicities of Afghanistan 
due to the discriminative policy of the past govern-
ments. (4)

In contemporary Afghanistan, the relations 
among ethnicities have been accompanied by dis-
putes and conflicts, while the condition for Hazaras 
has been even worse as they have been systematical-
ly and extensively oppressed and discriminated dur-
ing the history. Hazaras have been ignored of their 
citizenship rights almost in every historical periods. 
Afghan governments not only have never wished to 
pull Hazaras out of their geographical prison but in 
most periods they have tried to worsen the condition 
even more. In worst periods, the whole capacity of 
the government has been used to remove and geno-
cide the Hazaras. The worst periods for Hazaras have 
been the reign of Amir Abdulrahman (1881-1901) 
and hundred years later the Taliban era when once 
again they wanted to exile Hazaras from Afghanistan 
by massacre and forced migration. Amir Abdulrah-
man confiscated the vast productive lands of Hazaras, 
caused many of them displaced and sold many oth-
ers as slaves. The lost lands are a symbol of historic 
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oppression against them, they undeniably and clear-
ly recount the tragic history of Hazaras. During the 
reign of Amir Abdulrahman, Hazaras experienced the 
worst historic oppression and catastrophe. Hundred 
years later during the rule of the Taliban, they were 
forced to leave the country through massacres and in-
voluntary relocation. Noticeable cases are the massa-
cres of Mazar-e-Sharif and Bamiyan which occurred 
during the Taliban rule. 

Uzbeks
Uzbeks live in northern Afghanistan. There are 

no exact and technical statistics on their population 
as like other ethnicities of the country. Uzbeks are 
Turkic people who are mostly Sunni Muslims. The 
majority of them speak Uzbek language while ur-
ban Turkic populations speak Persian. They also 
practice agriculture and husbandry. Politically, they 
have also been deprived of the power structure as 
like other ethnicities and constantly oppressed. That 
is why they have been living in poverty and depriva-
tion. (5)

Other ethnicities
Turkmen, Qezelbash, Kyrgyz, Baluch and … 

are other ethnicities living in Afghanistan. The 
Qezelbashs mostly live in Kabul, Herat, Ghazni cit-
ies and practice business. The Turkmen live across 
the southern bank of Amu River and in provinces 
of Samangan, Balkh, Jawzjan, Sar-e-Pol and west 
northern boundaries of Afghanistan, they mostly 
practice husbandry. The Kyrgyz live in east northern 
region and in Wakhan corridor. The Baluch live in 
west southern region in vicinity of Iranian and Paki-
stani Baluch. The Kazakhs also live in Afghanistan 
especially in Mazar, Jawzjan ans Takhar. They also 
practice husbandry and business. In general, these 
ethnic groups have been politically kept isolated and 
haven’t had a share within the political power struc-
ture in Afghanistan. 

The ethnics’ reflection on political power 
structure 

The structure of political power in Afghanistan 
has been based on exclusivist hegemon of ethnicity 
and tribe where only a single ethnicity has held the 
power. The political power has found itself respon-
sive only for tribal demands by rival Pashtun ethnics 
and witnessed a form of political exclusivity accord-
ing to which non-Pashtun ethnicities have been de-
prived of a political share within this structure. The 
Afghan history is a history of deletion, a history on 
deprivation of a large mass from the power and the 
restriction of political power to a specific minority, a 
minority who has faked itself as the majority. 

For this minority, it has always been a threat that 
the majority joins to the political power. Since the 

formation of current Afghanistan in 1747 by Ahmad 
Khan Abdali until after 1960 in the era of Zaher 
shah and after that until 1980 the political power has 
constantly been held by two Pashtun clans and none 
of other ethnic groups have been shared with the 
political power. The history of government in Af-
ghanistan, due to its ethnic feature, has never sought 
national solidarity through offering a common na-
tional identity. In multi-ethnic country of Afghani-
stan, the exclusivity of political power by a single 
ethnicity and deprivation of other ethnics from it, 
has had considerable political outcomes which have 
been grounds for crisis and tribal conflicts. The eth-
nics deprived of the political power had found them-
selves helpless for political dispute with the domi-
nant group through resorting to the theory of natural 
rights and human equality. The domination of a sin-
gle ethnicity over the political power structure has 
been the source of ethnic discontents and offences. 

Since the establishment of the first govern-
ment in Afghanistan (1747) until 1960, except the 
9-month reign of Habibullah Kallakani a Tajik eth-
nic, the political power has been exclusively and 
centrally within the hands of Pashtuns and except 
for Tajiks who had a small share in the government, 
other ethnicities were deprived of the political pow-
er. Until 1960-1970, known as the democracy de-
cade, and later in 1978-1991 there is no single case 
of political partnership and reflection of non-Pash-
tun ethnics within the political power structure. Af-
ter 1960 until the fall of People’s Democratic Party 
state in 1991 and as a result of regional countries’ 
changes and transitions and the efforts by non-Pash-
tun ethnicities for removing the historical depriva-
tion from the power, the debate on political partner-
ship by all ethnics emerged. During the government 
of People’s Democratic Party, Hazaras and Uzbeks 
took part in ethnic composition of the Democratic 
Party and achieved political and military power as 
well as Tajiks gained a main share. After the assas-
sination of Nurmohammad Taraki and Hafizullah 
Amin, the political power structure changed and Ta-
jiks raised to the top of the power pyramid. «Within 
the composition of the democratic party in 1979 
there were 56% Pashtuns, 35% Tajiks and 9% other 
ethnics. During the state of Najibullah in 1987 there 
were 47% Tajiks, 37% Pashtuns, 8% Uzbeks and 
8% Hazaras and other ethnics.» (6) After collapse 
of Najibullah government, increasing public aware-
ness within ethnic groups and formation of politi-
co-military groups among non-Pashtun ethnicities 
during the war against the soviet army and Kabul 
government led to the change in political power out 
of the central government frame. The changes both 
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from within the government and from the resistant 
groups provided grounds for a total transition in po-
litical power structure in Afghanistan. The Islamic 
Party as the largest Pashtun politico-military group 
could not resist this change and consequently the 
power was given up to non-Pashtun ethnics espe-
cially Tajiks. Upon the end of Najibullah govern-
ment the struggle over the power raised among the 
ethnic groups. As an effort to end the power struggle 
among the conflicting groups, through a resolution 
on power sharing and ethnics’ partnership within 
the structure of political power made in Peshawar in 
1992 and in Islamabad in 1993 with the intervention 
of Saudi Arabia, Pakistan and Iran the power shar-
ing approach was experienced. But the two efforts, 
due to their essential faults especially ignoring the 
Hazaras’ share, could not help to put an end to the 
power struggle in Afghanistan and, thus, Afghani-
stan fell into civil wars which lasted for 5 years. 

After 5 years, the Taliban came to power upon 
which other ethnicities were removed and political 
power was exclusively within the Taliban hands. 
But after collapse of the Taliban Islamic emirate in 
2001, the structure of political power in Afghanistan 
changed and the country experienced the third shar-
ing of political power among ethnic groups. This 
experience was the most efficient one. In Bonn con-
ference the power was shared among ethnic groups 
and Hamid Karzai was appointed as the leader of the 
authority. The principles of Bonn Agreement based 
on which the interim government was established 
included the partnership of ethnicities within the 
power, a widely-accepted government, preparing 
grounds for transition towards democracy and com-
mitment to the international laws. In Bonn confer-
ence, the power was shared among four large ethnic 
groups of Afghanistan: Pashtuns 34%, Tajiks 34%, 
Hazaras 20% and Uzbeks 12%. The power sharing 
approach was previously experienced in other coun-
tries where had a similar condition of Afghanistan. 
Countries which experienced civil wars, scattered 
apart and drowned in a war over the power. The 
main reason for power sharing was preventing and 
ending the civil wars. 

Now the question is that whether all ethnic and 
social groups were shared within the power and had 
their voice heard according to the Bonn agreement? 
If we define partnership in the power as the ethnics’ 
existence range, the answer would not be positive. 

Not all of ethnics could achieve partnership with-
in the power structure according to their existence 
range. What we can observe in Hamid Karzai’s and 
the current national unity government is both have 
ignored the principles of Bonn conference regarding 
the share of all ethnic groups in the power where the 
governments have failed just like the past. In Bonn 
conference there was a 20% share of power consid-
ered for Hazaras but in practice the share of Hazaras 
could not even reach to 10% in Hamid Karzai’s gov-
ernment. This issue is the same for Uzbeks. There 
was no sign of a fair share for non-Pashtun ethnics, 
Tajiks and Uzbeks. There is no fair share of differ-
ent ethnics within the structure of the national unity 
government according to the percentages mentioned 
in Bonn agreement. Only Pashtuns and Tajiks have 
preserved their shares while the share of Hazaras 
and Uzbeks in national unity government not only 
is not close to that as agreed in Bonn agreement but 
their shares have been deducted in favor of other 
ethnics. 

Furthermore, the most essential question is that 
whether the political power, shared among the eth-
nicities for multiple times, has actually reached the 
Afghan people? The answer to this question returns 
to the nature of power in Afghanistan where it has 
had a familial property. After the Bonn conference 
where the power was shared among the ethnicities 
it never reached to people but was withdrawn from 
exclusivity by two families of a single ethnicity and 
undertaken exclusively by a number of ethnic lead-
ers’ families. The reality in current Afghanistan is 
that the power is restricted to the families of eth-
nic leaders where it has not been distributed to all 
individuals according to their individuality. Ethnic 
leaders each have established power islands within 
the multi-ethnic society of Afghanistan where they 
govern the people and share the power among their 
own families and those related to their party. In the 
current local governments of Afghanistan, the pow-
er is owned by those who are supported by political 
leaders and or a member of the family of politico-
ethnic leaders. The afghan people are equal before 
the law and each shall have a share of the power 
according to their individual identity nor based on 
their ethnic identity. People take part in elections but 
the government and power are formed in their ab-
sence while being shared merely among some ethnic 
leaders. 
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Кы мыз баев Д.К.

9/11 и транс фор ма ция  
им миг ра ци он ной по ли ти ки 

США

Пос ле сен тябрьс ких со бы тий им миг ра ци он ная по ли ти ка США 
пре тер пе ла не ма ло из ме не ний. В част нос ти, бы ли при ня ты три важ-
ных за ко ноп роек та, как За кон «О внут рен ней бе зо пас нос ти», За кон 
«О по вы ше нии пог ра нич ной бе зо пас нос ти и ре фор ми ро ва нии въезд-
ных виз» и За кон «Пат риот». Не ко то рые спор ные мо мен ты в при ня-
тых за ко нах при ве ли к раз де ле нию мне ний пуб ли ки. Не все ини ци-
ати вы Пра ви тель ст ва на хо ди ли под держ ку на ро да. Про цесс вы да чи 
вре мен ных виз стал бо лее жест ким. Под прис тальное вни ма ние Де-
пар та мен та Внут рен ней Бе зо пас но ти по па да ли ли ца преиму ще ст вен-
но юж ноазиатс ко го, му суль манс ко го и арабс ко го проис хож де ний. 
Соз да ние Де пар та мен та Внут рен ней Бе зо пас нос ти предс та ви ло со-
бой круп нейшую рест рук ту ри за цию функ ции ис пол ни тель ной влас ти 
со вре мен уч реж де ния Ми нис терс тва Обо ро ны пос ле Вто рой Ми ро-
вой Вой ны. Тра ге дия унес ла жиз ни 3000 че ло век и ста ла по во рот ным 
мо мен том в меж ду на род ной по ли ти ке США.

