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МЕМЛЕКЕТ ЖƏНЕ ҚОҒАМ
ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО
Патриотический акт «Мәңгілік Ел» был принят на XXIV сессии
Ассамблеи Народа Казахстана, прошедшей в Астане под
председательством Президента Республики Казахстан
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ АКТ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» - ИНИЦИАТИВА
Н.А. НАЗАРБАЕВА
«Мы, граждане Казахстана, исходя из высших интересов общества
и государства, связанные одной судьбой и исторической памятью на
древней казахской земле, являясь продолжателями славной истории
и традиций Ұлы Дала Елі – Страны Великой Преображенной Степи,
осуществив мечту многих поколений о Независимости и осознавая
свой священный долг перед будущими поколениями, важность
мира и согласия, единства и сплоченности, в год 25-летнего юбилея
Независимости принимаем настоящий Патриотический акт –
Мәңгілік Ел.
Нашему поколению выпала высокая честь и ответственность
под лидерством Елбасы, Первого Президента Республики Казахстан
Нурсултана Назарбаева созидать историю нового Казахстана.
Сплотившись вокруг Елбасы, мы прошли великий путь свершений
и сегодня с гордостью называем себя гражданами Независимого
Казахстана – сильного и успешного государства.
Следуя историческому «Слову о Независимости» Нурсултана
Назарбаева, мы, граждане Казахстана, едины в своем стремлении
созидать Нацию Единого Будущего – Мәңгілік Ел.
В основе Мәңгілік Ел – простые, понятные и самые ценные для
каждого из нас истины: благополучие наших семей, гостеприимство
и трудолюбие, стабильность, безопасность и единство, уверенность в
завтрашнем дне.
Мы призываем укреплять, хранить и передавать от поколения к
поколению Семь незыблемых основ Мәңгілік Ел:
Мәңгілік Ел – это Независимость и Астана.
Мы будем верны великой исторической миссии укрепления
Независимости.
Мы будем всегда гордиться Астаной как ярким символом расцвета
и силы нашего народа.
Мәңгілік Ел – это Общенациональное единство, мир и
7
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согласие.
У нас одна Родина – Независимый Казахстан, у нас Одна страна
– Одна судьба.
Народ, который верен великому делу мира и согласия, будет
существовать тысячелетиями.
Мәңгілік Ел – это Светское Государство и Высокая
Духовность.
Единство гражданских и духовных ценностей позволило нам
найти свой собственный путь и гордо заявить о себе всему миру.
Мы и дальше будем всемерно развивать глобальный диалог
религий и цивилизаций, определяющих уникальный духовный облик
нашей страны.
Мәңгілік Ел – это устойчивый экономический рост на основе
инноваций.
Мы будем развивать индустриальную и инновационную
мощь государства, бережно относиться к природным ресурсам
и окружающей среде, утверждать в обществе культ учености и
образования как интеллектуального фундамента нации.
Мәңгілік Ел – это Общество Всеобщего Труда.
Все достижения и успехи страны – результат каждодневного,
кропотливого труда всех казахстанцев.
Мы будем укреплять наши ценности трудолюбия и
ответственности, уважения к Человеку Труда, создавая условия для
реализации созидательного потенциала каждого гражданина страны.
Мәңгілік Ел – это общность Истории, Культуры и Языка.
Мы будем бережно относиться к нашему общему историческому
наследию.
Мы будем преумножать культурное многообразие народа
Казахстана.
Мы будем следовать принципу развития государственного языка
как основы консолидации общества, трехъязычия как главного
условия конкурентоспособности нации.
Мы – Большая Страна – Большая Семья.
Мәңгілік Ел – это Национальная безопасность и глобальное
участие Казахстана в решении общемировых и региональных
проблем.
Мы должны защищать свои достижения.
Укрепление национальной безопасности является священным
долгом каждого гражданина, патриота своей страны.
Мы будем укреплять признанный авторитет страны на
международной арене, продвигая идеи мира и согласия.
8
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Мы будем следовать священным ценностям Мәңгілік Ел.
Мы будем гордо нести небесный стяг нашей Родины, поднимать
его на новых вершинах достижений нашей страны.
Это наш осознанный выбор во имя будущих поколений,
благополучия и процветания народа Казахстана!
Пусть будет сильна наша единая нация – Мәңгілік Ел!
Пусть будет благословенна вечная земля Казахстана – Ұлы Дала
Елі!
Алға, Қазақстан!»
Источник: Официальный сайт Президента Республики
Казахстан http://www.akorda.kz/ru
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25-ЛЕТИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ
25 ЖЫЛДЫҒЫ
УДК 323(574)
В год празднования 25-летия Независимости Республики
Казахстан вашему вниманию будет представлен цикл статей,
объединенных одной тематикой «Общая политическая основа
общественного согласия и единства в Казахстане на современном
этапе».
Б.Г. Аяган
директор Института истории государства КН МОН РК, доктор
исторических наук, профессор,
Е.К. Нурпеисов
главный научный сотрудник Института истории государства КН
МОН РК, кандидат юридических наук, доцент,
А.М. Ауанасова
главный научный сотрудник Института истории государства КН
МОН РК, доктор исторических наук, профессор
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ
И УКРЕПЛЕНИЯ ПОЛИЭТНИЧНОСТИ И
ПОЛИКОНФЕССИОНАЛЬНОСТИ КАЗАХСТАНА
Аннотация
В статье показана история зарождения и развития полиэтничности
и поликонфессиональности в Казахстане, в результате которой к концу
ХХ столетия накоплен ценный опыт регулирования этих отношений,
взаимной толерантности, уважения в решении межэтнических
вопросов.
Авторы приходят к выводу, что для дальнейшей консолидации
общества и достижения единства казахстанской нации в современных
условиях необходимы новые инструменты, адекватные требованиям
завтрашнего дня.
Ключевые слова: развитие, этнос, миграция, общественное
согласие, единство, культура.
История человечества показывает, что объективно необходимое
для его развития общественное согласие и единство нередко
разрушаются вопреки идеалам добрососедства и естественному
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стремлению людей к единству.
Основными, фундаментальными причинами здесь являются
раскалывающие общество классовые, этнические и религиозные
противоречия и обусловленные ими частные противоречия в
различных сферах общественной жизни. В международном
плане эти противоречия нередко приводят к захватническим
войнам, межстрановым конфликтам, религиозному экстремизму.
Внутри отдельно взятой страны они же приводят к революциям,
межэтнической и межконфессиональной вражде. Их результатом
становятся дестабилизация ситуации в стране, разобщенность
этносов и верующих. Желаемый всеми идеал общественного
согласия и единства не достигается. Следовательно, пристальное
внимание государства, политических партий, общественных
организаций и других институтов гражданского общества должно
быть обращено на предотвращение этих фундаментальных причин,
препятствующих достижению общественного согласия и единства.
Относительно классовых противоречий следует сказать,
что цивилизованный мир, за более чем трехсотлетнюю историю
капиталистического общества или обществ с рыночной экономикой,
научился регулировать классовые противоречия так, чтобы они
коренным образом не нарушали устои общества. При сохранении
противоположных классовых интересов, в странах с либеральной
демократией, удается различными способами избежать их
антагонизма. Этот многовековой опыт полезен и для Казахстана,
выбравшего рыночный путь развития экономики, при сомнительном,
в ряде случаев, накоплении первоначального капитала. Поэтому
социальная ответственность бизнеса, о которой настоятельно
напоминает Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев,
нацелена на гуманизацию отношений между бизнесменами и
наемными работниками. Такие рычаги действенного регулирования
классовых противоречий достаточно обширны и прошли испытание
временем. Необходимо их тщательно изучать, и умело применять в
целях достижения общественного согласия и единства.
Иначе обстоит дело с межэтническими и межконфессиональными
противоречиями. Они, как и классовые противоречия, имеют
достаточно продолжительную историю. Но человечество до сих пор
не нашло универсального способа их решения.
Даже в рамках одной страны они, то угасают, то вспыхивают с
новой силой1. Поэтому не случаен возрастающий интерес мирового
сообщества к казахстанской модели общественного согласия и
единства.
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Исходя из того, что дестабилизирующий потенциал классовых
противоречий в Казахстане относительно низок и проявляется в
основном в периоды мировых экономических кризисов, а также
учитывая активную деятельность государства по преодолению
этих кризисов, в данном цикле статей акцент сделан на освещение
этнических и религиозных факторов общественного развития с точки
зрения их консолидирующего или дестабилизирующего значения.
***
Современный казахский этнос, начало формирования
которого совпадает с возникновением первого казахстанского
централизованного государства – Казахского ханства в 1465 году,
своими корнями уходит вглубь веков, когда жили его древние предки:
тюрки, кипчаки, и другие крупные племена. Формирование единого
этноса с признаками, отличающими его от других, есть результат
ассимиляции, поглощения, слияния разных племен и их союзов,
родов и других общностей [1].
В таком, образно говоря, «плавильном котле истории»
сформировался казахский этнос, вобравший в синтезированном
виде материальные и духовные ценности своих предшественников.
Сформировав свое государство, обеспечивающее дальнейшую
консолидацию общества, казахский этнос продолжил свой
исторический путь, в качестве государствообразующего элемента,
на средневековой территории современного Казахстана. Говоря
современным языком, к XVIII веку в Казахстане сформировалось
мононациональное государство, и мононациональное общество
с подавляющим большинством казахов. Другие народы были
представлены незначительным меньшинством (ногайцы, башкиры,
узбеки, уйгуры). Большинство этих племен вскоре вошли в состав
казахского этноса.
В конфессиональном плане, Казахстан, по мере отхода от тенгрианства все больше становится мусульманской страной, хотя и со слабо выраженным религиозным
оттенком,
но
синтезированной
с
культурой
степняков. В этих условиях, в целом, благополучному состоянию общественного согласия и единства этнические и религиозные противоречия сколько-нибудь заметного влияния не оказали. Разумеется, были межродовые
конфликты, приграничные столкновения. Но в силу их эпизодического характера, они не были в состоянии кардинально расАвторы полагают, что примеров предостаточно и нет необходимости здесь их
повторять.
1
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шатать устои традиционного казахского общества.
Но ситуация стала меняться с постепенным присоединением
казахских территорий к Российской империи. Установление
колониального режима управления в период ХIХ века
сопровождалось массовым переселением безземельных крестьян
из европейской части империи и передислокации казачьих
поселений на захватываемые рубежи в казахской степи.
Начало полиэтничности на территории Казахстана было обусловлено принудительными методами, когда исконно казахские земли
изымались и безвозмездно передавались российским переселенцам.
Коренной этнос – казахи, и прибывающие представители другого
этноса – русского, были поставлены в положение противостояния.
Этническое противостояние сопровождалось, зачастую искуственно религиозным противостоянием мусульман-казахов и христианрусских. Казаки и русские крестьяне были далеки от мысли считать
себя казахстанцами. Они идентифицировали себя не только в качестве
подданных российской короны, но и проводниками политики метрополии, а казахи, оказавшиеся формально также подданными Российской империи, идентифицировали себя в качестве коренных жителей
Великой степи. Поэтому, нередко нарушаемое общественное согласие обеспечивалось военными операциями колониальных властей и
авторитетом биев и других знатных людей, удерживавших народ от
акций, заведомо обреченных на провал. В этих условиях о единстве
этносов, населявших Казахстан, говорить не приходится.
Со временем первоначальное отчуждение, возникшее между
переселенцами и коренными жителями, постепенно стало
преодолеваться. Наряду с силовыми методами решения споров, стали
практиковаться судебные разбирательства, в том числе отправление
казахскими судами - судами биев. Нередко по земельным спорам,
касающихся использования пастбищ, водоемов, защиты ночевок,
русские обращались к казахским биям, уверенные в их объективности,
честности и мудрости [2]. При этом, если неправомерные поступки
совершались казахской стороной, споры безоговорочно решались в
пользу истцов – русских.
Жизнь по соседству взаимно обогащала этносы в сфере
материального производства и торговли. Обмен товарами,
способами земледелия и животноводства вносили разнообразие
в жизнь некогда противостоящих этносов, сближали их,
формируя толерантность друг к другу.
В духовной сфере, особенно в религиозной, такого единства не
наблюдалось. Эта сфера, базирующаяся на традициях, верованиях,
13
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мифах и сказаниях, этническом языке, всегда менее подвижная,
чем сфера материального производства, существенно отличалась от
духовной культуры представителей русского народа, что серьезно
затрудняло достижение единства в этой сфере. Но, тем не менее,
параллельное существование двух культур постепенно приводило к
их взаимной толерантности. Хотя об активном взаимопроникновении
ценностей другой культуры говорить еще было рано, но все же
взаимное влияние двух культур на уровне обыденной жизни простых
людей отрицать нельзя.
Превращению этих, хотя и слабых, предпосылок общественного
согласия и единства в условиях складывающейся полиэтничности
и поликонфессиональности на территории Казахстана, серьезно
препятствовала колониальная политика царизма, вытеснявшая
государственные институты казахов и попиравшая вековые
законы, обычаи и традиционные устои кочевого общества.
Спровоцированное ею недовольство коренного населения
приобретало зачастую этническую и религиозную окраску,
усиливая межнациональную отчужденность. Общественное
согласие поэтому было нестабильным, а духовное единство
практически не формировалось. Этносы и конфессии жили рядом,
но не вместе. Решающую роль в дестабилизации общественного
согласия сыграли, таким образом, не межэтнические и
межконфессиональные
противоречия,
а
межстрановой
конфликт между метрополией и колонией, сохранивший свою
разрушительную силу вплоть до Февральской революции 1917
года, когда с падением царизма рухнула и колониальная система.
К этому времени изменился этнический состав Казахстана.
В степном крае сформировались самобытные украинская,
татарская, узбекская диаспоры, связанные с промышленным
производством и торговлей. Их взаимоотношения с коренным
населением Казахстана носили достаточно дружелюбный и
деловой характер. Национально-освободительные движения
начала ХХ века в Казахстане не отражались тотально негативно
на этнических и религиозных отношениях внутри страны.
Борьба за возрождение национальной государственности велась
не с внутренним противником и не с народом, а с носителями
имперского мышления в числе сторонников Временного
Правительства, а затем и советской власти, жестко руководимой
Коммунистической партией большевиков. После формального
восстановления казахской государственности в форме автономной
Республики 6 октября 1920 года в составе РСФСР и начавшейся
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впоследствии индустриализации в Казахстан в массовом порядке
мигрировали из других советских республик рабочие и инженернотехнические кадры для работы в промышленности. Вследствие
этого полиэтническая и поликонфессиональная обстановка
существенно изменилась в сторону увеличения числа этносов
и конфессий. Но это не повлекло обострений в национальных и
религиозных отношениях. Сформированное за годы совместной
жизни чувство единой Родины в лице СССР и атеизма,
отрицавшего божественную волю, умноженная на запрет
всякого инакомыслия, давала свои плоды.
Вторая
волна
подобного
изменения
этнической
и
конфессиональной структуры общества пришлась на периоды
насильственной депортации народов на территорию Казахстана
накануне и во время Великой Отечественной войны 1941-1945
годов (немцы, поляки и т.д.). В этом случае ожидаемое властями
этническое отчуждение, наоборот, обернулось сочувствием
и доброжелательностью казахского народа к насильственно
депортированным представителям других народов, хотя последние
вряд ли идентифицировали себя казахстанцами. Более того, они
рассматривали свое пребывание в качестве временной меры, ожидая
восстановления исторической справедливости и возможности
возвращения на свою историческую Родину, что впоследствии и
свершилось. Все эти обстоятельства не сказались отрицательно
на общественном согласии. Более того, совместная борьба с
фашистской агрессией и совместная работа в тылу еще более
укрепили чувство дружбы и солидарности.
Третья волна массовой этнической миграции в Казахстан
началась с освоением земель в 1954 году, когда с западных
регионов СССР приехали сотни тысяч человек. Возможно, с
целью избежания этнических конфликтов, первоцелинников
расселяли в центральных усадьбах совхозов, построенных в степи
на удалении 10-15 километров от казахских аулов, и значительная
часть посевных площадей и пастбищных угодий были переданы
целинным совхозам. Хотя с экономической точки зрения их
целесообразно было разместить в этих аулах, где действовала
социальная и производственная инфраструктура (школы,
административные здания, медпункт, складские, ремонтные и
другие производственные помещения, транспорт, связь, автодороги
и т.д.). Из-за этого в течение 5-10 лет многие аулы, населенные в
основном казахами и депортированными этносами, стали приходить
в упадок. Это вызывало их недовольство политикой советской
15
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власти, вдохновляемой идеологией коммунистической партии.
Но к межнациональным и межрелигиозным конфликтам это не
приводило. Ясно, что подобные факты пренебрежения к коренному
этносу со стороны советской власти не проходили бесследно,
они накапливались в их историческом сознании, в котором еще
сохранились печальные последствия, организованного сталинским
режимом голода, массовое истребление в репрессивном порядке
казахской интеллигенции и, наконец, придание Казахстану статуса
союзной Республики самому последнему лишь в 1936 году.
К чести казахского народа все эти вопиющие несправедливые
акции были восприняты, как проявление имперского мышления
партийно-советской номенклатуры, и не были переведены в
плоскость межэтнических отношений2. Даже в разгар
декабрьских событий 1986 года, их острие было направленно,
прежде всего, против высокомерного решения верхушки ЦК
КПСС, назначившего на пост руководителя республиканской
партийной организации секретаря Ульяновского обкома партии, а
не против русских. Тем не менее, партийная верхушка поспешно
охарактеризовала эти события как проявление «казахского»
национализма. Вопрос - против кого был направлен этот
«национализм», остался без ответа. Межэтнические отношения в
этот период никаких потрясений не испытывали. Таким образом,
история Казахстана свидетельствует о том, что полиэтничность
и поликонфессиональность не препятствовали общественному
согласию, как это имело место в некоторых постсоветских
республиках, как, например, в Кыргызстане, Азербайджане,
Узбекистане, Грузии, Молдавии, прибалтийских республиках.
В них конфликты на основе этнических и конфессиональных
противоречий привели к человеческим жертвам. В некоторых из
них отсутствие общественного согласия и единства до сих пор
таит угрозу вооруженных столкновений.
Казахстан, пройдя многолетний путь вначале двуэтнического
и
двуконфессионального,
а
затем
полиэтнического
и
поликонфессионального развития приобрел ценный опыт
регулирования этих отношений, которые от взаимной толерантности
постепенно перерастают во взаимное уважение. Задача сегодняшних и будущих поколений на основе опыта с учетом современных
социально-политических реалий изыскать и применять новые
инструменты дальнейшей консолидации общества и достижения
2

Эти данные подтверждаются результатами социологических исследований.
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осознаваемого всеми единства. Здесь необходимо из множества
условий, так или иначе влияющих на состояние общественного
согласия и единства, выделить главные, решающие факторы и
целенаправленно работать над повышением их эффективности.
При этом надо иметь ввиду, что геополитическая обстановка,
окружающая Казахстан, оказывает воздействие не только напрямую,
но и опосредованно, преломляясь через внутриполитическую
ситуацию, что приводит в итоге к дестабилизации или же, наоборот,
к укреплению общественного согласия и единства. Все зависит от
характера внешних вызовов и условий международной обстановки.
Кроме того, следует помнить, политическая ситуация в стране,
детерминированная внутренними причинами (между и внутри
этнические и религиозные разногласия) непосредственно и негативно
влияют на общественное согласие и единство. Эти обстоятельства
требуют активного использования адекватных и эффективно
действующих политических институтов, которые в качестве факторов
стабилизации общественной жизни, становятся, в широком смысле
слова, политической основой общественного согласия и единства. К
числу необходимых элементов относятся государственно-правовые,
институциональные, и идеологические факторы.
Начавшийся активный процесс возрождения национальных
культур привел к созданию 22 республиканских и региональных
этно-культурных центров, которые объединяли 470 областных,
городских и районных организаций. На сегодня в республике
сформированы следующие этносы: немцы – 49, казахи – 40,
корейцы – 36, татары – 29, славяне – 27, чеченцы и ингуши – 26,
азербайджанцы – 23, уйгуры – 21, русские – 20, украинцы – 19, евреи
– 18, поляки – 16, турки – 14, греки – 12, армяне – 11, белорусы –
10, дунгане – 10, курды, узбеки – 8, казаки – 6, туркмены, болгары,
дагестанцы по 4, киргизы, таджики по 3, карачаевцы и балкарцы,
китайцы, чуваши, каракалпаки, молдаване по 2, ассирийцы,
чехи, народы Прибалтики, грузины, осетины, лезгины, иранцы,
буряты, венгры, румыны по 1.
В Казахстане были созданы условия для свободной реализации
этносами права изучения своих родных языков, культур, обычаев
и традиций. Государственная поддержка оказывалась развитию
национальных школ, языковых программ, СМИ, театров.
Благодаря такому подходу, в настоящее время в республике
действуют более 100 этнических школ, 170 воскресных языковых
центров, где изучаются 23 родных языка этносов республики.
В школах национального возрождения работают 29 отделений
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по изучению 12 языков. На финансовую поддержку этих школ,
Правительство страны выделяет ежегодно 12 млн тенге. Кроме того,
им оказывается помощь из местного бюджета.
Стали выходить в эфир передачи на 11 языках, в том числе
на украинском, польском, немецком, корейском, уйгурском,
турецком, дунганском и других. В Казахстане начали издаваться
4 республиканских и 15 региональных национальных газет, стали
работать 6 национальных театров (казахский, русский, немецкий,
уйгурский, корейский, и узбекский). Ежегодно в свет выходят десятки
новых книг на языках этнических групп. Стали традиционными
ежегодные массовые народные праздники Наурыз, Масленица,
Рождество и другие [3, 160-161 сс.].
Глава государства Н.А. Назарбаев неустанно реализует
политику укрепления единства, дружбы и взаимопонимания между
представителями всех этносов и конфессий. Этот фундаментальный
принцип находил свое отражение в принимаемых решениях
Президента Казахстана. Он отдает себе отчет в том, что модель
межнационального согласия и мира во многом является определяющим
фактором модернизации Казахстана, станет гармоничным условием
эффективной реализации намеченных преобразований.
Продолжение следует
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ТҮЙІН
Мақалада ХХ ғасырдың соңында өзара төзімділік, этносаралық
мәселелерді шешуде құрмет көрсету сынды құнды тәжірибесі
қалыптасқан Қазақстандағы көпэтностық пен көпконфессиялықтың
қалыптасуы мен даму тарихы көрсетіледі.
Авторлар қазақстандық ұлттың бірлігі мен қоғамның одан
әрі ұйысуы үшін қазіргі кезеңде жаңа тетіктер қажет деген
қорытындыға келді.
SUMMARY
The article shows the history of the origin and development of multiethnicity and multi-religious in Kazakhstan, which resulted in the end of
the twentieth century, has accumulated valuable experience in regulation of
these relations, mutual tolerance and respect in dealing with ethnic issues.
The authors conclude that further consolidation of the society and to
achieve the unity of the Kazakh nation, under modern conditions requires
new tools adequate to the requirements of tomorrow.
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УДК [327+325.2+339.92+008](476:574) (091)
Е.А. Александрович
научный сотрудник Института истории НАН Беларуси, г. Минск
БЕЛАРУСЬ-КАЗАХСТАН: 25 ЛЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА
Аннотация
В статье автором проанализированы итоги 25-летнего
сотрудничества Беларуси и Казахстана, основные направления
белорусско-казахстанских отношений (политические, торговоэкономические, в сфере науки и культуры), рассмотрена
деятельность казахской диаспоры в Беларуси.
Ключевые слова: Беларусь, Казахстан, внешняя политика,
сотрудничество, двусторонние отношения, казахская диаспора.
После обретения независимости в 1991 г. Республика Беларусь
приступила к осуществлению многовекторной внешней политики,
важным элементом которой стало развитие дружественных
отношений с государствами, ранее входившими в состав СССР.
Среди таких государств — Республика Казахстан, связи и контакты с
которой существовали с давних времен.
16 сентября 1992 г. обе страны установили дипломатические
отношения. В январе 1993 г. было открыто дипломатическое
представительство Казахстана в Минске. В 1996 г. начала свою
работу белорусско-казахстанская торгово-экономическая комиссия.
В сентябре 1997 г. было открыто посольство Беларуси в Казахстане.
В мае 2011 г. состоялось открытие нового дипломатического
представительства Республики Казахстан в Бресте.
В январе 1996 г. состоялся первый официальный визит в
Беларусь Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева. Визит
стал важным событием в истории белорусско-казахстанских
отношений. В ходе него был подписан Договор о добрососедстве
и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Республикой
Казахстан. На протяжении 25 лет контакты на высшем уровне
стали регулярными, а отношения между государствами —
дружественными. Президенты двух государств плодотворно
контактировали на встречах руководителей государств-участниц
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), а также
во время рабочих поездок в Минск и Астану, которые были
посвящены углублению экономической интеграции в рамках
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Таможенного союза и Единого экономического пространства
(ЕЭП),
развитию
двустороннего
торгово-экономического
сотрудничества и др.
Двусторонние отношения на высшем уровне подкреплялись
сотрудничеством на межправительственном и межпарламентском
уровнях. В апреле 2013 г. Республику Беларусь с официальным
визитом посетил Премьер-министр Казахстана С.Ахметов, в
результате которого был подписан ряд документов. Среди них
– Соглашение о научном сотрудничестве между Белорусским
республиканским фондом фундаментальных исследований и АО
«Фонд науки» Республики Казахстан, Соглашение о создании
совместного предприятия для реализации инвестиционного проекта
«Белорусско-казахстанский Индустриально-технологический парк
сельскохозяйственной, коммунальной техники и оборудования» и
др. [4]. В апреле 2013 г. была создана Межпарламентская комиссия
по сотрудничеству Национального собрания Республики Беларусь и
Парламента Республики Казахстан [7].
Беларусь и Казахстан имеют близкие позиции по ряду
актуальных проблем мирового сообщества и постоянно
поддерживают друг друга в различных международных
организациях. Так, в ноябре 2004 г. на заседании Генеральной
Ассамблеи ООН Казахстан вместе со многими другими
государствами выступил против принятия резолюции «О
ситуации с правами человека в Беларуси», инициированной
США и ЕС [2, с.51-52]. В свою очередь, Беларусь поддержала
кандидатуру Республики Казахстан в качестве коллективного
кандидата от СНГ на пост председателя ОБСЕ [10]. Осенью
2006 г. на 61-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Беларусь
и Казахстан поддержали кандидатуры друг друга на выборах
в состав Экономического и Социального Совета ООН на 20072009 гг. Беларусь и Казахстан защищают идеи верховенства
роли ООН в решении глобальных вопросов в мире. Белорусская
сторона поддерживает деятельность руководства Казахстана по
противодействию международному экстремизму и терроризму.
В 2010 г., во время своего председательства в ОБСЕ, Казахстан
выступил за упрощение визового режима для Беларуси в рамках
этой организации и поддержал предложение о предоставлении
Беларуси статуса партнера по диалогу Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС) [3].
Казахстан является одним из основных партнеров Беларуси
среди стран СНГ и занимает третье место во внешней торговле
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Беларуси после России и Украины. Беларусь, в свою очередь,
входит в четверку основных торговых партнеров Казахстана
после России, Украины и Узбекистана. Беларусь экспортирует
молоко и молочную продукцию, сахар, тракторы и седельные
тягачи, шины, грузовые автомобили, машины и механизмы для
обмолота, мебель, изделия из дерева, пластмасс, лекарственные
средства, керамическую плитку, обои, ковры, холодильники,
морозильники, дорожную и строительную технику и др. Из
Казахстана в Беларусь привозят пшеницу, ячмень, алюминий,
хлопковое волокно, плакированный и холоднокатанный прокат,
оксиды свинца, ферросплавы, ленты конвейерные и др.
На территории Казахстана есть товаропроизводящие сети с
белорусскими инвестициями, среди них 23 сервисных центра, 30
совместных предприятий, 6 торговых домов и представительства
белорусских предприятий. В марте 1998 г. был открыт Торговый
Дом «Беларусь - Казахстан». Позже открыли свои двери филиалы в
Астане, Шымкенте, Караганде, Кокшетау, Петропавловске, Костанае
для реализации запчастей для белорусской техники, работающей
в этих городах. Организовали торговлю своей продукции через
представительства и торговые дома белорусские ПО «Атлант», АО
«Керамин», «БелАЗ», «БелавтоМАЗ» и др. В последние годы на
территории Казахстана проводится сборка карьерной и шахтной
техники, тракторов, зерноуборочных комбайнов, двигателей,
пресс-подборщиков, лифтов, нескольких видов прицепной
сельскохозяйственной техники [1].
В свою очередь капитал Казахстана присутствует в
частном банковском секторе Беларуси. Так, для осуществления
экспортно-импортных операций в 2002 г. было создано ЗАО
«АстанаЭксимБанк», которое в 2008 г. было переименовано
в «БТА Банк».
Расширению сфер делового сотрудничества, заключению
долгосрочных контрактов между компаниями и предприятиями
двух стран способствовало проведение ежегодных национальных
выставок белорусских товаропроизводителей «БеларусьЭкспо»
(2005, 2006, 2007 гг. и др.) в Казахстане. Постоянными участниками
стали белорусские предприятия «Керамин», «МАЗ», «МТЗ»,
«Белшина», «Атлант», «Элема», «Лидаагромаш», Бобруйский
завод тракторных деталей и агрегатов, РУП «Борисовский завод
медпрепаратов», ООО «Белмедпрепараты», УП «Минскинтеркапс»,
ООО «Горизонт» и др.
Развивалось сотрудничество между регионами Беларуси
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и Казахстана. Так, в 2009 г. были подписаны соглашения о
торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве между Брестским облисполкомом и акиматом
Карагандинской области, Витебским облисполкомом и акиматом
Северо-Казахстанской области, Гродненским облисполкомом и
акиматом Актюбинской области [8, с.140]. Данные соглашения
позволили сделать торговые отношения более тесными, на
уровне отдельных компаний.
В последнее время появилось новое направление в
двустороннем сотрудничестве Беларуси и Казахстана –
энергетическое. В связи с заинтересованностью обеих сторон в
сотрудничестве в электроэнергетической, нефтехимической и
газовой отраслях в январе 2008 г. при Межправительственной
белорусско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому
сотрудничеству была создана Совместная рабочая группа, в
состав которой вошли руководители министерств, ведущих
концернов и предприятий данной отрасли двух государств. В
ходе заседаний участниками группы обсуждались возможности
поставок с 2015 г. в Беларусь энергетического угля, закупок
казахстанского
природного
газа,
участия
в
разработке
месторождений, подготовки кадров для газовой отрасли
Казахстана и др. [5, с.24-25].
Географическая удаленность, языковые и конфессиональные
различия Беларуси и Казахстана оказывают определенное
воздействие, но существенно не мешают налаживать контакты в
научной и культурной сферах.
Наиболее распространенной формой двустороннего культурного
сотрудничества стало проведение Дней культуры, литературы,
искусства, музыкальных и кинофестивалей. Представители
творческой интеллигенции Казахстана принимают участие в
фестивалях «Славянский базар» (Витебск), «Листопад» (Минск),
«Дзвіна-Двина-Daugava» (Верхнядзвинск), в
Международной
выставке-ярмарке «Книги Беларуси».
Осенью 2006 г. в Астане были проведены Дни Минска.
Несколько дней проходили художественные выставки, концерты
и другие мероприятия. Был проведен концерт Национального
академического народного оркестра Беларуси им. Жиновича
и солистов Национального академического Большого театра
оперы в Национальном театре оперы и балета им. К.Байсеитовой.
В развлекательном центре «Синема Сити» казахстанцы увидели
белорусские художественные фильмы «Я помню» и «В августе
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44-го...». С сольной программой в Президентском центре
культуры выступила вокальная группа «Чистый голос».
Фотографии современной столицы Беларуси, а также снимки
довоенного Минска жители казахской столицы смогли оценить на
фотовыставке «Минск — сегодня» [9].
Расширяется белорусско-казахстанское сотрудничество в
научной сфере. Тесные и конструктивные связи установились
между Научно-технологическим парком «Метолит» Белорусского
национального
технического
университета
(БНТУ)
с
Казахстанским национальным университетом им. Аль-Фараби,
Геотехническим
институтом
Евразийского
национального
университета им. Л.Н. Гумилева и Восточно-Казахстанским
государственным техническим университетом им. Д.Серикбаева
[6, с.4]. Отметкой вклада руководителя Беларуси в развитие
белорусско-казахстанских научных связей стало присвоение
А. Лукашенко ученой степени почетного доктора экономических наук
Алматинского государственного университета им. Абая в сентябре
1999 г. В свою очередь, в 1999 г. Н. Назарбаев стал почетным членом
Национальной академии наук Беларуси в области экономики.
В следующем 2000 г. Президенту Казахстана был вручен диплом
почетного доктора Белорусского государственного университета.
Результатом взаимодействия ученых-гуманитариев стало
проведение
Международных
научно-практических
форумов
«Казахстан – Беларусь: опыт гуманитарного сотрудничества и
сохранения межнациональной стабильности» (Минск, 30 октября
2009 г.), конференций, посвященных Посланиям Президента
Республики Казахстан Н.Назарбаева «Через кризис к обновлению и
развитию» (Минск, 29 апреля 2009 г.), «Новое десятилетие – новый
экономический подъем – новые возможности Казахстана» (Минск, 17
марта 2010 г.), семинаров «Казахстан и Беларусь – 20 лет вместе. На
пути к Евразийскому союзу» (Минск, 20 декабря 2012 г.).
В мае 2012 г. в Беларуси открыт Центр казахского языка,
истории и культуры им. Абая на базе БНТУ. Открытие Центра
языка и культуры Беларуси на базе Евразийского национального
университета им. Л.Н. Гумилева в Астане произошло в ноябре
2012 г. В апреле 2013 г. во время визита в Казахстан
председателя Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь А.Рубинова состоялись договоренности о
возможности получения белорусскими гражданами грантов на
обучение в Назарбаев Университете.
Свой вклад в развитие сотрудничества между Беларусью и
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Казахстаном вносит казахская диаспора. Небольшая по количеству,
в Беларуси она появилась сравнительно недавно, в середине XX в.
В годы Великой Отечественной войны представители казахстанского
народа героически проявили себя во многих сражениях на
белорусской земле: в обороне Брестской крепости, в партизанской
и подпольной борьбе, в боях за освобождение Минска, Могилева.
В послевоенное время казахские специалисты в сферах
промышленности, образования, здравоохранения, культуры активно
участвовали в восстановлении белорусских промышленных
центров и городов. Основную же часть современной казахской
диаспоры в Беларуси составляют те, кто еще в годы Советского
Союза приехал сюда учиться, служить в армии или работать.
Согласно переписи населения 2009 г. на территории Беларуси
проживало 1355 казаха. Белорусские казахи живут как в крупных
городах — Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, так
и в Климовичах, Лиде, Слониме, Борисове, Ганцевичах, Барановичах.
Впервые проживающие в Беларуси казахи создали общественное
объединение в 1999 г. При общественной организации белорусских
казахов «Ата-мекен» действуют передвижная выставка-музей
«Ошак», ансамбль «Салтанат» и детский танцевальный коллектив
«Карлыгаш», являющийся лауреатом белорусских и казахстанских
фестивалей национальных культур.
«Ата-мекен» проводит культурно-просветительскую работу,
направленную на изучение и пропаганду казахского литературного,
музыкального, хореографического, изобразительного искусств,
языка, традиций и культурных богатств казахского народа. Доброй
традицией стало участие организации в проведении различных
межэтнических фестивалей. Так, на Республиканском фестивале
национальных культур в г. Гродно, а также Минском городском
фестивале национальных культур «Яднанне» «Ата-мекен» ежегодно
проводит презентацию казахского подворья, где звучат песни,
исполняются танцы, предлагаются блюда национальной кухни,
проводятся конкурсы, организуется выставка предметов казахской
национальной культуры.
Помимо этого, чтобы не потерять этнические корни и приобщить
подрастающее поколение к изучению казахского языка и традиций
казахского народа в 2009 г. при Посольстве Республики Казахстан
в Республике Беларусь была открыта воскресная школа, в которой
все желающие могут изучать казахский язык, историю и культуру
Казахстана.
Таким образом, с 1991 по 2016 гг. сотрудничество Беларуси
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и Казахстана в политической, экономической, культурной
сфере отмечалось высокой динамичностью и являлось важным
направлением во внешней политике Беларуси. Его основу
составляет добрая воля наших народов, которая отражается в
расширении договорно-правовой базы белорусско-казахстанского
сотрудничества и совпадении позиций обоих государств по
наиболее важным международным вопросам. Это создает
качественно новый уровень взаимного доверия, уважения
национальных интересов друг друга, что позволяет эффективно
решать вопросы двустороннего сотрудничества.
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ТҮЙІН
Мақалада Қазақстан мен Беларусияның 25 жылдық
ынтымақтастығының
нәтижелері,
қазақстан-беларусь
қатынастарының негізгі бағыттары сарапталып, Беларусьтегі қазақ
диаспорасының қызметі қарастырылған. Автордың пікірінше,
қарастырылып отырған кезеңдегі Беларусь пен Қазақстанның саяси,
экономикалық, мәдени салалардағы ынтымақтастығы жылдам
дамып, Беларусьтің сыртқы саясатында маңызды орын алған.
Оның негізінде елдеріміздің бір-біріне деген ізгі ниеті жатыр,
ол – қазақ-беларусь қатынастарының құқықтық базасын кеңейту
және халықаралық маңызды мәселелер бойынша екі мемлекеттің
ұстанымдарының сәйкестігі.
SUMMARY
The article analyzes the results of 25 years of cooperation between
Belarus and Kazakhstan, the main directions of the Belarusian-Kazakh
relations, describes the activities of the Kazakh diaspora in Belarus. The
author notes that in this period the cooperation between Belarus and
Kazakhstan in political, economic and cultural spheres was highly dynamic
and was an important direction in the foreign policy of Belarus. Its basis is
the good will of our peoples, which is reflected in the expansion of the legal
framework of the Belarusian-Kazakh cooperation and in the concurrence
of positions of both countries on the most important international issues.
This creates a new level of mutual trust and respect of each other's national
interests that allows effective solving the issues of bilateral cooperation.
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МОН РК, кандидат исторических наук
ГЛАВНАЯ АНТИКРИЗИСНАЯ СТРАТАГЕМА И НОВАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Аннотация
В статье анализируются основные положения Послания
Президента страны народу Казахстана «Казахстан в новой глобальной
реальности: рост, реформы, развитие». Особое внимание уделено
социальной сфере общества. Проведен исторический экскурс,
характеризуется социальная политика государства на отдельных
этапах трансформации общественно-экономической системы
государства. Подчеркивается, что проведение эффективной
социальной политики, постоянное улучшение социального
самочувствия казахстанцев является основным приоритетом
государственной политики.
Ключевые слова: новая глобальная реальность, антикризисная
стратагема, тактика и стратегия, модернизация, социальная
политика, исторический экскурс, человеческий капитал.
30 ноября 2015 года Президент Республики Казахстан – Лидер
Нации Н.А. Назарбаев выступил с очередным Посланием к народу
Казахстана «Казахстан в новой глобальной реальности: рост,
реформы, развитие». Президент особо подчеркнул, что Послание
озвучено в уникальной исторической обстановке, кануна 25-летия
Независимости Казахстана, характеризуя достижения страны за
четверть века независимости, отметил: «Казахстан состоялся и как
суверенная национальная экономика, включенная в глобальные
хозяйственные связи, и как государство, ставшее полноценным
участником мировой семьи наций» [1].
Глава государства охарактеризовал основные тенденции развития
Казахстана в условиях новой глобальной реальности, определил
основные тактические шаги на ближайшую перспективу, основные
задачи, стоящие перед нашей страной, перед всем казахстанским
обществом, перед каждым из нас, озвучил возможности и риски
современности, отметил: «На наших глазах возникает новая глобальная
реальность с иными возможностями и рисками. Сегодня на экономику
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Казахстана негативно влияет ряд внешних факторов, вызванных
обвалом на мировых рынках. Происхождение глобальных кризисов
не зависит от нас. Никто не застрахован от влияния глобальных
кризисов. Развитие мира будет происходить на фоне жесткой
конкуренции мировых и региональных центров силы. Вызовам новой
глобальной реальности мы должны противопоставить целостную
стратегию действий на основе наших реальных возможностей»,
так как: «Глобальный кризис – это не только опасность, но и новые
возможности. Большинство компаний мирового масштаба стали
удачными в кризисные периоды развития. Практически все страны,
добившиеся успеха за последние полстолетия, начинали буквально
с нуля. Да и наш Казахстан родился в кризисную эпоху» [1]. В
данном контексте основные положения Послания «Казахстан в
новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие» основаны
на уверенном выборе в перспективные возможности страны, что
позволило определить
стратегию действий на долгосрочную,
среднесрочную и ближайшую перспективу в «Главной антикризисной
стратагеме страны», которая «…тождественна трем простым,
но важным понятиям: рост, реформы, развитие». Президент
подчеркнул:
«Первое – это рост. Речь, прежде всего, идет об экономическом
росте. Применительно к текущим задачам нам необходимо
восстановить такие темпы роста экономики, которые обеспечат
вхождение Казахстана в тридцатку наиболее развитых стран мира.
Мы должны найти новые внутренние источники роста через
раскрытие частной инициативы.
Второе – это реформы. Они обеспечивают
стабильность
экономики, общества и государства. Сейчас мы реализуем «План
Нации. Сто конкретных шагов». Они сопоставимы по своему масштабу
с теми масштабными реформами, которые мы проводили в 90-х
годах. Нам жизненно необходимо более глубокое реформирование
государственного и корпоративного менеджмента, финансового и
фискального секторов.
Третье – это развитие. В ХХI веке главным фактором развития
становится непрерывная модернизация всех сфер общества.
Мы ведем работу по масштабному преобразованию всех
государственных, общественных и частных институтов на
принципах Общества Всеобщего Труда, высокой социальной
ответственности, адресной помощи наиболее уязвимым слоям
населения» [1].
Важнейшей сферой модернизации общества является социальная
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сфера. В Послании 2015 г. «Казахстан в новой глобальной
реальности: рост, реформы, развитие», в разделе «Новая
социальная политика» подчеркивалось: «Многие годы динамичный
экономический рост позволял нам проводить активную социальную
политику, в несколько раз повысить качество жизни людей.
Несмотря на все трудности, которые наша экономика испытывала
из-за негативного влияния всех глобальных кризисов, мы всегда
повышали благосостояние казахстанцев» [1].
Действительно, на протяжении ряда лет Президент Республики
Казахстан Н.А. Назарбаев в своих Посланиях народу Казахстана
акцентировал внимание на проведение эффективной социальной
политики, подчеркивал, что постоянное улучшение социального
самочувствия казахстанцев, всех слоев и социальных групп общества
является и будет «оставаться на первом плане государственной
политики».
Сочетание
экономических
преобразований
с
формированием эффективной системы социальной защиты,
являлось важнейшим элементом стратегии реформ и долгосрочной
программы развития Республики Казахстан до 2030 года,
социальная политика суверенного государства получила ключевые
ориентиры в новой «Стратегии «Казахстан-2050» - новый
политический курс состоявшегося государства» [2].
Если провести исторический экскурс, мы найдем реальное
подтверждение того, что на самых сложных этапах исторического
развития независимого государства вопросы социальной защиты
населения, повышения уровня жизни оставались приоритетной
задачей государства. Начальный этап трансформации (1991-1993
гг.) болезненно отразился на всем казахстанском обществе, так как
был связан с падением производства, жизненного уровня населения,
в этот период наиболее актуальными являлись проблемы перехода к
рыночной экономике, борьба с высокими темпами роста инфляции
и безработицей среди населения, невыплата заработной платы и
пенсий. На этом отрезке реформирования общества борьба старого
с новым поставила социальную сферу в положение неустойчивого
равновесия. Глава государства подчеркивал: «Оценивая обстановку,
нельзя не видеть, что все более жгучими в республике становятся
социальные проблемы. Сегодня они вышли на первое место, и требуют
неотложного решения. Мы вправе говорить о начавшемся реальном
процессе переориентации экономики на социальные нужды народа»
[3, с.244].
В 2000-2001 годах происходят коренные изменения в
проведении социальной политики. Особенность ее заключалась в
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том, что социальная политика теперь осуществлялась в условиях
стабилизации и развития экономики, чему прежде препятствовало
падение производства, рост инфляции, неопределенность в
завтрашнем дне и т.д. Характеризуя кардинальные изменения в
социальной политике, Президент Казахстана отметил в Послании
от 16 сентября 2001 г. «О положении в стране и об основных
направлениях внутренней и внешней политики на 2002 год»:
«Определенно можно сказать, что жизнь подтвердила правильность
сделанного нами выбора модели открытой рыночной экономики
и демократического развития. Крайне важно то, что наши
реформы были социально ориентированы. Растущая экономика
позволяет успешно решать и социальные задачи. Только за два
последних года среднедушевые номинальные денежные доходы
населения выросли на 30%, реальные - более чем на 12%. Все
социальные пособия и пенсии, заработная плата в бюджетных
организациях выплачиваются своевременно» [4].
Несмотря на стабилизацию экономического развития, социальной сферы Президент РК Н.А. Назарбаев в Послании от 19 марта
2004 г. вновь подчеркивал: «Социальные вопросы были и будут
оставаться для государства в числе приоритетных. Развитие
социальной сферы и человеческих ресурсов является для Казахстана
ключевым долгосрочным приоритетом. По моему поручению
ведется работа по усилению социальной направленности реформ и
формированию новой социальной политики» [5].
В «Стратегии вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее
конкурентоспособных стран мира» (март 2006 г.), современная
социальная политика характеризовалась, как защищающая
наиболее «уязвимые» слои населения, и поддерживающая развитие
экономики, а к числу наиболее приоритетных направлений
дальнейшей
модернизации
социальной
сферы
были
отнесены: «поддержка наиболее «уязвимых» слоев населения,
переориентирование
системы
социальной
поддержки
в
соответствии с условиями рыночной экономики» [6].
В Послании от 29 января 2010 г.: «Новое десятилетие.
Новый экономический подъем. Новые возможности Казахстана»
подчеркивалось, что: «Важнейшая задача предстоящего десятилетия
- улучшение качества и уровня жизни всех граждан Казахстана,
укрепление социальной стабильности и защищенности Главным
приоритетом в государственной социальной политике было
определено «обеспечение занятости населения» [7].
Ответственная политика государства по социальной поддержке
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населения характеризуется в Послании
«Казахстан в новой
глобальной реальности: рост, реформы, развитие», в нем
анализируются достижения страны за последнее десятилетие,
отмечено, что, несмотря на сложность ситуации: «За десять лет
государственные расходы на социальную сферу выросли в реальном
выражении почти в 3 раза. Государство обеспечивает большой
объём пособий и выплат. Их получают свыше 1,5 миллиона
граждан» [1].
Согласно основным положениям Послания 2015 г., необходимо
до конца первого квартала 2016 года разработать новую Дорожную
карту занятости, организовать масштабную краткосрочную
переподготовку кадров и повышение квалификации, расширить
микрокредитование
для
развития
предпринимательства.
Разработать новую социальную политику, согласно которой
роль государства в социальной сфере должна быть ограничена
поддержкой социально уязвимых граждан и обеспечением
инвестиций в человеческий капитал.
Для реализации
основных положений антикризисной стратагемы, непрерывной
модернизации
всех
сфер
общества
будет
продолжена
модернизация сферы образования и здравоохранения, с
2017 года будет дан старт новому проекту - «Бесплатное
профессионально-техническое образование для всех».
Приоритетом государства в социальной политике становятся
масштабные инвестиции в развитие человеческого капитала,
так как воплощение грандиозных начинаний, амбициозных
проектов любого государства связано в первую очередь с
таким понятием как человеческий капитал. Человеческий
капитал — это интеллект, здоровье, знания, качественный и
производительный труд и качество жизни. На современном
этапе глобализирующегося мира, мира высоких технологий,
инновационных проектов возрастает имидж интеллектуального
труда, осознается его огромное значение для экономики
знаний, отраслей промышленности, корпораций, в конечном
итоге,
совокупного
человеческого
капитала
страны.
Неоценимые
преимущества
в
создании
стабильных
условий для роста качества жизни, создания и развития
экономики знаний, информационного общества, развития
гражданского общества имеют страны с накопленным
качественным человеческим капиталом. То есть страны с
образованным, здоровым и оптимистичным населением,
конкурентоспособными профессионалами мирового уровня
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во всех видах экономической деятельности, в образовании,
науке, управлении и других сферах. Именно человеческий
капитал является главным фактором формирования и
развития инновационной экономики и экономики знаний,
как следующего высшего этапа развития современного
Казахстана, а также осуществления одного из основных
положений главной антикризисной стратагемы - непрерывной
модернизации всех сфер общества, как главного фактора
развития страны в ХХI веке.
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ТҮЙІН
Мақалада Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы
Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда:
өсім, реформалау, даму» атты Қазақстан халқына Жолдауының
негізгі
ережелері
талданады.
Мемлекеттің
әлеуметтікэкономикалық
жүйесіндегі
әлеуметтік
саясаттың
негізгі
бағыттары қарастырылады.
SUMMARY
The article analyzes the fundamental principles of the President's
Address to the Nation «Kazakhstan in a new global reality: growth,
reforms, development».
Characterized the principal directions of social policy at the different
stages of the transformation of the socio-economic system of the state.
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РОЛЬ Н.А. НАЗАРБАЕВА В ФОРМИРОВАНИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА НАЦИИ
(опыт Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова)
Аннотация
Создание филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в Казахстане
имело несколько глубоких оснований, которые вытекают из идей
и замыслов Лидера нации, во-первых, это роль качественного
образования мирового уровня в создании, развитии и процветании
Республики Казахстан.
Во-вторых, одна из главных идей, которая реализуется в сфере
образования Казахстана, – это его международный характер.
Идея обогащения образования страны лучшим мировым опытом,
достижениями лучших университетов мира – эффективный путь к
высокому качеству образования в стране.
Ключевые слова: потенциал, образование, наука, нация,
Н.А.Назарбаев, МГУ.
Год 25-летия Независимости Республики Казахстан знаменателен
многими важными событиями, которые символизируют достижения
страны, которая достигла выдающихся успехов в своем развитии
и завоевала высокий международный авторитет как суверенное и
динамично развивающееся государство.
В ряду важных событий 25-летия Независимости значимое
место занимает создание и развитие Казахстанского филиала
Московского университета.
История становления и развития филиала тесно переплетается с
историей развития образования молодого государства, реализацией
идеи евразийства, международными отношениями Казахстана
и России, рядом других процессов, которые развивались в этот
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исторический период. Символично, что 25-летие Республики
Казахстан совпадает с 15-летием создания Казахстанского филиала
МГУ имени М.В. Ломоносова. История Казахстанского филиала
МГУ тесно вплетена в историю суверенного Казахстана.
Казахстанский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова создан
по личной инициативе Лидера нации Нурсултана Абишевича
Назарбаева и при активном содействии президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина. Он изначально
был нацелен на формирование интеллектуального потенциала
нации, приближение отечественного образования
к мировым
стандартам, интеграции научно-образовательных сфер двух
дружественных стран.
Исторические факты становления филиала показывают, какое
внимание Нурсултан Абишевич уделял созданию филиала МГУ
в г. Астане на базе одного из ведущих вузов Казахстана – ЕНУ им.
Л.Н. Гумилева.
В октябре 2000 года в ходе первого государственного
визита президента РФ В.В. Путина при посещении ЕНУ имени
Л.Н. Гумилева состоялось обсуждение вопроса о создании
филиала МГУ имени М.В. Ломоносова при участии ректора
Московского университета В.А. Садовничего.
Инициатива Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева
была поддержана руководством России и ректором Московского
университета В.А. Садовничим. Министром образования и науки
РК К.Е. Кушербаевым были даны поручения провести необходимые
меры по созданию филиала на базе ЕНУ имени Л.Н. Гумилева. Ректор
ЕНУ имени Л.Н. Гумилева М.Ж. Жолдасбеков активно поддержал
идею Президента. В ходе данного визита В.В. Путина, министр
образования и науки РК К.Е. Кушербаев и ректор Московского
университета В.А. Садовничий подписали протокол создания
Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова на базе ЕНУ
имени Л.Н. Гумилева.
В ходе обсуждения вопроса о создании филиала было выдвинуто
предложение начать учебный год с 1 сентября 2001 г. Ученый совет
Московского университета 30 августа 2000 года принял решение
об образовании Казахстанского филиала МГУ. 1 декабря 2000 года
приказом №627 ректора Московского университета академика В.А.
Садовничего был открыт Казахстанский филиал МГУ имени М.В.
Ломоносова на базе Евразийского государственного университета
имени Л.Н. Гумилева. Директором-организатором Филиала данным
приказом был назначен проректор МГУ профессор А.В. Сидорович.
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Ректор ЕНУ имени Л.Н. Гумилева профессор М.Ж. Жолдасбеков
совместно с ректоратом МГУ и Министерством образования и науки
РК провели большую организационную работу по подготовке к
открытию Филиала. Поручение Н.А. Назарбаева было выполнено.
Первого сентября 2001 г. состоялось открытие первого учебного
года в Казахстанском филиале МГУ имени М.В. Ломоносова.
Огромное значение для будущего Филиала имело посещение
Н.А. Назарбаева Казахстанского Филиала МГУ 18 февраля
2003 года. Слова напутствия коллективу Филиала, высказанные
Лидером нации, являются для профессоров, преподавателей,
сотрудников и студентов Филиала ориентирами в научнопедагогической деятельности.
Н.А. Назарбаев был первым руководителем стран СНГ, который
выступил с идеей создания филиала – главного университета России
за рубежом. Ранее в г. Севастополь был уже открыт Филиал МГУ
при активном содействии руководства Черноморского флота России.
С «легкой руки» Н.А. Назарбаева руководители ряда стран СНГ в
дальнейшем инициировали создание филиала МГУ в своих странах.
Так, был открыт филиал МГУ в г. Ташкенте (2006 г.), г. Душанбе
(2009 г.), г. Баку (2009 г.), г. Ереване (2015 г.).
Создание филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в Казахстане
имело несколько глубоких оснований, которые вытекают из идей и
замыслов Лидера нации, нацеленного на вхождение Казахстана в
список 30 наиболее развитых стран мира.
Во-первых, это особое внимание Н.А. Назарбаева к роли
образования в создании, развитии и процветании Республики
Казахстан. Огромное внимание, которое уделяет Н.А. Назарбаев
качественному образованию мирового уровня, вытекает из его
главной идеи в том, что Казахстан – это страна высокообразованных
людей и интеллектуальной нации.
В своей работе «Казахстанский путь» он отмечает: «Мое
напутствие молодежи Казахстана заключается в том, что Вам
обязательно необходимо получить качественное образование,
которое станет тем надежным фундаментом, без чего Вы не сможете
построить свое будущее, будущее своих детей, будущее всей
страны» [1, c.368].
Во-вторых, одна из главных идей, которая реализуется в сфере
образования Казахстана – это его международный характер.
Идея обогащения образования страны лучшим мировым опытом,
достижениями лучших университетов мира – эффективный путь
к высокому качеству образования в стране. С этой точки зрения
37

