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Алғы сөз 
Құрметті халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға қатысушылар, 

қонақтар, әріптестер! 

Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс 

университетінде өтіп жатқан «Қазақстандағы аштық: жаңа деректер мен 

пайымдаулар» тақырыптағы Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференциясына қатысуға қосылғандарыңыз үшін алғыс айтамын. 

«Қазақстан тарихының кеңестік дәуірінде «миллиондаған адамды қазаға 

ұшыратып, тірі қалғанын жан сауғалап босып кетуге мәжбүр еткен алапат 

ашаршылықтың алғашқы кезеңі – 1921-1922 жылдардағы нәубеттен бері 100 

жыл өтті. Сол зұлматтың кесірінен қырылып қалмағанда, халқымыздың саны 

қазіргіден әлденеше есе көп болар еді», – деген Мемлекет басшысының 

мәлімдемесі негізінде ашаршылық құрбандарының нақты саны жөнінде ортақ 

пайымдар мен өзекті мәселелерді талдау сияқты ғалымдарға жауапты міндет 

жүктеліп отыр. 

Білікті мамандар жүйелі зерттеулер жүргізіп, тиісінше мемлекет аштық 

мәселесіне тиісті бағасын беруі керек. Бұл күрделі мәселеге ұстамдылықпен 

және жауапкершілікпен қараған жөн. Жалпы, тарихи зерттеулер таза ғылыми 

негізде жүргізілуі керек, - деген Президенттің тапсырмасы бар. 

Әлеуметтік пәндер кафедрасының бастамасымен ұйымдастырылған бұл 

конференцияны өткізу ғылыми-практикалық бағыттағы маңызды оқиға болып 

табылады және ғылыми қорытындылары зерттеулерді жетілдіруге ықпал етеді 

деп ойлаймын.  

Тақырып бойынша әрі қарайғы жұмыс ынталандыру үшін: 

- аштықтың КСРО-дағы тарихын қазіргі заманғы әдістемелік тәсілдер мен 

халықаралық құқық нормалары тұрғысынан қарастырып түсіну; 

- 1932-1933 жж. КСРО-дағы азық-түлік саясатының тиімсіздігінің 

себептері мен салдары туралы әлемдік тарихнаманы зерделеу. 

- Қазақстандағы аштық кезеңдерін ғылыми тұрғыдан зерттеу, оның 

құрбандарын анықтау сияқты бірінші кезектегі міндеттер тұр.  

Қазақ халқының тең жартысы қырғынға ұшыраған бұл трагедияны 

зерттеу барысында жүйелі көзқарас қалыптасатыны даусыз. 

Алынған нәтижелер барлық қатысушыларға және ең алдымен қазіргі 

заманғы Қазақстанның тарих ғылымына пайдалы болады деп үміттенемін, 

және ұсынылған ұсыныстар оларды практикалық ғылыми қызметте қолдана 

алады. 

Бұл іс-шара тарих ғылымының дамуындағы маңызды қадам болып 

табылады, еліміздің әр аймақтарынан және көрші елдерден келген жас және 

тәжірибелі ғалымдардың пікір алмасуына ықпал етеді, ғылым мен 

практиканың байланысын сақтайды. 

Конференцияның барлық қатысушылары мен ұйымдастырушыларына 

жемісті жұмыс, сындарлы диалог және тиімді өзара әрекеттестік тілеймін! 

 

Сагинтаева Сауле Саветовна – Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы 

энергетика және байланыс университетінің ректоры, э.ғ.д., профессор 
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1-СЕКЦИЯ 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АШАРШЫЛЫҚ ҚАСІРЕТІН 

ПАЙЫМДАУДАҒЫ (ИНТЕРПРЕТАЦИЯЛАУДАҒЫ) ДАУЛЫ 

МӘСЕЛЕЛЕР: БҮГІНГІ ЗЕРТТЕУЛЕР МЕН КӨЗҚАРАСТАР, 

ЖАҢА БАҒЫТТАР 

 

ӘОЖ 94 (574.14) 

 

МАҢҒЫСТАУДАҒЫ «АҚҚОЯННЫҢ» ЖҰТЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ 

ЗАРДАПТАРЫ 

 

Нұрмаханова Ж.Ж. 

Маңғыстау облысының мемлекеттік архивінің бас эксперті, 

т.ғ.к., Маңғыстау, Қазақстан 

 

Аннотация. Население Мангистау до тридцатых годов прошлого 

столетия вело кочевой образ жизни. Лето и осень 1926 года на Мангистау были 

без дождей. Скудную траву сожрала саранча. Как говорится в народе, беда 

приходит не одна, на Бузачах обнаруживается десятки очагов чумы. От этой 

заразы умирают более 50 человек. Только благодаря усилиям 

самоотверженного труда местной власти и врачей Ниязова и Маметова из 

столицы республики и Саратова (Всесоюзный центр заразных болезней) 

удалось предотвратить большую беду. От бескормицы и холода пал весь скот, 

который является единственным источником пропитания кочевого народа. Во 

многих аулах падеж скота достиг 95–100 процентов.  

Зима 1927–1928 года, которую в народе прозвали «Джут «Ак коян» 

принесла немалых жертв и среди людей. Люди голодали и мерзли. Те, кто был 

в состоянии продвигаться, ушли в сопредельные районы и республики – 

Туркменистан, Каракалпакию в поисках пропитания и какой-либо работы.  

«Ак коян» нанес непоправимый урон краю. Джут был началом многих 

бед и неурядиц в Мангистау, в том числе и Адаевского восстания в 1931 года. 

 Ключевые слова: джут, Адаевский округ, голод.  

 

Annotation. The population of Mangystau until the thirties of the last century 

led a nomadic lifestyle. Summer and autumn of 1926 in Mangystau passed without 

rain. The sparse grass was devoured by locusts. As the people say, trouble does not 

come alone; dozens of centers of plague are found in Buzachi. More than 50 people 

die from this infection. Only because of the efforts of the selfless labor of the local 

authorities and doctors Niyazov and Mametov from the capital of the republic and 

Saratov (All-Union Center for Infectious Diseases) was it possible to prevent a great 

disaster. From lack of food and cold, all the livestock fell, which is the only source 

of food for the nomadic people. In many auls, the death rate of livestock has reached 

95-100 percent. The winter of 1927-1928, which was popularly known as "Jute" Ak 

Koyan", brought considerable casualties among people. People were starving and 
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freezing. Those who were able to carry forward went to the neighboring regions and 

republics - Turkmenistan, Karakalpakia looking for food and some work. Ak Koyan 

inflicted irreparable damage to the region. Jute was the beginning of many calamities 

and misfortunes in Mangistau, including the Adayev uprising in 1931. 

 Keywords: Jute, Adaevsky district, Hunger. 

 

Өткен ғасырдың жиырмасыншы жылдары қазақ халқы үшін үлкен 

нәубеттің бастау алған уақыты болды. Ұланғайыр қазақ даласында бірыңғай 

мал өсірумен айналысып келген қазақ ауылдары советтік саясаттың 

эксперименттер алаңына айналды. 1922-24 жылдардағы алапат жұттан кейін 

жалғаса жүргізілген Отырықшылану, ұжымдық шаруашылықтар 

ұйымдастыру, Тәркілеу, Дін иелерін қуғындау, «Қызыл жүн» науқаны, «Саяси 

ұйымдар құрды» деген жаламен ел азаматтарының ұсталуы, басқа да 

ауыртпалықтар «Езілген тапқа теңдік әпереді» деген қызыл үкіметтің шынайы 

келбетін ашты.  

Билікке келгенімен шаруашылық жүргізуге қырсыз коммунистер жалаң 

ұранмен халықты да, халықтың бірден бір күнкөріс көзі – малды да қырды. 

Бұл жағдай Қазақ елінің басқа жерлері сияқты Маңғыстауда да көрініс тапты. 

Жоғарыда аталғандарға қоса Маңғыстауда іргелес Түрікмен елімен шекара 

дауының басылмауы; Құрмаш Қосжановтың үкіметтің салық саясатына 

қарсылығы, оның өзінің атылып, 42 руласы мен бала-шағасының Магаданға 

айдалуы; Орталықтан келген өкіл, коммунист Шәбден Ералиевтің өлімі, оған 

қатысы бар деп саналып, 16 адамның айыпталуы; үкіметтің көз қырындағы, 

айырықша бақылауға алынған Алашорда көсемі Әлихан Бөкейхановтың 

Маңғыстауға келуі, т.т.  адайларға жақсы ат әкелген жоқ. 

 1920 жылға дейін Ашғабадқа бағынып келген Маңғышлақ уезі «Адай 

уезі» аталып, жерінің кеңдігіне байланысты бірден губерниялық мәртебеге ие 

болды. Қазақ автономиясына қосылған күннен бастап, уезд үлкен 

экономиялық қиындықтарға тап келді. Баку мен Красноводск, Орыс үкіметі 

Каспий теңізіндегі кемелерін түгел алып кетті, кеме арқылы беріліп тұрған 

байланыс жүйесі үзілді (Бұл жөнінде Маңғыстау архивінде Сәкен 

Сейфуллиннің, Ғабдолхакім Бөкейхановтың хаттары бар). Мал баққан елмен 

уезд орталығында сауда айырбасын жасап келген орыс, армян саудагерлері 

мен көпестері жаңа билік келген соң өз елдеріне кетті. Мал өнімдері өтпей, 

жұрт астық, азық-түлік, тұрмыстық заттар айырбасынан айырылды. Іргелес 

Қоңырат, Хиуа шекараларын жапты. Балық шаруашылығын Астрахандағы 

Балықодағы иемденді, жергілікті халыққа балық аулатпады. Тұз 

кәсіпшіліктерін дағыстандықтар иеленді. [1].  

Жергілікті халық егін екпеген, тек мал өсірумен айналысып, негізінен, 

қысқа бейімделгіш жылқы, қой, түйе ұстайды. Малға қыстық жем-шөп 

дайындамайды, жылы қоралар салмайды, өздері де қыстай киіз үйді баспана 

етіп шығады. Бұдан шығар қорытынды – адайлардың шаруашылығы табиғат 

жағдайына басыбайлы екендігі. Олар жұт шеңгеліне ара-тұра ілігіп қалып 

жүреді. Мысалы, 1921-1922 жылдың қысында Адай уезінің Арқа беттегі 
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аудандары жұтқа ұшырады. Жұт Табын ауданының 3 болыс елінің малын 

жойды. Мал ғана қырылып қалған жоқ, адам өлімі болды. Тірі қалғандары 

Хорезм бетке жер ауып кетті.  

1924-1925 жылдың қысында Адай уезінің 15 болысында қуаңшылық 

салдарынан жұт болды. Бұлар – І және ІІ Маңғыстау, ІІ, ІІІ, ІҮ Бозашы, І, ІІІ, 

ІҮ, ҮІ, ҮІІ  Адай, Түпқараған, Жеменей, Шилі-Сағыз, Жем-Сағыз, Доңызтау-

Аққолқа, Ұлы Сам болыстары. Бұлар жұтқа көбелеп ұшырады. [2, 113-бет]. 

 Осылайша шаруашылығы шашыраған маңғыстаулықтар 1927-ның 

қысында Аққоянның жұтына килікті. Бұл бұған дейін түбекте болған 

жұттардың бәрінен де ауқымды, тігерге тұяқ қалдырмаған, үрерге ит 

қалдырмаған алапат жұт еді. Жұттың алғашқы нышандары 1926 жылдың 

қуаңшылығынан байқала бастады, жаз басында шөпті шегіртке отаса, 1927-

1928 жылдың қысына мал өте төмен күйде келді, суық түспей-ақ жем-шөптің 

тапшылығынан қырыла бастады.  

 «Жығылғанға – жұдырық», күзге салым жер-жерде оба ошағы шықты. 

Әуелі Қаратөрткіл, сосын Бозашыдағы обадан бастапқыда тоғыз, сосын тағы 

50 адам қайтыс болды. Уезге «Қосшы» одағын құруға келген, сосын ревкомға 

төрағалық еткен Әмзе Нахимжанның жедел іс-әрекетінің арқасында карантин 

ұйымдастырылып, Саратовтан дәрігерлер шақыртылды. Қазақстан үкіметі 

тарапынан Ниязов сияқты сауатты білгір дәрігерлердің жедел отрядтар құрып, 

екпе жасауының арқасында індет елге жаппай жайылудан аман қалды.  

Ниязов Мейірахмет (1881-1937 жж.) Саратов университетінің медицина 

факультетін 1915 жылы бітірген білікті маман болатын. Ол осы сапары туралы 

Қазақ үкіметіне толық ақпар беріп, Маңғыстаудағы жағдайдың толық 

картинасын көрсетеді. Ол екі дәрігерлік тексеру отрядын құрды.  

Жұтпен қабаттаса округ орталығы Ойылға көшіп жатты.  

1927 жылғы қарашаның ортасы ауа күн күрт суытады. Ақтүтек боран 

болып, қалың қар түсті. Қардың қалыңдығынан мал өріске шығып, тебіндеп 

жайыла алмады. Адамдарға жүріс қиындады. Округтік билік республика 

орталығы Қызылордаға жеделхаттар жаудырды. 1927 жыл қараша – 1928 жыл 

сәуір Аралығындағы жолданған жеделхаттар жұт картинасын толық береді. 

1927 жыл, 30 қараша. Қызылорда. Қазақ Атқару Комитеті мен Халық 

Комиссарлар Кеңесіне. 

22-23 қарашада қатты боран болды. Мал қырылып жатыр. Сүйекші мен 

Қаратөбенің арасына қалың қар түсті. Қатынас жоқ. Көмек бере алмай 

отырмыз. Метеоролгтар ауа райының бұдан әрі де бұзылатынын айтады. 

Ократком Дауылов. 

6 желтоқсан. Аталған адреске. 

Боран күшейе түсуде. Теңізде күшті дауыл. Балықшылар апатқа ұшырап 

жатыр. Қайықтар қирады. Адамдарын құтқара алмадық. Жақын деген Гурьев 

пен Астраханьнан кемелер Фортқа жете алмай жатыр.  

Сол, 6 желтоқсан күні. Екінші жеделхат. Өлкелік партия комитетіне. Жер-

Су комиссариатына. Қазаткомға. 

Қарлы боран соққалы бір апта. Жағдайымыз аса қиын. Қаржы жоқ.  
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13 желтоқсан. Баку. Каспий параходтығына. Петровскден (Махачқала. 

Н.Ж.) жарты бәсіне 100 000 пұт жем-шөпті арнайы пароходпен жеткізсеңіз...  

Ократком Қилыбаев / Окрпартком Омаров. 

Сол күні. Қызылорда. Қазаткомға. Халком Кеңесіне. Өлкелік партия 

комитетіне. 

Боран басылар емес. Мал қырылып жатыр. Адам өлімі де бар. Жан-жақты 

көмек сұраймыз. 

Сол күні. Баку. Каспарға. Петровскден келген пароход мұз құрсауынан 

қорқып, жүгін түсірместен қайтып кетті. «Түрікменстан» кемесін кері 

қайтаруыңызды сұраймыз. 

Сол күні. Қызылорда. Шикізат дайындау басқармасына. Еңбек 

Халкомына. Өткен жылға тиесілі 15 000 сомды және келер жыл есебінен тағы 

15 000 сомды бөлсеңіз екен. Кейін жүнмен қайтарамыз. 

31 қаңтар. Москва. РКФСР Сауда Халкомына. Бұрын-соңды болып 

көрмеген қатаң қыс болып тұр. Мал қырылып жатыр. Өнімдерді ешқайда 

өткізе алмай отырмыз. Іргелес Дағыстан, Әзербайжан республикалары сатып 

алудан бас тартты. Дағыстан, Солтүстік Кавказ көмектесуге дәрменсіз. Халық 

аш. Шұғыл көмек керек! 

Пятигорскден пішен, астық дайындауға жер бөлуге ықпал етсеңіздер... 

Жауабын телеграфпен беріңіздер. 

19 наурыз. Қызылорда. Боран әлі тынған жоқ. Аяз малдың қалғанын отап 

жатыр. Аштардың алды Фортқа жетті. Енді малдың жайын емес адамдарды 

аштық тырнағынан арашалаудың қамын істеп жатырмыз. Бес тамақтану орны 

ашылып, 1 158 695 сом жұмсалды. 

Форттың маңы мұз құрсауынан босады. Жүк түсіруге мүмкіндік бар. 

Форттың көшесін мал өлексесі басып кетті... 

Бозашы ауданынан жұтқа ұшыраған 3000 үйдің адамдары келеді, олар 

келсе қалада беретін азық жоқ. Жолда 13 адамның өлгенін естідік. 

... Біздің өкілдеріміз Қилыбаев пен Игенов арқылы берген жұт жөніндегі 

есебімізді шұғыл түрде қарауыңызды өтінеміз. Нәтижесін телеграфпен 

жіберіңіздер... 

17 сәуір. Қызылорда. Кеңестер үйі. Қилыбаев пен Игеновке. Шұғыл. 

Фортты аштар қаптады.   

19 сәуір. Халком кеңесіне. Қилыбаевқа. Соңғы бес күнде 614 аш адам 

тіркелді. Бозашы ауданының аштарына кредит аштырыңдар. 

29 сәуір Кеңестер үйі. Қилыбаевқа. Аштар қаланы басып алды. Округке 

132 вагон ұн жеткізудің шұғыл шарасын алыңдар. Қаржы да керек.  

Осыған дейін алты жеделхат жібердік, бәрі жауапсыз. Жауапты 

тездетіңдер. Ең бастысы – ұн!... [3].  

Жан-жақтан адамға азық-түлік, малға жем-шөп сұратылды. Бірінші 

кезекте Орталықтан сұратылған 50 000 рубль қарыз қаражаттың алғашқы 

бөлігі Дағыстанға жеткізіліп, оған 15 000 пұт қоспалы жем дайындалып, 

жартысынан көбі Кендірліге жетті. 200 тонна астық тиелген арнайы пароход 

Махачкала-Кендірліге 18 ақпанда ғана келді. Енді осы астықты алыстағы 
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Бозашы ауылдарына жеткізудің өзі қиын болды. Оның алғашқы партиясы 

арбамен, түйе керуендерімен жолға шықты. Осындай қиындықтармен астық 

жеткізудің шаралары мал өлімі мен адам өлімдерін тоқтата алмады. 

Окрисполком Ресейдің Солтүстік Кавказ елдерінен көмек берілуін сұрап 

бірнеше хат жолдады. Красноводскіден шыққан жүктерді керуендер арқылы 

тасымалдауға Түрікмен елі рұхсат етпей, кідіріске тап болды. 

Окрисполкомнан ол үшін әдейі өкілдер жіберілді. Олардың жетекшісі болып 

Мыңбай Жалауов бекітілді. «Казшерсть» мекемесі де көмекке келді. 

(Александр Маклецовтың Өлкелік Орталық Атқару комитетіне 1928 жылдың 

ақпан айында жазған баянжазбасынан). [4].  

Ақшалай «Казторг», «Казшерсть» мекемелері көмектескен. «Казшерсть» 

қарызға 25 мың, «Казсельхозбанк» желтоқсанда – 50 мың, ақпанда 25 мың сом 

бөліп, оған жемшөп, азық алынған, 56 184 пұт астық жеткізілген. Іргелес 

Жылой ауданы 14 мың пұт шөп, 800 пұт ұн берген... [5].  

Осындай жұт жағдай көрші Ақтөбе, Гурьев уездеріне де бар еді. 

Мұрағаттарда сақталған құжаттар Жұт ғаламатын көзбен көріп, қолмен 

ұстағандай жеткізеді. Соған аз-кем шолу жасайық: Бұл кезде Адай уезінде 4 

аудан болды: Бозашы (6 болыс), Александр Бай (4 болыс), Үстірт-Қарақұм (7 

болыс) және Ойыл (5 болыс, кейін тағы 7 болыс). «Ақ қоян» жұтына 

маңғыстаулық шаруашылықтар түгел ұшырады. Мыңдаған малы барлар таяқ 

ұстап қалды.  

2-Бозашы болысындағы бір ысық руының бір азаматы 300 дей бас 

қойымен «Көк арал» көлінің балшығына түсіп, сол жерде малдары да, өзі де 

үсіп өлген... осындай хабар Жем өзенінің суына кетіп, екі таз руының әйелі 

мен бір ер адамы өлген... көптеген адамдардың қол, аяқтары үсіген күйде 

жатқандығы, қар астынан әйелдер мен балалардың «өліп барамыз» деген жан-

айқайлары шығып жатыр деген ақпараты естілген. 1-Райымберді болысының 

Әнет ауылынан 12-13 адамның үсіп өлгені айтылады.  

1928 жылдың басында жұтпен күрес жөніндегі уездік (округтік) комиссия 

құрылды. Осы комиссияның Форт Александровскде өткен кезекті 

отырысының хаттамасы қырылған мал жөнінде мынадай мәлімет береді: 

1-ші Бозашы болысының 1320 үйінің 639-ы Бозашыда, оларда ешқандай 

мал қалмады.  

Қарақұмдағы 340 үй ақбота, 116 үй көшке, 15 үй бөкен, 70 үй олжашы, 

140 үй өтебайда бір-екілі ірі қара мен аз ғана уақ жандық қалды. 59 мың 

қойдың 11 пайызы қалған (есеп беруші – болатком төрағасы Ағлеш Өтебаев 

мен хатшысы Әбілхан Елтілеуов). 

2-ші Бозашы болысының (есеп бергендер – болатком төрағасы Шманов, 

орынбасары Бектұрғанов) 1370 шаруашылығы бар (отбасы не бір әулет). Оның 

1000 үйі Бозашыда, 340 үйі Қарақұмда, 30 үй Александр Байда. Александр 

Байдағы 3844 жылқының – 671-і; 53  357 бас қойдың – 7 781; 5606 түйенің 

1420-сы қалды. 340 шаруашылықтың үрерге иті қалмады. Елдің қайсысы бай, 

қайсысы кедей екенін қазір айта алмаймыз.  



9 
 

3-ші Бозашы болысында 1730 шаруашылық бар (жетімек, басұрман, 

дәулеталы, кеще ауылдары). Оның 1200-і Бозашыны, 530-ы Қарқұмды 

жайлайды. Қазір қолдағы малдың 95 пайызы қырылған. Кейбір үйде бір қой да 

қалмаған. Жүріп-тұруға жарайтындар қалаға кетті, қарттар ауылда қалды, 

аштан өліп жатқандар бар. Қарақұм беттегілер Жылойға қарай босып кетті. 

Есеп берушілер – болыстық атком төрағасы Досмолдаев, хатшысы Қожықов, 

«Қосшы» одағының төрағасы Озғамбаев...  

Жұт есебі осылай жалғаса береді. Комиссия болыстардан келген өкілдерді 

тыңдап, жағдайды талқылай келе, Бозашыдағы 4678 үй – 95 пайыз, 

Қарақұмдағы 2740 үй – 90 пайыз, Александр Байдағы 4145 үй – 80 пайыз 

жұтағанын растап, қаулы қабылдады. Жұтаған үш ауданның 8965 үйінің 

күнкөріс көзі мүлде жоқ. Еңбекке жарамды адамы жоқ отбасының саны округ 

бойынша 2 мыңдай.  

Уезд орталығы жаз шыға бар малынан айырылып, ашыққан адамдарға 

толды. Болыстардан барлығы 515 үй алдымен көшіп келді. Аштық, 

жалаңаштық етек алды. 

Көрші Дағыстан, Азербайжан елдеріне жіберілген өкілдер де жергілікті 

атқарушы орындарымен келіссөз жүргізгенмен көмек өте баяу 

ұйымдастырылды. Жергілікті саудагерлер де елдегі азық түлік 

тапшылығының жетіспеуін пайдаланып, бағаларын көтеріп жіберді, үкімет 

жіберген азық түліктердің өзі саудаға салынды.  

Фортта күн жылығасын іш ауруы көбейді. Аш адамдар қолына не түссе 

соны жеген. Әсіресе балалар үшін қиын болды, олардың арасында өлім бар. 

Фортта екі емдеу орыны ашылды. Жалпы саны 9582 адам қаралды. 

Эпидемиологиялық аурудың тарамауына қатаң бақылау қойылды. Дәрігерлер 

қабылдаудан бос уақытында аштар орналасқан үйлерді аралады. Түсінік 

жұмыстарын жүргізді. 

«Округ орталығының Ойылға көшуіне байланысты беріліп келген 

жарытусыз паек – 5-10 фунт жүгері ұны да тыйылып қалды. Қатық бұлақ 

көлінен тұз өндіру тоқтады. Фортта басқа табыс көзі жоқ. Ойылға кеткісі 

келетіндерге көлік болмады. Мен денсаулық Халық Комиссариатына 

әлденеше рет жеделхат жіберуге мәжбүр болдым. Адамдарды құтқарудың 

бірден-бір жолы тамақтандыру пунктерін ашу. Форт жағдайында асхана ашу 

қиын. Жабдық алуға, штат ұстауға шығын кетеді. Сондықтан аштар үлесін 

қолма-қол өздеріне беруге ұйғардық. деп жазады Жұтпен күрес ұйымдастыру 

бюросының басшысы М. Ниязов. [6].. 

Жергілікті билікпен келісіле отырып, екі дәрігерлік отрядnың бірі қалада 

қалып, мұнда келген және әлі де келіп жатқан аштарды қарауға қалды. Екінші 

отряд (басшысы дәрігер Мәметов. Ж.Н.) жұтқа қатты ұшыраған Бозашыға 

аттанады. Жолдың қиындығына байланысты бұл отрядтың жартысын 

қырлықпен, қалғанын теңіз арқылы жіберуге тура келді. Шебірге 7 күн жүріп 

жеткен отряд онда үш апта болады, Бозашыда ел қалмаған. Отряд сосын 

Қаратау бойына ауысып, тұрғындарға көмек жасады. Олар далада үш ай 

болды. 1008 науқасты қабылдады. 3911 адам дәрігерлік тексеруден өтті. 
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Қызыл Крест ұйымының Өлкелік ұйымының төрағасы, Өлкелік Халық 

шаруашылығы комиссариатының өкілі Ниязовтың дайындаған анықтама-

баянжазбасында округтегі жағдай біршама бейнеленіп, тиісті көмек беру 

сұралды. 25 маусымдағы Ниязовтың баянжазбасында:  

 «... Аштықтан босып Форт-Александровск қаласына даладан келген 

отбасылардың саны 700-ге жетті. Оларға күнделікті есеппен беріліп отырған 

жүгері ұнынның да бітуі жақын. Даладан келушілер толассыз. Келушілер 

арасында ішек-сүзек ауруы шығып жатыр. Қосымша қаражат бөлу шарасын 

алуды сұраймын» деген жеделхат жолдайды. [7]. 

  Орталық өздері жіберген өкілінің сұранысын орындай алмайды.  

Аштарды есепке алып, үлес белгілеу үшін ерекше комиссия құрылды. 

Оның құрамына ауатком төрағасы бастаған бес адам – атком өкілі, 

кооперациядан, «Қосшы» ұйымынан және «Жұтпен күрес» бюросының 

жетекшісі Ниязов кіреді. Тамақпен қамту кооперацияға тапсырылды. Әр 

адамға 1 фунт (1 фунт – 400 грамм. Н.Ж.) ұн, 1,4 фунттан ет пен жарма, аздаған 

шай мен секер үлесі беріледі. Тамақ үлесін алатындарды комиссия бекітті. Әр 

отбасына азық-түлік карточкасы берілді, отбасы мүшелері жеке-жеке 

жазылып көрсетілді. Үлес беру 12 шілдеде басталды.  

Азық түліктер арнайы комиссияның бақылауына алынды.  

Келе қояр көмек болмаған соң Фортта Аштарға көмек комиссиясының 

мүшелері Жұбаев, Құлшаров, Оңғалбаев, Сейітқазиев, Нұрмұхамедов, 

төрағасы болып Сарқожаев қолда бар астықты 1800 отбасына бөліп беру 

мәселесін қарады. Оны бөліп беруді Бағдәулетов, Салықов, Ерпанаев, 

Меңдалиев, Құлшаров атқарды. 

Комиссияның 20 мамырдағы отырысында 108 отбасының, яғни 462 

адамның еш үлессіз қалғаны айтылады. Үкімет көмек ұйымдастыруда 

қауқарсыз болды. Тек мамыр айынан бастап Қазақ үкіметі жұтаған елге мойын 

бұрған болды. Алынған жартыкеш шара: 

- түбектің Бозашы бетіндегі Завороттан (Керел, Бұрыншық) бастап, 

теңізді жағалай, Форттан 40 верст Саураға дейін, одан Кендірліге дейінгі алып 

жатқан аймаққа жұтаған отбасыларын орналастырып, балықшылық кәсібімен 

айналыстыру. Ол үшін балық аулау құралдары мен жабдықтарын дайындау 

шағын желкенді қайық, бударка, ау, т.б.) Ократком осы шығындарды жұттың 

зардаптарын жоюға бөлінген қаржы есебінен бөлуді ұйғарды.  

 -500 қожалықты «Қатық бұлақ» жеріндегі тұз өндірісіне орналастыру 

жоспарланды. Бұл кенорнындағы өндіріс осыған дейін «Дағыстанбалық» 

тресіне қарасты болып, 1928 жылы «Қарабұғазтұз» тресіне берілген болатын. 

Қарабұғаз жерінде табиғи тұз өндіруден басқа сульфат, шақпақ тұз өндіретін 

қосымша кен орындарын игеру арқылы 1000 ға дейін жұмыс орнын ашу 

белгіленді.   

 - Мал шаруашылығын ұжымдастыру арқылы жолға қою міндеті 

қойылды. 10 үй бірігіп, бір шаруашылық ауыл болып құру, әрқайсысын 13 

сомнан 15 аналық қой, 250 сомнан 2 түйе алу. Ол үшін 445 сом бөлуді қажет 

етті.  
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 - Округтің Ойыл, Жем өзендерінің бойын, Қаратау, Оңтүстік Ақтау 

беттеріндегі бұлақ суларын пайдаланып, егіншілікпен, жер өңдеумен 

айналысатын ұсақ шаруашылықтар құру арқылы отырықшылық 

шаруашылықтар ұйымдастыру да кезектен түскен жоқ. Бұл бағыттағы 

жұмыстар үшін құрал- саймандар алуға қаржы қажет болды.  

 Әрине, бұл жұмыстардың қай-қайсысы да толыққанды жүргізіле қойған 

жоқ. Біріне қаржы тапшылығы кедергіболса, бірқатар жұмыстарды жүргізуге 

іскерлік, біліктілік жетіспеді. 

Уездің аянышты халі ел билігін қолымызға аламыз деген «советтердің» 

шаруаға қырсыздығын айқын көрсетеді. Бұл кейін кеңестердің ел басқарудағы 

орашолақтығы, еңбекті ұйымдастыруға қабілетсіздігі деп емес, революция 

жаулары мен зиянкестердің әрекеттері деп бағаланған еді. 

1927/1928 қысындағы «Ақ қоян» жұтының халыққа тигізген зардабы 

бұрын-соңды болған жұттардың бәрінен де асып түсті. Сол жылдары бұрынғы 

байлар, қазір тақыр кедейге айналғандар кәмпескеге дегенге ілігіп, дүние-

мүлкінен түгел айырылды. Молдалар жер аударылды. Дәл осы қиын шақта 

уезд округке айналып, орталығы мыңдаған км қашықтықтағы Ойылға 

ауыстырылды. «Ақ қояннан» мал шығыны 80-90 пайызға күрт азайып кеткен 

маңғыстаулықтарға үкіметтің салығы қосылды. Салық жұтқа дейінгі мал 

санына салынды, бұл  халықты қатты ашындырды. 

Жұт зардабын ауырлата түскен мынадай факторлар болды: 

1) Әрі итеріп, бері жыққан парықсыз аудандастыру. Адай уезі Адай округі 

болып құрылып, орталық болып белгіленген Ойылға біресе көшірілетін 

болып, біресе көшірілмейтін болып, елдің басын даң қылады да, жұтпен 

жағаласып жатқанда ақырында көшеді. Бұл әкімшілік бірлік құрылғанына жыл 

болмай жатып, тарады. [8].  

2) Округтің орталығы Ойыл мен Маңғыстау арасы тым қашық еді. 

Байланысы мен қарым-қатынасы әуелден нашар екіара, әсіресе көлік күші 

азайған, қысқы дүлей борандарда тіпті мүмкін болмай қалады. 

 3) Адай округі қызметкерлерінің өзара алауыздығы. Мәселе республика 

масштабына шығып, өлкелік партия комитетінде әлденеше қаралды. [9].  

4) Толық көшпелі шаруашылық жүргізетін жергілікті халықтың мінез-

құлқы олардың өмір сүру үрдісіне сай қалыптасқан. Олар Темір уезінде, 

Ойылда табындармен, әлімдермен, қызыл әскермен қақтығысқа келіп, іргелес 

Жылойда, Түрікменстан жерінде де осындай атаққа қалып келді. Жұтқа 

байланысты кіріптарлық туған кезде бұрынғы араздықтың көп кедергі 

келтіргені аңғарылды. Араағайындықсыз адай мәселелері шешілмеді. 

5) Республика басшылығының немқұрайдылығынан өңір Тұз өндіру 

кәсіпшілігінен айырылды. Тұз болмаған соң балық өндірісі де мандымады. 

Жұтпен қабаттаса құрылған Округ экономикасы мүлде тұралады.  

Өткен ғасырдың 20-30 жылдарындағы Маңғыстаудағы оқиғаларды «Ақ 

қоянның» жұтымен байланыстыра қарағанда ғана біз бұл өлкенің талансыз 

тарихын шынайы бағалай аламыз. Халықтың басына түскен ауыртпалық осы 

1927-1928  жылдың жұтынан басталды. Арты көтеріліске ұласты. Сол 
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«Аққоян» жұтында аштықтан жан жаққа бытырай көшкен ел араға ғасыр 

салып, туған топыраққа көшіп келіп жатыр. 276 отбасы – кеше, 2021 жылдың 

15 мамыры күні келді. Иранда қалың қазақ отыр ел жаққа алаңдап. Ол жақта 

бөтен ұлттың құқықтары шектелген.  

«Ақ қоянның» жұты – 1931 жылғы Адай көтерілісінің туындау 

себептерінің бірі еді. Бұл халықтық көтеріліс туралы әңгіме де айтылар... 
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3. Нұрмаханова Ж., Спанов Ә. Қарашаңырақ, Жазушы-1996, 86 бет.  
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ГОЛОД НАЧАЛА 1920-Х ГОДОВ В КАЗАХСТАНЕ: 

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ 

 

Гривенная Л.А. 

Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева, 

г. Петропавловск, СКО 

 

Аңдатпа. 1920 жылдардың басындағы ашаршылық кеңестік тарихнамада 

1921 жылдың жаз-күзіндегі құрғақшылық пен егіннің болмауына байланысты 

болды. Шын мәнінде, бұл жағдайдың басты кінәсі кейіннен «соғыс 

коммунизмі» деп аталатын мемлекеттік саясат болды. «Соғыс коммунизмінің» 

ең ауыр шараларының бірі азық-түлік өнімдеріне де, ауылшаруашылық 

шикізатына да, жем-шөпке де қатысты болды. Ұсынылған мақалада автордың 

пікірінше, адам жасаған аштықтың себептері мен ауқымын қарастыруға әрекет 

жасалды.  

Түйінді сөздер: аштық, азық-түліктің таралуы, сауда, «соғыс 

коммунизмі», кеңес үкіметі, көші-қон, босқындар, ЖЭС, жең ұшынан қол 

жалғау, қылмыс. 

 

Аннотация. Голод начала 1920-х годов в советской историографии 

объяснялся засухой и неурожаем лета-осени 1921 года. В действительности – 

главным виновником сложившейся ситуации стала политика государства, 

впоследствии получившая название «военного коммунизма». Одной из самых 

обременительных мер «военного коммунизма» стала продовольственная 
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разверстка, которая распространялась как на продукты питания, так и 

сельскохозяйственное сырье и фураж. В представленной статье проделана 

попытка рассмотреть причины и масштаб разразившегося голода, который, по 

мнению автора, является рукотворным.  

Ключевые слова: голод, продовольственная разверстка, товарообмен, 

«военный коммунизм», советская власть, миграции, беженцы, новая 

экономическая политика (НЭП), круговая порука, преступность. 

 

Annotation. The famine of the early 1920s in Soviet historiography was 

explained by the drought and poor harvest in the summer and autumn of 1921. In 

fact, the main culprit in this situation was the policy of the state, which later became 

known as "War Communism". One of the most burdensome measures of "War 

Communism" was the food appropriation, which extended to both food and 

agricultural raw materials and fodder. In the presented article, an attempt was made 

to consider the causes and scale of the outbreak of famine, which, according to the 

author, was man-made.  

Keywords: the famine hunger, food appropriation, commodity exchange, "war 

communism", Soviet power, migration, refugees, New Economic Policy (NEP), 

mutual responsibility, crime. 

 

 Одной из «закрытых» тем истории советского государства ХХ столетия 

был голод 1921–1922 годов. Несмотря на то, что прошло 100 лет со времени 

тех трагических событий, причины, масштабы и последствия голода до сих 

пор не получили должной оценки и не представлены широкой 

общественности. 

В советское время это было связано с попыткой властей скрыть правду и 

снять с себя ответственность за миллионы человеческих жизней, ставших 

жертвами голода начала 1920-х годов. До сих пор архивы хранят страшные 

тайны всех обстоятельств великой трагедии в документах под грифом 

«совершенно секретно». 

Какие причины, масштабы и последствия имел первый 

широкомасштабный голод в казахской степи?  

Продовольственный вопрос был одним из самых сложных и острых 

вопросов, стоявших перед советской властью с первых дней ее существования, 

особенно в период гражданской войны. Решение продовольственной 

проблемы было необходимо не только для многомиллионной Красной армии 

и рабочих оборонной промышленности, без этого невозможна была бы победа 

советского власти в условиях гражданской войны. Борьба за хлеб вышла за 

рамки экономической проблемы, она стала еще и проблемой политической, от 

решения которой зависело быть или не быть советской власти. Борьба за хлеб, 

по сути, превратилась в «борьбу за укрепление нового общественного строя, 

за социализм» [1].  

Советское правительство с самого начала было намерено придерживаться 

продовольственной монополии и твердых цен на хлеб. Во взаимоотношении 
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города и деревни был внесен элемент «пролетарского» насилия. Первые 

реквизиционные отряды из красноармейцев направлялись еще в деревню в 

ноябре 1917 года и просуществовали до 1921 года. Деятельность 

продовольственных отрядов зачастую была грубой и несовершенной. 

Порождая множество злоупотреблений, она обернулась для крестьян 

беспощадными контрибуциями, налогами, открытым произволом, 

разжиганием классовой вражды в деревне, которая позже вызвала ужасающие 

последствия. 

Начало перехода к политике «военного коммунизма» в области 

продовольственного вопроса было положено декретом ВЦИК и СНК РСФСР 

от 9 мая 1918 года «О введении хлебной монополии и твердых цен на хлеб». 

Поддерживали хлебную монополию деревенская беднота и часть среднего 

крестьянства. В то же время кулачество и байство выступали против 

монополии, так как они могли продать свой хлеб гораздо выгоднее на рынке. 

Декрет Советского правительства от 13 мая 1918 года подтвердил 

незыблемость хлебной монополии и твердых цен, а также необходимость 

беспощадной борьбы с хлебными спекулянтами – «мешочниками». Согласно 

декрету, ВЦИК и СНК «О реорганизации Народного комиссариата 

продовольствия и продовольственных органов» от 27 мая 1918 года 

деятельность местных продовольственных органов была направлена на 

обеспечение продовольствием фронта, рабоче-крестьянской бедноты, 

разработку планов заготовки хлеба и фуража. 

21 ноября 1918 года СНК принял декрет «Об организации снабжения 

населения всеми продуктами и предметами личного потребления и домашнего 

хозяйства», согласно которому были национализированы торговые 

предприятия и образована государственно-кооперативная система снабжения. 

Этот декрет резко сокращал частно-торговый оборот и препятствовал 

спекуляции продуктов питания.  

Логическим завершением продовольственной политики Советского 

государства в условиях гражданской войны явилось введение продразверстки, 

согласно декрету, ВЦИК «О разверстке между производящими губерниями 

зерновых хлебов и фуража, подлежащих отчуждению в распоряжение 

государства» от 11 января 1919 года. Продразверстка стала важнейшим 

элементом политики «военного коммунизма». Она нужна была для 

накопления в руках Советской власти запасов хлеба и другого продовольствия 

для снабжения ими армии и рабочего класса.  

По сути, введение продразверстки изменяло принцип определения 

излишков у крестьян. Если раньше при установлении излишков исходили из 

потребностей крестьянской семьи и фактического наличия у нее хлеба, то 

теперь – из потребностей государства в хлебе. «Излишком» стало считаться то 

количество хлеба, которое село, волость, уезд, губерния должны были сдать 

государству. Разверстка являлась сама по себе определением излишков. 

Новое в декрете «О разверстке» состояло в том, что изымались 

«излишки» продовольствия и фуража, по существу, без компенсации их 
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промышленными товарами или деньгами. Продразверстка должна была 

выполняться крестьянами «неукоснительно», «добровольно» и «безусловно», 

независимо от того, получат ли они в обмен промышленные товары или нет. 

С марта 1920 года, когда Совнарком принял декрет «Об обязательной 

поставке скота на мясо», казахское кочевое население было привлечено к 

обязательному выполнению разверстки на мясо. В кочевых и полукочевых 

казахских районах мясо обязаны были поставлять хозяйства, имевшие свыше 

40 голов скота (в переводе на крупный рогатый скот), а в казахских и русских 

земледельческих районах – свыше 20 голов [2, с.63]. 

Основная цель продовольственной политики Советской власти 

заключалась в оказании помощи голодающему населению центральной 

России, усилиями которого Сибирь была освобождена в 1919 году от 

колчаковцев. В отношении запасов продовольствия Сибирь занимала 

исключительное положение, так именно здесь была сосредоточена ⅓ 

общероссийской продразверстки [3]. Поэтому особая роль в спасении 

Советской власти на завершающем этапе гражданской войны от голода 

принадлежала сибирскому крестьянству, к которому причислялось население, 

проживающее в Северо-Восточном Казахстане (Омская и Семипалатинская 

губернии). 

Одним из факторов, тормозивших продразверстку, был недостаток 

промышленных товаров. В 1919 году 50% стоимости заготовленного по 

продразверстке хлеба было компенсировано промышленными товарами, а в 

1920 году – еще меньше [4, с.60]. Кроме того, ассортимент промышленных 

товаров был небольшим.  

Символичным выражением отсутствия возможности у государства 

рассчитаться с крестьянами за сданный под нажимом продотрядов хлеб, 

является циничное заявление одного из продработников Всесвятского района 

Петропавловского уезда в декабре 1920 года, адресованное крестьянам о том, 

что «за расчет хлеба – попутный ветер» [5, л.14 и об.].   

Одной из причин, тормозивших продразверстку, был неэквивалентный 

обмен на продукты питания (цены на мануфактуру высоки, а на хлеб – низки). 

Часто получалось, что более предприимчивые зажиточные слои населения 

умудрялись на «черном» рынке обменять свой хлеб на необходимые им 

продукты и товары первой необходимости, тогда тяжесть продразверстки 

ложилась на среднее и беднейшее крестьянство [3, л.221]. На практике изъятие 

продовольствия осуществлялось органами советской власти по твердым 

ценам, утвержденным государством, которые были значительно ниже 

рыночных цен. Обмен промышленных товаров на продукты питания был 

неэквивалентным (цены на промышленные товары были значительно выше, 

чем на продовольствие).   

Несоответствие рыночных и твердых государственных цен вело к 

желанию крестьян сбыть на рынке продукты питания, так как цены на них 

были значительно выше, и приобрести в обмен необходимую промышленную 

продукцию. Крестьянину, несмотря на более высокие рыночные цены на 
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промышленные товары, было выгоднее приобрести их на рынке в результате 

товарообмена, так как стоимость продуктов питания, реализованных на рынке, 

была так же гораздо выше государственных цен. Ножницы цен на рынке и 

твердых государственных цен лишало крестьянство экономической 

заинтересованности в сдаче продовольствия государству. 

В июле 1918 года Совнарком запретил кооперативам продавать 

мануфактуру, только обменивать на хлеб в ссыппунктах. Смысл товарообмена 

заключался в том, что промышленные товары продавались крестьянам только 

в обмен на проданное государству продовольствие, причем и те и другие 

реализовывались по твердым ценам, в натуральных эквивалентах, то есть без 

денег. 

Переход от добровольного к обязательному товарообмену в 1918 году не 

означал полного запрета частной торговли. Крестьяне могли продавать в 

городах ненормированные продукты по определенному перечню кроме хлеба 

и фуража. Крестьянам экономически было выгоднее произвести товарообмен 

на рынке. Продовольственные товары росли в цене быстрее, чем 

промышленные, в связи с надвигающимся голодом и цены на рынке были 

выше, чем «твердые» закупочные цены, установленные государством. 

У граждан, которые пытались продать продукцию, товар 

конфисковывался, а сами они привлекались к отбыванию трудовой 

повинности.  

Запрещение частной торговли и дефицит предметов первой 

необходимости ухудшал и без того тяжелое положение населения. 

Другим фактором, осложнявшим проведение разверстки, являлось 

отсутствие четких норм и критериев в ее проведении. Нормой продразверстки 

являлся план государственных заготовок продовольствия у населения, 

который «разверстывался» по губерниям, волостям, уездам, хозяйствам. 

Определение нормы продразверстки на хозяйство, с учетом государственного 

плана, определялся по душам и с десятины, без учета урожайности. 

Продразверстка, проводившаяся пропорционально посевной площади, 

ложилась и на тех, кто засевал большие площади и ничтожные. При этом 

классовый принцип учитывался не всегда. Нормы изъятия «излишков» 

продовольствия у крестьян подменялись определением прожиточного 

минимума, в котором явно занижались потребности людей и хозяйства. По 

установленным нормам Народного комиссариата по труду – на душу 

населения определялась норма – 14,5 пудов [6].  

При выполнении разверсток на продукты питания не наблюдалось 

системности и зачастую нормы сдачи государству продовольствия для 

различных губерний, волостей, уездов устанавливались «наобум». При 

определении размеров разверсток на уезды не было учета того, чем богат уезд. 

Отсутствует пропорциональность распределения государственных планов 

поставки продовольствия в центр из уездов. Не были определены меры 

воздействия на «неплательщиков», перечень изымаемых продуктов, учет 

хозяйственной специализации в различных районах. 
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Попытки систематизировать и определить реальные возможности 

хозяйств по сдаче продразверстки государству на местах проявились в 

создании специальных комиссий по обследованию хозяйств и определению 

излишков [7]. Но, они, как показала практика, оказались тщетными.  

Со всех концов Казахстана шли сообщения о тяжелом положении на селе 

к концу 1920 - началу 1921 годов и отсутствии продовольствия у крестьян, 

вследствие проводимой продразверстки и неурожая 1920 года, что неумолимо 

вело к голоду. Даже в хлебных районах страны ситуация стала критической.  

Сводки и отчеты о политическом положении в Акмолинской губернии 

свидетельствовали о враждебном отношении крестьянства к продразверстке в 

силу того, что у населения не только не значилось излишков, но и само оно 

нуждалось в продуктах питания [8].  

Таким образом, изъятие продуктов питания на селе определялось не их 

избыточностью, а государственными разнарядками. 

Перечень продуктов, отбираемых представителями новой власти у 

крестьян по разверстке, постепенно расширялся, в связи с ухудшением 

обстановки на фронтах гражданской войны. Кроме хлеба и фуража, 

продразверстка распространялась на мясо, молочные продукты [9], овощи: 

картофель [9, л.124], капусту, свеклу, морковь [3, л.221], домашнюю птицу 

[10], яйца [7, л.50], сырье (кожи, конские хвосты, шерсть) [7, л.57], сено [10, 

л.35].  

Приведенные данные свидетельствуют, что Советская власть с течением 

времени не ослабляла, а усиливала разверстку. Только заготовки хлеба и 

фуража по стране составили: 

  1917–1918 гг.       1920–1921 гг. 

  73,4 млн пудов        367 млн пудов [11].  

Продразверстка среди казахского населения стала проводиться после 

принятия СНК декрета «Об обязательной поставке скота на мясо» 23 марта 

1920 года. Согласно декрету, обязательная поставка скота на мясо 

устанавливалась на всей территории Республики в порядке разверстки между 

всеми хозяйствами, имеющими скот. Свободная продажа скота и мяса, 

перегон скота без специального разрешения из губернии в губернию 

запрещались. За невыполнение требований, изложенных в декрете, граждане 

могли быть лишены товаров, причитающихся в порядке распределения, 

реквизиции подлежащего поставке скота с понижением его стоимости 

относительно твердых цен, ареста и передачи их суду Революционного 

Трибунала. План разверстки 1920 года по Кирреспублике равнялся 25 

миллионам 460 тысячам пудов мяса и сала [12].  

Помимо самой продразверстки, обременительной и непосильной ноши 

для крестьянства, вызывали протест методы осуществления 

продовольственной политики. При проведении продразверсток 

насильственные репрессивные меры санкционировались государством.  

Применение насилия со стороны советских органов оправдывалась 

революционным временем и чрезвычайностью решения продовольственной 
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проблемы. Применение силы по отношению к «злостным» неплательщикам 

продразверстки санкционировалось государством и носило силу законности. 

К тем, кто укрывал «излишки» хлеба, согласно приказам вышестоящих 

инстанций, продовольственные работники должны были принимать 

«репрессивные меры, вплоть до конфискации имущества» [13, л.95об.].  

Для полного осуществления разверсток на местах создавались «тройки» 

и «пятерки» из членов уездного партийного комитета, уездного 

исполнительного комитета, уездного продовольственного комитета, имеющие 

широкие полномочия. Многие злоупотребления и преступления 

продовольственных работников и представителей Советской власти и 

силовых структур назывались «издержками», «перегибами», «недостатками» 

и объяснялись преданностью коммунистов делу революции и интересам 

пролетарского государства. Партийно-советское руководство блокировало 

попытки отдельных советских работников и коммунистов предоставить 

достоверную информацию о царивших на местах «порядках» в центральные 

органы, а в последующем встало на защиту тех, кто злоупотреблял 

положением в деревне и подвергся преследованию советских судебных 

органов. В результате никто из криминальных «героев» не понес наказание по 

суду, а почти все остались работать на прежних или равноценных должностях. 

Продовольственные агенты, осуществляя продразверстку в казахских аулах, 

зачастую тоже бесчинствовали – угрожали винтовками, отбирали у местного 

населения в корыстных целях, для себя.  Продовольственные работники 

имели широкие полномочия по отношению к крестьянам, уклоняющимся от 

продразверсток: от взятия в заложники и заключений в концентрационные 

лагеря до расстрела. Все действия были санкционированы властями, 

следовательно, факты несправедливости и открытого террора принимались 

крестьянством как государственная политика.   

В период продразверстки сельского труженика возмущала сама система 

изъятия продовольствия: жесткий контроль, невозможность перемещения, 

запрещение торговли, вездесущая осведомительная работа. Недовольство 

населения вызывали факты террора, который применялся по отношению к 

селянам, в частности захват заложников. Советским работникам разрешалось 

руководствоваться принципами «революционной законности» по отношению 

к неплательщикам налогов, вплоть до заключения в концентрационные лагеря 

и расстрела. Такому пониманию действительности способствовало открытие 

уездных и губернских исправительных домов и концентрационных лагерей, 

которые пополнялись недовольными крестьянами. Жалобы крестьян в 

судебные инстанции на мародерство, жестокость, превышение полномочий 

советскими работниками в большинстве случаев оставались без 

разбирательств.  

 Только после начала открытых вооруженных выступлений 

коммунистические власти стали обращать внимание на действия 

продовольственных работников и их пресекать. Несмотря на переход к мирной 
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жизни и введение НЭПа, насильственные методы стали неотъемлемой частью 

политики Советского государства.  

Таким образом, при проведении продовольственной разверстки, 

применение насильственных методов «выколачивания» хлеба стало 

неотъемлемой чертой. Государство санкционировало любые методы и 

оправдывало их на пути достижения конечного результата. По сути, 

государство закрепило юридически аморальное кредо для каждого 

руководящего работника: «Цель оправдывает средства». Таким образом, не 

только сама продразверстка, но и методы ее проведения возмущали сельского 

труженика. Когда представители власти решили изъять семенной хлеб в 

качестве разверстки, для крестьян это было подобно смерти. Крестьянство в 

повстанческом движении в годы гражданской войны отстаивало свое право на 

существование, а подчас – противостояло угрозе голода, пыталось воссоздать 

народную крестьянскую власть.  

Сводки о политическом положении на местах свидетельствовали о 

недовольстве, прежде всего, проведением советскими властями 

продовольственной разверстки как таковой, поставившей крестьянство на 

грань голодной смерти. В сводке уездного исполнительного комитета 

Кокчетавского Отдела управления с 10 октября по 1 ноября 1920 года 

указывалось: «1) Отношение населения к мероприятиям Советской власти за 

малым исключением враждебное. Враждебность эта выражается главным 

образом на почве продовольственных разверсток, продуктов первой 

необходимости и подводной повинности. 2) Отношение населения к местным 

органам так же – неудовлетворительное. Неудовлетворительность эта 

выражается на хозяйственно – экономической почве» [14, л.112]. В сведениях 

с 9 по 16 ноября 1920 года о политическом положении Михайловского 

волостного исполнительного комитета Кокчетавского уезда так же 

утверждается: «Население к разверстке относится плохо из-за неимения 

запасов хлеба и других продуктов» [14, л.216].  

 Аналогичные сообщения поступали отовсюду. Из села Сорокинского 

Всевятского района Петропавловского уезда (декабрь 1920 года) [5, л.14 и об.]. 

По Акмолинскому уезду за февраль 1920 года в сводке так же сообщалось: «к 

нововведениям Советской власти население относится равнодушно …, 

вследствие разверсток, мобилизации подвод» [15]. При выяснении 

обстоятельств крестьянских вооруженных выступлений в сводке о 

политическом положении Петропавловского уезда в марте 1921 года 

говорилось: «Восстание производилось на почве недовольства 

продразверсткой с лозунгом «Долой коммунистов» [9, л.7].  

В итоге, возросшие тяготы налогообложения резко усилили недовольство 

крестьян продразверсткой. Наибольшего размаха крестьянские выступления 

достигли в конце 1920 - начале 1921 г., когда проведение продразверстки 

достигло своего апогея. Восстания крестьян проходили под лозунгами: 

«Долой продразверстку!», «Советы без коммунистов!», «Да здравствует 
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торговля!». Важнейшим требованием крестьян было требование отмены 

продразверстки. 

В отношении   определения абсолютного числа голодавших и погибших 

от голода в начале 1920-х годов до сих пор вопрос остаётся открытым, так как 

не все случаи смерти регистрировались и учитывались, а часть документов 

была изъята из архивных фондов.  

В последних исследованиях историков по определению жертв голода 

называется цифра гибели населения Казахстана около 1 миллиона человек [16, 

с.52].  

 К концу 1921 – началу 1922 годов сообщалось, что «количество 

голодающего населения КССР простирается до 1 309 тыс. душ, что составляет 

59% общего количества голодающих губерний» [17, л.29в].  В западно-

казахстанских губерниях в ноябре 1921 года число голодающих равнялось 

63,4%, к апрелю 1922 года их число достигает 93% общей численности 

населения [18, с.368].  Западные губернии КССР оказались в более 

бедственном положении ещё и по причине миграций переселенцев из 

центральных губерний России и Поволжья. 

Первоочередной задачей КирЦИКа перед центром стало доказательство 

наличия голода на территории Казахстана и выяснение его масштабов с тем, 

чтобы центр снял продналог с голодающих районов. К ноябрю 1921 года 

Кирнаркомзем, Кирнаркомпрод и Кирстатсуправление установили, что «из 

семи губерний КССР - пять голодает. Голод охватывает Оренбургскую, 

Кустанайскую, Актюбинскую, Уральскую, Букеевскую губернии  и некоторые 

волости самостоятельного Адаевского уезда с общей территориальной 

площадью в 1.048.100 кв. верст и населением в 2.633.300 человек… Общее 

число голодающих в 5-ти голодающих губерниях исчислялось в 

1.508.900человек обоего пола…Позднее, по данным, поступившим с мест, 

количество голодающих равнялось 1.558.927 человек»  [19, л.9].  

Акмолинская и Семипалатинская губернии считались относительно 

благополучными. Тем не менее Акмолинская губерния ещё в конце марта 1921 

года насчитывала 472.000 голодающих, что составляло около 50% населения 

губернии [19, л.13об]. Ухудшение продовольственного положения в 

Акмолинской губернии объяснялось обнищанием населения в результате 

гражданской войны, непосильной продовольственной политики со стороны 

государства, засухой, а также наплывом беженцев из Поволжья и соседних 

губерний. Особенно пострадали от голода Петропавловский, Кокчетавский и 

Атбасарский уезды Акмолинской губернии.  

Голод принимал катастрофические размеры вследствие усиливающегося 

потока беженцев, даже вопреки запрещению со стороны органов Советской 

власти, в северную, западную и восточную часть КССР из Центральных 

районов России, Поволжья, Украины.    