Клю че вые сло ва: США, им миг ра ци он ная по ли ти ка, 9/11, за ко-
ноп роект, Де пар та мент Внут рен ней Бе зо пас нос ти.

Kymyzbayev D.K.

9/11 and the transformation of 
US immigration policy

After the September events the immigration policy of the United States 
has undergone many changes. In particular, it has adopted three important 
laws as the «Homeland Security Act», «Border Security and Visa Reform 
Act» and «Patriot Act». Creation of the Department of Homeland Secu-
rity represented the largest restructuring of the functions of the executive-
branch since the establishment of the Department of Defense after World 
War II. Some of the contentious issues in the adopted laws led to the di-
vision of public opinion. Not all the initiatives of the Government were 
supported by people. The process of issuing temporary visas has become 
tougher. Under the attention of the Department of Homeland Security fell 
people mostly from South Asian, Muslim and Arab countries. The tragedy 
claimed the lives of 3,000 people and was a turning point in US foreign 
policy.

Key words: USA, immigration politics, 9/11, act, Department of 
Homeland Security.

Қы мыз баев Д.Қ.

9/11 жә не АҚШ им миг ра ци лық 
саяса ты ның транс фор ма циясы

Қыр күйек оқи ға ла ры нан ке йін  АҚШ Құ ра ма Штат та ры ның им-
миг ра циялық саяса ты көп те ген өз ге ріс тер ге ұшы ра ды. Атап айт қан-
да, «Ше ка ра қа уіп сіз ді гін арт ты ру жә не ви за ре фор ма лау» за ңы, «Іш кі 
Қа уіп сіз дік» за ңы жә не «Пат риот» ат ты үш ма ңыз ды заң дар қа был-
дан ды. Іш кі Қа уіп сіз дік Де пар та мен ті нің құ ры луы Екін ші Дү ниежү зі-
лік Со ғыс тан ке йін  Қор ға ныс Ми ни ст рлі гі нің құ рыл ға ны нан бе рі ат қа-
ру шы би лік функ цияла ры ның ең ірі өз ге рі сін көр сет ті. Қа был дан ған 
заң дар дың кей бір дау лы мә се ле ле рі қо ғам дық пі кір дің бөлуіне әке-
ліп соқ ты. Мем ле кет тік бас та ма лар дың бар лы ғы жап пай ха лық қол-
да уын  та ба қой ма ды. Уа қыт ша ви за бе ру про це сі қа таң түр де жү зе ге 
асы рыл ды. Іш кі Қа уіп сіз дік Де пар та мен ті нің на за ры на не гі зі нен Оң-
түс тік Азия, Мұ сыл ман жә не Араб ел де рі нен бол ған түл ға лар түс ті. 
Бұл қай ғы лы жағ дай 3000 адам ның өлі мі не жә не АҚШ-тың сырт қы 
саяса тын да ғы бет бұ рыс қа әкел ді.

Тү йін  сөз дер: АҚШ, им миг ра циялық сая сат, заң, Іш кі Қа уіп сіз дік 
Де пар та мен ті.
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Пос ле 11 сен тяб ря 2001 го да им миг ра ци он ное за ко но да тель-
ст во и по ли ти ка США под верг лись серь ез ной транс фор ма ции. 
Им миг ра ци он ная по ли ти ка мо мен тально пе рес та ла быть воп-
ро сом эко но ми чес ким, со ци аль ным или по ли ти чес ким, она пе-
реш ла в раз ряд воп ро сов на циональ ной бе зо пас нос ти. Ре зуль та-
ты оп ро са об ще ст вен но го мне ния, про ве ден но го аме ри ка нс кой 
те ле ком па нией «Фокс» в 2001 го ду, по ка за ли, что око ло 65% 
аме ри кан цев выс ту пают за вре мен ное зак ры тие гра ниц США и 
прек ра ще ние им миг ра ции в ст ра ну на вре мя кам па нии по борь бе 
с тер ро риз мом. А так же, 90% аме ри кан цев хо те ли установ ле ния 
бо лее жест ких ог ра ни че ний на им миг ра цию в США из ст ран, с 
ко то ры ми мо гут быть свя за ны тер ро рис ти чес кие ор га ни за ции 
[1]. В ре зуль та те, за ко но да те ли, фе де раль ные агент ства, за ни-
мающиеся де ла ми им миг ран тов, су ды на ча ли адап ти ро вать свои 
ро ли и обя зан нос ти для вы пол не ния це лей вой ны с тер ро ром.

В те че ние пос лед них пят над ца ти лет в им миг ра ци он ных 
за ко нах, по ли ти ке и уч реж де ниях США ак цент был сде лан на 
на циональ ную бе зо пас ность. Пог ра нич ные рай оны и пор ты 
вхо да те перь при ни ма лись в ка че ст ве по тен циаль ных ис точ ни-
ков уяз ви мос ти. Соот ве тст вен но, фе де раль ное пра ви тель ст во 
по вы си ло уро вень над зо ра за нег раж да на ми, ко то рые ст ре мят-
ся въе хать в Соеди нен ные Шта ты и вве ло ог ра ни че ния на при-
бы вающих иност ран цев, в том чис ле лиц, ищу щих убе жи ща. 
Фе де раль ное пра ви тель ст во так же ис поль зо ва ло им миг ра ци он-
ную сис те му и по ли ти ку в ка че ст ве ши ро ких се тей, пред наз на-
чен ных для ар рес та лю дей, ко то рые мог ли бы участ во вать в тер-
ро рис ти чес кой дея тель ности, будь это сей час или в бу ду щем. 
В част нос ти, прес ле до ва нию под верг лись ли ца юж ноазиатс ко-
го, му суль манс ко го и арабс ко го проис хож де ния (ЮАМА) [2]. 
Кро ме то го, фе де раль ное пра ви тель ст во рас ши ри ло по ня тие 
«тер ро рис ти чес кой дея тель ности». Нег раж да не США, ко то рые 
по па да ли под это спор ное обоз на че ние, те ря ли дос туп к важ-
ным преиму ще ст вам им миг ра ции. От ве ты фе де раль но го пра-
ви тель ст ва к 9/11 при ве ли к бесп ре це де нт но му рос ту за дер жа-
ний, де пор та ций, не лов кос ти и за ме ша тель ст ву внут ри об щин 
им миг ран тов.

Че тыр над цать ме ся цев спус тя пос ле те рак тов в нояб ре 2002 
го да Конг ресс при нял За кон «О внут рен ней бе зо пас нос ти», ко то-

9/11 И  
ТРАНС ФОР МА ЦИЯ 

ИМ МИГ РА ЦИ ОН НОЙ 
ПО ЛИ ТИ КИ США
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рый уп ра зд нил Служ бу им миг ра ции и на ту ра ли за-
ции, ее функ ции бы ли пе ре да ны трем но вым бю ро: 
Служ бе граж данс тва и им миг ра ции, Им миг ра ци-
он ной и та мо жен ной служ бе, Пог ра нич ной и та мо-
жен ной ох ра не. Все эти служ бы в соот ве тс твии с 
за ко ном бы ли вк лю че ны в но вое ми нис терс тво – 
Ми нис терс тво внут рен ней бе зо пас нос ти [3].

Уп ра зд не ние, а не ре фор ми ро ва ние Служ-
бы им миг ра ции и на ту ра ли за ции (как пред ла-
гал Дж. У. Буш, бу ду чи кан ди да том в пре зи ден-
ты) бы ло необ хо ди мо бо лее с пси хо ло ги чес кой 
точ ки зре ния, так как пос ле атак 11 сен тяб ря 
Ми нис терс тво юс ти ции бы ло вы нуж де но приз-
нать, что в ст ра не на хо ди лось око ло 400 ты сяч 
не за до ку мен ти ро ван ных им миг ран тов, ко то рые 
прос ро чи ли ви зы, бы ли за дер жа ны, но не бы ли 
де пор ти ро ва ны из ст ра ны. Мно гие кри ти ки ут-
ве рж да ли, что на са мом де ле чис ло тех, ко му вы-
дан ор дер о де пор та ции, но не вые хал из ст ра ны, 
приб ли жает ся к 1 мил лиону че ло век [4]. Имидж 
Служ бы им миг ра ции и на ту ра ли за ции был окон-
ча тель но по дор ван, пос ле то го, как ста ло из ве-
ст но о вы да че в мар те 2002 г. раз ре ше ния на по-
лу че ние сту ден чес кой ви зы двум тер ро рис там, 
скон чав шим ся в ата ках 11 сен тяб ря.

В то вре мя как про во ди лись эти ст рук тур ные 
из ме не ния, бы ло вве де но мно го про ме жу точ ных 
норм и пра вил, имею щих зна чи тель ное влия ние 
на им миг ран тов, осо бен но ЮАМА1 проис хож-
де ния. В те че ние нес коль ких не дель пос ле на па-
де ний 9/11, Конг ресс и Ми нис терс тво юс ти ции 
при ня ли ре ше ния внес ти из ме не ния в спи сок 
пол но мо чий и сфе ры фе де раль ных агент ств. 
Нап ри мер, в сен тяб ре 2001 го да Ми нис терс тво 
юс ти ции из да ло по станов ле ние, что поз во ля ло 
за дер жа ние нег раж дан в те че ние со ро ка вось ми 
ча сов или доль ше в слу чае «чрез вы чай ной си-
ту ации или дру гих чрез вы чай ных обс тоя тель-
ст вах» без ка ких-ли бо ре ше ний об об ви не ний. 
Поз же об на ру жи ли, что Служ ба им миг ра ции и 
на ту ра ли за ции ис поль зо ва ла эту влас ть, что бы 
за дер жать 762 нег раж дан, боль шинс тво из ко-
то рых бы ли арес то ва ны в пе ри од с 11 сен тяб ря 
2001 го да по 6 ав гус та 2002 го да. Все они бы ли 
раз ме ще ны в «Чер ный спи кок СИН» под по доз-
ре нием, что они име ли не ко то рую связь с 9/11 
или тер ро рис ти чес кой дея тель ностью [5]. 

Оп ре де ляющей чер той им миг ра ци он ной по-
ли ти ки пос ле 9/11 бы ла тща тель ная про вер ка 
тех, ко то рые ст ре ми лись в Соеди нен ные Шта-
ты. Вс ко ре пос ле 9/11, фе де раль ное пра ви тель-
ст во ужес то чи ло про цесс вы да чи вре мен ных виз 

1 Юж но-азиатс ко го, му суль манс ко го и арабс ко го.