№ 2, 2016 мемлекет тарихы

история государства

открытие Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова
символизировало не просто признание роли Московского
университета, а возможность быстрейшего развития образования в
стране на высоком мировом уровне.
Особо следует отметить, что создание филиала Московского
университета в г. Астане выражало длительное и уважительное
отношение Н.А. Назарбаева к Московскому университету за его
вклад в развитие Казахстана и высокий уровень образования.
Неоспорим и высок многогранный и многолетний вклад
Московского университета в развитие различных отраслей
народного хозяйства, науки и культуры Казахстана, включая
эффективную подготовку высококвалифицированных кадров.
Нурсултан Абишевич, выступая в его стенах, не раз высказывал
слова благодарности коллективу за то, что в этих стенах обучались
тысячи казахстанцев. В своем приветствии 25 ноября 2005
года Московскому университету, посвященном его 250-летию,
Президентом было особенно отмечено: «Свой вклад в
строительство независимого Казахстана вносят сегодня и многие
выпускники МГУ: ученые и политики, руководители крупнейших
предприятий и банков, тысячи профессионалов своего дела. И
сегодня, несмотря на огромную конкуренцию в сфере
университетского образования, тенденцию ориентации на
обучение на Западе, МГУ по праву остается в плеяде лучших
университетов мира, крупнейших центров науки и культуры,
колыбелью инновационных идей, добрых начинаний» [2, c.11].
Следует отметить, что открытие Казахстанского филиала
стало ярким и весомым продолжением многолетних связей
Московского университета и Казахстана. Коллектив Московского
университета и лично ректор академик В.А. Садовничий с
огромным уважением относятся к деятельности Н.А. Назарбаева
и очень высоко ценят отношение Лидера нации к МГУ. Н.А.
Назарбаев является единственным Главой государства в
мире, которому за выдающийся вклад в развитие российскоказахстанских отношений и сотрудничества в области
науки, образования и культуры присвоены звания Почетного
профессора (23 сентября 1996 г.) и Почетного доктора
(18
февраля
2003
г.)
Московского
государственного
университета имени М.В. Ломоносова.
В книге Почетных гостей Московского университета Н.А.
Назарбаев, в связи с вручением ему диплома почетного доктора
Московского университета, 18 февраля 2003 года сделал
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следующую запись «С огромным уважением отношусь к
МГУ – Великому храму науки и мира. Искренне благодарен за
присвоение мне звания «Почетный доктор МГУ». Желаю
профессорско-преподавательскому составу больших успехов в
подготовке кадров для Будущего Великой России» [2, c.49].
В истории отношений МГУ и Казахстана много ярких
страниц, свидетельствующих о тесных связях МГУ и Казахстана.
Особенно показательной является поддержка Московским
университетом образования в Казахстане в 1990-е годы,
когда были разорваны связи между странами. Президент
Н.А. Назарбаев, осознавая огромную значимость для становления
нового государства высококвалифицированных специалистов,
был обеспокоен сложившимся положением и стремился к
продолжению и углублению связей с Московским университетом.
Из воспоминаний В.А. Садовничего: «в начале 90-х годов после
распада Советского Союза сложилась ситуация, когда десятки
тысяч студентов из бывших советских республик оказались
в сложном положении. Как известно, обучение иностранцев
в других странах оплачивается, как правило, за счет самих
студентов. Бюджет Российской Федерации не предусматривал
финансирования студентов из других стран СНГ. Такое обучение
считалось нецелевым использованием средств и, строго говоря,
являлось нарушением финансовой дисциплины. В то же время, мы
знали и чувствовали искреннее стремление молодежи продолжать
обучение в МГУ. Московский университет не мог оставить
молодые таланты без поддержки. И мы приняли беспрецедентное
решение – продолжать принимать граждан стран СНГ наравне с
гражданами Российской Федерации, то есть бесплатно. Несмотря
на замечания контролирующих органов, эту работу мы продолжали
в течение всех 90-х годов. Тем самым Московский университет
еще раз подтвердил свою благородную миссию и роль. Программа
целевого обучения студентов Республики Казахстан в 90-х годах
осуществлялась за счет бюджета Московского университета, и
мы гордимся тем, что она помогла приобщить к Московскому
университету казахстанцев, которые с честью оправдали доверие
Президента своей страны» [2, c.36].
Н.А. Назарбаев, 23 сентября 1996 года, встречаясь со студентамиказахстанцами, которые направлялись в Московский университет
на учебу, сказал замечательные слова напутствия: «Я являюсь
Почетным профессором МГУ, буду приезжать, интересоваться
вашей учебой. Ваша группа многонациональна, как сам
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Казахстан. Держитесь вместе и будьте дружны между собой.
Помогайте. Дружите со сверстниками из других стран. Дорожите
тем, что вы представляете Казахстан. Не подведите» [2, c.39].
Можно
ответственно
сказать,
что
студенты-казахстанцы
достойно исполняют напутствие Президента. Среди выпускников
Московского университета много видных государственных
деятелей, выдающихся ученых и это все благодаря вниманию
Н.А. Назарбаева к Московскому университету и высокому уровню
образования в МГУ. Выпускники Казахстанского филиала МГУ
продолжают лучшие традиции выпускников МГУ прежних лет
и оправдывают доверие Президента. В приветствии коллективу
Московского университета, в связи с 250 летием его создания,
25 января 2005 года Н.А. Назарбаев сказал следующее: «Мне
отрадно, что в 2001 году в Астане был открыт Казахстанский
филиал МГУ. Благодаря этому, научные и образовательные связи
Казахстана и России, имеющие давнюю историю, приобретают
сегодня новое звучание. Это особенно значимо для нашей страны,
стремящейся всемерно повысить конкурентоспособность нации.
Это означает, что МГУ и в долгосрочной перспективе будет
играть заметную роль в интеллектуальных и образовательных
процессах и в Казахстане» [2, c.12-13].
Открытие филиала МГУ в Астане послужило новым этапом
не только в развитии международных образовательных и научных
контактов Казахстана и России, но и служит ярким проявлением
практической реализации евразийской идеи. Новое видение
евразийского пространства восходит к 1994 году, когда Президент
Казахстана Н.А. Назарбаев в стенах Московского государственного
университета впервые выдвинул идею создания Евразийского
Союза.
Инициатива Н.А.Назарбаева была с воодушевлением воспринята
коллективом МГУ и общественностью. Вспоминая об этом
историческом выступлении, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова,
академик РАН В.А. Садовничий отметил: «Мы высоко ценим то, что
выступление Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева
в Московском университете в 1994 году положило начало новому
евразийству на постсоветском пространстве. Идеи Евразийского
союза, новых интеграционных объединений, общего пространства
заставляют нас еще и еще раз возвращаться к нашим общим
ценностям…» [2, c.20].
Новому евразийскому пространству необходимы новые
кадры. Эти новые кадры должны обладать современными
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фундаментальными знаниями, знать историю, культуру,
экономику Казахстана и России, должны быть евразийцами,
патриотами своей страны. Фактически создание Казахстанского
филиала МГУ призвано служить решению задач евразийской
интеграции. О том, что Казахстанский филиал МГУ
расценивается Нурсултаном Абишевичем как проект евразийской
интеграции,
свидетельствует
и
его
выступление
в
МГУ
28
апреля
2014
года,
когда
общественность
двух
стран
отмечала
20-летие
идеи
создания Евразийского Союза. Выступая перед коллективом
МГУ, он сказал: «Я глубоко удовлетворен тем, что 14 лет назад
Владимир Путин поддержал мою идею об открытии в Астане
филиала МГУ имени М.В. Ломоносова. В этом году филиал
в Астане уже вручит диплом своему тысячному выпускнику.
Это знаменательное событие! Сейчас специалисты с дипломом
МГУ успешно работают в экономике, науке и других
направлениях Казахстана. Поэтому, выражаю благодарность
всем, кто участвовал в становлении Казахстанского Филиала
МГУ»3.
Что же послужило основой для столь высокой оценки?
Прежде всего, это высокое качество образования. В Филиале
создана уникальная система образования, которая позволяет на
уровне Московского университета дать современные знания
каждому студенту Филиала. Этому служит и то, что на старших
курсах студенты обучаются в МГУ на соответствующих
факультетах и защищают дипломные работы в Москве. Лучшие
профессора и преподаватели Московского университета читают
базовые курсы в Астане. Учебный процесс ориентирован на
потребности Республики Казахстан.
О высоком качестве обучения говорит то, что 20 % выпускников
Филиала получают диплом с отличием. При этом, как уже отмечалось,
защита дипломных работ проходит в Москве на факультетах МГУ.
В 2013-2015 гг. 29,7% выпускников поступили по конкурсу
в магистратуру и аспирантуру МГУ и других ведущих вузов
России, таких как Высшая школа экономики, МИФИ и другие. Их
обучение осуществляется за счет бюджета Российской Федерации.
38,6% выпускников ежегодно поступают в магистратуру России,
Казахстана и других стран.
За этими цифрами – напряженный труд профессорскопреподавательского состава Московского университета, его
3