Таким образом, голод 1921 -1922 годов явился следствием борьбы 

большевиков за власть и закрепления этой власти. Цена этой борьбы оказалась 

слишком велика. Миллионы человек так и не смогли пережить эту лихую 
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годину. «Голодомор» свидетельствовал о начале строительства нового типа 

государства, при котором достижение высоких целей и идеалов должно было 

осуществляться любой ценой, даже ценой человеческих жизней.  Сегодня, 

стремясь к достижению новых рубежей, мы должны извлекать уроки из 

исторического прошлого, руководствоваться пониманием того, что высшей 

ценностью для государства должен быть сам человек, его жизнь, а не цель, 

пусть даже самая высокая.  
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ӘОЖ 94(574) «1921-1922» 

 

1921-1922 ЖЫЛДАРДАҒЫ НӘУБЕТ ТАРИХЫ АРХИВ 

ҚҰЖАТТАРЫНДА  

 

Төленова З.М. 

тарих ғылымдарының кандидаты, 

Ғұмарбек Дәукеев атындағы АЭжБУ-нің ӘП кафедрасы доценті 

Алматы, Қазақстан 

 

Ұлт тарихының азалы кезеңінің бірі 1921-22 жылдардағы нәубет тарихы 

тақырыбы көп зерттеле қоймаған жабық тақырыптардың бірі. Мемлекет 

басшысы Қ.К. Тоқаев өзінің биылғы қаңтардағы «Тәуелсіздік бәрінен 

қымбат» атты мақаласында: «Миллиондаған адамды қазаға ұшыратып, тірі 

қалғанын жан сауғалап босып кетуге мәжбүр еткен алапат ашаршылықтың 

алғашқы кезеңі – 1921-1922 жылдардағы нәубеттен бері 100 жыл өтті. Сол 

зұлматтың кесірінен қырылып қалмағанда, халқымыздың саны қазіргіден 

әлденеше есе көп болар еді» [1], – деп арнайы тоқталуы тың ізденістерді қажет 

етеді және зерттеушілер алдына жаңа талаптар қойды. 

Тұңғыш президентіміз Н.Ә. Назарбаев 1995 жылғы 24 наурыздағы 

Қазақстан Халықтары Ассамблеясының I сессиясында сөйлеген сөзінде осы 

кезеңге мынандай баға берген: «... Бұл 1920-1930 жылдардағы миллиондаған 

азаматтардың өмірін қиған ашаршылық. Қазақтар санының жартысына 

жуығы қысқарды, орыс және басқа халықтар миллиондаған адал 

еңбеккерлерден, білімді және іскер адамдардан айырылды» [2]. 

Шынтуайтына келгенде, ХХ ғасыр басындағы аштықты зерттеу мен 

бағалау мәселесі мемлекеттік деңгейде бірінші рет көтеріліп отырған жоқ.  

Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі құрған Парламенттік арнайы комиссия 

академик Манаш Қозыбаев басқаруымен 1991 жылы 11 қарашада құрылып, 

1992 жылдың желтоқсанына дейін жұмыс істеді. Бұл үкіметтік комиссия 

негізінен 1930 жылдардағы жаппай ашаршылық, қуғын сүргін себептерін 

анықтау үшін, оған негіз болған заң актілерін, т.б. жабық құжаттарды 

зерттеумен айналысты. Атап айтқанда, комиссия «1928 жылы 27 тамыздағы 

Халық Комиссарлар Кеңесі мен Қазақстан Орталық Атқару Комитетінің 

«Байлар шаруашылығын кәмпескелеуі» және 1930 жылдың 19 ақпандағы 

«Ұжымдастыру мәселесін нығайту мен бай, құлақтарға қарсы күрес 

жүргізуге» қатысты шыққан жарлықтарын тереңдете зерттеу мәселесіне баса 

назар аударды [3]. Комиссия құрамында К.Н. Нұрпейісов, Ғ.С. Сапарғалиев, 

М.Қ. Қойгелдиев, Т.О. Омарбеков, Қ.С. Алдажұманов, Ж.Б. Әбілқожин, Ю.И. 

Романов, М.Ж. Хасанаев, М.Б. Тәтімов сияқты тарихшы, заңгер мамандар 

енді. Комиссияның хатшылығын ҚР Жоғарғы Кеңесі аппаратының жауапты 

қызметкері, заң ғылымдарының кандидаты С.А. Қасымов атқарды. Бұл 

комиссия 1920-1930 жж. Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін және 1931-1933 

жж. жаппай ашаршылықтың себептері мен зардаптарын арнайы сараптаудан 
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өткізді. Комиссия қорытындысында аштықты «қазақ этносына қарсы жаман 

ниет», «этноцид» деп сипаттаған [4].  

Танымал ғалым, осы ашаршылық мәселесін ұзақ жылдар бойы зерттеп 

жүрген ғалым, сол комиссия мүшесі болған Қ.С. Алдажұманов: «Комиссия 

жұмысының қорытындысы бүгінде барша жұртшылыққа белгілі. Бұл тұрғыда 

кеңестік тоталитаризм мен оның зардаптары бұрынғы Кеңестер Одағы 

республикалары ішінде Қазақстанда ғана тыңғылықты әрі жүйелі зерттеліп 

келе жатқандығын ерекше атап өткен жөн», - деп баға берген болатын [5, 21-

22-б.].  

Комиссия жұмысының нәтижелері 1992 жылдың 7 желтоқсанында болған 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің мәжілісінде қаралып, үкімет 

тарапынан қолдау тапты. Комиссия қортындысы ақпарат құралдарында 

жарияланды. Осы жұмыстардың жалғасы ретінде 1998 ж. Ш.Ш. Уәлиханов 

атындағы Тарих және этнология институты ғалымдарының құрастыруымен 

«1931-33 жылдардағы Қазақстандағы күштеп ұжымдастыру мен 

ашаршылық» жинағы жарық көрді [6].  

Жоғарыда айтып кеткеніміздей, бұл Комиссия жұмысы мен 

қорытындысында да 1921-1922 жж. ашаршылық мәселесі қарастырылмай 

қалады. 

Ал осы Комиссия жұмысына дейін 1988 жылғы қарашада академик М.Қ. 

Қозыбаевтың бастамасымен мәселеге арналған Бүкілодақтық ғылыми 

конференция ұйымдастырылған еді. Конференцияда Қазақстан мен Орта 

Азия республикаларында ауыл шаруашылығын күштеп ұжымдастыру тарихы 

жан-жақты талқыланып, ақиқатқа жол ашылды [7]. Осының нәтижесінде М.Қ. 

Қозыбаев және басқа ғалымдар 1989 ж. Москвадағы «Вопросы истории» 

журналында жариялаған мақаладан Қазақстандағы ашаршылық нәубетінің 

көлемі мен зардаптары әлемге тұңғыш рет аян болды [8]. 

Қазақстандық тарихнамада аштық мәселесінің себептері мен зардаптарын 

қарастырған М. Қозыбаевтың еңбектері жоғары бағаланады. Академик өзінің 

ғылыми тұжырымдары мен ұстанымдары туралы мерзімді басылымдарда 

жарияланған мақалалары мен газет тілшілеріне берген сұхбаттарында ашып 

көрсетуге тырысқан. Оның есебінше, 1921-1922 жылдардағы аштық 

қазақтарды үлкен демографиялық апатқа ұшыратқан. 1922 жылдың 

наурызында Қазақстанның батыс және солтүстік аймақтарында 2 миллион 

350 мың адам аштыққа ұшырап, олардың көбі өлген. Үкімет тарапынан 

көрсетілген көмек тек қала тұрғындарына ғана жеткізілгенін айта келіп, М. 

Қозыбаев ол тұста қалаларда қазақтардың екі пайызы орныққанын, ал дені 

ауылдарда тұратынын жазады.  

М.Қ. Қозыбаев кейбір деректерде Орталық Қазақстанға төніп тұрған 

аштық апатын орталық басшылығы дер кезінде көріп, мән бермегендігін, тіпті 

Орталықтан келген азық-түлік жинаушы Ф.Э. Дзержинскийдің отрядтары 

Түркістан өлкесі, Ақмола, Семей губернияларындағы еңбекшілердің 

қолындағы астықты артық деген желеумен күшпен алып келгендігі туралы 

айтады.  
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Академик Қазақстандағы ең үлкен демографиялық апатқа 1928-1934 

жылдар аралығын жатқызады. Осы жылдар аралығында қазақ халқы өзінің 

жартысынан көбін, яғни 2,5 миллион халық қырылған деп санайды. Бұл 

шығынның одан көп болуы мүмкін екендігін айта келіп, осы жылдарды ең 

ауыр, нәубет жылдары деп есептейді [9].  

Қ. Алдажұманов [10], Тарихшы Т. Омарбеков Қазақстандағы 1921-1922 

жылдардағы ашаршылықтың шығуына себеп болған Ресейдегі азамат 

соғысының кесірінен қазақ даласындағы шаруашылықтардың күйзеліске 

ұшырауы және табиғи апат, қолайсыз ауа-райының салдарынан туған жұт 

әсері деген жалпы тұжырымдармен келіспейді. Ғалымның пікірінше бұл 

ашаршылықтың шығуына ауа-райының қолайсыздығы емес, азамат 

соғысының тұтануынан шаруашылықтың күйзелуі, яғни большевиктердің 

біржақты саясат жүргізуі [11, 24-б.].  

Қазақ жеріндегі ХІХ ғасыр мен ХХ ғасырдың 20-шы жылдардағы жұт пен 

ашаршылық нәубеті туралы архив құпия құжаттары негізінде жазылған С. 

Смағұлованың «Ашаршылық қасіреті» атты монографиясы іргелі және 

алғашқы зерттеулердің бірі. Зерттеуші сол кезеңдегі қазақ қоғамындағы саяси 

жағдайларға, 1921-1922 жылдардағы аштықтың шығу себептері мен 

салдарына, аштықпен күрес барысындағы үкімет тарапынан жүргізілген іс-

шараларға терең талдаулар жасайды. Сондай-ақ аштықпен күрес кезіндегі 

және зұлматты ауыздықтаудағы қазақ зиялыларының жан кешті қызметіне 

және көмек қолын созған шетелдік ұйымдардың жұмыстарына да жан-жақты 

тоқталады [12]. 

Қазақ даласындағы 1921-22 және 1928-33 жылдардағы мәселесі ресейлік 

және шетелдік ғалымдар назарынан тыс қалған жоқ. Атап айтар болсақ, Марта 

Алкотт, Стивен Уиткрофту, Изабель Огайон, Владимир Козлов сияқты 

ғалымдар ашаршылықтың себептері мен барысын зерттеуге біршама үлес 

қосты. Дегенмен, танымал ғалым Қ. Алдажұманов атап көрсеткендей: «Бұл 

тақырыпты Марта Бриль Олкот, ағылшын Стивен Уинкроф, Изабель Огайон, 

итальяндық Никколо Пинчеоло, неміс тарихшысы Роберт Киндлер зерттеді. 

Бірақ олардың барлығы евроцентристік көзқараста. Бұлар қазақ тілінде 

айтылған, жарыққа шыққан құжаттарды білмейді. Тек қана орыс тілінде 

шығатын деректерді зерттейді. Идеологиялық сипат әлі де бар. Стивен 

Уинкроф деген қаза болғандардың санын кемітіп айтады. Біз шетел ғалымы 

деп табынатын дәрежеден асып кеткенбіз. Олардың кез-келгеніне көзқарасын 

қате екенін айта аламыз» [13]. 

Дегенмен әлі күнге дейін архив қорларындағы барлық материалдар, 

Ресей, бұрынғы КСРО статистикалық ведомстволарының архив деректері 

зерттелмеген. Сондай-ақ «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасының 

аясында шетелдік архивтерде сақтаулы жаңа деректер табылды, айналымға 

енгізілгені де бар. 20-30-шы жылдардағы «аштық» тақырыбы еліміз 

тәуелсіздік алғаннан кейін ғана қолға алынып, зерттеліне бастады. 

Өткен ғасырдың 20-шы жылдарының басындағы қасірет қазақ жеріне 

ғана емес, Еділ бойына, Кавказдың жекелеген өңірлерінде де орын алды. 
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Алайда 1919-1922 жылдардағы ашаршылық Қазақ даласындағы дәстүрлі 

шауашылықтың жалпы дағдарысымен астарласып жатты. Ашаршылықтың 

себебі мен барысына көз жүгіртер болсақ, Азамат соғысынан кейін Кеңес 

елінің басқа да аудандары сияқты Қазақстанда да азық-түлік салығы 

жүргізілді. Шаруалардың күн көрісінен артылған азық-түлік әскер мен өндіріс 

орындарындағы жұмысшыларды асырау үшін алынды. Тапқан-таянғанын 

аузынан жыртып әкету әрекеті шаруалардың наразылығын тудырып, Орал, 

Семей, Қостанай және тағы басқа уездердегі шаруалардың көтерілісіне 

ұласты. Міне, осындай жағдайда үкімет жаңа экономикалық саясатты (ЖЭС–

НЭП) іске асыруға кірісті. Жаңа экономикалық саясатты іске асыру 1921-1923 

жылдарда Қазақ АКСР Орталық Атқару комитетінің азық-түлік салығына 

көшу туралы шешімі негізінде жүргізілді [14].  

Зерттеушілер негізінен Азамат соғысынан кейін болған 1921-1922 жж. 

ашаршылықтың басты себептері ретінде: Кеңес өкіметін орнату жолындағы 

күрес барысы кезіндегі шаруашылықтың күйзеліске ұшырауы; ауа-райының 

қолайсыздығынан болған қуаңшылық; Азамат соғысының қиыншылықтары; 

ұжымдастыру; тәркілеу; билік тарапынан жіберілген экономикалық 

қателіктерді көрсетеді.  

Архив деректері мен зерттеулерге көз жүгіртер болсақ, 1921-1922 

жылдардағы ашаршылықтың себебі: «ҚССР-дегі стихиялық апат – 

ашаршылықтың себебі ұзаққа созылған қуаңшылықтан салдарынан астық пен 

шөптің шықпай қалуы. Апат ауданы Орынбор, Қостанай, Ақтөбе, Орал, Бөкей 

губерниялары мен Адай уезінде 1, 048,100 кв верст аумақты және тұрғын 

саны 2,653,300 адам қамтиды. Қырреспубликасында (Қазреспубликасы –З.Т.) 

ашаршылық тырнағына ілініп, осының салдарынан мыңдаған адамдар аш-

жалаңаш қалды.  

1921 жылы Қазақстандағы ашаршылықтың кеңнен өріс алуы нәтижесінде 

жергілікті партиялық және мемлекеттік мекемелер қалыптасқан жағдайды 

еңсеру жолдарын іздеуге мәжбүр болды. 1921 жылғы 15 шілдеде Қазақ 

Орталық атқару комитеті (ҚазЦИК) арнайы орган – Ашыққандарға арнайы 

төтенше көмек көрсету комитеті (помгол - Ашкөм) құру туралы қаулыны 

жариялады. ҚазОАК-нің қаулысында құрылған органның негізгі міндеттері 

мен мақсаттары, апаттың себептері мен мөлшерін анықтау, сондай-ақ 

ашаршылыққа қарсы күрестің нақты жоспарларын әзірлеу көрсетілген [15, 

105-п.]. 

Ашыққандарға арнайы төтенше көмек көрсету комитетін басқару 

ҚазОАК-нің төрағасы С. Меңдешевке жүктелді. Ашаршылықтың жылдам 

таралуына байланысты С. Меңдешевтің «Қазақстан республикасындағы 

ашыққандарға көмек беріңдер!» деген үндеуі жарияланды. Онда аштықтың 

кең ауқымда жайлап бара жатуына байланысты қоныстанушы шаруаларға 

қоныстанған жерлерін тастап, Украинаға көшпеулерін, бұл қиыншылық 

уақытша екендігін, сондықтан сабырлық сақтап ел жағдайын қалпына 

келтіруде оларды көмек көрсетуге шақырады [16, с.183-185]. Cөйтіп бүкіл 

қазақ даласын жайлаған аштықпен күреске барлық өкімет ұйымдары 
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тартылды. Партия және комсомол ұйымдарының белді өкілдері аштық 

барынша белең алған губерниялар мен уездерге, облыстарға жіберіліп, елдегі 

ахуал Ашкөмге хабарланып отырды.  

Қазақстандағы 1921 -1922 жж. ашаршылық туралы Қазақстан тарихында 

аз зерттелген. Тіпті кешегі ресми кеңес тарихында еш қарастырылмаған. 

Сондықтан Қазақстанда Кеңес өкіметінің қалыптасуы мен құрылысы 

кезеңіндегі 1921-1922 жылдардағы ашаршылықты зерттеудің ғылыми 

маңызы зор. 

Еліміздегі социализм құрылысының алғашқы онжылдығы 

ашаршылықтың дамуына әкелген дағдарыстық жағдайдың өсуімен 

ерекшеленді. 1930 жылдары жаппай ұжымдастыру іс-шараларына ұласқан 

Қазақстандағы қайғылы оқиғаларының бастауы сен себептері 1920 

жылдардан қалыптаса бастағаны сөзсіз.  

Ресейлік зерттеушілер Қазан төңкерісінен кейін Қазақстан өмірінің 

ажырамас бөлшегіне айналған ашаршылық саяси сипат алғандығын және 

оның большевиктер партиясының нан саудасын ұлттандыру саясатының 

нәтижесі деген пікір айтады [17]. 

1920 жылы 4 қазанда Орынборда ашылған құрылтай съезі еңбекшілердің 

құқықтары Декларациясын қабылдап, Қазақ АССР-ін құрылуын 

заңдастырды. 12 қазанда өткен съезде республикаларының басшы органдары 

Орталық Атқару комитеті мен Халық комиссарлар кеңесі (Совнарком) 

сайланды. Кеңестік үкімет шаруаларға 1920 жылдың тамызы - 1921 жылдың 

маусымында 110 миллион пұт көлемінде төтенше салық тапсыруды 

міндеттеді, оның 35 миллионы Солтүстік және Батыс Қазақстан өңіріне 

тиесілі еді. Алайда, бұл міндеттемеде 1920 жылы егіннің шықпай қалғандығы, 

іс жүзінде өткен жылдардағы қорлар таусылғандығы, өйткені бұл аймақ сол 

кезде азаматтық соғыстың қайнаған шайқастар аймағы болғаны жөніндегі 

фактілер мүлдем ескерілмеді. Орталық қалайда Ресейге шұғыл түрде астық 

жеткізу бойынша барлық шараларды қабылдады. 

1921 жылғы маусым-шілдеде құрғақшылық Қазақстанның далалық 

аудандарына жаппай таралды. Ел құрғақшылық зардаптарын шекті.  

Әсіресе, азамат соғысы жылдарында барынша қиындыққа ұшыраған 

тарихи ірі аграрлық өңір болып табылатын Солтүстік Қазақстан, сондай-ақ 

Кеңес өкіметі орнаған кезеңде зардап шеккен Батыс Қазақстан 

ашаршылықтан қатты зардап шекті. Батыс Қазақстанда 1922 жылдың 

маусымына қарай ашыққандар саны халықтың жалпы санының 82% - ын 

құрады. БОАК декреті 1921 жылдың жазында Орал, Орынбор, Ақтөбе, Бөкей, 

Қостанай губернияларын аштық жайлаған аймақтар қатарына қосты. 1921 ж. 

ашыққандар саны 1,508 млн адамды құрады, яғни Қазақстан халқы, ал 1922 

жылдың наурызына қарай бұл сан 2,3 млн адамнан асты. 1921 жылғы 

ашаршылық салдарынан Қазақстанда 1 млн-ға жуық адам көз жұмды [18, c. 

52]. 

Ал архив қорында сақталған «Ашкөм қорытындылары» («Итоги 

помгола») атты жинақта: «Aшаршылыққа ұшыраған 5 губерниядағы 
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ашыққандардың жалпы саны 1. 508.900 адам есептелінді.  

БОАК АКОК-не берілген осы губерниялардың жалпы сипаттамасында 

келтірілген сандар аталған 5 губернияны аштыққа ұшыраған деп тануға және 

олардан мемлекеттік заттай салықты алып тастауға негіз болды. Кейінірек, 

сол жерлерден түскен мәліметтерге сәйкес, аштыққа шалдыққандар саны 

1.558.927 адамды құрады. Осы және басқа мәліметтер бойынша аштықтың 

жалпы саны губернияларға келесідей бөлінді [19]: 

Губерниялар  Статбасқарманың 

мәліметтері 

Жергілікті 

жерлерден келген 

мәліметтер 

Орынбор 387.500 444.786 

Қостанай 264.900 254.816 

Орал 387.900 400.000 

Ақтөбе 292.100 359.325 

Бөкей 176.500 100.000 

БАРЛЫҒЫ 1.508.900 1.558.927 

 

1921 жылғы құрғақшылықтан бидай себілген жерлердің жалпы санының 

31% - ы зардап шекті. Келтірілген статистикалық деректер көрсетіп 

отырғандай, тарихи түрде астық өндіруші болған Қазақстанның негізгі 

губерниялары күйреу шегіне жетті. Жалпы Қазақстанда құрғақшылықтан 0,9 

млн десятина Жер зардапқа ұшырайды [19]. 

Cонымен 1921 жылғы егіннің жетіспеушілігі Орал губерниясындағы 

ашаршылықтың дамуының басты себебі болды, оны халық сол жылдың 

қыркүйегінен бастап сезіне бастады [20, 2-қ.п.]. Орал губерниясындағы 

жағдай туралы есепте айтылғандай, адамдар өзінің өмір сүруі үшін аштықтың 

экстремалды түрлерінің бірі ретінде адам етін жеу (каннибализм) орын ала 

бастаған [20, 3-п.]. Дәл осы баяндамада Орал губерниясының төрт уезінде 

осындай оқиғаның 350 жағдайы көрсетілген. 1921 жылғы ашаршылықтың 

өсуі салдарынан Орал губерниясында 47 279 адам, яғни өлке халқының 20% - 

ы аштықтан қайтыс болды. 

Әрине, ашаршылықтың таралуына байланысты губерния халқы 

Қазақстанның басқа аудандарына қоныс аударуға әрекет жасады, нәтижесінде 

губерниядан 20 581 адам, яғни халықтың 10% - ға жуығы кетті. Әсіресе, Орал 

губерниясының келесі уездері: Елек, Орал, Комелковский, Жымпиты 

уездерінде ашаршылық қатты әсер етті. 1921 жылдың соңына қарай осы төрт 

уездің ауыл халқы негізінен аштыққа ұшырағанын атап өту қажет: 57 301 

адам, бұл уездердің барлық халқының 23,1% құрайды [20, 4-п.]. 

Кесте 1 - Орал губерниясы бойынша 1921 жылғы 27 тамыздан 1 

қарашаға дейін ашыққан халық саны [20, 53-п.]. 

Уездің атауы Ашыққан халық 

саны 

Ересектер Балалар 

 Орал қ. 12 037 – – 
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Орал уезі 38 000 20 000 18 000 

Елек уезі 90 000 46 500 43 500 

Жымпиты уезі 33 000 19 000 14 000 

Комельков уезі 42 000 24 000 18 000 

Гурьев уезі 24 000 14 000 10 000 

Барлығы: 239 037 123 500 103 500 

1922 жылы 15 қыркүйекте Орал губерниялық атқару комитетінің 

жанында Орал губерниялық ашыққандарға көмек комиссиясының отырысы 

өтті, онда губерниядағы ахуал туралы баяндама жасалды. Баяндамада 

өлкедегі ашаршылықтың негізгі себебі, ең алдымен, Азаматтық соғыс 

барысында жойылған Орал губерниясының экономикалық жағдайы және 

оған қатты әсер еткен егіннің болмауы екендігі тағы да айтылды. 1921 жылғы 

егіннің шықпай қалуынан көптеген аудандарда шаруалар өз фермаларын 

тастап, ат-көлігімен басқа жаққа көшуі жиілеген. Баяндамада атап өтілгендей, 

Орал губерниясында ашаршылықты тудырған екінші себеп, көбіне Орал 

қаласына басқа губерниялардан ашыққан босқындардың қоныс аударуы одан 

сайын қаладағы экономикалық жағдайды қатты қиындатты. Орал 

губерниясында ашаршылық салдарынан балалар қатты зардап шекті: «Орал 

қаласында қорқынышты көрініс, ісінген, жылаған балалар жол бойында түрлі 

қоқыстар жинайды. Қалада жиналған 500 адамды тамақтандыратын ештеңе 

жоқ», - деп көрсетілген баяндамада [21]. 

1920 жылдардағы Қазақстандағы ашаршылықтың дамуына еліміздің 

түрлі аймақтарындағы экономикалық қатынастардың біркелкі дамымауынан 

орын алған объективті қиындықтар да ықпал етті. Ресейдің орталық 

аудандарында орын алған азаматтық соғыс бұрын-соңды болмаған 

экономикалық күйреуді тудырды, бұл осы аудандарда аштықтың пайда 

болуына әкеліп соқты және шаруалардың Оралға, атап айтқанда Қазақстанға 

аштыққа ұшыраған аудандардан қоныс аудару қозғалысының толқынының 

дамуына ықпал етті. 1921 жылғы 28 маусымда қабылданған «Аштықпен 

қамтылған шеткері аймақтардан жоспарлы қоныс аудару туралы» қаулы 

жаппай қоныс аударуға мүмкіндік берді. 

Бастапқыда Орталық Ресейдің ашыққан аудандарынан босқындардың 

қозғалысы Сібірге жіберілді, бірақ соғыс қимылдары Сібір мен Қиыр 

шығысқа ауысқан кезде қоныс аудару ағынының бағыты күрт өзгереді. 

Барлық босқындардың 32,2%-ы Қазақстанға жіберіледі [22]. Сондықтан Қазақ 

Республикасы ОАК төрағасы С. Меңдешевтің 1921 жылғы 8 наурыздағы 

Мәскеуге жазған хатында: «Ресей орталығынан және Түркістан өлкесінің 

басқа да аштыққа ұшыраған шет аймақтарынан стихиялық қоныс аудару 

апатты жағдайда тұр, сондықтан қоныс аударушылар мен жекелеген 

адамдарға темір жолмен жүріп өтуге және Қазақ Республикасына кіруге 

рұқсат беру туралы өтініш берудің қатаң шараларын қабылдау қажет»,- деп 

ашық айтылады [23]. 

Қазақстан аумағында басталған азаматтық соғыс Ресейдің ашыққан 

аудандарынан барған сайын көбейіп келе жатқан босқындар ағынын күшейте 
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түсті, ал өлкедегі жерге орналастыру жұмыстары, керісінше, оны 

ынталандырды. Бұған Қазақ АССР егін шаруашылығы халық комиссарының 

Кеңестердің ІІІ жалпықазақ съезінде сөйлеген сөзі дәлел бола алады: «... 

қоныс аудару ағыны, әсіресе Ақмола және Семей облыстарында елеулі болды, 

бұл аштықтың дамуына әкеп соқты» [24]. 

Қостанай губерниясында да ауыр жағдай қалыптасты. Алғаш рет аштық 

1921 жылдың шілдесінде, яғни құрғақшылық кезеңінде, дақылдардың өнбей 

қалуы айқын болған кезде байқалды. Губерниядағы аштықтың одан әрі 

дамуында тағы бір фактор маңызды рөл атқарды – бұл Ресейдің орталық 

аймақтарынан аш босқындардың ағыны, оның экономикалық жағдайын 

қиындатты. Ресейден қоныс аударушылар Қостанай губерниясына 

қоныстанды, осылайша аштыққа ұшырағандардың қатарын толтырды [25]. 

Губернияда ашаршылықтың дамуына түрткі болған себеп Кеңес 

өкіметінің артық астық алуға бағытталған шаралары болды. Қостанай 

губерниясында 18 болыс және 5 ауданда аштық деп танылды. 1921 жылдың 1 

қаңтарына қарай шеткері аумағында 57 717 адам өмір сүрді, оның ішінде 28 

374 адам аштыққа ұшырады, яғни шеткері аймақ халқының жартысын 

құрайды [25, 230-п.]. Алайда, ашыққандардың саны артып, 1921 жылдың 1 

наурызына қарай 35 435 адамға жетті, яғни аймақ халқының жалпы санының 

59%. Қостанай губерниясының 1922 жылғы 16 қаңтардағы шолуында 

ашаршылық, ең алдымен, аймақтағы ең кедей халық арасында дамыды, ол өз 

мүлкін сатуға және шаруашылығының малын жеуге мәжбүр болды. Әсіресе 

аштықтан Қостанай губерниясының Приишим, Ортаарқа, Атбасар уезінің 

Нағаналы аудандары қатты зардап шекті. Қостанай губерниясы да аштықтан 

босқындардың ағымынан құтыла алмады. Ашаршылық Азамат соғысының 

қоныс аударушы – босқындарына қатты әсер етті.  

Қостанай губерниясының мерзімді баспасөзі негізінен қазақ халқының 

аштықтан зардап шеккенін атап өтті. Әсіресе Қостанай қаласында 

ашаршылық қатты қарқын алды, өйткені мұнда қоныс аударушылар көп 

жиналды. 1921 ж. қаңтарда Қостанай қаласы бойынша аштықтан 1200 өлім 

тіркелді, осы жылдың ақпан және наурыз айларында – 500. Қостанай 

губерниясының Федоров және Денисов аудандарынан хабарланғандай, осы 

аудандардың қазақ халқынан 50%-ға дейін мал қырылды [25, 10-п.]. Осының 

нәтижесінде қазақтардың кедей топтарының ауылдардан, мысалға Қостанай 

губерниясының аумағынан РСФСР жақын аудандарына көшуі болды. Қоныс 

аудару орталығы Бурабай ауданы болды, онда барлық ауылдар бос болды. 

Ауыл шаруашылығында қатынастарды реттеудегі әкімшілік қысым 

нәтижесінде ауылдарда қалған байырғы халық – қазақтарда Кеңес өкіметіне 

деген көзқарас күрт өзгерді. Мысалы, Қостанай губерниясының басқа 

Урицкий ауданының халқы мемлекет тарапынан көмекке деген сенімін 

жоғалтқан олар Кеңес өкіметін өткен 1920 жылы барлық астықты тартып 

алғаны үшін айыптады және енді шаруаларға көмектесуге ниетті емес деген 

наразылық таныта бастады [15, 97-қ.п.].  

Кесте 2 – Қостанай губерниясының жекелеген аудандары бойынша 
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ашыққан халық саны, 1921 наурыз [25, 19-қ.п.] 

Аудан атауы Тұрғындардың 

жалпы саны 

Ашыққан

дар саны 

% 

Қостанай ауданы 59 460 35 437 56 

Бурабай ауданы – 54 183 – 

Жетікөл ауданы 30 000 22 500 75 

Денисов ауданы 37 000 34 489 95 

Федоров ауданы  – 45 609 – 

Урицкий ауданы 60 000 23 419 33 

Тургайский ауданы – 60 000 – 

Қостанай қ. 24 000 16 499 – 

 

Қостанай губерниясындағы ашаршылықтың дамуына азық-түлік 

мәселесінің әкімшілік шешімі, атап айтқанда Ақмола губерниясынан азық-

түлік алуға нарядтардың күшін жою себеп болды. Бұл туралы 1922 жылғы 25 

ақпандағы ҚазОАК жанындағы Ашкөм ОК (Цекапомгол) баяндамасында: 

ҚазОАК жанындағы Ашкөм ОК (Цекапомгол) БОАК-тің назарына жеткізуді 

қажет деп санайды, сондай-ақ аштыққа ұшыраған Қазақ АССР-ға көмек 

көрсету жөніндегі жұмысқа түсініксіздік пен шатасушылық енгізген бірқатар 

мәселелер бойынша кемшіліктер де бар. Қостанай губерниясына келетін 

болсақ, ол орталықта ашыққан губерния ретінде танылды және ол ең апатты 

жағдайда тұр. Бұл жағдайдың себебі Челябинскіден және Ақмола 

губерниясынан азық-түлік алуға нарядтардың күшін жою болды» [15, 84-п.]. 

Азық-түлік проблемасын шешудің осындай оңтайсыз тәсілі нәтижесінде 

Қостанай губерниясы халқының 90% - ы аштыққа ұшырады [15, 97-п.]. 

Қазақстанның басқа шет аймақтарында да жағдай мәз болған жоқ. 

Мысалы, Ақтөбе губерниясында кейбір аудандар бойынша ашыққандар саны 

80% - ға жетті. Дұрыс тамақтанбау нәтижесінде Ақтөбе губерниясында 1921 

жылдың аяғында іш сүзегі эпидемиясымен ауырғандар саны арта түсті [15, 

98-п.]. 

Аштықтан және онымен байланысты тараған аурулардан болатын өлім, 

сондай-ақ апат аймақтарынан халықтың жаппай көші-қоны халықтың күрт 

төмендеуіне әкелді. Егер 1914 жылы Қазақстан аумағында 4 811 662 адам өмір 

сүрсе, 1922 жылдың басында оның халқы 3 795 963 адамды құрады [26]. 

Ашыққандарға көмек комитетінен басқа, кейіннен ашаршылық 

салдарымен күрес жөніндегі Арнайы комиссия құрылып, ол өз қызметін 1922 

жылғы 15 қазанда бастады. «ҚазОАК жанындағы ашаршылық салдарымен 

күрес жөніндегі орталық комиссия туралы ережеде» былай делінген: «1922 

жылғы 27 қыркүйекте БОАК жанындағы АшкөмОК-нің Пленумы бекіткен 

ашаршылық салдарымен күрес жөніндегі жергілікті комиссиялар туралы 

бекітілген ереженің негізінде қираған ауылдық мал шаруашылықтарын 

қалпына келтіруге жәрдемдесу және халықтың қамтамасыз етілмеген 

санаттарына, бірінші кезекте, ашаршылықтан зардап шеккен шеткері 
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аймақтадағы балаларға көмек көрсету мақсатында БОАК жанындағы 

ашаршылық салдарымен күрес жөніндегі орталық Комиссия құрылады» [27]. 

Жаңадан құрылған ұйым туралы ережеде оның қызметінің мақсаттары мен 

міндеттері айтылған. 

Атап айтқанда, ашаршылық салдарымен күрес жөніндегі орталық 

комиссияның (Цекапомгол) міндеттеріне мыналар кірді: «А) бұрынғы өнімді 

ауыл шаруашылығы аудандарында, мал шаруашылығы аудандарында 

өнеркәсіп пен мал шаруашылығында егіс алқаптарының қысқаруында 

анықталған ҚАСССР-дегі ашаршылық зардаптарының мөлшерін белгілеу; б) 

аштықтан көмекке мұқтаж босқындардың, шаруашылықсыз адамдардың, 

аштықтан зардап шеккен жұмысшылардың санын айқындау.; в) жеңілдікті 

жағдайларда тұқымдық материал мен басқа да материалдық құралдарды 

босата отырып, Ашаршылық пен мал шаруашылығы шаруашылықтарын 

аштыққа душар еткен ашыққандарға және иесіз қалған шаруашылықтарды 

қалпына келтіруге жәрдемдесу» [27, 127-п.]. 

Сонымен қатар, Ережеде ашаршылықтың ауқымдылығына байланысты 

Қазақ АССР губернияларында ашаршылықтың салдарымен күрес жөніндегі 

жергілікті комиссиялар құрылғаны атап өтілген. Бұл комиссиялар аймақтық, 

уездік және аудандық атқару комитеттерінде ұйымдастырылды. Сонымен 

қатар, олардың құрамы мен қызметі ерекше жағдаймен белгіленді. Жергілікті 

мекемелердің қызметі аштыққа ұшыраған халықты азық-түлікпен қамтамасыз 

ету мәселесін тез шешуге бағытталған. Жүргізілген жұмыс нәтижесінде 

Қазақстанның жеті губерниясының бесеуі: Орынбор, Қостанай, Ақтөбе, Орал 

және Бөкей ордасы аштықпен қамтылғаны анықталды. Бұл аумақтардың 

жалпы ауданы 1 048 100 шаршы метрді құрады, жалпы халық саны 2 653 300 

адам [15, 106-п.]. 

Қазақстанның батыс, солтүстік және орталық губерниялары, яғни 

Ресейден көптеген босқындар жиналған аудандарды жаппай аштық 

жайлауына байланысты Қазақ АССР шаруашылығының барлық салаларында 

өндіріс көлемінің барынша қысқаруы байқалуда. 

Ашаршылық Ақмола губерниясының кейбір аудандарын да қамтыды. 

Республиканың орталық органдарына Ақмола губерниялық атқару 

комитетінен қалыптасқан жағдайды түсіну туралы бірқатар жеделхаттар мен 

өтініштер келіп түсті. Жеделхаттарда Ақмола губерниясындағы 

ашаршылықтың өсуі басқа губерниялардан, негізінен Челябинск, Қостанай 

және Самар, сондай-ақ Еділ бойының кейбір аудандарынан 470 мың 

аштықтың қоныс аударуына байланысты екені атап өтілді. 

Қоныс аударушылар ағыны Ақмола облысының экономикалық 

инфрақұрылымын күрделі жағдайға әкелді [15, 84–85-пп.]. Жергілікті 

жерлерден келіп түскен статистикалық деректер бойынша Қазақстан 

губерниялары бойынша аштыққа ұшырағандардың санын келесі кестеде 

көрсетуге болады. Кестеде аштықтың саны туралы ақпарат мыңмен беріледі. 

Кесте 3 – Қазақстан губерниялары бойынша аштыққа ұшырағандардың 

саны [15, 107-108-пп.]. 
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Губерния/Уезд Ашыққандар саны 

Орынбор губерниясы 473 776 

Қостанай губерниясы 252 816 

Ақтөбе губерниясы 359 326 

Орал губерниясы 277 855 

Бөкей губерниясы 100 006 

Адай уезі 75 007 

Ақмолая губерниясы 10 067 

Барлығы 1 639 443 

 

Мемлекеттің күштеу саясаты ауыл мен ауылдың өсіп келе жатқан 

наразылығын тудырды. Кейбір жағдайларда Кеңес өкіметі жүргізген 

әкімшілік террор мен озбырлықты қабылдамау шаруалар тарапынан ашық 

диверсия мен қарулы қарсылық актілеріне айналды. Мәселен, 1921 жылғы 

ақпан-наурызда шиеленіс ошақтары Ақмола, Петропавл, Көкшетау және 

облыстың басқа аудандарында пайда бола бастады. 

Қазақстанда қалыптасқан жағдай Кеңес өкіметінің бүкіл елді қамтыған 

экономикалық және саяси дағдарысының жалпы көрінісін растады. 

Қалыптасқан жағдайдың, сондай-ақ ашаршылықтың дамуымен Қазақстанның 

көптеген провинцияларында төңкеріске дейін Украинадан және Орталық 

Ресейдің аудандарынан келген шаруалардың кері қоныс аударуының 

стихиялық үрдісі жүрді. Бұл қозғалыс тек экономикалық күйреуге ғана емес, 

сонымен қатар Қазақстанда тұрақты егіннің болмауына байланысты да кең 

ауқымға ие болды. Республика халқының кетуі оның экономикалық 

жағдайына теріс әсер етті. Жоғары партиялық және орталық органдардың 

араласуы мен түсіндіру жұмыстарының нәтижесінде Қазақстаннан көшудің 

стихиялық ағымы тоқтады [28]. 

Қалыптасқан жағдайға сүйене отырып, Қазақ АССР-нің басқарушы 

мемлекеттік және партиялық органдары республикалық шекараны жабуға 

мәжбүр болды, осылайша аштыққа ұшыраған шет аймақтардан 

босқындардың ағынын шектеуге тырысты. Республикалық басқару 

органдарының бұл шешімі әр түрлі өтініштер мен жеделхаттар негізінде 

қабылданды. Алайда, бұл шаралар тиімсіз болып шықты және аштықты жеңе 

алмады. 

Бұл жағдайда республиканың партиялық ұйымы 1921 жылы 4 қазанда 

өткен Қазақ АССР Кеңестерінің II съезін шақыруға мәжбүр болды, оның күн 

тәртібі аштыққа қарсы күрес жөніндегі шешімдерді әзірлеу, ашаршылық 

негізінде пайда болған бандитизмді жою, сондай-ақ жаңа экономикалық 

саясат жүргізу болды. 1922 ж. 22 қаңтарда Орталық аштыққа көмек 

комиссиясы Қазақ автономиялық республикасының барлық азаматтарына 

аштыққа көмек көрсету туралы өтініш жасады. Атап айтқанда, бұл үндеуде: 

«Республикада орын алған ашаршылық қаупіне қарсы табысты күрес 

жүргізу үшін республиканың орталық органдары Республиканың жергілікті 
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партия ұйымдары мен баспасөзінің назарын республиканың еңбекшілерін 

ашыққандарға көмек көрсетуде үгіттеуге лайықты көңіл мен орын бөлуге 

аударады» [29]. 

1922 ж.12-17 ақпан аралығында Орынборда Ашкөм комиссиясының 1-ші 

Бүкілқазақ съезі өтті. Съезде Орынбордағы, Оралдағы, Ақтөбе, Қостанай 

және Ақмола облыстарындағы, сондай-ақ Торғай уезіндегі ашаршылықтан 

қатты зардап шеккен губерниялардың делегаттары қатысты. Съезд жергілікті 

жерлердегі ашаршылық салдарын еңсеру жөніндегі ұйымдастыру 

мәселелерін қарады. Сонымен қатар, съезд материалдарында ашаршылық 

салдарын еңсеруді тезірек ұйымдастыру және аштыққа ұшыраған халыққа 

белгілі бір көмек көрсету қажеттілігі көрсетілген [15, 127-п.]. 

1922 ж.30 сәуірде Қазақ АССР аштыққа көмектесу комиссиясының 

ашаршылық себептері туралы баяндамасында республикада қалыптасқан 

жағдай сипатталды. Баяндамада апаттың басталу белгілері анықталды, 

апаттың мөлшері талданды, аштыққа ұшыраған халық туралы статистикалық 

мәліметтер көрсетілді. Апаттың басталу белгілеріне келесі себептер кірді: 

«ауылшаруашылық тұрғындары болашақ егіннің алғашқы куәгері ретінде 

егін егуден қолайлы нәтиже күтудің қажеті жоқ екеніне көз жеткізіп, нан 

немесе материалдық ресурстар жоқ, олар тұрақты тұрғылықты жерінен тез 

арада алынып, фермалардың қалдықтарын жойып, дүрбелеңге түсті. Мұндай 

босқындардың қалаларда пайда болуы, теміржол станцияларында жиналуы 

және Қазақ АССР бойынша әртүрлі бағыттарға қоныс аударған керуендердің 

ретсіз орын ауыстыруы болмай қоймайтын апаттың басталғанының 

көрсеткіші болды. Эпидемиялық аурулар күшейе түсті, балалардың 

панасыздығы өсті, аштық белгілерімен бірге тырысқақ эпидемиясы дами 

бастады, көп ұзамай қауіпті мөлшерге жетті. Мен аштықпен күресуге 

дайындалу үшін індетті жою үшін керемет күш салуға тура келді» [30]. 

Алайда, қабылданған шараларға қарамастан, Қазақстандағы ашаршылық 

шаруашылық, әлеуметтік және саяси өмірді қалыпқа келтіруге кедергі 

келтірген негізгі жағымсыз сәт болып қала берді. Халықты азық-түлікпен 

қамтамасыз етудегі шиеленіскен дағдарыстық жағдайдың нәтижесінде 

Қазақстанның кеңестік және партиялық ұйымдары еуропалық 

мемлекеттерден көмек сұрауға мәжбүр болды (Кеңестік Ресейге көрсетілетін 

көмек шеңберінде). 

1921 ж.15 қарашада Қазақ АССР аумағында американдық көмек 

әкімшілігі (АРА)өз қызметін бастады [15, 111-п.]. Аштықты жеңуге шетелдік 

көмекті ұйымдастыру үшін Қазақ АССР-інде тікелей РСФСР Үкіметіне 

бағынатын арнайы орган құрылды. Бұл органның негізгі міндеті мен мақсаты 

Қазақ АССР-нің мынадай облыстары: Орынбор, Ақмола, Қостанай, Ақтөбе 

үшін гуманитарлық көмекті жеткізуді және өткізуді үйлестіру жөніндегі 

қызмет болып табылады. Бұдан басқа, құрылған орган және оның уәкілдері: 

«а) Кеңес үкіметі жасасқан шарттарға сәйкес Ресейге көмек көрсететін барлық 

шетелдік ұйымдардың жұмысын ұйымдастыруға; б) шетелдік ұйымдармен, 

тиісті мекемелермен және билікпен барлық қатынастарды басқаруға» тиіс 
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болды [31]. 

Бұл ұйымның өкілдері Қазақ АССР-нен Қазақстанға нақты гуманитарлық 

көмек көрсету туралы Еуропалық гуманитарлық ұйымдардың 

қызметкерлерімен күшейтілген келіссөздер жүргізді. Американдық АРА 

гуманитарлық ұйымымен келіссөздер сәтті өтті, ал соңғысы апат болған 

жерлерде 120 мың балаға азық-түлікпен көмек көрсетуге келісті [31, 47a]. 

Алайда, тек АРАдан көмек жеткіліксіз болды, сондықтан Ресейдегі Рим 

Папасының католиктік миссиясымен келіссөздер басталды. Осы миссияның 

өкілдері апат аудандарында 20 мың, ал қажет болған жағдайда 30 мыңға дейін 

балаға көмек көрсетуге өз келісімін берді. 1922 жылғы 5 желтоқсандағы 

Мәскеуден Орынборға жіберілген арнайы жеделхатта: «католиктік миссия 

Рим Папасының Орынбор қаласының аумағында 20 000 баланы асырауына 

алуға келісімін алды, сондай-ақ дәрі-дәрмектер мен азық-түлік жеткізуге 

келісті» [32]. 

Джойнт гуманитарлық ұйымымен (американдық біріккен еврей ұйымы) 

түпкілікті келісімге қол жеткізу мүмкін болмады және көмек туралы Келісім 

жасалмады. Бұл ұйымның директоры доктор Розеннің кеңес тарапының 

шарттарымен келіскендігімен түсіндірілді. 

Еуропалық мемлекеттер тарапынан Қазақстанға гуманитарлық көмек 

аштықпен күресте белгілі бір көмек болды. Т. Рысқұлов былай деп жазды: 

«Кеңес өкіметі аштыққа көмектесу шараларын қабылдады. Ресейге, 

Түркістанға және басқа да көршілес аудандарға 80 000-ға жуық ересек пен 35 

000 бала көшірілді, АРА американдық көмек бөлімшелері және басқа да 

шаралар ашылды. Қырғызстан мен Түркістан республикасы бойынша 40 000-

ға жуық мал жиналып, Қазақстанның аш тұрғындарына таратылды, ал РСФСР 

орталығы 2 миллион пұт астық жіберді» [31]. 

Ашаршылық салдарын жою басталған тұста бұрынғы тұрғылықты жеріне 

кері оралғандар саны өсе түсті. Мәселен, 1922 жылғы шілдедегі деректер 

бойынша Ақмола облысынан 3 798 адам, оның ішінде Самара губерниясына 

1 934 адам, Қазан губерниясына 1 640 адам жіберілді [32]. 

Алапат ашаршылық жылдары Қазақстанның шаруалары ғана емес, 

жұмысшылар да ауыр жағдайға тап болды. Олардың жағдайын жеңілдету 

үшін ұйымдастырылған түрде 1 260 қазақ отбасы Түркістан өлкесіне 

жіберілді. 1921 жылы Түркістанның еңбеккерлері 41 000-ға жуық қазақ 

балаларын паналады. 

1922 ж. Шілдеде ҚазОАК жанындағы ашкөм комитетінің қызметі туралы 

баяндама тыңдалды. Онда Ақмола губерниясында қалыптасқан жағдайға 

ерекше назар аударылды. Баяндамада: «Ақмола губерниясында 

ашыққандарға көмек көрсетуді ұйымдастыру жөніндегі Комиссия Көкшетау, 

Атбасар, Ақмола уездік қалаларында ашыққандарға көмек көрсетуді 

ұйымдастыру жөніндегі арнайы комиссиялар құруға ықпал етті, олар өз 

кезегінде ашыққандарға көмек көрсетудің болыстық комитеттерін 

ұйымдастырды. 1922 жылдың 1 мамырынан 15 шілдесіне дейін Ақмола 

облысында ашыққандар саны 400 мыңнан 450 мыңға дейін ауытқиды. 
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Жергілікті жерлерден алынған мәліметтер халықтың жағдайы апатты екенін 

көрсетеді. Мысалы, Атбасар уезінің Петропавл, Көкшетау, Моғаналы және 

т.б. аудандарындағы уездерде халық аштыққа душар болады. Кейбір 

жерлерде адамдар суррогат пен каррионмен қоректенеді, адам ету жеу 

жағдайлары бар» деп атап өтілген [33]. 

Бұл туралы 1922 жылғы шілдедегі Қазақ АССР губерниялары бойынша 

аштыққа ұшырағандардың саны туралы статистикалық мәліметтерде хабар 

береді, төмендегі кестеде келтірілген мәліметтер республика халқының 

барлық жас топтарын қамтиды. 

Кесте 4 - Қазақ АССР губерниялары бойынша 1922 жылдың шілдесіне 

ашыққандар саны туралы статистикалық мәліметтер [33, 62-п.] 

Губерниялар 

мен уездер атауы 

Балалар Ересектер Барлығы 

Орынбор  234 512 263 539 498 051 

Ақтөбе  72 309 227 691 300 000 

Қостанай  95 930 237 116 333 106 

Ақмола  210 000 230 000 440 000 

Орал  165 559 126 539 292 098 

Бөкей  33 135 33 095   66 230 

Елек уезі   7 000   8 000   15 000 

Торғай уезі 37 500 37 500 75 000 

Семей  6 110 8 396 14 505 

 864 341 1 171 936 2 033 990 

 

Қорытындылай келе айтарымыз, архив құжаттарын зерттеу барысында 

1921-1922 жылдардағы ашаршылық кезеңінде Қазақстанның кеңестік және 

партиялық органдары өткізген іс-шаралар ашаршылық болған Қазақ АССР 

губернияларының экономикалық жағдайының жақсаруына ықпал ете 

алмағандығын атап өткен жөн. Қазақстанда, оның өзіндік ерекшеліктерімен 

1921–1922 жж. аралығында көшпелі өмір салтын ұстанған байырғы халықтың 

басым бөлігі аштыққа ұшырады. Бірақ бұл сталиндік режимді ұжымдастыру 

және нығайту жылдарында басталған Қазақстандағы одан да үлкен 

трагедияның алғышарты болды. 

Соңғы жылдары Қазақстанда 30-жылдардың басындағы ашаршылық 

мәселесіне ғылыми, ғылыми-көпшілік және көркем әдебиеттерде көптеген 

беттер арналған. Бұл тақырып әсіресе 80-жылдардың аяғында - 90-шы 

жылдардың бірінші жартысында белсенді талқыланды. Ең өзекті мәселе - 

ашаршылық салдарынан қазақ этносының жоғалуы. 

ҚазОАК-нің төрағасы С. Мендешевтің 1922 жылғы 8 шілдеде КазОАК-

нің III сессиясында жасаған баяндамасында осы жылдың көктемінде алынған 

толық емес деректе Қазақстан бойынша аштыққа ұшырағандар саны 2 832 000 

адам деп берілген. 

Қазақстандық тарихшылар мен демографтардың арасында қазақтардың 
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ашаршылықтан зардап шеккендердің саны туралы бірыңғай пікір жоқ, тек 

құрбандар санының ұдайы ұлғаю үрдісін атап өтуге болады.  

Сондықтан Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың осы жылғы 

қаңтардағы жарияланған мақаласында тарихшылардың «ақ дақтарды» егжей-

тегжейлі зерделеуін, соның ішінде ашаршылықты атап айтқан болатын: 

«Білікті мамандар жүйелі түрде осындай зерттеулермен айналысуы керек, 

соның негізінде мемлекет осы қайғылы жағдайға объективті баға бере алады. 

Бұл күрделі мәселеге біз сабырлылықпен және жауапкершілікпен қарауымыз 

керек. Жалпы, мұндай жұмысты ғылыми тұрғыдан, жоғары ұран мен 

популизмсіз жүргізу керек», - деп жазды Тоқаев. 

1921-22 және 1928-33 жж. ашаршылық қасіреті ұлт тарихында өшпес із 

қалдырды. Дегенмен, осы уақытқа дейін отызыншы жылдардағы 

ашаршылықты тарихи факт ретінде, қазақ халқының шынайы ауқымдағы 

қасіреті ретінде тануға және зерделеуге, зерттеуге басымдылық беріліп келді. 

Сонымен қатар ашаршылық құрбандарын еске алу үшін маңызды шаралар 

кейінге қалдырылды. Жылдар өткен соң ғана қайғылы оқиғаны еске түсіретін 

ескерткіштер Павлодарда, Астанада және 85 жыл өткен соң ғана Алматыда 

ашаршылық жылдары құрбан болғандарға ескерткіш орнатылды.  

Сөз соңын осы мәселені ұзақ жылдар бойы зерттеп жүрген белгілі 

зерттеуші маман Қ.С. Алдажұмановтың сөзімен қорытындылайтын болсақ: 

«Жалпы бұл - кеңес мемлекеті өз халқына жүргізген қылмыстарының бірі, 

қазақтың ұлттық трагедиясы, тарихта болмаған зұлмат. Мен 1991 жылы 

құрылған комиссия мүшесі ретінде айтайын, біз тарихшылар, 1930 

жылдардағы зұлматты қазақ халқына жасалған геноцид, этносқа қарсы 

жасалған этноцид деп бағалаған болатынбыз. Өйткені, халықтың жартысы 

қырылып қалды, Кеңес одағына босқын болып кетуі, қазақ тілінің өрісінің 

тарылуы, дәстүрлі шаруашылықтың жойылуы «этноцид» деп бағалауға 

итермелейді. Ешбір ұлттың басында болмаған 1930 жылдардағы жаппай 

ашаршылық, соңына ала 1937-1938 үлкен террор, қуғын сүргін, ату, асу қоса 

жүргізілді» [13]. 

Жалпы алғанда, Қазақ халқының тарихындағы қайғылы кезеңді ғылыми 

тұрғыдан түсіну мен талдау қазақстандықтардың қазіргі және кейінгі 

ұрпақтарына көптеген адамдардың өліміне әкеп соққан еріктілік әлеуметтік 

эксперименттің салдарынан сабақ алу үшін қажет. 
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НЕКОТОРЫЕ СЮЖЕТЫ 

О ГОЛОДЕ 1921-1923 ГГ. В АКОЛИНСКОЙ ГУБЕРНИИ 

 

Карсакова Г.Б. 

Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова 

г.Кокшетау, Казахстан  

 

Аннотация. В статье на основе архивных материалов рассматриваются 

причины и последствия голода 1921-1923 годов, охвативший территорию 

Акмолинской губернии. Акмолинская губерния является, тем регионом, где 

наблюдались большие потери населения вследствие неурожайных лет и в 

период гражданской войны. Архивные источники показывают, что 

продовольственный кризис, непрерывное выкачивание хлеба и наплыв 

голодающих беженцев усугубил бедствующее положение населения 

губернии. На основе архивных данных приводится общее количество 

голодающих по уездам Акмолинской губернии. Особое внимание уделяется 

деятельности губернской чрезвычайной комиссии помощи голодающим 

(Губпомгол), оказывающая помощь в борьбе с голодом в губернии. Автор 

приходят к выводу, что, несмотря на то, что голод в губернии проявился в 

больших масштабах, советской властью Акмолинская губерния, так и не была 

признана голодающей. 

Ключевые слова: губерния, уезд, джут, голод, политика «военного 

коммунизма», советская власть, губернская комиссия помощи голодающим 

(Губкомиссия Помгол), Акмолинская Губернская Комиссия Помгол 

(Акмолгубпомгол). 

 

Түйіндеме. Мақалада архивтік материалдар негізінде Ақмола 

губерниясының аумағын қамтыған 1921-1923 жылдардағы аштықтың 

себептері мен салдары қарастырылған. Ақмола губерниясы - бұл аз жылдарға 

байланысты және азаматтық соғыс кезінде халық көп шығынға ұшыраған 

аймақ. Архивтік деректері көрсеткендей, азық-түлік дағдарысы, астықты 

үздіксіз айдау және аштықтан босқындардың келуі губернияның халқының 

жағдайын қиындатты. Архивтік деректері негізінде Ақмола губерниясының 
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аудандарындағы аш адамдардың жалпы саны келтірілген. Губерниядағы 

ашыршылықпен күресте көмек көрсететін аштықтан құтқару жөніндегі 

губерниялық төтенше комиссияның (Губпомгол) қызметіне ерекше назар 

аударылады.  

Автор губерниядағы ашаршылық кең көлемде көрінгенімен, Кеңес 

үкіметі Ақмола губерниясын аштық деп мойындамады деген қорытындыға 

келеді. 

Кілт сөздер: губерния, уезд, джут, ашаршылық, соғыс коммунизм 

саясаты, ашаршылықты жою жөніндегі губерниялық комиссия (Губкомиссия 

Помгол), Ақмола губерниялық комиссиясы Помгол (Ақмолгубпомгол). 

 

Abstract. Based on the archival documents, the article considers the causes and 

effects of the famine that had taken place in the Akmolinsk governorate between 

1921 and 1923. The Akmolinsk governorate was the region where there had been 

the major population deaths because of the lean years and under the Civil War. The 

archival sources show that the food crisis, bread to be constantly taken off and the 

influx of the starving refugees had worsened the plight of the population in the 

governorate. Based on the archival data, there shown the total number of starving 

people in the Akmolinsk governorate. Special attention is paid to the work of the 

Governmental Commission to Help the Starving People, which provided the famine 

relief in the governorate. The author concludes that despite the famine having been 

on a large scale, the Soviet regime had never recognized the Akmolinsk governorate 

as famishing.  