для ту рис тов, де ло вых по се ти те лей, сту ден тов и 
дру гих иност ран ных граж дан. В част нос ти, 14 
мая 2002 го да был при нят за кон «О по вы ше нии 
пог ра нич ной бе зо пас нос ти и ре фор ми ро ва нии 
въезд ных виз». При ня тый за кон внес не ко то рые 
из ме не ния в за кон «Об им миг ра ции» 1990 го-
да в от но ше нии по лу че ния виз. Приори тет ным 
приз нает ся ис поль зо ва ние элект рон ных средс тв 
при конт ро ле за въез дом-выез дом иност ран цев, 
оформ ле нии виз, вк лю чая ука зан ные ба зы дан-
ных и про ве де ние био мет ри чес кой иден ти фи ка-
ции лич нос ти. Зап ре щает ся пре дос тав лять им-
миг ра ци он ный ста тус ли цам, пос лед ним мес том 
жи тель ст ва ко то рых бы ло го су да рс тво, от не сен-
ное к под дер жи ваю щим тер ро рис ти чес кую дея-
тель ность. В соот ве тс твии с за ко ном ус лож нил ся 
про цесс по лу че ния виз иност ран ны ми сту ден та-
ми и обу чающи ми ся по прог рам мам об ме на. Все 
при бы вающие по учеб ным ви зам долж ны вно-
сить ся в элект рон ные ба зы дан ных, а по ис те-
че нии сро ка обу че ния в те че ние трид ца ти дней 
учи ты вать ся в спе ци аль ных спис ках. В це лом, 
при ня тый за кон «О по вы ше нии пог ра нич ной 
бе зо пас нос ти и ре фор ми ро ва нии въезд ных виз» 
был нап рав лен на мак си маль но воз мож ное пре-
до тв ра ще ние уг ро зы на циональ ной бе зо пас нос-
ти пу тем сбо ра и ана ли за ин фор ма ции о при бы-
вающих в ст ра ну иност ран цах [6].

Конт роль при бы вающих в ст ра ну лиц не ог-
ра ни чил ся ре фор ми ро ва нием про цес сов вы да чи 
виз. В 2004 го ду Ми нис терс тво внут рен ней бе-
зо пас нос ти офи ци ально за пус ти ло прог рам му 
США-ВИ ЗИТ, по ко то рой пас са жи ров при про-
хо де че рез пунк ты им миг ра ци он ной про вер ки 
фо тог ра фи руют и бе рут у них циф ро вые от пе-
чат ки паль цев. Целью США-ВИ ЗИТ яв ля лось не-
до пус ка ние вьез да в ст ра ну прес туп ни ков и тер-
ро рис тов, пре до тв ра ще ние мо шен ни че ст ва виз 
и дру гих до ку мен тов. За щит ни ки граж данс ких 
прав вы ра зи ли оза бо чен ность по по во ду кон фи-
ден циаль нос ти и воз мож но го злоу пот реб ле ния 
дан ны ми. Кро ме то го, про цесс сня тия от пе чат ков 
паль цев и фо тог ра фи ро ва ния иност ран ных граж-
дан – хо тя, воз мож но, по нят но с точ ки зре ния по-
ли ти ки – но ос тав ляет у мно гих по се ти те лей ст ра-
ны неп рият ное пер вое впе чат ле ние о США.

Фе де раль ное пра ви тель ст во так же ст ре ми-
лось конт ро ли ро вать въезд иност ран ных граж-
дан пу тем по вы ше ния пат ру ли ро ва ния вдоль 
юж ных и се вер ных гра ниц ст ра ны. Гра ни ца 
США-Мек си ка, ко то рую тра ди ци он но ви де ли в 
ка че ст ве неофи ци ально го пу ти для эко но ми чес-
ких миг ран тов, бы ла «вхо дом» для тер ро рис тов. 
Сле до ва тель но, пос ле 9/11, пра ви тель ст во США 
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ин вес ти ро ва ло зна чи тель ные средс тва в ст рои-
тель ст во заг раж де ний в на се лен ных пунк тах и 
«вир туаль ных за бо ров» (инф рак рас ных дат чи-
ков, те ле ка мер, ра да ров, под зем ных дат чи ков, 
наб лю да тель ных вы шек) вдоль аме ри ка но-мек-
си ка нс кой гра ни цы и уве ли чи ло фи нан си ро-
ва ние Пог ра нич ной служ бы. Кро ме то го, МВБ 
ак ти ви зи ро ва ло свои уси лия по про вер ке ав то-
бус ных и же лез но до рож ных марш ру тов, ко то-
рые пе ре се кают се вер ную гра ни цу.

Им миг ра ци он ные за ко ны и прог рам мы на чи-
ная с 9/11 бы ли раз вер ну ты в ка че ст ве инс тру-
мен тов для мо ни то рин га, уст ра не ния или ог ра-
ни че ния со ци аль ной ак тив нос ти лиц, ко то рые 
мо гут предс тав лять уг ро зу для на циональ ной бе-
зо пас нос ти. Го су да рст вен ные прог рам мы, та кие 
как Alien Absconder Initiative, «доб ро вольные» 
ин тер вью муж чин-нег раж дан и дру гие бы ли 
вве де ны в дей ст вие. В ре зуль та те этих прог рамм 
им миг ран ты из ЮАМА ст ран под верг лись обыс-
кам, арес ту и ста ли ми шенью.

Наибо лее спор ной из этих прог рамм бы ла 
На циональ ная ре ги ст ра ци он ная сис те ма бе зо-
пас нос ти (NSEERS). Уч реж ден ная в 2002 го ду 
Ми нис терст вом Юс ти ции, NSEERS ра бо та ла 
как прог рам ма сле же ния и тре бо ва ла ре ги ст ра-
ции муж чин-нег раж дан 16 лет и стар ше – в част-
нос ти, те, кто не бы ли им миг ран та ми, та кие как 
ту рис ты, сту ден ты, дер жа те ли грин карт, ищу-
щие ста тус бе жен цев/убе жи ща. Тем не ме нее, не 
все под па да ли под эти тре бо ва ния. Они при ме-
няют ся толь ко к ли цам из двад ца ти пя ти ст ран: 
Аф га нис тан, Ал жир, Банг ла деш, Бах рейн, Еги-
пет, Эрит рея, Ин до не зия, Иран, Ирак, Иор да ния, 
Ку вейт , Ли ван, Ли вия, Ма рок ко, Се вер ная Ко-
рея, Оман, Па кис тан, Ка тар, Саудовс кая Ара вия 
, Со ма ли, Су дан, Си рия, Ту нис, Объеди нен ные 
Арабс кие Эми ра ты и Йе мен [7]. В 2011 го ду эта 
прог рам ма прек ра ти ла ра бо ту и все вы ше пе рис-
лен ные ст ра ны бы ли сня ты со спис ка.

В ре зуль та те реали за ции прог рам мы 
NSEERS, по дан ным СМИ, поч ти 83000 муж чин 
за ре ги ст ри ро ва лись и бо лее 13000 бы ли де пор-
ти ро ва ны [8]. Это при ве ло к по те ре во всех от-
но ше ниях до ве рия им миг ран тов к им миг ра ци-
он ной служ бе. Ма лые предп риятия зак ры лись, 
семьи бы ли раз ру ше ны.

Дру гим спор ным мо мен том в им миг ра ци он-
ной по ли ти ке США бы ло при ня тие «Пат риоти-
чес ко го ак та». В пунк те «С» раз де ла VI бы ло бо-
лее ши ро ко ис тол ко ва но по ня тие «тер ро рист»: 
под эту ка те го рию те перь по па дал лю бой че-
ло век, ока зы вающий ма те ри альную под держ ку 
ор га ни за ции, по доз ре ваемой в со вер ше нии или 

одоб ре нии тер ро рис ти чес ких ак тов; та кие ли ца 
мог ли быть за дер жа ны, а в слу чае, ес ли они не 
яв ляют ся граж да на ми США, – де пор ти ро ва ны 
из ст ра ны. Это по ло же ние ка са лось так же чле-
нов семьи тер ро рис та. «Тер ро рис ти чес кая дея-
тель ность» те перь оп ре де ля лась как дей ст вия, 
свя зан ные с ис поль зо ва нием лю бо го опас но го 
для жиз ни лю дей уст рой ст ва (не толь ко вз рыв-
ча тых ве ще ств и ог не ст рель но го ору жия). Так-
же к тер ро рис ти чес ким бы ли от не се ны лю бые 
дей ст вия, по мо гающие в осу ще ст вле нии тер-
ро рис ти чес ко го ак та. Все ли ца, по доз ре ваемые 
в тер ро рис ти чес кой дея тель ности, ес ли они 
не бы ли граж да на ми США, мог ли быть де пор-
ти ро ва ны. За кон не толь ко уза ко нил прос лу-
ши ва ние те ле фо нов, пер люст ра цию обыч ной 
и элект рон ной поч ты, а так же на руж ное наб-
лю де ние, но и та кие изощ рен ные фор мы втор-
же ния в лич ную жиз нь, как сек рет ное изъятие 
де ло вых до ку мен тов и ме ди ци нс ких ис то рий 
бо лез ней. Пуб ли кой это бы ло рас це не но как на-
ру ше ние  четвёртой поп рав ки  к конс ти ту ции, 
ко то рая зап ре щает нео бос но ван ные обыс ки и 
за дер жа ние. Дош ло до то го, что спецс луж бы 
по лу чи ли пра во зна ко мить ся с биб лио теч ны ми 
фор му ля ра ми аме ри кан цев с целью убе дить-
ся, не чи тают ли они че го-ли бо про ти во за кон-
но го. И все это без ка кой-ли бо санк ции су да. 
 Ис пол ни тель ная влас ть США так же на де ли ла 
се бя пра вом объяв лять не ко то рых иност ран ных 
граж дан «вра жес ки ми бой ца ми» и доп ра ши вать 
их в сек рет ных тюрь мах в Ев ро пе, по даль ше от 
аме ри ка нс ких бе ре гов, что бы не нес ти от ве тст-
вен нос ти за гру бей шие на ру ше ния су деб ных 
про це дур. В част нос ти, по доз ре ваемых за дер жи-
ва ли на неог ра ни чен ное вре мя без пред ъяв ле ния 
об ви не ний, от ка зы вая им в дос ту пе к ад во ка там.

Та ким об ра зом, при ня тые ини ци ати вы пра-
ви тель ст ва США пос ле сен тябрьс ких со бы тий 
по ка за ли реак тив ный ха рак тер им миг ра ци он ной 
по ли ти ки. Глав ное вни ма ние бы ло об ра ще но 
на прес туп нос ть сре ди им миг ран тов. Сле до ва-
тель но, уст ра не ние «прес туп ных иност ран цев» 
и ак цент на лиц юж но-азиатс ко го, арабс ко го и 
му суль манс ко го проис хож де ния бы ли ха рак тер-
ны ми осо бен нос тя ми за ко но да тель сва и по ли ти-
ки США. В ны неш нее вре мя, на циональ ная бе-
зо пас ность, ве роят но, сох ра нит за мет ную роль в 
дис кус сиях об им миг ра ци он ном за ко но да тель ст-
ве США. Те перь за да ча бу дет зак лю чать ся в оп ре-
де ле нии под хо дов, ко то рые смо гут урав но ве сить 
за кон ные ин те ре сы на циональ ной бе зо пас нос ти с 
уст рем ле ниями аме ри кан цев к бо лее гу ман ной и 
сп ра вед ли вой им миг ра ци он ной сис те ме.
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Атам бай Б.