Н.А.Назарбаев. Из выступления в МГУ имени М.В.Ломоносова, 28 апреля 2014 г.
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Казахстанского филиала, а также всемерной заботы Н.А. Назарбаева
о будущем своей страны. Ежегодно свыше 160 преподавателей
Московского университета и 70 преподавателей Казахстанского
филиала обучают около 600 студентов Филиала.
Важно также отметить, что Казахстанский филиал МГУ
реализует принцип единства образования и науки. Традиционным
для Филиала является проведение Международной конференции
студентов, магистрантов и молодых ученых, начиная с 2004 года.
В 2016 году была проведена конференция «Ломоносов – 2016»
, посвященная 25-летию Независимости Казахстана и 15-летию
Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова.
В
конференции приняли участие более 450 студентов и молодых
преподавателей из 41 университета Казахстана, России и Беларуси.
Участники конференции внимательно выслушали доклад почетного
гостя депутата Мажилиса парламента К.Султанова, автора книг и
воспоминаний, который рассказал о многогранной деятельности
Главы Государства Нурсултана Назарбаева в становлении
молодого государства [3].
Отрадно, что стали традиционными победы студентов
и магистрантов Филиала на престижных международных и
республиканских научных конкурсах и олимпиадах.
В своей деятельности Казахстанский филиал МГУ опирается на
ценности и традиции евразийства. Дружба народов, толерантность,
изучение многообразных культур Евразии и межкультурной
коммуникации, взаимодействие цивилизаций, религий и культур –
это далеко не полный перечень того, что является для
нас
принципиально важным и значимым. Наши студенты
интегрированы в евразийское культурное пространство, все
они к завершению своего обучения свободно говорят на трех
языках – казахском, русском, и английском. Наши студенты
обладают знаниями и технологиями, необходимыми для успешного
функционирования Евразийского экономического союза; они
ориентированы на реализацию интересов Казахстана в мировом
сообществе.
Более 95% выпускников работают в Казахстане, внося свой
вклад в его процветание и развитие. Радует и то, что около 40%
преподавателей Филиала – это выпускники МГУ.
Казахстанский филиал МГУ в этом году отмечает свое 15летие. 15 лет Филиалу оказывает свою поддержку Президент
Казахстана Н.А. Назарбаев, видя в нем потенциал для реализации
своих глобальных инициатив. Московский университет пестует
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талантливую казахстанскую молодежь. Все эти годы ректор МГУ
В.А. Садовничий и коллектив Казахстанского филиала прилагают
все усилия, чтобы оправдать доверие Президентов Казахстана и
России – Н.А. Назарбаева и В.В. Путина. Они делают все, чтобы
качество обучения и принципы деятельности Филиала отвечали бы
потребностям Казахстана и соответствовали бы его инициирующей
роли в евразийской интеграции, в глобальных международных
проектах, ориентированных на будущее, формирование нации
будущего.
Не случайно поэтому, сегодня, по происшествию 15 лет
успешного развития Казахстанский филиал МГУ воспринимается
общественностью как яркий и самобытный состоявшийся проект
евразийской идеи Нурсултана Абишевича Назарбаева, направленный на подготовку кадров высокой квалификации, формирование
интеллектуального потенциала нации, реализации национальной
идеи «Мәңгілік Ел» и Плана нации «100 конкретных шагов»
пяти институциональных реформ. Наряду с другими вузами,
Казахстанский филиал МГУ им.М.В. Ломоносова играет важную
роль в социо-культурной жизни столицы и всего Казахстана [4].
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ТҮЙІН
Қазақстанда М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік
университетінің филиалын ашудың астарында Ұлт көшбасшысының
идеялары мен бастамаларымен сәйкес келетін бірнеше негіздемелер
бар. Біріншіден, Қазақстан Республикасының дамыуындағы,
табысты мемлекетке айналуындағы әлемдік деңгейдегі сапалы
білімнің алатын орны.
Екіншіден, Қазақстанның білім саласындағы іске асырылып
жатқан басты идея – оның халықаралық сипаты. Еліміздің білім
саласын үздік әлемдік тәжірибемен толықтыру, әлемдегі үздік
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университеттерінің жетістіктерімен байыту – елдегі білім сапасын
арттырудың тиімді тәсілі.
SUMMARY
Creating a branch of Lomonosov Moscow State University in
Kazakhstan took several deep bases which are derived from the ideas and
intentions of the Leader of the nation. First place it is the role of quality
education of world level in the creation, development and prosperity of the
Republic of Kazakhstan.
Secondly, one of the main ideas, which is implemented in the field of
education in Kazakhstan - is its international character. The idea was that the
enrichment of the country to the best world experience and achievements
of the best universities in the world - an effective way to high quality
education in the country.
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IРГЕЛI ЗЕРТТЕУЛЕР
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ӘОЖ 327.7 (574)
С.Ж. Дүйсен
ҚР БҒМ ҒҚ Мемлекет тарихы институтының жетекші ғылыми
қызметкері, педагогика ғылымдарының кандидаты
Н.НАЗАРБАЕВ - ЯДРОЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК САММИТТЕРІНІҢ
БЕЛСЕНДІ КҮРЕСКЕРІ
Аннотация
Мақалада ядролық қауіпсіздік мәселелерін талқылауға арналған
төрт әлемдік саммитердің барысы, онда қаралған мәселелер және
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың осы
форумдарда әлем назарын аударып, қолдау тапқан халықаралық
бастамаларының маңызы талданады.
Түйін сөздер: БҰҰ, Н.Ә. Назарбаев, манифест, саммит, ядролық
сынақтарға жаппай тыйым салу туралы шарт, ядролық қауіпсіздік,
ядролық лаңкестікпен күрес, ядролық қарудан азат аймақ, «Ядролық
клуб».
XX ғасырдан бері әлемде бейбітшілікті сақтау, жаһандық
соғыс қаупін болдырмау мәселелері мемлекет басшылары, беделді
саясаткерлер қатысатын халықаралық деңгейде өткізілген алқалы
жиындарда ешқашан талқылаудан түскен емес.
Адамзат ядролық қаруды ойлап тапқаннан бері оны жоюдың,
ең болмағанда сынақтарды тоқтатудың, тыйым салудың жолдарын
қарастыруда. Осы жолда халықаралық деңгейде талай алқалы
жиындар өткізді, үндеулер қабылдады, бейбіт шерулер
ұйымдастырды.
Солардың нәтижесінде ядролық сынақтарға әлемде іс жүзінде
тыйым салынды. Халықаралық деңгейде тиісті құжаттар да
қабылданды. Дегенмен, қазіргі уақытта ол құжаттарға қол қоймай
отырған ядролық қаруға ие мемлекеттер де бар. Бұрын әлемде
ядролық қаруы бар 5 қана мемлекет болса, қазір олардың қатарына
Солтүстік Корея, Иран, Израиль қосылды. Жойқын қаруға қол
жеткізгісі келетін 20 мемлекет бар. Бұл да әлемдегі ядролық
қауіпсіздік ісіне қосымша қиындықтар туғызуда.
Оның бір дәлелі соңғы жылдары Солтүстік Кореяның бірнеше
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ядролық сынақ өткізіп әлем елдерін тіксіндіруі еді. Оның үстіне
Ядролық сынақтарға жаппай тыйым салу туралы шарт (ЯСЖТШ)
талаптары орындалмай жатқанының бір көрінісі Солтүстік Корея
басшылығының осындай қауіпті әрекеті. Сондықтан әлемнің
бейбітшілікті жақтаушы қайраткерлері бейбітшілікті сақтау, соғыс
қаупін болдырмау,
ісіне жауапсыз қарайтын кейбір елдердің
басшыларын ізгі ниетті қадамдарға баруға шақыруда.
Осындай халықаралық деңгейдегі іс-шаралардың қатарында
ядролық қауіпсіздік жөніндегі өткізілген төрт жаһандық
саммиттердің маңызы жоғары. Әсіресе, осыдан 6 жыл бұрын
өткізілген бірінші және 2016 жылғы қорытынды саммиттер
жұмысына ерекше тоқталуды қажет етеді.
2010 жылғы 12-13 сәуірдегі АҚШ-та өткен I саммитке 47
елдің өкілдері, олардың 38-і мемлекет және үкімет басшылары, 3-і
халықаралық ұйымдар өкілдері қатысты.
Әлем тарихындағы ауқымды түрде ядролық қаруларды және
оның сынақтарын шектеу мәселесін талқылауға арналған осындай
маңызды жиын АҚШ президенті Барак Обаманың бастамасымен
ұйымдастырылып Вашингтонда өткізілді. Ол саммиттің мақсаты
- ядролық қауіпсіздікті арттыру, ядролық материалдар мен құралжабдықтарға қатысты қауіпсіздікті жақсартуға бағытталған
ынтымақтастық пен нақты келісімдер қабылдауды күшейту еді.
Саммиттің нәтижесі - өзіне нақты шаралар мен қатысушы елдердің
Вашингтон коммюникесін қоса алғанда, Вашингтон жұмыс
жоспарын қабылдауы болды.
АҚШ Президенті Барак Обама Н.Ә. Назарбаевты әлемде
ядролық қауіпсіздікті нығайтуға үлес қосқан мемлекеттің
басшысына көрсетілген құрмет ретінде саммит жұмысына
қатысып, баяндама жасауға шақырды. Форумның алдында
бір күн бұрын Барак Обама Қазақстан басшысын арнайы
қабылдады. 45 минутқа созылған кездесу барысында Қазақстан
Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев пен АҚШ
Президенті Барак Обама Бірлескен мәлімдеме қабылдады.
Бұл құжатта екі мемлекет басшылары ядролық қауіпсіздікті
және таратпау үдерісін, сондай-ақ экономикалық өркендеу мен
жалпыға ортақ құндылықтардың игілігі жөніндегі өздерінің
екіжақты ынтымақтастығын белсенді ете түсуге ұмтылысын
қуаттады [1].
Қазақстан басшысы Н.Ә. Назарбаев осы саммите «Бөлшектенген
атом әлемді бөлшектеп жүрмесін» деген тақырыпта сөз сөйледі.
Президент өз сөзінде ядролық қауіпсіздік мәселесінің адамзат
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үшін аса маңызды екендігіне тоқтала келіп әлемдік қауымдастыққа
мынадай ұсыныстар жасады:
1. Қазақстан өз аумағында халықаралық ядролық отын банкін
орнатуға әзір екенін мәлімдеді.
2.	Ядролық қарусыз аймақтар үшін халықаралық құқықтық
нормалар қажеттігін көрсетті.
3. Әскери мақсатта бөлшектенетін материалдарды өндіруге
тыйым салу туралы шартты жедел қабылдауды ұсынды.
4.	Ядролық сынақтарға баршаны қамтитын тыйым салу туралы
шарттың іс-әрекетке кірігуін тездетуге шақырды.
5. Қазақстан әрбір мемлекеттің бейбіт ядролық энергетиканы
дамытуға және пайдалануға деген заңды да, ажырағысыз құқығына
қолдау білдіретінін айтты.
6. 2010 жылы Қазақстанда ядролық лаңкестікпен күрес жөнінде
жаһандық бастама Конференция өткізуді ұсынды.
7. Баршаға ортақ ядролық қарусыздану әлем декларациясын
болашақта қабылдау туралы мәселені талқылауды ұсынды [2].
8. Қазақстан басшысы «Ядролық клуб» қатарына ядролық
қаруға кейін ие болған мемлекеттерді де қабылдап клубтың жаңа
форматын жасап, олардың да әлемдік қауіпсіздік алдындағы
жауапкершілігін күшейтуге шақырды [3, с.300].
Тәуелсіз Қазақстан басшысының сөйлеген сөзі мен әлемдік
қауіпсіздікті нығайтуға лайықты үлес қоса алатын нақты
ұсыныстары қатысушылар тарапынан ықылас туғызды.
Саммит кезінде Қазақстан басшысы Н.Ә. Назарбаевқа әлемдік
қауіпсіздікті нығайтудағы ерен еңбегі үшін Бейбітшілік және
алдын алу дипломатиясы сыйлығы табыс етілді.
Ядролық қауіпсіздікке арналған екінші саммит Оңтүстік
Кореяда өткізілді. 2012 жылғы 26-27 наурыздағы Сеулдегі кезекті
II саммитке 53 ел мен 4 халықаралық ұйымның өкілдері қатысты.
Бұл жиынның мақсаты-физикалық ядролық қауіпсіздік, ядролық
және радиоактивті материалдар мен құрылғыларды қаскөйлік
мақсаттарды пайдаланудың алдын алу еді. Форум соңында
қатысушылар Сеул коммюникесін қабылдады.
Қазақстан Президенті Н.Ә. Назарбаев форум барысында
сөз алып ядролық қауіпсіздікті нығайту жолында әлемде және
Қазақстанда жасалып жатқан оң өзгерістерге тоқтала келіп, әлемдік
қауымдастықты ядролық қаруды бірінші болып қолданған елді
оқшаулауды және оған байкот жариялауға шақырды.
Ал ядролық қарудан бас тартқан мемлекетке БҰҰ тарапынан
мақұлданған қауіпсіздік кепілдігін беруді ұсынды. Сонымен қатар
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саммитті екі жылда бір өткізіп отыруды және Қазақстан кезекті
саммит өткізуге дайын екенін мәлімдеді [4].
2014 жылы 23-25 наурызда Нидерландының Гаага қаласындағы
өткен III-ші саммитке 5 халықаралық ұйым өкілдерін қоса алғанда
58 әлемдік көшбасшы қатысты.
Саммитің мақсаты - Вашингтон мен Сеул кездесулерінде қол
жеткізілген ілгерілеушіліктерді бағамдау, жаңа мақсаттар мен
ұсыныстар қою мен оларға қол жеткізу және ядролық терроризмнің
алдын алу үшін: 1. Әлемдегі қауіпті ядролық материалдардың санын
азайту; 2. Барлық ядролық материалдар мен радиоактивті көздердің
қауіпсіздігін арттыру; 3 Халықаралық ынтымақтастықты жетілдіру
болды.
Бірақ бұл форумның жұмысына Ресей Федерациясы мен
Украина арасындағы шиеленіс кері әсерін тигізді. Ресей Президенті
В.Путин форумға бармады, орнына сыртқы істер министрі қатысты.
Украина премьер-министрі Арсений Яценюк те бармады. Ал
Қазақстан Президенті осы форум барысында әлемдік бейбітшілікті
сақтауға пайдалы және кейбір мемлеекет басшыларымен елімізге
қажетті екі жақты қарым-қатынастарды жақсартуға септігін
тигізетін бірқатар пайдалы кездесулер де өткізді.
Гаагадағы саммитте талқыланған, негізгі мәселенің бірі Украинадағы дағдарыс және Ресейдің Қырымды қосып алуы
мәселесі болды. Дегенмен, форум барысында Украина мәселесін
шешу мүмкін болмады. «Үлкен жетілік» елдері (АҚШ,
Ұлыбритания, Германия, Франция, Италия, Канада) Ресейдің
Украина мен Қырымға қатысты саясатын айыптап, Ресейге қарсы
санкциялар қолдануды жақтады.
Қазақстан Президенті Н.Ә. Назарбаев саммит кезінде Батыс
елдері мен Ресей арасында араағайындық жасап, келіссөздер
жүргізуге көмек көрсетуге әзірлігін мәлімдеді. Сонымен қатар
әлемдік мәселелерді талқылауды тек «Үлкен жетілік», «Үлкен
сегіздік» немесе «G20» шеңберінде ғана емес, әлемнің 190 астам елін
қамтитын «G-Global» аясында өткізу қажеттігін алға тартты [5].
Ядролық қауіпсіздік жөніндегі IV-ші, әрі қорытынды Саммит
2016 жылы 31 наурыз - 1 сәуірде АҚШ-тың астанасы Вашингтонда
өтті. Оған әлемнің 51 мемлекетінің басшылары мен халықаралық
беделді ұйымдардың жетекшілері қатысты.
Қорытынды саммиттің мақсаты - ядролық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету мен ядролық энергетиканы дамыту, Корея
түбегіндегі ядролық қатерлерді төмендету бойынша ісшараларды қоса алғанда, ядролық қаруды таратпау жөнінде
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әрі қарай шаралар қабылдау және Иранның ядролық бағдарламасы бойынша қол жеткізілген табыстарды бекіту болды.
Форумның
нәтижесінде
қатысушылардың
Вашингтон
коммюникесі, Қазақстан аумағында МАГАТЭ-нің Төмен байытылған уран банкі бойынша бірлескен мәлімдеме қабылданды.
Бұл саммит Қазақстан үшін ғана емес әлемдік қоғамдастық үшін
де кезеңдік саммит болды. Өйткені, бұл жаңа сын-қатерлерді ой
елегінен өткізіп, оған жауап іздеудің уақытына айналды. Жаһандық
қауіп-қатерлер асқынып, адамзаттың алдында шешілуі қиын
көптеген түйткілді мәселелер тұрған қазіргі уақытта бұл беделді
форумға Қазақстан Республикасының басшысы Н.Ә. Назарбаев
қатысып сөз сөйледі. Қазақстан басшысы саммит шеңберінде
«Әлем. XXI ғасыр» манифесін жариялады [6].
Бұл манифест Қазақстан басшысының Карнеги қорының штабпәтерінде АҚШ-тың қоғам және саяси қайраткерлерімен өткен
кездесуі кезінде жан-жақты талқыланған болатын. Манифесті
республика жұртшылығы ғана емес, халықаралық қоғамдастықта
зор серпіліспен құп алды [7].
Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың
«Әлем. XXI
ғасыр» манифесі БҰҰ Бас Ассамблеясы мен
Қауіпсіздік Кеңесінің ресми құжаты мәртебесін алды. Манифест
барлық мүше мемлекеттерге қолжетімді Біріккен Ұлттар Ұйымы
Хатшылығының электронды жүйесіне орналастырылды. Оған БҰҰ
Бас Ассамблеясы 70-ші сессиясының ресми құжаты ретінде
А/70818 тіркеу нөмірі және БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің ресми
құжаты ретінде S/2016/317 тіркеу нөмірі берілді.
Бір уақытта Қазақстан Республикасы Тұрақты өкілдігі
манифеспен Нью-Йоркте 2016 жылғы 4 сәуірде жұмысын бастаған
БҰҰ Қарусыздану жөніндегі комиссиясының 2016 жылғы
субстансивті сессиясының делегаттарын да таныстырды. Манифест
сондай-ақ, ресми құжат ретінде БҰҰ Бас Ассамблеясының
бірінші комитетінің және БҰҰ Қарусыздану жөніндегі
комиссиясының жүйесіне ресми құжат ретінде орналастырылды.
Еліміздің бас газеті - «Егемен Қазақстан» БҰҰ Бас
Ассамблеясының және Қауіпсіздік Кеңесінде манифеске осындай
ерекше мәртебе беру Қазақстан басшысының халықаралық
қауымдастықтағы мәртебесінің жоғары
екендігін көрсетеді
және соғыс пен бейбітшіліктің өзекті мәселелерін қамтитын оны
сақтау құндылығын көрсететін құжаттың күллі адамзат, қазіргі
әлем үшін аса маңызды екенін білдіреді - деп бағалады [7].
Қазақстан басшысы ұсынған манифестің БҰҰ-ның ресми
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құжатына айналып, жоғары мәртебені иеленуі - әлемдік деңгейдегі
маңызды оқиға деп бағалауға болады. Қазақстан үшін үлкен
мәртебе және зор құрмет болып табылды.
Қазіргі уақыттағы халықаралық саясаттағы күрделі ахуал,
санкциялық қарсы тұрушылықтар, тұрақсыздықтың жаңа
ошақтарының пайда болуы мен «созылмалы жанжалдардың» қайта
бықсуы ынтымақтастықтың жаңа пішіндерін іздеуге итермелеуде.
Қазіргі кезде Ауғанстандағы, Ирандағы, Йемендегі, Ливия
мен Сириядағы, Украинаның шығысындағы соғыс, Палестина
мен Израиль текетірестері әлемнің тыныштығын бұзып отыр.
Ал, IV Саммитте Н.Назарбаев алдағы 10 жылда осының
барлығын тоқтату бүкіл адамзатқа ортақ міндет екенін ескертті.
Саммитте Қазақстан басшысы адамзатқа «XXI ғасыр. Соғыссыз
әлем» кең ауқымды бағдарламасын жасау керектігін айтты.
Самит кезінде АҚШ-тың ядролық энергетика институты
Қазақстанның жаппай қырып-жоятын қаруды таратпау және атомсыз
әлем құрудағы танытқан белсенділігін, Халықаралық ядролық
отын банкін өз жерінде орналастырғанын жоғары бағалады.
Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаев пен АҚШ
Президенті Барак Обама ядролық қауіпсіздік пен таратпау саласында
бірлескен мәлімдеме жасады. Н.Ә. Назарбаев Ядролық қауіпсіздік
жөніндегі осындай саммиті Қазақстанда өткізу туралы идея ұсынды.
IV саммит барысында Қазақстан Республикасы Атом өнеркәсібі
«EXPO NIS-2016» көрмесінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ табиғи
уранды өндіру, дайын өнім күйіне жеткізу, оны есепке алу мен
бақылау және қорғау жүйелерімен таныстырды. «Қазатомөнеркәсіп»
ҰАҚ» АҚ қызметкері Рахат Мәдібековтың мәліметіне қарағанда
әлемде мұндай жүйе әзірше тек Қазақстанда ғана қолданылады
екен [8].
Н.Назарбаевтың «XXI ғасыр: соғыссыз әлем» бағдарламасы
бойынша әлемдік қоғамдастықтың 5 біртұтас іс-қимыл
алгоритмін төмендегідей айқындалды:
1.	Ядролық және басқа да жаппай қырып-жоятын қару
түрлерінен толықтай азат әлемге қарай дәйекті қадам.
2. XXI ғасырда соғысты тіршілікке қатер төндіретін
құбылыс ретінде дәйектілікпен аластай отырып, орнықты әлем
географиясын қалыптастыру қажет.
3. XXI ғасырда милитаризмнің жаһандық қауіпсіздікке қатер
төндіріп, кең ауқымды халықаралық ынтымақтастыққа кедергі
келтіретін әскери блоктар сияқты рудиментін еңсеру керек.
4.	Халықаралық қарусыздану үдерістерін жаңа тарихи
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жағдайларға бейімдеу маңызды.
5.	Соғыссыз әлем-бұл, бірінші кезекте, халықаралық қаржы,
сауда-саттық және даму салаларында жаһандық бәсекелестіктің
әділетті парадигмалары [6].
Н.Ә. Назарбаев: «XXI ғасырда адамзатқа өзін өзі
демилитаризациялау жағына қарай шешімді қадам жасау қажет.
Бізде мұндай басқа мүмкіндік болмайды. Бұлай жасалмаған жағдайда
планета радиоактивті материалдардың орасан зор тіршіліксіз
үйіндісіне айналады. Біздің планетамыз бірегей, бізде басқа ондай
планета жоқ және болмайды. Сондықтан адамзатқа «XXI ғасыр:
соғыссыз әлем» кең ауқымды бағдарламасы қажет», - деп батыл
талап қойып, нақты бағдар нұсқады [2].
Манифестің негізгі ерекшелігінің бірі-жаппай қырып жоятын
қарудан толықтай азат әлемге қарай дәйектілікпен ілгерілеу.
2015 жылы Қазақстанның
бастамасы бойынша БҰҰ
Бас Ассамблеясы осы мәселе шеңберінде жалпыға ортақ
декларация қабылдады.
Қазақстан Президенті жаһандық антиядролық қозғалыс құруды
маңызды міндет ретінде атады. Қазақстан бастамашылық еткен,
халықаралық қолдауға ие «АТОМ» халықаралық жобасы осы
мақсатқа арналған. Бұл Қазақстан атомды игеру мен оны бейбіт
мақсатта пайдалануда алдыңғы сапта екенін білдіреді.
Н.Назарбаев адамзатқа төндіретін қауіптерді көрсетіп қана
қоймай, оларды азайту мүмкіндік болса тоқтатудың жолдарын
көрсетіп жүр. Қазақстан басшысы үнемі өзара текетірескен қуатты
мемлекеттерге басу айтып, соғыс өртін тұтатуға құштарлық
немесе мәжбүрлік тудырып отырған мәселелерді бейбіт келісім
негізінде шешуге шақырады.
Қазақстан басқа республикалармен бірге 2006 жылы Орталық
Азияны ядролық қарудан азат аймақ деп жариялауға қол жеткізді. Бұл
әлемде ядролық қарудан азат 6-шы аймақ болып саналады [3, с.277].
Қазақстан басшысының Семей ядролық полигонын өзінің
жарлығымен жапқан 29 тамыз күні бірнеше жыл өткенде әлемдік
қауымдастықтың қолдауымен Ядролық сынаққа қарсы халықаралық
іс-қимыл күні болып бекітілгені белгілі. Содан бері Н.Назарбаев
бұл бағытта талай игі бастамалардың жаршысы болып келе жатыр.
2010 жылы маусымда Қазақстанда ядролық лаңкестікпен
күрес жөніндегі конференция өткізу туралы ұсыныс білдірді.
2015 жылдың 27 тамызында Астанада Қазақстанмен МАГАТЭ
арасында Төмен байытылған уран банкін құру туралы келісімге
қол қойылған болатын. Жобаның мақсаты - МАГАТЭ-ге мүше
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мемлекеттерге кепілді ядролық отын жеткізіп беру арқылы бейбір
атом энергетикасын дамытып, ядролық қаруды таратпай режимін
нығайта түсу еді [8].
Қазақстан Президенті Н.Ә. Назарбаев соңғы саммитте өзінің
тарихи манифесін ұсыну арқылы жаңа ғасырда өмір сүретін
жас ұрпақтың тағдырына әлем назарын аудартты. Осы тұрғыдан
алғанда Қазақстан басшысының ядролық қауіпсіздікке қатысты
саммиттердегі бітімгершілік бастамалары әлемге аса қажет жаңа
леп әкелді.
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РЕЗЮМЕ
В
статье
анализируются
основные
итоги
четырех
международных саммитов по ядерной безопасности и конструктивные выступления в них Н.А.Назарбаева, вызвавшие широкий
международный резонанс.
SUMMARY
The article analyzes the main results of the four Nuclear Security
Summits and N.A.Nazarbayev’s remarks, which have an international
resonance.
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ӘОЖ 502(574)
Б.Қ. Аққасов
Абай атындағы ҚазҰПУ-дың профессоры, тарих ғылымдарының
кандидаты
СЕМЕЙ ЯДРОЛЫҚ ПОЛИГОНЫНЫҢ ЖАБЫЛУЫНЫҢ
ТАРИХИ МАҢЫЗЫ
Аннотация
Мақалада Семей ядролық полигонының жабылуы мәселелері
қарастырылады. Сондай-ақ, полигондағы жүргізілген сынақтардың
адамдардың өмірі мен қоршаған ортаға тигізген әсері зерделенеді.
Полигонды жабудағы Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.
Назарбаевтың рөліне айрықша көңіл бөлінеді.
Түйін сөздер: Семей ядролық полигоны, БҰҰ Бас Ассамблеясы,
Херосима, Нагасаки, Невада Семей қозғалысы, атом бомбасы,
ядролық арсенал.
Биыл, яғни 2016 жыл Тәуелсіз Қазақстан халқы үшін мерей
той қуанышты жыл, себебі біздің тәуелсіз Елімізге 25 жыл, Семей
ядролық полигоны жабылуының 25 жылдығы, қазақтың көрнекті
саяси қайраткері Әлихан Бөкейхановты, 150 жылдығын мемлекет
көлемінде атап өтудеміз.
Соның ішінде қазақ халқына үлкен зардап әкелген Семей
ядролық полигоны сынақтарына, тарихи тұрғыдан қарайтын
болсақ, Қазақстан 1991 жылы дүние жүзіндегі ең ірі төрт
ядролық сынақ полигонының біреуін – Семей сынақ алаңын
жапты. 1991 жылы 29 тамызда Қазақстан Республикасының
Президенті Н.Ә. Назарбаев Семей ядролық полигонын жабу
туралы жарлыққа қол қойды. 40 жылдан астам уақыт бойы
жасалған атом бомбасының сынағы тоқтатылғанын әлемдік
қоғамдастық жылы қабылдады.
Қазақстан Республикасының Президенті Қазақстанда тіркелген
шетелдік дипломатиялық миссиялар басшыларын Ақордада
қабылдаған кезінде: «Биыл әлем Семей ядролық полигоны
жабылуының 25 жылдығын, Орта Азиядағы ядролық қарудың
азат аймақ туралы шарттың 10 жылдығын, сондай-ақ, ядролық
сынақтарға жалпыға бірдей тыйым салатын шарттың 20 жылдығын»
- атап өтетінін еске салды. Осы тарихи даталар – ядросыз әлемді
ілгерілетудегі күш–жігерді біріктіру үшін маңызды себеп. Ядролық
мемлекеттер бұл бағытта ең алдымен өздері үлгі көрсетулері
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керек. Әйтпесе, ядролық мәртебе алуға ұмтылған өзге елдерді
шектеуден ештеңе өнбейтіні анық. Егер әлем осылай дами беретін
болса, бұған жаңа ниеттенген мемлекет те ядролық қарауға ие
болғысы келетін ешбір күмән туғызбайды.
Жаңа кезеңде жер бетінде ядролық арсеналдың жиынтық
қуаты Херосимамен Нагасакиге тасталған бомбалардан 113 мың
есе артық екенін ұмытпаған жөн. Нұрсұлтан Әбішұлы: «Мен
ядролық қарусыздануды басты мақсат етуді ұсындым. Бізді БҰҰ
Бас Ассамблеясы қолдағанына, оның біз әзірлеген ядролық қарудан
азат әлем құру туралы жалпыға ортақ декларацияны үш ай бұрын
бекіткеніне қуаныштымын».
Көптеген ірі мемлекеттер, әлемдік қоғам, атом бомбасы
сынақтарының Қазақстан халқына, жер қыртысына, табиғатқа
келтірген зияны мен зардаптарының көлемін білмеуі таңданарлық
жәйт емес. Ол туралы Қазақстан БҰҰ–ға мүше болғаннан кейін ғана.
Елбасы: әлденеше рет сөз сөйлеп дүниежүзілік қауымдастықтың
назарына осындай күрделі, ғасырларға дер кезінде көңіл аудартты.
40 жылдан астам жасалған атом бомбасы сынақтарының
Қазақстан халқына әкелген зияны мен зардаптарына тарихи тұрғыда
тоқталуды жөн санадым.
Семей полигоны – КСРО ядролық сынақ полигондарының
бірі, аса маңызды стратегиялық объектісі болды. КСРО заманында
Қазақстан аумағында атом бомбалары сынақтан өтті. Ол үшін
арнайы 18 млн га жер бөлініп, Семей ядролық полигоны ашылды.
Бастапқысында адамдарға, жануарлар мен табиғатқа тікелей
зардабын тигізген ашық сынақтар жасалады. Сосын оларды жер
астына жасай бастады. Семей маңындағы радиациялық әсер
аймағында тұратын 500 мыңдай адам осы сынақтан азап шекті.
Осынау полигонның кемел инфрақұрылым: Курчатов қаласын
(Семей – 21), реакторлар кешенін, «Балапан», «Сары-Өзен», «Г»
(Деглеңдегі сейсмокшен), «Ш» («Тәжірибелік алаң» дейтін) сынақ
алаңдарын, толып жатқан басқа да ұсақ тәжірибелік алаңдарды
қамтиды. Семей ядролық полигонның осынау тәжірибелік
алаңдарында 456 ядролық жарылыс жасалды. Осынау сынақтар
атом қаруының қиратқыш қаруын айтарлықтай арттыруға ғана
емес, оның жаңа түрлерін де жасауға мүмкіндік берді.
Семей ядролық полигонындағы сынақтардың жалпы саны 456
ядролық және термоядролық жарылысты құрады. Олардың 116-сы
ашық болды, яғни жер бетіндегі немесе әуе кеңістігінде жасалды.
Семей полигонында әуеде және жер бетінде сынақтан өткізілген
ядролық заттардың жалпы қуаты 1945 жылы Херосимаға тасталған
атом бомбасының қуатынан 2,5 мың есе көп болды. 1949 жылғы
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29 тамызда таңғы сағат жетіде көз ілеспес жылдамдықпен ұлғайып
бар жатқан отты доп кенеттен жер денесіне қадалып, оны шарпып
өтіп, аспанға көтерілген. Отты шардан соң, сұрапыл қуат пен көз
қарастырар сәуле бас айналдырып жібергендей бір сәтте жер
қабығының ыстық күлі мен иісі көкке көтерілген. Жер лыпасының
ертең иісі қолқа атар түтіннің ащы иісін қолдан жасалған жел әпсәтте жан жаққа таратты. Таяу жерлердегі сирек ауылдарда
тұратын адамдар дір ете түскен жер мен жарты аспанды алып
кеткен от-жалынға таңырқап, үйлерінен қарап тұрған. Жалғыз түп
шөп қалмаған, түтігіп қарайып кеткен даланың тұл жамылғысы.
Жан-тәсілім алдында жанталасқан тышқандардың, қарсақтардың
кесірткілердің өлі денесі табылған. Жаңадан келгенде бұл
тозақты Семей ядролық сынақ полигоны ретінде белгілі №2
оқу полигонында РДС-1 (зымырандық көрсеткіш снаряды)
плутоний зарядтан жер бетінде сынақтан өткізу жарылысы деп
атады. Бұл КСРО-да тұңғыш атом бомбасының жарылуы еді.
Полигонда жаңа таталды жұлдықдың тууын Лаврентий Берия,
Сергей Курчатов, әскери бастықтар мен атақты ғалымдар, Кеңестік
атом бомбасының толып жатқан идеологиялық, идеялық және
техникалық аталары тасадан бақылап тұрды.
Семей ядролық полигонындағы сынақтардың адамдарға,
қоршаған ортаға әсері
Тұңғыш атомдық жарылыстың радиоаактивті өнімдері
аймақтың барлық елді мекендерін жауып қалды. Көрші қонған
әскери объектіде не болып жатқаны туралы титтей түсінігі жоқ
жақындағы ауылдардың тұрғындары радиациялық сәуленің
сұмдық дозасын алды. Халыққа сынақ туралы ескертілмеген де
еді. Ядролық жарылыстар туралы халыққа 1953 жылдан бастап
қана ескертіле бастады. Онда адамдар мен малды радиоактивті
заттардың таралу аймағынан уақытша көшіру, оларды қарабайыр
қорғаныш объектілеріне, орларға немесе кепелерге жасыру
көзделді. Алайда, жарылыстан кейін адамдар радиациядан
былғанған жерлердегі өз үйлеріне оралып отырды. Жарылыс
толқыны көптеген үйлер терезесінің шынысын ұшырып жіберген,
кейбір үйлердің қабырғалары қирады. Кейінірек сынақ алдында
уақытша көшірілген адамдар полигон жанындағы туған жерлеріне
қайта орала бастағанда, олардың көбісі үйінің орнын сипап
қалды, не қаңырап кеткен қабырғаларды көрді. Семей ядролық
полигонындағы сынақтардың әсері туралы алғашқы шын да
жүйелі деректер Қазақ КСР Ғылым академиясы жүргізген кең
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ауқымды медициналық-экологиялық зерттеулердің нәтижесінде
алынды. Зерттеулерді, ғылыми экспедицияларды профессор
Б. Атшабаров басқарды. Радиацияның адамға ықпалының
механизмі қазіргі кезде едәуір жақсы парықталған. Бұл орайда ең
қауіптісі-иондалатын радиацияның ықпалы гендік кодты даусыз
өзгерістерге соқтыруға мүмкін екендігі. 1949 жылғы алғашқы жер
бетіндегі жарылыстан бастап Семей және Павлодар облыстарының
радиациялық сәулеленудің ықпалына ұшыраған басқа аумақтардың тұрғындарының арасында сырқат санының ұдайы өсіп
келе жатқаны байқалады. Бұлар өкпе мен сүт бездерінің рагы,
лимфогемобластоз және басқа да қатерлі ісікті патологиялары.
Жалпы алғанда рак ісігі сынақтар басталғалы бері үш есе өсті.
Семей полигонына жақын нақ сол аудандарда жетілуіндегі әртүрлі
ауытқулар, тәндік және естік кемшіліктер әрқилы сәбилер дүниеге
ерекше көп келеді. Мамандардың айтуынша, соның бәрі нақ
қысқа мерзімді және қалдықты радиацияның кесірінен болатын
генетикалық мутациямен байланысты. Адамдар ғана емес, жер де
азап шегеді. Жылма-жыл радионуклидтердің жинала беруі жердің
құнарлығын азайтады. Жерде орасан зор микроэлементтер:
темір, мыс, магний және басқа металдар әртүрлі дәнді дақылдар
адам организміне сіңеді. Семей ядролық полигонында 19611962 жылдары әуеде және жер үстінде 50-дей ядролық бомба
сыналды, 1963-1988 жылдары жыл сайын 14-18 сынақ өткізіліп,
Жер астында барлығы 343 ядролық жарылыс жасалды. Осы
жарылыстың әсерінен радиоактивті шөгінділер жарылыс болған
эпицентрден бұлттар мен жел арқылы таралды. Сынақ жүргізілген
жерлерде радиацияның деңгейі 448 Бэр-ге жеткен. Семей
ядролық полигонында ауада және жер бетінде сыналған ядролық
зарядтардың қосынды қуаты Хиросимаға тасталған бомбадан
2,5 мың есе асып түсті. Сынақ аймағын радиациялық тексеруден
өткізгенде, ондағы радиоактивтік заттардың (цезий-137,
стронций-90, плутоний-239; 240, кобальт-60) мөлшері қалыпты
мөлшерден бірнеше есе жоғары екені анықталады. Зиянды
радиоактивтік заттар топырақты, суды, егістік жерлерді және
мал жайылымдарын ластады. Семей аймағының халқы сәулеге
ұшырау мөлшеріне қарай 3 категорияға бөлінеді: 1-категорияға
– жарылыс эпицентрінен 100-150 қашықтықта орналасқан Абай,
Бесқарағай және бұрынғы Абыралы, Жаңасемей, Шұбартау
ауданы мен Семей қаласы жатады; 2-категорияға - 150-300 км
жерде орналасқан Жарма, Аягөз, Бородулиха және бұрынғы Шар,
Жаңашүлбі аудандары кіреді; 3-категория эпицентрден 300 кмден әрі орналасқан Үржар, Көкпекті және бұрынғы Тастескен,
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Ақсуат, Мақаншы аудандарының тұрғындары медициналық
тексіруден өткізгенде тұқым қуалайтын ауруға шалдығуына
байланысты адамдарды, әсіресе жасөспірімдердің арасында ерте
қайтыс болу жиі кездесетіні анықталған. Сондай-ақ, қатерлі
ісік, сүйек тіндерінің аурулары, иммунды жүйелер мен қан
құрамының бұзылуына байланысты ауруға шалдыққандар көп.
1991 жылы 29 тамызда Қазақстан Республикасының Президенті
Н.Ә. Назарбаев Семей ядролық полигонын жабу туралы
Жарлыққа қол қойды.
Халықаралық Невада - Семей қозғалысы
Сутегілік құрылымы РДС-2 дегеннің қуаты жағынан соған дейін
болып көрмеген. Жарылысы 1953 жылғы 12 тамызда Семей ядролық
полигонының төңірегін тетірентті. Оның қуаты 480 килотонна
еді. Жарылыстан кейін пайда болған нарттай жанған радиоактивті
газдардың саңырауқұлақ секілді бұлты 16 километр биіктікке
көтерілді. Осы жарылыстан кейін радиусы ондаған километр болатын
жерде дала шөптері бірнеше күн бойы көгілдір сәуле шығарып
тұрды. 1955 жылы 22 қарашада ТУ-16А әскери бомбалағышы Семей
полигонының үстінен ұшып бара жатып, жаңадан жасалған қуаты 1,7
мегатонна болатын, термоядролық РДС-37 зарядын тастады. Бомба
бір жарым километрлік биіктікте жарылды. Бұл жарылыстың соққы
толқыны мен жер қабатының дірілі бүкіл дерлік Қазақстан аумағы
мен Ресейдің көршіліс аймақтарында сезілді. 1962-1989 жылдар
арасында Семей полигонындағы Дегелең тауының жер астындағы
шахталарында 340 жарылыс жасалды. Бұл арада жыл сайын 14-18
ядролық сынақ өткізіліп тұрды. Осынау жарылыстың салдарынан біп
көздері жартастардан құралған Дегелең тауы іс жүзінде қиыршық тас
үйндісіне айналды. Жер астындағы әрбір үшінші жарылыстан соң,
жарылыс нәтижесінде пайда болған жарықтар мен саңылаулардан
радиоактивті газ шығып кетіп жатты. 1989 жылы 12 ақпанда кезекті
жоспарлы ядролық сынақ өткізді. Үңгірлердің бірінде қуаты 70
килотоннадан астам ядролық заряд жарылды. Соның салдарынан
жер бетінде саңылаулар пайда болып, олардан екі тәулік бойы
радиоактивті газдар шығып жатқан. Содан пайда болған радиоактивті
бұлт 30 мыңнан астам адам тұратын аумақты бүркеді. Бұл аймақта
радиациялық фон 3000-4000 микрорентгенге жетті. Бұл көрсеткіш
қалыпты жағдайда санағанда 15-20 микрорентген болатын табиғи
радиациялық фоннан екі жүз есе асып түсті.
1989 жылдың ақпанында Семейдегі атом полигонын жабу үшін
күресті бастауға ұйғарған «Невада – Семей» қозғалысының алғашқы
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митингісі өткізілді. Оны басқарған – белгілі қоғам қайраткері, ақын
Олжас Сүлейменов. Сол жылдың 6 тамызында Семей облысының
Қарауыл ауылында ядролық қаруды сынауға мораторий жариялау
жөніндегі ұсынысты КСРО және АҚШ Президенттеріне үндеу
қабылданды. Онда былай делінген болатын: «Сайын даламыз
ядролық жарылыстардан қалтырап бітті, сондықтан да онда ары
қарай үнсіз қалу мүмкін емес. 40 жыл ішінде бұл арада мыңдаған
Хиросималар жарылды. Біз келешекті қауіппен күтудемі. Уайымсыз
отырып, су мен тамақ ішу, өмірге нәресте әкелу мүмкін емес болып
барады. Қазақстандағы ядролық қаруды тоқтату үшін, өз үйімізде
бейбітшілік пен тыныштық орнату үшін, өз құқықтарымыз үшін
күресу мақсатында біз «Невада-Семей» қозғалысын құрдық». Осы
уақытқа дейін үнсіз тығылып келген халық бір дауыстан «ядролық
қаруға жол жоқ!», «Сынақтар тоқтатылсын» деп мәлімдеді. Ядролық
сынақтардың қатері жөнінде барлық бұқаралық ақпараттары
құралдарында, телеарналар мен гезеттерде әңгіме бола бастады.
Түрлі елдердің парламенттері өз сессияларында қозғалыс ұрандарын
талқылап жатты. Радиациялық сәулелердің зардаптары жайлы
дәрігерлер мен ғалымдардың ашық әңгіме қозғауға батылдары жетті.
Бұқараның қысымымен Семей полигонындағы сынақтар саны азая
бастаған еді. Халықтың бастамасымен тұңғыш рет КСРО Үкіметі
ядролық қаруды сынауға тыйым салу – мораторий жасау туралы
Декларацияда ел ауағы ядросыз аймақ деп жарияланды. Қазақстан
Президенті Н.Ә. Назарбаев Семей полигонын жабу туралы Жарлық
шығарған күні – 1991 жылдың 28 тамызы. Сөйтіп тиянақтылық
пен елімталдық көрсеткен қазақ халқы өз мақсатына жетті: ең
үлкен полигон жабылып, атом қаруынан бас тарту әрекеті жасала
бастады. Семей полигоны жабылғаннан кейін Ресейдің, АҚШ пен
Францияның полигондарында ядролық қаруды сынауға мораторий
жарияланды. 1991 жылдың 29 тамызында Семей ядролық полигоны
жабылып, 1992 жылдың мамырында оның базасында Курчатов
қаласындағы Ұлттық ядролық орталық құрылды.
Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық
ұйымына (ЕҚЫҰ) мүше болғандығы және біздің басты мүддеміз де
еліміздің қауіпсіздігін қамтамасыз ету еді. Құрамында 55 мемлекет
бар осы беделді халықаралық ұйымның 1994 жылдың желтоқсан
айында Венгрия астанасы Будапештің өткен саммитінде Елбасы
Нұсрұлтан Назарбаев сөз сөйлеп, Еуропа мен Азия елдерінде
қауіпсіздікті қамтамасыз ету туралы өз ойын ортаға салды. Дәл осы
бас қосуда Қазақстан үшін тарихи шешім қабылданды. 1994 жылдың
6-желтоқсанында Будапешт қаласында 55 мемлекет басшысы
қатысқан саммитте АҚШ, Ресей, Англия, Украина мемлекет
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басшыларымен Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев
Қазақстанның ядролық қарудан қауіпсізді кепілдік келісіміне қол
қойды. Осыдан кейін 1995 жылы дәл осындай кепілдікті Қытай
Үкіметі де жария етті.
БҰҰ бас Ассамблеясының 70-сессиясының мінбесінен Елбасы
Нұрсұлтан Назарбаев: «Қазақстанның ядролық қаруды таратпау
рәсімін нығайту ісіне жүйелі үлес қосып келе жатқанын», - атап өтті.
Мәселен, 2015 жылы тамызда Астанада Төмен байытылған
уран банкін елімізде орналастыру жөнінде МАГАТЭ – мен арадағы
келісімге қол қойылуы маңызды қадам болғаны айтылды. Бұл
таратпау рәсімін нығайтуды, мемлекеттердің бейбіт атомды
дамытуға деген заңды құқықтарын жүзеге асыруды және ядролық
отынға кемсітушіліксіз қолжетімділікті қамтамасыз ететініне
сеніміміз мол.
2016 жылдың 1-сәуірі күні Вашингтонда ядролық қауіпсіздік
жөніндегі IV-Саммитте сөйлеген сөзінде Қазақстан Мемлекет
басшысы Нұрсұлтан Назарбаев: «Осыдан 25 жыл бұрын Семей
ядролық полигоны жабылған соң Невада (АҚШ) мен Қытай Халық
Республикасында сынақтар тоқтатылғанына назар аударды. Біз
бұрынғы полигон аумағындағы халықты сауықтыру және жер мен
суда залалсыздандыру жөніндегі жүйелі халықаралық көмек аясын
кеңейту мәселесін алға қойдық. Өйткені Қазақстан осы қасіретпен
жалғыз өзі бетпе-бет келіп отыр. Мен елдердің көшбасшыларын,
әсіресе Орталық Азия ядросыз аймағының кепілі саналатын
бес державаның басшыларын, сондай-ақ, ядролық жойылудың
суицидтік қатерін болдырмау жөніндегі әлемдік мақсатты
құптайтын мемлекеттердің мәртебелі делегацияларын полигонның
жабылуының 25 жылдығына арналған еске алу шарасына
шақырамын», - деді. Қазақстан Президенті: Біріккен Ұлттар
Ұйымы 29 тамызды, Семей полигоны жабылған күнді Ядролық
сынақтарға қарсы күрестің халықаралық күні деп жариялады.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1 Назарбаев Н.Ә. Мәңгілік ел. Ғасырға бергісіз жылдар – Астана:
Деловой Мир Астана, 2014. — 368 б.
2	Сұлтанов Қ. Қазақтың жаңа дәуірі - Астана : Елорда, 2010. 224 с.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются история закрытия Семипалатинского
ядерного полигона, а также воздействие на окружающую среду,
здоровье людей испытаний, проведенных на полигоне. Особое
внимание в статье уделяется роли Президента Республики Казахстан
Н.Назарбаева в вопросе закрытия полигона.
SUMMARY
The article discusses the history of closure of the Semipalatinsk nuclear
test site. As well as the impact on the environment and life test conducted
at the site. Also disscusses the role of President of Kazakhstan Nursultan
Nazarbayev in the matter.
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ЖАС ҒАЛЫМДАРДЫҢ ЗЕРТТЕУЛЕРІ
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ӘОЖ 94 (574): [321.1]
А.Т. Серубаева
ҚР БҒМ ҒҚ Мемлекет тарихы институтының
ғылыми қызметкері, тарих магистрі
ҰЛТТЫҚ ТАРИХЫМЫЗДЫ ЗЕРДЕЛЕУДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК
ЖӘНЕ САЛААРАЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ РӨЛІ
Аннотация
Мақалада ұлттық тарихымыздың ақтаңдақ беттерін жаңаша
методологиялық тұрғыда зерттеу мақсатында қабылданған «Мәдени
мұра», «Ғылыми қазына» және «Халық тарих толқынында» атты
мемлекеттік және салалық бағдарламалардың қосқан үлесіне талдау
жасалып, мақсат-міндеттері сараланып, жетістіктері мен нәтижелері
анықталды.
Түйін сөздер: «Мәдени мұра», «Ғылыми қазына», «Халық
тарих толқынында» мемлекеттік және салалық бағдарламалар,
салалық бағдарлама, тұжырымдама, қолжазбалар, жәдігерлер.
Ұзақ уақыт бойы кеңестік идеология шеңберінде дамып, қатаң
бақылауда болған ұлттық тарихымыз тәуелсіздікпен бірге жандана түсті. Ел егемендігінің алғашқы жылдарында төл тарихымызды жаңаша методологиялық тұрғыдан зерделеуге, ақтаңдақ
беттерді азайтуға деген мемлекеттің қамқорлығы басым болды. Атап
айтқанда, отан тарихын мектептерде, орта және жоғары оқу орындарында міндетті түрде оқыту, соған орай мемлекеттік стандарттар
мен бағдарламаларды дайындау, оқулықтар дайындау, тұжырымдама
әзірлеу сияқты нақты міндеттер алға қойылды.
Кез-келген мемлекеттің прогрессивті даму өрісі тарихи білімнің
шынайылығымен өлшенсе, ол әр елдің ғасырлар бойғы ұлттық
құндылықтарын сақтап қалуға бейімделген саясат белгілей білуіне
байланысты. Мемлекеттің білім саясаты болса жалпыға міндетті
стандарттар арқылы белгіленеді. Тәуелсіз Қазақстан Республикасында халықтың рухани тағдырын шешетін осы құжаттарды негіздеуде
кеңестік дәуірден қалған тарихи білімдік кедергілерді жоюға тура
келді [1, 35 б.].
1995 жылы «Қазақстан Республикасында тарихи сананы
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қалыптастырудың тұжырымдамасы» қабылданды. 1998 жылы
«Халық бірлігі мен ұлттық тарих жылы» жарияланды. Н.Ә. Назарбаев 1998 жылы 17 наурызда зиялы қауым өкілдерімен кездесуінде
сөйлеген сөзінде: «Жылдың аты осылай аталуы нені білдіреді? Бұл
Тәуелсіз Қазақстанның әрбір азаматы, ғасырлар тоғысында өзінің
арғы-бергі тарихи жолын ой елегінен өткізіп, кеше кім едік, бүгін
кімбіз, ертең кім боламыз? – деген сұрақтарға жауап беру. 2030
жылғы бағдарламаның да мақсаты экономика жағынан ойлайтын
болсақ осы емес пе? Бұл әрбір азамат туған елінің, туған халқының
тарихы ешкімнен де олқы емес екенін ұғынсын деген сөз. Бұл әрбір
азамат тарих қойнауына ойша тереңдеу арқылы өзінің ата-бабалары
қалдырған осындай кең-байтақ жердің лайықты мұрагері болуға
ұмтылсын деген сөз» деп тебірене сөйледі [2, 5 п.].
Ұлттық тарихқа стратегиялық тұрғыдағы көзқарасын Президент Н.Ә. Назарбаев 1999 жылы жарық көрген «Тарих толқынында»
атты кітабында баяндап, 2003 жылы Қазақстан халқына Жолдауында Президент бұрын-соңды болмаған «Мәдени мұра» бағдарлама
қабылдайтынын халыққа жариялады.
А. Сейдімбек: «...тарих туралы айтылар ойдың парқын бажайлау
үшін жалаң деректерді білу жеткіліксіз. Сонымен бірге, сол деректер туралы әр кезде айтылған ой-тұжырымдардан да хабардар болу
қажет. Онсыз кез-келген тарих туралы еңбек өзінен-өзі белгілі
оқиғалар мен хронологиялық деректерді қайталау сияқты болып
көрінеді. Әрине, гәп белгілі бір тарихи оқиғалар мен хронологиялық
деректердің қайталануында емес, сол белгілі бір деректерден әрбір
зерттеушінің өзінше ой-тұжырым жасай білуінде болса керек»
деп орынды айтқан [3, 5 б.].
Аталған мақалада ұлттық тарихымызды зерделеуге қосқан
«Мәдени мұра», «Ғылыми қазына» және «Халық тарих толқынында»
атты мемлекеттік және салалық бағдарламаларға талдау жасамақпыз.
Тарихымыздағы ақтаңдақ беттерді жойып, жоғалтқан асыл
мұраларымызды қайта қалпына келтіру мақсатында «Мәдени мұра»
мемлекеттік бағдарламасының қосқан үлесі зор. «Мәдени мұра»
бағдарламасының мақсаты жазба деректерді жинау және жариялау
болып табылады. «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы екі
кезеңді қамтиды. Бағдарламаның бірінші кезеңі 2004-2006 жылдарды
қамтыса, екінші кезеңі 2009-2011 жылдарды қамтыды.
Бағдарлама қабылданғаннан кейін төрт жылда тарих пен
мәдениеттің 51 ескерткіші қайта жаңғыртылып, Қазақстан
аумағындағы 39 қалашықта, қоныста, тұрақта, обалар мен
қорғандарда маусымдық археологиялық зерттеулер жүргізілді.
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Қытайға, Түркияға, Моңғолияға, Ресейге, Жапонияға, Египетке, Өзбекстанға, Арменияға, АҚШ пен Батыс Еуропаға 15 ғылыми
экспедиция ұйымдастырылып, Қазақстан тарихы, этнографиясы,
өнері жөнінде бұрын белгісіз болып келген 5000-ға жуық
қолжазбалар мен баспалық басылымдар табылды. Тек Қытайға
жасалған экспедицияның барысында Қазақстанның тарихы мен
мәдениетіне қатысты бұрын зерттелмеген манчьжур тіліндегі 3
мың, қытай тіліндегі 300, шағатай тіліндегі 60, ойрат тіліндегі
70 дерек табылды [4, 289 б.].
Аталған бағдарлама негізінде елімізде қазақ хандары мен
сұлтандарының Қытай, Қоқан, Хиуа және де басқа да көрші
елдердің басшылары арасында жүргізілген хаттары табылды. Осы
уақытқа дейін белгісіз болып келген қыпшақ тіліндегі жазулар
белгілі болып ғылыми айналымға қосылды. Сонымен қатар Орталық
Азиядағы ежелгі көшпелі халықтардың шаруашылық түріне,
антропологиялық түріне, тілдеріне қатысты табылған этнологиялық
деректер тарих ғылымына қосылған зор үлес болып табылады.
Қожа Ахмет Иассауи кесенесі мен Тамғалы археологиялық
кешені ЮНЕСКО-ның Дүниежүзілік Мұралар тізіміне енді.
Бағдарлама аясында 230 аталым кітап жарық көрді, олар тарих,
археология, этнография жөніндегі аса маңызды сериялар, жаңа
энциклопедиялық сөздіктер. Мемлекеттік бағдарлама тарихи-мәдени
мұраны қайта қалпына келтірумен ғана шектелмейді. Оның басты
мақсаты – қоғамдық санада оң өзгерістерге қол жеткізу және нақ
осы тұрғыда ол маңызды идеологиялық, жалпы мемлекеттік мәнге
ие болып отыр.
Бағдарлама аясында қомақты жұмыс атқарылды. Халқымыздың
мәдени мұрасын зерделеуге, сақтауға, қалпына келтіруге және
тиімді пайдалануға бағытталған шаралар кешенін іске асыруды қамтамасыз ету мақсатында, Қазақстан Республикасы Үкіметі
2007 жылы 10 желтоқсанда 2007–2009 жылдарға арналған
«Мәдени мұра» салалық бағдарламасын бекітті, ол Мемлекеттік
бағдарламаның қисынды жалғасы болып табылады.
«Мәдени мұра» салалық бағдарламасын іске асырудағы
2 жыл ішінде 16 тарих және мәдениет ескерткіштерінде жаңғырту
жұмыстары жасалды. Егер бағдарламаның алдағы кезеңі негізінен
аса ауқымды мәдени мұраны, соның ішінде, фольклор, салтдәстүрлерді зерделеу, ұлттық мәдениет үшін маңызы айтарлықтай
зор тарихи-мәдени және сәулет ескерткіштерін қалпына
келтіру, ұлттық әдебиет пен жазудың көпғасырлық тәжірибесін
жинақтау бағытындағы игі істермен сипатталса, оны одан әрі іске
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асырудағы мақсат – мол тарихи-мәдени мұраны қоғам игілігіне
айналдыруды қамтамасыз ету болып табылады [5].
100 томдық «Бабалар сөзі» сериясының жинағы, «Қазақтың 1000
әні», «Қазақтың 1000 күйі», «Қазақтың 50 батырлар жыры» атты жобалары жарыққа шықты. Қазақ тарихы мен мәдениетіне қатысты 500
мыңға тарта құжат шетелдердің кітапханалары мен мұрағаттарынан
әкелінді. Сонымен қатар Орхон ескерткіштерінің толық атласы жасалып, «Қазақстанның электрондық кітапханасы» және «Мәдени
мұра» ғаламтор – порталдары жүзеге асырылды. Сондай-ақ, тарих
пен мәдениетіміз үшін маңызды болып саналатын 73 ескерткіш қайта
қалпына келтірілген. Атап айтқанда, шетелдегі 2 нысан, еліміздің
12 облысындағы 19 ескерткіш, Дамаскідегі Әз-Захир Бейбарыс
сұлтан кесенесі, Каирдегі Сұлтан Бейбарыс кесенесі, кітапханасы
мен дәрісханасы және басқа да ғимараттарымен толық жөндеуден
өткізілген. «Мәдени мұра» аясында әл-Фарабидің Дамаск қаласында
жатқан жерінің қасынан әл-Фарабидің өмірі мен шығармашылығын
зерттейтін үлкен халықаралық орталық құрылысының жөндеу
жұмысы жүргізілді.
Мәселен, 2004-2011 жылдар аралығында Қазақ тәлімінің 30
ғасырды қамтитын 10 томдығын (редакторы және құрастырушы профессор С. Қалиев) шығару ісі үздіксіз жалғасып, өз нәтижесін берді.
Тарқатып айтар болсақ - «Жыр тағылымдары» (1 том), «Қарасөз
тағылымдары» (2 том), «Көне жазба мұралар тағылымы» (3 том),
«Хандық дәуірдегі (ХV-XVIII ғғ.) билер мен ақын-жыраулардың
тәлімдік ойлары» (4 том), «Қазақстанның Ресейге бағыну кезіндегі
ағартушылық-демократиялық ойлар» (5 том), «Кеңестік дәуірдегі
педагогика ғылымының қалыптасып дамуы» (6 том), «Мерзімді басылымдар тағылымы» (7 том), «Шетел ғалымдарының қазақ тәлімі
жөніндегі ойлары» (8 том), «Шетелдердегі қазақтар тағылымы» (9
том) және «Қазақстандық диаспоралар тағылымы» (10 том). Бұл
еңбектің ғылыми ізденушілерге де, ұрпақ тәрбиесімен айналысып
жүрген ұстаздарға да берері мол мәдени мұраның бастау бұлағы –
аса құнды дереккөзі болып табылады [6, 106-107 бб.].
«Мәдени мұра» бағдарламасын жүзеге асыруда «Қазақфильмнің»
де қосқан үлесі ерекше. «Ұлттық мұра» деректі фильмдер циклы бойынша 20 фильм жаңадан түсірілді. Киностудия тарихында алғаш рет жүргізілген жаңғыртудың нәтижесінде постөндірістің
барлық технологиялық топтамасы қалыптастырылып, постпродакшн
бойынша қызметтің барлық түрі тікелей «Қазақфильмнің» өзінде
көрсетілетін болды. Бүгінде «Қазақфильмде» өндірілген фильмдердің
сандық кітапханасы жасалып, киноқордағы «Қыз Жібек» бастаған
64