Key words: governorate, uyezd, ice coating (loss of steppe cattle), famine, 

“military communism” policy, the Soviet regime, the Governmental Commission to 

Help the Starving People, the Akmolinsk Commission to Help the Starving People, 

the peasant committees on public resource. 

 

Актуальность темы обусловлена необходимостью обращения 

исторической науки к наиболее сложным периодам Отечественной истории, 

обладающим трагическим человеческим измерением. Таким измерением в 

истории является голод, который выступает как наиболее частое бедствие в 

истории человечества. Важнейшее значение имеет обращение исследователей 

к человеку и его поведению в экстремальных условиях военного времени, как 

одно из направлений в разработке истории социальных бедствий. Голод 1921-

1922 годы занимает трагическое место в истории нашего народа в силу ряда 

причин. Беспрецедентный по своим масштабам, он был вызван не только 

объективными (природными), но и социально-экономическими причинами: 

государственной политикой «выкачивания» хлеба из деревни, политикой 

Советской власти. 

Серьезный социальный и политический кризис, разразившийся в период 

революций и Гражданской войны, привел к снижению населения по всей 

стране. Зима 1920-1921-е годы была бесснежной, а лето засушливое. 

Отсутствие зимней влаги, дождей весной и летом стало причиной сильной 
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засухи. Посевы, высаженные в Уральской, Оренбургской, Кустанайской, 

Букеевской, Актюбинской губерниях, не взошли из-за сильной засухи, 

взросшие же - сгорели из-за летней жары. Пастбища и сенокосы кочевых и 

полукочевых районов, занимающихся скотоводством, сгорели полностью. 

Затянувшаяся суровая зима в эти годы вызвала массовый падеж скота в 

Тургайском уезде. Голод охватил и оседлые районы. Число жертв, погибших 

от голода, увеличивалось с каждым днем. В 1921 г. голод охватил многие 

регионы страны, особенно районы Поволжья. В связи с обрушившимся 

голодом Центральный комитет РКП(б) 17 июля 1921 года направил всем 

членам партии специальное Обращение. «Голод, - результат не только засухи, 

причины его в отставании аграрного сектора, низком уровне 

сельскохозяйственных знаний, архаичных формах севооборота, это и 

последствия войны и военной блокады, неугасающей борьбы помещиков, 

капиталистов и их слуг против нас» [1, с.192].  

Массовый голод был вызван чрезвычайной экономической ситуацией в 

результате политики «военного коммунизма», проводимой Советской властью 

и обернувшейся сильным ударом по народному хозяйству. 

В 1921 году начался массовый голод в Кустанайской и Акмолинской 

губерниях, ставший следствием политики продразвёрстки и неурожаев. В 

сельском хозяйстве политика «военного коммунизма» проявилась во введении 

«продразверстки». Каждые область, уезд, волость, каждая крестьянская 

община должны были сдавать государству заранее установленное количество 

зерна и других продуктов, в зависимости от предполагаемого урожая 

(определяемого весьма приблизительно): кроме зерна, сдавались картофель, 

мед, яйцо, масло, мясо, масличные культуры и т. д. [2, с.125].  

В регионах вводились различные ограничения, касающиеся сельского 

населения. 10 июля 1920 года в Акмолинском уезде за № 1002 был издан 

циркуляр, адресованный всем волостным ревкомам и начальникам участковой 

милиции. Данный циркуляр запрещал населению обменивать хлеб на соль. 

Издание этого приказа было санкционировано Упродкомом (Управлением 

продовольственного комитета), который выполнял такую функцию, как 

распределение продуктов среди населения. В тот же день, был подписан и 

другой циркуляр, предписывающий всем волостным исполкомам ускорить 

разверстку хлеба [3, л.20].  

В целях увеличения сбора продовольствия в Акмолинской губернии, 

были созданы части особого назначения. Их задачей было силовое 

сопровождение ответственных лиц по изъятию излишек хлеба у населения. 

Как отмечено в документе: «напрячь до крайности все силы и все 

представленные средства, бросить все партийные и советские вооруженные 

силы и во что бы то ни стало, ни перед чем, не останавливаясь выполнить сто 

процентов задание. Необходимо всеми силами принуждения заставить сдать 

хлеб государству. Не останавливаться перед массовыми реквизициями, 

конфискации или отчуждении хлеба от злостных неплательщиков [4, л.7]. 

Данные по Петропавловскому уезду: «за 1920 год было отправлено в 



41 
 

центральные промышленные районы страны 2408738 пудов хлеба» [5, л.63]. 

Из четырех уездов Северного Казахстана хлебная развёрстка была полностью 

выполнена только в Атбасарском уезде [6, с.4]. Так, например, в Атбасарском 

уезде «у населения забирался весь хлеб, им не оставалось ни одного пуда для 

дальнейшего пропитания» [3, л.49]. В период с 20 августа по 4 сентября 1920 

года была значительно форсирована разверстка зерна, поэтому план 

продразверстки, составлявший по Акмолинскому уезду 700 тысяч пудов, был 

перевыполнен до 913 тысяч 143 пудов [3, л.27]. В сводках фиксировалось: «у 

населения берется последний семенной хлеб, в некоторых волостях изъяты все 

семенные приготовления на 1921 год» [3, л.18].  

Председатель Совнаркома В. И. Ленин, подводя итоги разверстки, 

констатировал: «Мы научились применять разверстку, т. е. научились 

заставлять отдавать государству хлеб по твердым ценам, без эквивалента. Мы 

знаем, конечно, хорошо, что кредитный билет не есть эквивалент хлеба. Мы 

знаем, что крестьянин дает хлеб в ссуду» [7, с.357].  

Одним из видов продовольственных разверсток была мясная, по которой 

местное население обязано было сдавать живой скот специально 

организованным экспедициям при губернском продовольственном 

комиссариате. В 1920 году были организованы 4 такие экспедиции. Для 

обеспечения мясной разверстки был наложен запрет на забой скота для 

частной продажи, поэтому, чтобы забить скот для внутреннего пользования, 

хозяин должен был получить разрешение от волостного исполкома, 

подписанный председателем. При отсутствии разрешительного документа 

весь скот конфисковывался, крестьянин привлекался к ответственности в 

ревтрибунале.  

Кроме хлеба и мяса, местное население по разверстке должно было 

сдавать и другие виды продукции сельского хозяйства: картофель, коровье 

масло, молоко, яйцо, овощи, табак, шкуру животных, конский волос, рога и 

копыта животных, в общей сложности более 30 наименований. Например, по 

приказу №77 Омского губпродкома от 3 сентября 1920 года на уезды Омской 

губернии была наложена картофельная разверстка в объеме 6 миллионов 800 

тысяч пудов, в том числе на Атбасарский уезд – 165 тысяч, Акмолинский – 320 

тысяч, Кокчетавский – 780 тысяч, Петропавловский – 800 тысяч [8, с.4]. В 

результате усиленной работы в центр было вывезено более 2 миллиона пудов 

хлеба [9, с.164]. Несмотря на декларирование нового экономического курса, 

методы его проведения оставались по-прежнему насильственными. Для сбора 

продналога продолжали использоваться воинские части и продотряды. 

Развитие голода в Акмолинской губернии было заметно, главным образом в 

Петропавловском и Кокчетавском уездах, а затем и в других районах 

Вогуналинском и Оргинском Атбасарского уезда. Как докладывал 

председатель Акмолинского губернского чрезвычайного комитета помощи 

голодающим Воронов «Большинство населения Кокшетауского уезда 

голодает» [10, л.8].  
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В ответ крестьяне пытались обходить законы о продразверстке, утаивали 

сельхозпродукты, отказывались принимать утратившие платежную 

способность деньги. Однако основная цель государства, получить с помощью 

продразверстки необходимое для страны продовольствие, все же достигалась. 

Вместе с тем такая политика резко обостряла кризис сельского хозяйства, так 

как крестьяне не были заинтересованы в расширении производства 

продукции, у них не было для этого материальных стимулов. Это приводило к 

сокращению ими посевных площадей до потребительской нормы на семью. 

Используя метод принудительного товарообмена, к концу сентября 

продорганы заготовили только по Акмолинской губернии 3,5 миллиона пудов 

хлеба. Казахстан и Сибирь еще оставались хлебным краем, тогда как в 

Поволжье и в других районах России, на Украине начался страшный голод от 

неурожая [11, л.26].  

Голод, охвативший многие районы Северного Казахстана, стал 

закономерным следствием политики «военного коммунизма». О первых 

признаках надвигающегося голода в Казахстане было известно руководству 

страны еще в конце 1920 года, например В. И. Ленин писал в своих записках: 

«Хлеб собирали под метлу. Ничего не осталось. Скотоводам надо помочь. 

Хозяйство разрушено войной. Пропаганда нужна...» [7, с.307].  

Признаки начала бедствия казахстанские руководители 

характеризовались следующим образом: «Земледельческое население, как 

первый свидетель будущего урожая, убедившись, что благоприятных 

результатов от посева ждать не приходится, запасов хлеба или материальных 

ресурсов нет, стало быстро сниматься с постоянного места жительства, 

ликвидируя кое-как остатки хозяйств и обращаться в паническое бегство. 

Появление такого рода беженцев в городах, скопление на железнодорожных 

станциях и беспорядочные перемещения значительных караванов 

переселенцев в разных направлениях по КССР были показателем, что 

неизбежное бедствие началось. Усилились эпидемические заболевания, 

увеличилась детская беспризорность, одновременно с признаками голода 

начала развиваться холерная эпидемия, вскоре дошедшая до угрожающих 

размеров» [12, л.310].  

Ко второй половине 1921 года, по сведениям Акмолинского 

губисполкома, на территории губернии контингент голодающих, как 

беженцев Поволжья, так и местных составил 440 тысяч человек. Так, в 

Акмолинском уезде число таковых составляло 66,5 тысяч человек, 

Атбасарском уезде – 110 тысяч, Кокчетавском уезде – 115 тысяч человек, 

Петропавловском уезде – 150 тысяч человек [13, л.56].   

Города Акмолинской губернии оказались переполнены беженцами 

голодающего Поволжья, которые также проникли в уезды Акмолинской 

губернии.В Кокчетавском уезде свирепствовал страшный голод, имеется 

достаточно сведений, что «население северной, северо-западной и западной 

сторон уезда в целом ряде волостей и селений питается суррогатами, 

состоящими из березовой коры, березовых почек, ивовой коры, лебеды, сена, 
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глины, соломы, и проч. с примесью от четверти до одной восьмой хлеба на 

фунт суррогату. Скот забивался для питания, как гужевой, так и рабочий... 

Достаточно случаев на почве голодовки всевозможных краж скота, хлеба из 

амбаров и мельниц, а также убийств граждан, везущих хлеб, с целью 

воспользоваться им». Как констатируют документальные источники: «В 

настоящее время беднота питается разной сорной травой с примесью одной 

десятой части пшеницы, толкут их и мелят кость для потребления, съедаются 

скотские кожи и всё то, что имеет хотя бы одну сотую часть питательности» 

[4, л.86].  «Население питается исключительно травою, последствием чего 

является опухание, переходящее в голодную смерть, случаев которой 

зарегистрировано немало» [4, л.34].   

Самым страшным явлением голода 1921–1923 годов был факт о 

людоедстве среди местного населения. В связи с этим был издан специальный 

приказ НКВД: «Ввиду наблюдавшихся в районах, пораженных голодом 

людоедства, и в целях борьбы с ним НКВД, НКЗДРАВ предлагает к 

руководству следующие меры борьбы. Лица, обличенные в людоедстве, не 

должны предаваться суду, ни к административному взысканию. Обличенные 

в людоедстве люди как психически ненормальный элемент подлежат 

немедленной изоляции, и передачи органам здравоохранения, где таковые 

находятся до приведения их в нормальное состояние» [10, л.69].   

Для борьбы с голодом были созданы губернские чрезвычайные комиссии 

помощи голодающим (Губпомгол), координировавшие деятельность всех 

органов в этом вопросе. Выправить ситуацию Помголы оказались не в 

состоянии, констатируя ужасающие факты голода. Так, Акмолинская 

губернская комиссия помощи голодающим была организована 23 августа 1921 

года первоначально при Губкоме РКП(б), впоследствии, при Губернском 

исполнительном комитете на основании распоряжения Центральной 

Чрезвычайной Комиссии Помощи голодающим при Киргизии за № 4515 [3, 

л.50].  Первое время в задачи губком Помгола входили: добровольный сбор 

пожертвований среди населения губернии и отправления всего собранного в 

голодные губернии Поволжья. С этого губернская комиссия и начала свою 

работу. Для образования денежного и материального фонда Помгола в 

губернии устраивались периодические одно, двух- и трех-недельники сбора 

пожертвований в пользу голодающих [3, л.50]. В итоге 4 июля 1922 года в 

Акмолинскую губернскую комиссию помощи голодающим Атбасарским 

уездом было сдано 5 пудов, 8 фунтов, 93 доли золота, монетами (246 рублей 

серебром и 9 фунтов 18 золотом). 26 июля 1922 года по Кокчетавскому уезду 

изъято 4 пуда, 13 фунтов, 29 доли золотом и 15 рублей золотых монет [14, 

с.12]. Также, с развитием голода в губернии и с увеличением количества 

голодающих, как беженцев, так и местного коренного населения, явилась 

неотложная необходимость открытия в городах столовых «для кормления 

ничего не имеющего населения». Например, в городе Петропавловске было 

открыто 8 столовых, в г. Кокчетаве – 5, в г. Атбасаре –3, в г. Акмолинске – 3 

столовых. Всего в городах было открыто 19 столовых. В данных столовых 
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ежедневно состояло на довольствии следующее количество голодающих: в г. 

Петропавловске до 5000 человек, в Кокчетаве до 1500 человек, в Атбасаре до 

1250 человек, в Акмолинске до 1000 человек. В Кокчетавском уезде было 

открыто на средства местного населения 30 питательных пунктов, где 

кормилось до 900 человек [3, л.53]. Общее количество голодающих, 

зарегистрированных в губкомиссии, как местных, так и беженцев, в разгар 

голода (январь, февраль и март 1922 года) достигло: Петропавловский уезд – 

150 000 человек, Кокчетавский уезд – 114 000 человек, Атбасарский уезд – 

10000 человек, Акмолинский – 66397 человек. В итоге число голодающих 

составило 440397 человек, то есть почти полмиллиона жителей губернии [3, 

л.53].  

Голод, способствовал возникновению эпидемий таких заболеваний, как 

туберкулёз, тиф, оспа, малярия, холера и другие. Например, в 1922 году в 

Акмолинской губернии заболело тифом 36524 человека, холерой – 4731, 

малярией – 4234, цингой – 1137, дизентерией – 2780 человек [15, л.7]. 

Начальник Акмолинского уездного здравотдела в своём докладе на 

губернском совещании отмечал, что «смертность киргиз от инфекционных 

заболеваний (тифа, оспы, туберкулёза) – огромная». В Акмолинской губернии 

в 1922 году умерло в больницах 8373 человек [16, л.13]. В целом ситуация 

начала улучшаться с конца апреля - начала мая 1922 года, когда центральными 

и губернскими органами начала оказываться материальная помощь 

голодающим. Создавались столовые, питательные пункты, выдавалось 

семенное зерно. 

Значительную помощь в организации питания для голодающего 

населения оказывали иностранные общественные благотворительные фонды - 

европейский фонд Ф. Нансена, английское «Общество друзей» (квакеры) и др. 

Активно действовала на территории губернии (Кустанайской) АРА - 

Американская администрация помощи (ARA), возглавляемая будущим 

президентом США Г.Гувером. Официальная деятельность этой организации 

началась с осени 1921 года. Первоначально помощь оказывалась только детям 

до 14 лет, с весны 1922 года и взрослым. Были организованы 

благотворительные столовые и распределение продуктов питания среди особо 

нуждавшегося населения. В мае 1923 года было официально объявлено о 

прекращении деятельности АРА на территории Советской России, а все её 

структуры свёрнуты через несколько месяцев. Следует отметить роль 

деятельности Крестьянских комитетов общественной взаимопомощи (ККОВ) 

по оказанию социальной помощи местному населению и крестьянству. В 

КАССР комитеты взаимопомощи начали создаваться в сентябре 1921 г. К 

концу года их было организовано около 1000 [17, с.22]. Всего за апрель-

сентябрь 1922 г. организовано 231 комитет в Акмолинской губернии: в 

Петропавловском уезде 21 волостных и 33 сельских комитетов; в Атбасарском 

уезде 26 волостных и 97 сельских комитетов и в Кокчетавском уезде 32 

волостных и 22 сельских комитетов [18, л.76]. В 1924 г. количество ККОВ в 

Акмолинской губернии насчитывалось 1062 [19, л.5об]. Личным составом 



45 
 

крестьянских комитетов являлись беднейшие слои крестьянства как наиболее 

заинтересованные [20, л.188]. Основная деятельность крестьянских комитетов 

общественной взаимопомощи сводилась к распределению поступавших 

продуктов по уездам, например, в Петропавловском уезде собрано было 70287 

руб. и разными продуктами 146 пуд. 12ф., в Атбасарском уезде для 

голодающих детей была открыта столовая, в Кокчетавской уезде собрано 

продуктов на 31150 руб. оцениваемых по ценам довоенного времени [18, л.76].  

 Взаимопомощь крестьянства выражалась изысканием средств на местах 

путем самообложения, процентным отчислением от промыслов общественных 

и отдельных лиц, распределением собранных сельхоз продуктов среди 

нуждающихся, оказывалась материальная помощь. Трудовая помощь 

выражалась в обработке полей необеспеченных инвентарем жителей села и на 

местах оказывалась волостными исполнительными комитетами посредством 

объединения через комитеты крестьянской общественной взаимопомощи. 

Одним из лучших уездных крестьянских комитетов по Акмолинской губернии 

являлся Кокчетавский [19, л.22]. 

Лучшим ККОВ из волостных являлся Рузаевский Кокчетавского уезда, 

который засеял хлеба исключительно для волостных ККОВ 103 десятины и по 

всей волости 203 десятины. Была открыта аптека, которая снабжала 

медикаментами население. Всего по волости было создано 16 крестьянских 

комитетов. Из сельских лучшим ККОВ являлся Ново-Каменский крестьянский 

комитет Петропавловского уезда [19, л.22]. 

Таким образом, природно-климатические явления, как засуха и джут, а 

также интенсивное выкачивание хлеба, мяса и других видов продовольствия 

привели к бедственному положению Акмолинской губернии. Замена 

продразверстки продналогом не улучшила в первые годы нэпа положение 

крестьянства. Сохранялась разверстка на мясо, яйца и другие продукты, 

гужевая повинность. Несмотря на декларирование нового экономического 

курса, методы его проведения оставались по-прежнему насильственными. Для 

разоренного войнами и неурожаем и джутами крестьянского хозяйства и 

казахского аула величина продналога оказывалась непомерной, зачастую она 

не соответствовала реальным возможностям населения и, как и 

продразверстка, исходила главным образом из потребностей в 

продовольствии. Для сбора продналога продолжали использоваться воинские 

части и продотряды. Основной причиной разразившегося голода стала 

продовольственная политика большевиков, завышенные нормы 

продразверсток, а также не оперативность местных органов власти, не 

оценивших размеры наступающего бедствия. Ситуация усугублялась 

неконтролируемым притоком беженцев из голодающих районов Поволжья.  
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ӘОЖ 94(574) 

АШТЫҚТАН АУА КӨШКЕН БОЗДАҚТАР 

 

Салқынбек Д.И. 

ҚазҰАЗУ-нің профессоры, т.ғ.к., Алматы, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Мақалада елімізде орын алған XX ғасырдың 30-жылдарындағы 

зұламат аштықтың салдарынан 1 миллионға жуық халқымыздың басқа 

аймақтарға көшуге мәжбір болған аянышты тағдыры және сол барған 

аймақтардағы көрген қиыншылықтары жан-жақты талданады. 

 

Аннотация. В статье подробно анализируются трагические судьбы около 

1 миллиона наших граждан, вынужденных переехать в другие регионы из-за 
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жестокого голода 30-х годов XX века, произошедшего в нашей стране, и 

трудности, которые они испытали в тех регионах. 

 

Summary. The article analyzes in detail the tragic fate of about 1 million of 

our citizens who were forced to move to other regions due to the severe famine of 

the 30s of the XX century that occurred in our country, and the difficulties they 

experienced in those regions. 

 

Биылғы жылдың қаңтар айында жарияланған «Тәуелсіздік бәрінен 

қымбат» атты мақаласында халқымыздың тарихындағы «ақтаңдақтарды» одан 

әрі зерделеу мәселесін көтерген Мемлекет басшысы Алаш қайраткерлерінің 

тағылымдық істерін одан әрі дәріптеу, мұраларын игеру жұмыстарының 

жалғасын табуды тиіс екенін атап көрсетумен бірге, елімізде орын алған 1921-

1922 жылдардағы аштық қасіретіне байланысты: «Миллиондаған адамды 

қазаға ұшыратып, тірі қалғанын жан сауғалап босып кетуге мәжбүр еткен 

алапат ашаршылықтың алғашқы кезеңі -1921-1922 жылдардағы нәубеттен бері 

100 жыл өтті. Сол зұлматтың кесірінен қырылып қалмағанда, халқымыздың 

саны қазіргіден әлденеше есе көп болар еді. Тарихымыздың осы ақтаңдақ 

беттері әлі күнге дейін жан-жақты зерттелмей келеді»,- деген болатын[1]. 

Мемлекет басшысы өте орынды атап көрсетіп отырғандай жалпы елімізде 

орын алған зұлмат аштық және аштықтың салдарынан өз отанын тастап, бас 

сауғалап жан-жаққа кетуге мәжбүр болған халқымыздың аянышты 

тағдырының тарихы толық зерттеліп, өзінің шынайы бағасын алуы керек. 

Тәуелсіздігіміздің алғашқы жылдары-ақ бұл зұлмат аштықтың себеп-

салдарын зерттеу жөнінде талпыныс жасалып, еліміздің қоғам қайраткерлері, 

депутаттарынан және тарихшы ғалымдарынан құралған арнайы комиссия 

жұмысының қорытындысы жарияланған болатын. Мәселен, 1992 жылы 

желтоқсан айында баспасөз беттерінде Қазақстан Республикасы Жоғары 

Кеңесі төралқасының «Қазақстан орталық атқару комитеті мен ҚАКСР Халық 

Комиссарлары Кеңесінің 1928 жылғы 27 тамыздағы «Бай шаруашылықтарды 

тәркілеу туралы», 1928 жылғы 13 қыркүйектегі «Аса ірі және жартылай 

феодал байларды тәркілеу мен жер аударуға қарсы әрекет жасағаны үшін 

қылмыстық жауаптылық туралы» және 1930 жылғы 19 ақпандағы «Жаппай-

ұжымдастыру аудандарында ауыл шаруашылығын социалистік жолмен қайта 

құруды нығайту жөніндегі және кулактар мен байларға қарсы күрес жөніндегі 

шаралар туралы қаулыларын зерттеу жөніндегі Қазақстан Республикасы 

Жоғарғы Кеңесінің төралқасы комиссиясының қорытындылары мен 

ұсыныстары туралы» қаулысы жарияланған болатын. Қаулыда Қазақстан 

Орталық атқару комитеті мен ҚАКСР Халық Комиссарлары Кеңесінің 

адамдарды көп құрбандыққа және жаппай саяси жазалауға ұшыратқан 

шешімдерінің қабылдануы мен орындалуына байланысты мән-жайларға 

түпкілікті баға беру жөнінде комиссия жасаған қорытындылар мен ұсыныстар 

негізінен мақұлданған болатын. Қаулыда: «Қазақстан бұрын-соңды болып 

көрмеген әлеуметтік тәжірибе жүргізетін алып полигонға айналдырылды». 
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Мұнда «артта қалған халықтардың капитализмге соқпай, социализмге өту 

мүмкіндігі» туралы қатып қалған маркстік жорамалды іске асыруға қылмысты 

әрекет жасалып, ол Қазақстан этностары тіршілігінің дәстүрлі жүйесін 

күйретіп тынды және сайып келгенде, тарихтағы бұрын-соңды болып 

көрмеген апатқа әкеп соқты. 

Қасірет ауқымының ғаламат болғаны сонша, біз оны геноцид саясатының 

көрінісі деп толық моральдық жауапкершілікпен айта аламыз. Мұндай 

анықтама «геноцид қылмысынан сақтандыру және ондай қылмыс үшін 

жазалау туралы» халықаралық хұқықтың қатаң нормаларынан туындайды», 

деп басы ашып айтылған еді. Қаулыда келтірілген мәліметтер, нағыз қайғы-

қасіретті шындықтың бетін ашады. Мысалы, 1928 жылы Республикада ірі қара 

6 миллион 509 мың болса, 1932 жылы соның 965 мыңы ғана қалған; уақ мал 

18 миллион 566 мыңнан 1386-ға дейін кеміген... 1928 жылы 1 миллион 42 мың 

түйе болған болса, 1932 жылы одан қалғаны 63 мың ғана. Ашаршылық 

жылдары республика шегінен тыс жерлерге барлығы 1 миллион 130 мың адам 

көшкен, олардың 676 мыңы біржола кеткен де, 454 мыңы кейіннен 

Қазақстанға қайтып келген. Адам шығыны тіпті сұмдық: «Қазақ елі аштықтан 

және соған байланысты індеттерден, сондай-ақ табиғи өлім деңгейінің үнемі 

жоғары болуынан 2 миллион 200 мың адамынан, яғни барлық қазақ халқының 

49 пайызынан айырылды»[2, 53-54 б. б.]. Яғни комиссия қорытындысы 

бойынша 30-жылдардағы аштықтың себеп-салдары, ауқымы, халқымызға 

тигізген қасіреті және заңдық тұрғыдағы сипаты ап-айқын айқындалған 

болатын. Бірақ, бар жұмыс осымен шектеліп, тұралап қалған еді. 

Жиырмасыншы жылдардың аяғы отызыншы жылдардың бас кезіндегі 

бүкіл Кеңестер Одағында күшейген тоталитарлық әкімшіл-әміршіл жүйенің 

«қызметіне» зер салып қарасақ, елдің барлық аймағында таптық күрес 

ұранымен шаруаларға қарсы бағытталған кең көлемдегі шаралардың 

жоспарлы түрде ұйымдастырылып, іске асырылғанын байқауға болады. Бұл 

шаралар Сталин бастаған басшылықтың БК(б)П Орталық комитетінің қаулы 

қарарларымен қабылдатқызған тап жауы ретінде бай кулактардың (кулактарға 

бақуатты шаруалар тобы жатқызылды. Д.С)  шаруашылықтарына қарсы күрес, 

күштеп ұжымдастыру, тап күресін күшейту, колхоздар мен совхоздардағы 

шаруашылық дербестігінен айыру, жеке меншікке қол сұғу сынды 

әрекеттерінен көрініс тапты.  

Осы қабылданған партиялық қаулы-қарарларды жүзеге асыру үшін 

тікелей Сталиннің бұйрығымен күштік құрылымдарының ірі лауазымды 

өкілдерінен тұратын арнайы комиссия құрылып, аса құпия түрдегі «ерекше 

қаулы» қабылданады. Қаулыда ОГПУ секілді   күштік құрылымдардың санын 

арттырып, 1929-1930 жылдары бюджеттің есебінен оның штаттық құрамын 

700-800 адамға көбейту, ОГПУ-дың қажетті операцияларды жүзеге асыру 

үшін оны барлық керек-жабдықтарымен қамтамасыз ету, ауыл 

шаруашылығындағы социалистік қайта құруларға қарсылық көрсеткен бай-

кулак элементтеріне қарсы жазалау шараларын күшейту мақсатында ОГПУ-ға 

сотсыз, тергеусіз жазалау шараларын жүргізуге құқық беру және жазалау 
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шараларын іске асыру үшін Сібірде, Қиыр Сібірде қосымша лагерлерді ашуға 

қаржы бөлу мәселелері айтылған болатын.  

Сонымен қатар, ауыл шаруашылығындағы социалистік қайта құруларды 

кең көлемде жүргізу және кулактардың қарсылығын біржолата еңсеру 

мақсатында осыған дейін қолданылып келген жерді арендаға алу және ауыл 

шаруашылығындағы жалдамалы еңбекті пайдалану жөніндегі заңдардың күші 

жойылды. Кулактардың барлық құрал-саймандары, тұрғын-жайлары, өндіріс 

жабдықтары, астық өнімдері тәркіленіп, олар үш деңгейге жіктелді. Бірінші 

деңгейге концлагерлерге қамалатын кулактардың белсенді тобы жатты. 

Екінші деңгейге КСРО-ның түкпір-түкпіріне жер аударылатындар 

жатқызылса, үшінші деңгейге өз жерлерінде қалдырылған, колхоздардан тыс 

жерлер берілген кулактар жатқызылған болатын.  Ауыл шаруашылығындағы 

кулактарды тап ретінде жою жөніндегі арнайы құрылған комиссияның шешімі 

бойынша 60 мың адам лагерлерге қамалса, 150 мың шаруашылық басқа 

аймақтарға көшірілуге тиіс болды. Оның ішінде Қиыр Солтүстікке 70 мың 

отбасы, Сібірге 50 мың отбасы, Оралға 20-25 мың отбасы және Қазақстанға 

20-25 мың отбасы көшірілді. Осы шаралармен айналысатын ОГПУ-дың 

құрылымдарына тиісті кезек күттірмес  көмек көрсету жөнінде жергілікті 

партия, кеңес органдарына қатаң түрдегі нұсқаулар берілді. 

Бүкіл Кеңестер одағын қамтыған ауыл шаруашылығында осындай 

«дүрбелең» туып жатқанда «іздегенге сұраған» дегендей осыған дейін де қазақ 

ауылдарына шабуыл жасауға дайындалып жатқан Голощекиннің айы оңынан 

туып берді. Қазақ ауылдарында социалистік құрылысты жүргізудің негізгі 

үлгісі ретінде жаппай ұжымдастыруды жақтаған ол «Қазақ ауылы Октябрь 

лебін сезінген жоқ», «Қазақ ауылдарында Кеңестік билік жоқ», «Орыс 

кулактары жеткілікті дәрежеде әлсіреді, ал қазақ байына ешкім тиіскен жоқ» 

деумен қазақтың байырғы көшпелі мал шаруашылығына қарсы соғыс 

жариялап, қазақ халқын орны толмас қайғы-қасіретке ұшыратқан үлкен 

дүрбелеңді бастап кетті. Ол 1929 жылы 24 қаңтар күні БК(б)П Орталық 

комитетінің хатшысы Кагановичтің атына аса құпия түрде жазған хатында: 

«Кеңес өкіметінің және партияның ауылды кеңестендіру, бай және кулактарға 

қарсы күрес шараларымыз бай-кулактардың қарсылығын тудырып, олар 

террористік әрекеттер жасап жатыр. Сондықтан оларға қарсы қатаң жазалау 

шараларын күшейту керек»-дей отырып, «РКФСР Әділет Халық 

комиссариаты революцияға қарсы және террористік істерді Москваға жіберуді 

талап етеді. Ол істерді ол жаққа жібергенде үш аптадай уақыт кетеді. 

Сондықтан бұл істерді қарауда Қазақстанға ерекше жағдай жасап, өзінде 

қарауға рұқсат беруіңізді сұраймын» деген болатын. Қазақтың ұлтжанды 

қайраткерлеріне және қазақстанның барлық аймағын қамтыған шаруалар 

көтерілісіне қатысты жиырмасыншы жылдардың аяқ кезінен-ақ басталған 

қатаң жазалау шараларының кеңінен жүргізілгеніне назар салып қарасаңыз, 

Орталықтан Голощекиннің өтініш хатына қандай мағынада жауап келгенін 

шамалауға болады. 
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1929 жылдың бас кезінен бастап Қазақстанның барлық аймақтарында 

күрделі жағдай қалыптасты. Бұл күрделі жағдай, саяси тұрғыдан алғанда Алаш 

қайраткерлерінің әртүрлі жалалармен жаппай қуғын-сүргінге ұшырап, 

қамауға алына бастауынан көрінсе, әлеуметтік-экономикалық тұрғыда 

Голощекиндік бассыздық саясаттың салдарынан қазақ ауылдарын жайлаған 

алапат аштықтан көрінеді. 

Сталин бастаған Орталық басшылары жаппай ұжымдастырудың 

барысында ауыл шаруашылығында қалыптасып отырған күрделі жағдай 

жөнінде хабардар болды. Мемлекеттік арнайы құрылымдардың мәліметтерін, 

хабарламаларын, партиялық есептерді айтпағанның өзінде 1929 жылдың бас 

кезінен бастап, Сталин мен Калининнің атына ауыл шаруашылығында болып 

жатқан заңсыздықтарға байланысты 90 мыңға жуық шағымдар келіп түскен. 

Бірақ адам баласын жарқын болашаққа жетелейтін «ізгі қадамдар» жолындағы 

болар болмас адам шығынын заңды құбылыс деп есептеген көсем оған бола 

басын қатырып та жатпады. Социализм тереңдеген сайын «тап күресі» 

шиеленісе түседі деген қағиданы басшылыққа алған пролетариат көсемі үшін 

құрбан болған миллиондаған адамдардың қаңқа сүйегінен социализмнің ірге 

тасын бекіте түсу заңдылық болып есептелді. 

Голощекиндік тоталитарлық әкімшіл-әміршіл саясаттың салдарынан 

болған еліміздегі күштеп ұжымдастырудың зардабынан халқымыз үлкен 

қайғы-қасіретті басынан өткерді. Еліміздің өз ішінде халық аштықтан жаппай 

қырылып жатқанда, аштықтан азық іздеп өзге республикаларға ауа көшкен 

халықтың бір бөлігі де өте ауыр жағдайды бастарынан өткерді. Мәжбүрліктен 

өз елін тастап ауа көшкен босқындардың тағдыры өте аянышты болды. 

Аштықтан қайтыс болған олардың басым бөлігіне туған жердің топырағы да 

бұйырмады. Қазақтардың шекаралас республикаларға және шет 

мемлекеттерге үдере көшуінің себебі жөнінде Голощекин өзінің Сталинге 

жазған хаттарында: «Күштеп ұжымдастырудан, күштеп астық дайындаудан, 

халықтың қолындағы күн-көріс малын колхозға тартып алудан, күштеп ет 

дайындаудан халық аштыққа ұшырап, көшіп жатыр» деген жоқ. Қайта 

керісінше, істің түпкі мәнін қасақана теріс бұрмалап, «контрреволюцияшыл-

ұлтшыл элементтердің колхоздастыруға қарсы әрекеттерінен», «шиеленіскен 

таптық күрестегі бай-атқамінерлердің арандатуынан», «Бай-кулактардың 

қолдарындағы малдарынан айырылғысы келмей қарсылық көрсетуінен» 

туындап отыр деп жазды. 

Отызыншы жылдардағы Голощекиндік зұлмат аштықтың салдарынан 

қазақтардың басым бөлігі Қытай мемлекетінің территориясына ауа көшті. Бұл 

көш 1929 жылдың аяқ кезінен-ақ басталып, 1930 жылы жаппай сипат алды. 

ОГПУ-дың толық емес мәліметтеріне қарағанда 1930 жылы 34 977 

шаруашылық көшкен болса, 1931 жылы 45 000 шаруашылық Қытай жеріне 

көшуге мәжбүр болған. 

Өз жерін тастап ауа көшкен халықтың әлеуметтік құрамы мынадай 

болды: 1929 жылы Қазақстанның шекаралық аудандарынан Қытайға 

көшкендер:  
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                           Бай шаруашылықтары – 123, барлығы 739 адам. 

                           Орта шаруашылықтары – 128, барлығы 474 адам. 

                           Кедей шаруашылықтары – 165, барлығы 632 адам. 

                           Барлық шаруашылық 416, 1.845 адам.  

 

1930 ж.              Бай шаруашылықтары – 529, барлығы 1.047 адам. 

                           Орта шаруашылықтары – 1315, барлығы 3.028 адам. 

                           Кедей шаруашылықтары – 1634, барлығы 4.365 адам. 

                          

                           Барлық шаруашылық – 3.478, барлығы 8.440 адам.  

 

1931 ж.              Бай шаруашылықтары – 291 

                           Орта шаруашылықтары – 805 

                           Кедей шаруашылықтары – 1003 

                           Барлық шаруашылық 2.099  

Батыс Қытайдың Іле округындағы КСРО-ның консулы Лозовский 1933 

жылы қазан айында Голощекиннің атына жазған хатында Қытайдың Іле 

округында 1931 жылдан бері Қазақстаннан көшіп келген қазақтардың саны 20 

мыңға жеткенін, қазіргі уақытта оларды кері қайтару жөніндегі жұмыстар 

жүргізіліп жатқанын хабарлаумен қатар, Қытай жеріне көшіп келген 

қазақтардың негізгі бөлігі кедейлер, кешегі колхоз мүшелері екенін, олардың 

қолдарындағы бар дүние-мүліктерін Қытайлардың тартып алғандығынан кері 

қайтуға ешқандай да мүмкіндіктері жоқ екенін ескеріп, қазақтарды кері 

қайтаруға Қазақстан үкіметі дереу арада қаржы бөліп, шара қолданады деп 

үміттенемін деген болатын. 

Ашыққан халықтың екінші толқыны шекаралас Ресей Федерациясының 

территориясына қарай ағылды. 1932 жылы ақпан айында БК(б)П Батыс Сібір 

өлкелік комитетінің хатшысы М. Зайцев, Голощекинге жазған хатында Батыс 

Сібір аймағына Қазақстаннан ауа көшіп келген қазақтардың хал-жағдайы 

жөнінде мынадай мәліметтерді жеткізген болатын. «1931 жылдың күзінен 

бастап Қазақстаннан Батыс Сібір территориясына қазақтардың қашуы жиіледі. 

Кейінгі кезде бұл жаппай сипат ала бастады. Олардың басым бөлігі кедейлер. 

Қаша  көшудің ауқымы қаншалықты екенін мына сандық мәліметтерден 

көруге болады. Қазақстанмен шектес бір ғана Славгород ауданына 10 000 

қазақ келді. Олардың 6000-ға жуығы қалада және қаланың төңірегінде жүр. 

Олар қаланың шеткі аудандарына, бос үйлерге орналасып алған. Баспанаға 

қолы жетпегендер көшеде түнеуде. Ешқандай да жұмыстары, дүние-мүліктері 

жоқ олар аштан өлуде. Олардың арасында әртүрлі жұқпалы аурулар тарап 

жатыр. Славгородтағы аудандық мекемелерге келген қазақтар, балаларын 

сонда тастап кетіп жатыр. Балалар үйі лық толған. Өзіміздегі азық-түлік 

қиыншылығына байланысты аш қазақтарға көмектесуге мүмкіндігіміз жоқ. 

Қазақтардың біздің аймаққа қарай көшуіне қарсы шұғыл шаралар 

қолданыңыздар, оларға қажетті көмек көрсетіңіздер». 
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Қазақстанның батыс аймағынан Еділ бойына көшкен қазақтардың 

жағдайы да осыған ұқсас болды. Мәселен, 1932 жылы 8 наурызда болған 

БК(б)П Орта Волга өлкелік партия комитетінің мәжілісінде Еділ бойына 

жаппай қоныс аударған қазақтардың жағдайы қаралды. Ресейдің Елек, Петров, 

Каширин аудандары мен Орынбор қаласының төңірегіне көшіп барған 

қазақтардың саны 50 мың адамға жеткен. Оларды қамтыған аштықтан, 

жұқпалы аурулардан өлген адамдардың саны мыңдап саналды. Осы мәжілісте 

Орал Волга өлкелік партия комитетінің хатшысы В. Шубриков ашыққан 

қазақтарға азық-түлік көмегін көрсету үшін өлкелік атқару комитетінің 

Орталық шаруашылық ұйымдарына бірнеше рет хабарлағанына қарамастан 

ешқандай жауап келмей отырғанын мойындауға мәжбүр болды. Орталық 

комитетке ашыққандарға көмек көрсету үшін қоғамдық асханалар ашу 

қажеттігін айтып 1,5 мың тонна нан, шай, қант сұраған болатын. 1932 жылы 

27 маусым күні Самара қаласынан О. Исаев Голощекинге былай деп жеделхат 

жолдады: «Станцияларда нан сұрап, ашығып жүрген адамдар өте көп. Азық-

түлік көмегінің қайда кеткені түсініксіз. Бюрода азық-түлік көмегі мәселесін 

қарауыңызды өтінемін». 

 Орта волга аймағына бас сауғалап ауған қазақтарды кері қайтару үшін, 

сол аймаққа барған С. Меңдешов Ф. Голощекиннің және Халық Комиссарлар 

Кеңесінің төрағасы О. Исаевтің атына жазған баяндама хатында ол жаққа 

барған қазақтардың жағдайының өте ауыр екенін, тұрғын жайсыз, тамақсыз, 

киімсіз қалған қазақтар арасындағы өлім-жітім күннен-күнге көбейіп 

отырғанын және қазақтарды кері қайтару жөніндегі жұмыстар жүргізіліп 

жатқанын баяндаумен қатар, қазақтардың жағдайының одан сайын 

ауырлауының тағы бір себебі ретінде жергілікті ұлы державалық шовинистік 

саясат пен тұрпайы бюрократиялық қатынастан екенін атап көрсетеді. Бұл 

аймақтарда жекеленген шаруашылық басшыларының және партиялық, 

кеңестік ұйым басшыларының қазақтарға деген шовинистік көзқарасынан 

қазақтарға асханаларға, клубтарға кіруге тыйым салған. Арзан жұмыс қолы 

ретінде пайдаланып, қажетті қаржыларын бермеген. Қазақтарды ұрып-соғу, 

өлтіру оқиғалары жиі-жиі орын алып отырған. Қазақтардан деревняларға 

келуге, көшеде жүруге тыйым салған. Қазақтарға қарсы бағытталған ұлы 

державалық шовинистік сорақы бұндай әрекеттердің Батыс Сібір өлкесінде де 

орын алғанын Батыс Сібір аймақтық прокуроры да өз ресми баяндамасында 

келтірген болатын. 

Аштықтан ауа көшкен қазақтардың үшінші легі көрші Орта Азия 

Республикаларына қарай ағылды. Толық емес мәліметтер бойынша 1931-1932 

жылдары Қырғызстанға 100 мыңдай, Өзбекстанға 50 мыңдай, 

Қарақалпақстанға 20 мыңнан аса адам қоныс аударған. Аш-жалаңаш барған 

бұлардың да жағдайы өте ауыр болғаны белгілі. Бас сауғалап Иран, Монғолия, 

Ауғанстан асқан қазақ көшінің саны да аз емес еді. 

Аштықтан бас сауғалап жан-жаққа үдере көшкен қазақ көшін «бай-кулак 

элементтерінің үгіт-насихатына», «контрреволюциялық-ұлтшыл» күштердің 

қарсылығынан туындап отыр және көшіп кеткендердің басым бөлігі бай-
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кулактар деуден жағы талмаған Голощекин көшкен халықты кері қайтару үшін 

партия, кеңес қызметкерлерін аймақтарға жіберуге мәжбүр болды. Өйткені 

мемлекетке астық, ет өнімдерін беретін шаруашылықтардың орны опырайып 

қалған болатын. Көшіп кетіп жатқандардың басым бөлігі бай-кулактар деген 

Голощекиннің көпірме сөзін БК(б)П Батыс Сібір өлкелік комитетінің хатшысы 

Р. Эйхе тікелей Голощекиннің өзіне жазған мына хатында: «В письме от 20-го 

марта Вы пишите, что откочевки начелись не только в этом году и что 

откочевавших нельзя считать каким то голодобешенцами. Нам кажется, что 

Казак Крайком очевидно неправильно информирован своими местными 

организациями, если он считает, что то, что имеет место в этом году в чести 

откочевок, в какой нибудь степени можно сравнить с тем, что бывало  в 

прежние годы. В этом году не только в районы, прилегающие к Казахстану, 

перекочевали тысячи хозяйств, но даже в таких отдельных районах, как 

Новосибирск и др, появились откочевавшие из Казахстана казаки. 

Несомненно, что среди откочевавших бай-кулаки вели и ведут 

контрреволюционную работу – это не новость. Весь вопрос только в том, 

почему в этом году контрреволюционная работа бая-кулака было столь 

успешно, что ему удалось сбить тысячи бедняцко-средняцких хозяйств» деп 

жоққа шығара отырып, Голощекиндік түлкі-бұлаңның бар сыры жөніндегі 

шындықты ашып айтқан еді. 

1932 жылы 19 ақпан күні Өлкелік партия комитетінің мәжілісі болып, 

онда көшіп кеткендер жөнінде мәселе қаралады. Мәжілісте сөйлеген 

Голощекин істің мәнін тағы да бұрмалап, Орта Азия Республикаларына көшіп 

кету байлар мен ұлтшылдардың социалистік құрылысқа қарсылығынан болып 

отырған іс, оларға  Орта Азия Республикаларындағы ұлтшылдар мен байлар 

көмектесіп отыр, барлық ұйымдық жұмысты Ташкентте шоғырланған 

ұлтшылдар мен топшылдар атқарып отыр деумен мынадай қаулы 

қабылдатқызады: «БК(б)П ОК Орта Азия бюросынан байлар және олардың 

басшыларының жетегіндегі кедейлер мен орта шаруаларды олардан бөліп 

алып, қазақстанға ерікті түрде қайтаруға жәрдем сұрау. Кеңестік мекемелерді 

және Қазақстандық Жоғары оқу орындарын ұлтшыл және топшыл 

элементтерден тазартып, партиялық жауапкершілікке тарту». Осы қаулыдағы 

белгіленген іс-әрекеттерді жүзеге асыру және Орта Азия бюросымен келіссөз 

жүргізу үшін Ташкент қаласына Кахиани іс сапарға жіберілді. 

Көшіп барған қазақтарды кері қайтару жөніндегі Голощекиндік 

әпербақандық көр-соқыр саясатты түсінген БК(б)П Орталық комитеті Орта 

Азия бюросы 1932 жылы 28-наурызда Бауман, Ф. Ходжаев, Лепа, 

Серғазиевтардың қатысуымен болған мәжілісінде «Көшіп келген қазақтарды 

Қазақстанға қайтару туралы» мәселе қарап, ерекше шешім шығарады. Ол 

шешімде: қазақтарды кері қайтару ісінде тұрпайы әрекеттердің (еріксіз, 

күштеп қайтару) орын алып отырғандығы және қазақтардың кері көшуі 

түсіндірме жұмыстарынан кейін ерікті түрде жүру керектігі айтылған болатын 

(Ескерту: Мақалада Қазақстан Республикасы Президентінің мұрағатынан 

алынған мәліметтер пайдаланылды). 
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Мыңдаған қазақтар барған жерінен де пана таппай, өз туған жеріне кері 

қайтуға мәжбүр болды. Бірақ Қазақстан үкіметі оларға қол ұшын беруге 

дәрменсіз болатын. Ары-бері сеңдей сапырылысып аштан өлген миллиондаған 

қазақтың өлі денесі жан-жақта шашырап көмусіз жатты. 1930-1933 жылдары 

қазақ халқын жаппай ашаршылық қамтыған кездің өзінде де орталыққа 

Қазақстаннан астық, ет өнімдерін дайындап жіберу тоқтаған жоқ. Бұны біздің 

халқымызға қарсы тікелей жасалған геноцид демей не деуге болады? 

Алдағы уақытта өз отанын тастап шет аймақтарға, ауа көшуге мәжбүр 

болған 1 миллионнан астам халқымыздың қилы тағдыры жөнінде іргелі 

зерттеу жұмыстары жүргізіліп, лайықты тағзым жасалуы тиіс деп есептейміз.  
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Мақалада Қазақстандағы 30-шы жылдардағы ашаршылық мәселелері 

қарастырылады, мәселені зерттеудегі даулы мәселелерге назар аударылады. 

 

В статье рассматриваются вопросы голода 30-х годов в Казахстане, 

обращается внимание на спорные вопросы в изучении проблемы. 

 

The article deals with the famine of the 30s in Kazakhstan, draws attention to 

controversial issues in the study of the problem. 

  

До сих пор в исторической памяти казахского народа ноет непреходящая 

боль от голода 30-х годов и его последствий в истории казахского народа. В 

результате этой страшной трагедии казахи потеряли более 40% своей 

численности. Хотя здесь надо указать, что цифры у разных авторов разнятся. 

Д.и.н., профессор К. Алдажуманов, изучая вопрос голода в Казахстане 

указывал, что в Казахстане к началу 30-х годов проживало 5,5 млн человек, в 

результате голода погибло 2,2 млн человек, из них 1 миллион 750 тысяч   

казахи. Ученый пишет, что эти материалы хранятся в архивах бывшего КГБ и 

подтверждаются материалами Верховного Совета СССР) [1].  
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В решениях кремлевской власти предусматривалось перевести на 

оседлость кочевые и полукочевые народы СССР, к которым отнесли   казахов, 

киргизов, калмыков, якутов, бурятов, тувинцев.  Но нигде, кроме Казахстана, 

случаев массовой смерти от голода в процессе перехода на осёдлость не было 

зафиксировано. Такое произошло только в Казахстане указывает историк.  

Казахи выступили против нечеловеческой политики Советского 

государства и трагических последствий коллективизации. Однако четкую 

картину событий воспроизвести трудно, т. к. по признанию самих органов 

НКВД, в ходе подавления крестьянских выступлений 1929–1933 гг. многие 

документы были уничтожены [1].    

Историческая память казахского народа массовый голод в КазССР 

связывает с именем первого секретаря Казкрайкома Ф.И.Голощекина, 

который возглавил республику с октября 1925 г. по решению Оргбюро ЦК 

РКП(б) под руководством Лазаря Кагановича, при полной поддержке со 

стороны секретаря ЦК РКП(б) Иосифа Сталина [2].        

Свое руководство краем Голощекин начал с «советизации казахского 

аула». Он понимал эту кампанию, как борьбу с казахским байством, власть и 

влияние которых среди кочевых казахов была еще незыблема, начал с 

конфискации их имущества, чтобы лишить их материальной базы и 

экономического влияния в обществе. По его замыслу вместо зажиточных 

слоев населения власть в ауле должна была представлять аульная беднота с 

иным социально-политическим сознанием, чем байство, поскольку с 

негратмотным шаруа власти представлялось легче перевести кочевое и 

полукочевое казахское население на осёдлость, и, таким образом, достичь 

своих целей. При следует отметить, что идея Ф. Голощекина о советизации 

казахского аула уходит в общую политику Советского государства по 

отношению к кочевым и полукочевым народам, намеченную еще в 20-е годы. 

Так историк Ф.Л. Синицин ссылаясь на исследования советских авторов 

по данной проблеме пишет, что решения, касающиеся постепенного перевода 

кочевников на оседлый образ жизни, были приняты на уровне центральных 

властей - 29 июня 1920 г. ЦК РКП(б) постановил, что «кочевые хозяйства 

должны быть обеспечены не только кочевьем, но и пашней, обеспечивающей 

переход к оседлому положению», 10 мая 1923 г. ВЦИК утвердил «Положение 

о землеустройстве в кочевых и полукочевых районах Туркестанской АССР», 

17 апреля 1924 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли декрет «О землеустройстве 

кочевого, полукочевого и переходящего к оседлому хозяйству населения 

Киргизской АССР», а 23 марта 1925 г. был принят новый документ — «О 

землеустройстве кочевого, полукочевого и переходящего к оседлому 

хозяйству населения Калмыцкой автономной области», в котором 

подчеркивалась необходимость ускорения процесса перевода кочевых 

хозяйств к оседлости.  

В 1920-е гг. ни у центральных, ни у местных властей не было четкого 

видения решения вопросов, связанных с наличием в СССР «кочевой 

цивилизации». Они понимали, что «кочевые» регионы необходимо 
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советизировать, но как точно это сделать — представление было 

расплывчатым. По этой причине в первое десятилетие советской власти 

политика в отношении «кочевых» народов проводилась в «спокойном» 

режиме. Меры властей в основном заключались в попытках советизации 

кочевников без перевода на оседлость. Полный и окончательный переход к 

оседлости кочевников «имелся в виду» как далекая, «идеальная» цель. 

Результаты процесса советизации кочевий были фрагментарными и 

противоречивыми, пишет Синицин. Если в Бурятии или Калмыкии что-то 

удавалось делать, то на обширных пространствах Казахстана кочевники 

оставались вне поля внимания власти. Окончательное «подчинение» 

кочевников государству было достигнуто только в процессе форсированного 

перевода их на оседлость и коллективизации в 1930-х гг. [3, с.127-138].        

Приехав в Казахстан Голощекин, провозгласил свою главную идею: «Я 

утверждаю, что в нашем ауле нужно пройтись с «Малым Октябрем». 

Экономические условия в ауле надо изменить. Нужно помочь бедноте в 

классовой борьбе против бая, и, если это гражданская война, мы за нее» [4].  

Академик М. Козыбаев, раскрывая политический портрет Голощекина, 

отмечает следующие моменты: 

1. Голощекин в течение восьми лет пытался осуществить политику 

«Малого Октября» в убеждении отсутствия революционных преобразований 

в казахском ауле. 

2. Объективное свойство скотовода, кочевой образ жизни пытался 

теоретически обосновать как бытовую привычку казахов, от которой их легко 

отучить при помощи определенных мер. 

3. Обосновал теорию о том, что процесс перевода кочевников к оседлости 

не может осуществляться без жертв. 

4. Выдумал положение о том, что при переводе экстенсивного 

скотоводческого хозяйства на, более высокий уровень общественного 

развития сокращение поголовья скота является объективной 

закономерностью. 

5. Пытался формировать мнение о том, что уровень развития Казахстана 

ничем не отливается от такового в Союзе, отсюда вытекает, что в республике 

нет никаких особенностей, которые необходимо было бы учитывать при 

строительстве социализма. 

Данная теоретическая база необходима была ему для того, чтобы 

установить высокие темпы коллективизации в крае. 

6. Голощекин следовал теоретическому заключению Сталина о том, что 

во время преобразований, особенно в условиях аула, когда происходит ломка 

полуфеодальных производственных отношений, «классовая борьба на 

высоком уровне неизбежна». Тем самым он дал теоретические обоснования 

имеющим место репрессивным мерам. 

7. Казахских коммунистов он делил на три группы: первая - национал- 

уклонисты, которые не восприимчивы ни к каким воспитательным мерам, 

неисправимы, а потому непригодны для использования в строительстве 



57 
 

нового общества; вторая - хамелеоны, которые в зависимости от обстоятельств 

меняют политическую окраску; третья группа - это те, которые стремятся за 

все допущенные ошибки привлечь к ответственности одного Голощекина [4].   

Поэтому влиятельных казахов-коммунистов, протестовавших против 

разрушения веками налаженного хозяйства, он объявил националистами и 

разгромил их, заручившись поддержкой Сталина. Уже в 1926 г. в «национал-

уклонизме» были обвинены С.Садвакасов и С.Ходжанов. Гонениям 

подверглись С.Сейфуллин, М.Мурзагалиев, С.Мендешев и другие. Многие из 

них были выселены из республики в 1927–1929 гг. Ж. Султанов, С. 

Садвакасов, Ж.Мынбаев сняты со своих постов.  

В конце 1928 г. начались первые аресты политических противников 

Голощекина. Вслед за партийными оппонентами настал черед национальной 

интеллигенции. Против виднейших казахских литераторов, публицистов и 

просветителей - А. Байтурсынова, М. Жумабаева, М. Дупатова, Ж. 

Аймауытова и других началась газетная травля. Через два года были 

арестованы М.Тынышпаев, Ж.Досмухамедов, К.Досмухамедов и др. 

Духовный цвет нации был уничтожен.  

Над верующими надругались, закрыв все мечети и медресе. Фактически 

устранив оппозицию в Казахстане, Голощекин начал претворение в жизнь 

своей идеи «Малого Октября» [4]. 

В 1926–1927 гг. был осуществлен передел пахотных и пастбищных 

угодий. Это кампания очень обострила   обстановку в ауле. Вопрос о 

перераспределении пахотно-пастбищных территорий обсуждался на V и VI 

Всеказахской конференциях РКП(б) (1925, 1927 гг.). И если вначале 

распределение земли предусматривалось по национальному признаку, то 

позже – по классовому. 

По указанию И.Сталина было разрешено использовать чрезвычайные 

меры в ходе хлебозаготовок. Ф.И. Голощекин направил в села 4800 

уполномоченных, 31 тыс. крестьян были подвергнуты репрессиям, 277 

крестьян были расстреляны [5]. 

Следующим шагом стала конфискация имущества крупных баев-

скотовладельцев с выселением их вместе с семьями за пределы районов 

проживания. 27 августа 1928 года было принято совместное решение КазЦИК 

и СНК КазССР «О конфискации байских хозяйств». К этой категории 

относили «крупных баев скотоводов и полуфеодалов», которые сохранили 

полуфеодальные, патриархальные и родовые отношения, своим 

имущественным и общественным влиянием препятствуют советизации аула». 

13 сентября этого же года «Об уголовной ответственности за 

сопротивления против конфискации и ссылки особо крупных баев и 

полуфеодалов». Намечалось конфисковать имущество и скот около 700 

хозяйств.   