Фран суа Мит те ран үкі ме ті нің 
іш кі саяса ты (1982-1995)

Ма қа ла да 1981-1995 жыл да ры Фран ция пре зи ден ті, Со циалис-
тік пар тия ның же тек ші сі бол ған Фран суа Мит те ран ның би лік ке ке луі 
мен оның Фран цияда жүр гіз ген іш кі саяса ты қа рас ты ры ла ды. Со-
циалис тік пар тия ның өкі лі бол ған Фран суа Мит те ран өзі нің он төрт 
жыл ға со зыл ған би лі гі тұ сын да Фран цияда бір қа тар ре фор ма лар ен-
гіз ді. Мем ле кет те со циалис тік жүйе ор на ды жә не Фран цуз со циалис-
тік пар тиясы үс тем дік құр ды. Ф. Мит те ран үкі ме ті нің бас қар ған ке-
зін де Фран цияда мем ле кет тік бас қа ру, іш кі құ ры лым, сырт қы сая сат, 
қо ғам, әлеу мет, эко но ми ка, са лық жә не бас қа да са ла лар да ма ңыз ды 
өз ге ріс тер орын ал ды. Со циалис тік пар тия көп те ген мем ле кет тік жә-
не іш кі саяси мә се ле лер ге ара лас ты. Қо ғам да со ци ал-де мок рат тар 
мен сол шыл күш тер ерек ше бе дел ге ие бол ды. Фран суа Мит те ран 
би лі гін де гі мұн дай өз ге ріс тер Фран ция ның саяси та ри хын да ерек ше 
орын иеле не ді. Фран суа Мит те ран тұ сын да Фран ция ның іш кі саяса-
тын да орын ал ған осы ре фор ма лар дың та ри хы мен оның саяси ма-
ңыз ды лы ғын ашып көр се ту ма қа ла ның бас ты ғы лы ми мін дет те рі нің 
бі рі бо лып та бы ла ды. Со ны мен қа тар, ғы лы ми жұ мыс та атал ған ке-
зең де гі Фран ция ның саяси та ри хы мен Ф. Мит те ран үкі ме ті нің іш кі 
бас қа ру ерек ше лік те рі ғы лы ми тал дау ға тү се ді.

Түйін сөз дер: Фран ция, Фран суа Мит те ран, Со циалис тік пар тия, 
Сол шыл дар үкі ме ті.

Atambay B.

The internal policy of France 
under François Mitterrand  

(1982-1995)

This article discusses the internal politics of the French president in 
the 1981-1995 years and one of the leaders of the Socialist Party of Fran-
çois Mitterrand. In his 14-year presidency in the internal politics of the 
country was carried out reforms to decentralize state power. The political 
system was established socialist regime. During the reign of François Mit-
terrand made significant changes in the administrative structure, foreign 
policy, the economy, the tax system, public and social life in France. The 
Socialist Party of France, the state intervened freely and domestic poli-
cies of France. The ideas and concepts of socialism became the basis of 
nation-building. Socialists and left-wing forces have a large audience in 
society. Such changes in government during the rule of the socialist forces 
led by Mitterrand, holds a special place in the political history of France. 
The scientific work is characterized by the role and characteristics of the 
Board of the government Francois Mitterrand. Along with this scientifically 
analyzed the political history of France, especially the internal policy of the 
government François Mitterrand. 

Key words: France, François Mitterrand, the Socialist Party, the Left forces.

Атам бай Б.

Внут рен няя по ли ти ка Фран ции 
при Фран суа Мит те ра не  

(1982-1995)

В дан ной статье расс мат ри вает ся внут рен няя по ли ти ка фран-
цузс ко го пре зи ден та, ли де ра Со циалис ти чес кой пар тии Фран ции 
Фран суа Мит те ра на в 1981-1995 го дах. В его 14-лет нее пре зи де нт-
ство во внут рен ней по ли ти ке ст ра ны бы ла про ве де на ре фор ма по де-
це нт ра ли за ции го су да рст вен ной влас ти. В го су да рс тве был установ-
лен со циалис ти чес кий ре жим. Во вре мя прав ле ния Ф. Мит те ра на 
про ве де ны зна чи мые преоб ра зо ва ния в ад ми нист ра тив ной ст рук ту-
ре, внеш ней по ли ти ке, эко но ми ке, на ло го вой сис те ме, об ще ст вен-
ной и со ци аль ной жиз ни Фран ции. Со циалис ти чес кая пар тия Фран-
ции бесп ре пя тст вен но вме ша лась в го су да рст вен ную и внут рен нюю 
по ли ти ку Фран ции. Идеи и кон цеп ции со циализ ма ста ли ос но вой 
пост рое ния го су да рс тва. Со циалис ты и ле вые си лы име ли боль шую 
ауди то рию в об ще ст ве. Та кие го су да рст вен ные из ме не ния в пе ри оде 
прав ле ния со циалис ти чес ких сил, возг лав ляе мых Ф. Мит те ра ном, за-
ни мают осо бое мес то в по ли ти чес кой ис то рии Фран ции. В научной 
ра бо те ха рак те ри зует ся роль и осо бен нос ти прав ле ния пра ви тель ст-
ва Ф. Мит те ра на. На ря ду с этим с научной точ ки зре ния проана ли-
зи ро ва ны по ли ти чес кая ис то рия Фран ции и осо бен нос ти внут рен ней 
по ли ти ки пра ви тель ст ва Ф. Мит те ра на.

Клю че вые сло ва: Фран ция, Фран суа Мит те ран, Со циалис ти чес-
кая пар тия, Ле вые си лы.
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ІІ Дү ниежү зі лік со ғыс тан ке йін гі ке зең де Фран цияда саяси 
пар тия лар дың әр ал уан ды ғы мем ле кет тің саяси өмі рін де ерек ше 
әсер ет ті. Ең ма ңыз ды сы ХХ ға сыр дың 70-80 жыл да ры Фран-
цияда со циалис тер дің, сол шыл күш тер дің, ком му нис тер дің, 
со ци ал-де мок рат тар дың саяси бағ дар ла ма ла ры, әре кет те рі мен 
ұстаным да ры бұ қа ра ха лық тың на за рын өзі не көп теп ау дар ды. 
Фран цуз мем ле ке тін де гі мұн дай саяси қи мыл дар дың ара сы нан 
атал ған ке зең де Фран суа Мит те ран бас қар ған со циалис тер дің 
әре ке ті мен саяси ба ғыт та ры ха лық на за ры на көп теп ілін ді. 
Фран суа Мит те ран осы пар тияға 1971 жыл дан бас тап же тек ші-
лік ет ті. Өзі нің нә ти же лі жүр гі зіл ген саяси әре кет те рі нің сал да-
ры нан уа қыт өте мем ле кет те Фран суа Мит те ран ның сол шыл-
дар мен со циалис тер ден құ рал ған жақ тас та ры кө бей ді. Мұ ның 
бас ты дә ле лі, [1, 76 б.] 1971 жыл дан бас тап 1981 жыл ға де йін гі 
ара лық та, Фран цияда ал ғаш қы рет Фран цуз Со циалис тік пар-
тиясы (ФСП) дауыс жи нау са ны бо йын ша фран цуз Ком му нис-
тік пар тия сын (ФКП) арт та қал ды рып отыр ды. Мұн дай саяси 
же тіс тік тер дің нә ти же сін де Фран суа Мит те ран бас қар ған ФСП 
пар тиясы ХХ ға сыр дың 70-жыл да ры ның со ңы на қа рай Фран-
ция ның ең ірі саяси ұйымы на ай нал ды. 

Ком му нис тер дің «ха лық тық дауы сын» со циалис тер дің 
жа ғы на алу ар қы лы Мит те ран өзі нің саяси мақ сат та ры на жа-
қын дай түс ті. Ол ФСП-ны қайта түр лен ді ріп, оны мем ле кет тің 
бас ты саяси кү ші не ай нал дыр ды. Оның бас ты саяси мақ са ты 
Фран ция ның пре зи ден ті бо лу еді. Бұл жол да Мит те ран үл кен 
саяси ше бер лік та ны тып, ол Фран цияда ұл та ра лық та ту лық, 
мем ле кет тің әл-ауқа тын кө те ру жә не ұлт тық мүд де лер ді қор-
ғау жо лы мен бел се не айна лыс ты. 1978-1980 жыл да ры Фран ция 
хал қы ның көп бө лі гін өзі нің саяси бағ дар ла ма ла ры мен қы зық-
ты ра ал ған Ф. Мит те ран 1981 жы лы 24 қаң тар да Кре тей қа ла-
сын да өт кен ФСП-ның тө тен ше съе зін де ал да ғы пре зи де нт  - 
тік сай лау ға тү се ті нін жа рияла ды жә не мем ле кет тік сай лау 
ком па ниясы на се нім ді түр де өз кан ди да ту ра сын ұсын ды. Он да 
оның «Фран цияға ар нал ған 110 ұсы ныс» ат ты сай лау ал дын-
да ғы тұ ғыр на ма сы бе кі тіл ді. 1981 жы лы Фран цияда бо ла тын 
пре зи де нт тік сай лау да бас қа саяси пар тия лар мен қо ғам дық 
бір лес тік тер дің саяси бел сен ді лі гі бай қал ма ды. Тіп ті олар дың 
кей бі реуле рі пре зи де нт тік ке өз де рі нің кан ди дат та рын да ұсын-
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ба ды. Сай лау дың ал ғаш қы күн де рін де-ақ, сай-
лау ға түс ке лі отыр ған 10 үміт кер дің ара сын да 
бұ рын ғы пре зи дент Жис кар д’Эс тен мен Фран-
суа Мит те ран да ға на нақ ты мүм кін дік ба ры ай-
қын кө рін ді. Сай лау да Жис кар д’Эс тен өзі нің 
қа зір гі за ман ғы ма ман ре тін де гі қа сиет те рін көр-
сет кі сі кел се, Фран суа Мит те ран «Ты ныш күш» 
деп ата ла тын па тер на лис тік ұран мен сөй ле ді. 
Фран суа Мит те ран ның күн де лік ті өмір мә се ле-
ле рі не аса кө ңіл бө луі, ха лық пен қо ғам ның тағ-
ды ры на те рең мән бе руі оған дауыс тың көп теп 
жи налуын  қам та ма сыз ет ті [2, 56-57 б.].