мемлекет тарихы

история государства

№ 2, 2016

фильмдер сандық негізге көшірілген.
Аталған бағдарлама аясында бүгінгі күні ежелгі және ортағасырлық
дәуірдің бірегей артефактілеріне, яғни көне қолжазбалар мен
жәдігерліктерге қол жеткізіліп, зерттелуде. Қазақ халқының басынан
өткен тарихи оқиғалардың сырын ашатын, бұрын-соңды кеңестік
ғылым әлеміне бейтаныс болып келген жазба дереккөздері шет ел
мұрағаттары мен қорларынан алынып, ғылыми айналымға енгізілу
үстінде. Ендігі кезекте осы жиналған деректерді заманауи ғылым
тұрғысынан объективті түрде зерделеп, деректанулық тұрғыда талдау жасау болып табылады. Сондай-ақ осы жинақталған құжаттарды,
мәдени, тарихи құндылықтарды бір ізге түсіріп, мектеп және жоғары
оқу орындарының бағдарламаларына енгізу уақыт еншісіндегі
мәселеле екені даусыз.
Келесі кезекте 2011-2013 жылдарға арналған «Ғылыми
Қазына» салалық бағдарламасы қабылданды. ҚР БҒМ «Ғылыми
қазына» атты салалық бағдарламасы аясында «Классикалық зерттеулер» және «Ұлы дала тұлғалары» сериясы атты сериялар бойынша зерттеулер, монографиялар жарық көрді. Бұл сериялардың
мақсаты – Қазақстан тарихының белгілі тұлғалары туралы білім
мен тарихи фактілерді көпшілікке тарату болып саналады.
2012 жылы Мемлекет тарихы институтының ғалымдары – Б.
Аяған, А. Ауанасова «Нурсултан Назарбаев и казахстанская модель
строительства государства (исторический аспект)», А. Қашқымбаев
«Ілияс Есенберлин», Ж. Қыдыралина «Әлімхан Ермеков» және
С. Дүйсен, Қ. Еңсенов «Жұмабек Тәшенов» атты кітаптарды Ұлы
дала тұлғалары сериясымен жарыққа шығарды.
2014-2016 жылдарға арналған «Халық тарих толқынында»
атты тарихи зерттеулер бағдарламасы қабылданды. Бұл бағдарлама
бойынша гуманитарлық ғылымдар бойша әртүрлі өзекті
тақырыптарда
зерттеу
жұмыстары
жүргізілуде.
Аталған
бағдарламалардың барлығы да ұлттық тарихымыздың ақтаңдақ
тұстарын зерделеп, тарихи санамызды негіздеп, еліміздің дамуына
үлес қосуда.
Мақаламызды қорытындылай келе, төл тарихымызды қайта
зерделеп, жаңаша пайымдауда үкіметтің қабылдаған мемлекеттік
бағдарламаларының қосқан үлесі зор екенін көруге болады. Аталған
бағдарламалар негізінде тарих ғылымының дамуына жол ашылып,
ұлттық тарихымыздың ақтаңдақ беттері азайып, бұрын белгісіз болып келген кезеңдері нақты деректер арқылы қайта зерделенді.
Ғасырлар бойы ұлттық тарихымызды сақтап келген тарихимәдени ескерткіштеріміз қайта қалпына келтіріліп, ел игілігіне
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жарауда. Тарихы жоқ ұлт болмайды, тарихын ұмытқан халықтың
тарих сахнасынан ерте ме, кеш пе кетері сөзсіз. Бұл дәлелденген
ақиқат. Қазіргі жаһандану заманында тарихымызды қадірлеп, оны
жас ұрпаққа аманат етіп қалдыру, баршамыздың міндетіміз болып
табылады. Тарих халықтың жады екенін ескерсек, болашақта да
төл тарихымызды дамытып, болашаққа жеткізуде мемлекеттік
қамқордың маңызы зор екені сөзсіз.
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РЕЗЮМЕ
В статье освещаются цели и задачи, достижения и результаты
государственных и отраслевых программ «Мәдени мұра», «Ғылыми
қазына» и «Народ в потоке истории» в изучении белых пятен национальной истории с помощью новых методологических подходов и
приемов.
SUMMARY
In the article considered contribution, aims and tasks, achievements
and results of the government programs «Cultural heritage», «Scientific
Treasure « and «People to the stream of history» in restoration of white
spots of pages of national history by means of new methodological
approaches.
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УЧАСТИЕ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ: ПРОБЛЕМЫ И
ПУТИ РЕШЕНИЯ
Аннотация
Участие молодежи в общественно-политических процессах является актуальным вопросом в контексте интегрирования молодежи в демократическую жизнь страны. Сельской молодежи Казахстана активно участвовать в политических процессах и принимать
решения на местном уровне препятствуют некоторые объективные
и субъективные факторы. Необходимо устранить или минимизировать влияние этих факторов, так как, ограниченные возможности
участия изолирует молодежь от политических процессов и развивает альтернативные формы влияния на принятие решения. В данной статье рассматривается участие сельской молодежи Казахстана
в общественно-политических процессах, факторы, препятствующие
молодому поколению принимать участие в принятии решении и в защите своих интересов на местном уровне. В статье рекомендовано
развивать институты местного самоуправления, усовершенствовать
избирательную систему сельских акимов в контексте расширения
участия сельской молодежи в политических процессах.
Ключевые слова: государственная молодежная политика, сельская молодежь, сельское управление, политическая активность
молодежи.
Молодость является переходным этапом развития человеческой
жизни, где индивиду необходимо уделять особое внимание для его
успешной социализации. Недостаточность внимания и условий для
молодежи затрудняет или замедляет их пути социализации, ограничивает возможности самореализации, и в таких обществах высока вероятность изоляции определенной части молодежи от политической
системы. Поэтому государство проводит молодежную политику, где
по разным направлениям определяет механизмы содействия молодежи в интегрировании в общество. Идеальная государственная молодежная политика (ГМП) должна помогать всей молодежи успешно
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пройти переходный период и начать взрослую жизнь. В Казахстане
последние годы наблюдается положительная тенденция в сфере ГМП:
увеличен объем финансирования и государственно-социального
заказа, принята Концепция развития молодежной политики, закон
о государственной молодежной политике, развивается институциональная структура государственных органов, работающих с молодежью.
Несмотря на все положительные тренды в сфере ГМП, необходимо доработать некоторые аспекты этой политики. Например,
развивать работу с сельской молодежью в контексте их участия в
общественно-политических и гражданских процессах, так как, некоторые объективные и субъективные факторы затрудняют или препятствуют сельской молодежи активно участвовать в общественнополитической жизни страны. Эти факторы:
• отдаленность сельских территорий от политических центров
и мест принятия решений;
• слабое развитие гражданских и политических процессов в
сельской местности;
• преобладание традиционных взглядов в сельской местности,
где не приветствуется активная общественная деятельность молодых
людей в присутствии взрослых;
• ограничение пути саморазвития и получения политического и
гражданского образования в сельской местности;
• недостаточная гражданская и общественная активность самой
молодежи.
Эти факторы во многих странах являются главными препятствиями участия сельской молодежи в общественно-политических
процессах. В Казахстане традиционные взгляды преобладают и отдаленность сел не только от центров принятия решения, но и друг
от друга составляют большие расстояния, поэтому актуальность вышесказанных факторов возрастает в разы. Кроме того, в случае Казахстана слабое развитие молодежных организаций и движений на
сельском уровне, возрастные цензы, требуемые с кандидата в органы местного представительного и исполнительного управления, пассивность институтов местного самоуправления, затрудняет участие
сельской молодежи в общественно-политической жизни страны и
реализации своих политических амбиций. Поэтому, можно предположить, что сельская молодежь Казахстана имеет меньше шансов
на участие в общественно-политических и гражданских процессах,
соответственно интерес к политике у большинства молодых людей
сельской местности ниже, чем в городе. К слову, ссылаясь на резуль68

мемлекет тарихы

история государства

№ 2, 2016

таты социологического опроса, Д.Калетаев выявил, что среди категорий молодежи, не интересующихся политикой, в большей мере
представлена сельская молодежь [1, с.85].
Слабая включенность казахстанской молодежи в политическе и
гражданские процессы отмечена и в международных рейтинговых
организациях.
«Индекс развития молодежи является глобальным индексом, в
котором представлены 170 стран мира. Индекс рассчитывается по 5
критериям, состоящим из 15 показателей: 1) образование (средняя
продолжительность обучения (в годах); расходы на образование в %
от ВВП; грамотность среди молодежи); 2) здоровье и благополучие
(смертность среди молодежи; употребление каннабиса; подростковая
беременность; распространенность ВИЧ-инфекции; употребление
табака); 3) трудоустройство молодежи (уровень безработицы среди
молодежи; общий коэффициент занятости молодежи); 4) участие молодежи в политической жизни (молодежная политика и представительство; грамотность избирателей; выражение политических взглядов); 5) гражданское участие (волонтерство; помощь нуждающимся).
Казахстан занимает высокое место (0,741) в рейтинге развития молодежи стран мира, находясь на 27 месте, что выше значений многих
стран с более высоким уровнем дохода, таких как Франция, Россия,
Турция и Швеция. Казахстан находится выше среднемировых показателей по критериям «образование», «здоровье и благополучие», «трудоустройство». По критерию «трудоустройство молодежи» у Казахстана значение 0,925, что выше, чем у лидеров рейтинга Австралии,
Канады и Южной Кореи. В то же время у Казахстана низкие результаты по критериям «участие молодежи в политической жизни» (0,167)
и «гражданское участие» (0,280)» [2, с.114].
В этом рейтинге соседний Кыргызстан занимает 19 место, его
позиция выше чем Казахстана и России (88 место) [3], несмотря на
то, что объем выделяемых средств государственному органу, ответственному за реализацию ГМП в Кыргызстане намного меньше (для
сравнения, в России бюджет центрального органа, ответственного за
реализацию ГМП составляет 681 млн $, а в Киргизстане 1.1 млн $)
[4]. Дело в том, что кыргызская молодежь имеет больше шансов на
участие политических и гражданских процессах, из-за этого их рейтинг выше Казахстана и России. Поэтому расширять участие молодежи в общественно-политических и гражданских процессах актуально и в контексте улучшение рейтинга Казахстана в международных
организациях.
Как было отмечено выше, сельская молодежь имеет меньше шан69
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сов на участие общественно-политических процессах, чем городская.
Рассматривая состав местных избираемых государственных органов,
авторы национального доклада «Молодежь Казахстана - 2014» [2,
с.157-158] отметили, что молодежь низко представлена в маслихатах
всех уровней. От всей численности депутатов доля молодых депутатов составила 1,76% (см. Рис.1), а доля молодых акимов (в возрасте от 25 до 30 лет) в избранном корпусе акимов городов районного
значения, сельских округов, поселков и сел Республики Казахстан,
не входящих в состав сельского округа (см. Рис.2) составляет – 74
человека. Это означает, что нужно развивать механизмы увеличения
количество молодых депутатов маслихатов и сельских акимов.

Рис.1 Национальный доклад «Молодежь Казахстана – 2014». с. 157.