Следует отметить, что политика давления на зажиточных крестьян была 

характерна не только для Казахстана, но и для всего Советского государства. 

Согласно данным в Казахстане, конфисковали скот в 699 хозяйствах, хотя на 
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деле эта цифра выше. К примеру, в Акмолинском округе вместо плановых 46 

хозяйств, конфисковали более 200 хозяйств. В Петропавловском округе 

вместо 34 конфисковали 102 хозяйства. Конфискованный скот в количестве 

145 тысяч голов передали беднякам.  

В целом по республике было у баев было изъято 144 474 голов скота (в 

переводе на крупный) [6]. 

Раскулаченные казахские феодалы выселялись в другие регионы 

Казахстана и за пределы республики. Решение выносилось на местах на 

собраниях аульной бедноты. К примеру, «… 1928 год 27 сентября, мы, 

нижеподписавшиеся трудящиеся аула №7 Карабутакского района обсудив 

действия баев аула №7 Карабутакского района Кийсыкова Улжая, Палванова 

Кадырбергена и прихвостника этих баев Сесикенова Жанузака и установив, 

что вышепоименнованные баи до сих пор господствовали (экономически и 

политически) над бедняками своего аула, эксплуатировали труд батраков и 

издевались над ними, - составили настоящий приговор: врагов трудящихся, 

баев Кийсыкова Улжая и Палванова Кадырбергена согласно декрету КазЦИКа 

выселить в ссылку, конфисковать все имущество у них, и одновременно 

выселить с ними же прихвостника баев и являющегося их правой рукой, 

продававшегося баям Сесикенова Жанузака» [7].  

Главной своей целью Советское правительство считало ускоренную 

индустриализацию, средства для которой должен был дать аграрный сектор 

экономики.   Традиционное хозяйство, опирающееся на частное владение 

землей и скотом, не могло в короткие сроки дать необходимые средства. 

Поэтому в конце 20-х годов был взят курс на коллективизацию. Создание 

системы коллективных хозяйств (колхозов) с полным отчуждением крестьян 

от средств производства и распределения результатов этого производства. 

Казахстану была уготовлена особая роль. Богатые природные ресурсы 

предусматривали создание здесь крупной индустриальной базы, однако 

рабочая сила должна была быть перемещена сюда извне, из центральных 

регионов России и Украины. Казахи, как кочевники и скотоводы не 

вписывались в будущую систему «социалистического Казахстана». Именно 

поэтому Голощекин с согласия Сталина выбрал те методы коллективизации, 

которые не могли не вызвать полный развал казахского хозяйства и 

фактическое вымирание целого народа. Так, был взят курс на 

широкомасштабный геноцид. 

Исходя из этого, отрицать намеренность действий Советской власти по 

поводу геноцида казахского народа при всем желании невозможно. 

В 1929 году советизация казахского аула была в основном завершена и 

тем самым была подготовлена почва для массовой коллективизации, решение 

о которой было принято на XV съезд ВКП(б) в декабре 1927 г. При этом 

коллективизация должна была быть проведена в кратчайшие сроки, к весне 

1932 г. сельскохозяйственный сектор экономики СССР должен был стать 

коллективно-колхозным. 
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Коллективизация проводилась насильственными методами, 

форсированными темпами без учета особенностей жизни коренного населения 

и привела к разрушению векового уклада жизни. В ответ власть получила 

1929–1931 гг. волну вооруженных выступлений.   На территории республики 

имели место 372 массовых восстания.  В сентябре 1929 г. восстание начались 

в Тактакупыре в Каракалпакии, в Батпаккаре Кустанайского округа, в 

Сузакском районе Сырдарьинского округа, в Иргизе Актюбинского округа, в 

Сарканде Алма-Атинского округа. Крупным очагом народного недовольства 

с февраля по май 1930 г. стал Семипалатинский округ. Восстание в Батпаккаре 

Тургайской области было квалифицировано как бандитско-басмаческое. 

Одним из крупных восстаний было Сузакское, где были убиты руководители 

района. А Каракумское восстание власти подавили силами Красной армии. 

Поголовно были истреблены шаруа, восставшие весной 1931 г. 

в Абралинском, Чингистауском и Чубартауском района [8].  

Последствия политики агрессивной коллективизации привели к 

массовому голоду на территории СССР, особенно в Казахстане голод принял 

крайне тяжелые формы.  

Валерий Михайлов в 1990 г. опубликовал книгу «Хроника Великого 

Джута», в которой собраны документальные источники по теме голоде в 

Казахстане. Без содрогания книгу невозможно читать. Автор, ссылаясь на 

исследования казахстанских историков Б.Тулепбаева и В Осипова пишет: 

«Особенно тяжелым было положение детей. Сироты умирали от голода 

десятками тысяч… В Актюбинске, к примеру, от истощения и дизентерии 

весной и летом 1932 г. погибли: в мае – 175 человек, в   июне - 208, в июле – 

320, в августе – 450. И это в городе, который едва ли насчитывал в ту пору 15–

20 тысяч жителей. В книге приведены воспоминания Я.Лутовинова из 

Осакаровки Акмолинской области: «Целыми семьями умирали. А трупы 

зимой штабелями складывали и снегом до весны присыпали, потому как сил 

не было у людей долбить мерзлую землю… А вши на нас кишмя кишели… 

Если бы не врач Кох, ни одного человека тогда не выжило бы…» [9].  

Подобного рода примеры были повсюду. В архивах сохранилось письмо 

политических ссыльных Павлодара в Президиум ЦИК СССР по вопросам 

голода в Павлодарском округе. Они пишут, что не могут оставаться 

безучастными зрителями голода в Павлодарском округе и вынуждены 

обратиться к Правительству страны. «В течение примерно полутора месяцев в 

Павлодар стекаются из районов голодные, опухшие и одетые в лохмотья люди, 

преимущественно казахи. Город наводнен ими. Развелось невероятное 

нищенство… Ходят голодные всех возрастов: молодые, старые, дети. 

Свалочные места усеяны голодными людьми, выбирающими и поедающими 

отбросы. Лечебные учреждения наводняются умирающими от голода. Голод 

вызвал эпидемиии.  Под городом и в самом городе постоянно трупы замерших, 

бесприютных, голодных людей…  Мы знаем дома, где голодные, вошедшие 

просить хлеба, падали при смерти. Нередко можно встретить семейство 

казахов, бредущее неизвестно куда и тянущее за собой салазки со скарбом, 
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поверх которого лежит труп ребенка, погибшего в пути. В учреждения 

подбрасываются голодные, полузамершие дети. Детские дома переполнены и   

не принимают их. Наконец, для этих детей был представлен бесхозный дом, 

куда они и были свезены… и получают один раз в день небольшое количество 

супа или каши с крошечным кусочком хлеба, валяются на полу и на печке в 

грязи и вони, в абсолютной темноте, ходят по себя, плачут, а некоторые уже 

не в силах плакать, только стонут или храпят. Обстановка настолько тяжелая, 

что женщина, приставленная Горосоветом для ухода за детьми сбежала на 

другой же день… Дети продолжают умирать и трупы по-прежнему подолгу не 

убираются. «Приют этот вернее должен быть назван моргом». В документе 

приведены и другие ужасные факты. Подписавшие письмо политические 

ссыльные В.Иогансен, О.Селихова, П.Семенин-Ткаченко, Ю.Побельский, и 

А.Флегонтов в конце пишут: «Мы не хоти указывать, какие конкретные 

меры помощи должны быть приняты. Наша цель – приподнять уголок завесы, 

скрывающий ужасы, возникшие здесь на почве голода, и нарисовать 

правдивдивую, хотя далеко и неполную картину положения голодающего 

района г. Павлодар» [10, с.196-198].   

Хотя после известных писем казахской интеллигенции Москва 

предприняла попытки помощи голодающим Казахстана, по мнению главного 

научного сотрудника казахского Института истории и этнологии НАН РК 

Кайдара Алдажуманова всю продовольственную помощь, поступавшую из-за 

рубежа, Россия направляла в русские поселения в Казахстане, а до коренного 

населения продукты не доходили. 

Я сама из уст своих родителей слышала рассказы о тех поистине ужасных 

страницах истории нашего народа, в том числе о фактах каннибализма. Из 18 

членов семьи моего отца в живых остались только четверо и то его родного 

брата унесла война, он погиб, защищая Брестскую крепость в 1941 г. Многие 

казахи бежали за пределы республики. Близкий родственник моей матери, 

спасая от голода своего двухлетнего племянника добрался даже до 

Хабаровска, где кстати, образовалась целая казахская диаспора, из 

голодавших казахских беженцев. Наши родственники вернулись назад в 

Павлодарскую область в 1949 г. 

В области в те годы даже не было возможности индивидуальных 

захоронений, так обессилело население. В лучшем случае хоронили массово, 

в братские могилы. Массовые захоронения жертв находят до сих пор.  В 

Павлодарской области сообщает начальник отдела государственного учета и 

использования Национального архивного фонда республики Бекмухамед 

Ислям: «Людей хоронили в братских могилах и никаких записей тогда никто 

не вел. Только в Иртышском районе находятся два колодца, куда сбрасывали 

умерших. И память о них сохранили только местные жители, которые 

ухаживают за этими захоронениями. По примерным данным, в каждом из них 

может быть до 200 человек» [11].   

Таким образом, «за три года коллективизации Ф.Голощекин сделал с 

Казахстаном примерено то же, что Пол Пот с Кампучией. Если бы не 
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четырехлетняя предварительная работа, у него бы это не вышло» - заключает 

В.Михайлов [9, с.185].   

 И с этим нельзя не согласиться. Действительно, убрав цвет казахской 

интеллигенции, власть заменила их полуграмотными и подобострастными 

кадрами, которые и помогли провести антинародную политику 

коллективизации. 

Проблемы голода в Казахстане 1931–1933 гг. исследовали ряд западных 

ученых. Среди них Сара Кэмерон, которая заявила, что о Голоде в Казахстане 

должны знать в   американского конгрессе, так как он более страшен по своим 

последствиям, чем украинский Голодомор [12].   Автор приводит страшные 

картины голода в Казахстане, и они действительно имели место.  

Тема голода в Казахстане требует своего дальнейшего исследования и 

смелых политических выводов. Точка, на мой взгляд, еще не поставлена. 
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Алматы, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Мақалада қоғам және мемлекет қайраткері Ыдырыс 

Мұстамбайұлының Орал губерниясындағы кеңес өкіметі орнату, орнықтыру 

жолындағы күресі және сонымен қатар 1921-1922 жылдары Орал 

губерниясында орналған аштықпен күрес барысындағы оның қызметі жан-

жақта қарастырылған. 

 

Аннотация. В статье освещается борьба общественного и 

государственного деятеля Идриса Мустамбайулы за установление и 

закрепление советской власти в Уральской губернии, а также его деятельность 

в ходе борьбы с голодом, развернувшейся в Уральской губернии в 1921-1922 

годах. 

 

Summary. The article highlights the struggle of public and statesman Idris 

Mustambayuly for the establishment and consolidation of Soviet power in the Ural 

province, as well as his activities during the fight against hunger, which unfolded in 

the Ural province in 1921-1922. 

 

Біздің халқымыздың тарихында халқымыздың тағдырында айрықша 

орын алатын, елдігімізді сақтауда өлшеусіз үлес қосқан ұлы тарихи тұлғалар 

аз емес. Болашақта да елдің мерейін, халықтың абыройын биіккке көтерер 

азаматтардың рөлі айрықша маңызға ие болып қала береді. Міне сондықтан да 

халқымыздың рухани-мәдени және азаматтық тарихында өзіндік орны бар 

тұлғалардың халқымыз бен еліміздің алдында сіңірген еңбегін ашып көрсету, 

оларды жас ұрпаққа үлгі-өнеге ету қашанда назардан тыс қалмау керек.  

Кеңестік құрылыс басталып, соның артынша-ақ орнаған тоталитарлық 

жүйе кезінде өз халқының болашағы жолында тоталитарлық жүйе 

басшылығымен ашық күреске шығып, ұлт мүддесін бәрінен де биік қойған 

қайраткер тұлғалардың бірі-Ыдырыс Мұстамбайұлы болатын. Міне осы 
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қайраткер тұлғаның ұлт мүддесі жолындағы күресінің бір кезеңін 

қарастыруды жөн көрдік. 

Смағұл Садуақасов сынды ұлт жанды қайраткерлердің ұсынысымен 

губерниялық қызметке тартылған Ыдырыс Мұстамбайұлы 1920 жылдың 

қараша айынан 1921 жылдың қазан айына дейін губернияда қызмет етіп, 

Семей губерниялық атқару комитетінің мүшесі, төралқа мүшесі, губерниядағы 

ұлттық бөлімнің меңгерушісі, Семей губерниясы революциялық әскери-

требунал төрағасының орынбасары секілді жауапты қызметтерді атқарды. 

1921 жылдың қыркүйек айында кеңестердің бүкілқазақтық екінші құрылтай 

съезіне екінші рет делегат болып қатысып, Қазақ орталық атқару комитетінің 

тағыда мүшелігіне сайланады. Осы съезден кейінгі өзінің жұмысы жөнінде 

Ыдырыс Мұстамбайұлы: «Съезден кейін бірден облыстық РК(б)П-ның 

ұйғарымымен Орал губерниясына жіберіліп, 1921 жылдың 1 қарашасында 

сонда келдім», деп жазады[1].  Бұл кездегі Орал губерниясындағы жағдай тым 

қиын болатын. Елді жайлаған аштықпен қатар, губерниядағы кеңестік 

ұйымдардың жұмыстары әлсіз болды. Ұлы орыстық шовинизмді қару еткен 

кейбір губерния басшылары Орал губерниясының Қазақ автономиясынан 

бөлінуін жақтап, Қазақ Республикасынан келген бастамалардың барлығына 

қырын қараумен болды.  

Міне осындай қиын кезеңде Орал губерниясындағы қызметін бастаған 

Ыдырыс Мұстамбайұлы 1921 жылдың қараша айынан 1922 жылдың қыркүйек 

айы аралығында Орал губаткомы басқармасының бөлім меңгерушісі болып 

істей жүріп, губерниядағы аштықпен күрес бөлімінің төрағасы және Орал 

губерниясындағы Бүкілресейлік Орталық атқару комитетінің аштықпен күрес 

ұйымының өкілетті өкілі ретінде өңірдегі аштықпен күрес жүргізуді 

ұйымдастырды.  

1922 жылы қыркүйек айында РСФСР өкілетті органы басқармасының 

орынбасары атынан Ыдырыс Мұстамбайұлына берілген мандатта былай 

делінген болатын: «Осы мандатты көрсетуші Мұстамбаев Ыдырыс 

Мұстамбайұлы Орал губерниясындағы ашыққандарға көмек көрсетуші 

шекаралық аудандағы менің өкілетті өкілім болып табылады. Ы.Мұстамбаевқа 

жұмысты бақылау, қадағалау, шетелдік және басқа да ұйымдардың азық-түлік 

өнімдерін ашыққан халыққа беруді бақылауды ұйымдастыру жүктеледі, 

Кеңестік ұйымдармен шетелдік ұйымдар өкілдері арасында ашыққандарға 

көмек көрсетуді байланыстырып көмек беру, уездегі үлкендермен балаларды 

тамақтандыру үшін тез арада асханаларды ұйымдастыру жүктеледі. Шетелдік 

ұйым өкілдерінің ашыққан аудандарға баруында жол көрсету, оларға жолда 

және  жергілікті жерлерде қажетті қолқабыс жасау, азық-түлік жүктерінің 

жергілікті жерлерге баруын тез арада ұйымдастыру және тағы басқа.  

Жолдас Ы.Мұстамбаев барлық органдармен байланысқа шыға алады, 

олардан қажетті анықтама ала-алады, қызметтік жеделхатты беруді пайдалану 

және барлық көлік түрлерінде ақысыз жүру құқығына ие. Барлық Кеңестік 

және әскери билік органдары және темір жол әкімшілігі, сондай-ақ жоғары 
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қызметтік лауазым иелерінің барлығына ашыққандарға көмек көрсету саласы 

бойынша жолдас Мұстамбаевтың барлық талаптарын орындау ұсынылады. 

Барлық кездесіп отырған кедергілер жөнінде жолдас Мұстамбаев маған 

хабар жеткізіп отыруы тиіс» [2].  

Бұл жылдары жалпы республикадағы жағдай күрт қиындап кеткен еді. 

ХХ ғасыр басында Ресей империясының құрамындағы бүкіл Азия 

халықтарының сандық көрсеткіші бойынша көш басшысы болып отарған 

халқымыздың саны Кеңес өкіметі орнағаннан кейін күрт кеми бастады. Кеңес 

өкіметі орнағаннан кейінгі арадағы оншақты жылдың ішінде халқымыз 

зұламат аштықты басынан үш рет өткізді. Алғашқысы үш жылға созылған 

азамат соғысы жылдары болды. Мұстафа Шоқай «Кеңестер билеген 

Түркістан» деген еңбегінде 1918-1919 жылдары Түркістан өлкесінің халқы 

аштықтан 1 миллион 114 мың адамнан айрылды деген мәлімет келтіреді. 

Қазақстанда болған зұламат аштықтың екінші кезеңі 1921-1922 жылдары 

болды. Кеңес өкіметі орнағаннан кейін Қазақ халқының тұңғыш рет өз 

жеріндегі пайыздық көрсеткіші төмендей бастады. Қазақ жерін мекендеп 

отырған орыс және басқа халықтарды қосқанда олардың үлестік пайызы артып 

шықты. Оның басты себебі бодандыққа түскен халқымыздың бұғаулы күйде 

«жемісін құзғындар көрген» әртүрлі утопиялық арандатулар мен 

экспременттердің тәжірибесінің құрбандығына айналуынан еді.  

1921-1922 жылғы қарсыз әрі ұзаққа созылған қыстан кейін қуаңшыл жаз 

келді. Бұл қуаңшылықпен қоса ашаршылықтың негізгі себептерінің бірі азамат 

соғысы жылдарында Кеңес өкіметі жүзеге асырған «Әскери коммунизм» 

саясатының ауыл шаруашылығына аса ауыр соққы болып тигенін және 

ашаршылықтың кең өрістеуіне себепші болғанын айтуымыз керек. «Әскери 

коммунизм» саясатының шарттарына сәйкес азамат соғысының алғашқы екі 

жылында 1918-1919 жылдары ақгвардияшылар басып алмаған және олардан 

азат етілген Қазақстанның оңтүстік, орталық, батыс аудандарындағы 

халықтан милиондаған мал басы мен қыруар азық-түлік қорлары халықтан 

ешбір ақы төленбей мемлекет пайдасына алынған. Бұл шаралар  

«Национализациялау», «Конфескелеу» деген ұрандар арқылы жүргізіледі. 

1920 жылы Қазақстан шаруаларынан 44 миллион пұт астық, 5 миллион пұт ет, 

333 мың пұт май және басқа да көптеген ауылшаруашылық өнімдері жиналып, 

Ресейдің орталық аудандарына жіберілген[3]. Сондай-ақ Орал, Орынбор, 

Қостанай, Бөкей, Ақтобе губернияларындағы егілген егін қуаңшылықтан 

шықпай қалған және мал басының жаппай қырылуына әкеп соқтырған. Міне 

осындай жағдайлардан кейін 1921 жылдың күзіне қарай Қазақ АКСР-іне 

қарайтын жеті губернияның бесеуінде Орынбор, Ақтөбе, Қостанай, Орал, 

Бөкей губерниялары тұрғындары аштыққа ұшырады.    

Үш жылға жуық созылған алапат аштық оған қоса көрші одақтас 

республикаларға қарай жан сақтау үшін қоныс аударудың салдары халқымыз 

үшін өте ауыр зардаптарын тигізді. 1921-1922 жылдары Қазақстанда 2 

миллионнан астам адам аштыққа ушырап, оның 1 миллионнан астамы 

аштықтан өлген. 
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Ыдырыс Мұстамбайұлы Орал губерниясында атқарған әртүрлі жауапты 

қызметтерінде губернияның уездерін жиі аралап, түсіндіру жұмыстары мен 

конференциялар өткізіп отырды. Бұнда ол халық арасында кеңес үкіметінің 

саясатын түсіндіре отырып, Қазақ ұлтынан шыққан қабілетті қызметкерлерді 

Кеңестік, партиялық органдарға жұмылдырды. Бұл кездегі губерниядағы қазақ 

халқының жағдайы аштықпен қоса, басқа жағынан алғанда да өте ауыр 

болатын. Губерниядағы партия және кеңес органдарында, уездік жауапты 

қызметтерде ұлы орыстық шовенизмнің «рухымен уланған» басшы 

қызметкерлер отырды. Олар қазақтарды таптық тұрғыдан саяси санасы өсіп 

жетілмеген деген секелді желеулермен жауапты қызметкерлерге алмады. 

Бұрынғы отаршылдық шовинистік саясаттың іс-әрекеттері өңін теріс 

айналдырған күйінде жалғасып жатты. Кеңес өкіметінің ұлт саясаты қағаз 

жүзінде қалды. Жергілікті ұлттың өкілдерін орта, арнайы, жоғары оқу 

орындарында оқыту ісі мүлде қолға алынбады да. 1921 жылы болған 

Қазақстан коммунистерінің бірінші конференциясына арнайы Москвадан 

келіп қатысқан Орталық комитетінің өкілі Е.Ярославскии конференцияда 

сөйлеген сөзінде: «Бұрынғы Кирпартбюроның жұмысына мен де көп айып 

таға алар едім, бірақ өзіміз ғана жауапты ескі қателіктерді қазбалай берудің 

қажеті жоқ. Біз Москвадан Свердлов университетіне оқуға осындағы байырғы 

халықтың өкілдерін жіберуді сұраған кезде, олардың орнына сіздер Қазақ 

өлкесінен еврейлер мен латыштарды жібердіңіздер» деп, жергілікті халықтан 

мамандар дайындауға тосқауылдар қойылып отырғанын ашық айтты[4]. 

Жергілікті халықтың тұрмысын көтеруге, жағдайын жақсартуға арналған 

Кеңес өкіметінің қаулы, қаралары іске асырылмады. Осы сорақылықтар 

жөнінде жергілікті қайраткерлер ғана емес, қазақ жерінде әртүрлі жауапты 

қызметтер атқарған, осы сорақылықтарды өз көзімен көрген Т.Седельников, 

Г.Сафаров сынды қайраткерлер де өз пікірталас, ұсыныс мақалаларында 

жазған болатын.  

Губерниядағы қалыптасып отырған жағдайды талқылау үшін 1922 

жылдың наурыз айында Орал губерниясындағы жауапты қазақ 

қызметкерлерінің мәжілісі болды. Мәжіліске Елек, Жымпиты, Орал 

уездерінен 25 өкіл қатысты. Мәжілістің төралқасына Жолдыбаев, Ауезов, 

Тәжібаевтардың кандидатурасы, хатшылыққа Мұстамбаев және Әлжанов 

ұсынылып бекітіледі. Мәжілістің күн тәртібіне мынадай мәселелер қойылды:  

Далалық тұрғындарға көмек көрсетуді ұйымдастыру, баяндамашы 

Ауезов. 

Губерниялық жер бөлімінің алда тұрған жерге дән себу науханы 

жұмыстарының баяндамасы, баяндамашы Қаратілеуов. 

Жұмысшыларды ұйымдастыру және олардың тұрмысын жақсарту 

жөнінде, баяндамашы Жолдыбаев.   

Қазақ ОАК-нің декреттерін іске асырудың тәсілдері, баяндамашы 

Мұстамбаев. 

Мәжілісте бірінші болып сөз алған Ауезов: аштыққа ұшыраған қазақ 

халқының ауыр тұрмысын және оларға көмек көрсетудегі нақты жоспардың 
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жоқтығын, Қазақ қызметкерінің аштықпен күресте немқұрайлыққа салынып 

отырғанын айтты. Осы баяндама негізінде: шын мәнісінде осы уақытқа 

аштыққа ұшыраған дала тұрғындарына көмек көрсетілмегеніне назар аударып, 

дереу арада көмек көрсету жөнінде қаулы қабылданды. Мәжілістегі екінші 

мәселе бойынша баяндама жасаған Қаратілеуов: алда тұрған дән себу 

науханына тоқталып, осыған дейінгі жылдардағы Қазақтардың дәндік 

тұқымдарды өте аз алғаны жөніндегі келеңсіздіктерге тоқталды. 

Қаратілеуовтың баяндамасы бойынша: губерниялық жер бөліміне дәндік-

дақылдарды бөлуде «орыс тұрғындары отырықшы болғандықтан оларға 

үлестің көп бөлігін беру басшылығы әдісінен бас тарту жөнінде қаулы 

қабылдады.  

Бұл мәжілістегі Ыдырыс Мұстамбайұлының баяндамасы ауқымды 

болды. Ол губерниядағы келеңсіз мәселелермен қатар, Қазақ халқының 

рухани өміріндегі әлеуметтік мәні зор мәселелерді де қозғады. Мәселен, 

Республика үшін үлкен саяси маңызы бар қалың малды жою, қөп әйел алуға 

тиым салу, қазақ тілін мемлекеттік тіл деп тану, он шақырымдық аймақ және 

тағы да басқа Қазақ ОАК-ның декреттері мен ХКК-нің декреттерінің іс жүзіне 

асырылмай отырғандығына назар аударды. Қазақ АКСР Халық комиссарлары 

кеңесі 1920 жылғы 9 желтоқсандағы декреті бойынша құн төлеу мен құн алуға 

тиым салды. Осы жылдың 28 желтоқсан күнгі қабылдаған заң бойынша 

қалыңмал да жойылды. Ал 1921 жылы 19 сәуірде Қазақ ОАК Орал өзенінің 

сол жағасындағы және Ертіс өзенінің бойындағы оң шақырымдық алқап, 

казак-орыс әскерлерінен алынып, қазақ еңбекшілеріне берілсін деген декрет 

шығарған болатын. 1921 жылы қаңтарда Қазақ АКСР-інің Халық Комиссарлар 

кеңесі «Қырғыз (қазақ) және орыс тілін қолдану тәртібі туралы" декрет 

қабылдады. Ыдырыс Мұстамбайұлының айтуынша осы декреттерді іс жүзіне 

асыру үшін халық соты органдарының құрылымын түбірімен өзгерту қажет. 

Өзіндік ерекшеліктері бар қазақтар арасында қылмыстармен табысты күресу 

үшін, милиция органдары қайта құрылым жасалуы тиіс. Қазақ тілін 

мемлекеттік тілге айналдыру автономияның тұпқазығы болып табылады, осы 

декретті іс жүзіне асырмай сот органдарының жұмысын дұрыс құру және 

қазақтар арасында әкімшілік істерді жүргізу мүмкін емес. 

Жоғарыда аталған декреттерді осы уақытқа дейін іске асырмаудың 

салдары жергілікті жерлерде байқалып жатыр. Осы декреттерді дереу іс 

жүзіне асыру керек. Біз әкімшілікте қайта құрылымдар жасап, жергілікті 

билікті қазақ тұрғындарына жақындастырмасақ біздің қараларымыздың 

барлығы да қағаз жүзінде қалып қойады деді баяндамашы. 

Мәжілісте Ыдырыс Мұстамбайұлының және басқалардың баяндамалары 

тыңдалғаннан кейін мәжіліс мынадай мәселелерді белгілейді деген қаулы 

қабылданды: Қазақ халқының өмірі үшін маңызы бар Қазақ ОАК-ның 

декреттері осы уақытқа дейін іс жүзіне асырылмаған. Ал бұл декреттер 

қазақтар арасында рулық патриархалдық институттарды жоюға бағытталған 

болатын.  
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Екінші жағынан алғанда, қазақ тілін мемлекеттік тілге айналдыру 

жөніндегі декретте іс жүзінен асырылмай отыр. Ұлттық мәселеде кеңестік 

билік саясатының негізі болып табылатын бұл декретті дереу арада іс жүзіне 

асыруға ешкімде қарсы болмас. 

Осы уақытқа дейін еңбекші қазақ халқы кеңестік құрылысқа тартылмады. 

Кеңестік биліктің идеялары мен принциптері олар үшін бөтен болып қалып 

отыр. Тек осы декретті шын мәнісінде іс жүзіне асыру, ана тіліндегі сот және 

әкімшілік мекемелері ғана қазақ еңбекшілерін ұлы әлемдік пролетариаттың 

жанұясына жақындастыруға қабілетті.  

Қазақ еңбекшілерінің құқықтарын елемеу, жергілікті партия және 

кеңестік органдардың нақты саяси бағытының болмауы осы уақытқа дейін 

Оралдың сол жағалауындағы он шақырымдық өңір жөніндегі декреттің іске 

асырылмауынан көрінеді. 

Қазақтар арасында милиция, болыстық, селолық кеңестер халықтық 

соттың заңдық талабына бағынуы тиіс және қалың малға, жылқы ұрлығына 

қатысты милицияның, биліктің әртүрлі агенттерінің соттың істерін барлық 

араласулары қатаң түрде мүлдем  жойылуы тиіс. Және қазіргі уақытта 

милиция органдары өзінің міндеттерін атқарып отырған жоқ, ол қазақ 

тұрғындары арасында кеңестік билік идеяларын жүргізуге қабілетсіз. Қазақ 

тұрғындары үшін милиция қанау мен тартып алудың құралы болып 

отырғандықтан кеңес мынадай мәселелерді ұсынады: 

Саяси хатшылықтың деңгейін көтеру арқылы, милиционерлер арасында 

саяси тәрбиені күшейту.  

Сот органдарының қызметіне милиция тарапынан араласудың барлық 

түрін жою. 

Милиция құрамының белгілі бір пайызын қазақ кедейлерінен алу, сондай-

ақ қызметкерлердің басшылық құрамы қазақтардан болуы тиіс. 

Губерниялық масштабқа дейінгі барлық әкімшілік мекемелерде қазақ 

тілін енгізу. 

Барлық болыстық және селолық атқару комитеттерінде кеңес тілін қазақ 

тілі деп тану. 

Тәжірибеден өту жолы арқылы Қазақ қызметкерлерінен мамандар 

даярлау. 

Патша үкіметі кезінде қазақтың еңбекші халқының пайдалануынан 

тартып алынған Оралдың сол жағалауындағы он шақырымдық өңір туралы 

декрет, дереу арада іс жүзіне асырылуы керек, және кеңес, губерниялық жер 

бөліміне осы он шақырымдық аймақта қазақтардың орналасуын алдағы жазға 

дейін аяқтауды тапсырады [5]. Кеңесте қаралып, алдағы белгіленген 

жұмыстардың қай-қайсысы да ұлтымыздың саяси, экономикалық өміріндегі 

өзекті мәселелер болатын. Ал оның жеткілікті деңгейде орындалмауы ұлт 

жанды қайраткерлердің өзегін өртеп, саяси күреске жұмылдырды.  

Ыдырыс Мұстамбайұлы Орал губерниясында әртүрлі кеңестік және 

партиялық  жұмыстарды атқару барысында өзінің іскерлігі мен жұмысқа 

берілгендігін, өз ұлтына деген жанашырлығын көрсете білді. Губерниядағы 
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жұмыс барысында үнемі қазақ ұлтының мүддесін қорғап, оларды кеңестік 

құрылысқа жұмылдыруда бар күшін, қажыр қайратын жұмсады. Кеңестік 

билік жүйесінде лауазымды тұлғаларды, партия қызметкерлерін белгілі бір 

жұмысқа көтермелеуде немесе айыптап қызметінен алуда оларға партиялық 

мінездеме беріліп отырғаны белгілі. Міне осындай партиялық мінездеме 1922 

жылы Ыдырыс Мұстамбайұлына берілген екен: 

Қазіргі уақытта саяси тұрақты. Өткен жұмыстарында ауытқу және 

тұрақсыздық байқалған жоқ.  

Қайраттылығы бар. 

Қабылданған шешімдерді іске асыруда табындылығы бар. 

Өзін-өзі ұстауда аздап сабырсыздау. 

Партиялас жолдастарына қарым-қатынас қанағаттанарлық. 

Өзінің қателіктерін мойындау қабілеті бар. 

Ұлттық мәселеге байланысты араздыққа бейімдігі бар. 

Шыдамды және тұрақты 

Әкімшілік қабілеті жақсы, ұйымдастырушылық қабілеті бар[6]. 

Бұл мінездеме Ыдырыс Мұстамбайұлының бар болмыс-бітімін, еңбек 

жолын сипаттап, оның жұмысына берілген әділ баға болды демесекте, оның 

қабілет-қайратын біршама ашып тұр. Әсіресе өз ұлтының мүддесін қаймықпай 

қорғайтындығын, шовенистік пиғылдағы губерния басшыларына сол кездің 

өзінде-ақ көрсеткен еді. Ыдырыс Мұстамбайұлы губерниядағы қызметі 

кезінде толтырған жеке ісінде «Бақылау комиссиясының беделін түсіргенім 

үшін Орал губерниялық бақылау комиссиясынан бір рет сөгіс алдым. Бұған 

өзімді кінәлімін деп мойындамаймын» - деп жазыпты. Ыдырыс 

Мұстамбайұлына берілген бұл алғашқы сөгіс маркстік үйірменің 

жұмысындағы айтыста ол өзінің турашылдығы мен өткірлігін көрсетіп Орал 

губерниялық бақылау комиссиясының төрағасына кері пікір  білдіргені үшін 

берілген болатын.  

Өмірінің соңына дейін өз ұлтының мүддесі үшін күресіп өткен Ыдырыс 

Мұстамбайұлы 1933 жылы қамауға алынып, жалған саяси репрессияның 

құрбаны болған еді.  
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Түйіндеме: Мақалада Қазақ АКСР Халық Комиссарлар Кеңесінің 

төрағасы болған Нығмет Нұрмақовтың Мәскеулік кезеңіндегі Қазақстанды 

аштық басталған тұстағы қазақ қайраткерлерімен байланыстағы іс-әрекеттері, 

ұстанымдары, көңіл-күйлері деректер негізінде суреттеледі. Қазақстанды 

күрделі жағдайдан шығарудың жолын қалыптасқан саяси ахуалға байланысты 

сараптаулары шындықпен суреттеледі. Мақалада билікке қарсы ашық 

күрестің еш абырой әпермейтіндігімен қайраткерлердің бір ауыздан 

келісетіндігі баяндалып, қазақ халқына төнген апаттың көлемін Орталық 

Комитеттің назарына жеткізу үшін жолдарын іздестіргені дәлелденеді. Алайда 

бұл күрестегі басты трагедия ұлт басшыларының өзара ауызбіршілігінің 

болмауы қазақ халқының тең жартысын ауыр шығынға ұшыратудың бір себебі 

болғандығын олардың өздерін мойындату арқылы көрсеткен. 

Түйін сөздер: Қазақстан Халық Комиссарлар Кеңесінің төрағасы, 

Өлкеком, ашаршылық, халком,   БОАК хатшысының орынбасары, эмигрант 

қазақтар, қуғын-сүргін құрбаны. 

 

Резюме: В статье описывается позиция бывшего председателя Совета 

Народных Комиссаров Казахской АССР Нигмета Нурмакова в период работы 

в Москве, когда Казахстан оказывается в тяжелые времена голода. В статье 

рассматривается участие Нурмакова и государственных деятелей Казахстана 

в решении вопроса выхода из сложившегося положения в республике с учетом 

текущей политической ситуации. В статье говорится, что лидеры нации были 

согласны с тем, что открытая борьба не увенчается успехом, и нашли способ 

довести до сведения руководства ЦК о том, что Казахстан охватил массовый 

голод в результате насильственной политики коллективизации. В статье 

отмечается, что одной из главных причин трагедии было отсутствие единства 

лидеров нации, что и явилось причиной гибели почти половины населения 

казахского народа. 

Ключевые слова: Председатель Совета Народных Комиссаров 

Казахстана, крайком, голод, Нарком, заместитель секретаря ВЦИК, 

казахстанские эмигранты, жертвы репрессий. 

 

Abstract: The article describes the position of the former chairman of the 

Council of People's Commissars of the Kazakh АSSR, Nigmet Nurmakov, during 

his work in Moscow, when Kazakhstan finds itself in difficult times of famine. The 
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article examines the participation of Nurmakov and statesmen of Kazakhstan to 

decide the problem of overcoming the hard times in the republic, taking into account 

the current political situation. The article says that the leaders of the nation agreed 

with that the open struggle would not succeed and found a way to inform the 

leadership of the Central Committee about the mass famine in Kazakhstan as a result 

of the violent policy of collectivization. The article notes that one of the main reasons 

for the tragedy was the lack of unity among the leaders of the nation, which was the 

reason for the death of almost half of the population of the Kazakh people. 

Keywords: Chairman of the Council of People's Commissars of Kazakhstan, 

Regional Committee, Famine, People's Committee, Deputy Secretary of the Central 

Executive Committee, Kazakh emigrants, victim of repressions. 

 

Тәркілеу науқаны өткеннен соң, Нығмет Нұрмақов қызметінен біржола 

кету жайында шешімге келді. Оның басты себебі үкімет басшысы ретінде 

қолға алған ойдағы шаруашылық бағыттарын аяғына дейін жеткізе алмай 

түпкілікті жеңіліске ұшырауы болды. Ендігі, Ф.И. Голощекиннің Қазақстанда 

күштеп жүзеге асыруға кіріскен содыр, солақай саясатына қарсы тұруға 

дәрмені жетпей, оны орталықтың қолдап отырғанын білген соң, үкімет 

басшысы ретінде кейінгі жауапкершілікті мойнына алудан бас тартты. Соңғы 

өткен ірі шаруашылық науқаны тәркілеудің нәтижелерінің өзі-ақ оған тым 

ауыр соққы болғаны аян. Біздің ойымызша, алдағы ұстанымы мен қызметі 

жөніндегі мәселелердің басын ашып алу мақсатымен ол 1929 жылдың 31 

қаңтарында Мәскеуге 2 аптаға демалысқа баруға өтініш берген. Н. 

Нұрмақовтың Мәскеуге жол жүруі жайлы мәселені Қазөлкекомның бюро 

мәжілісінің қарауына ұсынған Ораз Исаев болды [1, 94].  

Мәскеуде Н. Нұрмақовтың жолығып ақылдасқан адамы көрнекті 

мемлекет қайраткері, орталықта ірі қызметтегі отырған санаулы қазақтың бірі 

– РСФСР Халық Комиссарлар Кеңесі төрағасының орынбасары Т. Рысқұлов. 

Қызмет бабымен де үнемі тікелей хабарласып, ауызба-ауыз сөйлесіп 

жүргендіктен, Қазақстандағы жалпы жағдайды әсіресе саяси бюродағы орын 

алған ахуал жайлы Т. Рысқұлов та осы Н. Нұрмақов арқылы біліп отыратын.  

Мәскеуден Алматыға келген бетінде Н. Нұрмақов өзінің БОАК 

жанындағы марксизм-ленинизм курсына оқуға баратындығы жайлы БК(б)П 

Орталық Комитетінің шешімі негізінде Қазақстан Өлкелік партия комитетінің 

бюросына үкімет басшысы қызметінен біржола босату жөнінде өтініш берді. 

1929 жылдың 28 ақпанында өткен Өлкеком бюро мәжілісіне осы мәселені күн 

тәртібіне енгізген тағы да Қазақстан Халком Кеңесі төрағасының міндетін 

атқарушы Ораз Исаев. Бюро «принять к сведению» деп қаулы алса әдеттегідей 

машинкаға басылып қатталған хаттамаға Ф.И. Голощекин қызыл бояумен қол 

қойған кезде қалыпты қаулыны сызып тастап, астына өз қолымен 

«согласиться» деп, өзгерткен. Осы қаулы негізінде, Н. Нұрмақов үкімет 

басындағы қызметімен қоштасып, Мәскеуге кетті. Қазақстан үкіметінің ендігі 

төрағасы Ораз Исаевтың болатындығын 1929 жылдың басындағы Қазақстан 

Халық Комиссарлар Кеңесі төрағасының міндетін атқарушы ретінде оның қол 
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қойған құжаттары-ақ баян еткендей, әрі оның Ф.И. Голощекиннің сеніміне 

кіріп алғандықтан ешкімнің бұл орынға таласы да жоқ еді. 

Біздің ойымызша, бұл орынға шаруаны жетік білетін сол кездегі 

Қазхалком Кеңесі төрағасының орынбасары Ұзақбай Құлымбетов үкімет 

басшысы болуға әбден лайық еді. Кейін Қазақ Орталық Атқару Комитетінің 

төрағасы болған Ұзақбай Құлымбетовтың өсуіне Нығмет Нұрмақов көп ықпал 

жасады. 1922 жылы Н. Нұрмақов Соттың төрағасы болып тұрған жылдары 

саяси айыппен жауапкершілікке тартылған Ұзақбай Құлымбетовтың ісін 

тоқтатып, қызметін қалпына келтіргені жөнінде ақпар беретін мұрағат 

құжаттары сақталған [2, 80]. Мәскеуде 1929 жылдан 1931 жылдың наурызына 

дейін Н. Нұрмақов марксизм-ленинизм курсының тыңдаушысы болып, курсты 

тәмәмдаған соң Бүкілодақтық Орталық Атқару Комитетінің жанындағы 

Орталық сайлау комитетінің төрағасы әрі БОАК хатшысының 

орынбасарының бірі болып қызмет атқарыпты. Мәскеулік Орталық Партия 

Мұрағатының берген анықтамасында осылай көрсетіледі [3, 1-29].  

Оқуда болып, кейін кеңсе жұмысын атқарғанымен, Нығмет Нұрмақов 

Қазақстандағы сол жылдардағы күннен-күнге өршіп отырған ауыр ахуалды 

бір сәт есінен шығарған емес. Қолынан келер дәрмені жоқ, кеше ғана үкімет 

басында отырып Қазақстанның шаруасын бес саусағындай меңгерген 

азаматтың шырылдап шындықты айтқан ауыр болжамдары келе бастады. 

Күнкөріс малынан ажыраған ел жаппай аштыққа ұшырай бастады. Енді 

Нығмет Нұрмақов Мәскеуде жай ғана қол қусырып отыра алмайды.  

Бұл кезеңді Н. Нұрмақов Қазақстанның үкімет басшысы болған жылдарда 

Мәскеудегі Қазақстанның Өкілеттігін басқарған белгілі қайраткер Әбілқайыр 

Досов былайша суреттейді: «1929 жылы Мәскеудегі марксизм курсында Қазақ 

АКСР Халық Комиссарлары Кеңесінің бұрынғы төрағасы Нығмет Нұрмақов 

оқып жатты. Мен ол кезде БОАК Президиумының мүшесі, әрі хатшысының 

орынбасары болып істеймін. Нұрмақовпен айына екі-үш рет кездесіп тұрдым. 

Көбінесе оның үйіне мен баратынмын. Себебі менің Алматыда істейтіндердің 

ешқайсысымен жеке байланысым болмағандықтан, біздікіне ешкім келмейтін. 

Ал оның үйінде қашан болсын Қазақстандық қызметкерлерінің біреу-міреуі, 

тіпті Мәскеуге іссапармен келген Халкомдарға шейін кездестіруге болатын.  

1930 жылдың қаңтарының аяғында болған бір кездесуде Нұрмақов: 

«Қазақстанда масқара асыра сілтеушіліктер, бассыздықтар орын алуда» деді. 

«Аудандардағы қазақтар ашаршылық-тан шыбындай қырылып жатыр. 

Оңтүстікте және Алматы облысында іс мынаған дейін жеткен. Қыстыгүні 

қазақтарға бір жерге үй тіктіріп, бәрін нөмірлеп, әр көшеге партия 

көсемдерінің, соның ішінде Голощекиннің, Құрамысовтың, Исаевтың 

есімдерін бергізген,» – деді. Осыны естігенде ашуға булығып, партияның 

Орталық Комитетіне (ОК) хабарлайық деген ұсыныс айттым. Н. Нұрмақов 

мырс етіп күлді де «Одан ештеңе шықпайды. Саған сене қояр деймісің. Егер 

ОК-ға жазсаң, ондағылар әуелі Голощекиннен сұрайды, ал ол қазақ 

эмигранттары біздегі қиыншылықтарды әсірелеп көрсетіп отыр, жұмыс 

істеуімізге кедергі келтіруде деп жауап береді де, тағы да кемінде жарты жыл 
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қызмет істейді»,– деді. Бұған қоса, Қазақстандағы заңсыздықтар мен зорлық-

зомбылықтар туралы фактілер жинастырып жатқандығын, жинап болған соң 

ғана ОК-ға хабарлауға болатынын айтты. Кешікпей мені Башкирияға ұзақ 

мерзімді жолсапарға жіберді», – дейдi [4, 3].  

Тарихи құжаттардан біз келтірген үзінділерде кеше ғана үкімет басында 

отырып, қажырлы ұйымдастырушылық жұмыстың нәтижесінде қалпына 

келтірілген Қазақстан ауыл шаруашылығының көз алдында құлдырауы мен 

қазақ халқының құрбандыққа ұшырауына жаны күйзелген Нығмет 

Нұрмақовтың іс-әрекеті бейнеленеді. Ә. Досовтың жазғаны жалған әспеттеу 

емес, бояусыз шындық. Мәскеудегі эмигрант қазақ басшыларының ортасында 

анағұрлым Қазақстанның жағдайын жетік білетін Н. Нұрмақов еді. Елден 

іссапармен Мәскеуге келген Халкомдардың барлығы Н. Нұрмақовқа 

жолықпай кетпейтін, әрі күрделі жағдайда ақыл-кеңес сұрауға мұқтаж 

болатын. Олардың бәрінің басын қосқан Қазақстандағы ауыр жағдай 

болғанына күмән жоқ. «Не істейміз, Голощекин және оның 

жандайшаптарының түрі анау» деп дағдарған қазақ басшылары З. Төреғожин, 

М. Орынбаев, Ғ. Тоғжанов, А. Лекеров, М. Тәтімов және т.б. Нұрмақовтың 

үйіне жиі жиналатындығы айтылады. 1932 жылдың сәуір айында 

Нұрмақовтың үйінде бас қосқан осындай жиында Нығмет Алматыдағы қазақ 

қызметкерлері Өлкелік комитетті саяси беделден айыру бағытын ұстанып, 

Орталық Комитет алдында абыройсыздыққа ұшырату үшін мынадай 

шараларды қолдануын ұсынды дейді, Әбілқайыр Досов. Олар:  

1. Өлкелік комитеттің өзі ұсынып отырғанындай, коллективтендіруді 

күшейту керек. Оған қарсыласудан еш пайда жоқ.  

2. Елден ауа көшу көбейіп барады. Халық көршілес облыстарға қарай 

босып жатыр. Ал халық бостан-бос қырылмауы және оларға Мәскеу де назар 

аударуы үшін босқындарға Сібір, Самара, Саратов, Сталинград 

губернияларына, Орал жаққа қарай бағыт алуға кеңес беру керек. Біріншіден, 

бұл жерден олар нан таба алады. Екіншіден, көршілес облыстардағылар көңіл 

аударады. Н. Нұрмақов М. И. Калининнен Самара Обкомының хатшысы 

Хатаевич пен Сібір өлкелік комитетінің хатшысы Эйхенің ОК-ға 

Қазақстандағы жағдай туралы хат жазғандықтарын естіпті. 

3. Қазір асыра сілтеуге қарсыласудан келер еш пайда жоқ. Кадрлардан 

текке айырылып қаламыз, оларды партиядан шығарып жібереді. Мәселен, 

Төреғожиннің айтқан сөзін тыңдаған кім бар? Олай істесек, бізді де ақымақ 

қылады. Ең бастысы-халықты сақтау болмақ. Қазақтар көтеріліске шыққан 

жерлерде қазақ қызметкерлері бітімші болып, ірі оқиғаларға жол бермеуі 

керек. Себебі қан текке төгіледі.  

Тәтімов екеуіміз Нұрмақовқа қолдау білдірдік» [4.3]. 

Бұл құжаттар Ә. Досовтың халық жауы атанып, айыпталу барысындағы 

3-томдық тергеу ісінен алынған. Қимыл-әрекеттің түрі, әдісі, бағыттың 

жобасы Н. Нұрмақовтың табиғатына тән және оның шынайы ұстанымын 

айқындап тұр. Бүтін қазақ халқының басына зұлмат төнген жылдарындағы Н. 

Нұрмақовтың жеке күйінішін, өзекті өртеген шындықтарын іс-әрекеттерін біз 
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жоғарыда құжаттардан келтірілген шағын үзінділер айқындап береді. Бастысы 

ол сары уайымға салынбай, сөзіне тоқтаған қазақ басшыларымен бірлесіп 

белсенді әрекет жасады. Соның бір бағыты Қазақстанның ішіндегі жағдайды 

көршілес орыс губерниялары басшыларының аузымен естіртуге күш салған. 

Мәселен, Әбілқайыр Досовқа (1930-33 жылдары БК(б)П Орталық Комитетінде 

нұсқаушы болған) нұсқаушылар арасында Қазақстандағы ахуал жайлы пікір 

тудыру тапсырылып, ол жауапкершілікпен орындағанын айтады. Немесе Н. 

Нұрмақов 1932 жылдың соңында Қазақстан Халком Кеңесінің төрағасы Ораз 

Исаевтың республикада орын алған апаттың мәнін түсініп, «беті бері 

қарағанын» жақсылықтың нышаны деп бағалады. 

1933 жылдың наурызында Қазақстанға қазақтар «Мырзажан» деп атап 

кеткен Левон Мирзоян келгеннен соң жіберілген қателіктерді түзетуге бағыт 

алынды. Нұрмақовтың үкіметті басқарған жылдары қалпына келіп, дамыған 

ауыл шаруашылығындағы мал басының 40 млн-нан қалғаны 4,5 млн. ғана. 

Нәтижесінде, өз елінен пана таба алмай босып кеткен қазақ, кетуге шамасы 

келмегендер ісіп-кеуіп, қырылып қалды. Солақай саясаттың салдарынан өз 

ата-бабасының жерінде ешбір соғыссыз халқының жартысына жуығын отап 

жіберген жалпы тарихтан кісі шошырлық трагедияларды табу қиын шығар. 

Осынау қиын-қыстау кезеңде де Н. Нұрмақов еліне қолынан келген 

көмегін беруден аянған жоқ. Соның бір дәлелі мына құжат: «Уфаға Башқұрт 

Орталық Атқару Комитетіне, Мәскеуден. Дереу телеграф бойынша 

Бүкілодақтық Орталық Атқару Комитетіне Қазақстаннан сіздердің 

өлкелеріңізге келген шаруашылықтардың шамамен санын, әсіресе 

балалардың, олардың қандай жағдайда екенін хабарлаңыздар. БОАК 

хатшысының орынбасары Нұрмақов» [5, 184]. Осы тектес жеделхаттар 

Қазақстанды айнала орналасқан бар губернияларға жіберіліп, БОАК-тың 

тарапынан құзырын пайдаланған Н. Нұрмақовтың ел-жұртына сүйеу 

болғанына ешбір күмән жоқ. Әйтсе де Мәскеудегі эмигрант қазақ 

басшыларының ең үлкен арманы Қазақстанға барып, шаруашылықты өз 

қолдарымен қалпына келтіруде бар тәжірибесі, білімін жұмсау болатын. 

Өкінішке орай, Тұрар Рысқұлов, Сұлтанбек Қожанов, Нығмет Нұрмақовты да 

Орталық Комитет Қазақстанға жіберген жоқ. 

Әділін айту керек, қазақ халқының осылайша шыбындай қырылған қанды 

тағдырына сол жылдарда билік басында болған қазақ қайраткерлерінің кінәсі 

мол. Әлбетте қырғынға ұшырату белгіленген бағыт, нақты ұстаным 

екендігінен бәрі де хабардар болатын. Мысалы, Ф.И. Голощекин 1929 жылдың 

аяғында Петропавлға барып жергілікті қызметкерлердің алдында баяндама 

жасағаны сол кездегі басшылардың бәріне мәлім. Сөз барысында, Ресейден 

Қазақстанға астық даярлау науқанын өткізуге келген «мыңыншылар» егін егіп 

көрмеген қазақтарға астық салығының неге салынатынын сұрап, қазақтар 

арасында орын алған аштық жайында айтады. Сондағы Ф. Голощекиннің 

жауабы: «Елге астық керек, ал қиыншылық кезде құрбандықсыз болмайды», – 

деген екен. Қолдан жасалған қиыншылыққа тап болған қазақ малын арзанға 

орыстың бидайына өткізіп, мемлекетке астық тапсыруға мәжбүр болыпты 
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[4.3]. Бұл заңсыздық жаппай сипат алғандығын жоғарғы басшылардың бәрі де 

білетін. 

Айтар сөзіміздің түйіні, қазақтың ел басқарған басшыларының аса ауыр 

күнәсі сол, олардың халық мүддесі жолында алдын-ала бірігіп, тірлік 

қылмауы. Ф.И. Голощекиннің бүтін бір ұлтты жоюға бағытталған заңсыз 

әрекетке олардың бірігіп қарсы тұра алмағандығы ауызбірліктің болмауынан 

еді. Тіпті қазақ қайраткерлердің бір бөлігі ашықтан-ашық Ф.И. Голощекиннің 

сойылын сілтеп, тарих алдында өздерін мәңгіге әшкере етті. Мәскеудегі қазақ 

қайраткерлерінің әдеттегідей бас қосқан жиынындағы Нығмет Нұрмақовтың 

қазақ халқының мүддесі үшін бірігейік деп ұран тастауы күйзелген, аштықтан 

қырылған қазақ жұрты үшін кеш болды...  

1933 жылдың соңында ұлтжанды ел азаматтарының белін қайыстырған, 

бастарын біріктіре түскен ауыр оқиға алаштың біртуар перзенті, көрнекті 

қайраткер Смағұл Сәдуақасовтың жұмбақ жағдайда Мәскеуде ауырып қайтыс 

болуы еді. Марқұмның қайын атасы Әлихан Бөкейхановты қолтықтап жүріп, 

осы қайғыны “бір кісідей көтеріскен” Тұрар Рысқұлов пен Нығмет Нұрмақов 

болыпты. «Кім білсін, бәлкім кезінде Тұрар Рысқұлұлы мен Нығмет 

Нұрмақұлы бастаған бір топ басшылар «Известия» (18.ХІІ.1933) газетіне 

мұнақып (некролог) жазбаса Смағұлдың қашан өлгенінің өзі де жұмбақ болып 

қалар ма еді?!» – деп қорытады ойын осы жайлы зерттеген ғалым Дихан 

Қамзабекұлы [6, 37]. 1925-1927 жылдары Нығмет Нұрмақов басқарған 

Қазақстан үкіметінің құрамында Халық Ағарту комиссары қызметінде зор 

еңбек атқарған тұлғаның есімі атаусыз қалып, бертінге дейін еленбей келгені 

өкінішті-ақ.  

Н. Нұрмақов Мәскеудегі қазақ қайраткерінің ортасында туын биік ұстап, 

қазақ халқының басына ауыртпалық түскен зұлмат жылдарда да қолынан 

келгенше көмек берудің жолдарын іздестіруде аянып қалған жоқ. 1933 

жылдың күзінде Мәскеуде Тұрар Рысқұлов (РСФСР Халком Кеңесінің 

төрағасының орынбасары) Ораз Исаев (Қазақстан Халком Кеңесінің төрағасы) 

Ұзақбай Құлымбетов (ҚОАК-нің төрағасы) т.б. бас қосқан жиынында Нығмет 

Нұрмақов «бірігу әрқашан менің идеям болды» деп айтуы жай ғана сөз емес 

деп ойлаймыз. Немесе еңбек ардагері Шәкір Уәлиевтің естелігінде 1933 жылы 

(айы көрсетілмеген) Мәскеуге жолсапармен барған тұста Нығмет Нұрмақовқа 

жолығады да әкесінің сәлемін жеткізіп, елдегі қалыптасқан ауыр ахуал туралы 

әңгімелеп береді. Сонда Нығмет:  

«– Шырағым, мынауың жайсыз хабар болды. Мұндағы біздер де әрекетсіз 

емеспіз… Қазақстаннан жақында ғана бір комиссия оралды. Алайда ол 

комиссиядағылар: «өлгендер 1928 жылы конфискеленген байлар, жұмыс 

істегілері келмей, аштан өліпті.» – деп келді. Сонда олары жалған болды ғой… 

Өз басым хат арқылы да, ВЦИКпредседателі Михаил Иванович Калинин 

арқылы да Сталинге, партияның Орталық Комитетіне, одақтық Совнаркомге 

жеткізген сияқтымын. Осы таяуда ғана Тұрар Рысқұлов та өзара ақылдасып 

жазылған хатында сол ашаршылық, халық арасындағы нәубет туралы тағы 

хабарлаған-ды, тағы да комиссия шығуға тиіс ел жаққа. Жасырып қалмай тағы 
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да, солардың шындыққа көз жеткізіп қайтуына күш салу керек болар..,» – 

деген екен [7, 3]. Бұл мәселелер ой қозғап, үміттендіретін жәйттер. Белгілі та-

рихшы-ғалым Талас Омарбеков Ф.И.Голощекиннің төңірегіндегі қазақ 

қайраткерлерін сипаттап, баға беру барысында оппозиция көшбасшысының 

бірі Н. Нұрмақовтың «Голощекиндік саясатты айыптап 1931 жылы 

М.Мырзағалиев екеуінің И.В.Сталинге барғаны Ф. Голощекиннің хатында 

айтылады» деп жазды. Шығатын қорытынды – Нығмет Нұрмақовтың БОАК 

немесе БК(б)П Орталық Комитетіне Қазақстанда қолдан жасалған аштықтың 

себептері мен көлемін көрсетіп хаттар жазу мүмкіндігін жоққа шығармаймыз. 