Жа ңа сай лау за ңы на сәй кес ал ғаш рет сай-
лау да 18 жас ара лы ғын да ғы жас тар қа тыс ты. 
Олар дың ішін де сол шыл дар мен олар дың сай-
лау ал ды бағ дар ла ма ла ры ха лық тың на за ры на 
ілін ді. Сай лау қар са ңын да Мит те ран ның Жис-
кар д’Эс тен мен жүр гіз ген де ба ты оның өзін дік 
та ны мал ды лы ғы ның ин ди ка то ры бол ды. Бұл 
де бат Мит те ран ның сай лау ал ды ауди то риясын 
ке ңейт ті. Сол кез де гі рес ми мә лі мет тер бо йын-
ша оның жақ тас та ры 30 млн. адам ға жет кен. Екі 
ли дер дің саяси де ба ты өте тар тыс ты бо лып, ол 
фран цуз хал қын сай лау ға бел се не қа тыс уына 
түрт кі бол ды жә не ол әр бір аза мат тың бо йын да 
Фран ция ның тағ ды ры на де ген алаң дау шы лық 
оя тып, ха лық ты пат риотизм ге же те ле ді. Екі са-
яси ли дер дің қақ ты ғы сын та ма ша лау әлі күн ге 
де йін  кім ге дауыс бе ре рін біл мей жүр ген фран-
цуз дар үшін көп те ген әсер қал дыр ды. Бү кіл ха-
лық ма мыр дың 10-ы кү ні өт кен Фран ция өт кен 
сай лау дың екін ші ке зе ңі нің қо ры тын ды сын күт-
ті. Де ген мен саяси топ тар мен БАҚ өкіл де рі сол-
шыл дар дың кан ди да ты ның же ңі сі не се нім ді бо-
ла тын. Сай лау учас ке ле рі нің жа былуына 1 са ғат 
қал ған кез де, өзі нің от ба сы мен жә не жақ тас та-
ры мен бір ге Ша то-Ши нон де бол ған Мит те ран, 
өзі не жа қын бол ған жур на лис тер мен Фран ция-
ның іш кі іс тер ми ни ст рлі гі нің қыз мет кер ле рі нің 
ар найы то бы нан өзі нің же ңіс ке жет ке ні ту ра лы 
ақ па рат ал ды. Сай лау дың қо ры тын ды нә ти же ле-
рі жа риялан бай тұ рып-ақ, Жис кар д’Эс тен Мит-
те ран ға өзі нің құт тық та уын  жі бер ді. Мит те ран 
үшін ха лық тың 15,7 млн-нан ас та мы өз дауыс та-
рын бер ді. Бұл 51,8%-ға тең бол ды. Осы дан соң, 
15 ма мыр кү ні Конс ти ту циялық Ке ңес Фран суа 
Мит те ран ды Фран ция та ри хын да ғы 21-ші пре-
зи дент деп жа рияла ды. 1981 жы лы 21 ма мыр да 
Ели сей қа ма лын да сал та нат ты түр де оған би лік-
ті та быс тау рә сі мі өт ті. Сол жер де жи нал ған дар-
ға Мит те ран өзі нің со циалис тік идеал дар ға адал-
ды ғын рас та ды [2, 58-59 б.]. 

Фран суа Мит те ран би лік ке кел ген соң, жа ңа 
үкі мет құ ра мын жа сақ тау ды ұй ғар ды. 22 ма мыр-

да премь ер-ми ни стр бо лып П. Мо руа та ға йын-
дал ды. Көп ұза май, П. Мо руа үкі ме ті нің бі рін ші 
құ ра мы жа риялан ды. Он да со циалис тік пар тия-
ның көр нек ті қай рат кер ле рі жә не бү кіл дер лік 
ғы лы ми кадр лар, Фран ция уни вер си тет те рі нің 
ең бе дел ді про фес сор ла ры жә не де сол шыл ра-
ди кал дар мен кей бір тәуел сіз сая сат кер лер ен ген 
бо ла тын. Үкі мет де реу сай лау ал дын да ғы Мит-
те ран ның жос па ры бо йын ша жа сал ған не гіз гі 
мін дет тер ді іс ке асы ра бас та ды [3, 215 б.]. Сол-
шыл дар дың қа зір гі жағ да йын  пай да ла на оты рып 
жә не саяси күш тер дің пар ла ме нт те гі ор ны на 
өз ге ріс тер ен гі зу мақ са тын да пре зи дент же дел 
түр де пар ла мент сай ла уын  өт кі зу ту ра лы ше шім 
қа был да ды. 1981 жы лы 14-21 мау сым да өт кен 
пар ла мент сай ла уын да ФСП же ңіс ке жет ті. Пар-
ла мент құ ра мы өз гер тіл ді. ФСП Ұлт тық мә жі лі-
сі нің 550 ор ны ның 285-ін ием ден ді. Бі рақ саяси 
өмір дің сол шыл дар дың қо лы на өтуі фран цуз қо-
ға мы на әсер етуі не ме се мем ле кет тің саяси қа та-
ры ның ауысуы мүм кін де ген ұғым ды біл дір ме ді. 
Же ті  жыл дық мем ле кет бас қа ру тә жі ри бе сі бар 
жә не өзі нің сай лау ал дын да ғы уәде ле рін орын-
дау мақ са тын да Фран суа Мит те ран тез ара да өз 
ісі не кі ріс ті. Ол ең ал ды мен мем ле кет те эко но-
ми ка лық өсу мен жұ мыс бас ты лық ты арт ты ру ға 
күш жұм са ды. Ең бек ші лер дің ең бек жағ да йына 
бай ла ныс ты ал ғаш қы үш жыл дың кө ле мін де 20 
шақ ты заң дар қа был дан ды [4, 164-165 б.]. 

Мит те ран би лік ке кел ген соң қол ға алын ған 
бас ты мем ле кет тік іс тер дің бі рі мем ле кет те гі 
түр лі дең гейде гі кә сі по рын дар мен ұйым дар ды 
же дел қар қын мен мем ле кет мен ші гі не ай нал ды-
ру бол ды. Мит те ран оны мем ле кет ті өз қо лы-
на алу да қо сым ша эко но ми ка лық күш ре тін де 
пай да ла ну ды көз де ді. Осы ның не гі зін де, 1982 
жыл ғы 13 ақ пан да үкі мет тің қа был да ған за ңы на 
сәй кес ал дың ғы қа тар лы 9 кә сі по рын мен Фран-
ция ең бек ші ле рі нің 15%-ы жұ мыс пен қам ты лып 
мем ле кет ба қы ла уына өт ті. Мем ле кет мен ші гі-
не өт кі зу банк тер мен сақ тан ды ру ком па нияла-
ры ның 95 пайы зын қам ты ды. Соң ғы 100 жыл да 
ал ғаш рет мем ле кет тік би лік ті ор та лық тан ды ру 
ре фор ма ла ры жү зе ге асы рыл ды. Бұл өз ке зе гін-
де ком му ни ст тер мен де пар та ме нт тер ге өз де рі не 
бай ла ныс ты мә се ле лер ді ше шу үшін өкі лет ті лік 
бер ді. 

Хрис тиан дық мо раль мен заң ды лық та ры-
ның жақ тау шы сы ре тін де, Мит те ран мем ле кет-
тік инс ти тут тар ды де мок ра тиялан ды ру жә не 
із гі лен ді ру ге аз на зар ау дар ған жоқ. 1981 жы-
лы 4    та мыз да пар ла ме нт тің Ұлт тық мә жі лі сі 
тұт қын дар дың ша ма мен бес тен бі рі не тиесі лі 
бол ған ра қым шы лық за ңын қа был да ды. Оның 
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ізін ше Мем ле кет тік кү зет Со ты ның кү шін жою, 
тұ рақ ты лық пен бей біт өмір сү ру жә не ең ма ңыз-
ды сы 1961 жы лы сәуір де Ал жир де гі әс ке ри төң-
ке ріс тен ке йін  Шар ль де Гол ль де қол да ны лып 
кел ген әс ке ри три бу нал дар ды та ра ту ту ра лы заң 
жо ба ла ры қа был дан ды. Фран ция Ба тыс Еуро па-
да ғы өлім жа за сы ның кү шін жой ған ең соң ғы 
мем ле кет бол ды.

1988 жы лы 24 сәуір мен 8 ма мыр ара лы ғын-
да өт кен пре зи дент сай лауы Ели сей қа ма лын да-
ғы Мит те ран ның «та ри хи мар шы мен» аяқ тал ды, 
ол Бе сін ші мем ле кет ті құр ған ге не рал де Гол льді 
қос қан да, еш қай сы сы жет пе ген дауыс қа қол жет-
кіз ді. Мит те ран ға 16,7 млн. адам дауыс бе ріп, ол 
54,01% тең бол ды. Алай да, оның қайта сай ла нуы 
Фран ция ның қо ғам дық өмі рі сол шыл дар ға қа-
рай жыл жи ды де ген ді біл дір ме ді. Оның жа ғы на 
ФКП-ның көп мү ше сі шық ты [11, 192 б.]. Жа-
ңа дан қайта сай лан ған Фран суа Мит те ран ның 
ал дын да қиын мә се ле лер тұр ды. Олар пре зи де-
нт ке көп ші лік ті тар ту мен жә не осы ның не гі зін де 
ФСП мен оның одақ тас та ры нан ық пал ды үкі мет 
қа лып тас ты ру мен бай ла ныс ты бол ды. Бір сөз бен 
айт қан да жа ңа үкі мет жа сақ тау мә се ле сі тұр ды. 
Ол 10 ма мыр кү ні еш ой лан бай, со циалис тер дің 
же тек ші сі бол ған М. Ро кар ды премь ер-ми ни стр 
етіп та ға йын да ды. Осы дан соң, 1988 жы лы 5-12 
ма мыр ара лы ғын да ке зек тен тыс пар ла мент сай-
лауы өт кі зіл ді. ФСП сай лау ком па ниясы жақ-
сы көр сет кіш тер ге ие бол ды. Со ның не гі зін де 
Мит те ран 1986 жыл ғы пар ла ме нт тік сай лау да 
со циалис тер дің же ңі лі сі нен ке йін  үзі ліп қал ған 
мем ле кет тік сая сат ты жал ғас ты ру мүм кін ді гін 
ие лен ді. Мит те ран өз на за рын ФСП тағ ды ры на 
ба ғыт та ды. Се бе бі, бұл кез де со циалис тік пар-
тия ның іш кі бір лі гі не [12, 83 б.] іріт кі тү сіп, пар-
тия бас шы лы ғы үшін фрак ция лық қақ ты ғыс тар 
да бо лып отыр ды. Ал бұл жағ дай Мит те ран би-
лі гі не ке дер гі бо луы мүм кін еді. 

1988 жы лы Пар ла мент сай лауы нан ке йін  
Мит те ран жа ңа үкі мет құр ды. Оның ұйға ры мы 
бо йын ша со циалис тер мен сол шыл ра ди кал дар 
1988-1993 жыл дар ара лы ғын да үкі мет ті бас қа-
ра тын бол ды. Алай да, үкі мет ті бас қа ру да Со-
циалис тік пар тия бір те-бір те құлық сыз дық та-
ны тып, үкі мет тұ рақ сыз да на бас та ды. Бі рін ші 
үкі мет ті 1988-1991 жыл да ры М. Ро кар бас қар ды. 
М. Ро кар үкі ме ті ке зін де эко но ми ка са ла сын да-
ғы инф ля ция тө мен бол ды. Үкі мет ірі ка пи тал-
дар ға са лық тың мөл ше рін өсір ді. Әлеу мет тік 
кө мек ке айт ар лық тай қар жы бө лін бе ді. 1990 жж. 
Фран ция эко но ми ка сын да өнер кә сіп өнім де рін 
шы ға ру азай ды. Қар жы са ла сын да айт ар лық тай 
тұ рақ ты лық бол ған жоқ. Үкі мет тің бел сен ді лі гі 

мен іс кер лі гі өте тө мен бол ды. Жұ мыс сыз дық 
дең гейі 3 мил лион адам ға жет ті [13, 43-44 б.].

Мем ле кет те орын ал ған мұн дай ке лең сіз құ-
бы лыс тар дың ал дын-алу қа жет бол ды. Бұл кез де 
Мит те ран ға жа қын бол ған Эдит Крес сон премь-
ер-ми ни стр Ро кар дың іш кі саяса ты на қар сы бол-
ды. Ол іш кі сая сат та гол лизм ке зін де гі қа тал ша-
ра лар ды жү зе ге асы ру ды көз деп, оны Мит те ран ға 
ұсын ды. Со ның не гі зін де Мит те ран оны үкі мет 
бас шы сы етіп та ға йын да ды. Эдит Крес сон үкі-
ме ті же ке ше лен ді ру ді жө не же ке кә сіп кер лер ді 
қол да ды. Ша ғын жө не ор та кә сіп кер лік ті қол дау 
ар қы лы нео кон сер ва тизм идея сын іс ке асы ру ды 
жос пар ла ды. Бі рақ, ол Фран ция ның «те мір дей 
қа тал» премь ер-ми ни ст рі ата ғы на ие бо ла ал ма-
ды. Өйт ке ні, Со циалис тер үкі ме ті нің бе де лі жыл 
са нап тү се бас та ды. Со циалис тер дің бе де лі нің 
түс кен ді гі 1992 жыл ғы нау рыз айын да ғы жер-
гі лік ті бас қа ру жүйесі не өт кен сай лау да бел гі лі 
бол ды. Бұл кез де Э. Крес сон ның рейт ин гі 20%, 
ал со циалист Мит те ран ның рейт ин гі 25% бол ды 
[14, 188 б.].