Рис. 2 Национальный доклад «Молодежь Казахстана – 2014». с. 157.
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Одна из причин малого количества молодежи в должностях акимов сел, может быть связано с высокими требованиями к претенденту
на должность сельского акима. Согласно Указу Президента Республики Казахстан от 24 апреля 2013 года «О некоторых вопросах проведения выборов акимов городов районного значения, сельских округов,
поселков и сел Республики Казахстан, не входящих в состав сельского округа», «Кандидатами в акимы могут быть граждане Республики Казахстан в возрасте не моложе 25 лет, обладающие активным
избирательным правом в соответствии со статьей 33 Конституции
Республики Казахстан, отвечающие требованиям, предъявляемым
к ним Законом Республики Казахстан «О государственной службе»,
имеющие высшее образование и проживающие на территории соответствующей области» [5, с.12]. Требовать с кандидата быть не моложе 25 лет и иметь высшее образование ограничивает возможность
определенной части молодежи претендовать на должность сельского
акима.
Во-первых, согласно Конституции РК, депутатом маслихата может быть избран человек достигший 20 лет. Кроме того, во многих
развитых странах, активное и пассивное избирательное право для
всех избираемых должностей начинается с 18 лет: Австрия, Финляндия, Швеция, Дания, Германия, Испания, Нидерланды, Люксембург,
Португалия [6]. Поэтому, в целях расширения участия молодежи необходимо приравнять возрастное требование кандидата на должность
сельского акима с депутатом маслихата, снизив с 25 до 20 лет.
Во-вторых, требовать от претендента на должность сельского
акима иметь высшее образование противоречит демократическим
принципам и ограничивает право не только молодежи, но и взрослых категорий людей, по разным причинам не сумевших получить
высшее образование. В Казахстане согласно Конституции, кандидату на пост Президента не требуется наличие высшего образования,
поэтому считаем логичным убрать данное требование и к кандидату
на должность сельского акима. Главная задача сельского акима, это
умение найти общий язык с жителями данного административнотерриториального округа и его менеджерские качества.
Эти меры позволят молодым людям сельской местности, интересующихся политикой накопить опыта, выполняя работу местного
уровня, провести кампанию, вести диалог с народом и далее претендовать на более высокую должность.
Эксперты отмечают, что ограниченные возможности участия в
политической жизни изолирует молодежь от политических процессов и такое положение приводит к аполитизму, абсентеизму, безраз71
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личному отношению к происходящим общественно-политическим
событиям, недоверию к власти и т.д. Поэтому уполномоченные государственные органы должны уделять внимание тому, чтобы молодежь не была изолирована от общественно-политических процессов.
Общественно-политическая активность и социально-экономическое
положение молодежи определяет будущее страны. С этой точки зрения, участие молодёжи в политической и гражданской жизни страны
имеет важное значение. По последним данным в сельской местности
Казахстана проживают 2 082,4 тысячи молодых людей или 44,7% от
всей численности молодёжи республики [7, с.90-91]. Это показатель
того, что сельская молодёжь обладает большим демографическим потенциалом и последствия изоляции, почти половины молодежи страны, от активного участия в общественно-политических процессах
может актуализировать вышесказанные негативные факторы.
Другая причина развития механизмов участия молодежи в
общественно-политических процессах, связана с биологической и
психологической спецификой молодого поколения. Молодость – как
переходной жизненный цикл, когда происходит активные психологические и биологические изменения. Люди, входящие эту категорию
становятся активными субъектами общественно-политических и социальных изменений. Если посмотреть все общественные, политические и социальные волнения, происходившие в ХХ и начале ХХІ
веков, то можно увидеть, что во многих этих изменениях молодёжь и
молодежные движения сыграли ключевую роль. Из-за названных изменений в характере, молодежь склонна «бунтовать», «сопротивляться» против установленных общественных, социальных, культурных
норм в семье или в обществе [8]. Опыт таких общественных феноменов показал, что молодежь не будет мириться со своим (низким)
положением в политической системе и будет пытаться изменить его к
лучшему. Поэтому, развивать механизмы участия молодежи актуально в контексте сохранения стабильности в обществе.
По словам экспертов, преобладание чувства изолированности среди молодежи от общественно-политической жизни, развивает у них
альтернативные модели поведения. Они будут пытаться использовать
другие пути влияния на лиц, принимающих решения и некоторые из
этих методов не традиционны, и не совпадают с демократическими
ценностями. По словам европейских экспертов, новые формы участия молодежи — это [9]:
• личностно значимый (персонально важным);
• по проблемному вопросу;
• не институализированный;
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• горизонтальный;
• неформальный;
• ad hoc (для данного случая);
• менее связаны с традиционными социальными расхождениями (вопросами).
Кроме того, изолированность участия в политических процессах
и неспособность повлиять на ответственных лиц, может вынудить
молодежь искать решения своих проблем незаконными путями и воспользоваться услугами криминальных структур. Другое возможное
развитие в такой ситуации - молодежь будет пытаться достичь выполнения своих требовании через демонстрации, митинги и другие
формы общественного неповиновения. Чтобы не допустить развития
такого негативного отношения у мелодежи и желания продемонстрировать свою силу в неформальных и незаконных социальных
феноменах, необходимо направить энергию молодежи в правильное русло. С этой точки зрения, необходимо привлекать молодежь к
общественно-политическим и гражданским работам, это залог сохранения консенсуса в обществе. С другой стороны, увеличение возможности участия молодёжи в общественных и гражданских процессах,
актуально с точки зрения развития человеческих ресурсов. Развитие
человеческих ресурсов важно для будущего страны, поэтому необходимо открыть дорогу молодым гражданам страны, позволить им активно участвовать в работе местного управления и решения проблем
локального уровня, это будет способствовать им в приобретении необходимого опыта в работе с населением.
Активное включение сельской молодёжи в деятельность институтов местного государственного управления и самоуправления полезно в контексте трансформации села и развития сельских территорий [10]. Так как, молодёжь обладает качеством быстро принимать
решения в эпоху новых технологии и инновации, внедрение которых
поможет развитию сельских территорий.
Еще одна позитивная сторона развития механизмов активного
участия молодежи в общественно-политических процессах, это возможность сделать село привлекательным для молодежи. Если, село
позволит молодым людям сделать свою карьеру в органах местного
государственного управления и самоуправления и набраться опыта,
то часть молодежи, интересующаяся политикой может закрепиться
в селе.
Представленный анализ показал важность расширения участия
молодежи в общественно-политических процессах и на решение локальных проблем. Чтобы расширить способность сельской молодежи
73
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для участия в общественно-политических процессах необходимо реализовать несколько комплексных мер. Необходимо усовершенствовать избирательную систему сельских акимов и институтов местного
самоуправления. Следующая мера в этом направлении, это улучшение деятельности органов местного самоуправления. Эти институты
должны позволять сельской молодежи активно участвовать в решении местных проблем. Сегодня местное самоуправление не позволяет молодым людям активно участвовать в их деятельности. Таким
образом, необходимо уделять внимание увеличению численности молодых людей в сельских сходах, местных сообществах, можно организовать сообщество (совет) молодежи при сельском акиме.
Создание молодёжных общественных организаций с фокусированных на работе с сельской молодёжью, один из важных путей
вовлечения молодежи в общественно-политические процессы. Ведь
общественная организация привлекает молодежь к решению местных проблем, выражает взгляды молодежи в определенных общественных и социальных вопросах, организовывает молодых людей,
защищает их интересы. Таким образом, будет полезным увеличение
государственных социальных заказов, направленных на молодёжные
организации и НПО, работающих с сельской молодежью, чтобы стимулировать и поддержать их деятельность. Увеличить объем грантов
местных органов государственной власти, чтобы поддержать локальные молодежные организации и НПО. С другой стороны, необходимо развивать поощрительные меры для бизнес-структур, чтобы они
поддержали молодежные организации и финансировали молодежные
проекты.
Но все вышеназванные меры недостаточны для активного вовлечения сельской молодежи в общественно-политические процессы
и принятие решений местного уровня. Необходимо решить проблему инертности и нежелания самой сельской молодежи участвовать
в общественно-политических процессах. Нужно реализовать меры,
направленные на повышение политического и гражданского образования молодежи. Трудно получить такое образование в сельской
местности, где ограничены пути саморазвития; не развиты коммуникационные технологии (интернет, дистанционное обучение) и др. С
этой целью будет полезно организовать специальные семинары, вебинары и др. виды обучения, направленные на повышение политического образования сельской молодежи. Только тогда можно добиться
активного участия сельской молодежи и их развития.
В качестве проблем сельской молодежи, в первую очередь, называются социальные проблемы, такие как безработица, материальные
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трудности, недостаточность культурно-досуговых мест, трудности
получения качественного образования и др. Безусловно эти проблемы является актуальными для сельской молодежи, но актуальность их
участия в гражданской и политической жизни страны не менее важно. Последствия изоляции молодежи от общественно-политических
процессов развивает негативные тренды, поэтому нельзя допустить
такой процесс среди молодежи. Для активного вовлечения сельской
молодёжи в общественно-политическую жизнь необходимо реализовать комплексные меры. Эти меры включают: развитие институтов
местного самоуправления; усовершенствование электоральной и избирательной системы сельских акимов; увеличение грантов для НПО
и молодёжных организаций в сельской местности; организация специальных семинаров, вебинаров и др. видов обучения, направленных
на повешение политических и гражданских знаний молодежи. Таким
образом, государство может развивать человеческие ресурсы, дать
возможность для саморазвития молодежи и направить их силу на развитие сельской местности.
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ТҮЙІН
Елдің демократиялық өміріне ықпалдасуы тұрғысынан алғанда,
жастардың қоғамдық-саяси процесстерге қатысуы өзекті мәселе
болып табылады. Қазақстанның ауыл жастарының қоғамдық
үдерістер мен жергілікті деңгейде шешім қабылдауға қатысуына
бірқатар объективті және субъективті факторлар кедергі келтіруде.
Осы факторлардың ықпалын жою немесе әлсірету керек, өйткені
жастардың қоғамдық жұмыстарға қатысу мүмкіндіктерінің
шектеулілігі, олардың оқшаулануына және шешім қабылдауға
әсер етудің балама жолдарын іздеуіне жол ашады. Мақалада,
Қазақстанның ауыл жастарының қоғамдық-саяси процесстерге қатысуы, олардың жергілікті деңгейде шешім қабылдау мен
өз мүдделерін қорғауына кедергі келтіріп отырған факторлар
қарастырылады. Ауыл жастарының саяси үдерістерге қатысу
мүмкіндігін кеңейту тұрғысынан жергілікті өзін-өзі басқару
институттарын дамыту, ауыл әкімдерін сайлау жүйесін жетілдіру
ұсынылады.
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SUMMARY
Youth participation in political processes is a key issue in the context of
the integration of young people in the democratic life of the country. Some
objective and subjective factors obstacles to rural youth of Kazakhstan
to participate actively in political processes and local decision-making.
Limited opportunity of participation isolate rural youth from political life
or develop alternative models of influence on decision-makers; therefore,
this is necessary eliminate or minimize the impact of these factors. The
article discusses the problems of rural youth participation and protection
of their interests at the local level. The article recommends development
of local government institutions, improvement of local election system as
expansion of rural youth participation.
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Ш.Канжил
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразиялық Ұлттық Университеті,
тарих факультетінің 2-курс магистранты
МОҢҒОЛИЯДАҒЫ ҚАЗАҚ ДИАСПОРАСЫНЫҢ
ҚАЛЫПТАСУ ТАРИХЫ
Аннотация
Мақалада автор Монғолиядағы қазақ диаспорасының пайда болуы мен қалыптасуын жаңа көзқарас тұрғысынан талдауға алады.
Әсіресе, Алтай, Қобда бойындағы қазақтардың әлеуметтік өмірін
жаңа деректер арқылы ашып көрсетеді. Сонымен бірге, Монғолиядағы
қазақтан шыққан тұлғалардың қоғамдық-саяси қызметін көптеген
деректер негізінде нақтылап, тарихнамалық талдаулар жасалынған.
Сондықтан да Монғолиядағы қазақ диаспорасының пайда болуы мен
қалыптасуын және оның отан тарихындағы алатын орнын саралап,
ашып көрсету үшін әлі де зерттей түсу қажет деп есептейді.
Түйін сөздер: Жаңа заман, Ү.Ақыт, Г.Е.Грумм-Гржимайло,
Бұрхан Шахиди, Алтай, Қобда, Монғол Халық Республикасы, Цин
империясы, Ресей империясы және т.б.
Қалбадан Алтайға қарай баяу жылжыған Абақ-керейдің алғашқы
көші Ертіс өзенінің оңтүстік аңғарын өрлеп келіп, Зайсанның
оңтүстік тұсында екі айырылғаны тарихтан белгілі. XVІІІ ғасырдың
60 жылдарының соңын ала Ертіс, Алтай тауының батыс-оңтүстігіне
қоныстанған Абақ-керей тайпаcының кейбір ру бөліктері ең алдымен Алқабек, Білезік, Қаба өзендері бойын мекен етіп, Сауыр тауы,
Бурыл тоғай өзені алабына мал отарлатып жүріп, бұл өңірдің боc
жатқанын көреді. Алқабектен Ертісті өрлей иен түсіп кеткен жерлер
қазақтардың мекен етуіне өте қолайлы екендігі айқын еді. 1770 жылдан Қарақас, Шеруші, Молқы, Жантекейдің Шүйіншәлісі Алқабектен
өрлей Білезік, Қаба, Буыршын өзендері алқабына орналасады. Осы
бағытпен жылжыған қазақтар біртіндеп ілгерлеп, Қыран өзенінің
құйғанына дейін жетеді. Ал, XVІІІ ғасырдың соңы ХІХ ғасырдың
алғашқы ширегінде қазақтың бұл рулары шығыста Қу Ертістен
өткен еді. Ертістің оңтүстігімен жылжыған қазақтар Сауыр тауының
солтүстігі мен Ертіс өзені аралығын мекен етіп Үліңгір көліне жетті.
Абақ-керей тайпаcының үшінші бөлігі Зайсан, Кендірлік, Көкпектіні
мекендеді. Абақ-керей рулары Қалба тауынан шығысқа жылжып
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Шіңгілге дейінгі кеңбайтақ Алтай өңіріне қайта қоныстануға жарты
ғасырдай уақыт кетіп, 1820 жылдарға дейін созылды. Бұл өңірлерге
қазақтардың қоныстануы оңай болмады. Қазақтар ірге тебуіне қарсы
сан алуан әрекеттерді бұрын қоныстанушы монғол т.б. ұлттармен
қатар цин үкіметі жасап отырды. Оғанда мұқалмаған қазақтар тіпті
күш қолдануларға қарамастан Алтай өңіріне ілгерледі. Цин үкіметі
1822 жылы 4000 атты әскер жіберіп, көш алдындағы қазақ ауылдарын қырғындап, кері қайтарғанымен 1839 жылы мұнда қайта оралады. Бұл жолы монғол қуғындаушыларына күйрете соққы берді де,
Бұлғын өзені бойына ірге тепті. Сөйтіп, қазақтар ХІХ ғасырдың 30
жылдары кезінде бабаларының ежелгі мекенінің басты бір бағыты
Алтай өңіріне жаппай қоныстанды.
XVІІІ ғасырдың соңынан ХІХ ғасырдың басына дейін Абақкерей рулары Алтай тауының оңтүстігімен Зайсан, Маңырақтан бастап, Сауыр тауының солтүстігі мен Ертіс аралығы, Үліңгір көліне
дейінгі Алтай тауының құнарлы өңірін бір ғасырдан астам уақыт
іргесі бөлінбей мекен етіп отырды. Осы дәуірде олар Ертістің Қаба,
Буыршын, Қыран, Қара Ертіс, Бал Ертіс, Қу Ертіс қатарлы салаларын, Үліңгірдің батысындағы қос Шіңгіл, Бұлғын өзені сағаларымен
Кенерлік, Сауыр, Сайхан өңірлерін қыстап, Алтай тауының күнгейін
жайлап-күзеп жүрді. Абақ Керейлердің руларының Қобда бетіне
өтерден бұрыңғы Алтай өңіріндегі орналасуы мынадай еді: Жәдік,
Жәнтекей, Шеруші рулары Қаба, Буыршын, Ертіс өзені бойында болса, Шұбарайғырлар Қабада; Қарақастар Түрген, Көктоғай, Шіңгіл,
Бұлғын тұсында, Көнсадақтар мен Жастабандар Ертіс бойында, Шимойындар Бурылтоғайда, Сарбастар Бұлғында қоныстанып отырған
[1, 68-69 б.].
ХІХ ғасырдың соңына дейін Алтай тауы өңіріндегі Абақ-керей
руларының қоныстануында елеулі өзгешелік болмағанымен, 18601870 жылдардан басқа өңірлерге қоныс аудару - миграция бой көрсете
бастайды. Осындай қоныс аудару — Абақ-керей рулары тарихындағы
елеулі оқиғалардың басы болып, соның нәтижесінде олардың
тағдыры сан алуан бағытпен өрбіп, ілгерлеуіне негіз болады. Сондай
қоныс аударудың басты бір бағыты - солтүстікке - Алтай тауының
теріскей беті - Қобда өңіріне қарай жылжиды. Бұл өлкеге қазақтар
бұрын уақытша көшіп келіп жайлап қайтатын. Ал, біраз жылдан
соң кейбір ауылдар қыстап қалатын да болды. Сонымен Алтайдың
теріскейі-Қобда бетіне қазақтардың біржолата қоныстануы басталды. Бұл оқиға - Абақ-керей руларына негізделген қазақ халқының
өзіндік тобы қалыптасуы мен дамуының басы еді.
Г.Е.Грумм-Гржимайло «Орта жүз Керейлердің көптеген рула79
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ры XVІІІ ғасырдың екінші жартысының басында Алтай жеріне
көшіп келген және осы ғасырдың 60-70 жылдары біршама шығысқа
қарай өтіп мекендейтін болған» [2, 101-102 б.] – десе, Г.Н.Потанин
«Қазақтар Алтайға келіп, XVІІІ ғасырдың 70-80 жылдарында Қара
Ертіс бойымен Тарбағатай, Сауыр тауының солтүстігімен Алтайдың
оңтүстігін мекендейтін болды» [3, 101-102 б.].— деп жазады. XVІІІ
ғасырдың екінші жартысынан соң әр түрлі себептермен әсіресе,
шаруашылық жайына байланысты «керейлерге Алтайдағы Ертіс
пен Қыран өзенінің маңы тарлық ете бастады. Керейлерге шығысқа
қарай, немесе, батысқа қарай жерін кеңейте түскеннен басқа шара
қалмады» [3,2 б.].
Алтай аймағы, батыс Моңғол өңірі Қобда өлкесіне
қарайтындықтан, ол кезде, қазақтар Қобда бетіне өтіп
қоныстануына шектеу жоқ оңтайлы мүмкіндік болды. Қобда
бетіне қазақтар қоныстануына әртүрлі факторлар әсер еткені
белгілі. Ал, Ц.Жамсрано «Қазақтар алғаш Алтайдың арғы жағына
сиыспағандықтан бергі бетінен кеңістік жер іздеп келген сияқты»
[4, 59 б.],- десе, Г.Е.Грумм-Гржимайло «өткен ғасырда Қара
Ертістің бойынан басталған жер дауы керейлерді мұнда (Қобда)
келмеске шарасыз еді» [4, 60 б.],—деп жазады. Шындығында, ол
кезде байтақ өлкеге иелік еткен өріс-қонысы жеткіліксіз емес еді.
Олар бір ғасырдан астам Тірлік еткен кеңістіктің айналасына таныса келіп, кең жерлерге, елі сирек, шұрайлы өлкелерге көз тігіп,
онда алғашында уақытша болып, барлау, қорытынды жасай келіп
соңында тұрақтап қалды. ХІХ ғасырдың соңғы ширегінде Абақкерейлер Тянь-Шанның солтүстігіне, шығыста Баркөлге қарай
ыдырай көшіп тірлік ету кеңістігін ұлғайтқан кезде бір бөлігі Алтай тауының теріскейі - Қобда өңіріне ірге тебеді. Біраз жылдан соң олардың алды тіпті Ресейдің Шүй өңіріне дейін жетті.
Сөйтіп, қазақтардың бұл өлкеге қоныс тебуін жаңа қоныс іздеу,
немесе, көші-қон ретінде қарауға келмейді. Себебі, қазақтар Батыс Алтай тауынан қос Шіңгілге дейін созылған Алтай тауының
күнгей бетін жаппай мекен етіп, солтүстігіне әрбір асуы бар жерлермен асып, жайлап, қыстап отырды. Қобда бетіндегі қазақтар
бұл өлкеде де өз мекендерін тағыда ұлғайта беруі сонау 1758
жылдан «ежелгі ата мекенге бет бұрған қазақ миграциясының
толқыны әлі де толастамағанының бір көрінісі болды. Бұл сырттай қарағанда «жайылым іздеу», «жер дауы» т.б. түрінде болса
да саяси, қоғамдық, тарихи сипатымен өзіндік себебі бар оқиға
болмақ.
Қобда бетіне мекендеген қазақтар — Өрмегейті, Даян,
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Құрымты, Шегіртай, Жалғыз ағаш, Бұлғын асуларын асып,
соларға жапсарлас өлкелерге тұрақтады[2, с.89]. 1959 жылы БаянӨлгий аймағы қазақтары арасынан көне көз қариялардан жазылып
алынған естеліктерде көптеген деректер келтіріледі. Мәселен,
Салданбайұлы Мәсели сол жылы өз әкесі 100 жаста екенін, ол 7 жасынан Қобда бетінде тірлік еткен деп айтқаны, 1863 жылға сәйкес
келеді. Оның мәлімдеуінше, әуелі Жәдік руының Құлыбай деген
адамы бастаған ауылдар, артынан Өжеке төре, Сұмдайрықпен
асып келді» [5, 195 б.],- деген. Өжекеден бір жылдан соң көптеген
қазақ ауылдары Даян көлінің Шүмек деген жеріне қоныстанады.
Бұлар негізінен Шерушінің Кәрібай, Рысбай, Жылқышы, Базарқұл
Көбеш батыр ауылдары болса керек-ті. Кейбір зерттеушілер
1841—1851 жылдар аралығында бұл өлкеге шеруші, жантекей,
молқы руларының тұрақтана бастаған деп көрсетеді. 1959 жылы
Тұлба сұмындық Тоғызақ деген кісі, сол жылы әкесі 121 жасқа
келіп отырғанын, ол мұнда 13 жасында келгеннен бері 108 жыл
өткенінің куәгері екенін айтуына қарағанда әкесі 1838 жылдан
осы жерде мекен еткені байқалады [6, 36 б.]. Дэлүүн сұмындық
Халипаұлы Тақырдың айтуынша, Дэлүүн өлкесіне қошақ
(молқының бір атасы), қарақас руларынан келгеніне сол жылға
дейін 121 жыл өтті дейді. Есілбай деген адам бастап келген қошақ
ауылдары 1835 жылдан қоныстанғанын байқауға болады. Буянты
сұмын тұрғыны, ұраңқай текті Бадрах деген кісіде 1959 жылғы
берген мәлімдемесінде бұл өлкеге қазақтар қоныстанғаннан
бері 130—140 жыл уақыт өтті дейді [6, 36 б.]. Бұған қарағанда
қазақтар шамамен 1819 жылдан қоныстана бастағаны байқалады.
Қобда бетіне қазақтар алғаш рет ірге тепкені туралы жоғарыда
көрсетілгендей әртүрлі деректер болғанымен, қоныстанған жер
көлемі ұлғайып, жан саны өсіп, тұрақтанып, шоғырлана бастаған
мерзімін XVІІІ ғасырдың орта шені деп қарауға болады. Г.Н. Потанин 1876—1877 жылы осында келген соң былай деп жазады.
Ол «қазақтар бұл жерге мекендегеннен бері біз Қобда қаласына
келгенге дейін 6—7 жылдан асқан жоқ» [3, с.34-35], — дейді.
1903 жылы осы өңірдегі қазақтар арасында болған Г.Е. ГруммГржимайло «қазақтар өткен ғасырдың 60 жылдарының соңын
ала Алтай тауын асып келіп мекен етіпті» [4, с.413.]. дейді. Ары
қарай, «Олар өткен ғасырдың алпысыншы жылдарында Алтай
тауының жоталарына табан тірей бастағанды. Енді, міне, олардың
көшінің алды Қобда мен Буянтыға ілініпті» [2. с.413], — дейді.
Ол қазақтар Сақсай мен Дэлүүн қойнауы, Тиектінің қабағында
қоныстанып отырғанын көреді. Сөйтіп, қазақтар Қобда бетіне
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алғаш асып қоныстағаннан соң шамамен 50 жыл өткенде, XVІІІ
ғасырдың ортасында көзге түсе бастағанын көптеген деректер дәлелдейді. Қазақтар бұл өңірде мал жайлымына жарамды,
халық сирек қоныстанған жерлерге, Алтайдан асып түсетін асулар маңында белгілі мөлшерде жер иеленіп, мекен етті. Даян
көлі, Сұмдайрық өзені маңынан, Дэлүүн, Бұлғын өзеніне дейінгі
жерлерді мекендейді. Біртіндей қазақтардың жан, мал саны өсіп
қонысының көлемі ұлғая түсті. Ұранхайлар «Алтайдың солтүстік
жағындағы Сақсай өзені бойы, Даян мен Дала көлдің маңындағы
біраз жерді қырғыздарға (қазақтарға — Ш.К. ) беріпті» [3, с.3435],- деп жазады Г.Н. Потанин. «Ол, ары қарай, бұрын бұл өлкені
мекенденіп алған ұраңқайлар мен қазақтар арасында жер дауы болып, қазақ билері Цин үкіметіне арыз жолдап, Қобда өлкесіндегі
мекендері заңды екенін көрсетті. Бірақ, цин үкіметі қазақтарды
Қобда өлкесіне өтіп қоныстауына рұқсат бергенімен, мекендейтін
жер туралы анық шешім шығармаған еді» [3, с.2], — деп жазады.
Қазақтар 1867-1870 жылдары Алтайдан Қобда бетіне қарай
топ-тобымен ағылып, ру-руымен көптеп келді. Көбеш батыр
бастаған Жәнтекей рулары Сұмдайырық, Өрмегейті, Шегіртай
қатарлы шекарамен жапсарлас өңірлерден өтіп, біршама бойлап кетті. Онан солтүстікте Жылқышы бастаған Шеруші рулары қоныс теуіп, жергілікті ұраңқай төрелерінің жер, жайылым
жалдап алды. 1890 жылдары шамасында Шұбарайғыр, Қарақас,
Молқы қатарлы рулары тобымен келіп жетті. Қазақтардың
бұлайша топ-тобымен келіп қоныстануы жергілікті халық
арасында қайшылықтарға апарды. Сондықтан 1895 жылы
цин үкіметінің Қобда қаласындағы билеушісіне қазақтар
түйе бастаған «тоғыз тарту» етіп, өздері ірге тепкен жерлерін
куәландырып, заңды түрде қоныстанушы құқығын тануды
өтінді [1, 68-69 б].
Қазақтарды кері шегеруді ойлаған ұраңқайлар өз төтелерінен
цин үкіметінің рұқсатынсыз, заңсыз жалдама алып, жаңжал
шығарып отырсада оңды нәтиже шықпады. «Бірақ осындай
шектеулер де қазақтардың шығысқа жылжуын тоқтата алмады.
Мен оларды 1903 жылы Сақсай, Дэлүүн өзенінің бойында
кезіктірдім», — дейді Г.Е. Грумм-Гржимайло [2, с.414].
Бұл өлкеде қазақтар қоныстана бастаған кезден Қобда өзенінің батыс, солтүстік батыс жағындағы Даян, Сырғалы көлдерімен Сақсай,
Буянты, Дэлүүн өзендері бойына қыстап, жайлап, ұраңқай, тувалармен
аралас қоныстанды. «Қазақтар Қобда өзенінің бойын қыстап, маусым
мен шілде айларында биік таулы жондар мен Сырғалы, Даян көлдері,
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Сақсайдың құйғаны, жалғыз ағашқа жайлайды» [7, с.2],—деп жазады
В.В.Сапожников 1906 жылы. Жоғарыда атағанымыздай, ұраңқайлар,
«Жыл сайын жер жайылымның ақысына әр жүз мал басынан бір түйе,
жылқы, қой, сиыр жинап алып, қазақтарға егін еккені үшін ақы алып,
алым-салыққа қосып керектеніп, ел жер байлығына сүйеніп жан сақтап
бірталай жыл болды» [8, 121 б.]. Соңынан қазақтар Сұмдайрық өзенін
құлдап, оның құйғаны, Хотан, Құрған көлдерінің шығысындағы тауларды қыраттап, Борабұрғысын тауының бөктерімен Қобда өзеніне
қосылып, онан Қарағайты тауына жетіп, батыс, шығысқа бет алады.
Қарағайты, Қаракөл басы, Цэнгэл Хайрхан тауының желкесі арқылы
Борабұрғысын, Сақсай өзені түйілісінен қиыс аяқ жағынан Сақсай
өзенін өтіп, Алтай жотасының саласы, Асхи тауын жоталап, Дала
көлдің шығысы мен Сарыалағаз көлінің маңынан Алтай тауы асуларына дейінгі жерлерді 1870 жылдарға дейін мекен етеді [9, 35 б.].
1870—1905 жылдар аралығында Қобда бетіндегі қазақтардың
қонысы едәуір кеңіді. Бұл кезде қазақтар Бес Боғданың шығысынан
Аққолдың бойын құлдап, Қобда өзеніне жетіп, оның бойымен
төмендеп Сақсайдың құйғанына жетіп, Сақсай өзені бойымен
өрлеп Жилбертқо, Асхи жоталары, Далакөл, Суықкөл, Сайыр тауы,
Дөрекөл, Боршауқар [Сұршоқы], Тиекті, Көксерке, Дундгол арқылы
батыс солтүстікке бетке алып Дэлүүн өзені, Бүркіт тауынан Ақуынты,
Хуурай кезеңі, Түбшін көлді басып, Моңғол Реcпубликаcы, Қытай
шекара сызығына дейінгі жерлерді иемденіп қоныстанды. Сонан,
1911 жылдан қазақтар қуғын-сүргінге түсуіне байланысты көптеген
жерлер бос қалып, 1913 жылдан олар бұрынғы мекендеріне қайта
оралды [10, 35 б.]. Ресейге қарасты Шүй өзені бойын мекендеген
қазақтарға 1912-1913 жж «Жалама айдаған» осы оқиғаның салдарынан ауып барып қосылған. Алайда олардың көбі қайта оралып келген
[1, 70 б]. Кешікпей Моңғолияда 1911 жылдың соңында цин үстемдігі
жойылып, тәуелсіздігін жариялаған кезде ондағы қазақтар Моңғол
мемлекетіне бодан болуға тілек білдіреді. Сол өтінішті Боғда үкіметі
1917 жылдың 22-наурызында ресми шешім қабылдап, батыс өлкедегі
қазақтар жекедара аудан түрінде әкімшілік бірліген топтастырып,
оның билеушілерін қазақтардың өздерінен сайлады [1, 70 б].
Ал, 1930 жылы қазақтардың талап тілегі бойынша Монғол Халық
Революциялық Партиясының Орталық Комитеті мен үкімет қаулы
қабылдап, Дэлүүн, Қоңырөлең, Хатуу, Өлгий, Орогтының басы
және оңтүстік батыс жағынан шекараға дейінгі жерлерді қазақтарға
қоныстануға берді [9, 36 б.]. Сонымен қатар, қазақтар Моңғолияның
басқа аймақтарына да мекендей бастады.
1940 жылы Баян-Өлгий қазақ аймағы құрылуы нәтижесінде
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қазақтардың жерінің көлемі 45,8 мың шаршы шақырым болып қалыптасты. Баян-Өлгий аймағы географиялық жағынан
Монғолияның батысынан баcтап, Шығыс Қазақстан өңіріне,
солтүстігінде Ресей, оңтүстігінде ҚХР-сы мен іргелес жатыр. Пайдалы қазбалары мол, алтын, күміс, вольфром өндіріледі. Даян, Тұлба,
Қаракөл, Далакөл, Дөрекөл, Суықкөл сияқты үлкенді-кішілі 20-дан
астам көлі, 400-ден астам өзен бар, әртүрлі аңмен құсқа бай өлке.
Баян-Өлгий қазақтары әр бір жылдары, қилы-қилы себеппен
Шығыс Қазақстан, Ресейдің Қос-Ағаш ауданы, Шығыс Түркістаннан
келген ағайындармен толығып отырды. Өзінше тірлік кешіп жатқан
олар бауырластарына пана болды. Мәселен, 1916, 1920, 1932
жылдарғы нәубет салдарынан Қазақстаннан көптеген отбасылары бас
сауғалап келді. Ал, 1932 жылы Шығыс Түркістанның Хами өлкесінде
болған дүнген көтерілісіне қатысқан Баркөлдегі қазақтардың тобы
жәдіктің Ақытышбай, Хатшыбай, бас имам Дөңтай Қожамбетұлы
(1878—1938), Шақабайдан Нұрғали, Базарқұлдан Әбден, Сарыбастан
Қызылбай, Тасбикеден Ыбырайлы, Рамазан, өзбектерден Тұрахи,
Хисамхин бастаған ауылдар Моңғолияға өтуге тілек білдіріп, 7 адам
елшісін келтірді. Себебі, дүңгендермен бірге 10-нан астам жыл гоминдан қытайларына қарсы күресіп, соңында дүңгендер кері кетіп
қалғандықтан қазақтарға қыспақ түскенді. Олардың ауыр жайын еске
ала отырып, Монғолия үкіметі шекарадан өтіп келуіне ризашылық
білдірді. Сөйтіп, Говь-Алтай аймағының Элст Манхан деген жеріне
1000 түтін қазақты Омжан бастап көшіп келеді. Көбі жантекей, аз
бөлігі сарыбас руынан еді. Олар шекара бойында ірге теуіп, көшіпқонып жүрді. Алғаш келгенде үкімет тарапынан әрбір үйге бір шәй,
бір дааламби (қаттама бұл) т.б. қажетті зат-бұйымдармен көмектесті.
Ал, 1934—1935 жылдары Шыңжан билеушілері бұл 1000 түтін
қазақты қайта көшіріп алуға әрекет жасағандықтан Барлық тауында
жайлап отырған қазақтарды Моңғол үкіметі әскер күшімен айдап, көбі
Говь-Алтай аймағының Шарғын Говь деген жеріне, Дөңтай бастаған
100 түтін, Айдан Омжанұлы, Қазанбай бастаған ауылдарды Дарвиге
(Қобда аймағы) әкелді. Онда қазақтарды жеке әкімшілік бірлігі етіп,
қазақ мектеп ашылып, бастығына Қожамибетұлы Дөңтай сайланады. Соңында, Қ.Дөңтай мен О.Айдан арасында келіспеушілік болып, Дөңтай 300 отбасын алып Завхан аймағына өтіп, өзі басқарады.
О.Айдан, Қызылбайлар Қобда аймағына көшіп, Қарасу көлін жайлап, 1937 жылы қазіргі Баяннуур сұмыны жеріне келіп, Жантекей
сұмынын құрады. Дөңтай 60 отбасымен қалып, өзі 1938 жылғы
нәубетте ұсталып кеткен соң, Говь-Алтайда қалған оның ауылы 1941
жылы Баяннуурға келді.
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1941 жылы Алтайдан Құжырты арқылы Байқадам бастаған
40—50 отбасы қазақ мұнда келіп қоныстанды. 1946 жылы БаянӨлгий аймағының Дэлүүн, Тұлба сұмынынан бөлген біраз
ауылдардың басын қосып Қобда сұмынын құрып, оны Қобда
аймағына қаратқандықтан қазақтардың біразы шашырай бастады. Содан Қобда аймағының Қобда сұмынында қазақ диаспорасы пайда болды. 1940—1950 жылдары Қобда аймағының Бұлғын
сұмынына аздаған қазақтар Шығыс Түркістаннан өтіп келді.
Қазақ рулары XVІІ ғасырдың соңынан ХХ ғасырдың бас шеніне
дейін Алтай тауының оңтүстік бетін тұтастай қоныстанып тұрды.
Ал, солардың бір бөлігі XVІІІ ғасырдың бас шенінен бастап Алтай
тауының теріскей бетіне қоныстанды. Цин, Ресей империясы арасында шекара сызығын тоқтатып, қазақты екіге айырғанда, бұл өңір
қазақтары Цин империясының отарлығында қала берді. Ал, ХХ
ғасырдың басында Цин үкіметі бұл өлкедегі өз билігін толық мойындату үшін Қобда өлкесін екіге бөліп, қазақтарды бір әкімшілік жүйеге
біріктіріп, 1905 жылы Алтай аймағын құрып, орталығын Сарысүмбе
қаласына орнатты.
1911 жылы Азия тарихында үлкен бетбұрыс болып, Цин империясы ыдырап күйрейді. Сыртқы Монғолия тәуелсіздігін жариялап,
Шығыс Түркістан халықтары Қытай Республикасы қол астында
қалып қойды. Дәл сол кезде, бұрынғы Цин империясының батыстағы
тірегі Қобда өңірі кімнің иелігінде болуы өте күрделі мәселеге айналды. Цин империясының күйреуі Ресей үшін аса ұтымды болды.
Сыртқы Монғолия, Шығыс Түркістанға бұрыннан көз тігіп келген
Ресей патшалығы Сыртқы Монғолияның тәуелсіздік жариялауына жәрдемдесті. 1911 жылы 20-тамызда Қобда бекінісінде қалған
Манжінің 1400 әскерін Богда хан әскері жойып, Қобда қаласын азат
етті. Бұл кезде Қобда қаласында Ресей консулы болып, казак әскерлер
болғанымен соғыс қимылына қатыспады. Богда хан Қобданы азат
етуге қатысқан Дамбийжанцанға (Жалама) атақ, шен беріп, Алтай
қазақтарына шабуыл жасауға аттандырды. Олар 1913 жылы Шаған
тоғайға 2 рет шабуыл жасағанымен қытайлар тойтарыс береді.
Қытай Республикасы аяғынан тік тұрмас бұрын Сыртқы Монғолия
тәуелсіздігін жариялап, Ресей қолдауын тапты. Кейбір деректерде орыстар Қобда қаласындағы өз консулы, әскері, Моңғол әскері
арқылы Алтай аймағын өз уысына түсіруге тырысты деп жазылған.
Бұрхан Шахиди «Патшалық Ресей Монғолияны, Қобда және Алтайды шеңгеліне түсіру мақсатымен Моңғолияны тәуелсіздік алуға
желіктірді және оны қолдап қолпаштады» [11, 36 б.] —дейді. Ал,
Алтай қазақтары болса, Ресейге сүйеніп өз тәуелсіздігін жариялауға
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ұмтылды. Алтай қазақтарың қозғалысын басу үшін қытайлар Үрімші
мен Тарбағатайдан әскер әкеліп, бас көтертпеумен қатар Қобда
қаласына шабуыл жасауға дайын тұрды. Бұл армия Алтай қазағына
аса ауыртпалық салып, соңында Қобда қаласына шабуылға аттанған
кезде Ресейдің Қобда, Улиастай, Үрімшідегі консулдары қытай
билеушілеріне ескерту беріп, әскерін кері қайтаруды талап етті. Ресей
өз әскерін Алтай, Іле, Қашқарға кіргізді.
Осы кезде Алтай аймағы билеушісі болған торғауыт текті Палта
Ресей консулымен байланыста болады. Бұрхан Шахиди оның, «Алтайды Монғолияға қосып бермекші болғанын білдім» деп жазады.
1913 жылы қазан айында ол Сарысүмбедегі Ресей консулымен шарт
жасап, Алтай мен Қобда шекарасы арылы сауда жолын ашты. Алтайда Ресейдің 2 рота әскері 1917 жылға дейін болады. Патшалық Ресей
Алтай мен Қобда қазағын біріктіріп өз қол астына өткізу саясатын
ұстағанады. Сөйтіп, Шеруші билеушісі Ж.Сүкірбаймен Палта арқылы
қатынас жасап, оған 32 мылтық беріп, Сүкірбай қарымтасына 200 атты
әскер, 50 мініс ат және басқадай көмек көрсетуге уәде етеді» [12, 65
б.]. Екінші жағынан Ресей Қобда қазағын Батыс Монғолияға қосып,
онан Батыс Монғолияны Ресейге қосу өшін жіберген Дамбийжанцан
бұл үмітті ақтамады. Осындай аласапыран заманның әсерінен Қобда
қазақтары да шет қала алмады. Біріншіден, Шығыс Түркістандық
ағайындарынан іргесін бөлектеу қиынға соқса, мекені Сыртқы
Монғолияға қарап кетті. Сонымен қатар, Ресейге арқа сүйеп, Алтай,
Қобда қазақтары бірігіп, тәуелсіздік жариялау ниеті де жоқ емес-ті.
Сол кездегі Ресейдің Алтайда тұратын мансаптылары қазақтың атқа
мінерлерімен, соның ішінде Қобдадағы қазақ билерімен де белгілі
мөлшерде қарым-қатынаста болды.
Осындай аумалы төкпелі заманда Қобда қазақ билеушілері
өзіндік бағыт-бағдар ұстануға тырысып бақты. Жалпы алғанда, Алтай бетіндегі Палта ван болсын, Сыртқы Монғол Богда ханы болсын,
Ресей ықпалы астында іс атқарып жатқандықтан қай-қайсысымен
қатынасудың түпкі мазмұны сарындас еді. Мәселен, Ж.Сүкірбай
Сарысүмбеге хат жолдаса, Қылаң Моңғол қармағына өтуге өтініш
білдіріп хат жолдағанынан көруге болады. Богда хан Қылаң тобының
хатын алып, қазақтар өз қармағына өткені туралы, кейбір адамдарға
шен-шекпен беріп, қазақтарға жер бөлгені жайында хабарлағанымен
Сыртқы Монғолдың өз тәуелсіздігіде бекем емес, Ресейдің қолдауы
арқасында күн кешіп келгенді [12, 65 б.]. Ал, 1919 жылы қазан айында
Сю Шүжен әскері келіп Сыртқы Монғолия автономиясын құлатты.
Алтай, Қобда өңіріндегі халықаралық шиінелісті жағдай біршама
саябырлаған шақта Қобда қазақтары «Жалама айдаған» деген ауыр
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оқиғаға душар болады. Бұл Монғолиядағы қазақтардың тарихындағы
ірі қанқұйлы зобалаң еді. Дамбийжанцан немесе Жалама хазірет
сұлтан деген есіммен Сыртқы Монғолияға, Ресей тарапынан төрт
мәрте келіп, ірілі-ұсақты оқиғаларға қатысқан, шығу тегі, іс-қызметі,
көксеген мақсаты толық беймәлім, құпиясы мол күрделі тұлға болған.
Ал, Батыс Монғолияда ұлт азатығы күресі өршіген кезде сан алуан әдіс-айламен зор беделге жетіп, осы аумақта қазақтарға қарсы
бірнеше сойқан жасағанының бірі - «Жалама айдаған» - деген атпен
белгілі. Ол, Сыртқы Монғолия Автономиясы тарапынан марапаталып,
«айбарлы хазірет сұлтан» атағына ие болып, Батыс Монғолияның
билеуші әміріне тағайындалады. Көп кешікпей өз алдына орда құрып,
сонда бекініп, ықпалын өз айналасына нығайтуға кіріседі. Дәл осы
мақсатын іске асыруға үміттенген сәтте осы өлкедегі қазақтар оның
қанды шеңгеліне ілігіп қалады. «Да Лама қырғыздарды (қазақ-Ш.К.)
әбден жуасытып, қоймады, әрі олардың Қылаңгүң бастаған тобы
монғолдарға бейбіт түрде қосылды» - дейді [13, 47 б.]. Бұл оқиғаның
басталуына қазақтың өз арасындағы алауыздық, ынтымақсыздық,
бақталастық тартыс үлкен кесірін тигізді.
«Партия Шеруші атаң балалары,
Ежелден түзелмеген аралары», — деп
Ү.Ақыт хажы жазғанындай, мұның басы оcы рудан Уәли хажы
қайтыс болып, cонда Қиюбай жаназа шығарып, Тілеуберді деген имамды «кәпір» деп атайды. Сөйтіп, Шерушінің негізгі руы
саңырау мен бақаттар арасында бірнеше рет қақтығыс болды.
1909 жылы Қиюбай бастаған адамдар Сүкірбай бидің үстінен
арыз түсіреді. Мұны сезген Сүкірбай би жағы Сарысүмбеге,
Қылаңбастаған топ Дамбийжанцанды жағаттап, Қиюбай тобы
Қос-Ағашқа өтіп кетеді. Бұл Дамбийжанцан Қобда өңіріне дербес
хандық құруға талпынып жүрген кез еді. Қылаң болса бұл өңірдегі
барлық қазақты билеуді көздеді. Дамбийжанцан Қылаңды «күллі
қазақ әміршісі» деп жариялайды. Дамбийжанцан қазақтан алымсалық, лау ат, әскер алып, будда дініне кіргізу әрекетін жасайды.
Оның тек шен шек-пен, атақ абыройға құштар екенін сезген халық
пәрменді қолдау көрсетпеді. 1912 жылдың басында Дамбийжанцан
Үшсеңгір, Сарыкөлде қазақ ру басшыларын жинайды. Оған гүң
Адай, шерушіден Қылаң, шұбарайғырдан Күлкетай, қарақастан
Қалел, ителіден Тәжи, ботағарадан Бардам, молқыдан Оразбектер
қатысады. Қылаң барлық қазақты билейтін болғанын жариялап,
тілек-талаптар қояды. Оған Оразбек, Күлкетайлар қарсы шығады
[13, 82 б.]. Жиын соңында Қобда қазақтарын дөрвет Далайхан
жеріне көшіру туралы Дамбийжанцанға пікір ұсынады. Осы
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шешімді естіген Молқы, Базарқұл, Қарақас, Шерушінің кейбір рулары Шығыс Түркістан, Ресей жеріне бірден көшеді. Қалғандары
үй, мал-мүлкін тастап, тау тас, иен дала, орман тоғайға жасырынып,
көп адам, мал шығындалып халық қатты күйзеліске ұшырайды.
Дамбийжанцанға қарсы шығып, ауа көшкен қарақас руының қолға
түскен адамдарын бұл жау түгелдей қырады. Дамбийжанцан айдауына Базарқұл, Шүйіншәлі, Бақаттар болды. Олар әлденеше рет
көтеріліс жасағанмен тойтарыс табады. Мәселен, «Төңкіл көлінде
қазақтар көтерілісін басқаннан кейін қалғандарын Қобда өзеніне
карай көшіруді бұйырды» [14, 98 б.],— дейді А.В.Бурдуков.
Қазақтың бір бөлігін жауыз Дамбийжанцан өзі тура айдап Дөрбет
жері өрікті көл мен Бұрғыстай бұлағына жетеді. Сол айдауда кеткен казақтың жайын Ү.Ақыт ақын былай деп жырлайды:
Жетейін деп келгенде желкеңді үзді
Қайтейін Шүйіншәлі қалың соры — дейді.
Себебі, бұл рудың басшысы, ержүрек батыр С.Бардам мезгілсіз
қайтыс болады.
«Болғанда бас байлаулы, қол тұсаулы,
Ақ сұңқар түскендей боп темір торға» —дейді ақын. Сол кезде Дамбийжанцанға адалдығын дәлелдеп қазақ биі Қылаң будда
дінін қабылдау рәсімін жасауы қазақты онан ары шошындырады.
Ер Арсалаң бастаған адамдар бас тартқандықтан қамауға алынады
[15]. Қарулы көтерілісті бастауға Арсалаң батыр ақыл кеңес беріп,
Көрімбай батыр бастап, шүйіншәлі руының жігіттері жаумен сайысқа
түседі. Қылаңды өлтірмек болғанымен қашып құтылады. «Қазақтар
бір түннің ішінде Бұрғыстай жағасында жаудың 33 әскерін (осы
оқиғаға, қатысқан С.Мәсели 41 әскер деп мәлімдейді) жайыратып,
300 ауыл үй, мал-мүлкін алып, Бөхмөрөн өзенін өрлеп көшіп, Ресей
жері Қос-Ағашқа барды» [14, 98 б.]— деп жазады А.В. Бурдуков.
Үдере көшкен қазақтар Семейге өз елшілерін аттандырып, қазақ
ағайындар арқылы Ресей патшасына жағдайды түсіндіреді. Ақ патша
назар аударып, қазақтарды паналатып, жер беріп, қол ұшын берседе,
төлемге 1000-нан астам түйе алады. Зұлым Дамбийжанцанды жазалауды өзіне міндет етумен бірге, тұтқындағы Арсалаң батырды Ресей
үкіметінің арқасында босатып алады. Қобдадағы Ресей консулы Дамбийжанцанды 1914 жылы қолға түсірді. 1913 жылы қаңтарда ҚосАғашқа Магсаржав 20 әскермен келіп, көтеріліс жасап, Ресейге келген қазақтарды қайта қайтару үшін орыстармен бір ай бойы келіссөз
жүргізіп жатқанын көргенін де А.В.Бурдуков жазады [14, 117 б.].
Ал, Ресей үкіметі, қазақтардың өздерінің пікіріне қарады.
«Халхаға өлсектағы бармаймыз» — деп
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Бұл сөзді қатын-бала тұрды жаттап,
Осылай ел босанды, қолдан шығып,
Құтылғандай балапан құс тордан ұшып»,— деп жазады сол
дәуірдің куәгері Ү. Ақыт хажы. Бірақ Ресей мен Монғол елшілері
бұл қазақтарды Алтайға қайтаруға ақырында келісіп, Халха Монғол
өкілі Магсаржав Тобольскден Богдаға хат жолдап осы жайды
хабарлаған. Өрікті көл көтерілісі қазақты ңерлігін паш еткен ұлы тарихи оқиға болды. Егер қазақ ұйымдасса қандай жауды болсада жеңе
алатынының айқын үлгісін көрсетті. Бұл ауыр жағдайға қазақтың 400дей жанұясы, 2000-нан астам адамы қамтылып, көбі соның ішінде
қарақас руының адамдары көп қырылды. Орыс жеріне келгенде әбден
азып-тозған мал-мүліктен айырылған қазақтар Шүй өлкесінің қатаң
қысына төзбей, адам, малы жерсінбей тағы да шығындалды. Дамбийжанцан ұсталғанын естіп, үріккен елдің бір тобы Алтайдың күнгей
бетіне өтті.
Сөйтіп, 1913—1915 жылдар аралығында Қобда бетінің ежелгі
тұрғын қазақтарының басым көпшілігі мекеніне қайта оралды.
Орыс жерінен А.Қиюбай, Алтайдан Ж. Сүкірбай, Дәулетше, Дөрбет
жерінен Қылаң бастаған 60-тан астам үй қазақ қайта келді. Ру аралық
қақтығыс қайтадан белең алып, Бақат пен Саңырау қақтығысының
салдарынан А.Қиюбай, Қылаңдар қаза тапты. С.Бардам 1913
жылы, Ж.Сүкірбай 1918 жылы қайтыс болып, 1919 жылы көктемде
Қиюбай, 1920 жылы күзде Қылаң мезгілсіз қаза тапты. Сөйтіп, бір
жағынан Ресейдің отаршылдық саясаты, екінші жағынан Қытай
Республикасы билеушілері, кезбе Дамбийжанцан лаңы Қобда
бетіндегі қазақтарды шексіз қиыншылыққа душар етті.
1913 жылы шілдеде Қобда қазақтарының өкілдері Жавзандамба
— Боғда ханға хат жолдап, Сыртқы Монғолия құрамына кіруге дайын
екенін білдірді [16, 117 п.]. Оған Сыртқы Монғолия Ресей ықпалында
болуы үлкен әсер етті. Сонымен қатар, 1914 жылы қыркүйектің
8-інен 1915 жылы маусымның 7-сіне дейінгі Ресей, Қытай Республикасы, Сыртқы Монғолия арасындағы келіссөзде, Монғолдар тарапынан кіргізген жобада «қазақ қатарлы жерлер Монғолия шекарасына сиысады» [17] дегенді белгілеп кіргізеді. Сол жылғы үш жақ
қатысқан келіссөз бойынша Сыртқы Монғолия Қытай Республикасы
құрамында автономиялы құқықта қалып, жарияланған тәуелсіздігі
нақты іске аспады. Бұл өлкені Ресей өзінің төтенше мүддесі өңіріне
айналдырды. Хиат келісім шарты бойынша Сыртқы Монғолия деген
ұғымға 1,5 млн км 2 жер, 600-700 мың адам есептелініп, көшпенді
мал шаруашылығын кәсіп етті. Сыртқы Монғолияға Қобда өңірінің
қазақтары да сиыстырылды. Қобда қаласын әскерсіз өлке деп танып,
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жариялап, онда Ресейдің 200 әскері, қытай өкілі отыратын болды.
Сол кезде Нацаг би бастаған жоңғарлар Батыс Моңғолия өлкесін
Ресей немесе Қытай Республикасы қол астына өткізуге әрекет жасады. 1913 жылдан бастап Қобда қазақтарының билері сол кездегі Алтай тауы аумағындағы халықаралық жағдайға бейімделе әрекет етіп
келгені байқалады. Соның бір бағыты Богда хан басқарған Сыртқы
Монғолия мен тең құқықта бірлесіп, бейбіт өмір кешу бағытында болды. Қазақтар сондай тілек хаттар жазып, Богда хан үкіметі шешімдер
шығарған мен оның үкіметі 1915 жылдан Қытай Республикасының
автономиясына айналып, ал, 1919 жылы қытай әскерлері Сыртқы
Монғолияға кіріп, автономиялық құқығын жойды. Сөйтіп, 1911—
1921 жылдар аралығында Қобда бетіндегі қазақтар бейтарап қалып, іс
жүзінде өзін-өзі биледі. Сыртқы Моңғолиямен бірлесіп тәуелсіз мемлекет құруға әрекет етуі қытай отаршылары уысынан құтылу үшінгі
күрестіңжалғасы болды. Қобда қазақтары 1911—1921 жылдарға
дейін Богда ханға сырттай қараған аты болмаса, шын мәнінде өзін-өзі
басқарды.
Аса аумалы төкпелі осы дәуірде қазақ атқа мінерлері әрбір
оқиғаға көз тігіп өзінше қортынды жасап, ұлттық, рулық
биліктен айырылмауға тырысты. Ү.Ақыт сөзімен айтқанда «жанжаққа тұрды керей көзін салып». Қазаққа қолайлы-ау деген ісәрекеттер жасағанымен сырттан әрекет еткен ірі империялардың
шырғалаңында кете беретінді. Сөйтіп, Қобда қазақтары 1912—
1913 жылдары Дамбийжанцан зұлымдығы, оның зардаптарын
бастан өткізіп, 1913—1921 жылдар арасында біршама еркін өмір
кешіп, 1917 жылы Ресейдегі қазан төңкерісі дабылы естілсе, 1921
жылы Моңғолдың қызыл төңкерісшілерінің лаңы келіп жетті.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются истоки и причины отделения группы
казахов Монголии от исторического эпицентра в Казахстане, особенности формирования диаспоры и этнокультурного развития до
настоящего времени. На основе фактологических материалов из
многочисленных монографий, исследований, архивных и статических данных и из периодической печати на монгольском, казахском,
русском, китайском, английском и на турецком языках, рассматриваются этноисторическое развитие, образ жизни, демография, вопросы
общественно-экономического развития, материальная и современная
духовная культура казахов Монголии, которых уже можно отнести к
самостоятельной этнической группе.
SUMMARY
This work uses widely the information from many monographs,
archives, statistical data, and periodical in Kazakh, Russian, Mongolian,
English and Chinese. The main aim of this research is to study the kazakh
group of Mongolia a complex method in the context of their particularities
historical development. The importance and originality of this research
lies in the unified conclusion based on the using of new research theories,
methodology, and modern trends.
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Associate professor KAZGUU University, сandidate of historical
sciences, PhD
THE PROBLEM OF ETHNIC CONFLICTS AT THE
MODERN STAGE
Annotation
The problem of between ethnics conflicts is examined in the article.
An author marks that between ethnics relations in modern countries are
characterized from one side as a peaceful coexistence of ethnic groups, and
on the other hand realized in between ethnics conflicts. Some theoretical
approaches are presented on the problems of between ethnics conflict.
Keywords: conflict, problem, country, between ethnics relations.
One of the global challenges is the inter-ethnic relations in modern
countries, which represent the ambiguous paradigm, on the one hand is
peaceful coexistence of ethnic groups and on the other side are interethnic
conflicts.
There are various theories in the research on the issue of the interethnic conflicts, which reflect the objective processes and exist in the
world community. So the theory of «relative deprivation» (Gurr, 1970),
highlights the difference between the expectations of the group and real
access to welfare and power, which is close to the explanation offered by
the theory of «group privileges» or the right group (group lutitle meut)
(Horowitz, 1985) in which ethnic factors are of great importance in terms
of economic and political development (Gurr, 1995) [1, p.120].
Certainly the problem of inter-ethnic conflict, much attention is paid
to the multi-ethnicity of the population because of the vast majority of
states in the modern multiethnic world. However multi-ethnicity does not
serve the cause of war and turned to the most prone to war turned out to
be the most multinational countries that do not match the realities (Smith,
1997. P. 30), on the contrary, ethnic and religious diversity can reduce the
risk of violent conflict (Collier, 1999), because it teaches different groups
to coexist despite their differences. However, if this process of «self
education» is defeated, the ethnic diversity may exacerbate the conflict and
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lead to a serious escalation because of its capacity for political mobilization
[1, p.120].
Transformation of ethnic processes clearly could be seen in the postSoviet countries, which were formed as a result of the collapse of the
multi-ethnic country of the USSR, which was accompanied by the growth
of ethnic consciousness, when the citizens of sovereign states began to
look for its historical and ethno-genetic roots. It is especially difficult that
this process was for those people who, due to certain historical - political
reasons, were out of their historical homeland, and for individuals it had a
dramatic content.
Ethnic identity of the people of the former Soviet Union was quite
a difficult period of history under the totalitarian regime of the Soviet
period, planting a single supranational community of «Soviet people»
when power was artificially rolled up in socio-cultural institutions that
were ethnogenetical such as the native language, national history, national
culture, religion.
It should be noted that the post-Soviet space as noted by some scholars
at the heart of inter-ethnic «clashes» were precisely the national feelings.
And the vast majority of ethnic groups have to participate in such incidents,
to protect their national identity. Interethnic conflicts and complexities of
the international relations had failures and distortions in the national policy
of the Soviet period, when was the domination of a single Soviet nation
as a supranational community, a formal approach to the sovereignty of the
people in the former Soviet Union countries, and in its term disregard for
democracy and freedom in their development.
However, some scientists point out that in the rise of ethnicity, ethnic
identity is a process of increasing the number of sovereign countries, and
thus the complexity of inter-ethnic relations and the emergence of potential
threats to ethnic conflicts. It should also be noted that inter-ethnic conflicts
do not occur as a one-time step, mature, fairly long historical period and
are the most intractable.
Therefore, an important aspect in the prevention of conflicts is the
ethnic policy pursued by the country. The threat arises when ethnic identity
is politicized.
According to Dan Smith, what is called ethnic conflict; it is essentially
a conflict for power or access to economic resources, which covers an
ethnic mask and a tool for political mobilization. A sense of collective
identity using anger and resentment, to rally the people, especially in case
of crisis and war, and thus generates a seemingly implacable hatred, which
becomes a source of protracted, often cyclical conflicts [1, p.128].
Today on conflict transformation, the following approaches exist:
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The approach «do no harm», developed by Mary Anderson (Anderson,
1999), is that aid agencies do not need to bring more harm than good, that
is, reduction of unintended negative impact of their aid;
The second approach «local capacity of the world» (Anderson, 1999;
Heinrich 1999) aims to identify potential areas of intervention for the
purpose of conflict transformation through the implementation of aid
development, namely the fact that foreign donor agencies should focus on
supporting local capacity to establish and maintain peace. Peace cannot be
imposed from outside, it must be built within society itself;
A third approach is to assess the impact of the situation of peace and
conflict (Bush, 1998; Ross, Rothman 1999) with a clear analysis of the
context of the conflict, based on which methodology is developed for
assessing the impact of the situation of peace and conflict in a given society,
and proposed the concept of peace-building [2, p.391 ].
Analyzing ethno-political processes in 1991-2001 in Kazakhstan,
Kazakh scientist E.S. Makashev notes that, in terms of cardinal
transformations in the socio-economic and political life of the country,
the state of inter-ethnic situation affected, each ethnic group had its
specific relation to the Kazakh national-state identity. Kazakhs identified
themselves with Kazakhstan; saw him as the only country where they can
achieve national state and self-determination [3, p.15].
In today's multi-ethnic society, which include Kazakhstan there are
representatives of 140 ethnic groups and 17 faiths can observe new ways
of regulation of inter-ethnic relations. One of these is multiculturalism
aimed at providing equal access to social, primarily cultural resources of
society for all those living there in ethnic groups. In 2015 the share of
the Kazakh population from the total population in Kazakhstan was up to
75.0%, Russian - 15.6%, others - 9.2% [4, p.4].
The complexity and ambiguity of the processes of global development
is reflected in our country, on the one hand is the desire to be in the
mainstream of the world's global processes related to the balancing of
ethnic policy in a poly-ethnic structure of the population, on the other hand
the manifestation and defending the identity of ethnic development among
nations, preserving peaceful relations between Asia and Europe, Muslim
and European world. Kazakhstan in conditions of historically multi-ethnic
composition of the population is characterized at present as a «peaceful
relations» between the main ethnic groups living in the country.
Today, scientific research on the problems of inter-ethnic conflicts
should provide new strategies in order to diagnose conflicts on the basis of
monitoring, social auditing and forecasting, development of methods for
the prevention, containment, resolution of contentious trends, identify ways
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of civilized resolution, which would promote a sustainable development
parameters of modern countries.
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ТҮЙІН
Мақалада этносаралық қақтығыстар мәселесі қарастырылған.
Автордың пайымдауынша, этносаралық қатынастар мемлекеттерде
бір жағынан этностық топтардың бейбіт өмр сүруімен сипатталса,
кей мемлекеттерде керісінше этносаралық қақтығыстарда орын алады. Этносаралық қақтығыстар мәселелерінің теориялық қырлары
анықталған.
РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается проблема межэтнических конфликтов.
Автор отмечает, что межэтнические отношения в современных странах характеризуются, с одной стороны, как мирное сосуществование
этнических групп, а с другой стороны, реализуются в межэтнических
конфликтах. Представлены некоторые теоретические подходы по
проблемам межэтнического конфликта.
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ӘӨЖ 342.51:323.1(574)
Ж.Н. Қалиев
ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының жетекші ғылыми
қызметкері, педагогика ғылымдарының кандидаты
ЕЛБАСЫ Н.Ә. НАЗАРБАЕВТЫҢ ЭТНОСАРАЛЫҚ
ЖӘНЕ ДІНАРАЛЫҚ КЕЛІСІМДІ САҚТАУДАҒЫ РӨЛІ
Аннотация
Мақалада Қазақстан Републикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың бейбітшілік, тұрақтылық және ұлтаралық келісімді нығайтудағы
рөлі талданады.
Мақала авторы қазақ еліндегі этносаралық және конфессияаралық татулықты әлемнің көптеген елдері үлгі етіп
отырғандығы туралы мәселелер көтереді.
Түйін сөздер: ұлт, этнос, дін, татулық, бірлік, келісім, бейбітшілік, конфессия, ассамблея, конференция, лидер, съезд, сессия,
стратегия.
Қазақ ұлтының тағдыры тауқыметке толы болғаны тарихтан аян.
Алайда, өз тағдыры қыл үстінде тұрғанда, қазақ халқы қаны бөлек,
жаны жат басқаны да құрдымға кетуге жол берген жоқ. Президентіміз
Н.Ә. Назарбаев еліміз тәуелсіздікке қол жеткізген алғашқы жылдарынан бастап, біздің көпэтносты еліміздегі татулық пен келісімді
сақтауға, дамытуға, қауіпсіздігі мен бейбітшілігін қорғауға бар күшжігерін салып, этносаралық және конфессияаралық тұрақтылық
пен ынтымақты, келісім және саяси тұрақтылықты сақтау ісіне, жіті
көңіл бөліп келеді.
Қазақстан тәуелсіздігін жариялағаннан кейін, өзін зайырлы мемлекет деп жариялады. Конституциямызда: «Қазақстан Республикасы
өзін демократиялық зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет
ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы – адам және адамның
өмірі, құқықтары мен бостандықтары», [1] - деп көрсетілген.
Сонымен қатар, өз азаматтарының заң жүзінде діни сеніміне,
таңдауына және ұстанымына кепілдік береді. Бүгінде қазақ еліндегі
этносаралық, дінаралық татулық, әрине әлемнің көптеген елдеріне
үлгі. Осы күні, Елбасымыз өзі бас болып жүргізіп отырған көреген
саясатының арқасында тәуелсіз елімізде сенімі мен көзқарасы
әралуан сан ұлт пен ұлыстың, мақсат-мүдделері ортақ, тату-тәтті,
береке бірлікте өмір сүруде. Сондықтан болар, елдегі этникалық
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үйлесімділікті әлемнің жетекші мемлекеттері жоғары бағалап, әрі
тәжірибе алар алаңға айналдырып отыр.
Қазақ халқы қашан да болсын елдікке, соның ішінде ел
берекесінің тұрақты болуына аса мән берген. Ата-бабамыз: «Бірлік
бар жерде тірлік бар» деп ынтымаққа шақырып қана қоймай,
«Бірліксіз ел тозады, бірлікті ел озады» дегенді де ескертеді. Сан
ғасыр бойы мәңгілік жалғастығын тауып келе жатқан қазақ
халқындағы осы бір қасиетті үдеріс бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның
да басты қағидасына айналды. Ол – Қазақ елі тәуелсіздігінің мәңгі
мұқалмастығының негізі дер едік. Кезінде Кеңес Одағы құрамында
болған мемлекеттердің бірқатарында орын алған ұлтаралық
қарама-қайшылықтар негізінде туындаған жанжалдардан біздің
еліміз аман өтті.
Тәуелсіздігіміздің алғашқы жылдарында еліміздің кейбір
аймақтарында бірқатар этносаралық шиеленісті жағдайлар
туындағаны мәлім. Этносаралық сипаттағы қайшылықты сол кездегі
ішкі саяси жағдайға қауіп төндірген жеке оқиға еді десек те, дер
кезінде мемлекет тарапынан тиісті іс-шаралар жүргізілмегенде соңы
неге апарып соғатыны белгісіз еді. Ендеше Қазақ елінің шаңырағын
шайқалтуға бағытталған осындай келеңсіздік тердің тамырын терең
жаймауының басты себебі – қазақ ұлтының ақылға тоқтамдығы,
кең пейілділігі мен шыдамдылығында жатыр. Елімізді мекен еткен
басқа да ұлт өкілдері қазақтың осы бір тамаша қасиеттерін тереңнен
түйсініп, аса жоғары бағалайды.
Бүгінде Қазақстан 130-дан астам этнос өкілдерінен тұратын
17 миллион халқы бар көпэтносты мемлекет. Жалпы, көпэтносты
Қазақстан Республикасында тарихи сын сағаттарда этносаралық
келісімнің тұрақты болуы, ең алдымен, жергілікті халықтың ұлттық
ерекшелігінен, яғни оның даналығы, кеңдігі деуге болар.
Сондықтан еліміз үшін тұрақтылық пен бейбітшілікті
сақтаудың, этносаралық келісім мен татулықты дамытудың