Сондықтан да Нығмет Нұрмақовтың Мәскеудегі сол жылдарға тән белсенді 

әрекеті, Қазақстан үкіметінің басшысы болғаны негізге алынып, ол қазақ 

қайраткерлерінің ішінде ең бірінші болып айыпталды. 
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ЖЫЛДАРДАҒЫ АШТЫҚ ҚАСІРЕТІ ТУРАЛЫ ДЕРЕКТЕР 

 

Оразов Р.Е. 

Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және 

этнология институтының аға ғылыми қызметкері 

Алматы, Қазақстан 

 

 

Қазақстандағы ашаршылықтың басты себебі бүкіл Одақ аумағындағы 

жағдаймен бірдей. Тұрғындар мемлекетке көп мөлшерде астық пен ет өткізуі 

тиіс болатын. Алайда халықта ондай деңгейде азық-түлік жоқ еді. Оның 

үстіне, колхоздар бастапқыда дұрыс жұмыс істемеді. Байларды қудалау, 
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олардың мал-мүлкін тәркілеу, күштеп ұжымдастыру қалыптасқан әлеуметтік 

құрылымды бұзды. Мемлекет шаруалардың сенімінен айрылып, оларға 

салықты көбейтті. Осының салдарынан Кеңес Одағында азық-түлік 

тапшылығы туындап, кей аймақты ашаршылық жайлады. 

Қазақстандағы әлеуметтік және экономикалық ерекшелікке байланысты 

большевиктердің саясаты өңірге ауыр зардап әкелді. Осы орайда азық-түлік 

дағдарысының зұлматқа айналуының екі себебі бар. Көшпенді қазақтар мен 

жартылай отырықшы қазақтарға мемлекетке зорлап, мәжбүрлеп ет 

өткіздірткендіктен, олар бүкіл шаруасынан айрылды. Оған қоса, күштеп 

отырықшыландыру саясаты тоқтаған жоқ. Сондықтан қазақтардың жағдайы 

қиындап, басқа этностарға қарағанда ашаршылықтың зардабын қатты тартты. 

Мәселен, мал өсіретіндер босқынға айналды. Өйткені билік олардың бар 

малын тартып алды. Кеңес Одағы билігі аш қалған халықты қолдауға асыққан 

жоқ әрі оларды қауіпті топқа жатқызды. Алайда мемлекеттен берілген 

болмашы көмек кешіктірілді. Соның салдарынан тиісті көмек жеріне жетпей, 

көп адам зұлматтың құрбанына айналды.  

Халық комиссарлар кеңесі қорындағы құжаттарды қарау барысында 

оған көзіміз анық жетті. 1931 жылы 22 ақпандағы ОГПУ қызметкерлерінің 

берген есебінде Орал округіне қарасты Жымпиты ауданында азық түлік 

тапшылығынан ашығу деректері бар. Мысалы, №6 ауылда 3 адам аштықтан 

қайтыс болды, ісіну жағдайы тіркелген. №24 ауылда 7 отбасы - 29 адам 

аштықтан ісінген. Осындай фактілер сол облыстың басқа ауылдарында бар [1, 

10 п.]. Осы жылғы мәліметтерге зер салсақ халықтың аштыққа ұшырауына сол 

кездегі билік басында отырғандардың жүргізген саясатының көрнісінен 

туындағанын байқаймыз. Алматы облысының Сарқанд ауданында, астық 

сатып алу процесінде кедейлер мен орта шаруаларға қатысты жергілікті билік 

тарапынан орын алған жаппай шектен шығуларға байланысты азық-түлік 

қиындықтары байқалады. Мәселен, Осиновка ауылында кедейлер мен орта 

шаруалар жақында ауылдық кеңеске ұйымшылдықпен келіп, нан жеткізуді 

талап етіп: «Егер сен астық бермесең, онда біз астық сақталған қоймалардың 

құлыптарын бұзамыз, бізді атсын». Осы жылы 15 ақпанда ауылдық кеңестің 

жанында көптеген адамдар жиналды, шамамен 150 адам, нан беруді талап 

еткен [1, 24 п]. Сайрам ауданындағы Қарабұлақ ауылындағы азық-түлік 

қиындықтарына байланысты шілде айында 12 колхозшы отбасы колхоз 

мүшелігінен шыққан. Азық-түлік тапшылығына байланысты 

колхозшылардың көңіл-күйлері төмен. Колхозды басқарудағы қиындықтар 

туралы колхозшы Алимов: «колхозда жұмыс істеу мүмкін емес, өйткені олар 

нанды аз береді, егер осындай азық берсе, колхозшылардың отбасылары 

аштықтан өледі, сондықтан мен колхоздан кетім» - деген. Сонымен қатар 

колхозшы Омаровта бұл сұраққа: «Тек осы колхоздар нанды өндірістен емес, 

азық-түлікпен беретін болған жағдайда, әйтпесе бүкіл отбасы аштықтан өліп 

жатқан жағдай бар, отбасымда 8 адам аштық зардабын тартуда. Мен бұрын 

жалдамалы жұмыс істедім, бұрын соңды бұндай ауыртпалықты бастан 
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өткермегем» [1, 98 п] -  деп айтуы большевиктік биліктің жергілікті халықты 

аштыққа ұрындыру саясатының бет пердесін аша түседі.  

ОГПУ-дің арнайы берген есептеріне зер салсақ, аштық салдарын 

кеңестік билік бұрынғы байлардан көрген. Оған мысал, 1932 жылы ақпан 

айында Қаратал өңірінде аймақ басшылығына енген бай-ұлтшыл элементтің 

ерекше шектен шығуы мен диверсиялық жұмысынан туындаған аштық 

салдарынан халықтың жартысы тамақ іздеп босып кетті. Ақжановтың 

басшылығымен қоныс аударған 8 және 9 ауылдар толығымен жойылды. Тек 

осы екі ауылда 420 аштан өлген жағдай тіркелді. №2 ауылда осы ауданнан 

аштықтан қайтыс болған 6 тұрғыны анықталды. Қаңтардың басында аштықтан 

ісінген 15 отбасы Балқаш көлі аймағынан Кескентал елді мекеніне жеткізілді. 

Павладар облысында азық-түліктің тапшылығынан және кейбір жағдайда 

толықтай жетіспеуіне байланысты біз желтоқсанның екінші жартысы мен 

қаңтар айларында облыста колхозшылар мен олардың отбасыларының 60 

аштық жағдайын тіркедік (6 ауылдан - 26 адам; 11 ауылдан - 20 адам, 19 

ауылдан - 13 адам). Кулактар мен байлар орналасқан ауданішілік посолкеге 

жақын 1 ауылда 40 адам аштықтан қайтыс болды. Сондай-ақ, жаппай 

аштықтың орын алуына байланысты кей жерлерде өлген жануарлардың еті 

мен ит етін жеу оқиғалары тіркелген. Абыралы ауданындағы 6-шы ауыл 

тұрғыны Бимұрзин иттің етін тамаққа пайдаланған. 14 ауылда колхозшылар 

өлген малдың етін жеген. Ырғыз ауданында колхозшылар мен отбасы 

мүшелерінің аштықтан өлуінің 10 жағдайы тіркелді (1, 5, 2, 3, 15 ауылдардан). 

Толық емес мәліметтерге сүйенсек, 42 колхоз шаруашылықтары азық-түлік 

қиындықтарын бастан кешуде, оның 23-і өлген мал терілері мен еттерін тамақ 

үшін пайдаланады. Тамақтанбау салдарынан колхозшылардың 

отбасыларының аштықтан ісінуінің 32 жағдайы тіркелді (1 ауыл - 19, 2 

ауылдан - 6, 15 ауылдан - 5) [2, 2-16 пп]. 

1932 жылы 10 қазандағы ауыл мен селодағы азық-түлік қиындықтары 

туралы ОГПУ-дің арнайы есебінде: Биылғы жылдың көктемінде өлкенің 70-

тен астам аудандарын қамтыған өткір азық-түлік қиындықтары кейбір 

аудандарда әлі де орын алуда, ал кейбір жағдайларда олар одан да ауыр 

(мысалы, Торғай және Батбақара аудандары). Біздің мәліметтеріміз бойынша, 

ағымдағы жылы облыста өндірістік қиындықтарға байланысты 14 549 адам 

қайтыс болды, оның 2500-і қыркүйек-қазан айларында өлген. Аймақтар 

тұрғысынан бұл мәліметтер келесі кестемен сипатталады: 

облыстар 1/12-1931 

және 30/06 

1932 

жылдардағы 

өлім саны 

1 желтоқсан 

1931 - 1 

қыркүйек 

1932 жылдар 

аралығы 

1 қыркүйек 

пен 10 қазан 

аралығы 

1932 ж. 

барлығы 

Оңтүстік 416 адам 62 адамк - 478 адам 

Шығыс 3453 адам 528 адам 19 адам 4000 адам 

Қарағанды  414 адам 1358 адам - 1772 адам 

Ақтөбе 2273 адам 1000 адам 2337 адам 5610 адам 

Алматы 1592 адам 969 адам - 2561 адам 
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Батыс 128 адам - - 128 адам 

Барлығы 8276 адам 3917 адам 2356 адам 14549 адам 

Ескерту: келтірілген сандар толық емес, өйткені олардың бұрынғы 

деректерін нақтылай отырып, соңғы ақпарат әлі де толық түспеді. 

Торғай ауданында өткен жылы 15 қыркүйектегі жағдай бойынша 

облыста 4452 адам аштықтан қайтыс болды. Өлім жалғасуда. Күніне орта 

есеппен 20 адам қайтыс болады. Ауданда 7700 адам мүлдем азық-түліксіз 

қалғандығы тіркелген. Осындай жағдай көршілес Батбақара ауданында да бар, 

онда 8400 адам мүлдем тамақтанбайды.  

Оңтүстік Қазақстан облысының Қарсақпай аймағында 23 маусым мен 23 

шілде аралығында облыста 62 адам аштықтан қайтыс болды. Күніне орта 

есеппен 3 адам қайтыс болады. Қарағанды облысының Жаңаарқа ауданында 1 

шілдеден 20 тамызға дейінгі аралықта аудан орталығында аштықтан 20 адам 

қайтыс болды, осы кезеңде барлығы 144 өлген және 1947 адамның аштықтан 

ісінуі тіркелген.  

Қарағанды. «Севказстрой» Қарағанды шахталарына келген 

мигранттарды қабылдамады және оларды тамақ пен тұрғын үймен 

қанағаттандырудан бас тартты. Осыған байланысты мигранттар арасында 

жаппай аурулар мен аштықтан өлу жағдайлары пайда болды, олар күніне 30-

дан астам адамға жетті. 1 шілдеден 25 тамызға дейінгі аралықта полицейлер 

ішкі босқыншылықтан қайтыс болған 806 деректі анықтады оның біразын 

босқыншылыққа ұшырағандардың өздері жерлегендігі көрсетілген. Қайтыс 

болған мигранттардың арасында бұрын жұмысында болған, бірақ өндірістік 

стандарттарға сәйкес келмегені үшін жұмыстан шығарылғандар да болды, бұл 

жұмысшылардың отбасыларына рациондарын ауыстыруына байланысты 

жұмысшылардың сарқылуымен түсіндіріледі [3, 128-133 пп.]. 

Осы жылғы ОГПУ мәліметтерінде азық-түлік тапшылығына 

байланысты Павлодар қаласында ашыққан қаңғыбас балаларға толды.  

Балалардың саны тұрақты түрде өсіп келеді. 1932 жылы 29 қаңтарда 43 адам 

болса, 1 ақпанда бұл көрсеткіш 65 адамға дейін өсті. Балаларды бос суық үйге 

орналастырылған, оларға тамақ мүлдем берілмейді, нәтижесінде олар 

аштықтан өле бастады. 31 қаңтарда жүргізілген тексеріс негізінде бір үйден 10 

баланың мәйіті табылды, олар бір жастан 8 жасқа дейінгі, дені қазақтар болған.  

Сондай-ақ өлім аузында тағы да 8 бала жатыр деп көрсетілген. Аудандық 

атқару комитеті мен жауапты басшылықтар азық-түлік тапшылығын жоя үшін 

10 мың сом қаржы мен азық-түлік бөлген [2, 20 п.]. Аштықпеп қатар ел 

аумағында түрлі ауыру індеттер де қатар жүріп, жығылған үстіне жұдырық 

болған. Мысалы, Әулие-Ата ауданының 36, 37, 38, 39 ауылдарда және 

Михайловка селосында қара шешек эпидемиясының таралуы қазір үлкен 

мәселеге ие болып отыр. Өлім-жітімнің едәуір өсуі байқалады, негізінен 

мектеп жасындағы балалар: Михайлов селосында 70 адам қайтыс болды, 

жоғарыда көрсетілген ауылдарда күніне 10-15 адам өледі. Жергілікті билік 

тарапынан эпидемиямен күресу шаралары жеткіліксіз және дәрігерлік 

біліктіліктің төмендігі мен дәрі-дәрмектердің жеткіліксіздігінен аурумен 

күресте қажетті нәтиже бермей тұр [4, 30 п.]. 
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Шығыс Қазақстан облысы Белағаш ауданындағы ОГПУ-дың бөлімінің 

ақпараты бойынша, нашар тамақтану мен күтімнің жоқтығынан балалар 

үйінде өлімнің жоғары деңгейі байқалды, оның көпшілігі босқыншылыққа 

ұшыраған қазақтардың балалары. Сондай-ақ Красный ауылында сәуір мен 30 

мамыр аралығында барлығы 660 баланың 259 адам қайтыс болды. Қалғандары 

арасында ауру адамдар көп. Тамақтану мен күтім өте нашар. Осы мәселе 

бойынша іс қозғалып, кінәлілер жауапқа тартылуда. Дәл осындай жағдай 

Стеклянка ауылында да байқалды, онда 170 адам қайтыс болды. Балалар үйіне 

азық-түлік пен қаражат алған балалар үйінің меңгерушісі Бережненко қашып 

кетті. Бережненконы іздеу шаралары қабылданды [4, 239 п.]. Алынған 

телеграф хабарламаларына сәйкес, таяуда Ақтөбе мен Семей облыстарында іш 

сүзегі мен шешек эпидемиясы күшейе түскендігін көруге болады, мысалы: 

Торғай ауданында 800 адам шешекпен ауырып, оның 600-і сауығып, 150-і 

қайтыс болды. Сондай-ақ, Батбақарада іш сүзегімен ауырған бірнеше адам 

бар. Оның үстіне, аштықтан өлім оқиғасы өсе түскен. Қазіргі уақытта, ақпарат 

бойынша, Торғайға 1025 центнер астық бөлінген. Облыстық денсаулық сақтау 

басқармасы Торғайдан Батбақараға тифпен күресу үшін бір дәрігерді және 

шешекке қарсы вакцинация үшін үш тыңдаушыны жіберді. 

Семейде сүзек эпидемиясы кең етек алған: ауруханалар толып кетті, күн 

сайын 10-20 сүзекпен ауырғандарды қабылдамайды. Аймаққа санитарлық 

көмек берілмеген. Жергілікті ұйымдар шешімді шаралар қабылдамайды. 

Ақша, азық-түлік, медициналық персонал және дезинфекциялық жабдық 

қажет. Қалалық кеңес 700 орындық барак ашуды жоспарлап отыр. Дәл 

осындай жағдай Шыңғыстау, Павлодар және Қу аудандарында да орын алып 

отыр [4, 216 п.]. 

1932 жылдың қыркүйек айында Көкшетаудағы балалар үйінде бір айда 

170 бала қайтыс болғаны тіркелсе, Ақмола қаласында бір айда 90 баланың 30-

ы аштан өлген. Қарағандыдағы балалар үйінде алғашқы он күндікте 100-ге 

дейін бала өлімі тіркелген. Еңбекшілдер ауданында біз балалар үйіне 

аудандық атқару комитетінің ғимаратын босаттық, өйткені шамамен 400 бала 

өте қиын жағдайда. Балаларды бос сарайлар мен киіз үйлерге орналастырған. 

Киіз үйде болған балалардың арасында өкпесіне суық тиіп ауыратындардың 

көп пайызы бар. Сарайлардағы балалар бір бөлмеде 15-20 адамнан төсексіз, 

еденде жатуда – ауру балалармен саулары бірге. Ақмола қаласында 300-ге 

жуық бала бір дәлізде түскі ас ішеді, науқас балалар (іші өту) дәл сол жерге 

жіберіледі. Көкшетауда балалар көшеде ұйықтайды, себебі бөлмелер 

жөнделіп, әктелмеген, және жәндіктердің барлық түрлері соншалықты 

дамыған, олар түнде бөлмелерде ұйықтауға мүмкіндік бермейді деп 

көрсетілген [5, 66-72 пп]. 

Алынған материалдарға сәйкес, 1932 жылдың жазында Қарағандыға 

қоныс аударушылардың ағыны үлкен болды. 1 маусым мен 1 тамыз 

аралығында Қарағандыға жұмыс іздеп босып келгендер 6558 адамға жетті, 

көбінесе Баянауыл, Қарқаралы, Қу, Павлодар, Ақмола, Тельмановка және 

басқа аудандардан. Оның ішінде 605 адам Қарағандыда жұыс істеуге 



80 
 

қалдырылып, қалған 5300-ге жуық адам бұрынғы тұрғылықты жеріне кері 

жіберілді. Ішкі босқыншылыққа ұшыраған қатарында саналатын 608 бала 

Қарағанды мен басқа аудандардың балалар үйіне орналастырылды. 

«Севказстрой» мекемесіне жұмыс істеуге келген мигранттарды қабылдамады 

және оларды тамақпен және баспанамен қанағаттандырудан бас тартты, 

осыған байланысты мигранттар арасында ауырып қалу және аштықтан өлім 

жағдайлары орын алуда, күніне 300-ден астам адам жұмыс іздеп келеді. 1 

шілдеден 25 тамызға дейінгі аралықта полиция ішкі босқыншылыққа 

ұшырағандардың туыстары немесе жақындары өздері жерлегендерді есепке 

алмағанда аштан өлген 806 мәйітті анықтады [5, 91-93 пп]. 

1932 жылғы қарашада ҚАКСР Халық Комиссарлары Кеңесінің құпия 

бөлімінің қолда бар ақпаратына сәйкес, Шығыс Қазақстан облысының 

Қарқаралы ауданында іш сүзегі ауруының прогрессивті өсуі байқалады. 

Мәселен, мысалы «маусымда 21 жағдай, шілдеде - 45, тамызда - 46, ал 

қыркүйекте бөртпе сүзек пайда болды (4 жағдай). Сондай-ақ, ветеринарлық 

персонал, дәрі-дәрмектер және тифпен күресу құралдарының жеткіліксіздігі 

көрсетілген. Осыған орай денсаулық басшылығынан көтерілген мәселе 

бойынша қабылдаған шараларыңыз туралы хабарлауыңызды сұраймын» - 

делінген мәліметтерде [6, 21 п]. 

1933 жылы 17 қаңтарда Ораз Жандосовтың орталық билік орындарына 

жолдаған мәліметінде: «сегізінші қаңтарда мен Ново-Троицкийде болдым (Шу 

ауданының орталығы). Шу арқылы Қырғызстанға өткен Жаңаарқалықтар 

екенін білдім. Олар топ-тобымен жүрген. Нақты саны белгіленбеген. ОГПУ-

дің аймақтық бөлімінің қорытындысында аймақ экономикасының апатты 

құлдырауы туралы айтылған, ал Ембаев жолдастар Гуляевский ауданындағы 

адам етін жеу туралы хабарлайды. Ново-Троицкийдің өзінде тәулігіне 10-12 

мәйіт алып кететін жағдай болған (мигранттар арасынан). Талас ауданының 

Үш-Арал және Байқадам учаскелеріндегі азық-түлік қиындықтарының 

жағдайы қаншалықты күрделі екенін 5-ші қаңтар мен 10-шы қаңтар 

аралығында Әулие-Атаға баратын Үш-Арал жолының бойынан 24 мәйітті 

алып кетуінен байқауға болады. Өлім деңгейі жоғары. Қаңтардың 5 мен 6 

күнедері аязды уақыттарда 84 адам қайтыс болды, олардың ішінде 20-дан 

астамы балалар базардағы шайханалардың пештерінде тоңып қалды. 

Желтоқсанның соңғы күндерінде аз адам қаза тапқан жоқ. Осыдан кейін адам 

өлімі жаппай сипат алды. Күніне оншақты мәйіт жиналады. Балаларды ата-

аналары суға тастаған жағдайлар бар. Мұны тек куәгерлер ғана емес, ресми 

мекемелер де айтады. Төсенішке орап, сыммен байланыстырып, электр 

станциясы маңындағы суға тастаған бір баланы құтқарылды қазір қалалық 

ауруханада жатыр. Қаңғыбастықтық дамыған. Базардағы жүдеу адамдар 

сатушыларға шабуыл жасап, олардың тамағын тартып алады. Мигранттардың 

арасында жуырда бөртпе сүзек мен шешек аурулары тіркелген [7, 120-125 пп]. 

1933 жылы 12 ақпанда келіп түскен соңғы мәліметтер бойынша, 

Әулиеата қаласында ішкі босқыншылық салдарынан 10 000 адамға дейін 

жинақталған, оның ішінде Қазақстанның әр аймақтарынан келген 2000 бала 
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бар. Мигранттар арасында ресми түрде аштық пен эпидемиядан 1000-нан 

астам өлім тіркелді. Тек қаңтарда 251 адам, ал ақпанның 10 күнінде 713 адам 

қайтыс болды. Қарағанды облысында ішкі босқыншылық негізінен тамыз-

желтоқсан айларында өтті. Сарысу ауданынан Оңтүстік Қазақстан облысы мен 

Қырғызстан бағытында 5000-ға жуық шаруа қожалықтары, Жаңаарқадан - 

2195 шаруа қожалықтары, негізінен Қарағанды мен Ақмолаға, Айыртаудан 

410 шаруа қожалықтары - Орал облысына, Кзылтудан - 192 шаруа 

қожалықтары Сібірге қарай қоныс аударды. Адам жеу фактілері облыста, атап 

айтқанда Қызылту, Айыртау аудандары мен Қарағанды қаласында тіркелген. 

Жаңаарқа ауданының 7-ші ауылында бір топ аш адамдар алдын-ала ауылдық 

кеңестің төрағасын өлтіріп, оның етін жеу мақсаты болған.  Қарағанды қаласы 

мен оның маңынан 15 қарашадан 1 ақпанға дейін 874 мигранттың аштықтан 

тоңып өлген мәйіті шығарылды. Эпидемиялық аурулар қалаларда көбейген, 

әсіресе Петропавл мен Қарағанды қалаларында аурғандар 80% дейін жеткен. 

Желтоқсан мен 5 ақпан аралығында эпидемиялық аурулар қалаларда тіркелуі: 

241 – шешек, 737 – сүзек, 38 – іш аурулары, аймақтар бойынша: 167 - шешек, 

803 - сүзек, 703 іш аурулары [8, 96-98, 197-168 пп]. 

1933 жылы Өзбекстанға аштықтың салдарынан босып барған 

қазақтардың тағдыры туралы Ермұхамедовтың орталыққа жолдаған 

хаттарында мынадай да мәліметтер кездесті. «Аштықтан босқан 500 отбасы 

Өзбекстанға Камир қаласына көшіп келді, онда өзбектер оларды салқын 

қабылдап, тіпті мазақ ете бастады. Біріншіден, өзбектер базардан азық-түлік 

сатып алуға тыйым салды. Жиырма шақты өзбектер қыстақтарда жұмыс 

істейтін қазақтарды таяқпен ұрып қысымшылықтар көрсетті, өзбектердің 

мұндай әрекеттеріне шыдамы таусылған қазақтар, ауылдан ауылға көшіп 

жүрді. Ауылдарда жұмыс істейтін кейбір қазақтарға жұмыс берілмеді және 

қазақтар адам етін жегіштер деп қорлықтар көрсетілді. Сондықтан біз, 

Қазақстанның жұмысшылары, Өзбекстандағы қазақстандықтардың сөзсіз 

өлімін құтқару үшін, қоныстану үшін белгілі бір жер беруді және аштыққа 

тиісті көмек көрсетуді, жұмыссыздарды жұмысқа тағайындауды сұраймыз» - 

деген мазмұндағы хаттар Қазақ Орталық атқару комитеттіріне жолданғанына 

көз жеткіздік.  

Аштықтан аман қалуды ойлаған қазақтар осы жағдайдан шығудың 

жолын іздеді, аздаған меншіктерін сатқанынша сатып, Қазақстанды тастап, 

Өзбекстанға, келесі аудандарға көшті: «Катты-Корезян», «Кітап», 

«Журебулак», «Кзил-Тубе», «Кариш», «Сталинобад» және шығыс Ауғанстан 

шекарасына дейін. Олар төрт бес ірі қара малын қорғайтын жер таппай, бір 

жерден екінші жерге көшіп жүрді және олардың көпшілігі тонаудың кез-

келген түріне ұшырап, барлық жолда ұрылардың жемі болады. Өзбекстанда 

орналасқан мыңдаған қазақ отбасыларының кейбіреулері сонда қайтыс болды, 

ал қалғандары тыныштық пен жұмыс таба алмай, қыстақтан қыстаққа көшіп 

жүрді, онда жергілікті тұрғындар - өзбектер қазақтарды салқын қабылдады. 

Мысалы: өзбектер оңаша жерлерде кездескен қазақтарды қанға боялғанша 

ұрған, сондай-ақ оларды әр қадам сайын қазақтар адам жегіш деп елді 
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мекендерден қуған. Бір ауылда өзбектер жүкті қазақ әйелін ішінен аяусыз 

соққан. Бұл үрдіс өзбектер қазақтарды мазақ етуді тоқтатқанға дейін ол 

қарқынды жүруде. Жол бойы аздаған қазақтарды тонамаған басмашылар 

қалмады. Шексіз осындай қылмыстық істердің көрінісін толықтай бейнелеу 

мүмкін емес [9, 130-131 пп].  

Ал, қырғыз  жеріне аштықтан босып барған қазақтардың тарихи 

тағдыры мына мәліметте төмендегідей көрсетілген. Қырғыз Автономиялық 

Кеңестік Социалистік Республикасы Прокурорының айтуынша, құрбан 

болғандар негізінен балалар болып табылады. Көшпелі қазақтар арасында 

аштық барысында адам жегіштік оқиғалары жиілеген. Сонымен, 7 маусым 

күні  Тоқмақ қаласының Фрунзе ауданы, көшпелі қазақтарды 

тамақтандыратын жердің жанында 6 жасар қазақ қыздың мәйіті табылды, 

ішегі мен басы жерде жатқан, ал баланың денесі қазірдің өзінде қазанға 

пісірілген болатын. Тергеу анықтағандай, қызды аштықтан аман қалу үшін 3 

ер адам мен әйелдер пышақтап өлтірген. Сол жерде, басқа да жерден тамаққа 

дайындаған қыздың мәйіті табылды. Жалпы, тамақтану пунктінің 

айналасынан адамның бірқатар сүйектері (кеуде, қабырға, жілік, жамбас 

сүйектері және т.б.) табылды. Қазақ босқыншылары үшін осындай қиын азық-

түлік жағдайына қарамастан, РКФСР Халық Комиссарлары Кеңесінің осы 

жылғы 21 наурыздағы №246 шешімі бойынша, қазақтарға көмек ретінде 

Қырғыз АССР-інен - 1 225 000 сом ақша бөлдірткен, өкінішке орай бұл қаржы 

әлі түспегендігін айтқан [9, 100 п].  Босқыншылыққа ұшырып көршілес 

елдерге ауған қазақтарды азық-түлікпен қамту мәселесін көтеріп, сол жердегі 

басқару орындарына хаттар түсірген Т. Рысқұловтың ерен еңбегін ерекше атам 

өткеніміз орынды. Қорыта келгенде 1931-1933 жылдары қазақ даласында орын 

алған алапат аштықтың барысын орталық мемлекеттік архивтің қорында 

сақталған деректер негізінде көрсеттік. 

 

Пайдаланған деректер 

1 ҚР ОМА. 30-қ. 7-т., 123-іс. 

2 ҚР ОМА. 30-қ. 7-т., 153-іс. 

3 ҚР ОМА. 30-қ. 7-т., 164-іс. 

4 ҚР ОМА. 30-қ. 7-т., 158-іс. 

5 ҚР ОМА. 30-қ. 7-т., 161-іс. 

6 ҚР ОМА. 30-қ. 8-т., 11-іс. 

7 ҚР ОМА. 30-қ. 8-т., 12-іс. 

8 ҚР ОМА. 30-қ. 7-т., 186-іс. 

9 ҚР ОМА. 30-қ. 7-т., 151-іс. 
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Аннотация. Политические события 1920-1930-х годов: Первая мировая 

война, военная интервенция, гражданская война, первые мероприятия 

советской власти, коллективизация, индустриализация, принесли тяжелые 

бедствия народным массам, нанесли огромный ущерб хозяйству края. Три 

волны трагических событий, связанных с массовым голодом в регионе, 

повлияли на социально-демографические процессы, изменив не только 

численность и расселение населения, но и качественные характеристики, а 

также процессы воспроизводства. 

Ключевые слова: Центральный Казахстан, голод, коллективизация, 

индустриализация, урбанизация, демографические процессы. 

 

Аңдатпа. 1920–1930 жылдардағы саяси оқиғалар: Бірінші дүниежүзілік 

соғыс, әскери интервенция, азаматтық соғыс, Кеңес үкіметінің алғашқы 

шаралары, ұжымдастыру, индустрияландыру бұқара халыққа ауыр зардаптар 

әкелді, аймақтың экономикасына үлкен зиян келтірді. Аймақтағы жаппай 

ашаршылықпен байланысты қайғылы оқиғалардың үш толқыны әлеуметтік-

демографиялық процестерге әсер етіп, халықтың саны мен қоныстануын ғана 

емес, сонымен қатар сапалық сипаттамаларын, сондай-ақ көбею процестерін 

өзгертті. 

Түйінді сөздер: Орталық Қазақстан, аштық, ұжымдастыру, 

индустрияландыру, урбанизация, демографиялық үрдістер. 

 

Abstrakt. The political events of the 1920s and 1930s, which are the First 

World War, military intervention, civil war, the first measures of the Soviet 

government, collectivization, industrialization, brought severe disasters to the 

masses, caused huge damage to the economy of the region. Three waves of tragic 

events related to the mass famine in the region affected the socio-demographic 

processes, changing not only the number and settlement of the population, but also 

the qualitative characteristics, as well as the reproduction processes. 

Keywords: Central Kazakhstan, hunger, collectivization, industrialization, 

urbanization, demographic processes. 
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Социально-демографическое развитие Центрального Казахстана в 1920-

1930- х годах складывалась под воздействием бурных политических 

процессов, проходивших в Российскои Империии и носило отпечаток 

предшествующего периода: продолжалось проникновеление российского и 

иностранного капитала в край, заселение благоприятных участков для 

земледелия, оттеснение казахов с земель и разложение их традиционного 

хозяйства. Империалистическая война, буржуазно-демократическая 

революция, Октябрьская революция и последующая за ней гражданская война, 

разруха, неурожаи и джуты, первые мероприятия советской власти не могли 

не отразиться на социально-экономическом развитии региона. 

О трагических событиях 1920-30-х годов в Казахстане, массовом голоде 

и его последствиях написано немало, вместе с тем, требуют освещения 

региональные социально-демографические последствия трагических событий. 

Известно, что в начале ХХ века три катастрофы пережил Казахстан: в 1917 -

1918 гг., в 1921 -1922 гг. и в 1929 -1933 гг. Они имели место и в Центральном 

Казахстане. 

В отечественной историографии менее изучены трагические события 

первой катастрофы - массового голода 1917 -1918 гг. Статистические 

документы и материалы свидетельствуют, что кочевые районы Казахстана 

испытали последствия правления нового строя гораздо раньше, чем 

полукочевые и земледельческие районы. Большой интерес в этой связи 

представляет Центральный Казахстан, заселенный большей частью казахами, 

ведущими кочевой образ жизни.  

Первая волна массового голода в Центральном Казахстане была вызвана 

чередой бурных политических событий. Первая мировая война, военная 

интервенция, гражданская война принесли тяжелые бедствия и страдания 

народу, нанесли огромный ущерб хозяйству края. На нужды фронта у 

населения изымали скот, хлеб и другие продукты без всякого учета реальных 

возможностей. В 1916 г. военное ведомство произвело массовые 

принудительные заготовки лошадей. Большой ущерб нанесли карательные 

экспедиции во время восстания 1916 года. Трудно представить также убытки 

от массового грабежа мародеров, «реквизиций» скота, фуража, зерна 

сменяющими друг друга властями и т. д. В четырех уездах Акмолинской 

области было истреблено и угнано в эти годы более двух миллионов голов 

скота. [1, c.73] 

Анализ материалов Первой советской переписи населения 1920 г., 

сельскохозяйственной переписи, единовременных учетов промышленных 

предприятий и различных документов начала 1920-х годов даёт нам картину 

социально-экономического и политического кризиса Казахстанского края и 

его регионов в этот период. Увеличение численности населения произошло за 

счёт тех областей, где земледелием занималось более половины населения и у 

животноводства была хоть какая-то альтернатива и в тех, где природно-

климатические условия позволили даже в неблагоприятные годы собирать 

относительно неплохой урожай - в Семипалатинской и Акмолинской.  
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Кочевые и полукочевые районы уже тогда часто посещал голод, ставший 

причиной высокой смертности населения и миграции не только за пределы 

региона, но и за границу. В таких районах численность населения не только не 

осталась прежней, но и значительно сократилась, даже в оседлых оазисах, 

окруженных зоной бедствия. Это видно на примере Каркаралинского уезда. 
Таблица 1 

Динамика численности населения Каркаралинского уезда в 1897 -1920 гг. 

 

 1897 1920 

Всего Мужчин Женщин Всего мужчин Женщин 

Каркаралинский 

уезд (абс.) 

167168 

 

89748 

 

77420 139023 72379 66644 

Уд.вес. 

(%) 

100 53,7 46,3 100 52 48 

Каркаралинск 

(абс.) 

4451 2477 1974 4260 2226 2034 

Уд.вес (%) 100 55,7 44,3 100 52,3 47,7 

  

Как видно из таблицы, численность сельского (кочевого) населения уезда 

уменьшилась на 28 145 чел., или на 16,8%. В том числе численность мужчин 

сократилась на 17 369 чел., а их удельный вес – на 1,7 пунктов; численность 

женщин – на 10 776 чел., удельный вес их, напротив, увеличился на 1,7%. 

Городское население сократилось на 191 чел., или на 4,3 %. В том числе 

количество мужчин сократилось на 251 чел. (на 3,4 пункта); численность 

женщин – увеличилась на 60 чел. (на 3,4 пункта). Большее сокращение 

численности мужчин, чем женщин (в 1,6 раза), связано с их гибелью в ходе 

восстания 1916 г. В последующие годы негативные демографические 

тенденции, характерные только для кочевых регионов стали реальностью для 

всей республики. 

К сожалению, перепись не дает полной картины по волостям региона и 

потери населения в этот период всё еще остаются “белым пятном” в 

демографической истории Центрального Казахстана.  

Вторая демографическая катастрофа (1921–1923 гг.) связана с 

последствиями первых мероприятий советской власти в крае. 

Продовольственная разверстка, проводимая по всей стране новой властью во 

время и после окончания иностранной военной интервенции и гражданской 

войны, оказала отрицательное воздействие на экономику сельского хозяйства 

Казахстана. К тому же 1920 год оказался неурожайным и отдельные 

территории края постиг джут. При резком уменьшении поголовья скота, 

значительная часть кочевых хозяйств и крестьянских переселенцев не могла 

уплатить налога.  В следующий, 1921 год, большую часть территории 

Казахстана постигло страшное стихийное бедствие – сильная засуха. 

Особенно тяжело это сказалось на кочевых регионах, к которым и относится 

Центральный Казахстан. Засуха уничтожила травы, не стало корма для скота. 

Уже осенью начался массовый падеж, резко усилившийся зимой.  
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В 1920 г. в Атбасарском уезде 10,5% хозяйств вообще не имели скота, или 

имели только 1 голову (в переводе на крупный скот); 20,2% хозяйств - по 2 

головы; 11,9% - по 3 головы. В Каркаралинском уезде более 24% кочевых 

хозяйств не имели никакого скота, или имели менее 10 голов овец, в то время 

как известно, что в условиях кочевого хозяйства, где большинство населения 

не имело посевов, скот являлся основным источником существования.   [1, c. 

94–95] «Можно проехать сотни вёрст,» - сообщалось в докладной записке 

представителя Казахской АССР в Совет Труда и Обороны, - «не встретить ни 

одного живого существа…» В хозяйственном обиходе населения лошадь стала 

редкостью». [2, л. 33] 

Посевные площади в Центрально-казахстанском регионе сократились в 

1,1 раза, в том числе озимые -   в 2,5 раза, кормовые - в 7,2 раза. [3, c. 102 -103] 

В результате стихийного бедствия в республике голодало более 2 млн 300 

тыс. человек. Наблюдалась большая смертность и миграция из районов 

бедствия.  Экономика региона была окончательно разрушена. Население 

открыто выражало недовольство, выступления против Советской власти 

прокатились по всему Казахстану.  

Третий и самый масштабный голод пришелся на 1929–1933 годы. В 

декабре 1925 г. XIV съезд ВКП(б) принял постановление об упразднении 

НЭПа и взял курс на индустриализацию народного хозяйства, а XV - на 

коллективизацию сельского хозяйства.  

Сегодня с уверенностью можно сказать, что в кочевых районах 

коллективизация и сендатаризация кочевников были тесно связаны с 

необходимостью привлечения казахского населения для строительства и 

обслуживания гигантов индустрии, т. е. с индустриализацией. Казахстан был 

отнесен к той региональной группе, где коллективизацию предполагалось 

завершить весной 1932 года (за исключением кочевых и полукочевых 

районов).  

В Центральном Казахстане, как районе преимущественно кочевого 

скотоводства, коллективизацию предполагалось завершить позже, чем в 

других районах, но в республиканских партийных и советских органах даже 

форсированные сроки коллективизации были восприняты как планка, 

которую необходимо было во чтобы-то ни стало обязательно «перепрыгнуть». 

Показательны в этом отношении темпы коллективизации в одном из крупных 

районов Центрального Казахстана - Тельмановском. Если по состоянию на 1 

октября 1930 г. процент коллективизации здесь составлял 19% всех хозяйств 

района, то уже к маю 1931 года – 74%. [4, c. 13] На 1 мая 1932 года было 

коллективизировано по Тельмановскому району 85% казахских, 90% русских 

и 79,5% немецких хозяйств. К 25 декабря 1932 года была достигнута уже 100% 

коллективизация. [5, 52] 

Скотоводческие хозяйства «стягивались» без учета кормовых и водных 

ресурсов. Расплата за непродуманные решения не заставила себя долго ждать. 

Собранный в огромнейших концентрациях скот, не имея возможности 

прокормиться, попросту погибал.  Так, по сообщению от 28 января 1931 г. в 
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Каркаралинском районе на базах «Союзмясо» скопилось 5 тыс. крупного и 18 

тыс. мелкого скота, на почве отсутствия должного ухода среди скота 

развиваются массовые заболевания». [6, 157] 

В результате таких «мероприятий», например, в Нуринском районе, в 

1932г. количество товарных ферм сократилось на 20, в 1933 г. - на 5;  поголовье 

обобществленного скота уменьшилось: в 1932 г. – на 2 483 головы, в 1933 г. – 

на 1 109 голов, в 1934 г. – на 1 197 голов. [7] 

Сильный удар по крестьянству нанесла кампания по заготовке 

сельхозпродукции и силовая налоговая политика. Размеры заготовок 

определялись плановыми заданиями, которые в своей расчетной основе имели 

завышенные данные о количестве скота у населения. В результате в районы 

спускались задания, намного превышающие реальную его численность. Так, 

Балхашский район, располагавший стадом в 173 тыс. голов скота получил 

разверстку почти на 300 тыс. единиц. [8, c. 8] 

Следствием коллективизации стал голод. В 1932 году Т.Рыскулов, 

работавший  председателем СНК РСФСР, лично неоднократно информировал 

об этом Сталина:   «…в Балхашском районе (по данным местного ОГПУ) было 

населения 60 тыс.., откочевало 12 тыс., умерло 30 тыс.,…в Каркаралинском 

районе в мае 1932 г. было 50 400 чел., а с ноября месяца осталось 15 900 

чел.,...в Караганде в прошлую зиму умерло около 1500 казахов,… среди них 

рабочие,… от голода и эпидемий,…голодные казахи массами скапливаются 

около промышленных пунктов (Караганда, Балхаш, Карсакпай и др.) и не 

могут пристроиться и нарушают нормальный ход работы этих промышленных 

пунктов,…в ряде пунктов оседания казахи побросали постройки и ушли в 

поисках пропитания, в Карагандинской области 4 100 построек пустует…».  [9, 

c. 171, 140–141, 157] 

Тревожные сведения были изложены в письме № 60 от 1932 г. (август) 

председателя СНК КАССР У.Исаева Сталину, в них есть и данные по 

Центральному Казахстану: «В 10–12 казахских районах Центрального 

Казахстана голодает и сейчас значительная часть населения. По 

приблизительным данным, весной этого года с голоду умерло 10–15 человек, 

массовые откочевки, уход в другие края и республики, особенно усилившиеся 

в 1931 г. не приостановились и сейчас. Во многих казахских районах, по 

сравнению с 1929 годом, не осталось и половины населения. Общее 

количество крестьянских хозяйств края сейчас меньше, чем в 1931 г. на 23–

25%.». [9, c.186-187] 

В Информационной записке ПП ОГПУ в Казкрайком ВКП(б) говориться, 

что в «Атбассарском районе продзатруднения принимают крайне острые 

формы. На почве голода наблюдаются массовые случаи опухания и смерти. С 

1 апреля по 25 июля (1932 г. – авт.) зарегистрировано 111 случаев смертей, из 

них в июле месяце 43. За это время отмечено 5 случаев людоедства…». [8, 

c.165] 

В фондах Историко-краеведческого музея Карагандинской области 

имеется «Докладная записка по вопросам коллективизации в Карагандинской 
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области», в которой представлена динамика коллективизации за период с 1 

января 1933 года до 1 июля 1934 г., дающая картину резкого сокращения 

населения. 
Таблица 2 

Динамика коллективизации Карагандинской области с 1 января 1933 г. по 1 

июля 1934 г. 

 

Дата Всего 

населенных  

сельских 

хозяйств 

Из них 

Колхозных 

хозяйств 

% Единоличных 

хозяйств 

% 

1 января 1933 г. 127132 115849 91,1 11283 8,9 

1 июля 1933 г. 107142 95013 88,6 12129 11,4 

1 января 1934 г. 114385 99924 87,3 14461 12,7 

1 июля 1934 г. 105238 93397 88,7 11841 11,3 

 

Как видно из таблицы, сельское население области к 1 июля 1934 г. 

сократилось, по сравнению с 1 января 1933 г., на 21 894 хозяйства, или на 

17,4%, причем число колхозных хозяйств сократилось на 22 452, или на 19,4%; 

количество единоличных хозяйств напротив, увеличилось на  558, или на 

4,9%. Основная масса сокращений (98,2%) пришлась на районы: 

Арыкбалыкский, Энбекшильдерский, Акмолинский, Кокшетаусский, 

Рузаевский. 

В 1930-е годы в Каркаралинском округе голод приобрел особо тяжелые 

формы. Свидетельством тому - литературные произведения и воспоминания 

живых очевидцев тех лет. Т. Рыскулов, описывая положение в республике, с 

особой тревогой и болью сообщал о людских потерях Каркаралинска. Только 

за семь месяцев 1932 г. (с мая по ноябрь) население города сократилось с 50 

400 человек до 15 900, то есть в 3,2 раза.   [10] Если в годы освоения 

Каркаралинского округа здесь было 200 тыс. лошадей, 77 тыс. голов крупного 

рогатого скота, свыше миллиона овец, 32 тыс. верблюдов, то в 1933 г. 

численность скота снизилась почти в восемь раз. От голода гибли целые аулы. 

От большого аула Бек-кожа остались всего две семьи.[11] 

Однако темпы коллективизации отнюдь не были замедлены, напротив, 

даже по сравнению с общереспубликанскими показателями они были более 

динамичны. Так, если за период с 1930 по 1935 гг. в Казахстане процент 

коллективизации (по числу хозяйств) вырос с 30,3% до 90,5%, по 

Карагандинской области - с 26,6% до 93%; то по Каркаралинскому округу 

только за два года (с 1933 по 1935) - с 73,1% до 98,2%. [3, c. 96] 

О демографических последствиях социалистических экспериментов, 

приведших к массовому голоду и гибели людей свидетельствуют материалы 

переписи 1939 г. 

Сельское население региона за период с 1926 -1939 гг. уменьшилось с 

323 043 до 183 263 чел., а удельный вес его в составе населения снизился с 

98,3% до 43,8%, то есть более, чем в два раза. /67 автореферат). Численность 

казахского населения сократилась более, чем наполовину (280 317 чел. в 1926 
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г. до 136 541 чел. в 1939 г.). Сократилась и их удельный вес в составе 

населения региона – 32,6% и казахи стали меньшинством на своей исконной 

земле. Изменилась этническая структура региона, он из мононационального 

(по переписи 1926 г. – 85,3%), превратился в многонациональный.  

Специальной статистики по естественному движению в этот период не 

проводилось, она была налажена отделом статистики лишь во второй 

половине 30-х годов. Известно лишь, что 1926–1936 гг. для страны в целом 

были периодом снижения рождаемости, роста смертности, уменьшением 

воспроизводства населения. В 1933 г. показатель естественного прироста имел 

отритцательное значение (данные только по городским поселениям) - 6,4 %, т. 

е. смертность была почти вдвое больше рождаемости. Все тридцатые годы 

отмечены вспышками эпидемий, высокой смертностью, особенно детской (в 

возрасте до года), которая сводила порой на нет высокие показатели 

рождаемости. По этому показателю в 1937 году Центральный Казахстан вошел 

в тройку регионов с самым неблагоприятным положением в этой сфере.  

На процессы воспроизводства населения в Центральном Казахстане 

определенное влияние оказал половозрастной состав жителей. Своеобразие и 

последствия социально-экономических процессов определили и особенности 

этих демографических характеристик, в общих чертах отразили основные 

тенденции, характерные для всей республики. Так, если в целом по Союзу 

соотношение мужчин и женщин было 47,9% к 52,1% (в городах - 47,9% к  

52,1%; в сельской местности – 47,8% к 52,2% соответственно), то в Казахстане, 

в результате промышленной миграции, призванной обеспечить объекты 

индустриализации мужской рабочей силой в трудоспособном возрасте 

(больше молодом - авт.), половозрастная структура к 1939 г. имела 

совершенно иную картину. Всесоюзной переписью 1939 г. зафиксировано 

процентное соотношение мужчин и женщин 52,1% к 47,9%. В том числе, в 

городской местности – 52,1% к 47,9%; в сельской – 52,1% к 48,0%. То есть, 

мужское население преобладало. 

Еще более радикально в этом отношении сложилась половая структура в 

Центрально-казахстанском регионе, что объясняется его резко 

индустриальной направленностью. Так, соотношение мужчин и женщин в 

области, было 53,2% к 46,8%. В том числе, в городской местности –54,2 % к 

45,8%; в сельской – 51,8% к 48,2%/.  [12, 27] 

В результате бурных миграционных процессов в этот период произошли 

коренные изменения в расселении населения. В ходе индустриализации 

появились новые города и рабочие поселки, которые возникали у разработок 

полезных ископаемых и на трассах железнодорожных магистралей. Вплоть до 

1930-х годов в Центральном Казахстане существовал всего один город – 

Каркаралинск. Перепись населения 1939 г. зафиксировала уже три города 

(Караганда, Балхаш, Каркаралинск) и шесть рабочих по ёлков (Джезказган, 

Коунрад, Моинты, Карсакпай, Успенский, Байконур). Всего в городских 

населениях проживало 235 053 чел., или 56,2% всего населения региона.  
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Политические события 1920-1930-х годов: Первая мировая война, 

военная интервенция, гражданская война, первые мероприятия советской 

власти, коллективизация, индустриализация, принесли тяжелые бедствия 

народным массам, нанесли огромный ущерб хозяйству края. Три волны 

трагических событий, связанных с массовым голодом в регионе, повлияли на 

социально-демографические процессы, изменив не только численность и 

расселение населения, но и качественные характеристики, а также процессы 

воспроизводства. Отсутствие региональных данных о численности населения, 

несовершенство приемов статистики, не позволяют дать полноценный 

демографический анализ и определить численные потери населения в 

Центральном Казахстане.  
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Аңдатпа. Мақала уақытша үкімет және енді ғана билікке келген кеңес 

өкіметі тұсындағы Түркістан өңіріндегі ашаршылық қаупі, онымен күрес 

жолындағы іс-шараларды зерделеуге арналады.  
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Мақаланың әдіснамалық негізін басты дереккөз ретінде 1917 жылдың 

маусымы мен 1918 жылдың сәуірі аралығында шығып тұрған «Бірлік туы» 

газетінің жарияланымдары құрайды. 

Газет басылымдарына шолу Түркістан өңірін шарпыған ашаршылық 

қаупін анық көрсетеді. Автордың ойынша, 1921-1922 жж. Қазақстанды 

шарпыған алапат ашаршылықтың түп тамыры Азамат соғысы жылдарындағы 

большевиктердің «солақай саясаты» мен сол жылдары орын алған қуаңшылық 

қана емес, ол 1917-1918 жылдардан бастау алады. Оған ертеректе басталған, 

қазақты құнарлы, сулы, шұрайлы жерінен айырған, сәйкесінше, тұрғындардың 

жаппай кедейленуіне алып келген қоныс аудару саясатының да айтулы 

ықпалы болды 

Кілт сөздер: Түркістан, Сырдария облысы, ашаршылық қаупі, Уақытша 

үкімет, Кеңес өкіметі 

 

УГРОЗА ГОЛОДА В ТУРКЕСТАНСКОМ РЕГИОНЕ В 1917-1918 гг. 

(НА ПРИМЕРЕ СЫРДАРИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Байдильдина С.Х., Раджапов А.У. 
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       Аннотация. Статья  посвящена изучению угрозы голода в 

Туркестанском регионе в период правления Временного правительства и 

только пришедшим к власти большевиков. 

Методологическую основу статьи составляют публикации газеты «Бірлік 

туы», выходившие в период с июня 1917 по апрель 1918 года. 

Обзор газетных изданий наглядно показывает угрозу голода, 

охватившего Туркестанский регион в 1917-1918 гг. Причинами страшного 

голода 1921-1922 гг. охвативший Казахстан, по мнению автора, является  не 

только «ошибки» большевиков в годы Гражданской войны и разразившаяся в 

те годы засуха. Все-таки к истокам голода относится начавшаяся ранее 

политика переселения царской администрации, лишившая казахов 

плодородной, орошаемой земли, которая привела к обнищанию местного 

населения. 

 Ключевые слова: Туркестан, Сырдаринская область, голод, Временное 

правительство,  Советская власть 
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Abstract. The article is directed to the study of the famine threat in the 

Turkestan region during the reign of the Temporary Government just that came to 

the power  of Bolsheviks.  

 The methodological basis of the article is the publications of the newspaper 

"Birlik tuy", published in the period from June 1917 to April 1918. 

A review of newspaper publications clearly shows the threat of famine that 

gripped the Turkestan region in 1917-1918. The reasons for the terrible famine of 

1921-1922 gripping Kazakhstan, according to the author, is not only the "mistakes" 

of the Bolsheviks during the Civil War but the drought that broke out in those years.  

 Still, the origins of the famine include the earlier policy of resettlement of the 

tsarist administration, which deprived the Kazakhs of fertile, irrigated land, which 

led to the impoverishment of the local population. 
 Keywords: Turkestan, Syrdarinsk region, famine, Provisional government, 

Soviet power 

 

XIX ғасырдың соңы - ХХ ғасырдың басындағы қазақ қоғамының 

әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси ахуалын оқып-үйренуде, зерттеп 

жазуда сол тарихи кезеңдерде шығып тұрған мерзімді басылымдар 

жарияланымдарының маңызы зор. Түркістан өлкесінің, оның Сырдария мен 

Жетісу областары тұрғындарының өмір-тіршілігі туралы құнды ақпарат 

беретін басылымның бірі -  1917 жылдың 24 маусымы мен 1918 жылдың сәуір 

айының аралығында жарық көріп тұрған «Бірлік туы» газеті.  

Қазақтың асыл азаматтары, қазақ зиялыларының көрнекті өкілдері 

Мұстафа Шоқай, Қайретдин Болғанбаев, Сұлтанбек Қожанов редакторлық 

еткен «Бірлік туының» жарияланымдарына шолу Түркістан аймағын тұтастай 

дерлік шарпыған ашаршылық, онымен күрес барысы туралы біраз ақпарат 

береді. Мақаламызға арқау болып отырған Түркістан өлкесінің Сырдария 

облысындағы жағдайдың сол жылдары ушығып тұрғандығын байқау қиын 

емес.  

Газеттің 1917 жылғы 11 нөмірінде Сырдария облысының Қазалы 

уезіндегі тұрғылықты халықтың хал-ахуалынан мәлімет беретін уездік кеңес 

«төбеағасы» Жатғариннің хаты негізінде жазылған, «Қазалы уезінен» 

тақырыбымен жарық көрген жарияланым бар. Онда аталмыш уез 

тұрғындарынан әскерге 100 мың бас қой алу үшін арнайы комиссияның 

барғанына көз жеткіземіз. Ал мұның уездегі астық тапшылығы себепті, 

малымен ғана күн көріп отырған, онысыз да «жерінде оты, қолында пішені 

жоқтығы» салдарынан қолында бар малы қырыла бастаған қазақ үшін ауыр 

тигендігі айқын көрінеді. Жергілікті кеңес уездегі қалыптасқан ауыр жағдайды 

баяндап Түркістан комитеті мен облыстық кеңеске жеделхат жібереді: 

«Даладағы қазақ халқының осы күнгі халі тіпті қиын, оларды ашаршылық 

жұтып тұр, азық-түлік комитеті бір айға жан басына жарты-ақ қадақтан ұн 

береді. Ол да нағыз уақытымен тиіп тұрмайды. ...қазақтың жалғыз сүйенген 

малы өле бастады. Енді, осындай күйде тұрғанда әскерге бір жүз мың қой 

беруді қазақ советі мүмкін таппайды» [1]. Осы жеделхаттан астық тапшылығы 
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салдарынан жағдайдың шиеленіскендігі соншалық, жеткілікті астық 

жеткізіліп берсе күн көріп отырған қолындағы малын беруге де дайын 

болғандығын аңғарамыз: «Хукімет қазаққа жеткілікті астық беруді міндетіне 

алса, мал беруге жұрт даяр. Егер астық бермей қазақтың әзер жан сақтап 

отырған малын аламын десе, онда мұның аяғы насырға шауып жұрттың 

қырылуына шек жоқ. ...Қазақ жалғыз жан сақтап отырған малынан айырылып, 

өзі қалай күн көрсін. Не қылса да бұл туралы тиісті бір тәртіп қылуыңызды 

өтінемін». 

Ашаршылық қаупінің сыртында халықты алаңдатып отырған тағы бір 

жәйтті аңғару қиын емес. Бұл  әскерилер тарапынан жергілікті тұғындарға 

жасалатын қысым, қоқан-лоқылық болса керек: «Оның бір жағында әскерге 

деп мал беруге қазақтың онша құлқы болмайтын бір себебі тағы бар, қазақ 

майданда мемлекет үшін қан төгіп жатқандарды қанша қуаттайын дегенмен 

мына өзі көріп жүрген солдаттарға қарап түңіледі. Осы күні қазақ олардан һеш 

жерде зорлық пен зомбылықтан басқа көріп отырған жоқ.».  

Облыс көлеміндегі астық тапшылығы мен малының қырылуынан зардап 

шеккен халықтың күн көрісін қиындата түскен мына бір факторды да елемеуге 

болмас. Бұл облыстық комитеттердегі шенеуніктердің тарапынан жасалып 

отырған алаяқтық пен қылмыстық іс-әркекеттер. Мұны басылымның 1917 

жылдың 14 нөміріндегі «Шымкенттен азық-түлік» мақаласынан анық 

аңғарамыз: «Ел арасындағы азық-түлік комитеттерінде арамдық көп. 

Комитетке сайланған елдің атқамінер мырзалары ұят, иманнан безіп жатыр. 

Бұлардың аштан қырылайын деп отырған жұрт хақында қайғылары жоқ, 

уайымдары қарабастары; қуғандары жалғыз өз пайдалары. 

Бұлар жұрт үшін отқа түсіп, шет жерден азық-түлік жеткізудің орнына 

сол сорлы жұрттың тиісті сыбағаларын жұлып жеп жүр. Бишара жарлы 

жақыбайлар бір тілім нанға зар болып, бір шақпақ қантқа қолы жетпей 

жүргенде комитеттегі атқамінерлер ол сорлыларға тиісті азық пен қантты 

сатып, пайда табады. Сорлы момынның балалары нан сұрап жылап, 

ашаршылықтан өлімге бет алып жатқанда, комитетші азаматтар халықтың 

астығын, қантын ұрлап сатып, капитал жинайды» [2]. 