Со циалис тік пар тия ның тұ рақ сыз ды ғы ның 
не гіз гі се бе бі үкі мет тің саяса тын да жа ңа ша 
идея ның бол мауы еді. Нео кон сер ва тизм идея-
сы то лық жүр гі зіл ме ді. 1992 жы лы сәуір айын да 
Мит те ран жа ңа үкі мет құр ды. Премь ер-ми ни стр 
бо лып со циалист Пьер Бе ре го вуа та ға йын дал-
ды. Үкі мет тің ал ды на қой ған не гіз гі мін дет те рі 
жұ мыс сыз дық ты азайту, же ке ше лен ді ру ар қы лы 
мем ле кет тік бюд жет ті ны ғайту бо ла тын. Мем ле-
кет тік де фи цит үш жыл да 90 мил лиард тан 165 
мил лиард қа өс ті. Өнер кә сіп тің да му қар қы ны 
тө мен де ді. Со циалис тер үкі ме ті нің дәр мен сіз ді гі 
пар ла ме нт тік сай лау да анық кө рін ді. 1993 жы лы 
нау рыз айын да Пар ла мент сай лауы өт ті. Сай лау-
да оң шыл пар тия лар ірі же ңіс ке жет ті. Олар ра-
ди кал дық ре фор ма лар жүр гі зу ді, ха лық ал дын-
да ғы жа уап кер ші лік ті арт ты ру ды қол да ды. Олар 
тер ро ризм мен қыл мыс ты азайтуға ша қыр ды. Ірі 
бур жуазия лық пар тия лар – РҚО 247 орын, ФДО 
213 орын же ңіп ал ды. Сол шыл пар тия лар – ФСП 
54 ман дат, ФКП 26 ман дат алып, же ңі ліс ке ұшы-
ра ды. Сай лау да сол шыл дар дың же ңі ліс та буы 
премь ер-ми ни стр П. Бе ре го вуа ның 1 ма мыр да 
өзі не қол жұм са уына түрт кі бол ды. Сол шыл пар-
тия лар ел дің саяси өмі рі не ұзақ жыл дар бо йына 
қа ты су мүм кін ді гі нен ай рыл ды [15, 250-251 б.]. 

Сай лау дан ке йін  Мит те ран оң шыл пар тия-
дан жа ңа үкі мет ті құр ды. Премь ер-ми ни стр 
бо лып Эдуард Бал ла дюр та ға йын дал ды. Бал-
ла дюр үкі ме ті эко но ми ка лық ли бе ра лизм идея-
сын жүр гіз ді. Мем ле кет тік мен шік те гі өнер кә сіп 
орын да рын же ке мен шік ке сат ты. Ұшақ жа сау, 
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ав то мо биль, мұ най өң деу са ла ла ры ның кө бін 
же ке ше лен дір ді. Қо ғам дық те ле ди дар лық ор та-
лық тар ды же ке мен шік ке сат ты. Кө мір шах та-
ла ры, те мір жол, пош та, кей бір те ле ди дар ком-
па нияла ры мем ле кет тік мен шік те қал ды рыл ды. 
Эко но ми ка лық ли бе ра лизм ді жүр гі зе оты рып, 
инф ля цияны тө мен де ту үшін мем ле кет тік бюд-
жет ті қыс қар ту ға көш ті. Бі лім бе ру жө не ден-
сау лық сақ тау са ла ла ры на бө лі не тін әлеу мет тік 
шы ғын азайт ыл ды. Шетел ден ке ле тін адам дар-
дың са нын шек теу үшін ар наулы тір кеу ден өт-
пе ген дер ді анық тап, олар дың кө бін ел ден шы-
ғар ды. 1993-1995 жыл дар да өнер кә сіп өнім де рін 
шы ға ру қар қы ны өс ті. Инф ля ция тө мен де ді, 
жұ мыс сыз дық аза йып , бюд жет тік де фи цит сақ-
тал ды [16, 53 б.]. Э. Бал ла дюр үкі ме ті нің ли бе-
рал дық ре фор ма ла ры ха лық тың қол да уына ие 
бо лып, премь ер-ми ни стр дің бе де лі арт ты. Инф-
ля ция жы лы на 1,8%-ға тө мен деп, іш кі жал пы 
өнім 2,9%-ға өс ті. 1995 жы лы 78 жас қа кел ген 
Мит те ран ның екін ші ке зе ңі аяқ та лып, ке ле сі 
пре зи де нт тік сай лау өт ті. Сай лау қо ры тын ды сы 

бо йын ша Ж. Ши рак көп дауыс алып, Фран ция 
Рес пуб ли ка сы ның Пре зи ден ті бол ды. 1996 жы-
лы 8 қаң тар да ұзақ қа со зыл ған ауру дан ке йін  
со циалист Мит те ран қайт ыс бол ды. Ол Фран-
цияны 14 жыл бас қар ды. 

Қо ры та айт қан да, Фран ция пре зи ден ті Фран-
суа Мит те ран ның екі рет қа та ры нан сай лан ған 
пре зи де нт тік жыл да рын да ол Фран ция ның саяси 
жә не эко но ми ка лық дам уына зор үлес қос ты. Ол 
со циалис тер мен сол шыл күш тер ді бас қар ға ны-
мен бі рін ші сай лан ған ке зін де гі бас қа ру жыл да-
рын да Фран ция ның іш кі саяса ты мен эко но ми-
ка сы на үл кен өз ге ріс тер алып кел ді. Мем ле кет 
іш кі саяси жә не эко но ми ка лық да му дың жа ңа 
ке зе ңі не қа дам бас ты. Ол екін ші сай лан ған ке-
зе ңін де үкі мет ті оң шыл дар мен ка пи та лис тік 
ұстаным да ғы фрак ция лар ға бер ге ні мен Фран-
ция ның іш кі саяси жә не эко но ми ка лық тұ рақ ты-
лы ғын бас ты на зар да ұс та ды. Өзі нің со циалис тік 
пар тия ның бас шы сы бол ға ны на қа ра мас тан, ол 
Фран цияны әлем нің ал дың ғы қа тар лы ка пи та-
лис тік мем ле кет те рі мен бір қа тар да етіп ұс та ды. 
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Еге нов А.С.

Ин ду ст рия лан ды ру мә се ле сі 
тө ңі ре гін де гі идея лық  

тар тыс тар

Ин ду ст рия лан ды ру саяса ты ке ңес тік та рих на ма да бір жақ ты ба-
ға ла нып, оның тек же тіс тік те рі ға на атап көр се тіл ді. Де ген мен, еге-
мен ді 25 жыл ішін де ел та ри хы ның ақ таң дақ бет те рі қайта қа ра лып, 
көп те ген саяси жағ дай лар оң ба ға сын алып отыр. Ма қа ла да, ин ду-
ст рия лан ды ру ба ғы ты ның қа зақ да ла сы үшін қан ша лық ты қа жет 
екен ді гі мен оның жү зе ге асы ру жол да ры ның тиім ді ба ғыт та ры тө-
ңі ре гін де бол ған идея лық тар тыс тар қа рас ты ры лып отыр. Әсі ре се, 
С.Сә ду ақа сұлы сын ды ұлт жа на шы ры ның атал мыш мә се ле ге қа тыс ты 
ұстаным да рын ашық біл ді ріп, ук ло нист ре тін де айып та луы ның төр кі-
ні тал дан ған. Со ны мен қа тар, ав тор, Одақ кө ле мін де ин ду ст рия лан-
ды ру ба ғы тын да бір ша ма же тіс тік ке қол жет кі зіл ген мен, оның бір-
жақ ты жүр гі зіл ге нін, дә лі рек айт қан да, ұлт тық ай мақ тар ды, со ның 
ішін де, әсі ре се, Қа зақ стан ды ши кі зат кө зі ре тін де пай да ла ну ды жал-
ғас тыр ға ны, бұл сая сат тың дәс түр лі ша ру ашы лық тың бір жо ла та күй-
ре уіне алып кел ген ді гі не аса мән бер ген. 

Тү йін  сөз дер: ин ду ст рия лан ды ру, өнер кә сіп, өн ді ріс, дәс түр лі 
ша ру ашы лық, парт кон фе рен ция.

Egenov A.S.

Ideological disagreement about 
the issue of industrialization

The industrialization was appreciated as an unilateral in the Soviet his-
toriography, i.e. just pointed out its achievements. However, in 25 years 
of independence were back looked the pages of history and many political 
situations were checked again. In this article, discussed the idea about 
how much is needed the direction for the Kazakh steppe and its imple-
mentations of favorable directions. Especially, about S. Saduakasuly, who 
is actively took care for his people and how he was accused for evasion, 
because of he openly expressed his position on this issue. And also, the 
author has given great importance to the fact, that the Soviet Union was 
achieved a lot in the direction of industrialization, but it was conducted 
as an unilateral, exactly, they continued to use the national regions, espe-
cially Kazakhstan as a source of raw and it was led to the destruction of 
traditional economy.

Key words: industrialization, industry , production, Party Conference,  
traditional economy.

Еге нов А.С.

Идейные разногласия  вокруг 
вопроса индустриализации

Проб ле ма ин ду ст риали за ций в Со ве тс кой ис то риог ра фии рас - 
с мат ри вает ся тен ден ци оз но, в ос нов ном от ме че ны толь ко дос ти же-
ния. Но за 25 лет не за ви си мос ти не ко то рые проб ле мы в ис то рии, то 
есть бе лые пят на на ча ли оце ни вать ся по-но во му. В свя зи с этим в 
дан ной статье обсуждаются дис кус сии по реали за ции по ли ти ки ин-
ду ст риали за ции, нас колько бы ла она це ле со об раз на и при ме ни ма к 
ка за хс кой сте пи. Яр ким предс та ви те лем ка за хс кой ин тел ли ген ции, 
ко то рый участ во вал в этой дис кус сии, был С.Сад ва ка сов, за что был 
об ви нен как ук ло нист. Ав тор пы тает ся раск рыть пос ледс твия ин ду-
ст риали за ции для ка за хс ко го края. Ка за хс тан в ос нов ном вы пол нял 
функ цию сырьевой ба зы.