маңызы аса зор. Тәуелсіздігіміздің алғашқы жылдарынан бастапақ Елбасының бастамасымен елімізде этносаралық қарымқатынастарды реттеу, үйлестіру жұмыстарымен айналысатын арнайы ұйым құрудың жолдары алдын ала қарастырылды. Қазақстан
Республикасы Президенті жанындағы кеңесші орган ретінде
1995 жылы 1 наурызда Қазақстан халқы Ассамблеясы (ҚХА)
құрылды. Қазіргі таңда ҚХА – Қазақстандағы тұрақтылық пен
тұтастықты берік сақтаудың маңызды тұғырларының бірі.
Қазақстан халқы Ассамблеясының мақсаты – қазақ халқының
топтастырушы рөлiн арқау ете отырып, қазақстандық патриотизмді
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дамыту, Қазақстан халқының азаматтық және рухани-мәдени
ортақтығы негiзiнде қазақстандық-азаматтық бiрегейлiкті, бәсекеге
қабiлеттi ұлтты қалыптастыру үрдісiнде этносаралық келiсiмдi
қамтамасыз ету болып табылады.
Ассамблеяның тікелей араласуымен қазіргі кезде Қазақстанда
621-ге жуық этномәдени бірлестік қызмет жасайды. Сонымен
қатар республикада 11 тілде газет-журнал шығарылып, 8 тілде
радиохабарлар таратылады және 7 тілде телехабарлар көрсетіледі.
Әрине, мұның барлығы мемлекеттік саясатымыздың ұлтаралық
және дінаралық келісім мен саяси тұрақтылықты сақтап,
нығайтудағы бағытының дұрыстығын дәлелдейді.
Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше мемлекет ретінде
1995 жылғы 16 қарашадағы ЮНЕСКО Бас конференциясы
Қарарымен бекітілген Төзімділік (толеранттылық) қағидаттары Декларациясын қолдайтындықтан, діни төзімділік пен бейбітшілік
қағидалары еліміздің саясатында басты орын алды.
Сондай-ақ, елдегі түрлі конфессиялардың келісімі мен
ынтымағын нығайтудың оңтайлы әдісі әлемдік ретінде және дәстүрлі
діндер лидерлерінің съезін атап өтсек болады. Идея авторы – ҚР
Президенті Н.Ә. Назарбаев. Әртүрлі дін өкілдерінің арасындағы
келісімге бағытталған Қазақстанның саясаты мен тәжірибесі әлемдік
қауымдастыққа түрлі конфессиялардың өзара сенімі негізінде
бірлесе ғұмыр кешуінің нақтылы мүмкіндіктері барлығын және оның
қажеттілігін тағы бір рет дәлелдеді. Нәтижесінде Қазақстан дінаралық
үнқатысу орталығы ретінде танылды. Оған, Астанада 2003, 2006,
2009, 2012 және 2015 жылдары өткен Әлемдік және дәстүрлі діндер
өкілдерінің съездері дәлел. Осы айтулы шаралардың әрқайсысы
өзіндік маңызымен ерекшеленеді.
Қазіргі таңда Қазақстан әлемге діни бейбітшілік орнатудың бастамашысы ретінде танылған мемлекет. Президент Нұрсұлтан Әбішұлы
Назарбаев елдегі дін төңірегінде туындаған дүрдараздықтарды
ауыздықтауға, мәселелерді бейбіт жолмен шешуге зор үлес қосып
келеді. Елбасының халыққа арнаған «Қазақстан-2050» Стратегиясы
– Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» [2] атты Жолдауында еліміздің келешек даму стратегиясын айқындап, дін саласына
қатысты бірқатар түйткілді мәселелер көтеріп, оны шешу жолдарын
жан-жақты қарастырып өтті. Елбасы дәстүрлі дініміздің жағдайына
тоқтала келе, бүгінде біздің халқымыз үшін дәстүрлі емес діни
және жалған діни ағымдар мәселесі өткір тұрғанын қадап айтты.
«Жастарымыздың бір бөлігі өмірге осы жат жалған діни көзқарасты
көзсіз қабылдайды, өйткені, біздің қоғамның бір бөлігінде шеттен
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келген жалған діни әсерлерге иммунитеті әлсіз» екендігін алға тартты. Сондай-ақ, «Қазір кейбір сыртқы күштер жастарымызды ислам
дінінің хақ жолынан адастырып, теріс бағытқа тартуға тырысуда.
Мұндай ұлттық табиғатымызға жат келеңсіздіктерден бойымызды
аулақ салуымыз керек», - деп ескертті.
Бүгiнгi қоғамдағы түбегейлi өзгерiстер халқымыздың ауыз
бiрлiгiн, белсендiлiгiн, әр азаматтың жеке басының жауапкершiлiгiн
талап етедi. Қоғамдағы келiсiм мен бейбiт өмiр, саяси тұрақтылық
үшiн жан аямай қызмет ету, өз Отанына, отбасына, елi мен жерiне
деген сүйiспеншiлiктен ғана туады.
Халық бiрлiгi, ұрпақ пен дәстүр сабақтастығы ұранымыз
ортақ тарихымызға деген көзқарасымыз, өзге ұлт өкілдеріне деген
құрметiмiзді келешек ұрпаққа жеткiзу, насихаттау болып табылады.
2006 жылы Астанада Қазақстан халқы Ассамблеясының кезекті
cессиясында Елбасы Құрбан айт пен Рождествоның алғашқы
күндерін мерекелік демалыс күндері етіп жариялауды ұсынды.
Халық қызу қолдаған осы бір тарихи оқиғаны желтоқсан айының
басында Мәжілістің бір топ депутаттары қолдап, жалпы отырысқа
ұсынды. Онда «Мерекелер туралы» Заңға жедел өзгертулер мен
толықтырулар енгізу жөнінде мәселе көтеріліп, кейін Парламентте
қаралып, мерекелік демалыс күндері болып бекітілді. Бүгінде бұл
діни мерекелер халқымыздың дәстүрлі мерекесіне айналып, жылда
республикалық деңгейде аталып өтуде.
2006 жылдың 28 маусымындағы № 593 Қазақстан
Республикасының Қаулысымен «Қазақстандық этникааралық
және конфессияаралық келісім үлгісін жетілдіру бойынша» арнайы Бағдарлама қабылданған болатын. Әрине, бұл құжат елімізде
ұлтаралық қарым-қатынасты нығайтуда және Қазақстан халықтары
арасындағы келісім мен татулықты бекіте түсуде ұйымдастырушы,
үйлестіруші басты құжат болды десе де болады.
Қазақстан халқы Ассамблеясының құқықтық мәртебесінің артуына Елбасының қосқан үлесі зор. Мәселен, 2007 жылы Қазақстан
Республикасы Конституциясына енгізілген түзетулер бойынша
Қазақстан Республикасы Парламент Мәжілісіне Ассамблеядан 9 депутат сайланды. 2008 жылы 20 қазанда Президент «Қазақстан халқы
Ассамблеясы туралы» Заңға қол қойғаны мәлім.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев Ассамблеяның ХІV сессиясында сөйлеген сөзінде Ассамблея
қызметінің басты қағидаларын айқындап берді:
• Қазақстандағы этностық, конфессиялық, мәдени және тіл
ерекшеліктерін;
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• этностардың мәдениеті мен тілдерін дамытуға мемлекет тарапынан жасалып жатқан жағдайлар туралы;
• сондай-ақ,
қазақ
ұлтының
толеранттылығы
мен
жауапкершілігін;
• қазақ этносының ынтымақтастықты нығайтудағы рөлін;
• Қазақстан халқының бірлігі екендігін, [3] – нақты көрсеткен
болатын.
Жалпы алғанда, ұлтаралық және дінаралық қарым-қатынастарды
реттеп, үйлестіру мәселесінде өзіндік жаңа үлгіге ие болған, елімізде
татулық пен бірлікті, ынтымақтастықты барынша нығайта түсуде
ұйтқы болған – Қазақстан халқы Ассамблеясының үлесі айрықша.
Бүгінде еліміздің дін және мәдениеттер арасындағы сұхбатты
қамтамасыз етудегі бірегей тәжірибесі әлемдік қауымдастық үшін
ерекше қызығушылық тудырып отыр. Біздің этносаралық және
конфессияаралық келісім үлгісі - бұл Қазақстанның жалпыәлемдік
даму үдерісіне қосқан үлесі, өзара түсіністік пен сыйластық орнатудан, және де ғаламдық қауіпсіздікті қолдаудан көрініп отыр.
Еліміздегі барлық ұлт өкілдерін алаламау, олардың бәріне бірдей
тең көзқараспен қарау біздің мемлекетіміздің ұлттық саясатының
негізі болып табылады. Сонымен бірге бүгінгі таңда ескерілуге
тиіс бірнеше жағдайлар бар.
Ол, ең алдымен, бүгінгі күннің жаһандану заманы екендігі. Жас
Қазақстан ғана емес, Ресей, Германия, Франция секілді алып елдер
өзінің ұлттық дәстүрін, мәдениетін, тілін сақтап қалуға, қорғауға,
әсіресе АҚШ-тың экспансиясынан аман алып қалуға бар күшін
жұмсап жатыр. Бұл тұрғыдан келгенде қазақ мәдениетін, қазақ
өркениетін қолдау, қорғау – біздің мемлекетіміздің ұлт саясатындағы
басты мәселелерінің бірі болуы керек. Орыс диаспорасының
тағдыры Ресейде, украина диаспорасының тағдыры Украинада, сол
сияқты елімізде тұратын өзге де ұлттық диаспоралардың тағдыры
олардың тарихи отандарында жан-жақты шешіліп жатыр. Ал,
қазақтың тағдыры тек қана Қазақстанда шешіледі. Сондықтан қазақ
ұлтының тілдік, мәдени, тағы басқа да рухани ахуалын еліміздегі
көп диаспоралармен қатар қоюға болмайды. Бұл жерде қазақ
ұлтына басымдылық беру – басқа ұлт өкілдерін кемсіту емес,
бүгінгі жаһандану заманынан туып отырған қажеттілік [4].
Францияда «Францияны Франция еткен француздар емес, француздарды француз еткен Франция» деген сөз бар, оны біз өзімізге
теліп айтсақ «Қазақстанды қазақ еткен қазақтар емес, қазақтарды
қазақ еткен Қазақстан» деген сөз болады.
Елбасы Н.Ә. Назарбаев Қазақстан тауарлары мен қызметтерінің
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озық халықаралық стандарттардың деңгейіне шығуын басты мақсат
етіп қойып отыр. Себебі, елімізде соңғы жылдары терең де күрделі
өзгерістер жүріп жатқанымен, экономикалық саладағы келбетімізді
анықтап, дамыған елдердің ортасынан өз орнымызды табуға енді
бағыт ұстандық. Жаһандану тұсында тауарлар, ақша шексіз алмасқан
тұста ұлт туралы көзқарас та өзгеруде, жаңа теориялар пайда болуда. Ұлт дегеніміз бүгін тілдік, мәдени, діни қауымдастық қана
емес, ол бренд, оның бәсекелестікке сай өндіретін тауары. Ұлттық
мемлекет сол тауарды өндіретін корпорация ғана. Бұл теориямен
келісейік не келіспейік, мәселе онда емес, ұлттың беделі, жақсы аты
(имиджі) оның өндіретін тауарларымен де өлшенетіні анық, ал ол
өлшем ұлттың халықтар арасындағы орнын, беделін анықтайтыны
ақиқат. Бір ұлт бірнеше брендтің иесі болуы ықтимал. Бренд тауар шығарған мемлекеттің тауарымен бірге оның тарихы, дәстүрі,
ұлттық мәдениеті бірге тарайды.
Ел аумағында тұратын жүзден аса этностық топтың өкілдері
азиялық және еуропалық компоненттерді үйлестіретін бірегей
мәдени нақышты құрайды. Сондықтан жаһандық мәдени стандарттар мен үлгілерді жаппай тарату жағдайларында мәдени
саналуандық пен өзіндік ерекшелігі бар мәдени дәстүрді сақтау,
әсіресе, өзекті мәселеге айналып отыр. Өз мәдениетін қорғау
үлгілерін әр ел өз қолымен жасайтыны кездейсоқ емес.
Осы
түйткілдің
маңыздылығын
ұғынған
Қазақстанда
мемлекеттік деңгейде басым бағыт – мәдени саясат саналы түрде
жасала бастады. «Мәдени мұра» бірегей бағдарламасы соның
негізін қалайды, осы бағдарламаның елдегі мәдени тектік қорды
сақтауға, дамыту мен таратуға қатысты жүйелі тәсілі нақты
практикалық іс-шаралардың жемісі арқылы іске асырылады [5].
Ел Президенті ұйытқы болған осы бағдарлама біздің
қоғамымыздың мәдени және рухани жаңғыруында маңызды рөл
атқарады. Посткеңестік кеңістікте теңдесі жоқ осы бағдарлама
Қазақстан Республикасында тұратын барлық ұлттар мен ұлыстардың
тарихы мен мәдениетіне қатысты ескерткіштерді анағұрлым
тереңірек зерделеуге, жүйелі есеп жүргізуге, сақтауға септігін
тигізеді. Сөйтіп, постиндустриялы ғасырда жаһандану тегеурінінде
мәдени сәйкестікті сақтап қалу үшін өткенге қызығушылық өзекті
мәнге ие болады.
Мемлекетіміз өзінің әлеуметтік және мәдени саясатын жүргізуде
елдің этностық-мәдени саналуандығын, атап айтқанда, жанында
этно-мәдени орталықтар жұмыс істейтін Қазақстан халқы Ассамблеясы сияқты құрылымның қолдауы арқылы сақтауға күш салады.
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Мәдениетаралық, конфессияаралық үнқатысудың түрлі нысандарын
реттей отырып, осындай құрылым Еуразия халықтарының рухани
бірігуіне, тілдердің, мәдениеттер мен діндердің үйлесімді үндестігінің
дамуына септігін тигізеді. Бүгінгі көп мәдениетті Қазақстанды
этносаралық және дінаралық келісімнің орнықтылығы түрлі
этностық топтар мен конфессиялардың бейбіт қатар өмір сүруінің
бай тарихи тәжірибесін сипаттайды. Еуразия аумағында, соның
ішінде Қазақстанда да әлемдік діндер – ислам мен христиандықтың
үйлесімді бейбіт қатар өмір сүруі, әсіресе, әлемнің басқа бөліктерінде
тоқтаусыз жүріп жатқан дінаралық жанжалдар жағдайында
назарға алуға лайық үлгі болып табылады. Өздігінен тұйықталу
емес, халықтардың бай мұрасын сақтау мен өркендету Еуразия
доктринасының басты қағидаттарының біріне жатады. Өзіндік
ерекшелігі бар мәдениеттерді сақтау арқылы әлемдегі жалпы
мәдениет қазынасы одан сайын байи түседі. Сондықтан көпмәдениетті
Қазақстанның мәдениеттер мен діндердің халықаралық үнқатысу
жүргізетін тұрақты орнына айналғаны заңды құбылыс. Елордамыз
Астанада Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съездеріне әр
елден келген дінбасылары өзара түсіністіктің ортақ тілін ғана емес,
сонымен бірге, әлемнің «шиеленісті нүктелеріндегі» дінаралық
қақтығысты тоқтату тетіктерін табудың да жолын іздестірді.
Тіпті бұрын-соңды бір-бірімен келісім немесе бір үстел басында
отырмаған ымырасыз дін қайраткерлері алғаш рет Астанада бірбірімен ынтымақтасуға, келісімге келуге күш салды, диалогтың бастауы болды. Оның үстіне, біздің еліміздің бастамасы бойынша,
Біріккен Ұлттар Ұйымы 2010 жылды «Мәдениеттер үндестігінің
халықаралық жылы» [6] деп жариялады.
Бұл орайда, Шығыс пен Батыс арасындағы үнқатысуды және
өзара түсіністікті жаһандық деңгейде нығайтуға Қазақстанның
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына биылғы
төрағалығы да бірегей мүмкіндік беретіні күмәнсіз.
Тамыры тереңге жайылған татулық тірегінің ордасына айналған Қазақ елі бүгінгі күні ұлт пен ұлыстың татулығын
бұзбай, қоғамдық ынтымақтастықты көзінің қарашығындай сақтап
отырған халық. Байтақ елде жалпақ жұрттың бірлігі бұзылмай,
татулығы тарқамай өмір сүріп жатқандығы үлкен мақтаныш. Бір
шаңырақ астында ұлттың ұйытқысына себеп болып отырған сарабдал саясатымызбен Ата заңымыздың аясында атқарылып жатқан
шаралардың нәтижесі екендігі белгілі. Әлемде ұлтаралық бірлігімен,
татулығымен ерекшеленетін ұлт екенімізді ескерсек, тұрақтылық
пен бейбітшілік үйлесім тапқан елміз. Сонымен қатар халықтардың
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өзара түсінушілігі мен берекесін тапқан бірлігінің арқасында да
татулық діңгегі ажыраған емес.
Тағдыр қазақ халқына ұлан-ғайыр жер беріп, байырғы тұрғынын
аз етіп, сырттан келген өзге ұлтты көбірек қоныстандырып, көрші болып күн кешуге бұйырды. Осылайша тарих бізді көпұлтты ел ретінде
қалыптастырды. Бұл қағидадан жер иесі – қазақ та, қазақ жерін мекендеген басқа ұлттың өкілі де қашып құтыла алмайды және сөзсіз
мойындап тіршілік кешуге бейім екенін әр азамат терең түсінеді.
Жаратушы көрші болуға жазғаннан кейін көңіл қалдырмас тіршілік
кешу керектігін кеңпейіл қазақ әлдеқашан ұғынып, жатырқапжатсынбай, керісінше, бауырына тартып, жанашырлық танытуды қасиеті етіп бойына сіңіріп те қойған. Бүгінде Қазақстанда 130
ұлттың өкілі бар. Осыншама этностың мекендейтініне қарамастан,
Қазақстанда тыныштық пен келісім салтанат құрған елміз. Әрине,
бұл, Елбасымыздың сарабдал саясатының арқасында жүзеге асуда.
Ұлт Көшбасшысының: «Бұл – мемлекеттің жұмысы, бұл – бәріміздің
жұмысымыз, әр қазақстандықтың жұмысы» - [7,4 б.], деп атауы
тегін
емес.
Қазақстан
халқы
Ассамблеясының
қызметі
тұрақтылықты, ұлтаралық келісімді қамтамасыз етудің тәжірибесі
әлемдік тұрақтылыққа қосылған үлес болып отыр.
Қоғаммен бірге адам да өзгерді. Жер бетінде тыныш жатқан
ел кемде-кем. Құрығанда толқу болып тұрады. Осыны ойлағанда,
әлдекімдермен салыстырғанда «шүкір, Қазақстан тыныш» деп
кеудемізді кере бір тыныстап қаламыз. Ол – ең алдымен біздің
елімізді мекендеген ұлттар татулығының, дәстүрлі достығының,
мемлекетіміздегі саяси тұрақтылық пен қоғамдық келісім
саясатының арқасы. Ел Президентінің қазақ жерін мекендеген түрлі
этнос өкілдеріне әділдікпен қарауының нәтижесі. Қазақтың ертеңін,
өзінің отбасының келешегін ойлаған адам ең алдымен осы елдегі
тыныштықты ойлайды. «Ел тыныштығы – өз тыныштығым» деп
ойлаудың нәтижесінде бір өзеннен су ішкен, бір жайылымда мал
баққан адамдардың арасына ала жіп керілмейді. Қазақстанда
қалыптасқан достықты, татулықты, құстың ұясындай жанға жайлы
жылылықты сақтау, қастерлеу парыз.
Аумалы-төкпелі дүниеде есік-терезесін қымтап, жеке арал жасап алып өмір сүру мүмкін емес. Жолындағысын түгел жұтып
жіберуге бар жайын мемлекеттерді айтпағанда, әлем картасынан
нүктедей орын алатын, тіпті белгіленбей қалған ұсақ елдердің өзі
жаһандану үдерісінен сырт тұра алмайтыны түсінікті. Демек, қанша
жерден көңілді жайландырып, тоқмейілдікке салынғанымен, әлемде
болып жатқан оқиғалардың біздің елімізден сырт айналып өте
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береді деп бейқам отырудың жөні жоқ. Елдегі тыныштық, татулық,
экономикалық,
әлеуметтік
реформалардың
жемісті
жүруі
әлдекімдердің түн ұйқысын қашырып, мазасыздыққа ұрындыруы
әбден мүмкін. Сондықтан ұлттық қауіпсіздікті тәуелсіздіктің басты
тірегі, басты шарты деп әр қазақстандық жан-жүрегімен мойындауы
тиіс. «Адам досынан пайда да, зиян да көреді» деген сөз бар халық
арасында. Қазақтың Құдай қосқан қосағы, ежелгі көршісі орыс
халқын құрметтеуінің арқасында сан мәрте түсінбестік туындап
қалғанымен, табан астында дұрыс шешімдерін тауып, арнасына
түсіп отырды. Соның нәтижесінде 7,5 мың шақырымдық ортақ шекара бекітіліп, ол құжат Біріккен Ұлттар Ұйымына тапсырылды.
Мұның өзі ішкі татулығымызға орасан зор игі жемісін берді [8,11 б].
Қазақстан барлық табыстарға халқының адамгершілігінің,
көп ұлттарды құшағына сыйғызғанының арқасында жетіп келеді.
Сондықтан тәуелсіздіктің басты кепілі, тірегі тыныштық екенін
Елбасы да кездескен жерінде, сөйлеген сөзінде қадап айтудан
қажымайды. Мұндай тыныштық бізге мәңгіге, біржола берілген,
үндеспей, шай деспей өмір сүреміз деу – үлкен қателік. Ол ешкімге
де мәңгілікке берілетін игілік емес. Ол тыныштықты әрбір Қазақстан
азаматының күн сайын емес, сәт сайын қорғауы тиіс екенін естен
шығармағаны абзал. Тәуелсіздікті алғаш алған жылдарда қазақтар 42
пайыз, қалғаны басқа ұлт өкілдері болатын. Ендеше, жас мемлекеттің
іргесін көтеріп, уығын қадауға олар да атсалысты. Тәуелсіздік артқан
жүк баршасына ортақ болды. Көпұлтты унитарлы мемлекет болу
кемшілік емес, керісінше, ол қазақты ұлттық томаға-тұйықтықтан
сақтап тұратын фактор ретінде аталып жүр бүгінде. Сондықтан
елдегі ұлттық мәдени орталықтардың жетекшілері бас болып, Үкімет
қостап, Қазақстан халықтары Ассамблеясын Қазақстан халқы Ассамблеясы етіп өзгерту туралы ұсыныс та айтылған-ды. Бұл ойдың
өзі бәріміз бір мүдде тұрғысынан табылсақ деген ниеттен туындаған
болар. Бұл жолда қазақ халқының алдына өзге этностарға рухани
құндылықтарын сіңіре отырып, тұтастай елдікті қалыптастыруға
қатысты тарихи рөл жүктелмек.
Сайып келгенде қандастарымыз бен өзге ұлт өкілдерінің басы
бірікпесе, басқаның бәрі бос сөз болып қалады. Өзін тәуелсізбіз деп
жариялаған елдің бәрі сөз жүзінде тәуелсіз мемлекет санала береді,
бірақ жаһандану талаптары туындаған кезде шексіз тәуелсіздікке
ешкім де толыққанды жете алмақ емес. Шын тәуелсіз екенін іспен
дәлелдей алған, өзінің ішкі, сыртқы саясатына қатысты шешімдерді
өзгелерге алаңдамай тек өзі ғана қабылдайтын, экономикалық
жағынан кіріптар болмайтын елдер ғана тәуелсіз мемлекет санала104
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ды. Қазақстан ең басты байлығы – ұйысқан ұлттарының арқасында
осындай тәуелсіздікке қол жеткізуді мақсат етіп қойды. Осы қол
жеткізіп отырған игіліктер, одан арғы елдің дамуы ұлттың мемлекетті
ұйытарлық қасиетіне, қуатына байланысты болмақ. Бұл орайда
Президентіміз Н.Ә. Назарбаев: «Біздің басымыздан көп қиын замандар өткені рас. Бірақ сол замандар¬дың біздің халқымызды
шыңдап шағырғаны да рас. Өзге ұлттармен қатар өмір сүре жүріп,
өз дәстүрлерімізден, өз тілімізден айырылыңқырап қалғанымыз
да рас. Бірақ сол арқылы өзге ұлттармен жарыса, таласа жүріп
ширағанымыз, білімге, өнерге қатарласа ұмтылғанымыз, сөйтіп,
өскеніміз де рас. Бір жаманның бір жақсысы болады деген осы», [7,4 б.], дейді.
Бес Франция сыйып кетеді деп желпіне мақтанатын алып территориямызда 17 млн-ға жуық адам өмір сүріп жатыр. Тәуелсіздіктен
кейін 2,6 миллион адам өз тарихи Отандарына қайтты. Есесіне,
олардың орнын өз бауырларымыз толтырды. Басқа елдің заңымен,
өзге жұрттың танымымен, байыбымен өмір сүруге дағдыланып
қалған қандастарымыз өз Отанына оралған соң қиындықтарды басынан кешіргенімен, көпұлтты мемлекетке тән дәстүр мен ерекшелікті
олар да мойындап, соған сай бейімделіп, көшін түзеп алды.
Өркениет өнегесі – өз дәстүріңмен өмір сүру. Бұл мақсатта да
Қазақстан мемлекеті барлық этнос өкілдеріне кең молынан
мүмкіндіктер беріп, бар қажетті жағдайын жасап, қамқорлығына
алған.
Қазақстан, ең алдымен, қазақ ұлтының мемлекеті. Оны
біртұтас мығым мемлекетке айналдыру үшін тыныштық пен бірлік
аса маңызды. Ең алдымен, қазақ халқының өз бас бірлігі керек.
Өзгелермен ырыс-ынтымақтың жарасуы да осы мінезіне тікелей
байланысты. Қазіргі уақытта мемлекеттік қызмет, кадр мәселесін
шешу секілді жауапты қызметтерде қазақ тілін білетін адамға
артықшылық берілетіні шындық. Қызмет бабында қос тілді қатар
меңгерген адамға көзқарастың да басқаша болатыны рас. Осы орайда бүгінгі күні 25 мың басқа ұлттың баласы қазақ мектептерінде
оқып жатқан көрінеді. Қазақ тілінде еркін сөйлей алатын өзге ұлт
өкілдерінің қатары көбейе түсті. Тіпті олардың дені қазақтың өзін
сөзден жаңылдырады. Әртүрлі себеппен жерімізді мекен еткен
халықтардың бүгінгі буынының арасында жаңаша пайымдайтын,
көзқарасын өркениет талабымен қалыптастырған, озық ойлы жастары жетіліп келеді. Біз оларды қазақстандық телеарналарынан
жиі байқаймыз. Бұл көрсеткіш жыл өткен сайын артып келеді.
Барша ұлттардың өз халық ансамбльдері, өнер ұжымдары, өз те105
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атрлары жұмыс істейді.
Туыстық қарым-қатынасқа сызат түскенін саналы адамның
ешқайсысы қаламайды. Басқа республикаларда орын алған
ұлттардың қақтығысына сүйеніп, қазақтарға қыр көрсеткісі
келгендердің әрқилы ойлары іске асуына жол берілмеді.
Қазаққа да, қазақпен тағдырын қосқан өзге этнос өкілдеріне
де ең керегі – ынтымақ пен бірлікке кірбің түсіріп алмау.
Осы мақсатта Елбасының қолдауымен құрылған Қазақстан
халқы Ассамблеясы игі іске тетік болған қоғамдық институт,
ол халықтар туысқандығы мәселесі бойынша бүгінгі замана
келбетіне сай жаңаша жұмыс жасай бастады. Ассамблея қазір
дүниежүзі мемлекеттерінің назарын өзіне аударып отыр. Көп
елдің басшылары мен мемлекет қайраткерлері оны ұлттарды
ұйымдастырудың жаңа моделі ретінде қабылдауда. Этносаралық
және конфессияаралық келісімнің қазақстандық тәжірибесі
посткеңестік кеңістіктегі елдерде әлдеқашан мойындалып қойған.
Олар үшін де, Қазақстан үшін де тәуелсіздік пен ұлттар татулығы
егіз ұғымға айналды. Бұл – қазақстандық саяси брэнд.
Еліміздің ең басты байлығы тәуелсіздік пен бейбітшілік
екенін ескерсек, келешек ұрпаққа аманат етуді мақсат тұтуда да
этнос орталықтардың атқаратын қызметі маңызды. Татулықтың
тірегіне негіз болып отырған сарабдал саясат шеңберіндегі
атқарылып жатқан тындырымды жұмыстар да өз жалғасын табуда. Этномәдени бірлестіктердің қызметі арқылы қоғамдықсаяси ахуалға, этносаралық келісім мен бейбітшіліктің нығаюына
оң ықпал ететін факторларға оң бағыт беру керек. Соның бір
дәлелі ретінде ұлттық татулыққа, бірлікке шақыратын мерекелерде түрлі ұлт өкілдерінің жылы лебіздері, ыстық ықыластары
қазақстандықтардың ынтымақта, бірлікте бір шаңырақ астында жемісті еңбек ететіндігін, ұлттық бірлікті насихаттауға баса
назар аударатындықтарын анық аңғарғандаймыз. Халықтың
экономикалық тұрғыдағы теңдігі, саяси, мәдени дамуы өзара
достықты, түрлі ұлт өкілдерінің бір-біріне деген құрметін
көрсетеді. Жаңа ғасырға қадам басқан еліміз үшін ең қымбат
қазына – этносаралық татулықты, конфессияаралық келісімді,
өзара түсіністік пен құрмет сезімін және жарастықты қастерлей
отырып төрімізге енгені белгілі. Мемлекеттің стратегиялық
мақсаттары мен әлеуметтік жобаларын жүзеге асыруда ел
бірлігін жарастыра білудің маңызы арта түсті. Сол ауызбіршілік,
тұрақтылық пен ұлтаралық қарым-қатынастың нәтижесінде бейбіт
қоғамның шынайы бейнесі қалыптасты. Тәуелсіздіктің арқасында
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Отанымыз достығы нығайып, бірлігі бекемделіп, тұтастай
ынтымақтастық ортасына айналып отыр. Қазіргі күні де осы
көпұлттылық пен татулықты сақтау бүгінгі күннің өзекті міндеті
деп сезіну қажет. Бұл жөнінде Елбасымыз «Біз өзіміздің жатсынбас
тұрпатымызбен, этносаралық, конфессияаралық татулығымызбен
және өзара үндесуімізбен күллі әлемге таныламыз», [9] - деп
ерекше атағанын айтуға болады.
Тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттілігі мен саяси тұрақтылығының басты тұғыры – этносаралық бейбітшілік пен келісім болып табылады. Этносаралық келісім мен саяси тұрақтылықты – ел
бірлігінің негізі екенін ескерсек, татулықты сақтау бағытындағы
жұмыстар алдағы уақытта да жалғасын таба бермек.
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РЕЗЮМЕ
В статье анализируется роль Президента Республики Казахстан
Н.А. Назарбаева в укреплении гражданского мира, стабильности и
межэтнического согласия в Казахстане. Автор подчеркивает, что казахстанская модель межэтнического и межконфессионального согласия является образцом для большинства стран мира.
SUMMARY
The article analyzes the role of the President of Kazakhstan NA
Nazarbayev in strengthening of civil peace, stability and inter-ethnic
harmony in Kazakhstan. The author emphasizes that the Kazakh model
of interethnic and inter-confessional accord is a model for the majority of
countries in the world.
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АРМЕНИЯ И АРМЯНСКАЯ ДИАСПОРА
Аннотация
В статье рассматриваются взаимосвязи Республики Армении с
многомиллионной армянской диаспорой. Также проводится сравнение диаспоральных политик Республики Армении и Республики Казахстан, подчеркиваются их схожие и отличительные черты.
Ключевые слова: армянская диаспора, Министерство Диаспоры, лоббирование, репатриация, инвестиции, пандиаспоральный,
общеармянский.
В современных условиях невозможно отделить репатриационную от диаспоральной политики государства. Волею судеб миллионы армян, как и этнических казахов, проживают за пределами своего
государства. Для современной Республики Армения связи с армянской диаспорой в других странах, которая именуется «Спюрк», очень
важны и армянский опыт в этой сфере может быть интересен для Казахстана.
Армянская диаспора гораздо более многочисленная и рассеянная
по миру, чем казахская. Известно, что большинство зарубежных этнических казахов проживают на сопредельных, приграничных с Республикой Казахстан территориях соседних государств и часто являются
ирридентой.
Армяне компактно проживают в Армении (3,2 млн.), России (более 1,2 млн.), США (более 1 млн.), дисперсно – в Европе (760 тысяч),
Азии (1 млн.), Африке (100 тысяч), на территории бывших советских
республик и в других странах (600 тысяч). Армянский язык является
одним из официальных в Ливане и Ираке. В конце ХХ века численность армян в мире по приблизительным подсчетам (ввиду отсутствия
официальных источников) оценивалась в 9 миллионов человек.
Хотя в силу рассеянного проживания армян в разных странах, а
также в силу ряда политических обстоятельств точное число армян
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в мире, также как и казахов, определить очень трудно. Более или менее точный учет возможен обычно в крупных и компактных колониях, тогда как во многих странах (США, Канада, Франция) и крупных
городах (Нью-Йорк, Лондон, Париж) армяне проживают не только
компактно, но и разбросанно, что сильно затрудняет контакты, а следовательно, и учет. Труднее всего или даже попросту невозможно
определить число армян в небольших поселениях. Однако наибольшие трудности возникают с теми странами, где переписи не указывают национальности граждан. А такого порядка придерживаются все
страны Западного полушария и большая часть европейских стран.
Есть также страны, где основой учета граждан является их вероисповедание. А по конституции Турции, например, любой гражданин этой
страны является турком. И очевидно, что в этих странах очень трудно
или практически невозможно произвести точный подсчет проживающих там армян. Именно по этой причине разные источники зачастую
сообщают сильно отличающиеся друг от друга цифры армян в той
или иной стране. Немало армян, проживающих среди иных народов
и лишенных контактов с армянской культурой, постепенно утратили
свой язык, веру [1, с.141]. К примеру, в Турции, а также частично
в других странах, проживает около 4 миллионов амшенских армянмусульман.
В Казахстане также имеется армянская диаспора численностью
около 15 тысяч человек. Значительная их часть проживает в Алматы,
Костанайской и Карагандинской областях. С 1991 года в Республике
Казахстан существует армянский культурный центр «Луйс». Он был
создан группой армян города Алматы. В 1992 году на базе культурного центра была создана армянская воскресная школа, детская хореографическая студия и танцевальный ансамбль [2, с.25].
Также в марте 2013 года был создан Казахстанско-Армянский
Молодежный Фонд – армянская организация, основным предназначением которой является консолидация армянской молодежи в Республике Казахстан. Цель КАМФ – создать единство в молодежном
секторе диаспоры, содействие сохранению этнической идентичности, формирование положительного образа армянской диаспоры в
Казахстане [3].
Армянская диаспора отличается высокой организованностью, наличием панармянских, мировых ассоциаций различного характера
(Всеармянская Ассоциация СМИ, Всеармянская Ассоциация архитекторов и инженеров, Всеармянская Ассоциация юристов, Армянская
Торговая Сеть, Общественная организация «Центр координирования
проблем сирийских армян» и т.д.), в местах компактного проживания
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зарубежных армян действует традиционные армянские политические
партии, к примеру, партия «Дашнакцутюн / Армянское революционное содружество». В ряде стран армянская диаспора в прошлом и в
современное время относится к числу так называемых мобильных
диаспор, которые, обладая важными экономическими и организационными ресурсами, могут оказывать влияние и помощь правительствам стран пребывания в решении как внутренних, так и внешних
проблем [4, с.24].
	Диаспора лоббирует, защищает и продвигает интересы Армении за рубежом. На начальном этапе независимости диаспора активно
осуществляла инвестиции на индивидуальном и институциональном
уровне в экономику Армении, а также оказывала благотворительную
помощь [5].
Связи Армении с диаспорой не прерывались никогда. Репатриация армян в Армению происходила и в советское время. Первая
группа репатриантов из Ирака, численностью около 3 тысяч человек,
прибыла в Армению еще в 1921 году. В последующие годы (с 1922
по 1936 годы) из Греции, Ирана, Сирии, Франции, Болгарии и ряда
других стран приехало около 39 тысяч армян. Более 90 тысяч армян
из Ливана, Сирии, Египта, Ирана, Франции, Болгарии, США прибыли в Армянскую ССР в 1946-1949 годах. Значительная часть армянрепатриантов 30-40-х годов была обвинена в антисоветской деятельности, подверглась сталинским репрессиям и депортации в другие
регионы Советского Союза [6]. В следующие два десятилетия с 1962
по 1982 годы иммигрировали еще примерно 32 тысячи армян. Большую помощь в обустройстве первых переселенцев оказывал пандиаспоральный Армянский Всеобщий благотворительный союз.
С обретением независимости Арменией в 1991 году начался качественно новый этап во взаимоотношениях двух частей армянского
народа. В условиях глубокого экономического кризиса в стране эти
отношения в основном носили характер гуманитарной помощи со
стороны диаспоры. В дальнейшем приоритетным стало ее участие
в осуществлении программ развития – строительстве школ, больниц
и дорог, инвестициях в сферу производства, создание совместных
предприятий. Такие армянские диаспоральные организации, как общеармянский фонд «Айастан», фонд «Линси», создавались с целью
наращивания активных связей с Арменией и Нагорным КарабахомАрцахом (непризнанным мировым сообществом).
Для оптимизации отношений между Республикой Арменией и
диаспорой и выработки приоритетов правительство Армении периодически организует форумы «Армения-диаспора». В 2007 году
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парламент Армении принял Закон о двойном гражданстве, дающий
право переезжающим в Армению армянам диаспоры возможность
принимать армянское гражданство, не отказываясь от гражданства
своих стран, а в 2008 году было создано Министерство Диаспоры [7,
с.2]. В числе первоочередных задач Министерства - разработка программ и содействие повышению авторитета армянских организаций
зарубежья; помощь в развитии общеобразовательных и воскресных
школ диаспоры; сохранение, защита и популяризация за рубежом
армянского культурного наследия; возрождение, восстановление в
среде иноязычных армян родного языка, национального самосознания; возвращение их в духовное лоно родного народа; репатриация
армян, желающих утвердиться на Родине [8]. Здесь следует отметить,
что предложения о создании отдельного Министерства по делам диаспоры в Республике Казахстан, по примеру Израиля и Армении, неоднократно выдвигались казахской общественностью, диаспорой и
казахами-репатриантами.
Министерством Диаспоры Республики Армении реализуется целый ряд программ для дальнейшего укрепления связей с зарубежными армянами. Так, для молодых армян в возрасте от 13 до 18 лет,
живущих за пределами Армении, Министерство Диаспоры РА с 2009
года реализует программу ознакомления с исторической родиной
«Ари тун / Возвращайся домой».
Основной целью программы является знакомство молодых армян диаспоры с историей, культурой и общественной жизнью Армении, семейными и духовными традициями. Содействовать формированию устойчивой связи с Родиной и укреплению их национального
самосознания, а также установлению тёплых отношений с армянскими сверстниками Армении и диаспоры.
Программа мероприятий включает посещение основных достопримечательностей Армении, концертов и фестивалей, выставок и
театральных представлений, обучение армянскому языку, литературе,
танцам, изучение истории Армении и церковных традиций. Важной
составляющей программы также является активное общение со сверстниками из Армении, встречи с видными государственными и общественными деятелями. Участники программы проживают бесплатно
в семьях, заранее отобранных организаторами.
Для сохранения и укрепления национальной идентичности армян в общинах диаспоры, развития уровня знания армянского языка
среди молодежи, преподавателей школ, ответственных за организацию учебного процесса, повышения мастерства преподавателей национальной песни и танца, деятельности молодежных организаций
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и СМИ диаспоры, Министерство Диаспоры совместно с Ереванским
университетом осуществляет работу летней школы «Спюрк / Диаспора».
Также с целью укрепления связей и расширения возможностей
сотрудничества Армении с диаспорой, сохранения и развития армянской национальной самобытности в диаспоре ежегодно проводится
Всеармянский творческий фестиваль «Им Айстан / Моя Армения»
[9].
Республика Армения, испытывающая серьезные экономические
трудности, крайне заинтересована в привлечении инвестиций зарубежных армянских предпринимателей.
В целом, после обретения независимости участие диаспоры в
экономике Армении подверглось поэтапному изменению. Так, на
раннем периоде независимости волна благотворительных, в основном неорганизованных пожертвований хлынула в Армению, которая
находилась в сложной переходной стадии развития. В дальнейшем,
когда для упрощения сотрудничества с Арменией были созданы ряд
финансовых институтов, как например, Общеармянский фонд, вовлеченность диаспоры приняло более организованный характер. Хотя, по
сведениям экспертов, интерес зарубежных армянских бизнесменов к
инвестированию в экономику Армении в последние годы уменьшается [10].
Из-за социально-экономических трудностей, ограниченных возможностей государства по содействию интеграции новых граждан,
оттока трудоспособного населения на сезонные заработки и постоянное жительство в другие страны, большой рассеянности армянской
диаспоры, более высокого уровня жизни в ряде стран проживания
зарубежных армян, существующей угрозы масштабной войны с соседями добиться массовой репатриации зарубежных армян в Армению и роста численности народонаселения не удалось. Сейчас правительство Армении пытается переселять в Нагорный Карабах (Арцах)
армян-беженцев из Сирии, охваченной гражданской войной, что вызывает протесты властей Азербайджана.
Президент Армении Серж Саргсян, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что за последние годы Армения
приняла 16 тысяч беженцев из Сирии. По его мнению, это делает Армению одной из лидирующих стран в Европе по количеству принятых беженцев.
По данным агентства ООН по делам беженцев (UNHCR) на
октябрь 2015 года, в Армении находятся 3238 официально зарегистрированных беженцев из Сирии, а также 12450 «лиц, находящиеся
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в ситуации, близкой к положению беженца». Появление этой формулировки объясняется тем, что большинство сирийских армян, прибывающих в Армению, предпочитают не регистрироваться в качестве
беженцев, а получить либо гражданство Армении, либо разрешение
на проживание в течение 10 лет. И то, и другое — право, предоставляемое по законам Армении иностранным гражданам армянского
происхождения [11].
При изучении армянского опыта связей с диаспорой, репатриационной политики становится совершенно ясно, что многое в этой
сфере было заимствовано армянами у израильтян. Оба государства
находятся во враждебном окружении, втянуты в многолетние, вооруженные, перманентно обостряющиеся, территориальные конфликты
с численно превосходящими соседями и поэтому для обеих стран
различная поддержка зарубежных сородичей, увеличение численности населения посредством репатриации являются приоритетными
вопросами национальной безопасности.
	Республика Казахстан, как и Армения, ставшая независимой
после распада Советского Союза, благодаря дальновидной внешней
политике Первого Президента Н.А. Назарбаева, сумевшая делемитировать границы с соседними государствами, не имеет территориальных споров с другими странами.
Возможным негативным последствием использования диаспоры
во внешней политике состоит в том, что имея в своем распоряжении
достаточный потенциал, диаспора постепенно высвобождается изпод контроля принимающего государства и аппелируя к ней, другое
государство подменяет всю систему взаимоотношений между государством и диаспорой, статус которой в том государстве не определен.
Правительство Казахстана отошло от политики диаспоризации
страны к выстраиванию единой нации по гражданскому принципу и
тем самым снимает саму возможность использования диаспоры во
внешней политике и вмешательство во внутренние дела Казахстана
со стороны других государств. Внешняя направленность диаспоральной политики руководства Казахстана состоит, прежде всего, в повышении имиджа страны как строителя новой государственности для
казахов всего мира [12].
Казахстан, казахское общество менее зависимы от политической,
экономической поддержки своей диаспоры, к тому же казахская диаспора не имеет реальных возможностей влияния на правительства
государств пребывания. Однако попытки армянского государства
наладить репатриацию этнических армян могут быть в дальнейшем
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пристально изучены казахстанскими властями. Очевидно, что условия армянской и казахской репатриационной политики, при всех существующих различиях, таких, как, например, практически мононациональный состав населения Армении, непоколебимые позиции
армянского языка в национальном государстве, все же имеют некоторые схожие проблемы. Их появлению способствует недостаточная эффективность государственного аппарата, характерная для всех
постсоветских государств, приводящая к трудностям осуществления
репатриации и интеграции новых граждан наших государств.
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ТҮЙІН
Мақалада Армения Республикасының миллиондаған армян диаспорасымен байланысы қарастырылған. Сонымен қатар, Армения
Республикасы мен Қазақстан Республикасындағы диаспоралық саясат салыстырылып, ұқсастықтары мен ерекшеліктері көрсетілген.
SUMMARY
The article deals with the relationship of the Republic of Armenia with
the vast Armenian diaspora. Also, a comparison of Diaspora policy of the
Republic of Armenia and the Republic of Kazakhstan underlined their
similar and distinctive features.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ СЕВЕРНЫХ
ОБЛАСТЕЙ КАЗАХСТАНА В ПЕРИОД ОСВОЕНИЯ
ЦЕЛИННЫХ ЗЕМЕЛЬ
Аннотация
В статье на основе архивных материалов рассмотрен процесс
формирования и использования трудовых ресурсов в северных областях Казахстана, вошедших в регионы освоения целинных земель.
Авторы анализируют формы и методы привлечения трудовых ресурсов, динамику миграционных процессов и причины оттока кадров.
Статья написана в рамках проекта по теме «Социальные процессы в
северных областях Казахстана в целинные годы и их влияние на социокультурную среду в регионе».
Ключевые слова: трудовые ресурсы, отток кадров,
целина,освоение целинных и залежных земель в Казахстане, северные области Казахстана, миграция населения, демография.
В казахстанской исторической науке проблема формирования
трудовых ресурсов в северных областях Казахстана в годы освоения
целины относится к числу теоретических проблем, не получивших
разработку в научных исследованиях отечественных ученых. Научная разработка этого проблемного аспекта из истории целины продолжает сохранять свою актуальность в контексте необходимости
изучения форм и методов привлечения трудовых ресурсов в условиях
советской экономической системы, а также формирование и распределение трудовых ресурсов в целинных регионах Казахстана, укомплектование целинных хозяйств кадрами. Динамика миграционных
процессов и демографические изменения в северных областях Казах117
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стана были обусловлены политикой государства по формированию
трудовых ресурсов для целинного края. Кроме того, национальная
политика советского государства вытекала из задач обеспечения трудовыми ресурсами целинные области. Актуальность и слабая разработанность проблемы обеспечения целины трудовыми ресурсами, а
именно, роли материального фактора в усилении переселенческого
движения в северные области Казахстана в рамках реализации программы освоения целинных и залежных земель позволили определить основную задачу данного исследования.
Исследование опирается на архивную источниковую базу, комплекс документальных источников по истории освоения целинных
земель в республике. В их числе: нормативно-правовые акты советских центральных органов управления и государственных структур,
выполнявших административно-управленческие функции (постановления, распоряжения, приказы, решения, циркуляры); нормативноправовые акты местных органов власти: решения и постановления
облисполкомов Целиноградской, Кокшетауской, Кустанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей по вопросам трудовых
ресурсов; делопроизводственная документация органов краевого (целинного) управления: отчеты краевых органов управления в вышестоящие организации, докладные записки, статистические сведения
и пр.; письма первоцелинников родственникам и друзьям, жалобы в
вышестоящие органы; материалы печатных изданий.
Формы и методы привлечения трудовых ресурсов в условиях советской системы реализации грандиозной экономической реформы,
какой была целина, отражали идеологические подходы к решению
чисто экономических проблем. Уже в период подготовки к началу
освоения новых земель правительством было принято решение о том,
что формирование трудовых ресурсов должно проходить на добровольных началах, на энтузиазме трудящихся. Но при этом, правительство не исключало и применение принципа материальной заинтересованности переселенцев на целину.
Острота проблемы трудовых ресурсов в регионах освоения целинных земель и важность решения политических и экономических
задач побудила советское государство задействовать административный ресурс для решения проблемы. С этой целью в 60-е годы было
создано Управление переселения и оргнабора рабочих при Целинном
краевом исполнительном комитете. Оно функционировало пять лет,
с 1961 по 1965 годы, и занималось вопросами переселения, трудоустройства и обустройства быта переселенцев. Главной функцией
управления было обеспечение целинных областей трудовыми ресур118
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сами.
Работа по обеспечению целины трудовыми ресурсами приобретала характер массовых крупномасштабных кампаний. Организовывались и проводились такие мероприятия через средства массовой
информации, путем создания системы пропаганды и агитации молодежи из всех регионов СССР: России, Украины, Белоруссии, Молдавии, республик Прибалтики. Основной акцент в пропаганде и агитации делался на принцип добровольного участия в освоении целины.
Уже на конец февраля 1954 года, когда только - только было принято решение об освоении целинных и залежных земель на востоке
страны и определены конкретные цифры масштабов распашки земель, в бюро Московского комитета партии поступило более тысяч
заявлений от комсомольцев и беспартийной молодежи об отправке их
на целину [1, л.5]. А уже через две недели северные области Казахстана встречали первых переселенцев-целинников.
2 марта 1954 года на станцию города Акмолинска прибыл первый
эшелон с добровольцами из Алма-Аты, 5 марта – из Москвы. К 30
марта этого года в область прибыло 8715 чел., а к середине 1954 года
- свыше 20 тыс. чел. [2, с.60].
На активизацию миграции переселенцев в целинные края оказывала влияние государственная политика поддержки «первоцелинников» (так называли ехавших на целину добровольно). Официально закрепив статус «первоцелинника», государство подкрепило его
экономическими преимуществами, материальными и финансовыми
льготами. Целинников обеспечили бесплатным проездом до места
назначения, единовременным денежным пособием на каждого члена семьи. Кроме того, выделялся аванс в размере 50% трехмесячного
среднего заработка, подъемные по 82 ст. КЗОТ. Государство оказывало содействие в приобретении теплой одежды, предметов первой
необходимости, выдавало кредит на 10 лет на постройку дома и приобретение скота [3, лл.6-7]. Практически все расходы, связанные с
переездом и обоснованием на целинных землях, государство брало
на себя, что является показателем озабоченности советского руководства реализовать любой ценой программу освоения целины
Одним из способов проведения агитации и вовлечения широких
масс в движение по освоению целинных степных просторов Казахстана было вовлечение в этот процесс самих целинников, т.е. людей,
прибывших на целину в числе первых добровольцев. По инициативе партийных организаций на местах они обращались с открытыми
письмами-призывами к своим землякам, смысл которых сводился к
открытой агитации к переселению. В письмах они приукрашивали
119
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жизнь на целине, рассказывали о хороших заработках, о материальных благах, предоставляемых первоцелинникам. Приведем фрагмент такого письма: «…средний заработок сейчас у меня – 180-200
руб., а на старом месте получал 20-30 руб…, получаем премии…., обзавелись собственным хозяйством, есть корова, поросята, домашняя
птица….» [4, л.7]. Многие целинники писали о том, что по прибытии
на целину обучились и получили профессию, получили ссуду, участки под огороды. В письмах отмечали оснащенность совхозов современной техникой, социальной инфраструктурой (школы, больницы,
киноустановки передвижные и стационарные, акушерские пункты,
баня, столовая, пекарня, детские сады, ясли, радиофикация, электрификация, сельские клубы, красные уголки.). Письма целинников
иллюстрированы фотографиями, статьями из газет, листовками. По
своей сути и содержанию это были агитационные призывы переселенцев.
Вопросы освоения целины, в том числе вопрос об обеспечении
трудовыми ресурсами, находились на систематическом контроле высших эшелонов власти. Так как освоение целинных и залежных земель
было личной инициативой первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева, он лично сам держал под контролем все вопросы, связанные
с реализацией программы целины. В архивных источниках сохранились воспоминания заместителя начальника Целинного краевого
управления совхозов К.Д. Диярова о встрече с первым секретарем ЦК
КПСС Н.С. Хрущевым в декабре 1953 года. По воспоминаниям К.Д.
Диярова 31 декабря в Москве в здании ЦК КПСС на Старой площади
впервые во весь голос прозвучало слово «целина». Разложив на столе
карты Акмолинской и Кустанайской областей, Н.С. Хрущев называл
места, приводил конкретные цифры и факты. Как писал К.Д. Дияров
«…чувствовалось, что данный вопрос его давно и глубоко интересует» [5, лл. 1-3]. Эта памятная беседа говорит о том, что Н.С. Хрущев
был хорошо осведомлен о плодородных целинных и залежных землях Казахстана.
За время освоения целины Хрущев совершил две поездки в
целинный край, в ходе которых встречался с первоцелинниками,
проводил совещания с партийным активом по вопросам развития
сельского хозяйства. Из воспоминаний секретаря комсомольской организации совхоза «Кантемировец» Кокшетауской области о встрече
с Н.Хрущевым в 1961 году следует, что поездки первого секретаря
ЦК КПСС в целинные регионы носили не формальный характер, а
были наполнены деловыми встречами, беседами с целинниками. Он
стремился получить информацию о реализации программы по освое120
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нию целинных и залежных земель из первых уст [6, лл. 1-2].
Контингент трудовых ресурсов формировался из разных по социальному статусу, национальному и половозрастному составу категорий населения. Это были и комсомольцы, и демобилизованные из
армии воины, и реэмигранты из КНР, и немцы-спецпереселенцы, и
амнистированные заключенные и пр. В период целинной кампаний
мощный импульс развитию добровольческого движения давали общественные призывы, которые способствовали подъему энтузиазма
населения в отношении переселения в целинные степи Казахстана.
В вопросах обеспечения кадрами создаваемых целинных хозяйств
основная ставка делалась на молодежь, она была главным двигателем
реформы. Молодые составляли около 30% от общего числа людей,
приехавших на целину. На уборку урожая было стянуто десятки тысяч учащихся из студенческих отрядов, десятки армейских автомобильных батальонов, тысячи солдат срочной службы. К примеру, комсомольская организация Кировского района г. Москвы в 1954-1955
годах отправила на целину 800 юношей и девушек, из Калининского
района приехало 1250 человек, из Ленинградского района -1300, из
Дзержинского района г. Москвы – 800, из Краснопрессенского района
850 человек [7, л.5]. Из Украины прибыло 58 тысяч комсомольцев на
освоение целины. В июле 1955 года более 3-х тысяч юношей и девушек из разных вузов Татарстана несколькими эшелонами выехали в
Павлодарскую область.
Среди студенческой молодежи, участвовавшей в освоении целинных земель, были и молодые люди, которые позже стали известными
людьми. Одним из них был и будущий первый президент Республики
Татарстан Минтемир Шарипович Шаймиев. В 1958 году он, будучи
студентом четвертого курса Казанского сельскохозяйственного института в составе студенческого отряда, он вспоминал: «Мои самые
заветные воспоминания о годах студенческой юности связаны с близким другом Гайнуллой Гиздуллиным. Вместе мы ездили на целину
в Павлодарскую область убирать урожай. Поскольку мы учились на
факультете механизации, нас использовали в качестве комбайнеров.
Работали без подмены 16-17 часов в день, ночевали прямо в поле,
залезешь в бункер, укроешься соломой и спишь..» [8, с.22]. Воспоминания М.Шаймиева хорошо отражают повседневную жизнь молодых
покорителей целины, их трудовой энтузиазм.
Студенты составляли наиболее мобильную часть трудовых ресурсов, труд которых применялся на сезонных работах в период
уборки урожая. Наиболее распространённой формой участия студентов в подъеме целинных земель были студенческие строительные и
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механизированные отряды. Силами строительными отрядами возводились усадьбы целинных совхозов, кошары для скота, животноводческие фермы и др. В архивных документах отложились отзывы о
работе студентов из Эстонии, Горьковского института инженеров водного транспорта, в которых отмечено, что студенты вместе с механизаторами совхозов добросовестной работой и высокой дисциплинированностью заслужили всеобщее уважение. Многие награждены
Похвальными листами райкома ЛКСМ, Почетными грамотами. Из
студентов-горьковчан был сформирован комбайновый экипаж. Бригада №8 первой в совхозе «Дальный» Есильского района завершила
уборку урожая на площади в 4131 га и намолотила 5649 тон зерна [9,
л.18, 19].
Анализ архивных документов свидетельствует о том, что отбор
кадров на целину имел свои издержки. Самой большой проблемой
был отток кадров из целинных хозяйств в города или возвращение
переселенцев назад домой. Этот процесс был достаточно массовым
с точки зрения количества выбывавших семей. Например, из Павлодарской области выбыло 219 семей, что составило 12,2 %; из Целиноградской области – 244 семей (22,3 %); из Кустанайской области
– 203 семьи (5,1%); из Кокчетавской – 97 семей (7,3 %); из СевероКазахстанской – 69 семей (8,8 %). В целом по целинному краю выбыло 825 семей, или 9,9 % [10, л.37]. Если учитывать материальные
затраты государства на эти семьи по переезду и обустройству, можно
говорить о значительных материальных издержках целины.
Причин оттока трудовых ресурсов из целинных хозяйств было
не мало. Анализ архивных документальных материалов показал, что
основной причиной было отсутствие необходимых бытовых условий
для переселенцев и неспособность руководителей хозяйств решать
проблемы обустройства первоцелинников. Поэтому, многие семьи
уезжали в города и устраивались на промышленных предприятиях в
областных центрах, строительных бригадах, или выезжали в соседние области России.
Другой причиной оттока были меркантильные интересы определённой части населения, стремящейся получить личную выгоду обманным путем. В условиях ускоренных темпов освоения целины и ее
массового характера в числе желающих выехать на целину было немало людей случайных. Например, граждане Козлов И.М. и Мельник
В.С. были переселены в Целиноградскую область в 1959 году из Белоруссии. Воспользовавшись всеми причитающимися им льготами,
вскоре они уехали обратно в Белоруссию. В 1961 году последний из
них вторично выехал на целину, оформив переселенческий билет на
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жену З.Ф. Сенькевич, а сам записался в качестве иждивенца. Таким
образом ему удалось дважды воспользоваться привилегиями переселенца, что наносило государственной казне ущерб.
Или другой пример. Гражданин Б. Марковский прибыл из Белоруссии в 1961 году. Как переселенец, он получил 150 рублей на обустройство и 500 рублей на строительство дома. Но вскоре он выехал
в неизвестном направлении и скрывался от обязательства погашения
полученных ссуд. Гражданин Р.Леонардович из Грозненской области, переселенный в целинный совхоз «Атбасарский», до переселения оказался растратчиком, незаконным путем присвоив себе 14 тыс.
рублей [11, л. 38]. Записавшись в число добровольцев на целину, он
преследовал цель укрыться от правоохранительных органов. Подобные факты, имевшие место практически во всех целинных областях,
свидетельствуют о серьезных недостатках в подборе кадров органами переселения в «местах выхода».
Архивные фонды, в которых отложились документы по истории освоения целинных и залежных земель изобилуют сведениями
Управления переселения и оргнабора рабочих Целинного Крайисполкома о том, что, несмотря на созданные условия, многие семьи
самостоятельно выезжали в Алтайский край, самовольно переезжали
в другие совхозы, или вообще уезжали в неизвестном направлении.
Руководители целинных хозяйств постоянно обращались к чиновникам Управления оргнабора с просьбой принять соответствующие
меры в отношении качественного подбора переселенцев, отправляемых в Целинный край.
Освоение целинных земель в Казахстане отличалось не только
масштабностью экономических мероприятий, но и активизацией миграционных процессов в северные области республики, оказавших
негативное влияние на демографическую структуру населения в регионе. В 50-60-е годы ХХ века в целинных областях произошли существенные изменения в национальном составе населения, вызванные
массовыми миграциями. Наблюдался быстрый рост численности национальных диаспор. К примеру, численность татарской диаспоры в
Казахстане имела тенденцию к увеличению: 1939 г. – 108127 чел.;
1959 г. – 191690 чел.; 1979 г. – 312626 чел. [12, с. 85]. Увеличилась
численность и немецкой диаспоры.
В период между 1957-1970 гг. значительное количество немцев
переселилось из Сибири в Казахстан, в основном в целинные районы.
В 1956 году по переписи населения в Казахстане проживало 480397
спецпереселенцев немцев, по переписи 1970 года – 858077 чел. Характерной особенностью расселения немцев являлось то, что в исто123
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рически сложившихся местах проживания они селились в основном в
сельской местности [13, с. 364- 365]. Немецкое население, проживая в
целинных совхозах, приложило огромные усилия в благоустройстве,
озеленении улиц, в открытии немецких театров, домов культуры, библиотек, в организации художественной самодеятельности. Немецкое
население отличались высокопроизводительным трудом, вновь созданные совхозы, где они компактно проживали, превратились в культурные центры, трудолюбивый, высокоорганизованный народ достиг
высоких результатов по сдаче государству зерна.
Своевременное и полное обеспечение целинных районов квалифицированными кадрами было сложной и трудной проблемой. Самая основная ее трудность состояла в том, что людей переселяли из
обжитых, густонаселенных районов европейской части в необжитую
степь, а процесс адаптации протекал не просто. Зачастую переселение городского населения в целинные совхозы и колхозы, без опыта
работы и без квалификации было экономически нецелесообразным.
Подбор трудовых ресурсов велся без учета реальных потребностей
целинных хозяйств в кадрах. По этим причинам наблюдался отток
переселенцев, а вопрос обеспечения кадрами в полной мере не решался. Призыв добровольцев на целинные земли себя не оправдал,
хотя имел и свои положительные стороны. Целине нужны были высококвалифицированные специалисты, имеющие навыки и трудовой
опыт, но не случайные люди, заинтересованные материальным фактором.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1	Государственный архив г. Астаны (ГА г.Астаны). Ф. 136. Оп. 7.
Д. 57.
2	Акмола. Энциклопедия. Гл. ред. П.Н. Нургалиев. Алматы: изд.
«Атамура», 1995. - 400 с.
3	ГА г.Астаны. Ф. 136. Оп. 7. Д. 57.
4	ГА г.Астаны. Ф.160. Оп.1 Д. 61
5	ГА г.Астаны. Ф.648. Оп.1. Д. 27.
6	ГА г.Астаны. Ф.136. Оп. 4. Д. 5.
7	Там же. Оп.3. Д.6.
8	Мустафин Р.А., Хасенов Х.А. Первый президент Татарстана
Минтемир Шаймиев (штрихи к портрету) – Казань: Татарское книжное изд-во, 1995. - 286 с.
9	ГА г.Астаны. Ф. 136. Оп. 1. Д. 2.
10	ГА г.Астаны. Ф.160. Оп.1. Д.11.
11	Там же.
124