Дегенмен, кейбірінің жалтарып жүргеніне қарамастан, мұндай халықтың 

несібесін жеп жүрген алаяқ-шенеуніктердің өз жазаларын алып отырғандығы 

да байқалады. Осыған қол жеткізіп отырған Уақытша үкіметке деген 

ризашылық, артылған үміт те сезіледі. Бұл да осы жарияланымда сөз болады: 

«8-нші сентябрьде осындай арамдығы тақырыпты қоңырат ішінде бабалары 

Датқа болған Мейрамбек азаматтың бір баласы төрт жолдасымен бірге 

абақтыға жабылды. Нағыз сондай арамдық қылған жұртқа мәлім бір жігіт әзір 

аман жүр. Ол осы кәсіптің арқасында бас-аяғы 4-5 ай ішінде 20-30 мың сом 

капитал жиыпты. Шымкентте істерінің алды анадай абақтыға түскен соң бұл 

мырза осы күні ініне су құйылған тышқандай қайда барарын білмей сасуда. 

Онан соң 2-нші октябрьде бір екі «болыс» ұсталып қамалды. Олардың 

айыптары да сол арамдық. 
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Бұлардан басқа да осындай іске араласқан қулардың көбінің сасық істері 

жағып тұр. Құдай қалап сәті түскен күні олар да абақтыда төрін зират қылмай 

кетпес. 

Мінекей, «біздің жұртқа қызмет» қылу үшін комитетке сайланған 

азаматтарымыздың жайлары. Бұрынғы заман болса, мұндай сасықтар бықсып 

жата берер еді. Енді жақсы-жаманды ашып тұрған жаңа заманға тәңір 

жарылқасын ау!..».  

Облысқа төнген ашаршылық қаупінің алдын-алудың түрлі жолдары 

қарастырылады. Халықты астықпен қамтамсыз етудің бір көзі - басқа өңір-

облыстардан астық жеткізу болды. Соның бірі Сырдария облыстық азық-түлік 

Басқармасының  Ақмола облысынан астық жеткізу жоспарлары. Мұны 

«Ақмола облысынан астықтан» көреміз:  «Сырдария облысының азық-түлік 

управасы осы уақытта Ақмола облысынан Оңтүстік уездеріне астық тарату 

мәселесін қарастырып жатыр. Осы тақырыпты управо азық-түлік министріне 

хабар жіберіп, Ақмола облысынан Сырдарияға бір жүз мың пұт астық әкелуге 

рұқсат сұраған екен. Азық-түлік министрі бұған рұқсат етпеді» [3]. Азық-түлік 

министрінің тарапынан рұқсаттың берілмеуіне қарамастан жергілікті билік 

органдарының астыққа қол жеткізу жолындағы жанкешті әрекеті, ойларынан 

бас тартпауы таң қалдырмай қоймайды: «...Егер бұл план іске асып, жарыққа 

шығатын болса, Ақмола облысынан бір жүз мың ғана астық тасылып қоймас, 

онан әлде неше қабат артық астық тасылуы мүмкін. Бірақ, ол астықты қалай 

тасып жеткізу мәселесі үлкен қиын мәселе. Темір жолмен тасу мүмкін 

болмауы себепті ескі Крегеш жолдарын түзету қажеттігі көрініп тұр. 

Облысной азық-түлік комитеті генеральный комиссардан Ташкент темір 

жолынан Атбасар уезіне баратын ескі Крегеш жолдарын тексертсеңіз екен деп, 

өтініш қылған екен. Генеральный комиссар бұл туралы тиісті тәдбірлерді қыла 

бастапты. Бұл ескі жолдарды түзетіп, оның үстіне һәр жерден үйлер салдырып 

құдықтар қаздыру үшін 10-15 мың сом қаражат шығатын сияқты көрінеді...». 

Газет жарияланымдарының ішінде сол кездегі Сырдария облысының 

орталығы Ташкенттегі жағдайдың да мәз еместігін баяндайтын бірнеше 

жарияланым бар. Солардың бірі осы 1917 жылдың 14 нөміріндегі «Ташкент 

25-нші ноябрь». 1917 жылдың қазан-қараша айларындағы саяси оқиғалардың, 

сол бір аумалы-төкпелі заманның өңір тұрғындарының тұрмыс-тіршілігіне 

тигізген салқынын да байқаймыз: «Октябрь аяғынан бері бүкіл руссияда, онан 

қала берсе Ташкентте болып жатқан ұзын-қиғаш уақиғалардың салдарынан 

біздің даладағы ел-жұртпенен қатынасымыз кеміп қалды. Ел ішіндегі 

тілшілерден бір ауыз хабар ала алмағанымызға бір айдан аса уақыт болды. 

Ташкентте почта-телеграф қызметкерлері жұмысты доғарған себепті мұнан 

ілгергі нөмірлі газетіміз де оқушыларға жете алмай жатыр. 

Сондықтан тап осы күні ел-жұрттың не күйде жатқаны бізге ашық мәлім 

емес. Бірақ құлағы түрік, елді ескеретін адамға осындай даңғазаның ішінде 

жүргенде де жүдеген елдің талықсып шыққан үні естілмей жатқан жоқ. 

Тілшілерден келген хат хабар болмағанымен онан мұнан астық іздеп, 
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сандалып жүрген қазақтардың сөздерінен жұрттың осы күні «Нан!», «Нан!» 

деп шулап отырғаны көрініп тұр. 

Нан! Нан! Нан! 

Мінеки осы күні ел бұл сөзді қалаға қаулап, қаладағы азық-түлік 

комитеттеріне қарап қақсап жатыр. 

Ол өз бетімен астық алар жер таба алмаған соң екі көзін төрт қылып, 

қаладағы комитеттерден бір жәрдем күтіп отыр» [4].  

«Бірлік туы» ашаршылық қаупінің алдын алу қажеттігінің, болмаса 

мұның ауыр салдарларының күтіп тұрғандығын ескертіп дабыл қағады: 

«Жақында астық іздеп елден келген бір кісі басқармамызға кіріп мына 

сөздерді айтты: «Қарақтарым, оқығандар, осы күні ел-жұрттың халі нашар. 

Оның бір шеті ашаршылықтан өле бастады. Сонан соң не қылуға біле алмай 

сасқанымыздан қаладағы комитеттерге келіп жүрміз. Елдің барлық үміті 

комитеттерде һәм оларда қызмет етіп жүрген өздеріңдей оқығандарға біз сол 

үмітпен қалаға келсек, сөзімізді һеш кім құлағына алмайды. 

Комитеттерден һәм олардағы оқығандарымыздан астық сұрасақ, олар 

бізге өз араларындағы жанжалдарды айтты. Біз оларға ашыққаннан 

мұңымызды айтсақ, олар бізге большевиктерін көрсетеді. Бізге 

большевигіңнің де меньшевигіңнің де керегі жоқ. Бізге нан керек, шай керек, 

қант керек. Елді керек қылсаңдар, бізге соларды тауып беріңдер. 

Қысқасы ел аш. Ел жалаңаш. Елдің алды ашаршылықтан өле бастады. Іс 

басындағылар мұны ескерсін. Әйтпесе, оның аяғы жақсылыққа соғатын 

көрінбейді». Мұның «жақсылыққа соқтырмайтындығын» артынша болған 

алапат аштықтың растап бергендігіне тарих куә. 

Большевиктердің билікке келуімен де жағдайдың түзеле қоймағандығы, 

халықтың сенімсіздік танытуы анық байқалады. Ол газеттің 21 нөміріндегі 

Ахмет  Маметов есімді тілшінің «Ноғай  «Қамқорынан» көрінеді: «Ташкентте 

15-нші  январьда болған крестьян съезінде “Аралское море” қазақтарының 

делегатымыз деген, бір топ қазақтарды көрдім. Бұлардан бұл съездің 

болатынын қайдан білдіңіз, кім бастап айтып алып келді деп сұрап едім, Хасан 

Сабыров деген бір ноғай большевиктерге айтып, қал жағдайыңызды түсіндіріп 

аш арықтарыңызға жәрдем бердірем, орыстар мен теңеліп теңгеремін деген 

соң еріп келдік дейді. Ол ноғайын көріп, оның қолынан һеш нәрсе 

келмейтұғынын, тек алдауына еріп алданып жүрсіз деп айтып қарағандар 

болып еді. Бірен-саран тыңдағандары болса да көбі бірқатар оқығандарынан 

пайда көре алмай өзі келіп қалған сорлы қазақ “сіздердің сөзіңіз жақсы, бірақ 

береріңіз жоқ, қатын балаларымыз шырылдап аштан өлейін деп жатыр бізге 

кім тамақ берсе сол жақпын” деп тыңдағысы келмеді. Хасан Сабыровтың кім 

екенін, қолынан не келетінін тұтқан жол жобасының қандай пайда, қандай 

зиян екенін қазақ қайдан білсін. 

Бұл Хасан Сабыровты мен жақсы білемін, бұл кісі 1913-нші жылда Уфада 

медресе  Ғалияға Учитель боламын деп келіп, қыс ортасына жеткізбей оқыта 

алмаған соң шәкірттердің «керегің жоқ, зыт жоғал өмірімізді босқа өткізбе» 

деп қойып шығарған адамы еді. Енді бұл заманға келгенде большевиктерге 
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агент болып, өздері аштықтан ақылынан адасып отырған қазақ арасына шығып 

азғырып, артынан шұбыртып артынан ертіп келген 65000 мың қазақ қырғыз 

атынан сөйлеймін деп отырғаны. Хасекеңе мынадай заман, қулар заманы 

болып тұрғанда лай судан балық аулап пайда етуді кезек, большевиктерге 

сөздері өтімді болуы үшін қолына қарап, мұнан соң жүріп жемісті болуы үшін, 

алды артын абайлап қарап, аңғармайтын алаңғасарлау ел керек бұған, қолайлы 

алдағанға ергіш, арбағанға көнгіш біздің қазақ екені тағы анық фурсаттан 

қулар пайдаланбай кім пайдалансын?» [5]. 

 1918 жылдың көктемінде облыс орталығы Ташкентте аш, көше кезіп 

бұратылған қазақтар саны арта түседі. «Бірлік туы» тобына топтасқан көзі 

ашық азаматтар осы қазақтарға көмек ұйымдастыруды қолға алып, «аштарға 

жәрдем комитетін» құрады. Мұны «Аш қазақтарға жәрдем комитетінен» 

оқимыз. Қолынан келетін, мүмкіндігі бар халықты осы комитет арқылы 

аштарға көмек көрсетуге үндейді: «Ташкенттегі “Бірлік туы” атынан ашылған 

аштарға жәрдем комитеті осы марттың 14-нен бастап бір асхана ашты. Қазір 

250-ден артығырақ аштарға ас беріп тұр. Енді алаш азаматтарынан өтінеміз аз 

демей, көп демей қолдан келген көмектерін етіп, осы ізгі істің тоқталып 

қалмауына жәрдемдессе. Орыс, яһуд және бұлардан басқа халықтар да аш 

қазақтарды көріп шыдай алмай жәрдем етіп жатқанын біле тұра, біздің бұл іске 

қатыспай қарап қалуымызды әрі көріп кірістік. Енді біздің бұл ісімізге көмек 

беріп көтермелеу жалпы алаш азаматтарына ортақ. Һәм әуелде жәрдем 

комитетін ашқандағы сенгеніміз де халық еді. Жәрдем жіберушілер “Бірлік 

туы” басқармасына жіберсе болады» [6]. 

Түркістандағы ахуалдың күн сайын күрделене түскенін газет 

жарияланымдары нақтылай түседі. Егер осы 1918 жылдың 25 нөміріндегі 

«Түркістанды» зерделесек, бұған анық көз жеткізуге болады. Тіпті көшеде 

жүріп келе жатқан адамның сол қалпында құлап өліп кеткен оқиғалары осы 

жылдары-ақ басталғанын көреміз: «Түркістан ауданының қазақтарының 

ахуалы  күн сайын  төмендеп осы уақытта тамақ жаман болып тұр. Көшелерде 

шұбырып жүрген аш  қазақ. Екінің  бірінің  аштықтан  көзі іскен, беті іскен. 

Ана жерде де, мына  жерде де  аштықтан өліп  жатқан адам. Осы  кезде  өлікті 

жинап  алуға  да шама  келмей бара жатыр. Ақыры не болары  белгісіз, бұл  

бетпен бара берсе Түркістанда қазақтан тұқым, ұрпақ  қалуына көз жетпейді.  

Бір шараны құдай өзі таппаса, бұл жердегі жұрттың жақын арада жақсылық 

болар деп үміті аз» [7].  

Тіпті аштық деңгейінің өршіп тұрғаны соншалық, диқандарға таратылған 

бидайдың өзі лезде желініп, жерге себуге дейін жеткізілмей жоқ болғаны 

көрінеді: «Жақында Түркістанға  арнап 23 мың  пуд астық  келіп еді.  ...біз 

суиуз (союз) болып алып келдік деп көбісін орыс пен ноғай  алып қойды. 

Диқандар тұқым қылсын деп һәр  болысқа  қалған  бидайдан 4 жүз 50 пұттан 

бидай  таралды.  Бірақ  аш  жұрт  оны жерге  сеппестен ішіп (жеп) жіберді. 

Жаңа комитет атына өзінің  саудагерлік  жөнінен алған  бидайларын келтірген 

адамдар көп екен.  Олардың көбісі өз бидайларын алып  кетіскен.  Сөйтіп 

келген 23 мың  пут астық  екі-үш күнде  тарап жоқ болды».   
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Жоғарыда айтылғандай алаяқтықтың мұнда да орын алғандығына көз 

жұмуға болмас: «Келген бидайдың ішінде өз пұлына  алдырған  азық-түлік  

комитетінің  бір азасы Тастанбек Аюбеков  деген  жігіттің 5 жүз пұттай  

бидайы  бар екен екі ауылынай  әйелді союз қылып,  соған арнап  комитет 

атына  алып келіп ешкімге білдірмей жалғыз өзі ала қойып пұтын  88 сомнан  

сата бастаған. Мұнан испольнительный комитет хабардар болып, азық-түлік 

комитетіндегі  мұсылман азалардың  барлығын  абақтыға жапты. Бұған дейін 

азық комитетінің  бастығы қазақ еді. Бұл күнде орыс болды. Бұрын комитет  

ағзаларының  ішінде қазақтан да, сарттан да бар еді. Бұл уақытта комитетте 

тегіс орыс болып  азық-түлік түгел орыс қолына  өтіп тұр. ... Астық істерінен 

қазақ шеткері болып тұр. Аштықтан айрықша қырылып  жатқан қазақ,... 

Қай жағынан қарағанда да Түркістан қайғыға қалып тұр. Жұрттың қашан  

жақсылыққа кез болып, жадырарын  болжауға жақын арада көңілге тоқ 

боларлық кеш нәрсе көрінбей тұр» [7].  

Осындай жағдай Түркістан өңірінің Жетісу облысында да қалыптасты. 

Осылайша, 1921-1922 жж. алапат ашаршылық қарсаңында тұтас 

Түркістан өңірінде аштық қаупінің орын алғандығын, оның сол кезде-ақ 

белгілі болғандығын байқау қиын емес.  
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Аңдатпа. Мақалада 1921-1922 жылдарындағы қазақ халқының басына 
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Аннотация. В статье рассматривается особо тяжкое положение в 
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Abstract. The article examines the particularly difficult situation in which the 

Kazakh people found themselves in 1921-1922. 

Key words: hunger, poverty, demographic catastrophe, taxes. 

 

1921-1922 жылдардағы аштық қазақ халқының басына түскен аса ауыр 

нәубет. Қаншама азаматтарымыз аштықтан көз жұмып, ай далада көмусіз 

қалды. Қаншама қазақтың ошағы сөнді. Бір үзім нанға зар болып, қолын 

жайып, қайыр тілеп, ауыл-ауылды аралап,  қала көшелерінде тентіреп, босып 

шет жұртқа кете барды. 

Қазақ жерінде аштыққа ұшыраған Орынбор, Ақтөбе, Орал, Қостанай, 

Бөкей губерниялары мен Адай уезінің жағдайы аса ауыр болды. Бұл өңірлер 

осы уақытқа дейін де көп қиыншылықты бастан кешірген еді. Кеңестік жүйе 

орнағанға дейін патша үкіметінің қыспағын көрген, жерінен айырылған, 

отарлаушыларға кіріптар болса, ал азамат соғысы кезінде ақтар мен 

қызылдардың қанды қылышына ілікті. 

1921 жылы аштықтың жайлап бара жатқанын айтып, дабыл қаққан 

газеттердің бірі - «Ақ жол»  газеті. Оның беттерінде күнделікті аштыққа 

ұрынған қазақ жерлері туралы ақпарат, мәліметтер жарияланып тұрды. 

Мәселен мына бір ақпаратта былай келтірілді: «Торғай уезінде ауру көбейіп 

барады. Иесіз, иен қалған үйлер бар. Қыс ерте түсті. Жер мұз. Мал өліп жатыр. 

Қара мал ноябрь (1920 ж. – С.Н.) басынан-ақ қолға қарады. Елде пішен аз. Ет 

салығын ел беріп жатыр.  Мал мен жанға ауыртпашылық бірдей түсіп, шаруа 

күйзеліп тұр». 

Газет қазақ көп шоғырланған Ақтөбе губерниясында адам да, мал да 

азықтың жоқтығынан қырылып жатқандығы айтылса, Шымкент уезіндегі 

қазақ  ауылында шешек ауруы жайлап, адамдардың өлімі көбейіп бара 

жатқандығы жөнінде хабар басылды. 

Ел басына түскен қиын заманда Қазақ өлкелік Орталық Атқару Комитеті 

1921 ж. 15 наурызында өткен РК(б)П-ның Х съезінің салғыртты салықпен 

алмастыру жөніндегі қарарын негізе ала отырып, осы жылдың  11-18 

маусымында болған конференция барысында азық-түлік салғыртын салықпен 

алмастыруды бірауыздан мақұлдады. 

Сөйтіп, азық-түлік салғыртының салықпен алмастырылуы барлық 

өнімдерге қатысты салық мөлшерін белгілеген құжаттар қабылдатып, сол 

мөлшер бойынша шаруаларға салық төлеу міндеттелінді. Жеуге азық, малын 

асырауға шөп таба алмай қиналған қазақ шаруалары үкімет белгілеген 

салықты төлеуге шамасы келмеді. Соның өзінде Жетісу облысынан  1652645 

пұт астық, 293040 пұт тары, 2876 пұт кептірілген жеміс, 77458 пұт тұқым, 

520864 мал басы жинап алынған[1]. 

Осындай елдегі ауыр жағдайға қарамастан үкімет уезд шаруаларын 

салықтан босатпады, керісінше төпелеп бірінің үстіне бірін салып, оларды 

салыққа әбден кіріптар қылып қойды. Семей облысына қарасты Павлодар 

уезінің Ақбеттау болысының алтыншы ауылына қарайтын қазақтар мынадай 

мөлшерде салық төлеген: қой терісі – 1050, жылқы терісі –1200, сиыр терісі –
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250, құлын терісі –100, елтірі – 80, бұзау терісі – 20, түйе терісі – 5, түйе жүні 

– 15, қой жүні – 250 пұт. Қарап отырсақ, бір шағын болысқа салық өткізу үшін 

жоғарыда көрсетілген қаншама жылқысын, сиырын, қойын, тіпті жаңа туған 

бұзауын союы керек екен. Малынан айырылып азықсыз қалған шаруаның 

әрине бұған шамасы қандай келсін. Бұл жағдайға қарамастан үкімет салық 

есебіне деп, қалған малын тартып ала бастады. Шала сауатты және мәдени 

дамуының деңгейі төмен шолақ белсенділер қорқытып, үркітумен үкіметтің 

бұйрық-жарлықтарын осындай жолмен орындауға тырысты. Оның үстіне 

қолда бар мал басын барымташылар мен банділік топтар күштеп әкетіп те 

жатты. Оны дәлелдейтін тарихи айғақтар жетерлік. 

Оларды құрықтауға  ерекше жағдайға пайдаланылатын әскери бөлімдер 

(ЧОН – часть особого назначения) жіберіліп, қарақшы топтарды талқандаған. 

Ғалым К. Нұрпейісов ашаршылық жылдарында Бөкей ордасында осындай 

қарақшылық топтар құрылып, Тарғын, Нарын, Таловка, Жанғалы уездерінде 

ойран салып, қарсы шыққандарды өлтіруге дейін барғандығын келтірген. 

Осындай аштық өршіп тұрған кезде күрескен бандалық топтармен күрес 

барысы 1922 жылдың жаз айларына дейін созылды. 

Сонымен Қазақстандағы 1921-22 жж. ашаршылықтың шығуына екі себеп, 

яғни Ресейдегі азамат соғысының кесірінен қазақ даласындағы 

шаруашылықтардың күйзеліске ұрынуы және табиғи апат, қолайсыз ауа-

райының салдарынан туған жұт әсер етті. Тарихшы Т. Омарбеков 

Қазақстандағы  бұл ашаршылықтың шығуына ауа-райының қолайсыздығы 

емес, азамат соғысының тұтануынан шаруашылықтың күйзелуі, яғни 

большевиктердің біржақты саясат жүргізуінен деп тұжырымдаған[2]. 

Тарихшы Манаш Қозыбаев 1921-22 жылдардағы аштық турасында: 

«1921-1922 жылдардағы аштық қазақтарды демографиялық апатқа әкелді. 

1922 жылдың наурызында Қазақстанның батыс және солтүстік аймақтарында 

2 миллион 350 мың адам аштыққа ұшырады, олардың көбі өлді. Үкімет 

тарапынан көрсетілген көмек тек қала тұрғындарына жетті, сол уақытта онда 

қазақтардың екі-ақ проценті орныққан еді, дені ауылдарда болатын», - дей 

келе, осы жағдайды орталық билік дер кезінде көріп, оған мән бере 

білмегендігін айтады. Сонымен қатар оның көрсетуінше, Орталықтан келген 

азық-түлік жинаушы Ф.Э. Дзержинскийдің отрядтары Түркістан өлкесі, 

Ақмола, Семей губернияларындағы еңбекшілердің қолындағы астықты артық 

деген желеумен күшпен алып кеткен екен. 

Орын алған қиындықтарды ауыздықтауда шұғыл түрде түрлі шаралар 

ұйымдастырылып, ең алдымен түрлі комиссиялар ұйымдастырылып, оларға 

елдегі аштықтың көлемін анықтау мәселесі қойылды.  Қазақ Орталық Атқару 

комитетінің қаулысымен 1921 жылдың 15 шілдесінде ашыққандарға арнайы 

төтенше комек комитеті (компомгол) құрылып, оның жұмысын басқару  С. 

Мендешевке жүктелінді. С. Мендешев 1920-1925 жж. Қазақстан Орталық 

Атқару Комитетінің төрағасы болған жылдары ашаршалықпен күресуде 

іскерлік таныта білді. Ол республикадағы төтенше комиссияның жетекшілік 

қызметін атқарып, елдегі жағдайды қалпына келтіруге аянбай күресті. 1921  ж. 
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17 шілдесінде аштыққа байланысты РК(б)П ОК-нің арнаулы үндеуі 

жарияланып, шығу себебі айтылып, онымен күрес жүргізуге шақырды [3]. 

С. Мендешевтің аштық кезеңіндегі қызметі шексіз. Оның басшылығымен 

құрылған Аштар комитеті тоқтаусыз қызмет етіп, қолдағы бар 

мүмкіншілікпен  аштықты қалай да болса ауыздықтауға тырысты.  Ол елдегі 

аштықпен күресіп жатқан кезде үстінен «кеңес үкіметіне жат, жікшіл» деген 

жалған құпия түрде іс ашылды. Мұрағат қорынан С. Мендешевтің  20-

жылдары үкіметке қарсы құрылған үш топтың бірін басқарды деген дерек 

кездестіруге болады. Оның сыртынан жиналған мәліметте қазақ арасында аса 

беделді, көпшілікпен жақсы қарым-қатынаста екендігі келтірілген. Осы 

жазылғаннан-ақ, қайраткердің қандай адам екенін тануға болады. 

С. Мендешевдің көрсетуі бойынша Қазақстанда 1921 жылдың соңында  1 

476 985 адам, оның ішінде 927593 ересектер, 158392 балалар ашыққан.  Ол 

аштықпен күресудің жеті жолын ұсынады. Оның біріншісі, азық-түлік 

ресурстарын дайындауды күшейту және оны аудандарға бөлу болса, екіншісі, 

он тоқ адамдардың бір ашты, тоқ болыстардың бір аштыққа 

ұшыраған  поселкені көмекке алуы турасында үгіт жұмыстарын күшейту, 

үшіншісі тұқымдық астықты уақытылы қабылдауда және оны бөлуде төтенше 

әдіс қолдану, төртіншіге қоғамдық жұмыстар мен қолөнер артелдерін 

ұйымдастыруды жеделдетуді, ал бесіншіге аштықпен күресуде барлық 

Халкомдардың және өлкелік мекемелердің жұмысын күшейтуді, алтыншы 

бойынша автотранспорттық тамақтандыру орындарды жеткізу арқылы Дала 

өлкесіндегі ашыққан қазақтарға көмек көрсетуді, жетіншісі, жұт пен аштық 

кезінде күйзеліске ұшыраған қазақ ауыл шаруашылығын тез арада малмен 

қамтамасыз ету болды. 

Ұлт зиялыларынан аштықты ауыздықтауға белсенді кіріскен азаматтың 

бірі – Мұхтар Әуезов болды. Аштықпен күреске қатысты өткізілген 

конференция барысында Қазақстан халқына аса үлкен нәубет әкелгендігін, 

аштықпен күресуде партиялық  ұйымдардың босаңдығын, әлі күнге дейін 

нақты шығын турасында ешқандай да мәліметтің жоқтығын, Ашком ОК-і өте 

нашар жұмыс атқарып жатқандығын, дала халқына арнап нақты жоспар 

қабылданбағандығын  баса көрсете келе, тез арада одан шығу жолын 

іздестіруді қажеттігін көтерді. 

М. Әуезов «Қазақ тілі» газетіне ең бірінші болып, қазақ жерінде аштық 

басталғандығы жөнінде дабыл қаққан. Ол аштықтан құтылудың бірден бір 

жолы егін салу деп көрсетеді. 

Қазақстандағы аштықпен күресте ұлт зиялылары Тұрар Рұсқұловтан 

бастап, Мәннан Тұрғанбаев, Міржақып Дулатов, Жүсіпбек Аймауытов, Сәкен 

Сейфуллин, Шаймерден Тоқжігітов, Уәлитхан Танашев және тағы басқалар 

баспасөз беттеріне ойларын ашық жазған[4]. Олардың аштық жайлап жатқан 

кезде халықтың салық төлеуін қисынсыз, азық-түлікті тұрғындарға бөлуде 

әділетсіздік орын алып отырғандығын ашық жазып, ұсыныстар білдірді. 

Мәселен, У. Танашев салық салуда егін шықпай қалған аудандарды ескеру 

қажеттігін көтерді. 
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М. Тұрғанбаев та газетке жариялаған «Аштарға жәрдем бер» деген 

мақаласында аштықтың алдын алуда келесі жылға дайындықты күшейтіп, егін 

салу, пішенді жөндеу жұмысына қамды алдын-ала жасау қажеттігіне үндеген. 

Жазушы Тұрсын Жұртбайдың құрастыруымен жарық көрген  «Алаш 

қозғалысы» деп аталған жинақтағы құжатта 1921 жылдың 10 желтоқсанында 

Дала аудандарынан ашыққандарға тірідей (живой помощи) көмек 

көрсетуді  ұйымдастыру туралы жиналыс өткендігі айтылады. Бұл 

жиналысты  Ә. Жангелдин өткізіп, хатшылығын Нақымжан атқарыпты. 

Жиналысқа зиялдылардан М. Әуезов, А. Асылбеков, А. Кенжин, А. 

Байтұрсынов,  Т. Жаманмұрынов, М. Саматов, Қ. Сармолдаев және т.б. 

қатысып, М. Әуезов аштар комитетінің көмегі ашыққан аудандарға әлі 

жетпегендігін айта отырып, тез арада ашыққандарға көмек көрсетуді көтереді. 

Пікір-таласты өткен жиналыс ашыққан аудандардағы жағдайды бағдарлап, 

қаншалықты мөлшерде көмек беруді анықтау үшін өкіл жіберу, аштық 

мәселесі жөнінде баспасөз беттерінде мақала жариялау жөнінде қаулы 

қабылдады. Бұдан кейін де бірнеше жиналыстар өтіп, аштықпен күресу 

жолдары қарастырылды. 

Аштыққа көмек қолын Семей қаласындағы М. Дулатов,  Ж. Аймауытов, 

Р. Мәрсеков бастаған ұлт зиялылары созды. Олардың басқаруымен жиналыс 

өткізіліп, халықты көмек беруді шақырған үндеу жарияланды және осы іс-

шараға белсене кірісіп, елден «жылу» жинай бастады. Семей өңірінен 

жиналған малдарды аштық тырнағына ілініп, әбден титықтаған Торғай уезіне 

айдап апару, оларды малсыз қалғандарға бөліп беру ісінде басшылық жасады. 

Өкінішке орай олардың бұл іс-әрекеттері кейін өздеріне керісінше тиіп, 

кейбірі істі болып, сотталып та кетті. Мысалы, М. Дулатов 1929 жылы 1 

қаңтарда ОГПУ өкіліне берген жауабында Торғай, Ырғыз, Қостанай уездері 

мен Орал губерниясының ашыққан тұрғындарына арнап көмек көрсету 

жөнінде бірінші болып «Қазақ тілі» газетіне үндеу тастағанын жазып, өзінің 

Семей губерниясының үш уезін аралап «жылу» жинауға қатысқандығын, 

соның нәтижесінде  2-3 айдын ішінде 15 мыңдай ірі қара мал жиналып, атаған 

уездердегі аштарға үлестіріліп берілгенін айтқан. Алайда осыдан кейін ол 

Семейге келген кезінде тұтқындалып,  Орынборға жіберіліп, біршама 

уақыттан кейін қайтадан босатылады. 

«Жылу» жинауға және оны ашыққандарға бөлісуге қатысқан бірақ сот 

үдерісіне ілікпеген кейбір азаматтар 1926-30 жылдары сотқа бір тартылып, істі 

болған. 

Аштықпен күресу ісіне тікелей араласқандардың бірі, мемлекет 

қайраткері – Тұрар Рысқұлов. Қазақстанда аштық басталған тұста Тұрар 

Рысқұлов РКСФР Халық Комиссариатының Ұлт істер жөнінде орынбасарлық 

қызметін атқарып жүрген еді. Қазақ жерін аштық жайлаған кезде ол аштыққа 

қарсы күресудің бірнеше талаптарын ұсынды және олардың орындалу 

барысын қадағалады. Ол аштықтың зардабы мен оған қарсы елде жүргізіліп 

жатқан түрлі іс-шаралар барысы  жөнінде өзінің “Қазақстан” деген кітабында 

айқын жазды[5]. Сонымен бірге “Новый Восток” атты мақаласында  көшпелі 
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облыстар ұшырағандығын, ашыққандар азық-түлік  және киім-кешекпен 

қамтамасыз етіліп, Орталық Ресей мен Түркістан өлкесіне және көршілес 

аймақтарға 80000 адам мен 35000 балалар қоныстандырылғанын, сондай-ақ, 

Американдық Әкімшілік Көмегінің (АРА) ашыққандарға көмек көрсетіп 

жатқандығын жазады. 

1921-1922 жылдардағы аштықтан қазақтың отбасы тұтастай қырылды. 

Аман қалғандары босып шет мемлекеттерге кетті. Қазақстандағы ашаршылық 

ұлт зиялыларын бей-жай қалдырмады. Барлығы қолынан келгенше халықтың 

аман қалуын тілеп, жоғары үкімет орындарына, Орталық үкіметке хат жолдап, 

көмек сұрады. Өздері елді аралап, ашыққандарға арналған асханалар ашу, 

оларды азық-түлікпен қамтамасыз етуге бар күштерін жұмылдырды. 

Ұлт қамын ойлаған қазақ зиялылары мен жекелеген аймақтардың 

көрсетілген көмектері арқасында бұл күндер де артта қалды. Мұндай қиын-

қыстау заманда өз халқы мен бауырларына жәрдем көрсетуді өздерінің 

азаматтық борыштары деп білген зиялыларымыздың бұл әрекеттері өміршең 

мүддеге қызмет еткендігінің тағы бір көрінісі болып табылады. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Даркенов Қ.Ғ. ХХ ғасырдың 20-30 шы жылдарындағы қазақ 
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Аннотация. Мақала 1921-1922 жылдардағы Ақмола өқіcіндегі аштықтаң 

салдары талдауға алынады. Нәубеттің өңірдегі зерттелу деңгейі, жергілікті 

атқару органдарының іс-әрекеттері, ашыққандарға көмегі, атқарылған 
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шаралары, сонымен қатар жаңа билік жүйесінің дәрменсіздігі, орталықтың 

озбыр экономикалық саясаты, оның солтүстік өңірге әсері сөз болады. 

Жаңадан құрылған әкімшілік-территориялық бөліністің қолайсыздығы, 

босқындардың көбеюі, балалар өлімі, арнайы орындардың ашылуы 

сипатталады. 

Түйін сөздер: ашаршылық, әскери коммунизм саясаты, босқындар, 

жұқпалы аурулар, панасыз балалар, қуаңшылық. 

 

Аннотация. В статье рассматривается последствия голода в 

Акмолинской области в 1921-1922гг. На основе архивных данных и 

источниках описываются причины голода населения, последствия данного 

бедствия, попытка и организация оказания помощи подвергшим голоду 

населенным пунктам, влияние «политики военного коммунизма», 

неготовность местных органов к борьбе с голодом. 

Фактические материалы свидетельствуют о появлении огромного 

количества беженцев, беспризорных детей, пунктов питания, помкомгола. 

Ключевые слова: голод, политика военного коммунизма, беженцы, 

беспризорные дети, засуха. 

 

Annotation. The article examines the consequences of the famine in the 

Akmola region in 1921-1922. On the basis of archival data and sources, the reasons 

for the famine of the population, the consequences of this disaster, the attempt and 

organization of assistance to starved settlements, the influence of the "policy of war 

communism", the unpreparedness of local authorities to fight hunger are described. 

Factual materials testify to the emergence of a huge number of refugees, street 

children, food points, pomkomgol. 

Key words: hunger, war communism policy, refugees, street children, drought. 

 

 

Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты 

мақаласында 1920 жылдардағы аштық туралы мәліметтерді мұқият зерттеу 

керек екенін айтқан болатын. 

«Тәуелсіздігіміздің мерейтойы аясында осындай біртуар тұлғаларды еске 

алып, олардың мұрасын жастарымызға және бүкіл әлемге паш етуіміз керек. 

Сонымен бірге, осы тақырыпты зерттеп жүрген ғалымдар мен жазушылардың 

да еңбегі қолдауға ие болуы және бағалануы қажет. Алаш арыстарының асыл 

мұрасын игеру жалғаса беруге тиіс. Миллиондаған адамды қазаға ұшыратып, 

тірі қалғанын жан сауғалап босып кетуге мәжбүр еткен алапат ашаршылықтың 

алғашқы кезеңі – 1921-1922 жылдардағы нәубеттен бері 100 жыл өтті. Сол 

зұлматтың кесірінен қырылып қалмағанда, халқымыздың саны қазіргіден 

әлденеше есе көп болар еді»,- дейді Мемлекет басшысы [1]. 

Жасыратыны жоқ, қазіргі тәуелсіздік дәуірінде көбірек көзіміз жете 

түсінгендей, қазақ тарихының көптеген беттері  осы кезеңдерге дейін, 

ашаршылық кезеңі  империялық тұрғыдан жазылып келді де, өз 
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тарихымыздың оның ішінде  шындығын білмей келгендігіміз, немесе шала 

білгенімізді жоққа шығара алмаймыз. 

Соның бірі-отаршылдық тұсында белең алған Қазақстандағы ашаршылық 

тарихы. Кеңестік дәуірде бұған терең мән берілмей, берілсе де, бетінен қалқып 

өте шығып, 1932 жыл  ғана –ашаршылық жылы деп аталатын. Оның өзінде 

оның басты себептері мен себепкері аталмайтын. Нақты күнәһарды атау-

болашақ еншісінде қалып келді. Сондықтан, бұл жабық тақырып болып 

саналды. Бірақ, елім деп еңіренген ердің, намысты ұланның бұған 

қынжылмауы мүмкін емес еді. Енді  ғана, міне, шындықтың беті ашыла түсіп, 

ашаршылық тарихы айқындалып келеді. Айқындалған сайын, оның аумағы 

мен аясы да кеңейіп, мерзімі ұзара түсуде. Мұның өзі мамандарға, ғалымдарға, 

саясат төңірегінділердің өзіне үлкен жауапкершілік жүктеп отыр. Олай 

дейтініміз, ашаршылық Қазақстанда, тіпті, ертерек белең алған. Егер Кеңестік 

дәуірмен өлшейтін болсақ, елде сұрапыл ашаршылық 1921-1922 жылдары-ақ 

орын алып, жергілікті халықты қырғынға ұшыратты, осы жылдардың өзінде 

қазақтардың үштен бірі қырылды. 1921 жылы Қазақстандағы жеті 

губерниясының бесеуі ашаршылық апатына ұшыраған еді. 

Осы арада, бір анықтап, айқындап алатын мәселе бар. Біз, көбінесе, 

аштық тарихын Кеңестік дәуірмен байланыстырамыз да, оның негізі ертерек 

қаланғанын, алғашқы нышандары патшалық Ресей тұсында көрініс бере 

бастағанын есепке ала бермейміз. 

Ашаршылық кезеңді зерттеуші тарихшылардың мәлімдеуінше, 

Қазақстанда, Кеңес революциясы жеңіске жеткен Қазан төңкерісіне дейін, 

яғни, 1873-1917 жылдар аралығындағы 44 жылдың ішінде 12 рет қазақ 

даласын жұт жайлаған екен. Табиғатында жуас халық сол алды-артын 

жалмаған сұрапыл жұттардың себебін табиғат апаттарынан көріп келді, яғни, 

жаңбырсыз қуаңшылықтан, сонымен жалғасқан ұзаққа созылған қыс, аязды, 

боранды болған ауа райының қолайсыздықтарынан деп білді. Ал кейін 

анықтай түскеніміздей, осы жұттардың жедел қарқынмен жүргізілуіне 

патшалық үкіметтің де саяси ықпалы аз болмаған. Яғни, жоғарыдағы аталған 

кезең аралығында Қазақстанға ішкі Ресейден орыс  шаруалары көптеп қоныс 

аудара   бастағаны белгілі. Осыған орай, переселендерге қазақ жерінің 

құнарлы да  құйқалы қоныстары босатылып берілді. Күштеп жасалған бұл 

әрекеттер көптеген қолайсыздықтар тудырды, сонымен бірге, елдің 

наразылығы да күшейе түсті. Атақты Ақан серінің  «Патша өкіметі» деген 

өлеңінде: 

  Барабар крестианға тең болмадық, 

  Тартылып қай жараға ем болмадық? 

  Малымыз, жерімізден пайда тиіп, 

  Қалайша патшамызға дем болмадық? 

 

  Орыс, ноғай, сарт, сауан саудагерге 

  Қалайша малмен, жермен тең болмадық? 

  Сексен бес жыл болыпты бодандыққа, 
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   Қайырсыз патшамызға ел болмадық, - деп  ашына айтқаны дәл осы 

кезеңдер еді [2, 173-бет]. Сондай-ақ, әйгілі Столыпин реформасы - патшалық 

саясаттың қазақ жерлерін ашық иеленуге, жергілікті халықты өз 

қоныстарынан күштеп ығыстыруға бағытталған нағыз империялық 

отаршылдық іс-шара болатын. Бұған Ә. Бөкейханов бастаған Алаш 

қайраткерлері патшалық үкіметіне жер петициясын жариялап, өз шарттарын 

қойғанымен, зорлықшыл саяси билік иелері бұған елең етпей, өз әрекеттерін 

жалғастыра түсті. 

Қазақ қоғамын сілкіңдіріп, оятуға тырысқан алашшыл ақындардың 

шығармалары, міне, осы тұстағы ашынған халық наразылығының сипатын 

танытты. А. Байтұрсыновтың «Маса», «Қырық мысал» М. Дулатовтың «Оян, 

қазақ!» атты әйгілі жыр жинақтары, отаршылдық империяға қарсы бітіспес 

күрес ашқан өршіл ақын Мағжан Жұмабаевтың жалынды жырлары- осы озбыр 

саясатқа қарсы халқымыздың өктем үнін білдіретін еді. Ол жырлар, міне, қазір 

де, елдік ар-намысымыздың туындай биікте желбіреуде. Сол алаш ерлерінің 

аңсаған азаттық таңы атқанына, тәуелсіз елде өмір сүріп жатқанымызға 

шүкіршілік етеміз. Алаш қайраткерлерінің, намысты ерлерінің қасықтай қаны 

бекерге төгілмепті... 

Дегенмен, ащы да болса, тарихтан сабақ алмай болмайды, нақты ақиқатқа 

әркімдердің көзі жеткені дұрыс. 

Империялық отаршылдық саясат ұстанған үкіметтің беті қатты 

болғанымен, алаш қайраткерлері қолдарынан келгенше, қарсы әрекет еткен, 

билікке халық наразылығын жеткізуге тырысып отырған. 

Жоғарыдағы алаш қайраткерлері Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, 

М.Дулатов, М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов, Мәннан Тұрғынбаев, Шаймерден 

Тоқжігітов, Уәлитхан Танашевтардың  белсенді қызмет-әрекеттері өз алдына,  

олар бұл қасиетті күреске әдеби шығармашылық еңбектерін арнағаны белгілі, 

баспасөз беттеріне де ойларын ашық жазған. Мұхтар Әуезов те аштар 

комитетінің көмегін зардап шеккен аудандарға жеткізу туралы мәселені талай 

рет айтқан, ат салысқан.  Сондай-ақ, Кеңес қоғамына қызмет ете жүріп те, 

отаршылдық озбыр саясатпен, оның ішінде, ашаршылықпен күрескен ерлер 

еңбегін ұмытпауымыз керек. Олардың ішінен, әсіресе, билік басшылығында 

болған Т.Рысқұлов пен С.Сейфуллиндерді бөліп атауға болады. Т.Рысқұлов – 

ашаршылық нәубет туралы И.В. Сталиннің өзіне хат жазып, әлденеше рет 

көтерген қайраткер. Басқа көптеген іс-әрекеттері ерлікке парапар болатын [3, 

42-бет]. 

Оның бір мәліметінде, Түркістанда Кеңес саясатын жүргізген 

басшылардың бірі Тоболиннің жоғарыға берген дерегі келтіріледі. Онда 

Тоболин ашықтан-ашық: «Жергілікті халық – экономикалық іс-әрекеттерге 

дәрменсіз. Сондықтан, олардың ашаршылыққа ұрынуы- заңдылық» деп 

жазады. Өкінішке орай, осындай мәліметтер, жоғарыдағы биліктің нақты 

шешімдер қабылдауына ықпалын тигізіп отырған. 

Ал  Сәкен Сейфуллин болса  осы аса жауапты сұрапыл кезеңдерде, елге 

дүркін-дүркін сапарларға шығып, қолынан келгенінше аштықпен  күресті, 
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жұтаған халқына көмек қолын созды. Өкінішке орай, Тұрар Рысқұлов та, 

Сәкен Сейфуллин де, осы жанашыр іс-әрекеттері үшін, «халық жаулары» 

санатына ілігіп, жазықсыз құрбан болды. 

Таң қалатын жағдай, сол кезеңдерде кеңестік саясатқа қызмет еткен қазақ 

әдебиетінде саясат қателігі шынайы көрсетіліп отырған. 

Мысалы, қазір өте «советшіл белсенді жазушы» деп көбірек айыпталып 

жүрген  С.Мұқанов «Өмір мектебі» трилогиясында ашаршылықты қолдан 

жасаған жауыз Л.И. Голощекинді қазақтар жек көріп, «Қужақ» атандырғанын, 

оның нақты бейнесін әжуалап, мазаққа айналдырып танытады. Сондай-ақ, 

совет қоғамына қызмет етті дейтін  тағы бір әйгілі жазушымыз Б.Майлин 

кеңестік саясатты келекелеп, әжуалап көптеген шығарма, әңгімелер жазған. 

Оның «Күлпаш» деген әңгімесі- ашаршылық саясатын  ашық танытқан 

тұңғыш шығарма еді. Сондықтан, қазақ әдебиетінде ақын-жазушыларымыз 

кеңес саясатын ашық көрсете алмады деуіміз дұрыс болмас деп ойлаймын. 

Олардың да сол кезеңнің жетегімен жүргенін естен шығармаған дұрыс.  Олар, 

кейде, ашық, кейде астарлап, замана шындығын жеткізіп отырған. Халық 

солар арқылы жартылай болса да, шындыққа көзі жетті. 

Жалпы ұлт зиялылары  халық  қамын  ойлады, ел басына түскен нәубет 

оларды бей-жай қалдырмады. Үкімет орындарына хат жазды, көмек сұрады. 

Өздері елді аралап жәрдем ретінде көп жұмыстар атқарды. 

Бір қосатыны, айрықша атап өтетін ашаршылық саясатының Ақмола, 

Көкшетау аймақтарында аса жедел қарқынмен жүргізілгендігі. 1904-1906 

жылдары Столыпин реформасы іске асырылып босатқанда ішкі Ресейден 

көптеген «қара шекпенділер» көшіп келіп, қоныстанған. Тіпті, патшалық 

үкімет бұл өлкелерді зерттеуге арнайы комиссия жіберіп, оның құрамында жер 

зерттеуші ғалымдар кіріп, белсене жұмыс істеген. Мәселе зерттеуіне тереңірек 

үңілсек, кезінде Қазақ автономиялық республикасы Саяси ағарту 

басқармасының (Казглавполитпросвет) бөлім басшысы Н.И. Мардаровский 

алғашқылардың бірі болып сол оқиғаларға  назар аударып еді. Оның пікірінше 

аштықтың себептері: патша үкіметінің отарлау саясаты, дүниежүзілік және 

азамат соғыстары, сонымен қатар халықтың сауат, мәдени деңгейінің 

төмендігі, яғни сыңаржақты, атүсті бағалау, дегенмен де сол уақыт үшін 

батылдау қадам десе де болады. 

Кеңес дәуіріндегі авторлардың басым бөлігі иделогиялық шығармаудың 

аясынан шыға алмай, бұл алапаттың себептерін біреулері бай-кулактардан 

немесе сыртқы жаулардан көрсе, енді біреулері табиғи апаттарымен 

байланыстырады, кейбіреуі большевиктер саясатына кедергі жасаған банды 

құрамаларын да кінәлап жатты. Дегенмен аталмыш шектеулеріне қарамастан 

бұл зерттеулерде статистикалық мәліметтер, деректер мол болғанын 

айтқанымыз жөн. Сталиндік жылдарда бұл тақырыпқа тиым салынғаны 

тарихта белгілі жайт. 

Сеңнің қозғалуы әйгілі «қайта құру» кезеңінде басталғанымен, тарихи 

үрдістерді қайта пайымдау, ақтаңдақтар бетін ашу  тәуелсіздік жылдарында 

отандық ғалымдарымыздың қомақты да арнайы зерттеулерінен көрініс таба 



107 
 

бастады. Талас Омарбеков, Мәмбет Қойгелдиев, Жұлдызбек Абдығожин, 

Мақаш Тәтімов, Мұрат Сдықов, Алексеенко, Прокопенко тағы да көптеген 

ғалымдарымыз аштық, демография  тақырыбына арналған көптеген 

еңбектерді дүниеге әкелді. 

Жалпы аштық мәселесіне ғалымдар әртүрлі қоғамдық пікір білдіріп 

келген. Оның саяси, экономикалық, психологиялық, әлеуметтік себептерін, 

негіздерін анықтауға, ғылыми тұрғыда баға беруге, тіпті таптық көзқараста да 

түсіндіруге тырысқан. 

Айталық, 1981 жылы А.М.Прохоров редакциялығымен шыққан 

«Советский энциклопедический словарь» кітабында аштықтың қандай түрі 

болмасын, ол тек «қоғамды социалистік қайта құру негізінде жеңуге болады  

делінген. Ал Нобель сыйлығының лауреаты, Гарвард, Кембридж 

университеттерінің профессоры Амартиа Сен аштықтың себебін халықтың әл-

ауқатының төмендеуімен, жұқпалы ауру, өлім-жітімнің көбеюімен 

байланыстырады. Мысал ретінде, Үнді, Ауғанстан, Африка, Орталық Америка 

елдерін келтіреді. Солтүстік Кореядағы жасырын жағдайды, аштықты  

халықаралық сарапшылар саяси билікпен тікелей байланысты екенін айтады. 

Көршілес Ресей мұжығы, яғни қарапайым шаруасы үшін аштық егінмен жер 

нәрін еміп отырған қауымға тарихы кәнігі үйренген үрдіс болған. 

Қуаңшылықты, табиғи апаттарды құдайдың қаһарынан көріп, егіннің шығу-

шықпауын  соған байланыстырып отырған.  Осы тұрғыда орыс  халқының 

ғұрыптары,  наным-сенімдері, құрбандықтары, иланымдары  да  жетерлік. 

«Прогневали бога, видно, за грехи наши», «Господь захочет, так хлеб уродится 

и при поздней пахоте», «Голод  не тетка, заставит работать» деген сияқты 

мақалдарды  көнекөздердің айтуы осыған саяды. 

Қазіргі отандық тарихнамада 1921-1922 жылдардағы аштық соғыс 

зардаптары мен қуаңшылық, ауыл шаруашылығының артта қалуымен ғана 

емес, Кеңес үкіметінің «әскери коммунизм саясатының кесірінен, яғни мал, 

астық, ет-ұн салғыртының  қарапайым шаруалардан күшпен, шектен тыс 

жиналуынан екендігі туралы көзқарас батыл жазылып жүр. Тартып алынған 

азық-түлік- орталық аудандарға, Москва, Петроград, өнеркәсіп 

орталықтарына, Қызыл Армияны қамтамасыз етуге жөнелтіліп жатты. Мал 

санының азаюы, егістік жерлердің қысқаруы, кәсіпорындардың, темір жолдың 

негізгі бөлігінің істен шығуы- көшпелі,  жартылай көшпелі аудандардың 

жағдайын қиындатып,сыртқы дүниеден бөліп тастады деуге болады, мұның 

өзі кейін қажетті жәрдем алуды қиындатты, өзі де мардымсыз көмекті  мүлдем 

жоққа шығарды. 

Ашаршылықтың тағы бір себебіне аштық жайлаған Украина, Ресейдің 

ішкі аудандарынан Қостанай, Ақмола губернияларына мыңдаған 

босқындардың өз бетінше қоныс аударғандарын жатқызуға болады. 

Жалпы осы ашаршылық теріскей өңірде қалай өтті, себептері мен 

зардаптары келетін болсақ, ол әрине арнайы зерттеуді қажет ететіні сөзсіз. Үш 

жыл қатарынан болған жұт, 1921 жылдың қуаңшылығы, жаз айындағы қара 

шегірткенің қаптауы, көтеріліс, төңкеріс,  соғыстың зардаптары, мал басының 
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және азығының азаюы, аштық жайлаған аудандардан босқындардың қаптауы, 

азық-түлік саясатының қатаңдығы  бұрын-соңды болмаған үлкен алапатқа 

әкелді. Халық арасында сүзек, тырысқақ, іш безгегі сияқты жұқпалы аурулар 

кең тарады, үкімет орындарының оны ауыздықтауға дәрмені де болмады. 

Дәрі-дәрмектер, мамандар жетіспеді. Жетім балалар саны күрт асты. 

«Мир труда» атты губерниялық газеттің 11 маусымындағы санында 

«Сарыарқадағы аштық» атты мақаласында  Мағжан Жұмабаев былай деп 

жазды: «1922 жылдың күз айынан Ақмола губерниясы ажал аранының 

алаңына айналды». Маусым айының басынан тамыздың орта кезіне дейін 

Петропавл, Көкшетау уездерін аралап, қиын жағдайды өз көзімен көрген 

Мағжан кейін ашыққандарға көмек көрсету комиссиясына (АшКом) берген 

есебінде: 

«Көкшетау уезінің Шұңқырша, Қараша, Мезгіл, Айыртау болыстарында 

болдым. Жағдай өте ауыр. Халықтың 90 пайызы жидек теріп күн көріп отыр. 

Иманалы, Сарыайғыр болыстарында мал ұрлау көбейген». Айта кету керек, 

Мағжан 1922 жылдың 1 маусымынан күзге дейін Каз ЦИК-тің төтенше өкілі, 

Ақмола губерниялық ашыққандарға көмек беру комиссиясының төрағасы 

Қияқовтың орынбасары қызметін атқарған. Осы жылдың 9 маусымында 

Мағжан Жұмабаев губернияның әскери комиссары Приморскийге 100 

қазақтың жетім баласына баспана, тамақпен қамтамасыз ету туралы хат 

жазады, орындалуын бақылайды. Көкшетауда қазақ балаларына жетімдер үйін 

салуға ат салысады [4]. 

Атбасар уездік атқару комитеті жоғары жаққа мынадай мәлімдеме 

жіберген:  «...западная, южная и восточная часть уезда голодают, поступает 

масса ходатайств о снятии продналога и выдаче ссуды на продовольствие и на 

посев для будущего 1922 посевного года».  Архив құжаттарында «Бағаналы, 

Орта  Арғын болыстарындағы аштықтың өршіп тұрғандығы» айтылады. 

Көкшетау уездік комитетінің 1921 жылғы 12  желтоқсанындағы құпия 

баяндамасында «Кривоозер ауданында аштықтың белең алуына байланысты 

өздерін «махновшылар» деп атаған бандылар тобының пайда болуы, ашыққан, 

ашынған әйелдердің болыстық комитеттерден нан талап етіп, астық 

қоймаларын басып алу қаупі бар» екені туралы алаңдаушылық білдіреді. 1921 

жылдың екінші жартысында, Ақмола губаткомының мәліметі бойынша 

ашыққандардың саны 440 мың адамнан асқан, оның ішінде Ақмола уезінде – 

66,5 мың,  Көкшетау уезінде – 115 мың, Атбасар – 110 мың, Петропавл уезінде 

– 150 мың адам аштыққа ұшыраған [5, 55-бет]. 

Көкшетау уездік атқару комитетінің төрағасы Жуков экономикалық 

жағдайды былай сипаттады: «Бидайды бір десятинадан орташа мөлшерде 5 

пұттан ғана жинадық. Арпа, сұлы мүлде жоқ. 16 болысты азық салығынан 

босату қажет... Қоймалар бос. Басқындар саны 90 мыңға жуықтады. Әсіресе 

қырғыздардың  (қазақтардың) халі мүшкіл, малдарына жем-шөп жоқ, мал 

қырылып жатыр. Ұрлық көбейді, көшу тоқтар емес...» [6, 77-бет]. 

Обалы нешік, осындай ауыр жағдайда жергілікті басқару органдары 

қолдан келгенше аштықпен күресіп бақты.  Атбасар, Көкшетау уездерін ресми 
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түрде аштық аймағына жатқызу туралы бірнеше рет жоғары жаққа  хат 

жолданады.  Орталық Атқару комитеті (Каз ЦИК) Ақмола губерниясындағы 

өте қиын ахуалды былай баяндайды: «... население уже обречено на голодную 

смерть. Местами люди питаются суррогатами и падалью, есть случаи  

людоедства...»  Каннибализм фактілерінің жиілеуіне байланысты Ішкі Істер 

Халық Комиссариаты (НКВД) арнайы қаулы қабылдап, ондай адамдарды 

бірден көпшіліктен аластатып денсаулық сақтау орындарына жеткізу  

қажеттілігін тапсырды. Ақмола губерниясының ұлан-ғайыр жерінде  (37 мың 

шаршы метр, 15 уезд, 200-ден астам болыс, мыңға жақын елді мекендер) 

небәрі 4 дәрігерлік пункт жұмыс істеді, маман-дәрігерлер мүлдем болмады 

деуге болады. Статистикаға сүйенсек, 1922 жылы Ақмола губерниясында 

сүзек ауруына шалдыққандар саны – 36.524, тырысқақпен – 4731, безгекпен- 

4234, ішек ауруымен – 2780, цингамен  (құрқұлақ) – 1137 адамға жеткен.  

Ауруханаларда 8373 адам қайтыс болған. 

Оның үстіне 1921 жылы 21 сәуірде ғана Омбы губерниясының құрамынан 

шығып, Қазақ АССР-нің құрамындағы Ақмола губерниясы болып қайта 

құрылғанын ескерсек, бейбіт үкімет билігінің әлсіздігін, жаңа жүйенің әлі де 

қалыптасып бітпегенін, соғыстан кейінгі ауыр жағдаймен ұштасуы – әрине көп 

қиындық туғызғаны айтпаса да түсінікті еді. Сібір ревкомымен де 

территориялық-шекаралық дау-дамайдың  бітпеген уақыты болатын. 1921 

жылғы 23 маусымда болған Кир ЦИК-тің (Қазақ АССР Орталық Атқару 

Комитеті) екінші сессиясында Төралқаның атынан жасалған баяндамасында 

Әлихан Бөкейханов: «Ақмола облысында бұрынғы биліктің негізінде 

мемлекеттік басқару аппараты құрылды... Осылайша бұл облыс Қырғыз (Қазақ 

Республикасының құрамына енді»,-деп хабарлады. Ал, Мәскеуден шығатын 

«Известия» газеті бұрынғы уездік деңгейдегі шағын ғана қала Петропавл ұлан-

ғайыр байтақ Ақмола губерниясының орталығы болды», деп жазды. 