Клю че вые сло ва: ин ду ст риали за ция, про мыш лен нос ть, произ  - 
во дс тво, тра ди ци он ное хо зяйяст во, парт кон фе рен ция.
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1925 ж. жел тоқ сан да өт кен БК(б)П-ның ХІV съе зін де Ке ңес-
тер Ода ғын ин ду ст рия лан ды ру ба ғы ты бел гі лен ді. Ка пи та лис-
тік ша ру ашы лық тан ерек ше, ел дің эко но ми ка лық тәуел сіз ді гін 
қам та ма сыз ете тін, өзін дік ма ши на,  станок жа сау, ме тал лур гия, 
хи мия, қор ға ныс жә не бас қа да ірі өнер кә сіп те рі бар жүйе құ-
ру қа жет ті гі ай қын дал ды. Ша ру ашы лық тың бар лық са ла ла рын 
со ның не гі зін де тех ни ка лық қайта жа сақ тан ды ру мен ең бек 
өнім ді лі гін арт ты ру үшін бү кіл эко но ми ка ның не гі зі ре тін де 
ең ал ды мен ауыр өнер кә сіп ті да мы ту, оның ша ру ашы лық та ғы 
же тек ші лік рө лін бе кі ту ар қы лы шетел дер мен эко но ми ка лық 
жа рыс та озып шы ғу мақ са ты қойыл ды. Одақ кө ле мін де бұл 
ба ғыт та бір ша ма же тіс тік ке қол жет кі зіл ген мен, оның бір жақ-
ты жүр гі зіл ге нін, дә лі рек айт қан да, ұлт тық ай мақ тар ды, со ның 
ішін де, әсі ре се, Қа зақ стан ды ши кі зат кө зі ре тін де пай да ла ну-
ды жал ғас тыр ға нын кө ре міз. Қа зақ стан да ғы ин ду ст рия лан-
ды ру саяса ты дәс түр лі ша ру ашы лық тың бір жо ла та күй ре уіне 
алып кел ді. Егіс тік жә не ша бын дық жер лер ді қайта бө лу, бай 
тап өкіл дер дің мал-мү лі гін тәр кі леу, күш теп ұжым дас ты ру әре-
кет те рі осы лай ша жа ңа нау қан мен ұлас ты. 

Та рих шы ға лым М.Қой гел диев тің сө зі не сүйен сек, «Го ло-
ще кин би лік ке кел ген уа қыт тан бас тап-ақ мем ле кет тік би лік тің 
әлеу мет тік маз мұ ны на бай ла ныс ты ұлт тық бас қа ру шы топ тың 
да өза ра қар сы екі ұстаным ға бө лі ніп кет кен ді гі бай қал ды. Ке-
ңес тік мем ле кет тік ав то но мияға жал пы ұлт тық си пат, маз мұн 
бе ру ге күш са лу шы бі рін ші топ Го ло ще кин ұсын ған бағ дар-
ла ма ны қа зақ ауы лын да жа сан ды түр де «аза мат со ғы сын» ту-
ды ру әре ке ті ре тін де ба ға ла ды. Ал, ке ле сі екін ші ұстаным да ғы 
бас шы қыз мет кер лер Қа зақ стан да ғы жағ дайға ста лин дік ор та-
лық тың кө зі мен қа рап, мұн да да ба сым ды лық іш кі Ре сей гу бер-
нияла рын да ғы дай тап тық мә се ле лер ді ше шу ге бе ріл ге нін жөн 
са на ды».

Осы лай ша, ХХ ға сыр дың 20-30 жыл да ры бел гі лен ген рес-
пуб ли ка ны ин ду ст рия лан ды ру жә не ұлт тық жұ мыс шы кадр-
лар ды даяр лау мә се ле сі ма ңа йын да та лас-тар тыс туын да ды. 
Бір не ше көз қа рас қа лып тас ты. Бі реулер «көш пен ді лік тен со ци а - 
лизм ге» өту дің мүм кін емес ті гін жә не көш пен ді лік өмір сал ты-
ның қа зақ хал қы ның ерек ше лі гі екен ді гін, сон дық тан да ин ду с - 
т рия лан ды ру дың «ұлт тық та би ғи ерек ше лік ті» бұ за тын ды ғын 

ИН ДУ СТ РИЯ ЛАН ДЫ РУ 
МӘ СЕ ЛЕ СІ  

ТӨ ҢІ РЕ ГІН ДЕ ГІ  
ИДЕЯ ЛЫҚ ТАР ТЫС ТАР
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Ин ду ст рия лан ды ру мә се ле сі  тө ңі ре гін де гі  идея лық тар тыс тар

көл де нең тарт ты [1]. Ен ді бі реулер – өнер кә-
сіп ті тық па лау, жұ мыс шы тап ты қа лып тас ты ру 
«та би ғат тан тыс», «Қа зақ стан үшін мүм кін емес 
іс», «арт та қал ған көш пен ді ха лық», «шек тен 
тыс ин ду ст рия лан ды ру дың қар қы нын кө те ре ал-
май ды», «қа зақ тан ды ру өн ді ріс ті қым бат та ды», 
«ал қа зақ бә рі бір жұ мыс іс те мей ді, ол да ла ны 
аң сай ды» де ген сияқ ты пі кір лер ді дә лел деу-
ге ты рыс ты. Үшін ші топ рес пуб ли ка ның Одақ 
құ ра мын да дәйек ті дам уын ың қа жет ті гі, бі рақ 
Қа зақ стан ның ерек ше мүд де ле рі мен са нас пау 
идея сын жақ та ды. Олар «ши кі зат ба за сы ре тін-
де гі ауыл ша ру ашы лы ғы мен бай ла ныс ты ұсақ 
өнер кә сіп ті ұл ғайту мен оның жұ мы сын жақ сар-
ту жө нін де гі пар тия ұс тан ған ба ғыт шү бә сіз дұ-
рыс» деп дә лел де ді. Төр тін ші лер шет ай мақ тар 
ши кі зат ба за сы ға на бо лып қал мауы ке рек жә не 
ин ду ст рия лан ды ру ды жүр гіз ген де рес пуб ли ка-
ның ерек ше лік те рін ес ке ру қа жет де ген пі кір ді 
ор та ға сал ды.

Үшін ші ұстаным жақ тас та ры ның бі рі өл ке-
лік пар тия ко ми те ті бас шы лы ғы ның, оның бі рін-
ші хат шы сы Ф.И. Го ло ще кин нің жаң сақ ұстаны-
мы шең бе рі нен шы ға ал ма ған К.Са ры мол даев 
«Қа зақ стан ал дын да да, бү кіл Одақ ал дын да ғы-
дай мақ сат тар тұр жә не ор тақ мін дет тер ден аса 
қоя тын дай «Қа зақ стан ның сон дай лық ар тық шы-
лы ғы жоқ», Қа зақ стан ең бек ші қауымы ның азат-
ты ғы жә не мә де ни ша ру ашы лық тық да муы бү-
кіл Одақ тың ин ду ст рияла нуы не гі зін де Одақ тың 
жал пы да муымен ты ғыз бай ла ныс ты» деп есеп-
те ді [2]. Ф.И. Го ло ще кин: «Алып құ ры лыс тар 
рес пуб ли ка өнер кә сі бін де гі бас ты буын  емес, 
бас ты сы – жер гі лік ті ұсақ жә не ор та өнер кә сіп ті 
да мы ту» – деп мә лім де ді [3]. 

Қа зақ стан БК(б)П Өл ке лік ко ми те ті үгіт жә-
не на си хат бө лі мі нің мең ге ру ші сі О Жан до сов: 
«Ин ду ст рия лан ды ру әр бір же ке ұлт тық рес пуб-
ли ка да жүр гі зі луі мін дет ті емес, ол сан ды рақ 
бо лар еді. Мә се ле бү кіл Ке ңес Ода ғы ха лық ша-
ру ашы лы ғы ның мүд де сін бас шы лық қа ал ған да 
ға на ше ші мін та бу ке рек» [4] – де ген пі кір біл-
дір ген. 

Ғ. Жұ ман ның пайым да уын ша, кең кө лем ді 
ин ду ст рия лан ды ру бағ дар ла ма сы күн тәр ті бі не 
азық-тү лік ре су рс та ры мә се ле сін қой ған. 1928 
жы лы И.Ста лин жә не оның айна ла сын да ғы лар 
қа ра жат көз де рі мен жұ мыс шы күш те рін ауыл 
ша руашыл ғы нан өнер кә сіп ке, бы лай ша айт қан-
да «ауда ру ға тар ту ға» кі ріс ті. Ол кез де мем ле-
кет тік ша ру ашы лық тың қа лып та суы жә не аяқ 
алып ке туі, азық-тү лік мә се ле ле рін ше шу, ау-
қым ды ин ду ст рия лан ды ру ды жүр гі зу мо раль-
дық жә не пси хо ло гия лық да йын дық ты, көп те ген 

қар жы лай шы ғын дар ды қа жет ет ті. Сон дық тан 
да, «өнер кә сіп ке, кө лік жә не ауыл ша руашы лы-
ғы на ба за да йын дау» ма ғы на сын да ғы ин ду с - 
т рия лан ды ру үр ді сі ке йінірек бас тал ды жә не бі-
рін ші бес жыл дық қа сәй кес кел ді [5]. 

Кө мір дің, мұ най дың, түс ті ме тал дар дың жә-
не бас қа да пай да лы қаз ба лар дың аса бай қо ры 
бар екен ді гі не, сон дай-ақ жер гі лік ті ме кен дер де 
рес пуб ли ка ның аг рар лық жағ да йына сәй кес жұ-
мыс күш те рі нің же тіп-ар ты ла ты ны на қа ра мас-
тан, Ф.И. Го ло ще кин: «Біз дің да му си па ты мыз 
бо йын ша жә не КСРО-ның жал пы мін дет те рі не 
сәй кес, жер гі лік ті ерек ше лік те рі міз бен мін дет-
те рі міз ге орай Қа зақ АКСР-і ор тақ бес жыл дық қа 
одақ тық онер кә сіп тің мал жә не егін ша ру ашы-
лы ғы өнім де рін да йын дайт ын ши кі зат ба за сы 
 ре тін де кі руі ке рек», – деп сен дір ді [3]. 

Осы ұстаным ға сүйене оты рып, Ф.И. Го ло-
ще кин: «Ка зАК СР-і кө ле мін де ті ин ду ст рия лан-
ды ру де ге ні міз – ауыл ша ру ашы лы ғы ның бұ дан 
мә де ниет ті рек түр ле рі не, оның тау ар лы лы ғын 
арт ты ру ға, ел ішін де тұ ты ну ға жә не одақ тық 
өнер кә сіп ті қам та ма сыз ету ге ар нал ған өнім кө-
ле мін ұл ғайтуға қар жы құю. «Осы кә сі по рын дар 
үшін біз қар жы жә не күш-қуат» та ба ала мыз» [6] 
– де ген тұ жы рым жа са ды. Ф.И. Го ло ще кин нің 
жә не БК(б)П Өл ке лік ко ми те ті нің, Қа зақ АКСР-і 
үкі ме ті нің бас қа да бас шы ла ры ның осы ұстаны-
мын БК(б)П ОК-нің Ор та азия лық бю ро сы ның 
тө ра ға сы И.А. Зе ле нс кий қол да ды. Ол өзі нің 
«Бас ты ба ғыт» ат ты ма қа ла сын да («Прав да Вос-
то ка», 1927, 7 қа зан): «Ор та Азия рес пуб ли ка ла-
ры ның мін де ті – ең ал ды мен біз дің ка пи та лис тік 
әлем ге тәуел ді лі гі міз ді азайтатын жә не әл сі ре те-
тін ши кі зат ша ру ашы лы ғы ның са ла ла рын да мы-
ту» – деп жаз ды.