мемлекет тарихы

история государства

№ 2, 2016

12 Этносы АкмолинскогоПриишимья: история и современность.
Ред. коллегия: Тасмагамбетов И.Н., гл. ред. Айтмагамбетов Д.Р. Астана, 2009. – 280 с.
13	Мусагалиева А.С., Мусабекова Р.М. Северный Казахстан в
судьбе немцев-спецпереселенцев // Вестник ЕНУ им. Л.Гумилева №3
(106). - 2015. - С.364-372.
ТҮЙІН
Мақалада мұрағат деректері негізінде Қазақстанның солтүстік
облыстарында тың жерлерді игеру жылдарындаеңбек ресурстарының қалыптасуы және игерілуі қаралған. Авторлар еңбек ресурстарын тартудың түрлері мен әдістерін, миграциялық процестер мен
кадрлардың кету себептері мәселесін сараптаған.
Мақала «Қазақстанның солтүстік облыстарында тың игеру жылдарындағы әлеуметтік үрдістер және олардың аймақтың
әлеуметтік-мәдени ортаға әсері» тақырыбындағы ғылыми жобаны
жүзеге асыру аясында жазылған.
РЕЗЮМЕ
В статье на основе архивных материалов рассмотрен процесс
формирования и использования трудовых ресурсов в северных областях Казахстана, вошедших в регионы освоения целинных земель.
Авторы анализируют формы и методы привлечения трудовых ресурсов, динамику миграционных процессов и причины оттока кадров.
Статья написана в рамках проекта по теме «Социальные процессы в
северных областях Казахстана в целинные годы и их влияние на социокультурную среду в регионе».
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НАЧАЛО РЕПАТРИАЦИИ КАЗАХОВ В ДОКУМЕНТАХ
АРХИВА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Аннотация
В статье представленны документы Архива Президента Републики Казахстан, дающих представление о достижениях, трудностях,
упущениях начального этапа возвращения казахских соотечественников на историческую Родину.
Ключевые слова: репатриация, возвращение, документы, архивный материал.
В фондах Архива Президента РК в городе Алматы имеется большое количество документов о возвращении этнических казахов на
историческую родину. Данные документы сосредоточены в фонде 7
«Президент Казахской ССР», фонде 5-Н «Президент Республики Казахстан», фонде 75-Н «Министерство иностранных дел Республики
Казахстан», фонде 210 «Всемирная Ассоциация казахов», а также в
ряде других фондов.
Начало этому процессу было положено казахами, проживавшими на территории Монголии. Первоначально казахи Монголии приезжали в Казахстан не как репатрианты, а как временные трудовые
мигранты. Причем эта инициатива еще до обретения Казахстаном
независимости была проявлена местной казахской диаспорой, которая испытывала на себе последствия социально-экономического
кризиса в стране.
Представители казахской диаспоры в письме на имя Президента
РК Н.А. Назарбаева от 12 апреля 1992 года, перечисляя причины, побуждающие казахов Монголии к переезду на постоянное жительство в
Казахстан, просят активизировать переговоры с монгольскими властями, а также просят поселить их компактно в Восточно-Казахстанской
области и Аксуатском районе Семипалатинской области [1].
В Архиве хранится запись беседы Премьер-министра РК С.А. Терещенко с главой администрации Баян-Ульгийского аймака Х. Мизимханом от 26 октября 1992 года [2, c.11-16]. Собеседниками обсуждались экономическое положение и внутриполитическая обстановка
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этого региона Монголии, населенного в основном казахами, поднимался вопрос об их переселении в Казахстан.
Руководитель аймака просил селить казахов приехавших из Монголии, компактно, с учетом их морально-психологического состояния, наличия у них языкового барьера [3].
В ходе визита Президента РК Н.А. Назарбаева в Монголию в 1993
году было достигнуто взаимопонимание с руководством этой страны
о необходимости разделения миграции монгольских казахов и их переселения по трудовым соглашениям. Достигнутые договоренности
указываются в письме Министра иностранных дел РК на имя Президента РК о результатах визита в Монголию от 9 ноября 1993 года [4].
В письме Министерства труда Казахской ССР Премьер-Министру
Казахской ССР Караманову У.К. об организации провоза казахов из
Монголии от 11 сентября 1991 года сообщается о том, что открыт погранпереход для временного пропуска людей на монголо-советской
границе через контрольно-пропускной пункт Цаганнур-Ташанта,
монгольские граждане от аэропорта Кош-Агач до города УстьКаменогорск доставлялись авиарейсами [5].
В 1993 году намечался переезд из Монголии в Казахстан 3000 семей граждан казахской национальности, которым разрешалось перевести на семью 2 головы лошадей с приплодом и на каждого члена
семьи по 8 голов овец.
Приказом министерства от 29 июня 1993 года № 124 управлениям
сельского хозяйства Восточно-Казахстанской и Семипалатинской областей было поручено обеспечить приемку через Семипалатинское
малое частное предприятие «Скотимпорт», располагающее базой,
штатами и скотопрогонной трассой, предназначенной к сдаче переселенцами поголовье скота.
Данным приказом также было поручено областным управлениям
сельского хозяйства, агропромышленным комитетам, руководителям
хозяйств, где будут проживать переселенцы из Монголии в Республике Казахстан, выдавать им, согласно предъявляемых приемных
квитанций, равноценный по видам, упитанности, живому весу и стоимости скот, независимо от изменения цен, а расчеты за выданных
животных производить через Семипалатинское малое частное предприятие «Скотимпорт».
В этой связи Министерство сельского хозяйства РК просило оказать содействие в зачете Государственным комитетом РК по статистике скот, согласно выданных переселенцам Семипалатинским малым
частным предприятием приемных квитанций на правах заготовительной организации и засчитывать хозяйствам проданный скот, в счет
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выполнения договоров контрактации и государственных нужд [6].
В соответствии с соглашением «О сотрудничестве в области рынка труда и регулировании миграционных процессов», подписанным
30 июня 1992 года Министерствами труда Республики Казахстан и
Монголии, в нашу страну въехала с 1992 по 1994 год 1231 семья, то
есть 60772 человека, являющихся монгольскими гражданами.
Для принятия в гражданство Республики Казахстан им необходимо было вначале выйти из гражданства Монголии, так как, по действующим законам Монголии двойное гражданство не допускается.
Для выхода из гражданства Монголии, им необходимо было через
Посольство Монголии в Республике Казахстан обратиться к Президенту Монголии с ходатайством о выходе из монгольского гражданства, приложив соответствующие документы, заполненные на монгольском языке. Как правило, ходатайства о выходе из гражданства
Монголии Президентом Монголии рассматривались в течение шести
месяцев.
Сотрудниками Депатамента миграции Министерства труда Республики Казахстан и Посольства Монголии в Республике Казахстан
велась разъяснительная работа среди монгольских граждан, проживающих в Республике Казахстан, о порядке выхода из гражданства
Монголии, которые решили остаться на своей исторической родине
[7].
Процедура выхода из гражданства Монголии была очень сложна,
желающие принять гражданство РК обращались в посольство Монголии. Казахстанская сторона поднимала вопрос об упрощенном выходе из гражданства Монголии для той категории казахов, которые
приняли решение остаться на постоянное жительство в Казахстане
[8].
Начиная с 1991 по 1999 год, из Монголии в Казахстан переехало
более 63 тысяч казахов. Число принятых в гражданство РК соотечественников из Монголии составляло 1985 человек.
По состоянию на 1 июля 1998 года Указом Президента Монголии
из гражданства этой страны было выведено 7925 лиц казахской национальности.
Кроме того, 25 тысяч комплектов документов на выход из гражданства было передано монгольской стороне по дипломатическим каналам в июне-июле 1998 года, однако рассмотрение этих документов
затягивалось.
В результате создалась ситуация, когода из-за задержки с выходом
из гражданства Монголии, люди, приехав на историческую родину,
годами не могли получить гражданство Казахстана и, как следствие,
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не имели законного права на социальную поддержку, участие в приватизации и не пользовались другими конституционными правами,
что вызывало серьезное недовольство оралманов и подталкивало их
к мысли о возвращении в Монголию.
В целях решения вопросов переселения соотечественников из
Монголии Правительством РК был принят комплекс мер, в том числе разработан проект «Соглашения между Республикой Казахстан и
Монголией об упрощенном порядке выхода из гражданства Монголии и приобретения гражданства Республики Казахстан гражданами Монголии казахской национальности, прибывших для постоянного проживания в Республику Казахстан. Также рассматривались
возможность открытия регулярных авиарейсов по маршруту УстьКаменогорск-Баян-Ульгий, проект строительства автомобильной дороги между Восточно-Казахстанской областью и Баян-Ульгийским
аймаком, часть которой пролегала бы по территории России [9].
Согласно данным Комитета национальной безопасности РК,
правительство Монголии предпринимало активные меры по снижению эмиграционных настроений среди казахского населения БаянУльгийского аймака.
В частности, развернув «разъяснительную работу», монгольские
власти широко использовали методы морального давления на лиц,
вынашивающих намерение выехать на постоянное жительство в Казахстан, запугивая их ухудшением жизненного уровня в РК и якобы
неприязненным отношением к переселенцам со стороны местного
населения. Под различными предлогами их побуждали подписывать
документы, обязывающие оставаться гражданами Монголии в течение 5 лет после выезда, предлагали в случае затруднений с адаптацией в Казахстане возвращаться к прежним местам жительства, где им
обещалась всемерная поддержка правительства страны.
В руководящих кругах Монголии высказывалось мнение, что
процессу массового переселения казахов на историческую родину
способствуют авторитетные работники казахской национальности. В
письме КНБ РК Государственному секретарю РК Есимову А.С. от 7
августа 1996 года предполагалось, что именно с этим было связано
смещение со своих должностей заместителя министра геологии страны Сиеза, министра промышленности Даулета, перевод бывшего главы правительства Зардыхана советником посольства Монголии в РК,
снижение в звании до полковника начальника штаба строительных
войск генерал-майоора Стамбула и т.д. Из опасений использования
средств массовой информации для активизации эмиграционных настроений в Улан-Баторе были прекращены телерадиопередачи, прио129
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становлен выпуск газет и журналов на казахском языке.
Несмотря на это, лишь около 10 % от общего числа прибывших
в РК казахов изъявили желание вернуться в Монголию. В целях стимуляции репатриантов им было объявлено, что при возвращении в
Монголию до сентября 1996 года все расходы, связанные с переездом,
правительство РМ берет на себя. Кроме того, монгольской правительственной комиссией выявлялись лица, имеющие непогашенные
кредиты, полученные до выезда из РМ. При этом делался упор на
возможное решение данного вопроса на правительственном уровне в
случае отказа от принятия гражданства РК.
В целом предпринимамые правительством РМ меры были направлены на предотвращение оттока казахского населения из Монголии.
Это объяснялось тем, что большая казахов проживает в приграничных с КНР и Российской Федерацией районах и занимается скотоводством. Их массовый выезд привел бы к негативным последствиям не
только для экономики страны, но и нанес бы политический ущерб,
что вызывало особую обеспокоенность руководства Монголии [10].
Репатриации этнических казахов из Ирана предшествовала длительная кропотливая работа казахстанских дипломатов и представителей других компетентных органов. В Архиве Президента РК
имеется информация Министра иностранных дел Т.С. Сулейменова,
адресованная Заместителю Премьер-министра М.Ж. Жолдасбекову
от 17 марта 1992 года о проблемах казахов, проживающих в Иране
[11].
Министр труда РК С. Бейсенов на имя Министра иностранных
дел Т.С. Сулейменова от 27 января 1993 года сообщает о многих обращениях соотечественников, проживающих в Иране, с просьбами об
оказании помощи в возвращении на историческую родину [12].
В ответе на предыдущее письмо руководство МИД РК сообщало о том, что иранской стороной подготовлены документы для выезда на 1925 человек-беженцев казахской национальности из Афганистана, а также о готовности иранской стороны принять делегацию
из Казахстана для обсуждения вопросов репатриации. Министерство
иностранных дел Туркменистана в октябре 1993 года направило ноту
казахстанским коллегам, в которой говорилось о согласии оказать содействие в транзитном переходе через территорию Туркменистана
семей из Ирана для возвращения их на историческую родину в начале
ноября 1993 года [13].
Консульское управление 19 октября 1995 года докладывает Министру иностранных дел Токаеву К.К. следующее: «Как вам известно, программа переселения казахских семей из Ирана в 1994 году не
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была выполнена из-за нежелания иранской стороны принять рабочую
группу из Казахстана. Основная аргументация иранцев заключалась в
том, чтобы казахстанская сторона гарантировала прием переселенцев
в гражданство Республики Казахстан в кратчайшие сроки для недопущения недовольства в среде переселенцев и обратной реэмиграции
их в Иран.
В мае текущего года в ходе второго заседания казахстанскоиранской комиссии было достигнуто согласие по этому вопросу.
Рабочая группа по организации переселения прибыла в Тегеран
15 сентября текущего года. Совместно с Посольством РК и МИД ИРИ
была проделана определенная работа по практической организации
переселения.
Вопрос об оказании содействия рабочей группе был поднят во
время переговоров зам. министра Гиззатова В.Х., находившегося в
тот период в командировке в Тегеране, с зам. министра иностранных
дел ИРИ М. Ваэзи. Состоялись встречи членов рабочей группы с начальником департамента по вопросам гражданства и делам беженцев
МИД ИРИ г-ном Каримабади, представителями Международной организации по миграции (МОМ) в Тегеране г-ном Секандером и Верховного комиссариата ООН по делам беженцев в Тегеране г-ном П.
Бертраном. Во время встречи представитель Верховного комиссариата обещал оказать содействие в переселении казахов из Ирана, вместе
с тем, отметил, что предоставить финансовую помощь в данное время не сможет, так как статус переселенцев не относится к категории
беженцев.
В свою очередь представитель МОМ г-н Секандер подтвердил готовность своей организации оказать финансовую помощь, но «после
согласования со штаб-квартирой в Женеве» [14].
Архивные документы дают представление о трудностях приема,
обустройства и адаптации переселенцев. В этой сфере, наряду со значительными достижениями, было допущено не мало существенных
недостатков и упущений.
Адаптация и обустройство возвратившихся соотечественников,
совпавшие с переходным периодом в экономике, всеобщим падением
уровня жизни населения, проиходили болезненно. Положение усугублялось еще и тем, что их массовый переезд начался без должного
учета финансовых и материальных возможностей приема.
Приехавшие соотечественники были распределены по областям.
Им была оказана помощь в переселении, выданы единовременные
денежные пособия, организовано медицинское обслуживание, решались вопросы пенсии, обеспечения рабочими местами, обучения де131
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тей и другие житейские проблемы.
Несколько хуже обстояло дело с обеспечением нормальным жильем, компактным заселением переселенцев. Почти все они расселены в сельской местности, многие во временные помещения старых
школ, библиотек, клубов и другом приспособленном жилье.
Намеченные сроки улучшения их жилищных условий сорваны
проводимыми приватизацией жилья и разгосударствлением совхозов
и колхозов. Новоявленные хозяева, в большинстве отказались от обязательств прежних руководителей колхозов и совхозов по обеспечению переселенцев жильем и трудоустройством.
Отсутствие жилья и необустроенность прибывших соотечественников, вынуждала их к переезду в другие регионы, что заметно усиливало внутриреспубликанскую миграцию. Так, из Талды-Курганской
области, из 2164 семей прибывших, в другие области переехало 696
семей, Восточно-Казахстанской – переехало 1150 семей, СевероКазахстанской – из 380 семей – 91 и т.д.
Из-за отсутствия своевременного анализа многие переселенцы не
смогли трудоустроиться по своим специальностям, поскольку их распределяли не туда, где бы они смогли найти работу по имеющимся
профессиям, а в те районы и хозяйства, которые со своего согласия
могли предоставить какое-то жилье и земельный участок. Никто не
брал в во внимание наличие у многих дипломов, специальности и
профессиональной подготовки.
Как правило, всех направляли в животноводство, полеводство и
другие отрасли сельского хозяйства, переживавшие и без того отнюдь
не лучшие времена. Вернувшихся соотечественников селили в отделениях колхозов и совхозов, нередко на отшибе, даже на зимовьях.
Из-за ущемления интересов соотечественников, возвратившихся
на землю предков, перед многими из них стоял вопрос остаться в республике, или перебороть свои чувства и вернуться в места прежнего
проживания. Только в 1994 году обратно в Монголию возвратилась
71 семья, в Турцию – 3 семьи. В 1995 году в Департамент миграции
поступили заявления от 68 семей об обратном выезде в Монголию.
Главная причина – отсутствие жилья и работы, ухудшение общего
благосостояния [15].
К этим житейским трудностям надо добавить незнание переехавшими соотчественниками языка межнационального общения, нашей
письменности, порядков, а также отсутствие в магазинах многих продуктов питания, товаров первой необходимости, несвоевременную
выплату заработной платы.
Многие области, ссылаясь на отсутствие свободного жилья,
132