Әкімшілік-территориялық өзгерістердің де  ашаршылықты ауыздауға кері 

әсері болғаныны байқалады. 

Осы жылдардың бір келеңсіз көрінісі – ол қорғансыз, панасыз балалар 

санының күрт өсуі еді. Кеңестік баспасөз беттері 1921 жылдан-ақ панасыз 

балалар туралы мақалалар жариялай бастады, кейін тіпті «Известия» газетінде 

балалар арасындағы қаңғыбастық,  қылмыс  жөнінде Жұмысшы-Шаруа  

Инспекциясының (РКИ) мәліметі берілді, бұрынырақ та мұндай ақпаратты тек 

шектеулі ғана адамдар, негізінен басшылар ғана білетін. Ашаршылықтың 

ауқымы кеңейген сайын жетім балалардың да саны өсті. Айталық 

республикада 1921 жылдың аяғында – 128000, ал 1922 жылдың басында 

олардың саны 333046 адамға жеткен. Балалар үшін тамақтану орындары, 

еңбек коммуналары, мектеп-колониялар ашылды. Балалар мекемелерінің  лық 

толып, қабылдай алмауына байланысты көшедегі балаларды тұрғындар 

арасына, не жұмыс орындарына бөлу немесе көршілес Ресей облыстарына, 

тіпті Украина мен оңтүстік өңірлерге орналастыру кең етек алды. Осы уақытта 

«Ақмола губерниясындағы 14 балалар үйінде  9426 бала тәрбиеленген, ал 

көшедегі панасыздар саны 2963 адамға жеткен». Қаржы  жағы,  мамандардың 
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жетіспеушілігіне және материалдық жағдайдың қиындығына қарамастан 

үкімет  орындары  қадағалаусыз қалған балаларға көмек беру үшін әртүрлі 

деңгейдегі әлеуметтік бөлімдер құрады. Олардың құзіретіне балаларды 

орналастыру, емдеу, оқыту, санитарлық бақылау сияқты міндеттер кірді. 

Орталық балалар комиссиясының жұмысының да   нәтижесіз болмағанын 

айтқанымыз жөн. 

Осылайша, губерниядағы ашаршылықтың өршуімен  және аштыққа 

ұшырағандардың, босқындардың да, жергілікті тұрғындардың да көбеюіне 

байланысты қалаларда ең кедей және жағдайы  жоқ адамдарды тамақтандыру 

үшін асханалар ашудың шұғыл қажеттілігі туындады. 

Петропавл қаласында 8 асхана, Көкшетауда – 5 асхана, Атбасар 

қаласында – 3 асхана, Ақмола қаласында – 3 асхана ашылды, барлығы 

қалаларда 19 асхана  ашылды. Осы асханаларда күн сайын аштыққа 

ұшырағандардың келесі саны қанағаттандырылды: Петропавл қаласында 5000 

адамға дейін, Көкшетау қаласында 1500 адамға дейін, Атбасарда 1250 адамға 

дейін, Ақмолада 1000 адамға дейін. Көкшетау уезінде жергілікті халықтың 

қаражатына 30 қоректік пункт ашылды, онда 900 адамға жуық 

тамақтандырылды  [7, 53-бет]. 

1921-1922 жылдардағы  ашаршылық туралы айтқанда, табылған құжаттар 

мен мұрағат көздеріне сүйене отырып, ашаршылық себептерінің тұтас 

кешенін бөліп көрсететін тарихшылардың пікірімен келісуге болады. 

Құрғақшылық және оның салдарынан болған егіннің шықпауы, бірінші 

дүниежүзілік және азамат соғыстары нәтижесінде ауыл шаруашылығы 

құлдырап, күйзеліске ұшырауы, большевиктердің азық-түлік саясаты, яғни  

азық-түлік  салғыртының жоғары нормалары, сондай-ақ апат мөлшерін кеш 

бағалаған жергілікті билік органдарының жауапсыздығы  айналып келгенде 

ашаршылықтың негізгі себептері болды. Жылдар бойы болған  апаттар мен 

күйреуден әлсіреген  шаруа  қожалықтары  құрғақшылық  пен  егіннің  

шықпауына төтеп бере алмады. 

Әсіресе, жаңа қоғамдық қатынастарға бейімделмеген қазақ жұртына 

аталмыш аштық алапаты өте ауыр тиді. 

Жас Кеңес үкіметінің осалдығына қарамастан, ашаршылықпен күрестің 

небір тиімді әдістерінің де орын алғанын айтқанымыз жөн деп ойлаймын. 

Олардың қатарына аш адамдарды азық-түлікпен қамтамасыз ету, халықты 

эвакуациялау, егіс науқаны, қайырымдылық қорларының ашылуын, 

халықаралық « Қызыл Ай»  қоғамының көмегін де атап өткен дұрыс.  Қазақ 

Орталық Атқару комитетінің төрағасы Сейтқали Меңдешевтің бастамасымен 

құрылған «Ашыққандарға арнайы көмек комитетінің (Компомгол) атқарған 

жұмысы қыруар еді. «Жылу» жинау науқаны мен  «Комбед», «Жарлы», 

«Қосшы» ұйымдарының да біршама іс атқарғанын тарихтан білеміз [8, 21-бет]. 

Аштық құрбандарын зерделеу, ауқымын анықтау әлі де тың деректерді 

қажет етеді. 
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Жалпы большевиктердің  социализмге жедел көшу үрдісі  көп ретте олар  

күткендей нәтижелер бермеді, бірақ күштеу-зорлау саясатының 

эксперименттері  өзінің  жалғасын  тауып жатты.  
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АШАРШЫЛЫҚТЫ ЗЕРДЕЛЕУДІҢ НЕГІЗГІ 

БАҒДАРЛАРЫ 

 

Аташ Б.М. 

ҚазҰПУ саясаттану және әлеуметтік-философиялық пәндер 

кафедрасының профессоры, филос. ғ.д.  

Алматы, Қазақстан 

 

Түйіндеме. Мақалада ХХ ғасырдағы Қазақстандағы ашаршылық 

мәселесін зерттеудің негізге бағыттары көрсетіледі. Оның интегративті әдіс 

аясында болуы тииіс екендігі айтылады. Ашаршылықтың обьективті және 

субьективті себептері талданып,  оның қазіргі заманға дейінгі зардаптары 

тұжырымдалады. Зерттеу психологиялық, феноменологиялық, тарихи 

салыстырмалық тұрғыдан әрі қарай да талдануы тиіс екендігі туралы 

қортынды ұсынылады. 

Кілттік сөздер: Қазақстан, ашаршылық, тарих, қазақ халқы, зерттеулер 

т.б.  

 

Резюме. В статье указываются основные направления исследования 

проблемы голода в Казахстане в ХХ веке. Отмечается, что он должен 

находиться в рамках интегративного метода. Проанализированы объективные 

и субъективные причины голода, сформулированы его последствия до 

настоящего времени. Представляется вывод о том, что исследование должно 

быть и далее проанализировано в психологическом, феноменологическом, 

историческом сопоставлении. 
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Ключевые слова: Казахстан, голод, история, казахский народ, 

исследования и др. 

 

Abstract. The article outlines the main areas of the study of hunger in 

Kazakhstan in the 20th century. It is noted that it should be within the framework of 

the integrative method. Objective and subjective causes of hunger have been 

analyzed and its consequences have been formulated to date. It is concluded that the 

study should continue to be analyzed in psychological, phenomenological, historical 

comparison. 

Keywords: Kazakhstan, famine, history, Kazakh people, research, etc. 

 

ХХ ғасырдағы Қазақстан жұрты аумалы-төкпелі заманды бастан өткеріп, 

уақыт ағымы мен тарихтың қиын заманын бастан өткерді. Соның бірі 

ашаршылық жылдары еді.  Қазіргі таңда шынайы тариихтың бетін ашу мен 

оған обьективті тұрғыдан қарау қолға алынып, отыр жасырын немесе ескерусіз 

қалған оқиғалар қайтадан реконструкцияланып, сұрыптаудан өтіп келеді. О л 

тек біздің қазақ халқының тариихы ғана емес, әлемдік тархнамадағы басқа да 

жайттарға қатысты. Бұл зерттеулер пәнаралық байланыс пен интегративті 

әдіснама аясында жүргізіліп келеді. Ендеше, біз қарастырып отырған нәубет 

жылдардағы Қазақстандағы ашаршылықты да әр қырынан зерделеу маңызды 

мәселелердің бірінен саналады. Аталған тақырыпты тарих философиясы, 

психология, демография, футурология негізінде жан-жақты саралауды 

былайша жинақтап беруімізге болады.  

Сөздіктерге жүгінсек: «Тарих  философиясы – адамзат тарихын пайымдау 

ілімі. Тарихи сананың шынайылығы, бағыты, даму нұсқалары жөнінде пікір 

қалыптастырып, тарихи дамудың әмбебап, жалпыға бірдей заңын табуға, 

абсолюттік мағынасын зерделеуге тырысады. Тарих мән-мағынасын түсіну 

үшін оның белгілі метафизикалық тұрғыдан қарастыралатын кезеңдерін табу 

керек. Дәстүр бойынша мұндай кезеңдер үшке бөлінеді – тарихи дамудың 

мағына құрастырушы мезгілін негіздейтін тарихтың басы, бүкіл ішкі 

заңдылығын ашатын тарихтың ақыры және осы екеуінің арасында тірлік 

ететін мұрагерлік нұсқалары» [1, 352].Демек, тарих философиясы бойынша 

деректер негізінде болған оқиғалардың мағынасы, шығу себептері, олардың 

халыққа және адамзатқа игі және теріс ықпалдары, қоғам дамуына әсері, 

тарихты жасаған жеке тұлғалардың болмысы, субьект мен фактінің 

арабайланысы, эволюциядағы тағдыр т.б. мәселелер зерделенеді. Сонымен 

қатар, зерттеу әдіснамаларын да басшылыққ алады: оқиғалардың обьективті 

негіздері емес, оның адам санасында бейнеленуі және түсініктерін зерделейтін 

– феноменология, тарих дамуындағы адамзаттың психологиясы мен сана 

астарындағы құбылыстарын пайымдайтын психоанализ, болған уақиғалардың 

қазіргі заман мен болашақтағы ықпалын тұжырымдайтын – футурология т.б.   

Халқымыздың тарихи тағдыры Ж. Молдағалиев айтқандай: «..Мың өліп, 

мың тірілгендей» күй кешуді сан мәрте бастан өткеріп, ұлттың «болуы» мен 

«болмауы» өзінің бүгінге дейін өзінің бірегейлігін сақтап қалумен жалғасын 
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тауып келеді. Қазақ ұлты қайсібір қоғамдық пікірлерде айтылғандай, 

ауызбіршілігі жоқ, рушылдық жайлаған, әлі ұлт болып қалыптаспаған, сайын 

далада көшіп жүрген ел болатын болса, бүгінгі күнге дейін өзінің болмысын 

сақтап қалмас та еді. Халқымыздың тарихи эволюциясындағы осындай бір 

«сын сағаттық сәттегі», қазақ ұлтының сақталу мен сақталмауындағы 

шекаралық жағдай Кеңес үкіметі тұсындағы ашаршылық жылдар еді.  

Бірнеше миллиондаған адамдар аштықтан қаза болған бұл Ұлы қайғы, 

шындығында, кездесе бермейтін әлемдік деңгейдегі трагедиялардың бірі. 

Әрине, табиғат апаттарынан, эпидемиядан қайтыс болған халықтар, ол – 

табиғаттың зұлмат күшінің ықпалынан орын алған кездейсоқ болған 

қайтымсыз үдерістердің салдары.  

Ал зұлмат жылдардағы «қолдан жасалған» деп баға берілген геноцид 

ешқандай соғыссыз-ақ бейбіт заманда миллиондардың қырғынына алып келді. 

Күн сайын көз алдындағы босқан халық, аштан өліп бара жатқан туысқандары 

мен кейбірінің өз балаларының шейіт болуы  халықты психологиялық 

тұрғыдан да депрессияға дейін алып баратын күйзелістерге ұшыратты, бұндай 

қайталанатын бейнені өз басынан өткізу – сол кезеңнің шынайы келбеті 

тұрғысынан қарағанда адам айтқысыз оқиғаларға куә болудың шексіз қасіреті 

еді. Осы тұста,  

Бірлесе қайғыру да феноменологиядағы басты мәселелердің бірі. Онда 

болған оқиғаны терең түйсіну үшін, қарапайым тілмен айтқанда, сол сәтті 

ойша бастан өткізіп, сол күйге ену керек. Қазақстандағы ашаршылықтың 

зардабы бойынша соңғы жылдары «Жат», «Бір уыс бидай» сынды 

қазақфильмдер түсірілді, ондағы жантүршігерлік оқиғалар мен азап шегулер 

«зар замандық», «тар замандық» ащы тағдыр тауқыметін сипаттайды.  Бұл жай 

ғана тым көне солғын тарихтың беттерінен алынған мотив немесе әр түрлі 

көркемдеуші қиялдың жемісі емес, мұрағат материалдары мен деректерге 

сүйенілген ғұмыр кешудің шеткі азабының жаңғырығы, о дүниелік болған ата-

бабаларымыздың рухының өкініші мен «аруақтардың зарлы үнінен» хабар 

беретін тұтас «ұлттық Меннің жан айқайы».  

 Сол кезеңдерде өлім мен өмірдің, болмау мен болудың, тірі қалу мен жан 

сақтаудың шекаралық жағдайына түскен халықтағы күйзелістер әрбір жеке 

адамның шынайы бейнесін де ашып берді, бетпердесін сыпырып та тастады. 

Мүмкіндігі болғандар, елін тастап, шет мемлекеттерге бас сауғалауға мәжбүр 

болды. Қаншама адамның тағдыры өздері ойламағандай күрт басқа арнаға 

бұрылды, талай асулардан өтіп, жол азабын тартып, көштің біраз бөлігі шейіт 

болып, аман қалғандары басқа елге жеткенмен, оларды да бақытты өмір күтіп 

тұрған жоқ еді. Дегенмен, олар бұрынғы Қазақстандағы өмірлерімен 

салыстыра отырып, сол жағдайларына да шүкіршілдік етті, әйтсе де, тіршілік 

үшін күрес жалғаса берді: Жан сауғалау, Аман қалу, Ұрпақтарын сақтау күні-

түні толғандыратын маңызды экзистенциялық мәселеге айналды.  

Кейіннен Кеңес дәуірінде заман тыныштығы орнай бастаған кездерде, 

олар да елін аңсады, туған топырағына оралғысы келді. Мәселен, «Аман-ай 

мен Заман-ай» туындысы да туған жерге деген сағынышты аңсау 
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романтизмінен туындаған зұлмат жылдар ауыртпалығының зардаптарын көз 

алдымызға алып келетін тұтас жиынтық бейне.    

Ашаршылықтың саяси-әлеуметтік қырларына тоқталар болсақ, «Бір адам 

өлсе трагедия, миллион адам өлсе статистика болып келетін бұл оқиғаға 

неліктен ешкім жауап бермейді?» деген сауал түйткілді мәселелер туындайды. 

Шындығында, әлемдік тарихтағы осындай басқа да әділетсіздіктерге деген 

жауап беру, шығындарды өтеу, өтем жасау кездесе бермейді, тарих өзінің 

тегершігімен жай ғана бірқалыпты айнала береді де, аталмыш жағдайлар 

«солай болған екен» деген салқынқанды жауаптармен шектеледі. Өйткені, 

жеке тұлға ғана көзі тірісінде қылмыстарына жауап береді, екіншіден, үкімет, 

билік бұл тұста абстрактілі, онда нақты тұлға болмайды, себебі, ол ауысып 

тұрады: мемлекет үшін де «әкесі үшін баласы жауап бермейді» заңдылығы 

сақталады. Қазақстандағы ашаршылық та осының айнасы. Үшіншіден, 

халқымыздың ділінде о дүниелік болған адамның сыртынан ғайбат сөз айтуға 

тиым салынады, айтылған жағдайда «сөзіміз ауыр болмасын» деп оның 

рухтарынан кешірім сұрайды. Дегенмен, бірнеше жылдардан кейін, белгілі бір 

кезеңдерде  әлемдік Метагуманизм орнаған сәтте осындай тарихи 

ақтаңдақтарға да зорлық жасаушылар тарапынан жауап беретін заман  тууы да 

ықтимал.  

Бұл ахуалдың екінші бір қыры – қазақтарда «тұқымың өшкір», «үрім 

бұтағың жайылмасын» деген сияқты қарғыс сөздер де жоқ емес. Ал күнделікті 

қоғамдық санада жағымсыз, зұлымдыққа бейім мінез-құлқына байланысты 

«бұның әкесі марқұм осындай болған» деген үрейленушілік сананың 

тәмсілдері де сақталып қалған. Оны жалпылап, кейде бір тұтас ұлтқа да 

осындай баға беретін жайттар кездеседі. Мәселен, «Татар бар жерде қатер 

бар», «Орыстан досың болғанша, қойныңда айбалтаң болсын», «Қара қытай 

қаптаса, орыс бауырыңдай көрінен» т.б.  

 Келесі кезекте, осындай қасіреттің пайда болуының себептері мен алдын 

алу шарттары турасындағы мәселелерге тоқталсақ, оның обьективті және 

субьективті қырлары бар.  

Геноцидтті ұйымдастырмастан бұрын қызылдар үкіметі алдымен, ұлттық 

рухты құлдыратып, дін мен тіл, адамгершілік пен руханилықты басқаша 

үлгіде, коммунистік идеология арнасында өрбітті. Осыдан қазақтың 

«Мендігіне», ұлттың рухани болмысының тұтастығына нұқсан келді, Абай 

айтқандай, «біріңді қазақ бірің дос, көрмесең істің бәрі бос» заман белең ала 

бастады, «қазақпыз» рухының орнына, «совет адамдарымыз» идеясы келді.  

Осы тұста, тағдыр мен волюнтаризм туралы ұстанымдарды негізге алып, 

күрделі сауал тастаймыз. Теологияда тағдыр туралы екі түрлі пайымдаулар 

бар: «Осыған орай, тағдыр түсінігіне мойынсұнушылар – джабариттер, адам 

әрекетіндегі белгілі бір деңгейдегі еркіндікті дәйектеушілер – кадариттер 

болып екіге бөлінді» [2,352б.].Яғни, ашаршылық жағдай сол тағдырдың 

жазуынан болған обьективті қажеттілік пен, әлде оған мойынсұнбай адам 

өзінің өмірі үшін күресуі қажет пе еді? Ол үшін сол дәуірдің саяси-әлеуметтік 

келбетіне тоқталып өтеміз.  
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Идеологиялық манипуляциялар салдарынан халықтың бір бөлігінің 

большевиктер  үкіметіне деген сенімділігі орнады, ол қазақтарды саяси 

көзқарастары бойынша екіге бөлді:  социализмді жақтаушылар мен оған қарсы 

келушілер, ал үшінші бір тобы ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін білмей 

дағдарыс жағдайында қала берді. Осы екі жақтың қайшылығы мен қазақтар 

арасындағы көре алмаушылық, өзара күндестік психологияны кеңес үкіметі 

билігі шебер пайдаланды. Жандармерия мен шолақ белсенділер, «шаш ал десе, 

бас алатындар» да қызыл империяға белсенді қызмет етті, олардың құрамында 

қазақтар да жеткілікті еді.  «Малдыларға» деген өшпенділік туғызатын таптық 

идеология, кедейшілікті насихаттау да бұл тұста іске қосылды,  сөйтіп, халық 

арасынан шыққан «аңдушылар» мен «ұстап берушілер» тобы қалыптасты.  

Сонымен қатар, ұлттық қауіпсіздік жағдайында «осындай оқиғалар 

болған жағдайда қалай қорғана аламыз?» деген алдын алу шараларының 

болмауы да тығырыққа әкеп тіреді. Әрине, халықтың қорғаныш тетіктері 

турасында дөп басып айту да қиын, кейбірі шет мемлекеттерге қоныс 

аударуды ойластырды, кейбірінің көндігуден басқа мүмкіндіктері болған жоқ, 

қайсыбір бас көтерулер қатаң жазаланды.  

     Колхоздастыру саясатына байланысты қазақ халқының мал 

шаруашылығына баса көңіл бөлуі де ашаршылыққа ұшырауға айтарлықтай 

ықпал етті, төрт түліктен айрылған халықта азық-түлік тапшылығы орын алды.  

Өйткені, «өзен жағалағанның өзегі талмайды», «ексең егін, орарсың тегін»    

демекші басқа да қосымша кәсіппен шұғылданғандар, қалалық жерде үлес 

салмағы тым аз болса да өндірісте жұмыс істейтіндер жан бағуға тырысты. Ал 

қазіргі таңда керісінше,  урбанизация жағдайында осы мал шаруашылығын 

өркендетуге деген селқостық байқалады. Әрине, оның да объективті және 

субъективті қырлары бар, бұл өз алдына бөлек мәселе.   

Футурология қоғам мен адамзат дамуының болашағын зерттейтін ілім 

болғандықтан қозғап отырған мәселе қатысты тұрғыдан алғанда да, маңызды 

сала болып табылады: «Футурология болашақты болжау ілімі, оның ішінде 

іске асып жатырған технологиялық, экономикалық немесе әлеуметтік 

үдерістерді экстраполяция жолымен алу немесе болашақ беталыстарды 

алдын-ала айтуға ұмтылыс» [3]. 

Бүгінгі таңда да осы ашаршылықтың зардаптары сақталып келеді. Ұлттық 

мінезіміздегі кейбір жағымсыз сапалар: көре алмаушылық, қызғаншақтық, 

ашкөздік, қанағатсыздық, сатқындық, үрейленушілік т.б. да генетикалық 

сабақтастық арқылы бейсаналық тұрғыдан құрылымданып кейіннен де 

сақталып қалып, бүгін де кездесіп отырғандығы жасырын емес. Мәселен, 

қазіргі кездегі орта немесе материалдық жағдайы төмен топтар арасында 

дәулеттілерге деген жағымсыз көзқарастардың болуы кезіндегі «бай-

кедейдің»  жіктелуі мен кедейлердің байларға өшпенді болуы тиіс екендігі 

хақындағы идеологияның сарқыншақтары тәрізді. Кезінде фашистік 

идеология ықпалындағы немістердің агрессиялық санасы, шындығында, тек 

билік топтары болмаса, жалпы бұқаралық сипатта болған жоқ еді, дегенмен, 
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олардың бүгінгі ұрпақтары бұны зұлымдық ретінде қабылдап, саналы түрде 

гуманистенген.   

1932-1933 жылдардағы ашаршылық халықты тек демографиялық 

жағынан шығынға ұшыратып қана қойған жоқ, елдің рухани-мәдени, саяси-

экономикалық дамуын да сол кезде ғана емес, кейіннен де бірнеше жылдарға 

артқа шегерді. Мысалы, қырғынға ұшыраған, басқа аймақтарға босып кеткен 

ұрпақтардың арасынан потенциалды түрдегі қаншама өнер иелері, ғалымдар, 

саяси тұлғалар т.б. болды. Олар саяси-рухани сахнаға шығуы ықтимал еді, 

мүмкін, елімізді өркендететін, дамуымызға шешуші ықпал ететін қаншама 

таланттар өз мүмкіндіктерін аша алмай, өмір тағайындаған елі үшін арналған 

қызметтерін орындай алмай, келмеске кетті.  

 Ашаршылық саясаты Мендік ұлттық рухы жасыған халықты одан әрі 

отарлауға мүмкіндіктер ашты. Кеңес үкіметі тұсында одан соң Қазақстанда 

ядролық полигон аймақтарының ашылуы, Байқоңыр айлағының салынуы, тың 

игерудегі, Ұлы отан соғысы жылдарындағы басқа халықтарды елімізге 

миграциялау (Қазақстанды халықтар достығының эксперименттік кеңістігіне 

айналдыру), кемелденген социализмге аяқ басып бара жатқандығымызға 

ерікті-еріксіз түрде сендіруді, ұлттық кодты коммунизмдендіруді  т.б. үрей 

мен үміт билеген қоғамдық санаға орнықтырумен жалғасын тауып жатты. 

Қазіргі таңда да еліміз экспорттың үлес салмағы жөнінен көбіне шикізат 

тасымалдайтын және аграрлы мекенге айналып отырғандығы жасырын емес.    

Ғасыр қасіретіне айналған ашаршылық құрбандарын еске алу, олардың 

рухына тағзым ету, қандай-ма қиын, аласапыран замандарды бастан өткерсе 

де, арпалыспен аман қалып, ұрпақ қалдыру қызметін сақтап қалған ата-

бабаларымызға терең құрметпен қарауымыз керек, шындығында, бұл – біздің 

бүгінгі таңдағы Бар болуымыздың кепілі. Тарихтағы жойылып кеткен 

жоңғарлардың бүгінгі таңда тура бірегейленетін және нақты дәйектелетін 

ұрпақтары ғана емес, мемлекеттілігі, елдігі, тіпті ұлысы да жоқ, болса да ұмыт 

болып бара жатқан құбылыс.  

Егер кезінде осындай «ашаршылық немесе қуғын-сүргін болмаған 

болса», деп еліміздің бүгінгі даму деңгейін жобаласақ, мүмкін, әлемдік саяси 

сахнада биіктерден көрінетін өркениетті мемлекет болар едік. Бірақ «өткеннен 

сабақ алып, болашаққа мақсат қою» ұстанымынан айнымай, ұлтымыздың 

жүріп өткен жолындағы қасіретін еске алып отыру мен қуанышты, сәтті, 

жетістіктерге жеткен кезеңдеріне мақтанышпен қарау жекеден жалпыға 

көшсек, жеке адамның өткен өмірін еске түсіруден Ұлттық Меннің өзін-өзі 

қайтадан тануы болып табылады.   

Бүгінгі дейін тарихи зерттеулер де толыққанды емес, ашаршылық әр 

аймақта әр түрлі көрініс берді және оның деңгейлері де әрқилы болды. 

Дегенмен, бұл әлі де кезең-кезеңмен, ретімен жалғасын табуы тиіс ахуал.   
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В современной казахстанской историографии по проблемам голода 1931–

1933 гг. все более четко обозначаются две основные тенденции, различно 

оценивающие причины голода в казахской степи. Часть исследователей 

рассматривают действия политического руководства  СССР как геноцид по 

отношению к казахам-кочевникам (то есть, действия, совершаемые с 

намерением уничтожить, полностью или частично, казахское кочевое 

население), и сторонники данной тенденции все чаще и громче заявляют об 

этом в своих выступлениях, публикациях и т.д. Другая группа исследователей 

воздерживается от столь радикальных оценок («геноцид казахов», 

«голодомор»), основной же причиной голода называют бесчеловечную 

природу советской тоталитарной системы. В преамбуле данной статьи нам 

хотелось бы обозначить авторскую позицию. Безусловно, что голод 1931–1933 

гг. в Казахстане был казахстанской трагедией, катастрофой для коренного 

населения, причем потери казахского населения в процентном соотношении 

превышали даже потери от голода украинского населения. Потери украинцев 

от голода исчисляются от 3 до 6 миллионов человек (в некоторых 

исследованиях от 7 до 10 миллионов), что составляет от 25 до 30 % населения. 

Количество погибших от голода и его последствий казахов в разных 

исследованиях исчисляется от 1,5 до 3 миллионов человек, что составляет 48–

50 % общей совокупности казахского населения. Однако мы считаем, что на 

данном исследовательском уровне проблемы говорить о геноциде 

неправомерно.  На сегодняшний день нет опубликованных источниковых 

материалов (постановлений партии, кулуарных решений ЦК, других архивных 

документов), позволяющих утверждать, что Москва целенаправленно 

осуществляла геноцид казахского населения. 

В Казахстане опубликовано не более десятка сборников архивных 

документов, причем часть документов повторяется в различных изданиях; 

значительная часть материалов в фондах ОГПУ-НКВД еще не рассекречена и 

до сих пор находится вне исследовательского поля. Хотя данная тема 

затрагивалась историками-казахстановедами в различных работах по 

коллективизации, репрессиям, истории национальной интеллигенции и т. д., 
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но специальным объектом исследований проблема голода (за редким 

исключением единичных работ) становилась редко и, как правило, в контексте 

изучения проблем сталинской коллективизации. В республике имеются лишь 

единицы монографических исследований казахстанских авторов, 

выстроенных на архивных материалах и затрагивающих голод 1931–1933 гг.  

— работы Ж.Абылхожина [1], Т.Омарбекова [2]. Есть публикации по данной 

проблеме известных историков и демографов (М.Козыбаев, К.Алдажуманов, 

М.Татимов, Б.Аяган, Ж.Кыдралина и др.). Опубликованы документальные 

повествования на основе советской периодики 1920-1930-х гг., воспоминаний 

очевидцев событий и т. п. Но в целом проблема еще требует 

фундаментального исследования, открытия и изучения новых источников – 

архивных документов, устных источников, мемуаров и т. д. Нам кажется, что 

именно эти проблемы и стоят перед казахстанской историографией по 

изучению голода 1931–1933  гг. 

Количество умерших в Казахстане от голода 1931–1933 гг. в работах 

отечественных и зарубежных исследователей исчисляется от 1 млн казахов [3] 

до 2,2 млн. [4].  Т. Омарбеков в своей монографии называет следующую 

цифру: уменьшение сельских жителей Казахстана за годы голода произошло 

на 3,379 млн человек [5]. 

Теперь к вопросу о причинах голода в Казахстане. Из множества работ по 

данной проблеме, мы хотели бы остановиться на нескольких исследованиях, 

на наш взгляд, имеющих принципиальное значение для историографии 

проблемы. Это монографии, опубликованные отечественными и зарубежными 

исследователями за последнее десятилетие. 

Большинство из казахстанских авторов причиной голода выделяют 

комплекс причин, из которых выделяют основную – сталинскую 

коллективизацию сельского хозяйства, носившую силовой характер.  

Ряд зарубежных исследователей ищут причину голода в природно-

климатических особенностях Казахстана, объясняя катастрофу засухой и 

джутом. Однако хорошо известно по материалам устных источников, что джут 

регулярно сопровождал кочевое хозяйство и повторялся с периодичность 

каждые 6–12 лет, неслучайно в народном календаре казахов год зайца и год 

мыши считались трудными. Но регулярно повторяющийся джут не приводил 

к таким демографическим катастрофам. Так что данная точка зрения, 

безусловно, ошибочная. 

Стивен Уиткрофт называет 5 взаимосвязанных факторов, вызвавших 

катастрофический голод в казахской степи: коллективизация и 

раскулачивание; перевод казахского населения на оседлое положение; 

принудительное обобществление скота; масштабные хлебозаготовки и 

масштабные скотозаготовки [3]. Изабель Огайон считает, что разрушение 

системы пастушеского скотоводства стало первым следствием стратегии, 

состоявшей из четырех этапов: коллективизация – продовольственный налог 

– седентаризация – раскулачивание [6].   
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Николо Пьянчоло, детально изучив архивные материалы РГАЭ по 

скотозаготовкам в конце 20-х — 30-е гг. ХХ в., выделяет 2 основных фактора, 

вызвавших, по его мнению, голод в Казахской степи: масштабные 

скотозаготовки и масштабные хлебозаготовки. Именно скотозаготовки в том 

объеме и виде, в котором они были осуществлены в Казахстане, по мнению 

ученого, стали основной причиной сокращения скота и впоследствии голода 

среди казахов. [7]    

В публикациях зарубежных исследователей последних лет делается 

акцент на разные причины.  Роберт Киндлер отмечает, что губительные 

последствия коллективизации и перевода на оседлое положение объясняются 

не только атаками со стороны чрезвычайно идеологизированного государства; 

к чудовищному голоду привели, в том числе, досовременные практики, 

которыми пользовались различные акторы, отстаивая собственные интересы в 

степи. [8]    

Сара Кэмерон причины голода стала искать в событиях конца XIX начала 

XX века, связанных с массовым переселением крестьян из России и Украины 

в казахские степи, повлиявшее на изменение традиционного кочевого образа 

жизни казахов. Но именно советская индустриализация и коллективизация, по 

ее мнению, стали детонаторами голода в 1930-х годах, когда кочевников и их 

кочевой уклад отдали в жертву идеологии, где главным было обеспечить 

продовольствием крупные промышленные центры, а также вершину 

социальной сталинской пирамиды в лице рабочих и госслужащих. [9]    

Голод в Казахстане имел свою специфику, продиктованную 

особенностями уклада казахов – кочевым образом жизни, поэтому и причины 

голода будут несколько отличаться от причин голода в Украине и РСФСР. Мы 

считаем, что начало «Ашаршылықа» — «Великого джута», приведшего к 

голоду в казахской степи, надо начинать с первого мероприятия «Малого 

Октября» Ф.Голощекина и, прежде всего, с реформы по конфискации 

имущества казахских баев. Именно с этого периода и начинается разрушение 

традиционной структуры Казахстана, завершившейся голодом и страшными 

демографическими потерями казахского населения. Поэтому наряду с 

вышеназванными причинами следует обозначить и данную. На наш взгляд, 

следует назвать 5 причин, вызвавших голод в казахской степи: 1. Уничтожение 

байства как основы, фундамента кочевого казахского аула (в результате 

«Малого Октября»); 2. Масштабные скотозаготовки (которые приводили к 

массовому падежу скота на заготовительных пунктах); 3. Масштабные 

хлебозаготовки (они распространялись зачастую и на несеющие, чисто 

кочевые районы) 4. Насильственная седентаризация казахов-кочевников; 5. 

Силовая коллективизация и принудительное обобществление скота. Из этих 5 

причин основными являются, на наш взгляд, насильственная седентаризация 

казахов-кочевников и масштабные скотозаготовки, которые вызвали самый 

массовый джут в степи в ХХ веке. 

Волюнтаристский, упрощенный подход к оседанию кочевников без учета 

главного фактора – сохранений пропорции между количеством скота и 
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площадью пастбища – привело к огромной концентрации скота на небольших 

пастбищных пространствах и, как следствие, к катастрофическому джуту. Эти 

процессы сопровождались и остальными аспектами политики 

(раскулачивание, ското- и хлебозаготовки, коллективизация). Катастрофа в 

казахском ауле была неизбежной. Отсюда и огромная человеческая цена – 

демографические потери от голода и эпидемий в кочевом казахском ауле в 

сотни раз превышали потери в оседлых регионах Казахстана.  

В 1932–1933 гг. центр стал снижать планы скотозаготовок для разных 

регионов России и Украины. Самое значительное снижение плана – на 78% – 

произошло в Казахстане, где численность скота упала катастрофически, но 

ситуацию это не спасло. Если в 1926 г. численность скота в Казахстане 

превышала 45 млн голов, к 1928 г. по материалам Казкрайкома ВКП(б) – уже 

40,219 млн голов [10]. В спецсообщении ПП ОГПУ по Казахстану приведена 

следующая цифра: в 1933 г. в крае насчитывается 3,699 млн голов. По 

сравнению с 1929 г. поголовье скота сократилось на 90,8%, а по группе 

кочевых и полукочевых районов на 94–95% [11].  

Проследим ситуацию в одном из кочевых районов Центрального 

Казахстана. Уменьшение поголовья скота в Каркаралинском районе 

Карагандинской области с 1929 к 1933 гг. произошло почти в 54 раза, а если 

рассматривать по видам скота, то цифры еще более ужасающие:  лошади – 

уменьшение в 112 раз; крупный рогатый скот – почти в 22 раза; верблюды – в 

35 раз; овцы – в 65 раз [12]. Вполне закономерно, что при такой убыли, при 

таких потерях скота в традиционных скотоводческих районах, как 

Каркаралинский район, где рацион питания, весь уклад жизни строился на 

животноводстве, голод и массовая смерть населения были неизбежными.  

Количество дворов (хозяйств) с 1930 по 1933 г. уменьшилось почти в 19 

раз [13]. В документах не отражены причины этого сокращения: миграции или 

смертность. Безусловно, что сравнительный анализ демонстрирует, эти 

процессы в любом случае связаны с ситуацией голода. Данные ОГПУ 

сообщают о миграции в 1930 г. из Карагандинской области 59 938 хозяйств 

[14], однако Карагандинская область по образцу административно-

территориального обустройства начала 1930-х гг. включала территорию и 

Северного, и Центрального Казахстана, поэтому уточнить количество 

откочевщиков из Центрально-казахстанского региона проблематично. Полные 

данные о смертности в данном регионе также отсутствуют. В Карагандинском 

областном архиве приведены данные о резкой убыли населения. Так, на 1 мая 

1930 г. средний состав семьи Каркаралинского района – 4,6 человек; на 15 

августа 1933 г.– 2,9 человек [15]. Почти в 2 раза уменьшился средний состав 

семьи. Наиболее реальное предположение в данном случае о людских потерях 

может быть связано лишь со смертью от голода и эпидемий. Предположить, 

что часть семьи откочевала, а часть осталась на прежнем месте, зная о крепких 

родовых связях и патриархальном укладе жизни казахов-кочевников, не 

представляется возможным.   
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Демографические потери в Центральном Казахстане в период голода 

1931–1933 гг. не исчислялись никем. И отсутствие учета и регистрации 

смертей, отсутствие полных статистических данных по региону пока не 

позволяет провести комплексный анализ. За 12-летний меж переписной 

период (по переписям 1926 и 1939 гг.) убыль казахского населения в 

Центральном Казахстане составила 143 776 чел., то есть произошло 

уменьшение совокупности населения на 48 % [16].  Безусловно, что данная 

цифра требует уточнения, так представляет собой лишь арифметическую 

разницу между данными переписей, но даже эти данные демонстрируют 

серьезную демографическую катастрофу среди казахского населения в 

регионе. Основными причинами демографических потерь среди казахского 

населения могут быть лишь две: смерти и миграции. Сегодня сложно говорить 

о том, какое количество людей погибло от голода в Центральном Казахстане, 

сколько было откочевщиков из этих мест. Такими исследованиями пока никто 

не занимался. Данная проблема лишь обозначена, поставлена; она требует 

новых, серьезных исследований.   
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Annotation: The article examines the development of agriculture during low 

water and drought in Karakalpakstan. The need to solve the food problem in the 
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been implemented to develop agriculture, implement modern market mechanisms, 

develop modern management systems and increase export potential in this direction. 
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Сельское хозяйство является одним из ведущих и крупнейших секторов 

Узбекистана и Каракалпакстана, вносящих вклад в национальную экономику. 

Разнообразный рельеф страны представляет наиболее благоприятные регионы 

для выращивания различных продовольственных, а также технических 

культур. 

Негативное влияние на жизнедеятельность населения оказывает 

усыхание Аральского моря и маловодье реки Амударьи, которое привело к 

катастрофическим последствиям всего прилегающего хозяйственного 

пространства. Происходит интенсивное осушение и засоление земель в дельте 

Амударьи, идет глубокая деградация экологических систем. Проблемы 

водообеспечения и водопотребления остаются в центре всех проблем 

экономики региона. 

Учитывая засушливый континентальный климат, большие территории 

Каракалпакстана подвергаются воздействию метеорологических условий 

засухи. Такие условия стали возникать чаще по мере роста засушливости, а 

также количества дней с температурой выше средней и осадками ниже нормы 

в летний и осенний сезоны, особенно вблизи Аральского моря из-за его 

высыхания, но также в Навоийской, Бухарской, Кашкадарьинской и 

Сурхандарьинской областях. Гидрологическая засуха зависит от наличия воды 

в верхних участках водосборов речных бассейнов, а учитывая высокую 

степень регулирования стока – и от управления водохранилищами и другой 

инфраструктурой водного хозяйства. Таким образом, присутствует 

значительная степень зависимости от управления водными ресурсами не 

только внутри страны, но и в трансграничном масштабе. Гидрологическая 

засуха стала более распространенным явлением в последние несколько 

десятилетий, поскольку засушливые годы теперь регистрируются в трех из 

каждых 10 лет. В бассейне р. Амударья наблюдается более высокая частота 

гидрологических засух, причем «глубина» экстремально маловодных лет (т.е. 

отклонение медианного стока в маловодные годы от среднего) за последние 

два десятилетия увеличилась в 1,5 раза. Республика Каракалпакстан и 

Хорезмская область находятся под постоянной угрозой засухи. Большое 

количество дней с высокими температурами (выше 35°С) на фоне засух 

приводит к значительному снижению урожайности сельскохозяйственных 

культур, особенно в южных и центральных районах страны. Увеличение 

площадей, затронутых засухой, ведет к деградации сельскохозяйственных 
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земель, вызывая ухудшение состояния поверхностных и подземных вод и 

загрязнение источников воды, а также повышенный риск дефицита 

продовольствия и воды и недостаточного питания населения. В связи с 

засухой в Республике Каракалпакстан выявлены локальные изменения 

содержания пищевых продуктов в рационе питания населения и сезонная 

микронутриентная недостаточность. Засуха ведет к сокращению количества 

водных ресурсов и ухудшает условия для гигиены и снабжения 

продовольствием в сельских районах, которые напрямую зависят от 

сельскохозяйственного производства. Ожидается, что изменение климата 

приведет к усилению воздействия метеорологической и гидрологической 

засухи, особенно в летние месяцы. 

Одним из главных итогов экономических преобразовании в годы 

независимости явилось то, что Узбекистану, в отличии от государств СНГ 

удалось избежать масштабного спада производства, обнищания населения, 

роста внутреннего и внешнего государственного долга. Итоги первых десяти 

лет осуществления рыночных преобразований показали правильность 

выбранной модели.  

Основными отраслями сельского хозяйства Республики Каракалпакстан 

является зерноводство (производство пшеницы и риса-сырца), хлопководство, 

шелководство и животноводство. 

На 1 января 2004 года по Республике Каракалпакстан имеется 2028 тыс.га 

сельскохозяйственных угодий, из которых 443,4 тыс.га пашни, 1526 тыс.га 

пастбищ, 10,7 тыс.га садов и виноградников и т.д. 

В последние годы по республике посевные площади сельско-

хозяйственных культур в результате маловодья и засухи 2000-2001 годов и их 

последствий значительно сократились. В 2003 году сев сельско-

хозяйственных культур был проведен на 285,8 тыс.га, против 394,8 тыс.га к 

1999 году и 414,1 тыс.га к 1991 году. В том числе посевы риса по сравнению с 

1999 годом сократились на 20,9 тыс.га, а к 1991 году - на 24,1 тыс.га, посевы 

хлопчатника соответственно сократились - на 53,9 тыс.га и 58,1 тыс.га. посевы 

овощных культур - на 2,1 тыс.га и 1,2 тыс.га, посевы бахчевых культур - на 1,9 

тыс.га и 6,6 тыс.га и посевы кормовых культур - на 47,3 тыс.га и 90,1 тыс.га. 

В сельском хозяйстве республики продолжается осуществление 

экономической реформы, направленной на создание новых стимулов для 

опережающего развития фермерских хозяйств и реализации мер по 

увеличению доли частного сектора. 

В 2003 году доля негосударственного сектора в общем объёме валовой 

продукции сельского хозяйства составила 99,3 процента. В том числе 

удельный вес фермерских хозяйств составила 19,4 процента, дехканских 

хозяйств - 50,3 процента и сельхозпредприятий - 29,6 процента. 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 30 октября 2003 года № 476 «О мерах по реализации Концепции 

развития фер-мерских хозяйств в 2004-2006 годы» в 2004 году в фермерские 
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хозяйства реорганизованы 35 убыточных и низкорентабельных 

сельхозпредприятий (ширкатов). 

На их базе созданы 650 фермерских хозяйств. для обслуживания которых 

на местах созданы 10 минибанков, 25 пунктов для продажи минеральных 

удобрений, 20 пунктов для продажи ГСМ и 12 пунктов зооветеринарных 

служб. Кроме того, созданы 35 альтернативных МТП и 35 Ассоциации 

водопользователей. 

В связи с реорганизацией убыточных сельхозпредприятий в фермерские 

хозяйства и изменением их форм собственности, количество 

сельхозпредприятий за анализируемый период сократилось. 

На 1 января 2004 года по республике действуют 86 ширкатов (кроме 35 

реорганизованных хозяйств), 5855 фермерских и 200581 дехканских хозяйств, 

из них 555 дехканских хозяйств со статусом юридического лица. 

Объём валовой продукции сельского хозяйства в 2003 году в постоянных 

ценах (1983г.) составил 425,8 млн.сум, что составляет 78,0 процентов к уровню 

1999 года и 68,7 процента к уровню 1991 года. Сокращение объёмов валовой 

продукции сельского хозяйства по сравнению с 1991 и 1999 годом произошло   

из-за последствий маловодья и засухи 2000-2001 годов. 

В 2003 году задание по закупкам зерна пшеницы выполнено на 100,1 

процента и риса-сырца - на 100,9 процента. А объёмы закупок хлопка-сырца 

по республике из-за неблагоприятных погодных условий остались 

невыполненными. 

С 1991 по 2003 годы по республике произведено 2657,8 тыс.тонн хлопка-

сырца, 2174,3 тыс.тонн риса-сырца, 547,4 тыс.тонн мяса в живом весе, 1927 

тыс.тонн молока, 472,0 млн.штук яиц, 10,7 тыс.тонн шерсти, 921,0 тыс.штук 

каракульских смушек и 8,81 тыс.тонн коконов тутового шелкопряда. 

Среднегодовой объём производства хлопка-сырца за этот период составил - 

204,4 тыс.тонн, риса-сырца - 167,3 тыс.тонн, мяса в живом весе - 42,1 тыс.тонн, 

молока - 148,2 тыс.тонн, яиц -36300 тыс.штук, шерсти - 823,0 тонн, каракуля - 

70,8 тыс.штук и коконов - 678 тонн. 

В Каракалпакстане из года в год увеличивается производство пшеницы. 

Так, если в 1991 году было произведено 6,7 тыс.тонн пшеницы, то в 2003 году 

их объём производства достиг до 137,3 тыс.тонн. Средняя урожайность с 1 

гектара составила 22,5 центнера против 8,7 центнера в 1991 году. 

Кроме того, ежегодно по республике производится около 8,0 тыс.тонн 

картофеля, 60,0 тыс.тонн овощей, 65,0 тыс.тонн бахчевых культур, 10,0 

тыс.тонн плодов и ягод и 2,0 тыс.тонн винограда. 

По республике во всех категориях хозяйств на 1 января 2004 года имеется 

422,7 тыс.голов крупно-рогатого скота, в том числе коров - 173,9 тыс.голов, 

3,0 тыс.голов свиней, 504,7 тыс.голов овец и коз, 15,6 тыс.голов лошадей и 

800,0 тыс.голов птиц. 

В целом по республике поголовье овец и коз по сравнению с 1991 годом 

сократилось на 32,6 тыс.голов (на 6,0%), свиней - на 27,4 тыс.голов (в 10 р.): 

птиц - на 310,9 тыс.голов (на 28,0 %), а поголовье крупно-рогатого скота 
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увеличилось - на 21,0 тыс.голов (на 5,2 %), в том числе коров - на 10,7 

тыс.голов (на 6,5 %). Сокращение поголовья овец и коз, свиней и птиц за этот 

период допущено в основном за счет сельхозпредприятий. 

Механизированные работы в сельском хозяйстве республики 

выполняются 17 машино-тракторными парками Объединения МТП, 44 

альтернативными МТП и производственным объединением «Агроинтехника», 

которое создано в 1996 году по гранту правительства Японии № 2 КР. 

На 1 января 2004 года в сельхозпредприятиях (включая фермерские 

хозяйства) в наличие имеется 9800 тракторов, в том числе: 1850 пахотных 

тракторов, 2072 грузовых автомобилей, 687 зерноуборочных комбайнов, 81 

хлопкоуборочных машин, 4249 тракторных прицепов и 1524 насосно-силовых 

агрегатов. 

По сравнению с 1999 годом наличие тракторов сократилось на 2381 

единиц, а по сравнению с 1991 годом на 10092 единиц, грузовых автомобилей 

соответственно сократилось - на 910 и 1668 единиц, зерноуборочных 

комбайнов - на 293 и 1273 единиц, хлопкоуборочных машин - на 345 и 2497 

единиц, тракторных прицепов - на 1704 и 5662 единиц и насосно-силовых 

агрегатов - на 242 и 2214 единиц. 

В целях обеспечения сельхозпредприятий и фермерских хозяйств 

современной высокопроизводительной техникой постановлением Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 30 октября 1999 года № 486 в 

республике создан Каракалпакский филиал АЛК 

«Узкишлокхужаликмашлизинг». 

С 1999 по 2003 годы в республику по лизингу поставлено 558 единиц 

сельско-хозяйственной техники, в том числе 437 тракторов разных марок, 108 

прицепов и 18 другой техники. 

В процессе изучения проблем учеными удалось экономически учесть 

прогнозируемые в связи с усыханием моря: похолодание, усиление 

континентальности климата; усыхание и опустынивание дельты и поймы реки 

Амударьи; процессы интенсивного засоления почв в результате уменьшения и 

ухудшения состава поступающих в регион водных ресурсов вследствие 

увеличения в них доли возвратных вод, повышенной степени минерализации, 

с одной стороны, ветрового выноса остаточных солей высыхающего моря – с 

другой; снижение продуктивности пастбищ Каракалпакстана и уменьшение 

их кормовой емкости и возможной численности поголовья овец на части 

территории Устюрта, дельты реки Амударьи и Кызылкума. 

Благодаря пристальному вниманию, постоянной заботе руководства 

страны к проблемам Республики Каракалпакстан за прошедшие годы были 

изданы ряд указов Первого Президента Узбекистана И. А. Каримова, приняты 

постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан, направленные 

на решение социально-экономических проблем Каракалпакстана. 

Особенно важными и своевременными были меры, принятые 

правительством страны в 2000–2001 годах, когда регион пострадал от 

невиданных ранее маловодья и засухи [1, 6 c.]. 
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Наиболее тяжелыми годами для экономики Республики Каракалпакстан 

были 2000–2001 годы, которые были маловодными. В целях социальной 

защиты населения Республики Каракалпакстан и Хорезмской области, 

пострадавших от маловодья, правительство Республики Узбекистан издало 

Постановление №279 от 20 июля 2000 г. и №245 от 8 июня 2001 г. «О 

дополнительных мерах по социальной защите населения и смягчения 

последствий маловодья в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области» 

[2, 67 c.]. Эти постановления предусматривали программу мер с источниками 

ее финансирования для оказания практической помощи в организации 

стабильного обеспечения этих регионов качественной питьевой водой, 

обеспечения трудозанятости временно незанятых из-за маловодья работников 

сельскохозяйственных предприятий [3, 2 c.]. 

По данным Министерства водного и сельского хозяйства в 2002 году 

всего засеяно в республике из 126 тыс.га под хлопчатник – 80 тыс.га и из 80 

тыс.га под рис – 2 тыс.га. Из 74,1 тыс.человек занятых в сельском хозяйстве 

пострадавших от маловодья временно незанятыми работниками были 46,2 

тыс.человек. 

Дотации регионам за 2002 год составили 13166,0 млн.сум, которую 

получают все районы республики, кроме городов Нукуса и Тахиаташа, а также 

Кунградского и Ходжейлийского районов. Наиболее крупными дотируемыми 

районами являются Муйнакский (84,9%), Караузякский (84,2%), Бозатауский 

(80,9%), Шуманайский (80,8%), Тахтакупырский (79,9%), Канлыкульский 

(79,4%), Нукусский (71,9%) районы. 

Наиболее ценными с точки зрения производства сельскохозяйственной 

продукции являются регулярно орошаемые земли, дающие 90% всего объема 

производства. 

Сложившиеся региональные социально-экономические проблемы 

влияют на занятость населения Каракалпакстана. Эффективная занятость 

трудовых ресурсов Каракалпакстана требует тщательного учета 

специфических особенностей хозяйственного и социального развития 

региона, всей совокупности местных условий, ресурсов и резервов. 

Особенности демографического и социального развития республики 

определяют некоторую специфику в проблемах занятости Каракалпакстана на 

долгосрочную перспективу определяется следующими региональными 

условиями и факторами: высокие темпы роста населения и, следовательно, 

трудовых ресурсов; низкий уровень социально-экономического развития; 

ухудшение экологической обстановки в связи с негарантированной подачи 

воды в регион. 

При сложившейся высокой трудообеспеченности в Каракалпакстане не 

уделялось должного внимания усилению развития производительных сил с 

целью обеспечения рациональной и эффективной занятости трудоспособного 

населения [4, 5 c.]. 

Сложившийся уровень хозяйственного и социального развития 

Каракалпакстана на современном этапе не соответствует быстрорастущим 
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возможностям трудового потенциала и необходимому уровню 

удовлетворения в материальных, духовных благах и услугах. Все отчетливее 

вырисовывается несоответствие между высокими темпами прироста 

населения и трудовых ресурсов и достигнутыми уровнями эффективности 

общественного производства. В этой связи особую актуальность приобретает 

дальнейшее развитие различных форм собственности и хозяйствования, 

решение задач интенсификации промышленного производства и повышение 

его эффективности на основе роста производительности труда и ускорения 

внедрения новых современных технологий. 

Между тем, как показывает анализ, в условиях перехода республики на 

рыночные отношения в промышленности и в сельском хозяйстве темпы роста 

производительности труда особо не растут. 

Регион с быстрорастущим населением, где обострились экологические 

проблемы, ставить все большие задачи в области эффективной занятости. 

Решение вопроса эффективной занятости требует особого учета при создании 

новых рабочих мест и развития рыночных отношений. В период перехода 

республики на рыночные отношения все большую роль играет дальнейшее 

совершенствование сферы управления экономикой и хозяйственного 

механизма. Повышение эффективности общественного производства, его 

интенсификация составляет основу последовательной оптимизации процессов 

воспроизводства рабочей силы, органического сочетания количественных и 

качественных аспектов развития трудовых ресурсов. 

За последние годы в отраслях общественного производства республики 

произошли заметные структурные сдвиги в сфере занятости. Значительное 

развитие получили малый бизнес, предпринимательство, повысилась 

самозанятость населения за счет развития дехканских и фермерских хозяйств.  

За 1995-2000 гг. что в экономике Республики Каракалпакстан произошли 

некоторые структурные изменения, которые заключаются в росте занятых в 

экономике на 12%, а также большого роста трудовых ресурсов в сфере 

материального производства: в сельском хозяйстве, строительстве, и 

особенно, в прочих видах деятельности сферы материального производства. 

Рост занятых отмечается и в отраслях непроизводственной сферы 

материального производства на 41,4%. Можно отметить особый рост числа 

занятых в жилищно-коммунальном хозяйстве и непроизводственной сферы 

бытового обслуживания населения, на 30%. 

Все эти изменения в распределении и использовании трудовых ресурсов 

Республики Каракалпакстан по отраслям общественного производства носили 

свои отражение на рынке труда, где происходили изменения за счет спроса и 

предложения рабочей силы. 

Значительно понизилось число занятых в сельском хозяйстве. В 

республике происходит санация убыточных хозяйств, в связи с чем 

увеличилось число дехканских хозяйств. В них было занято в 2001 году 71,2 

тыс.человек [5, 67 c.]. Сельское хозяйство Республики Каракалпакстан 

является убыточным и низкорентабельным. Одной из основных причин такого 
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положения является дефицит воды для вегетационного полива, а также 

увеличение цен на материально-технические ресурсы и рост 

производственных затрат в сельском хозяйстве. В структуре материально – 

денежных затрат возрастают затраты на нефтепродукты, минеральные 

удобрения и средства защиты растений, снижается доля кормов. 

Рентабельность сельскохозяйственного производства падает под 

влиянием снижения урожайности сельскохозяйственных культур и 

продуктивности скота и птицы. Это произошло в результате сокращения 

использования новой техники и технологий, минеральных удобрений, 

комбикормов, ухудшения мелиоративного состояния орошаемых земель и 

сокращения племенного скота. 

Преобразования в развитии сельского хозяйства Республики 

Каракалпакстан требуют учета экологического фактора, т.е. природно-

климатических условий уже размещенного трудового, агропромышленного 

потенциала. В 2000-2001 годах не было сбора урожая с сельскохозяйственных 

угодий, т.к. из-за маловодья, сложилась сложнейшая социально-

экономическая ситуация в Республике Каракалпакстан. 

В основе направлений социального развития страны лежат четыре группы 

факторов: демографические тенденции; устойчивое развитие социальной 

инфраструктуры, рост занятости населения и обеспечение сильной 

социальной защиты уязвимых и малообеспеченных слоев населения. 

По данным 2007 г. Население Узбекистана насчитывало 26,7 млн, самое 

большое среди пяти бывших советских республик Центральной Азии. 

Ежегодный уровень прироста составил около 1,2%, а общая плотность 

населения 59 человек на км2. Плотность населения сильно меняется в 

зависимости от региона, так Ферганская долина включает в себя большинство 

густонаселенных районов. В начале 2000 года самый большой прирост 

населения наблюдался в сельской местности. Эмигрировали главным образом 

из городов. В 2006 г. 63% населения было классифицировано как сельское. В 

2006 г. коэффициент миграции составил 1,5 на 1000 жителей. В 2006 г. 32.9% 

населения составляли дети 14 лет и моложе, а 4.8% составляли люди в возрасте 

65 лет и старше. На каждую женщину приходилось по 0.98 мужчин. В 2002 г. 