Ин ду ст рия лан ды ру мін дет те рін ше шу үшін 
ауыр өнер кә сіп тің же тек ші са ла ла ры ның да муы 
қа жет бол ды, бә рі нен бұ рын ма ши на жа сауды, 
шах та лар мен ке ніш тер ді, жер гі лік ті ре су рс-
тар ды пай да ла ну ға лайық тал ған өнер кә сіп кә-
сі по рын да рын қал пы на кел ті ру ке рек еді, те мір 
жол дар мен тех ни ка лық бай ла ныс құ рал да рын 
жаб дық тауға да аса зор мән бе ріл ді [7]. 

Ұлт зиялы ла ры ара сы нан С. Сә ду ақа сұлы 
VI парт кон фе рен цияда рес пуб ли ка ин ду ст-
риясы ның ши кі зат тық ба ғыт-бағ да рын ұс тан ған 
Ф.И.  Го ло ще кин ге қар сы шық ты. Ол: «Өнер-
кә сіп мә се ле сі – қа зақ ке дейі нің тағ ды ры, қа-
зақ стан дық ке дей тағ ды ры ауыл мен ға на емес, 
қа ла мен де бай ла ныс ты, өйт ке ні XII съез дің 
өзін де-ақ ұлт тық шет кі ай мақ тар ды тек ши кі зат 
ау дан да ры на ай нал ды ру ды көз де ген пат ша лық 
үкі мет тің қар ғыс ат қан мұ ра сы нан құ ты луымыз-
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дың қа жет ті гі жай лы айт ыл ды» [6, 53 б.]. – деп 
дә лел ді пі кір лер айт ты. С. Сә ду ақа сұлы: «Қай 
жер де те рі бол са, сол жер де те рі зауыт та ры, қай 
жер де жүн бол са, сол жер де жүн жуу жә не шұ ға 
фаб ри ка ла ры са лын сын» – деп рес пуб ли ка өнер-
кә сі бін эко но ми ка лық са ра жол мен да мы ту ға 
ша қыр ды.

Ф.И. Го ло ще кин нің «Қа зақ стан тиім ді ауыл 
ша ру ашы лы ғын да мы та оты рып, одақ тық өнер-
кә сіп тің ши кі зат тық ба за сы на айна лу ға тиіс» де-
ген пі кі рін те ріс ке шы ға ра ке ліп, С. Сә ду ақа сұлы: 
«Өнер кә сіп да мы ма са (Қа зақ стан да), біз ауыл 
ша ру ашы лы ғын қа лай да мыт пақ пыз? Ауыл ша-
ру ашы лы ғы біз де те мір жол т.б. ар қы лы да ми тын 
бо ла ды, ал оның өзі өз ке зе гін де өнер кә сіп бо лып 
та бы ла ды. Бұл ма ғы на да мен ин ду ст рия лан ды ру 
ту ра лы айт ып тұр мын, ме нің ин ду ст рия лан ды ру 
ту ра лы пі кі рім ді осы ма ғы на да тү сі ну ке рек» [6, 
181 б.] – деп нақ ты қа жет ті лік ті көр сет ті.

С. Сә ду ақа сұлы ның Ке ңес Ода ғын ин ду ст-
рия лан ды ру жағ да йын да Қа зақ стан ның өнер кә-
сі бі мен транс пор тын да мы ту дың жол да ры мен 
әдіс те рі ту ра лы көз қа рас та ры оның БК(б)П XV 
съезі (1927 жыл, 9-12 жел тоқ сан) қар са ңын да пі-
кір та лас ма те ри алы ре тін де «Прав да» га зе ті не 
жол да ған «Ұлт тар жә не ұлт өкіл де рі» ат ты ба-
йып ты ма қа ла сын да то лық кө рі ніс тап ты. Бұл 
ма қа ла да Сә ду ақа сұлы: «Егер им пе риа лис тік 
орыс бур жуазия лық үкі ме ті шет ай мақ тар дан 
тек ши кі зат та сып, фаб ри ка лар мен зауыт гар-
ды өз қол ас тын да шо ғыр лан дыр са, со циалис-
тік өнер кә сіп ша ру ашы лық мүд де сі жо лын да ғы 
жөн-жо сық пен да му ға тиіс», «өнер кә сіп ті ши кі-
зат көз де рі не жа қын да ту қа жет», – деп ерек ше 
атап көр сет ті. Оның пі кі рін ше, «егер қал пы на 
кел ті ру ке зе ңі ерік сіз «қар ғыс ат қан» мұ ра ның 
кей бір ұлт тар ды шын мә нін де гі тең сіз дік жағ-
дайда шет те ту тү рін де гі бел гі сі мен өт се, он да 
қайта құ ру маусы мы «ал ды мыз да тұр ған қиын-
дық тар ды мін дет ті түр де же ңе оты рып, он дай 
мұ ра ны жоюға тиіс». 

Өз пі кі рін дә лел деу үс тін де С. Сә ду ақа сұлы 
Қа зақ стан да өнер кә сіп ті да мы ту үшін бір қа тар 
елеу лі қиын дық тар ға қа ра мас тан, бар лық жағ дай-
лар бар екен ді гін көр сет ті, оның пі кі рін ше, «ши кі-
зат қа на емес, жұ мыс қол да ры мен отын да бар», 
«Қа зақ стан ның, Өз бе кс тан ның, Түр кі ме нс  тан ның 
мил лион да ған ке дей ле рі бол са», сон дай-ақ «Қа-
зақ стан ның көп  мил ли ард ты тас кө мір жә не мұ най 
қо ры бар», ал бай ла ныс жол да ры на ке лер бол сақ, 
– деп атап өт ті ол, жа ңа «те мір жол құ ры лы сы да – 
ин ду ст рия лан ды ру мә се ле сі нің бір бө лі гі».

Осын дай көз қа рас та ры үшін С. Сә ду ақа сұлы 
Қа зақ стан Ком пар тиясы мен рес пуб ли ка үкі ме ті-

нің та ра пы нан ға на емес, бү кі ло дақ тық дең гейде 
де сы ңар жақ, әді лет сіз сын ға ұшы ра ды. Оның 
көз қа рас та ры бұр ма ла нып, Қа зақ стан да тұйық 
ша ру ашы лық құ ру ға, рес пуб ли ка ны КСРО-дан 
бө ліп әке ту ге ұм ты лу шы лық ре тін де ба ға лан ды, 
ал өзі «ұлт шыл-ук ло нист» деп айып тал ды.

Өл ке лік Ко ми тет тің VI Бү кіл қа зақ стан дық 
парт кон фе рен циясы на бер ген есе бін де Ф.И. Го-
ло ще кин «Сә ду ақа сұлы ның ин ду ст рия лан ды-
руы» – деп ай дар та ғып, бұл мә се ле ге ар найы 
тоқ тал ды. Он да ол Қа зақ стан өзі нің арт та қал-
ған ды ғы на қа ра мас тан, «Одақ та жә не про ле та-
риат тың бас шы лы ғы мен, оның кө ме гі мен, же дел 
қар қын мен ал ға ба сып қа на қой май, со ны мен 
бір ге со ци ализм ге қа рай бет ала тын ды ғы» ту ра-
лы ой әлі де кей бі реулер ге он ша лық ты тү сі нік ті 
емес, бұ ған әлі де се нім сіз дік пен қа райт ын дар, 
кү дік шіл дер, са ры уайым ға са лы ну шы лар, тү сі-
ні гі таяз жол дас тар, бур жуазия лық бұ ра тар ту-
шы лар бар» екен ді гі ту ра лы атап өт ті. 

С. Сә ду ақа сұлы өз ке зе гін де Ф.И. Го ло-
ще кин мен И.А. Зе ле нс кий дің дө ре кі си пат та 
саяси лан ды рыл ған ой-пі кір ле рі мен айып таула-
ры на қол да бар ши кі зат ба за ла рын да жа ңа кә сі п - 
о рын дар ды тұр ғы зу дың ша ру ашы лық мүд де сі 
жа ғы нан дұ рыс ты ғы, те мір жол дар да ғы қо сал қы 
та сы мал дар ды жою қа жет ті гі ту ра лы дә лел де рін 
қар сы қой ды. Сә ду ақа сұлы «Өл ке ко ми те ті хат-
шы сы мен «теория лық айт ыс тың ұлт өкі лі үшін 
үміт сіз іс еке нін» мо йын дай оты рып, Го ло ще кин 
көз қа рас та рын да ғы «ай қын ке лең сіз дік тер ді» 
көр се ту ден та йын ба ды. 

«Боль ше вик» жур на лы ның бі рін ші нө мі-
рін де жа рық көр ген ма қа ла сын да Го ло ще кин-
нің Қа зақ стан да жүр гі зіп отыр ған өнер кә сіп тік 
саяса тын сын ға ал ды. Он да: Го ло ще кин жол дас-
тың өнер кә сіп ті ауыл ша руашы лы ғы ның со ңы на 
ілес ті ріп қоюы ның сал да ры нан Қа зақ стан мәң-
гі ге шар уан ың кү йін  ке шу ге мәж бүр. Не лік тен 
Го ло ще кин жол дас жүн жуу дан әрі аса ал май ды, 
не ме се іл ге рі ле гі сі кел мейді, әйт пе се шұ ға фаб-
ри ка ла рын ұйым дас ты ру өзі нен өзі сұ ра нып тұр 
емес пе? де ген сауал ба ғыт тайды. 

Жал пы ал ған да, С. Сә ду ақа сұлы сол кез де-
гі Қа зақ стан ның әлеу мет тік-эко но ми ка лық жә-
не мә де ни да муы жағ да йын  ба ғам дай оты рып, 
«XII парт съез дің шет ай мақ тар ды тек ши кі зат 
ау дан да ры на ай нал ды ру ға ұм тыл ған пат ша лық-
тың жә не орыс бур жуазиясы ның саяса тын жою» 
ту ра лы нұс қауы шет ай мақ тар да, атап айт қан да, 
Ор та Азияда жә не Қа зақ стан да жет кі лік сіз, не-
ме се дұ ры сы рақ айт сақ, мүл де жет кі лік сіз ден-
гейде жү зе ге асы ры лу да» де ген қо ры тын ды ға 
ке ле оты рып, оның се бе бін «Ор та лық ор ган дар 
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Ин ду ст рия лан ды ру мә се ле сі  тө ңі ре гін де гі  идея лық тар тыс тар

өз жұ мы сын да ұлт тық мә се ле мә нін то лық ес-
кер ме ді. Өнер кә сіп ті ал да ғы уа қыт та да мы ту 
бес жыл ды ғы шет ай мақ тар мұқ таж дық та ры ес-
ке ріл мей жа салуын да» екен ді гін ашық көр сет ті 
[8]. 

Қо ры та кел ген де, ХХ ға сыр дың 20-жыл да-
ры ның екін ші жар ты сын да жә не 30-жыл да ры-

ның ба сын да Қа зақ стан ды ин ду ст рия лан ды-
ру жол да ры ту ра лы бол ған қы зу пі кір та лас та 
Ф. И. Го ло ще кин бас та ған пар тия лық-ке ңес тік 
ұстаным үс тем дік ал ға ны та рих тан бел гі лі жә не 
бұл Қа зақ стан өнеркә сі бі нің бү кіл ке ңес тік ке-
зең де тек ши кі зат тық ба ғыт та қа лып тас қан ды-
ғын көр се те ді. 
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