мемлекет тарихы

история государства

№ 2, 2016

средств местного бюджета, критическое финансовое положение хозяйствующих субъектов, особенно, совхозов, колхозов, резкое удорожание строительств, были обеспокоены нормальным решением
жилищной проблемы переселенцев и просили централизованно выделить средства на эти цели, хотя бы 70 процентов потребности [16].
В письме Министерства труда Казахской ССР Премьер-Министру
Казахской ССР Караманову У.К. «О приеме и трудоустройстве монгольских граждан» от 30 июля 1991 года говорится: «По состоянию
на 10 июля 1991 года прибыло 893 семьи. Из них 572 семьи – в ТалдыКурганскую область, 221 – в Абралинский район Семипалатинской
области, 47 – в Ленинской район Кустанайской области и 53 семьи
в хозяйства Нарынкольского и Кегенского районов Алматинской области.
Все трудоспособные члены семей, в основном, трудоустроены.
Большинство семей обеспечены скотом, им выделяют отдельные
участки для строительства дома.
Вместе с тем, в Абралинском районе Семипалатинской области, жилье выделено только 17 семьям из 221 прибывших. В ТалдыКурганской области 234 семьи проживают в юртах» [17].
Глава Мангистауской областной администрации Ф. Новиков в
письме на имя Президента РК Н.А. Назарбаева от 25 марта 1993 года
сообщает: «В результате принимаемых мер правительством Республики, продолжается процесс возвращения на свою историческую
родину лиц коренной национальности, проживающих в зарубежных
странах. Только в 1991-1992 годах в нашу область из республик СНГ
прибыли на постоянное место жительства 3200 семей, в том числе
и из Туркменистана 2300. Нами принимаются необходимые меры
по устройству жизни переселенцев. В прошлом году им выплачены
единовременные пособия, проездные расходы на сумму 9,4 млн. рублей. Выделены земельные участки, по льготным ценам – стеновые
материалы. Принимаются меры по их трудоустройству, получению
профессии через службы занятости. Вопросами миграции занимается специальная комиссия областной администрации, меры по организованному переселению лиц коренной национальности обсуждены в
феврале на ХIII сессии областного Совета народных депутатов.
На 1993 год нами представлены предложения по приему переселенцев в область в количестве 1000 семей, в том числе из Исламской
Республики Иран.
Однако, по предварительным данным, в текущем году из Туркменистана в нашу область переселятся около 2000 семей. Регулировать
этот процесс не представляется возможным, поскольку границы не
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существует, а также 90 % проживающих в Туркменистане казахов,
являются выходцами из Мангистау и почти у каждого из них у нас
живут родные или близкие родственники.
Такая иммиграция приведет к большим трудностям в решении их
жилищно-бытовых условий в местах размещения. Положение усугубляется еще и тем, что существующие размеры единовременного пособия переселенцам, установленные Правительством Республики в
июле 1992 года (10 тысяч рублей – главе, 2,5 тысяч - членам семьи)
в настоящее время обесценились, выделяемая ссуда на индивидуальное жилищное строительство - 200 тысяч рублей, хватает лишь на
закладку фундамента.
Областная администрация оказывает дополнительную материальную помощь малоимущим переселенцам, однако при большом
местного бюджета мы не в состоянии финансировать переселенческие мероприятия.
В связи с вышеизложенным, полагали бы необходимым увеличить размеры единовременного пособия в 3-4 раза, ссуды на индивидуальное жилищное строительство до 500 тысяч рублей» [18].
В докладе КНБ РК на имя Президента РК Н.А. Назарбаева от 30
сентября 1993 года сообщается о трудностях адаптации казахов, прибывших из Ирана. В частности, там говорится: «В рамках реализации государственной программы по содействию возвращению лиц
казахской национальности, проживающих за пределами РК, на историческую Родину в середине августа текущего года из Ирана прибыло 1686 человек, расселенных на территории Южно-Казахстанской и
Талды-Курганской областей (950 и 756 человек соответственно). Более 60 % из их числа составляет молодежь в возрасте до 30 лет.
По полученным КНБ РК данным, указанные лица ранее, в основном, проживали в Афганистане и в период 70-80-х годов в качестве
беженцев прибыли в Иран.
Отношение к ним иранских властей было дискриминационным.
Местами их компактного проживания являлись северные города ИРИ
Горган и Бендер-Туркмен, выезжать за пределы которых не разрешалось. Основным родом занятий афганских казахов было частное
предпринимательство мелкая торговля.
Перед выездом в Казахстан лица казахской национальности, получившие гражданство Ирана, склоняли своих соотечественников к
отказу от возвращения на историческую Родину, распространяли среди них информацию о сложном внутриполитическом и экономическом положении в Республике Казахстан.
Имели место факты искусственного расчленения семей. У боль134
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шей части прибывших казахов в ИРИ остались близкие родственники, выезд которым не разрешен иранскими властями.
Администрацией областей в местах размещения переселенцев
организовано питание, решаются социально-бытовые вопросы, проведен медицинский осмотр, по результатам которого 60 человек получили помощь в стационарных условиях.
Вместе с тем, изучение обстановки в среде переселенцев свидетельствует о наличии отдельных обстоятельств, оказывающих влияние на процесс их адаптации.
Переселенцы стремятся строго соблюдать нормы «шариата», которые нередко входят в противоречие с законами Республики Казахстан. Так, в отдельных состоятельных семьях мужья имеют две-три
жены со сложившимся образом ведения хозяйства, придерживаются
традиций выдавать замуж девушек в возрасте 12-14 лет, что вызывает сложности при документировании, непонимание и недовольство в
указанной среде.
Прибывшие лица в большинстве своем воздерживаются от
общественно-полезной деятельности. Отдельные из них, приобретая
на выделенные государством ссуды и кредиты товары длительного
пользования и недвижимость, реализуют их по завышенным ценам,
вызывая этим негативную реакцию местного населения.
Значительная часть переселенцев, определенных на жительство
в Талды-Курганскую область, предпринимают меры по переезду в г.
Туркестан, где, по их мнению, более благоприятные климатические
условия для жизни» [19].
Вместе с тем отмечается имеющийся положительный опыт обустройства переселенцев. Так, в качестве примера приводится большая подготовительная работа к приему и размещению прибывших
соотечественников из Ирана, проведенная Южно-Казахстанской областной и Туркестанской районной администрацией.
Их решением, в 40 километрах от г. Туркестана построен новый
аул «Достык», завершено строительство 48 домов с надворными постройками для семей соотечественников. При этом, для каждой отведены земельные участки по 25 соток под огороды. Остальные семьи
разместились в юртах, для которых продолжается строительство жилья с участием самих трудоспособных переселенцев. На данном массиве, площадью 1000 га создано новое крестьянское хозяйство по возделыванию хлопка, выращиванию овощей и бахчевых культур. Здесь
же начата планировалось создать молочно-товарную ферму [20].
Также в Архиве Президента РК имеются документы об эвакуации
этнических казахов из охваченного гражданской войной Таджикиста135
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на. Так, Министр труда РК С. Бейсенов докладывает в марте 1993
года Президенту РК Н.А. Назарбаеву о том, что для организованной
эвакуации соотечественников, изъявивших желание возвратиться
на историческую родину, был сформирован специальный эшелон и
46 семей (311 человек) были вывезены из Таджикистана в ЮжноКазахстанскую область [21].
Помимо приведенных здесь документов в Архиве Президента РК
имеется еще много документов, дающих представление о достижениях, трудностях, допущенных ошибках и упущениях начального этапа
возвращения наших соотечественников на историческую Родину.
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ТҮЙІН
Мақалада отандастырымыздың тарихи Отанына оралуының
алдыңғы кезеңдерінде орын алған жетістіктер, қиыншылықтар,
қателіктер мен кемшіліктер туралы толық мағлұмат беретін
Қазақстан Республикасы Президентінің Мұрағатынан табылған
құжаттар қарастырылған.
SUMMARY
Article of the submitted documents of the Archive of the President of
the Republic of Kazakhstan, which give an idea about the achievements,
challenges, mistakes and omissions of the initial stage of our compatriots
to return to their historical homeland.
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ҒЫЛЫМИ ӨМІР
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
«ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН – ТӘУЕЛСІЗДІК ЖАРШЫСЫ»
(дөңгелек үстел)
ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының «Деректану, тарихнама және Отан тарихы» бөлімі және «Инновациялық даму мен
этноәлеуметтік үдерістер тарихы» бөлімінің ұйымдастыруымен 2016
жылдың 19 мамырында Астана қаласының ҚазГЗУ Гуманитарлық
заң колледжімен бірлесіп, Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің
25 жылдығына байланысты Алаш Орда үкіметінің басшысы, мемлекет және қоғам қайраткері Әлихан Бөкейханның 150 жылдығына
орай «Әлихан Бөкейхан - тәуелсіздік жаршысы» атты дөңгелек үстел
өткізілді.
Дөңгелек үстелге ҚазГЗУ Гуманитарлық заң колледжінің директоры Роза Емелқызы Пернебаева мен колледж оқытушылары,
гуманитарлық ғылымдар магистрі Ербол Ибрагимұлы Елеусізов,
Жазира Бахытқызы Қожабекова, мұғалімдер мен студенттер және
Институттың «Деректану, тарихнама және Отан тарихы» бөлім
бастығы, т.ғ.д., профессор Ғани Мұқашұлы Қарасаев, Білім беру
ісінің үздігі, жетекші ғылыми қызметкер, п.ғ.к. Сейітқали Жахияұлы
Дүйсен, Институттың «Инновациялық даму және этноәлеуметтік
үдерістер тарихы» бөлімінің бастығы, т.ғ.к., доцент Күлпаш
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Мырзамұратқызы Ілиясова, модератор ретінде жетекші ғылыми
қызметкер, п.ғ.к. Жабай Нұрмақұлы Қалиев, Жас тарихшылардың
республикалық
қауымдастығының
төрағасы,
аға
ғылыми
қызметкер, т.ғ.к. Қанат Әлібекұлы Еңсенов пен Институттың
басқа да ғылыми қызметкерлері қатысты.
Алаш ардагері әйгілі публицист Әлихан Бөкейханның ұлт үшін,
елінің тәуелсіздігі, ұлт азаттығы жолында атқарған қызметі, дана
тұлғалардың бірі Мұстафа Шоқайдың да қызмет жолдары жөнінде
ғалымдар мен оқытушылар өз баяндамаларында атап өтті. Тарих
ғылымының докторы, профессор Ғани Мұқашұлы Қарасаев атап
өткендей, Әлихан Бөкейханның ұлтының еркіндігі, бостандығы,
өркендеуіне атқарған қызметі бүгінгі Қазақстан Республикасы
тәуелсіздігімен жалғасып жатыр. Сондықтан да, оның өмірі мен
қызметі бүгінгі және болашақ ұрпағымызға үлгі болу керек.
Педагогика ғылымдарының кандидаты Сейітқали Жахияұлы
тәуелсіз елімізді нығайту үшін мемлекеттілігіміздің бастауында тұрған тұлғалар есімдері мен еңбектерін білу, оларды халыққа
жүйелі түрде насихаттаудың, танытудың маңызы зор екенін айтты. Осындай ата-бабаларымыздың аңсаған арманы бүгінгі күні
жүзеге асып отыр. Еліміздің бірлігі, тұтастығы және тәуелсіздігін
ту етіп, саналы ғұмырын осы идеяны іске асыру жолына арнаған
Әлихан Бөкейхан мен Мұстафа Шоқайдың есімдері қазақ
халқының ұлт-азаттығы тарихында лайықты орын алады.
ҚазГЗУ Гуманитарлық заң колледжінің тарих пәнінің
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оқытушысы, гуманитарлық ғылымдар магистрі Қожабекова
Жазира
Бахытқызының
баяндамасында
айтылғандай,
Әлихан Бөкейханның «Қазақ» газетіндегі мақалалары. ХХ
ғасырдың басындағы қазақ елінің саяси-әлеуметтік өмірінің ең
түйінділеріне, қазақ шаруашылық жағдайына, жер мәселесіне,
басқа елдермен қарым-қатынасына ұрпақ тәрбиесі мен шежіреге
арналған. Сол сияқты 1917 жылғы 21 қарашадағы санында Ә.Бөкейханның басшылығымен құрылған «Алаш» партиясы
бағдарламасының жобасыда «Қазақ» газеті арқылы бізге жеткен
құнды дерек.
Дөңгелек үстел бойынша сұрақтар қойылып, пікір алмасулар жүргізілді. Баяндама жасап, қатысқаны үшін ҚазГЗУ

Гуманитарлық заң колледжінің оқытушылры мен мектеп
мұғалімдеріне сертификат беріліп марапатталды. Институттың
ұйымдастыруымен
өткізілген
республикалық,
халықаралық
конференция материалдарының жинақ кітаптары ҚазГЗУ
Гуманитарлық заң колледжіне тапсырылды.
Зәуре Арынова,
Мемлекет тарихы институтының
кіші ғылыми қызметкері
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АШАРШЫЛЫҚ ЖӘНЕ САЯСИ ҚУҒЫН-СҮРГІН
ҚҰРБАНДАРЫН ЕСКЕ АЛУ КҮНІНЕ ОРАЙ
31 мамыр – Қазақстанда 1932-1933 жж. ашаршылық пен 19371938 жж. саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні. Ол 1997
жылы 5 сәуірде ҚР Президентінің жарлығымен еліміздің атаулы
күндері қатарына қосылды. Содан бері халқымыз тарихи тағдырында
жазылмас жара қалдырған зұлмат заманды еске алып келеді.
Тарихтан белгілі, Кеңес мемлекетінің 20-30 жылдардағы солақай
саясаты халық қырғына ұласты. Қазақстандағы «Кіші Қазан» мен
жаппай ұжымдастыру мал басының күрт кемуі мен жан басының тез
азаюына әкеп соқты. 1932-1933 жж. ашаршылық салдарынан жарты
миллионнан астам қазақ қырылса, оның 600 мыңнан артығы туған
жерін тастап, босқын болуға мәжбүр болды.

1937-1938 жылдар қазаққа тағы да қырғидай тиді. Сталиндік саяси репрессия енді ұлт жанашыры, бетке ұстар ұлдары – зиялыларға
тиісті. Қудалады, қамады, тағдырын шойын шоқпарының астына
салды. Тарихи мәліметтерге сүйенсек, саяси қуғын-сүргін кезінде
Қазақстанда 118 мың адам жазаланған болса, 25 мыңы ажал құшты.
Әлихан Бөкейханов, Тұрар Рысқұлов, Смағұл Сәдуақасов, Темірбек
Жүргенов, Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Беймбет Майлин,
Санжар Асфендияров және басқалар қанқұйлы кеңестік саясаттың
ауыр азабын тартты.
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Ашаршылық
және
саяси
қуғын-сүргін
құрбандарын
еске алу күніне орай бүгін Мемлекет тарихы институтының
кітапханасында арнайы кітап көрмесі өтті. Басты мақсат сырға толы тарихымыздың қойнауына тереңірек үніліп,
құжаттарды зерттеу, ұзақ жылдар бойы «үнсіз» жатқан тарихи
құндылықтарды жарыққа шығарып, көп ұлтты республикамыздағы
қоғамдық-саяси
тұрақтылықты
нығайту
болды.
Көрмеге
ашаршылық пен құғын-сүргін тақырыбымен жарық көрген
Институт қызметкерлерінің «1932-1933 жылдардағы ашаршылық
ақиқаты» ұжымдық монографиясы, Б. Аяғанның «Красные и черные» кітабы, Ж. Өмірбектің «Қызыл қырғыны», Д. Махаттың
«Қазақ зиялыларының қасіреті» және көптеген құнды еңбектер
қойылды.
Іс-шараға Мемлекет тарихының ғалымдары қатысып, толымды
ойларымен бөлісті.
Источник: ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы
институтының ғылыми-ақпарат бөлімі
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «25-ЛЕТИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: УСПЕШНОЕ ГОСУДАРСТВО,
УСПЕШНАЯ СТРАНА»
2 июня 2016 года прошла международная научно-практическая
конференция, организованная Фондом Первого Президента РК – Лидера Нации, Институтом истории государства КН МОН РК.
В конференции приняли участие зарубежные профессора, историки, политологи. Среди них директор Института истории и этнографии
им. И. Джавахишвили Важа Кикнадзе (Грузия), директор Института
азиатских исследований, старший координатор Института восточноевропейских исследований г Варшавы Владыслав Соколовски (Польша), доктор школы международных отношений Будапешт корвинус
Университета Михай Аладар Добрович (Венгрия) и другие.

Конференция проводилась с целью обобщения достижений страны за 25 лет независимого развития: изучения роли Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева в становлении и укреплении
казахстанской государственности, в выработке и реализации многовекторной политики республики, в формировании национальной
идеи «Мәнгілік ел», в модернизации отечественной исторической
науки, осмысления актуальных проблем исторической науки и
ключевых вопросов новейшей национальной историографии в рамках общенациональной идеи «Мәнгілік ел».
Источник: Официальный сайт Института истории государства
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М.С.Томанова
научный сотрудник Института историии государства КН МОН
РК, магистр социологических наук
V ФОРУМ МОЛОДЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ «СОЗДАНИЕ
ОБЩЕГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА В СФЕРЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В СОДРУЖЕСТВЕ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ»
С 22-26 июня 2016 года состоялся V Форум молодых интеллектуалов «Создание общего информационного пространства в сфере международного молодежного сотрудничества в Содружестве
Независимых Государств» (Кыргызская Республика, Иссыккульская область, г.Чолпон-Ата).

Форум, собрал на берегу Иссык-куля около 100 участников со
стран СНГ, Грузии и Балтии. Проведение такого форума в Кыргызстане стало уже традиционным. Форум преследует цель развития общего
гуманитарного молодежного пространства стран Содружества. Организатором форума выступило Министерство культуры, информации
и туризма при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).
Главными вопросами прошедшего Форума стали перспективы и
задачи молодежной политики как основного ресурса развития стран
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СНГ в различных областях гуманитарного, научного и культурного
сотрудничества.
Участники Форума – молодые люди от 20 до 35 лет, которые, несмотря на свою молодость, стали уже успешными профессионалами,
специалистами и экспертами в вопросах молодежного движения. Это
люди, у которых есть твердые гражданские убеждения, патриотизм
и толерантность, которые готовы приложить максимум усилий для
формирования устойчивого и открытого для мирного развития прогрессивного общества.
30 июня 2016 года в конференц-зале Института истории государства был представлен семинар на тему «Особенности проведения
международных форумов (на примере V Форума молодых интеллектуалов)», посвященный 25-летию Независимости Республики Казахстан. Модератором выступил и.о. начальника Отдела Евразийства и
сравнительных политических исследований, к.и.н. Н.С. Лапин, докладчиком выступила М.С. Томанова, научный сотрудник, магистр
социологии.
В своем выступлении докладчик сделала акцент на особенностях
проведения международных мероприятий за рубежом, и на примере
Форума, в котором приняла участие, отметила наиболее успешные
моменты в работе оргкомитета.

Церемония вручения сертификатов за участие в Форуме.
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ҒАЛЫМДАРДЫҢ МЕРЕЙТОЙЛАРЫ
ЮБИЛЕИ УЧЕНЫХ
С.А.Багдатова,
старший научный сотрудник Института истории государства
КН МОН РК, кандидат исторических наук
ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО – «РАБОТА И РЕЗУЛЬТАТ»
к юбилею К.М. Ильясовой
Институт истории
государства - научнои с с л е д о в а т е л ь с ко е
учреждение, созданное
по инициативе Главы
государства в период
строительства суверенного Казахстана. Со дня
открытия Институт возглавляет доктор исторических наук, профессор
Б.Ғ. Аяған. Фундаментальная основа Института - кадровый
потенциал,
научные
сотрудники, каждый из
которых имеет свой особый стиль и почерк.
На протяжении восьми лет здесь работали известные ученыеисторики, внесшие свою лепту в создание истории независимости. С
2011 года, на протяжении пяти лет, в Отделе истории индустриальноинновационного развития и этно-социальных процессов работает
верная хранительница демократических помыслов алашской интеллигенции Ильясова Кульпаш Мырзамуратовна, знакомая научной
общественности исследованиями в области алашеведения и истории независимости. В рамках Государственной программы «Мәдени
мұра» в 2007 году, по инициативе научного руководителя, она выпустила книгу «Қазақ съездері». Кульпаш Мырзамуратовна является
автором учебного пособия для вузов по всеобщей истории, опубликовала более 50 научных статей. Наряду с этим, она автор коллективной монографии «1932-1933 жылдардағы ашаршылық ақиқаты»,
книги-альбома «Қазақстан Республикасы Мемлекеттік рәміздерінің
қалыптасу тарихы» и ответственный редактор сборника материалов
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Международной научно-практической конференции «От Казахского
ханства к независимому Казахстану».
К.М. Ильясова уделяет особое внимание популяризации национальной истории на республиканском телевидении, принимала участие в телевизионных передачах дебатного клуба «Алаң», передаче
«Өзекжарды» крупнейшего медийного ресурса страны телеканала
«Казахстан»,«Сұхбат» на «Кaznews», выступала в передачах образовательного канала «Білім» по наиболее актуальным проблемам отечественной истории.
Научные интересы К.М. Ильясовой широки и разнообразны. В 2014 году, по рекомендации директора Института истории
государства,она была в научной командировке в г. Стамбуле (Турция),
работала в Фонде исследований тюркского мира; Библиотеке «ISAM»,
Стамбульской Университетской библиотеке по теме «История Казахстана. ХХ век». Итог научной командировки - опубликованные новые
архивные материалы и ряд интересных научных публикаций.
Возглавив Отдел истории индустриально-инновационного развития и этно-социальных процессов, К.М. Ильясова не только заложила
основу целенаправленной работы отдела, но и превратила его в один из
ведущих научных отделов Института истории государства, с первых
дней работы показала ответственное отношение, профессионализм,
определила следующий основной принцип научной деятельности
Отдела – фундаментальные исследования должны иметь преемственность, продолжаться, углубляться. Так, являясь научным руководителем фундаментального научно-исследовательского проекта Отдела:
«Қазақстан экономикасы: қалыптасуы мен даму тарихы», она не только способствовала публикации научных результатов исследования, но
и продолжила данную тему в новых научно-исследовательских проектах «Свободные экономические зоны Казахстана - история создания и
деятельности», «Астана – новая столица». Труд ученого нелегок, вначале закладываются основы научного исследования, определяются
направления, объект исследовательской работы, результаты которой
будут видны через длительный промежуток времени. Отдельные актуальные аспекты апробируются в ходе теоретико-методологических
семинаров по темам научных исследований отдела.
Ученого-историка К.М. Ильясову отличает добросовестное отношение к своим обязанностям, профессионализм, трудолюбие, результативность работы, она пользуется заслуженным авторитетом в коллективе. Мы постоянно видим ее в неустанном поиске, стремлении к
плодотворной деятельности. Как ученый-исследователь она считает,
что создание современной истории периода независимости, должно
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быть всемерно нацелено на использование архивных документов и
материалов. Под ее руководством ведется целенаправленная поисковая работа по темам фундаментальных и прикладных научных исследований нашего отдела, в архивах республики: Центральный государственный архив Республики Казахстан, Национальный Архив РК,
Архив Президента РК, Городской архив г. Астаны, областные архивы
гг. Караганды, Кокшетау, Кустаная, Кызыл-Орды, Чимкента, Актау и
др. Только в 2014-2016 гг. по фундаментальным и прикладным исследованиям в отделе опубликовано 43 статьи, из них 12 в ведущих
научных изданиях, рекомендуемых Комитетом по контролю в сфере
образования и науки МОН РК.
Особенно важно то, что К.М. Ильясова не замыкается в собственной исключительности, напротив она щедро делится своими знаниями и опытом с коллегами, особенно с молодыми сотрудниками, всегда
старается дать конкретное и верное направление в исследовательской
работе, при этом часто не считается с личным временем. Даже к научным публикациям молодых коллег она подходит очень ответственно,
тщательно выверяет информацию, анализирует содержание и оформление научных статей, просматривает статьи 3-4 раза, вновь и вновь
возвращает на доработку, для нее такой подход является нормальным творческим процессом, свидетельствует о профессионализме
ученого-историка. Как результат, пройдя хорошую школу подготовки
и воспитания молодые сотрудники отдела продолжают научную деятельность. Свидетельством чему является поступление научных сотрудников Е.Рахметуллина, К.Аканова в докторантуру ЕНУ им. Л.Н.
Гумилева по специальности 6M0114-история.		
В качестве заведующей отделом К.М. Ильясова проявляет индивидуальный подход к каждому сотруднику отдела, как в распределении обязанностей, проведении мероприятий, так и в осуществлении
научной деятельности. Стараниями деятельного руководителя отдел
осуществляет налаженную научно-исследовательскую работу.
Сотрудники Института и отдела поздравляют Кульпаш Мырзамуратовну Ильясову с юбилеем, желают крепкого здоровья, семейного благополучия, оставаться такой же молодой, целеустремленной и
успешной.
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ТАНЫСЫҢЫЗ: ЖАНА КІТАП
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
Танысыңыз, жаңа кітап!
АЙТЫЛҒАН ТАРИХ НЕМЕСЕ СТАМБУЛ ЖАЗБАЛАРЫ УСТНАЯ ИСТОРИЯ ИЛИ СТАМБУЛЬСКИЕ ЗАМЕТКИ
Жуырда отандық тарих
ғылымындағы жаңа бағыт –
«тарих айту дәстүрі» немесе
«айтылған тарихтың» («oral
hıstory») ізімен жазылған
кітап баспадан шықты. Оған
соғыс тұтқыны, қазақтан
шыққан тұңғыш скрипкашы
Әлім Алматтың (Ғалымжан
Әбсәламов – 1917 жылғы)
шетелдегі күнделікті өміріне
қатысты маңызды оқиғалар
мен құбылыстар арқау болған.
Ғалымжан
Әбсәламов
1941
жылғы
алапат
соғыстың алғашқы күндеріақ Брест-Литовск маңында
тұтқындалады,
лагерде
скрипка тарту өнерімен алман
офицерінің көзіне түсіп, 1943
жылы Түркістан легионы арқылы Германияға оқуға жіберіледі.
1947-1949 жылдары Мұстафа Шоқай мен Мария Шоқайдың
Франциядағы Ножан-сюр-Марн қаласындағы үйінде тұрған, 1950
жылдың күзінде Түркияға қоныс аударады. Осы кездері аты-жөні
мен тегін өзгертеді, отбасын құрады. 1961-1969 жылдары өмірінің
ақырғы күндерін Шелль қаласында өткізген Мария Шоқаймен хат
алысып тұрған, Берлиндегі Мұстафа Шоқайдың ескерткішін орнату
жұмыстарына қатысқан, «Түрк елі» комитетімен байланысы болған.
Ширек ғасыр бойы Стамбул симфониялық оркестрінде скрипкашы
қызметін атқарған. 1954 жылғы Төре есімді ұлынан екі немересі бар.
Тәуелсіздігіміздің арқасында 1992 жылғы Дүние жүзі қазақтарының
Бірінші Құрылтайына қатысып, туған елмен қауышады. Бүгінде
ғасырға жуық уақытты бағындырған Әлім Алмат Стамбул қаласында
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тұрады.
Ізденіс барысында Әлім Алматтың өмірі мен қызметінің
негізгі кезеңдерін көрсететін өмірбаяны жасалды және соғыс
жылдарындағы Еуропада жүріп өткен жолдары анықталды. Бұған
қоса Стамбулдағы іс-сапар барысында Әлім Алматтың өзі ұсынған
Tarik Minkari-нің «Yoldas Alim`in defteri» атты кітапшасының
қазақша нұсқасы әзірленді. Сондай-ақ, 2001 жылы жарияланған
Мария Шоқайдың Әлім Алматқа жазған хаттарының қазақша
аудармасы жасалды. Кітаптағы фотосуреттер мен құжаттық
көшірмелер Қазақстан Республикасының кинофотоқұжаттар мен
дыбыстық жазбалар орталық мемлекеттік мұрағатынан, жоғарыда
аталған Tarik Minkari-нің кітапшасынан және автордың жеке
қорынан алынды.
Кітаптың авторы ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы
институтының
жетекші
ғылыми
қызметкері,
тарих
ғылымдарының кандидаты, доцент Күлпаш Ілиясова. Кітап
«Халық тарих толқынында» бағдарламасы бойынша жарық
көрген. Рецензия жазғандар: Қазақстан Республикасының
Президенті жанындағы «Қоғамдық келісім» РММ Этносаралық
қатынастар саласын талдау және мониторинг қызметінің
жетекшісі, тарих ғылымдарының докторы Н.У.Шаяхметов және
Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің
доценті, тарих ғылымдарының кандидаты Ш.Б.Тілеубаев.
***
Заметным явлением отечественной исторической науки стало появление исследований созданных на основе метода «устной истории»
(«oral hıstory»). Книга «Айтылған тарих немесе Стамбул жазбалары»
(Устная история или стамбульские заметки) воссоздает драматические события повседневной жизни участника событий второй мировой войны, военнопленного, первого казахского скрипача Алима Алмата (Галымжана Абсалямова – 1917 г.р.).
Галымжан Абсалямов попадает в плен близ Брест-Литовска, уже
в первые дни войны 1941 года. В лагере для военнопленных талантливого скрипача замечает немецкий офицер, позже в 1943 году Галымжан через Туркестанский легион уезжает на учебу в Германию.
В 1947-1949 гг. Галымжан живет в доме Мустафы и Марии Шокай во Франции, в городке Ножан-сюр-Марн, однако осенью 1950
года он переезжает в Турцию. Именно в этот период он изменяет имя,
фамилию, создает семью. Более четверти века Алим Алмат являлся
ведущим скрипачом Стамбульского симфонического оркестра. Имеет
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сына Торе, 1954 года рождения, воспитывает двух внуков.
В 1961-1969 гг. ведет активную переписку с Марией Шокай, которая последние дни жизни провела в городке Шелль (пригород Парижа), принимает активное участие в установке памятника Мустафе
Шокаю в Берлине, поддерживает связь с комитетом «Түрк елі».
С обретением независимости Казахстана, в 1992 году побывал на
исторической родине, принимал участие в Первом Всемирном курултае казахов. Достигший почти векового рубежа главный герой книги
Алим Алмат сегодня живет в Стамбуле.
В ходе исследования автором воссоздана автобиография Алима
Алмата, показаны наиболее важные события драматической жизни
героя, определены маршруты, пройденные им в Европе в годы войны. Наряду с этим подготовлены переводы на казахский язык книги
Tarik Minkari «Yoldas Alim`in defteri», а также опубликованных в 2001
году писем Марии Шокай к Алиму Алмату.
В книге «Устная история или стамбульские заметки» использованы фотографии и копии документов ЦГА кинофотодокументов и
звукозаписи Республики Казахстана из вышеуказанной книги Tarik
Minkari «Yoldas Alim`in defteri», а также из личного архива автора
книги.
Книга вышла в свет в рамках программы исторических исследований «Халық тарих толқынында» (Народ в потоке истории). Автор
книги – Ильясова Кулпаш Мырзамуратовна – кандидат исторических
наук, доцент, начальник отдела Института истории государства КН
МОН РК.
Рецензенты: Н.У. Шаяхметов - доктор исторических наук, руководитель службы анализа и мониторинга сферы межэтнических отношений РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК, Ш.Б.Тлеубаев
– кандидат исторических наук, доцент КазНПУ имени Абая.
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«МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА»
ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛЫ
2008 жылдан бастап ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтында
тоқсан сайын «Мемлекет тарихы. История государства» атты
ғылыми журнал басылып шығады.
Журналда Қазақстанның егеменді ел болып қалыптасуы мен
өркендеуіне, қазақ мемлекеттілігінің дамуына қатысты мәселелер
қарастырылады. Журнал, сонымен қатар, тарихи зерттеулердің
әдістеріне, отандық және шетелдік жаңа тарихнаманың барлық
аспектілеріне қатысты мақалалар жариялайды. Тарихи оқиғалар мен
үдерістерді зерделеуде пәнаралық және салыстырмалы талдаулар
қолдану құпталады. Журналда жаңа ғылыми басылымдарды
(монографияларды, мақалалар жинағын) кәсіби талқылауға да көңіл
бөлінген.
Мақаланы жариялау
«Мемлекет
тарихы.
История
государства»
ғылыми
журналының редакциясы ғылыми мақалаларды қазақ, орыс және
ағылшын тілдерінде қабылдайды. Журналдың бір санына автордың
тегімен (немесе қосалқы авторлықта) бірден артық емес қолжазба
беру ғана қарастырылған. Барлық талаптарға сай рәсімделген
мақалалар талқылауға қабылданады, редакциялық алқа қолжазбаны
іріктеп жариялауға құқылы. Мақалаға автордың келісімінсіз
(стилистикалық) шағын түзетулер енгізіледі, ал маңызды түзетулерді
талап ететін мақалалар қайта қарау үшін авторға қайтарылады.
Мақала мазмұны үшін автор жауапты.
Мақаланы рәсімдеу ережесі:
Электрондық нұсқада MS MSWord (кез келген нұсқасында)
форматында, Times New Roman, 14 қарпімен, интервал – бір, шеті – 2
см, азатжол – 1,25 см.
- көлемі - 0,5 б.т. кем емес (5-7 компьютерлік парақша), 1 б.т. (16
компьютерлік парақша) артық емес;
- бірінші парақтың үстінгі сол жағында ӘОЖ индексі
көрсетіледі;
- келесі жолдың оң жағында – автордың тегі, аты-жөні, ғылыми
дәрежесі мен қызметі, жұмыс орны;
- келесі жолда мақаланың атауы БАС әріппен жазылады;
- аннотация мақала тілінде (30 сөз кен емес);
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- түйінді сөздер (5 сөз кен емес);
- екі интервал арқылы мақаланың мәтіні орналасады;
- әдебиеттер тізімі, ГОСТ 7.1-2003 талаптарына сай рәсімделеді
(әдебиеттер тізімінде дереккөз бір рет беріледі, «Сонда» деген
сілтеме қабылданбайды);
- қосылмалар мен сілтемелер нөмірленген дереккөздерге квадрат
жақшаларда дәйексөздердің соңынан беріледі (үлгі: [1, 28 б.]);
- кестелер, формулалар, суреттер беруге рұқсат етіледі.
Мақала мәтініне сурет және кесте астына жазылған жазумен бірге
орналастырылады (үлгі: Сурет 1. Атауы; Кесте 1. Атауы);
- түйіндеме 2 тілде. Қазақ тіліндегі мәтінге – орыс және ағылшын,
орыс тіліндегі мәтінге – мемлекеттік және ағылшын тілдерінде,
ағылшын тіліндегі мәтінге – мемлекеттік және орыс тілдерінде берілуі
керек;
- мақала мәтіні автормен мұқият тексеріліп редакциялануы
тиіс.
Мақалаға автор туралы келесі қысқаша мәліметтер қоса
тіркеледі: тегі, аты-жөні, ғылыми дәрежесі мен қызметі, жұмыс орны,
қызметтік және үй телефондарының нөмірі, e-mail.
Байланыстар: Астана қ., 010000, Орынбор көшесі, 8 үй,
Министрліктер үйі, 14 кіреберіс, 11 қабат, Мемлекет тарихы
институты. Қыдыралина Жанна Үркінбайқызы, МТИ директорының
бірінші орынбасары, тарих ғылымдарының докторы, бас редактордың
орынбасары, (+7172 ) 74-10-54; Сейпілова Айнур Казиқызы, МТИ
кіші ғылыми қызметкері, гуманитарлық ғылымдар магистрі, жауапты
хатшы, (+7172 ) 74-06-45
E-mail:tarih_institut@mail.ru ; aia-sk18@mail.ru; kydyralina@mail.
ru.
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ҮЛГІ

ӘОЖ

А.А. Абилов
Қызметі, мекеменің толық атауы,ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы
МАҚАЛА АТАУЫ

Түйін сөздер: мәтін

Аннотация
Мәтін

Мәтін, мәтін [1, 52 б.]. Мәтін, мәтін.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1 Шаукенова З.К. Идеологическое конструирование в
Республике Казахстан. – Алматы: КИСИ при Президенте РК,
2012. – 316 с.
2 Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопр. философии. –
1992. – № 10. – С. 76–86.
3 Послание Президента Казахстана народу «Казахстан на
пороге нового рывка вперед в своем развитии. Стратегия вхождения
Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира».
Астана, 01.03.2006 г. // Казахстанская правда. – 2006. – 2 марта.
4 Официальные периодические издания : электрон. путеводитель
/ Рос. нац. б-ка, Центр правовой информации. [СПб.], 2005–2007.
URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (Дата обращения:
18.01.2007).
Текст, текст, текст

РЕЗЮМЕ
SUMMARY

Text, text, text
Редакциялық алқа
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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ. ИСТОРИЯ
ГОСУДАРСТВА»
С 2008 года в ГУ «Институт истории государства» КН МОН
РК ежеквартально выходит научный журнал «Мемлекет тарихы.
История государства». В журнале освещаются вопросы истории
становления и развития суверенного Казахстана, эволюции
и традиций казахской государственности. Журнал публикует
также материалы по всем аспектам новейшей отечественной и
зарубежной историографии и методам исторических исследований.
Поощряются междисциплинарный и компаративный подходы к
исследованию процессов и явлений. В журнале уделяется внимание
и профессиональному обсуждению новых научных изданий
(монографий, сборников статей).
Публикация статей
Редакция научного журнала «Мемлекет тарихы. История
государства» уведомляет о приеме научных статей на казахском,
русском и английском языках. В номер допускается подавать не
более одной рукописи с фамилией автора (или в соавторстве).
Статьи принимаются к рассмотрению при соответствии всем
требованиям, редакционная коллегия оставляет за собой право
отбора материалов для публикации. Небольшие исправления
(стилистического или формального характера) вносятся в статью без
согласования с автором, статьи, требующие серьезных исправлений,
возвращаются авторам на доработку. Ответственность за содержание
статей несет автор (авторы).
Правила оформления статей:
В электронном виде в формате MS Word (любая версия), Times
New Roman, кегль - 14, интервал – одинарный, поля – 2 см., отступ
строки абзаца – 1,25 см.
- объем - не менее 0,5 п.л. (5-7 компьютерных листов), не более 1
п.л. (16 компьютерных листов);
- на первой странице вверху по левому краю указывается индекс
УДК;
- на следующей строке справа – инициалы и фамилия автора,
должность, место работы, ученая степень;
- на строке ниже ПРОПИСНЫМИ буквами – название статьи;
- аннотация на языке текста статьи (не менее 30 слов);
- ключевые слова (не менее 7 слов);
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- через двойной интервал располагается текст статьи;
- список литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ
7.05-2008; (в списке литературы источник указывается один раз (не
допускается указания : Там же)
- сноски и ссылки на источники с нумерацией по мере упоминания
даются в квадратных скобках после цитаты (образец: [1, с.28].);
- допускается наличие таблиц, формул, рисунков. Размещаются
в тексте статьи, обязательно наличие подрисуночных подписей и
подписей к таблицам (образец: Рис.1.Название; Таб.1 Название)
- резюме на 2х языках. Для текстов на казахском языке
- на русском и английском, для текстов на русском языке – на
государственном и английском языках, для текстов на английском
языке – на государственном и русском языках;
- текст статьи должен быть тщательно выверен и отредактирован автором.
Статья должна сопровождаться краткими сведениями об авторе:
фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность,
место работы, номера служебного и домашнего телефонов, e-mail.
Контакты: г.Астана, 010000, ул. Орынбор, д. 8, Дом Министерств,
подъезд 14, 11 этаж, Институт истории государства. Кыдыралина
Жанна Уркинбаевна, первый заместитель директора ИИГ, доктор
исторических наук, заместитель главного редактора (+7172) 74-1054; Сейпилова Айнур Казиевна, мл.научный сотрудник ИИГ, магистр
гуманитарных наук, ответственный секретарь; (+7172) 74-06-45;
E-mail: tarih_institut@mail.ru; aia-sk18@mail.ru; kydyralina@mail.
ru.
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ОБРАЗЕЦ

УДК

И.И. Иванов
Должность, полное название организации, ученая степень,
ученое звание
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Аннотация
Текст, текст, текст.
Ключевые слова: текст, текст, текст.
Текст, текст [1, с.52]. Текст. Текст. Текст.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1 Шаукенова З.К. Идеологическое конструирование в
Республике Казахстан. – Алматы: КИСИ при Президенте РК,
2012. – 316 с.
2 Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопросы философии.
– 1992. – № 10. – С. 76–86.
3 Послание Президента Казахстана народу «Казахстан на
пороге нового рывка вперед в своем развитии. Стратегия вхождения
Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран
мира». Астана, 01.03.2006 г. // Казахстанская правда. – 2006. –
2 марта.
4 Официальные периодические издания : электрон. путеводитель
/ Рос. нац. б-ка, Центр правовой информации [СПб.], 2005–2007.
URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (Дата обращения:
18.01.2007).
Мәтін, мәтін, мәтін
Text, text, text

ТҮЙІН
SUMMARY

Редакционная коллегия
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«MEMLEKET TARIHY. STATE HISTORY» JOURNAL
The SI «Institute of state history» SC MES RK publishes scientific journal
«Memleket tarihy. State history» since 2008 quarterly.
The journal covers issues of the history of the formation and development
of independent Kazakhstan, evolution and traditions of Kazakh statehood. The
journal also publishes material on all aspects of the latest state and foreign
historiography and methods of historical research. Encourages interdisciplinary
and comparative approach to the study of processes and phenomena. The
journal focuses on professional discussion of the new scientific publications
(monographs, articles).
Publication
The editors of the scientific journal “Memleket tarihy. State History”
inform of receiving the scientific articles in Kazakh, Russian and English
languages. There are submitted no more than one article with the name of the
author (or co-authored) in journal number. Articles accepted for consideration
at the compliance with all the requirements, the editorial board reserves
right to select material for publication. Minor changes (stylistic or formal
character) are included in the article without the consent of the author, articles,
requiring major corrections, returned to the authors for revision. Responsibility
for the content of the articles carries the author (authors).
Format requirements for the article
The materials in the format MS Office, Times New Roman, pt – 14.,
Line Spacing – single, All fields - 2 sm.
- total volume should be – no less than 5-7 pages, no more than 16
pages;
- on the first page, at the top, left corner should be UDC identifier;
- under the UDC identifier in the middle of the page with lowercase letters
should be the name of the author(s), the full name of the institution where the
author works, position and academic degree;
- on the next line the title of the article, letters in BOLD;
- annotation on the language of the article (no less than 30 words);
- key words (no less than 7 words);
- after double spacing the main text of the article;
- list of references should be at the end of the text with accordance to the
GOST 7.1-2003;
- resume for the articles in the Kazakh language should be on the
Russian and English languages, for the article in the on the Russian
should be on the Kazakh and English languages (resume started with short
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information about the author);
- references in the article should be in the square brackets in the form of the
corresponding number which in the list of literature indicated the source of the
page – for example: [5, p.3];
- the text of the article should be checked by the authorl;
- presence of the tables, formulas, figures. Placed in the text, one must
have captions and captions to tables (sample: pic.1.Title; Tab.1 Title).
The article should be accompany by the short information about the
author: the name of the author(s), the full name of the institution where the
author works, position and academic degree, phone number, e-mail.
Address of Committee: Institute of State History MES RK, 010000,
8 Orynbor str., Astana, entrance 14, 11th floor.
Теl.: +7 (7172) 74-06-45; 74-10-54. Seypilova Aynur Kazievnajunior research associate ISH, Master of humanities; Kydyralina Janna
Urkinbayevna, First deputy of the director of the ISH, Doctor of Historical
Sciences.
E-mail: tarih_institut@mail.ru; aia-sk18@mail.ru; kydyralina@mail.
ru.
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SAMPLE

UDC

S.S. Brown
Position, full name of the institution, academic degree
TITLE

Key words: text, text.

Annotation
Text, text, text

Text, text [1, p.52]. Text. Text.
REFERENCES
1 Smith, F. Reading. Cambridge: Cambridge University Press. -1978.
– p.52
2 Шаукенова З.К. Идеологическое конструирование в Республике
Казахстан. – Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2012. – 316 с.
3 Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопросы философии.
– 1992. – № 10. – С. 76–86.
4 Официальные периодические издания : электрон. путеводитель
/ Рос. нац. б-ка, Центр правовой информации [СПб.], 2005–2007.
URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (Дата обращения:
18.01.2007).
Мәтін, мәтін, мәтін
Текст, текст, текст
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