количество новорожденных на 1000 жителей было 26.4, тогда как количество 

смертей на 1000 жителей было 7,84. Количество смертей на 1000 

живорожденных детей составило 70. 

Масштабы репатриации казахов из Узбекистана в Казахстан весьма 

велики, по данным переписи 1999 года в стране были учтены 68796 казаха, 

переехавших в Казахстан на постоянное место жительства из Узбекистана в 

период 1989-1998 гг. [6], а по данным переписи 2009 года в 2009 году в 

Казахстане проживало 288 839 казахов, переселившихся из Узбекистана в 

период 1999-2009 годов (что составило 74 % всех казахов, прибывших на 

постоянное место жительства изо всех стран СНГ и 48 % всех казахов, 

переселившихся в Казахстан из-за границы) [7]. Следует учесть то, что 

переписью зафиксированы только те казахи-репатрианты, кто был жив на 
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момент переписи, при этом при показателях смертности, характерных в целом 

для казахского населения Казахстана (7 на тысячу человек в год) [8, 178 c.], в 

период 1999–2009 годов ок. 11 тысяч репатриантов из Узбекистана уже умерли 

в период 1999–2009 годов. Таким образом из Узбекистана суммарно за этот 

период выехало в Казахстан 300 тысяч казахов. Аналогичным образом 

численность казахов-репатриантов из Узбекистана в предыдущее десятилетие 

составила 70 тысяч человек. Обращает на себя внимание и то, что объёмы 

миграции казахов из Узбекистана в Казахстан, зафиксированные переписью 

населения 2009 года, выше текущих официальных оценок миграции на 36 %. 

В после переписной период (2009–2013 гг.) число репатриантов-казахов из 

Узбекистана составило (по данным миграционного учёта) 81 тысячу человек, 

а с поправкой на неучтённую миграцию составила свыше 100 тысяч человек. 

Таким образом в период 1989–1998 гг. из Узбекистана в Казахстан переехало 

70 тысяч. казахов, в 1999–2008 гг. – 300 тысяч. 
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Аннотация. Бұл еңбек ХХ ғасырдың 30-жылдарындағы Қазақстандағы 

аштық проблемасын ашады. Мақалада осы мәселені саясаттандырудың өткір 

және өзекті мәселесі көтерілген. Осы мәселені зерттеудегі кейбір заманауи 

зерттеулер мен жаңа бағыттар көрсетілген. 

Түйінді сөздер: аштық, ашаршылық құрбандары, саясат, саясаттану, 

мемлекет, тарих, кеңес режимі, проблема, зерттеулер, геноцид, трагедия, 

ұжымдастыру, тәркілеу, әлеуметтік өзгерістер, демографиялық өзгерістер. 

Аннотация. Данная работа раскрывает проблему голода в Казахстане в 

30-х годах ХХ века.  В статье поднимается острый и актуальный вопрос 

политизации данной проблемы. Приведены некоторые современные 

исследования и новые направления в изучении данного вопроса.  

Ключевые слова: голод, жертвы голода, политика, политизация, 

государство, история, советский режим, проблема, исследования, геноцид, 

трагедия, коллективизация, конфискация, социальные изменения, 

демографические изменения.  

Annotation. This work reveals the problem of hunger in Kazakhstan in the 30s 

of the twentieth century. The article raises an acute and topical issue of politicization 

of this problem. Some modern research and new directions in the study of this issue 

are presented. 

Key words: hunger, victims of famine, politics, politicization, state, history, 

Soviet regime, problem, research, genocide, tragedy, collectivization, confiscation, 

social changes, demographic changes. 

 

В 1930-33-х годах советскую Казахскую республику поразил голод. Более 

полутора миллиона человек, составлявших на тот момент примерно четверть 

населения республики, погибли во время кризиса. Катастрофа, ставшая 

результатом радикальной политики государственного преобразования Иосифа 

Сталина, вызвала глубокие социальные, демографические и экологические 

изменения в советском Казахстане. Последствия катастрофы ощущаются и в 

независимом Казахстане сегодня.  Голод резко изменил существовавшие 

элементы казахской идентичности, такие как родственные связи, лояльность 

наследственной элите и сам кочевой образ жизни. Цена такого формирования 

государства была ужасающей как для режима, который стал свидетелем 

резкого падения производительности сельского хозяйства в регионе, но и 

особенно для самого казахского общества. Из 1,5 миллиона жертв трагедии 

около 1,3 миллиона составили казахи. От голода погибли более трети всех 

казахов, и, как следствие катастрофы, казахи стали меньшинством в своей 

собственной республике.  

В течение десятилетий после катастрофы тема казахского голода редко 

поднималась в работах, опубликованных в Советском Союзе. Более поздние 

поколения советских историков, признавали «ошибки» и «перегибы» в 
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кочевых районах во время 1930-1933-х гг. и, в значительной степени, 

повторяли уже имеющееся на то время объяснение этому, обвиняя 

неправильную политику под руководством Голощекина [5]. Только в конце 

1980-х и в начале 1990-х годов, во время распада Советского Союза, 

обсуждение казахского голода стало уделом общественности.  

В 1992 году правительственная комиссия по инициативе первого 

Президента РК  Н.А. Назарбаева постановила, что казахский голод следует 

рассматривать как геноцид, и на протяжении 1990-х годов тема казахского 

голода доминировала в казахстанских популярных и научных средствах 

массовой информации, как на русском, так и на казахском языках [6, с. 15]. 

Однако некоторые из исследований повторяли советские объяснения голода, 

называя его «геноцидом Голощекина» [7, с. 53]. Другие казахстанские ученые 

в своих публикациях на русском и казахском языках предложили иные 

исследования о причинах и последствиях голода, основанные на архивной 

работе [8].  

В настоящее время в Республике Казахстан уделяется особое внимание 

100-летию Голода 1921–1922 годов и 90-летию Голода 1931–1933 годов. В 

2020 году создана специальная комиссия историков для изучения и оценки 

исторических пробелов, которые не были исследованы в советское время. 

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев высказался за 

детальное изучение историками «белых пятен», в числе которых он упомянул 

Голод. «Необходимо, чтобы квалифицированные специалисты системно 

занимались такими исследованиями, на основе которых государство могло бы 

дать объективную оценку данной трагедии. К этому сложному вопросу мы 

должны подходить сдержанно и ответственно. В целом такую работу нужно 

проводить с выверенных научных позиций, без громких лозунгов и 

популизма» [9].  

Стоит отметить, что вопрос оценки Голода поднимался на 

государственном уровне неоднократно. Комиссия, возглавляемая известным 

казахстанским историком Манашем Козыбаевым, была создана в ноябре 1991 

года в Верховном Совете и работала до декабря 1992 года. Члены комиссии 

охарактеризовали Голод как «злой умысел против казахского этноса», 

«этноцид». Сегодня, спорным мнением, вызвавшим активную дискуссию 

среди ученых историков и политологов, а также среди общественности и 

экспертов является утверждение, что голод 1920-1930-х годов в Казахской 

степи не был «преступлением против определенной нации». В частности, 

голод в 1920–1930-х годах не стоит «политизировать», поскольку в первую 

очередь, это тяжелейшие последствия политики, проводимой властями того 

времени.  

Ашаршылық — это трагедия, через которую прошел не только казахский 

народ, это страшное гуманитарное бедствие для всех стран бывшего Союза. 

По этой причине к проблеме Ашаршылық ученые должны подходить, прежде 

всего, с научной точки зрения, не придавая вопросу политическую окраску. 

https://www.caa-network.org/archives/6126#_ftn5
https://www.caa-network.org/archives/6126#_ftn6
https://www.caa-network.org/archives/6126#_ftn7
https://www.caa-network.org/archives/6126#_ftn8
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Однако данная точка зрения подвергается, в Казахстане и не только, критике 

со стороны общественности.  

Постсоветские исследования показали, что в результате Голода, 

вызванного политикой большевиков в начале 20-го века, Казахстан потерял 

более половины своего населения. Исходя из этого факта, в стране 

периодически звучат призывы о признании Голода «геноцидом» на 

государственном уровне. Так, активист из Караганды Айткожа Фазыл пишет 

следующее: «если «не политизировать  Голодомор», то выходит, что не надо 

политизировать ни Малый террор, ни Большой террор, ни конфискацию, ни 

1937 год, ни расстрел всего цвета казахской нации, ни войну 1941-1945 годов, 

ни пакт Рибентропа-Молотова, ни Финляндскую войну, ни нападение на 

Польшу, положившего начала второй мировой, ни расстрел 22 тысяч польских 

офицеров, ни «афганскую резню», ни декабрь 1986 года, ни «у казахов не было 

государственности», ни «Земли Казахстана – подарок России», ни 

Независимость и территориальную целостность РК?» [10].  По мнению 

гражданского активиста Мухтара Тайжана, «голод заговор против казахского 

народа. Это искусственно организованный геноцид, как Холокост, Голодомор. 

Если у нашего поколения не хватит смелости дать такую официальную оценку 

великой трагедии нации 20-го века, можно сказать, что мы предали своих 

аруахов». Историк Бейбит Койшыбаев, считает, что «мы не хотим обвинять 

Россию за историческое прошлое. Советской власти сейчас нет. 

Следовательно, Голоду можно дать политическую оценку. Я охарактеризовал 

это как государственное преступление». Однако, изучавший проблему Голода 

историк Талас Омарбеков, считает, что «Голод нельзя назвать геноцидом». 

«Бесспорно, голод в первой половине 20-го века был особенно жестоким. Но 

есть условия, при которых действия подпадают под определение «геноцида». 

Конвенция ООН о геноциде 1948 года гласит, что «политика, направленная на 

преднамеренное истребление определенной нации, называется геноцидом». 

Украина, в которой, как и казахи, люди умирали от голода, расценила голод 

Голодомором, но ООН не признала это геноцидом. Потому что не было 

политики убивать только украинцев. Поэтому и мы не можем назвать Голод в 

Казахстане геноцидом. Нет специального приказа или партийного решения об 

истреблении только казахов. В 1929–1930 годах в Казахстане произошло более 

300 восстаний. Если бы стояла задача истребить казахов, истребили бы в то 

время. Можно с уверенностью сказать, что советское правительство 

проводило политику геноцида в отношении казахской интеллигенции, а не 

против казахского народа». По словам Таласа Омарбекова, народы, 

столкнувшиеся с голодом из-за советской политики, должны выступить с 

предложением о внесении изменений в определение геноцида в конвенции 

ООН - «считать геноцидом преступление, возникшее в результате реформы, 

которая не принимала во внимание особенности жизни населения и допустила 

его истребление». По словам автора монографии «Голодная трагедия» о 

Голоде 1921–1922 годов, историка Светланы Смагуловой, советское 

правительство сообщало о голоде 1921–1922  годов, а во время голода, 
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который начался в 1930 году, прессе было запрещено писать о нем. «Голод 

1930-х годов рассматривался как политическая проблема. Советское 

правительство знало о голоде и не спешило на помощь. Оно конфисковало у 

людей зерно и скот, подтолкнув их к смерти. Поэтому этот вопрос всё еще 

необходимо рассматривать и оценивать на государственном уровне как 

политический». По словам политолога Казбека Бейсебая, когда Украина на 

государственном уровне дала оценку катастрофическому голоду 1920-х годов 

и объявила его Голодомором, Россия возразила. Сказали, что тогда погибли не 

только украинцы. Поэтому очевидно, что не хотят давать политическую 

оценку, хотя говорят, что эта тема требует дальнейшего изучения. С одной 

стороны, возможно, это нельзя назвать геноцидом. Но есть и другая проблема: 

если Голоду будет дана открытая политическая оценка и к архивам будет 

открыт доступ, то, вероятно, многие советские деятели получат иную оценку».  

Иностранные ученые, изучавшие Голод в Казахстане, также 

воздерживаются называть его геноцидом. Ранние исследования казахского 

голода западными учеными состояли из обзоров ключевых событий бедствия, 

но были ограничены в связи с недоступностью советских архивов: в статье о 

коллективизации в Казахстане от 1981 года американский ученый Марта 

Брилл Олкотт определила казахский голод, в основном, как просчет со 

стороны Сталина и других, кто, как она утверждала, плохо понимал специфику 

пасторальной кочевой экономики казахов [11].  

В своей работе об украинском голоде в 1986 году «Жатва скорби» 

историк Роберт Конквест включил главу о казахском голоде, составленную на 

основе материалов Олкотт, и пришел к аналогичным выводам [12]. После 

этого в течение почти двух десятилетий изучение казахского голода на Западе 

не предпринималось, пока международная группа ученых не начала его 

возрождать. Группа включала в себя следующих ученых: из Франции – 

Изабель Огайон, из Италии – Никколо Пианчиолу, из США – Мэттью Пейна, 

из Германии – Роберта Киндлера, а также автора этой статьи, Сару Кэмерон, 

американского ученого из университета Мэриленда [13]. Данные 

исследователи сильно выиграли от открытия советских государственных и 

партийных архивов после распада Советского Союза в 1991 году. Совсем 

недавно Архив Президента Республики Казахстан, содержащий записи, 

относящиеся к деятельности Коммунистической партии Советского 

Казахстана, открыл доступ к записям важных комиссий партийного контроля 

и инспекционных комиссий, действовавших во время голода [14]. В рамках 

программы первого Президента Назарбаева по ограниченному 

общественному обсуждению голода, Министерство культуры Казахстана 

начало работу по созданию полезной многотомной коллекции документов, 

посвященной казахскому голоду, которая включает в себя архивные 

документы из государственных, партийных и региональных архивов; первый 

том этой серии был уже выпущен [15]. Однако новая волна зарубежных 

исследователей смогла использовать богатые записи, позволяющие сделать 

ряда ключевых изысканий в научной литературе. Все эти исследования 
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иллюстрируют насильственный характер политики режима в казахском 

обществе. Вместо утверждения факта неосведомленности Сталина о 

катастрофе, исследования показывают, что он знал о страданиях казахов в 

нескольких ключевых моментах голода, но не предложил никаких 

послаблений. Эти исследования ставят под сомнение давнее ошибочное 

мнение, что казахский голод был, прежде всего, «естественным» процессом, 

отличным от более жестокой политики коллективизации, проводимой в 

других республиках Советского Союза. Это мнение, по-прежнему, 

сохраняется в научной литературе: казахскую катастрофу часто называют 

«ошибкой» или «просчетом» Москвы – такое изображение трагедии, как 

кажется, преуменьшает насильственный характер катастрофы [16]. В 

частности, такая интерпретация подкрепляет идеи эволюционных теоретиков, 

утверждающих, что исчезновение кочевых народов и превращение их в 

оседлые сообщества является частью неизбежного развития современности. 

Ряд ученых, работающих за пределами области советской истории, успешно 

оспорили выводы эволюционной теории, что, в свою очередь, омрачило 

интерпретацию казахского голода [17].  

Можно утверждать, что причиной того, что тема казахского голода была 

забыта так долго учеными на Западе, является как раз тот факт, что казахский 

голод не воспринимался актом террора вовсе. Данные ученые также спорят по 

таким ключевым вопросам, как замыслы советского режима в Казахстане, а 

также ход самого голода. Хотя существует общее мнение, что первый 

пятилетний план сталинского режима спровоцировал начало казахского 

кризиса, упомянутые историки расходятся во мнениях, как отдельные 

элементы этого плана могли вызвать голод. В Казахстане усилия, 

направленные на коллективизацию кочевников, сопровождались попытками 

по их перманентной оседлости, а также сбору зерна и мяса для государства. 

Пейн подчеркивает деструктивный характер принуждения к оседлому образу 

жизни, в то время как Пианчиола, напротив, акцентирует свое внимание на 

том, что именно заборы зерна были критическими для начала голода. Однако 

ученые сходятся в одном – Москва стремилась использовать голод в качестве 

средства подчинения казахов советской власти – Пианчиола называет этот 

процесс «огосударствлением», в то время как Киндлер – «советизацией 

посредством голода»; но они расходятся во мнении о том, в какой степени 

Москва предвидела полномасштабные размеры кризиса [18]. Пока только 

один из этих пяти ученых, Мэтью Пейн, утверждает, что казахский голод, по 

своей сути, являлся геноцидом, в то время как другие, используя различные 

определения и обоснования, говорят, что казахский голод не следует 

рассматривать в качестве геноцида [18]. В своей книге «Голодная Степь: 

голод, насилие и создание Советского Казахстана» американский 

исследователь Сара Кэмерон отмечает, что произошедшее в Казахстане 

отвечает ряду определений геноцида в Конвенции ООН. «Целью режима было 

радикальное изменение казахстанского общества и создание совершенно 

нового социального сообщества. Однако его не волновало, сколько людей 
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пострадает от строительства. Найти доказательства того, что этот план 

принудительной модернизации был направлен на истребление казахов как 

целой этнической группы, трудно». Культурно-просветительский фонд 

Досыма Сатпаева в рамках литературного проекта «Cөз», ко Дню памяти 

жертв политических репрессией, который каждый год отмечается в 

Казахстане 31 мая, издал на казахском языке книгу известного американского 

историка Сары Камерон о голоде в Казахстане в 30-х годах XX века: «Аштық 

жайлаған дала. Ашаршылық, озбырлық және Кеңестік Қазақстанды орнату» 

(The Hungry Steppe. Famine violence, and the making of Soviet Kazakhstan / 

«Голодная степь. Голод, насилие и создание советского Казахстана»). Издание 

книги является вторым крупным историческим проектом культурно-

просветительского фонда казахстанского политолога Досыма Сатпаева, 

который посвящен ашаршылыку. Первый проект был связан со съемками 

документального фильма «Откочевники мертвой степи», который в прошлом 

году разместили в YouTube, в первую очередь для молодежи. Книга Сары 

Кэмерон — это одно из первых зарубежных серьезных и глубоких 

исследований, посвященных страшному периоду истории страны, в котором 

до сих пор очень много «белых пятен». При этом важность этого исследования 

заключается не только в том, что его подготовил человек, который выучил 

казахский язык, чтобы лучше понять историю народа, но и в том, что Сара 

Камерон взглянула на данную тему максимально объективно, как ученый, 

чтобы, опираясь на факты, признать казахский голод одной из больших 

трагедий XX века.  

Стоит отметить, что в октябре 2018 сенат США принял резолюцию, 

посвященную 85-летию украинского голода 1932–1933 годов. Но в этой 

резолюции ничего не было сказано про голод в Казахстане 30-х годов. В мире 

или ничего не знают, или мало знают про казахскую трагедию либо часто 

неверно оценивают ее причины и последствия. Сара Камерон - единственная 

из западных историков, которая публично заявила о том, что о голоде в 

Казахстане также должны вспомнить в залах американского конгресса, так как 

этот голод был не менее и даже более страшен по своим последствиям».  

На фоне опасных и тревожных трендов, когда наблюдается активная 

пропагандистская работа по героизации и популяризации личности Сталина, 

который в рамках разных социологических опросов опять занимает первые 

места по популярности, очень важно чтобы помнили, чтобы знали о самых 

трагических страницах в истории казахского народа. Тем более что видна 

целенаправленная попытка преуменьшить масштаб политической репрессий, 

закрыть глаза на катастрофу, связанную с голодом в Казахстане, Украине и 

других частях бывшего Советского Союза. В результате сейчас многие мало 

знают голоде и о сталинских репрессиях. Не знают о ГУЛАГе, КарЛАГе, 

АЛЖИРе.  Мы до сих пор по крупицам восстанавливаем свою историческую 

память, свои корни и традиции. Сам факт того, что в мире больше знают об 

украинском голодоморе и совсем мало знают о казахском ашаршылық, связан 

с тем, что в самом Казахстане так и не решились поднять вопрос о том, чтобы 
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признать массовый голод в казахской степи в 30-х годах геноцидом. Хотя в 

Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании 

за него геноцидом также считается «…преднамеренное осуществление мер, 

делающих неизбежной гибель людей в силу тех или иных обстоятельств 

(запрет занятия деятельностью, являющейся основным источником 

существования группы людей)» [19]. «Малый Октябрь» Голощекина при 

поддержке центра создал все условия для того, чтобы в степи вспыхнул голод, 

который чуть не погубил целую нацию, в том числе из-за насильственного 

перевода кочевого скотоводства в колхозы и отъема скота, в результате чего 

казахи потеряли возможность заниматься деятельностью, являющейся 

основным источником существования.  

На наш взгляд, давно уже возникла ситуация, когда, во-первых, 

необходимо признать ашаршылық геноцидом.  

Ашаршылық — это трагедия, через которую прошел не только казахский 

народ, это страшное гуманитарное бедствие для всех стран бывшего Союза. 

По этой причине к проблеме Ашаршылық ученые должны подходить, прежде 

всего, максимально объективно, опираясь на факты, с научной точки зрения и 

используя политическую окраску. Голод в Казахстане необходимо 

расценивать как государственное преступление и поэтому ему можно дать 

политическую оценку. Голод в Казахстане в 30-х годах ХХ века стал самой 

масштабной трагедией в истории. Он был вызван коллективизацией, 

увеличением центральными властями плана заготовок продовольствия, 

конфискацией скота, а также официальной политикой «уничтожения 

кулачества как класса». По разным данным, численность казахов в тот период 

сократилась почти в два раза. 

Конвенция ООН о геноциде 1948 года гласит, что «политика, 

направленная на преднамеренное истребление определенной нации, 

называется геноцидом». В Конвенции 1948 года о предупреждении 

преступления геноцида и наказании за него геноцидом также считается 

«…преднамеренное осуществление мер, делающих неизбежной гибель людей 

в силу тех или иных обстоятельств (запрет занятия деятельностью, 

являющейся основным источником существования группы людей)». Можно с 

уверенностью сказать, что советское правительство проводило политику 

геноцида в отношении казахской интеллигенции и против казахского народа. 

Народы, столкнувшиеся с голодом из-за советской политики, должны 

выступить с предложением о внесении изменений в определение геноцида в 

конвенции ООН - «считать геноцидом преступление, возникшее в результате 

реформы, которая не принимала во внимание особенности жизни населения и 

допустила его истребление». Признать казахский голод актом террора и одной 

из больших трагедий XX века.  

Во-вторых, на государственном уровне начать работу по созданию 

национальной базы данных жертв голода. Так, по словам Досыма Сатпаева, 

нужно признать голод в казахской степи в 30-х годах геноцидом, а также на 

государственном уровне при участии историков начать работу по созданию 
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Национальной базы данных жертв голода. В Казахстане до сих пор еще есть 

немало семей, где сохранилась память о погибших предках. И надо собрать 

все эти воспоминания вместе, пока еще живы их хранители. В День памяти 

жертв политических репрессий и голода каждый год надо объявлять минуту 

молчания по всей стране в память о миллионах погибших людей.  

В-третьих, современные исследования иллюстрируют насильственный 

характер политики режима в казахском обществе. И эти исследования ставят 

под сомнение давнее ошибочное мнение, что казахский голод был, прежде 

всего, «естественным» процессом, отличным от более жестокой политики 

коллективизации, проводимой в других республиках Советского Союза. Для 

понимания человеческой стороны истории казахского голода исследователи 

должны найти новые источники. Одним из потенциальных ресурсов 

расследования может стать литература на казахском языке. В то время, как в 

официальных источниках говорить о голоде не разрешалось на протяжении 

большей части советской эпохи, предварительные исследования в 

казахскоязычных литературных журналах того периода времени, например, 

«Жұлдыз», показывают, что казахские авторы часто вплетали истории голода 

в свои романы и рассказы. Такие литературные источники могут дать важную 

информацию о таких темах, как восстановление казахского общества в 

контексте катастрофы и конкретные примеры того, как казахи вспоминали о 

голоде в советское время. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ВОПРОСА О ГОЛОДЕ 

В КАЗАХСТАНЕ в 1920-30-х гг. 
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Аңдатпа. Бұл мақалада Қазақстандағы ашаршылықты зерттеудегі 

пәнаралық көзқарас талқыланады. 1920-1930 жылдардағы тарихи кезең қазақ 

халқының тағдырында терең із қалдырды, ол әлі де демографияда, 

психологияда, мәдениетте өз кері әсерин қалдырды. 

Кілтті сөздер: Ашаршылық, көшпенділердің қоныстануы, қазақ 

мәдениеті, менталитет, психология, демография 

Аннотация. В данной статье рассмотрены возможности 

междисциплинарного подхода в изучении вопросов голода в Казахстане.  

Исторический период 1920-30-х гг. оставил глубокий след в судьбе казахского 

народа, который до сих пор отражается в демографии, психологии, культуре. 

Ключевые слова: оседание кочевников, голод, казахская кочевая 

культура, ментальность, психология, демография  

Abstract. This article examines the possibilites of an interdisciplinary 

approach to the study of hunger in Kazakhstan. The historical period of the 1920s 

and 1930s left a deep mark on the fate of the Kazakh people, which is still reflected 

in demography, psychology, culture. 

Keywords: Hunger, settling of nomads, Kazakh culture, mentality, 

psychology, demography 

 

 Изучение периода 1920-30-х годов в отечественной истории остается 

одним из самых актуальных, сложных и многоаспектных тем, поскольку 

именно в эти годы происходил коренной слом и трансформация 

социокультурных основ традиционного кочевого казахского общества.  

С приходом советской власти в казахскую степь за короткий срок в 

результате форсированной модернизации и «культурной революции» 

происходит насильственное оседание казахов. А вместе с ней утрачивается 

самобытная казахская кочевая культура, резко меняются обычаи и традиции, 

народ лишается веры, уничтожается передовая казахская алашордынская 

элита, меняется письменность с арабской графики на латиницу, а позже - на 

кириллицу. 

В новых условиях казахи стали пользоваться чужими западными 

стандартами, как например, русский язык и европейская культура, латинский 

алфавит, наука, техника, городской образ жизни новый тип одежды и т.д.  
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 Таким образом, номады, в результате резкого и форсированного 

оседания, потеряли свое цивилизационное своеобразие и естество, встали 

перед необходимостью приспосабливаться и механически заимствовать 

противоположный им, оседлый способ хозяйствования и жизни в целом. Так 

казахи потеряли сущность своей культуры, и стали перенимать 

западноевропейскую цивилизацию и культуру, была утрачена основа для 

эволюционного процесса адаптации и творческого развития своей самобытной 

культуры и языка. Таким образом, происходит коренная ломка всего 

привычного уклада жизни казахов, ориентация на русификацию и 

вестернизацию, что стало глубинными трендом нового этапа модернизации 

общественного сознания казахского народа.  

  Произошла хозяйственная, демографическая и культурно-историческая 

катастрофа, почти наполовину сократилась численность казахского народа за 

годы голода 1920 -30-х гг., который стал суровым испытанием для казахов, 

привел к самым тяжелым психоэмоциональным и демографическим 

последствиям.   

В наши дни проблема голода изучается не только отечественными 

историками, но и учеными других отраслей наук, как например, философами, 

политологами, правоведами, социологами, демографами, психологами и др. 

Таким образом, комплексный подход к изучению этой невиданной в мировой 

истории трагедии на основе открывающихся для широкого доступа архивных 

документов, в том числе и закрытых структур КНБ, МВД позволит изучить 

проблему голода в более широком контексте, отразившимся не только на 

демографии, но и на всем психоэмоциональном и цивилизационном строе 

казахского этноса.  

Отметим, что уже опубликованы исследования по теме голода 1920-30-х 

гг. в Казахстане на основе архивных материалов, в том числе зарубежных 

ученых, таких как Роберт Киндлер (ФРГ), Изабель Огайон (Франция), 

Никколо Пианчиолу (Италия), Марта Олкотт, Сара Кэмерон, Стивен 

Уиткрофт, Мэттью Пейн (США) [1]. 

 Особый импульс к исследованию данной проблемы и переосмыслению 

своей истории дала статья «Независимость дороже всего» главы государства 

Касым-Жомарта Токаева, где он отмечает: «уже 100 лет прошло с 

драматических событий, связанных с голодом 1921–1922 годов, в результате 

которого миллионы людей погибли или были вынуждены бежать, чтобы 

выжить. Не случись эта страшная трагедия, численность нашего народа была 

бы в разы больше, чем сейчас. 

Эти страницы нашей истории по-прежнему остаются белыми пятнами и 

до конца не изучены. Даже среди ученых нет единого мнения о реальном 

количестве жертв. Различные интерпретации источников и причин массового 

голода вводят общество в заблуждение. Следует детально изучить и 

проанализировать соответствующие исторические документы и имеющиеся 

данные. 
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Необходимо, чтобы квалифицированные специалисты системно 

занимались такими исследованиями, на основе которых государство могло бы 

дать объективную оценку данной трагедии. К этому сложному вопросу мы 

должны подходить сдержанно и ответственно, … с выверенных научных 

позиций, без громких лозунгов и популизма» [2]. 

Президент Касым-Жомарт Токаев ставит перед учеными задачу 

переосмысления своей истории: «В то же время, несмотря на огромную работу 

по осмыслению собственной истории, проделанную за годы Независимости, 

эту деятельность нужно продолжать. Пришла пора написать отечественную 

историю, учитывая новые научные подходы. Этот фундаментальный труд 

должен лечь в основу всех учебников. Это вопрос стратегической важности. 

Поэтому необходимо незамедлительно приступить к подготовке нового 

академического издания по истории Казахстана. От этого зависит 

возрождение нашего исторического сознания.  

Предлагаю также написать краткую историю Казахстана для иностранной 

аудитории и перевести ее на основные языки мира. Это единственный способ 

рассказать миру правдивую многовековую историю казахского народа. 

Каждый народ должен сам писать свою историю, не поддаваясь влиянию 

чуждой идеологии. История, написанная с позиций национальных интересов, 

способствует пробуждению национального самосознания» [3]. 

Необходимо отметить, что переоценка и переосмысление своей истории 

– это задача не только исторической науки, но комплекса гуманитарных 

дисциплин, в том числе с применением информационных технологий, которые 

соприкасаются с вопросами Отечественной истории 1920-30-х гг. Изучение 

вопросов специфики национальной философии, ментальности, демографии, 

социологии, психологии могут корнями уходить в период 1920-30-х гг.  

 Так, например, психологи утверждают, что голод, политические 

репрессии, война, пережитые поколениями наших прадедов и дедов заложили 

комплекс психоэмоциональных установок и убеждений, которые до сих пор 

отражаются на современном поколении казахов, наследующих тот или иной 

сценарий психологического поведения.  Таким образом, предки являются 

«сценаристами» наших психологических установок и стереотипов, слепком их 

жизни, наполненной страхами, лишениями, массовыми смертями, отчаянной 

борьбой за выживание, унижениями и заниженной самооценкой. 

 Следовательно, нынешнее поколение казахов является «актерами», 

реализующими этот тяжелый кармический синдром своих предков. В 

философско-психологическом аспекте это закладывает основы отрешенности, 

отчуждения, покорности и конформизма.  

 Поэтому переосмысление трагических страниц истории и культуры 

нашего народа, комплексный междисциплинарный подход к их изучению 

имеет широкое научное теоретическое и практическое значение.  
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   Аннотация. В статье рассматривается опыт преподавания, роль и место 

электронных ресурсов в преподавании трагедии голода 1932-1933 гг. По 

мнению автора, использование электронных образовательных ресурсов в 

процессе обучения мотивируют обучающихся к освоению гуманитарного 

блока в вузах. 
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 Бүгін әлеуметтік - гуманитарлық пәндерді, оның ішінде тарихи пәндерді 

оқытуда электронды ресурстарды қолдану кез-келген оқытушы үшін тиімді 

технологияның біріне айналып отыр десек артық болмас. Бұл бүгінгі әлемді 

шарпыған пандемия, онлайн оқыту жағдайында тіпті күшейіп отыр.  

 «Қазақстанның қазіргі заман тарихы» пәнінің күнтізбелік 

бағдарламасында «Кеңестік мемлекеттік құрылыс үлгісінің жүзеге асырылуы» 

атты дәріс тақырыбы бар. Осында 1932-1933 жж. алапат аштықты тудырған 

кеңес өкіметінің «күштеп ұжымдастыру саясаты» да қарастырылады. Осы 

мәселені жан-жақты, терең  оқыту және меңгеруде электронды ресурстардың 

көмегі, рөлі мен маңызы айтарлықтай.  

 1932-1933 жж. аштыққа қатысты электронды ресурстардың бай қоры -  

презентация, видео-дәрістер, электронды мұрағат құжаттары, фото-

коллекциялар, сол оқиғалардың куәгерлері, ғалым-зерттеушілер қатынасқан 

документальді фильмдер, естеліктер, т.б. қолдану мүмкіндігі мол.  

Ең алдымен дәріс барысында жиі қолданылатын презентациялардың 

рөліне тоқталайық. Жалпы ЖОО-да дәріс барысында презентацияларға 

қатысты пікір біржақты емес, дегенмен белсенді түрле қолданылатын 

құралдың бірі. Шебер дайындалған презентация мәтіндік материалдарға 

таптырмас қосымша болып табылады. Себебі оқу порталына салынған 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/
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презентацияны студент кейін қайта қарап, тақырыпты өз бетінше 

пысықтауына мүмкіндік алады. Презентацияның басты мақсаты да сол – 

материалды визуалды түрде қабылдау, назар аударту.   

Күштеп ұжымдастыру жылдары орын алған осы бір трагедияны оқып-

үйрену барысында төмендегідей слайдтарды жасап дәріс құндылығын 

арттыруға болады деп ойлаймыз. Ұжымдастыруға бағыт алған XV съезд 

шешімінен бастап, осы науқанды республикада белсенді түрде жүзеге асырған  

Қазақ Өлкелік партия комитетінің Бірінші хатшысы Ф.Голощекин туралы 

қысқаша мәлімет беретін төмендегі екі слайд:.  

 

 
 Одан әрі қарай, осы ұжымдастыру науқанының мерзімі мен қарқынын 

анықтап, белгілеу мақсатында құрылған комиссия, оның басшысы – сол 

кездегі Жер шаруашылығы Халық Комиссары Я.Яковлев және И.Сталин 

«ескертулерінен» кейін қайта дайындалған комиссия жобасының шешімдері 

туралы  слайдтар. Екінші слайд КСРО өңірлері бойынша ұжымдастыруды 

аяқтаудың мерзімі мен қарқынын көрсетіп тұр: 

 

 
 

 Ұжымдастырудың ауыр зардаптарының алдын алу үшін ұсынылған 

Н.Бухарин, А.Рыков, М.Томскийдің баламалы пікірлері мен И.Сталин, 

В.Молотов, Л.Каганович шешімдерін салыстырып көрсететін слайд беруге 

болады. Слайд екі топтың пікірлерін салыстырып, есте сақтауын жеңілдетеді 

деп ойлаймыз. Екінші слайд 1930 жылдың 30 қаңтарында қабылданған,  

«ерекше құпия» грифімен сақталып келген Б(б)КП ОК «Жаппай ұжымдастыру 
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аудандарындағы кулактар шаруашылықтарын жоюға байланысты шаралар 

туралы» Қаулысынан үзінді. Бұл құжаттан үзінді күштеп ұжымдастыруға 

қарсылық танытқан ауқатты шаруаларды жазалаудың ауқымдылығы мен 

зұлымдығының деңгейін түсінуге мүмкіндік береді.  

 

 
 

Осындай күштеп, жедел қарқынмен жүргізілген науқанның ауыр 

салдарлары – мал басының жаппай қырылуы мен адам шығынын төмендегідей 

кесте түрінде беруге болады. Тұтас Кеңестер Одағын шарпыған ашаршылық 

туралы айта келіп, адам шығыны ең жоғары деңгейде болған Қазақстан мен 

Украинаны салыстырып көрсетсе де артық болмайды. 

 

 

 
 

 Республикамыздағы алапат ашаршылықтың құрбандарының бірі кінәсіз, 

қорғансыз, панасыз балалар болғаны белгілі. Мұны да «Белоруссия 

голодоморы» тұсындағы балалар мен Қазақстандағы мыңдаған баланың 

поезға тиеліп балалар үйлеріне аттандырылуын куәлендіретін төмендегі 

суреттермен салыстырып берсе болады. 
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 «Қазақстандағы ашаршылық туралы Орталық білді ме?» деген сұрақты 

қоя отырып, ашаршылықпен күрсе жолындағы қазақтың асыл азаматтары – 

көрнекті зиялы қауым өкілдерінің жанкешті қызметін көрсететін слайдтар 

құрастырған да жөн. Кезінде «құпия», «аса құпия» грифтерімен сақталынып 

келген құжаттар топтамасы  бүгінде қолжетімді. Солардан үзінділерді 

пайдалансақ слайд, дәріс құндылығы арта түседі деп ойлаймыз. Мәселен, 

Т.Рысқұловтың суреті мен И.Сталинге хаттарынан үзінділер немесе «Бесеудің 

хаты», олардың кейінгі тағдыры туралы төмендегідей слайдтар жасауға 

болады. 

 

 
 

Батыстың жоғары оқу орындарында дәріс презентациялары 60-70 

слайдтарға дейін құрастырылады. Мұны біздің АЭжБУ-нің академиялық 

ұтқырлық бойынша Чехия, Болгария, Польша, Литва елдерінде білім алып 

келген студенттеріміз де растап отыр. Себебі, кредиттік білім беру жүйесінің 

басты мақсатының бірі де сол – студентті өз бетімен жұмыс істеуге, білім алуға 

үйрету. Дәріске қатыспаған студент үшін оқытушының дайындаған мазмұнды, 

көз тартатын презентациялары арқылы-ақ материалды меңгеруіне мүмкіндік 

туады. 

Биыл университетімізде оқылатын курстар бойынша 10-12 минуттық 

видео-дәрістер дайындалды, сілтемелері силлабустарда көрсетіліп оқу 

порталдарына салынды. Осы 10-12 минуттық дәрістердің өзі әр тақырып 
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бойынша алғашқы мәліметті беріп, студенттің қызығушылығын тудырады. 

Кейбір жекелеген өзекті мәселелер бойынша да оқытушының өз видео-

дәрістерін дайындап оқу порталында орналастыруына болады. Мәселен, 

сондай тақырыптың бірі – Қазақстандағы 1932-1933 жылдардағы аштық 

трагедиясы деп ойлаймыз. 

Қазақстандағы ашаршылық мәселесі бойынша студенттің өз бетімен 

архив құжаттарымен жұмыс істеу дағдысын қалыптастыруға да мүмкіндік бар. 

Бұл жерде электронды архив көмекке келеді. Ол архивтерге сілтемелер сол 

презентацияларда, әдебиеттер тізімінде көрсетіледі. Мәселен, мына 

архивтерде Республикамыздағы ашаршылыққа қатысты бірқатар құжаттар 

бар:  

ГОЛОД В СССР. 1930 - 1934 ГГ. - Архивы России 

rusarchives.ru/publication/hunger-ussr/index.shtml, ГОЛОД В СССР. 1930 - 1934 

ГГ. - Архивы России www.rusarchives.ru/publication/hunger-ussr/content.shtml 

Бұл сайттар Ресей Федерациясының мемлекеттік мұрағаты (ГАРФ), Ресейдің 

мемлекеттік экономикалық мұрағаты (РГАЭ), т.б мұрағат қорларының 

құжаттарымен танысуға және оларды еркін пайдалануға  мүмкіндік береді.  

Бұрын жабық болып келген құжаттардың электронды нұсқасымен  интернет 

жүйесі арқылы танысудың студент  қана емес, ересек оқырмандар үшін де 

маңызы орасан зор деп білеміз. Егер студент осы қасіретті ұжымдастыру 

жылдары 1 млн-нан астам қазақтың шетел ауып кеткенін оқулықтардан оқып 

білсе, көрсетілген мұрағат қорлары арқылы республиканың облыстары мен 

аудандары бойынша осы көші-қоңның деңгейі, қасіреті туралы (Спецсводка 

№ 2 информационного отдела Полномочного Представительства 

Объединенного Государственного Политического Управления по 

Казакстанской ССР об укочевках казакского населения в Казакстане по 

материалам на 24 ноября 1930 г. 22 декабря 1930 г.ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 8. 

Д. 744. Л. 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854. Заверенная копия, Докладная 

записка Деткомиссии при ВЦИК в Президиум Деткомиссии при ВЦИК о 

положении детей казаков-откочевников, перекочевавших в районы 

Средней Волги из районов Казахстана. Не ранее 4 апреля 1932 г.ГА РФ. Ф. 

А-2306. Оп. 70. Д. 5287. Л. 71, 71 об., 72, 72 об., 73. Подлинник.; Докладная 

записка о состоянии детской беспризорности и детдомов (сведения о росте 

беспризорности в связи с неурожаем 1933 г. в Казакской республике и 

УССР. Не ранее 1 августа 1933 г.ГА РФ. Ф. А-2306. Оп. 70. Д. 5302. Л. 7, 7 об., 

8, 8 об.; Распоряжение Наркомата снабжения СССР о принятии на 

централизованное снабжение в Казакстане дополнительно 10 тыс. 

беспризорников. 27 августа 1933 г.РГАЭ. Ф. 8043. Оп. 11.  т.б.) өзі тапқан 

құжат арқылы көзімен көріп білер еді.  

Сол құжаттардың ішінде Қазақстан бойынша 70 мың панасыз баланы бір 

орталықтан қамтамсыз ету туралы төмендегідей 1-2 құжатты көрсетіп қойса 

презентация құндылғы арта түседі.  

 

https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Frusarchives.ru%2Fpublication%2Fhunger-ussr%2Findex.shtml&ei=le0iU57UC4K34ASwrIDIBQ&usg=AFQjCNGoZkvgWasVG_9vISU4pdgDvD-YFg&bvm=bv.62922401,d.bGE
http://www.rusarchives.ru/publication/hunger-ussr/content.shtml
http://www.rusarchives.ru/publication/hunger-ussr/1930_13.shtml
http://www.rusarchives.ru/publication/hunger-ussr/1930_13.shtml
http://www.rusarchives.ru/publication/hunger-ussr/1930_13.shtml
http://www.rusarchives.ru/publication/hunger-ussr/1930_13.shtml
http://www.rusarchives.ru/publication/hunger-ussr/1930_13.shtml
http://www.rusarchives.ru/publication/hunger-ussr/1930_13.shtml
http://www.rusarchives.ru/publication/hunger-ussr/1932_14.shtml
http://www.rusarchives.ru/publication/hunger-ussr/1932_14.shtml
http://www.rusarchives.ru/publication/hunger-ussr/1932_14.shtml
http://www.rusarchives.ru/publication/hunger-ussr/1932_14.shtml
http://www.rusarchives.ru/publication/hunger-ussr/1933_109.shtml
http://www.rusarchives.ru/publication/hunger-ussr/1933_109.shtml
http://www.rusarchives.ru/publication/hunger-ussr/1933_109.shtml
http://www.rusarchives.ru/publication/hunger-ussr/1933_109.shtml
http://www.rusarchives.ru/publication/hunger-ussr/1933_116.shtml
http://www.rusarchives.ru/publication/hunger-ussr/1933_116.shtml
http://www.rusarchives.ru/publication/hunger-ussr/1933_116.shtml
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Осындай электронды архивтер біздің де елімізде дайындалса жақсы болар 

еді. 

Электронды ресурстар көзінің тағы бір ұтымды тұсы студент өзінің 

теориялық білімін документальді фильмдер негізінде толықтыра алады. Бұл 

фильмдер Қазақстан Республикасының Мәдениет және Ақпарат министрлігі 

тапсырмасымен түсірілген, тарихшы-ғалымдар мен зерттеушілеріміз, зұлмат 

куәгерлерінің қатысуымен түсірілген сенімді фильмдер. 

Мәселен, мына фильмдерді ұсынар едік: Ашаршылық деректі фильмі 

(Famine of 1920 ... - www.youtube.com/watch?v=JtyiiQ9j9Wc ; Зауал. 

Ашаршылық туралы деректі фильм 

www.youtube.com/watch?v=l43Cz5i1H3Y., тағы басқалар  

Оқу процесінде электронды білім беру ресурстарын пайдалану заман 

талабы. Ол студентті өз бетімен жұмыс істеуге, ізденуге, жалпы әлеуметтік-

гуманитарлық пәндерді меңгеруге үлкен көмегін тигізеді деп ойлаймыз. 

 

УДК 378:004 

 

ТЕНДЕНЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Орынбекова Д. С. 

профессор Алматинского университета энергетики и связи, к.и.н.,  

Алматы, Казахстан 

 

Аннотация. В статье уделяется основное внимание на тенденции в 

образовании в цифровую эпоху, как в разные сферы деятельности человека 

http://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQtwIwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJtyiiQ9j9Wc&ei=ajpOU5OZHISCzAP5_4CoCQ&usg=AFQjCNFwD4NM3F8OYZVMbk9kMgWugnHapw
http://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQtwIwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJtyiiQ9j9Wc&ei=ajpOU5OZHISCzAP5_4CoCQ&usg=AFQjCNFwD4NM3F8OYZVMbk9kMgWugnHapw
http://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQtwIwAg&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dl43Cz5i1H3Y&ei=ajpOU5OZHISCzAP5_4CoCQ&usg=AFQjCNFHhQROXiLvwTlhv3sOcaLqRJnBVQ
http://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQtwIwAg&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dl43Cz5i1H3Y&ei=ajpOU5OZHISCzAP5_4CoCQ&usg=AFQjCNFHhQROXiLvwTlhv3sOcaLqRJnBVQ
http://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQtwIwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJtyiiQ9j9Wc&ei=ajpOU5OZHISCzAP5_4CoCQ&usg=AFQjCNFwD4NM3F8OYZVMbk9kMgWugnHapw
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внедряются инновации, что ориентирует людей на новое развитие, 

совершенствование своих знаний, умений, компетенций, овладение новыми 

видами деятельности в смежных отраслях экономики. Цифровые технологии 

в современном мире — это не только инструмент, но и среда существования, 

которая открывает новые возможности: обучение в любое удобное время, 

непрерывное образование, возможность проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты, из потребителей электронных ресурсов стать 

создателями. Педагог становится не только носителем знаний, которыми он 

делится с обучаемыми, но и проводником по цифровому миру. 

Ключевые слова: цифровые технологии, информационно – 

коммуникативные технологии, информатизация образования, 

информационно-образовательная среда, «цифровой педагог». 

Аңдатпа. Мақалада сандық дәуірде білім беру үрдістеріне назар 

аударылады, өйткені адам қызметінің жаңа бағыттары бойынша, олар 

адамдарды жаңа дамуға, білімдерін, дағдыларын, құзыреттілігін арттырады, 

экономиканың жаңа шараларын игереді. Қазіргі әлемдегі сандық 

технологиялар тек құрал ғана емес, сонымен қатар жаңа мүмкіндіктер ашатын 

орта: кез-келген ыңғайлы уақытта, үздіксіз білім алу, жеке білім беру 

маршруттарын, жобалау мүмкіндігі, сонымен қатар электрондық ресурстарды 

тұтынушылардан оның жасаушылары бола алады. Мұғалім тек білім беруші 

ғана емес, ол тағылымшыларға, сонымен қатар сандық әлемге бағытталған 

нұсқаулыққа айналады.  

Кілт сөздер: Сандық технологиялар, ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар, білім беру туралы ақпарат, ақпараттық және білім беру ортасы, 

«Сандық мұғалім».  

Abstract. The article focuses on trends in education in the digital age, how 

innovations are introduced in different areas of human activity, which orients people 

to new development, improvement of their knowledge, skills, competencies, 

mastering new activities in related sectors of the economy. Digital technologies in 

the modern world is not only a tool, but also an environment of existence that opens  

new opportunities: learning at any convenient time, continuous education, the ability 

to design individual educational routes, to become creators from consumers of 

electronic resources. Teacher becomes not only a carrier of knowledge, which he 

shares with the trainees, but also a guide to the digital world. 

Keywords: digital technologies, information- communication technologies, 

educational information, information and education environment, "digital 

pedagogue".  

 

Информационные и коммуникационные технологии по признанию 

специалистов являются одним из приоритетных направлений науки и техники, 

которые в XXI веке станут решающими. Общество вступило в новый этап 

своего развития, названный цифровым веком. На новом этапе развития 

цивилизации человеческая деятельность связана с созданием, обработкой и 

использованием передаваемой в цифровом виде информации и определенных 
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знаний. Сегодня большая часть занятого населения переходит от производства 

традиционных товаров и услуг и участвует в процессах сбора, хранения, 

поиска, обработки, перераспределения информации, а потребительские 

товары - это информация. Инновации внедряются в самые разные сферы 

человеческой деятельности, что направляет человека на поиски нового 

развития, совершенствование знаний, умений, компетенций, овладение 

новыми видами деятельности в смежных отраслях экономики. 

    Развитие цифровых технологий в сфере образования – это новый тренд 

и поддерживается на государственном уровне. «Цифровизация» - это новая 

социальная ситуация «цифрового гражданства», «цифровой социализации». 

Изменения в образовании связаны с процессом цифровизации образования. С 

другой стороны, сама система образования должна обеспечивать обществу 

стабильный переход в цифровую эпоху, ориентированную на новые виды 

труда, рост производительности, потребности самого человека. 

Информатизация образования создала базу для перехода на новый уровень, 

цифровизация направлена на подготовку специалистов, которые 

гарантированно востребованы на рынке труда, легко и свободно владеют 

мобильными и интернет-технологиями, а также ориентированы на 

непрерывное обучение (повышение квалификации) с помощью электронного 

обучения.  

Рассмотрению теоретических основ повышения качества 

образовательных услуг при помощи цифровой педагогики посвящены труды 

таких ученых, как Д. Бардач, И. В. Сергеева, Е. И. Ярославцева и другие [1, 

с.19]. 

Цифровые технологии в современном мире — это не только инструмент, 

но и среда существования, которая открывает новые возможности: обучение в 

любое удобное время, непрерывное образование, возможность проектировать 

индивидуальные образовательные маршруты, из потребителей электронных 

ресурсов стать создателями. Однако цифровая среда требует от педагогов 

другой ментальности, восприятия картины мира, совершенно иных подходов 

и форм работы с обучающимися. Педагог становится не только носителем 

знаний, которыми он делится с обучаемыми, но и проводником по цифровому 

миру. Он должен обладать цифровой грамотностью, способностью создавать 

и применять контент посредством цифровых технологий, включая навыки 

компьютерного программирования, поиска, обмена информацией, 

коммуникацию. Здесь необходимо иметь в виду то, что многие преподаватели 

не имеют опыта работы на образовательных онлайн-платформах, и 

техническая поддержка со стороны технических ассистентов очень важна. 

В настоящее время традиционалистская (знаниевая) парадигма 

образования, ориентированная на пассивное усвоение материала и 

предметные программы, поддающиеся оценке, уступает место 

феноменологическому направлению образования с гуманистической 

направленностью (А. Маслоу, Ч. Патерсон) [2, c.203]. В рамках этой 

концепции приоритет отдается самообразованию, индивидуальному 
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обучению, самостоятельному выбору цели и методов усвоения материала. 

Ситуация изменилась во второй половине XXв., когда произошли быстрые 

темпы общественного развития, возрос объем информации, по сути, началось 

становление информационной культуры, которая повлекла за собой и 

трансформацию образования. 

Основой образования XXIв. являются принципы: 

- гуманизации, т. е. личностной направленности, в которой внимание 

уделяется свободе выбора личностью альтернативных форм, видов обучения, 

самообразования путем созданий благоприятных возможностей для развития 

индивидуальных, творческих способностей каждого человека; 

- гуманитаризации, предполагающий рост удельного веса предметов 

гуманитарного цикла, выявление в них духовности, человеческой сущности, 

обращение к духовным ценностям; 

- принцип демократизации, в основе которого лежит доступность 

образований в любом возрасте благодаря многообразию форм обучения в 

соответствии с потребностями, интересами, возможностями, гарантирует 

равноправие отношений субъектов педагогического процесса; 

- принцип опережения, требующий быстрого и гибкого развития, 

обновления и перестройки Образовательных учреждений по отношению к 

потребностям практики, а также широкое использование новых форм, методов 

обучения, переподготовки кадров образования и их готовность на 

использование новаторских подходов к учебному процессу. 

 В образовании цифровизация направлена на обеспечение непрерывности 

процесса обучения, т. н. life-long-learning (LLL) - обучение в течение жизни, а 

также его индивидуализации на основе advanced-learning technologies — 

технологий продвинутого обучения. Устоявшегося определения этого 

термина пока нет, но в него включают использование в обучении больших 

данных о процессе освоения отдельным учащимся отдельных дисциплин и во 

многом автоматической адаптации учебного процесса на их основе; 

использование виртуализации, дополненной реальности и облачных 

вычислений и многие другие технологии [3, с.5] Информационный формат 

основан на цифровом представлении информации. В отличие от электронного 

формата цифровой формат более точно представляет информацию, 

обеспечивая ее свободную циркуляцию, размещение, обработку, 

использование в компьютерных сетях. Система цифрового образования 

включает в себя информационные ресурсы, телекоммуникации, систему 

управления.  

Цифровизация образования способствует развитию человеческого 

капитала и требует наличия у населения цифровых навыков, позволяющих 

пользоваться ее плодами.  

Реализация политики Республики Казахстан в области цифровизации, 

осуществляемая в рамках государственной программы «Цифровой 

Казахстан», направлена на создание условий для системного повышения 

качества, расширения возможностей непрерывного образования. Все 
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субъекты системы образования должны научиться быстро изменять подходы 

к обучению, учитывая цифровые возможности образовательных учреждении 

или открытых ресурсов. Проект реализуется путем создания цифрового 

образовательного пространства, доступности онлайн-обучения и направлен на 

возможность организации смешанного обучения, выстраивания 

индивидуальных образовательных маршрутов обучения, самообразование, 

семейное и неформальное образование [4]. Качество профессиональной 

подготовки выпускников с высшим образованием должно отвечать 

требованиям времени: не только высоким уровне профессиональных знаний, 

но и технологическими умениями и навыками в цифровизации. 

Главная цель цифровизации образовательной деятельности – подготовка 

обучающихся к жизни в условиях компьютеризированной среды, переход на 

качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной 

техники и новых цифровых технологий в образовательной среде. Для 

современных студентов использование возможностей 

инфокоммуникационных технологий – норма жизни. Компьютерные 

технологии и глобальные информационные сети вносят качественные 

изменения в современный образовательный процесс. Согласно идеям М. 

Кастельса, у человека информационного общества меняется восприятие 

времени и пространства, которые становятся произвольными. 

Границы образования размываются: образовательный процесс под-

страивается под время и пространство каждого обучающегося и становится 

персонализированным. Внедрение в практику новых образовательных 

инструментов и инновационных решений, таких как мобильные технологии, 

компьютерные игры, интернет – ресурсы и пр., позволяет говорить об образо-

вании как о гибкой среде, постепенно адаптирующейся к меняющейся 

реальности.  

Внедрение цифровых технологий в педагогику, было вызвано тре-

бованием цифровой образовательной среды, в частности, цифрового 

инструментария, цифровой терминологии, что обусловило развитие и 

цифрового образования. В целом, в педагогической науке и практике 

отсутствует общепринятое толкование терминов, связанных с цифровым 

образованием.  

В странах постсоветских государств и Республики Казахстан в системе 

образования актуализируют проблему цифрового образования. На форумах, 

круглых столах, семинарах, конференциях разного уровня обсуждаются 

содержания, структуры, основные характеристики и проблемы цифровизации 

педагогики. Так, для отечественной системы образования Министерством 

образования и науки были разработаны и внедрены такие проекты как 

национальная образовательная база данных, электронные журналы Kundelik, 

Bilimal, облачная бухгалтерия и образовательные ресурс Вilimland.kz. В 

рамках подушевого финансирования перед МОН РК стоит большая задача - 

обеспечить правильное и прозрачное распределение денежных средств и 

строгий учет [4]. 
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Для расширения образовательных возможностей, для всех желающих 

получить необходимые навыки будет создана национальная платформа 

открытого образования c онлайн курсами. Данные курсы обеспечат базовую 

подготовку по востребованным инженерно-техническим направлениям. 

В зарубежной педагогике появился термин «digital pedagogy» («цифровая 

педагогика»), причем, это понятие не синонимично «онлайн-обучению»: «суть 

цифровой педагогики состоит не столько в непосредственном использовании 

цифровых технологий в преподавании, а, скорее, в применении этих 

инструментов с точки зрения критической педагогики». Цифровую 

педагогику можно отнести преимущественно к вузовскому образованию, а 

онлайн-обучение – к технологиям, которые применяются как в высшей, так и 

в средней школе. «Цифровой педагог» и «цифровой студент» имеют большую 

свободу в выборе траектории обучения, чем школьный педагог и учащийся 

средней школы. «Цифровой педагог» обладает определенной свободой в 

выборе учебного материала. Он может выложить тексты лекций и учебных 

заданий на определенный сайт, дать гиперссылки на различные учебные 

ресурсы и словари, подобрать иллюстративный материал и медиа-ряд, может 

консультировать студентов по электронной почте или с помощью программы 

Skype. В определенных ситуациях цифровой педагог выполняет функции 

тьютора, составляя индивидуальный учебный план и индивидуальную 

траекторию обучения для онлайн-студента. Педагог становится не только 

носителем знаний, которыми он делится с обучаемыми, но и проводником по 

цифровому миру. Он должен обладать цифровой грамотностью, способностью 

создавать и применять контент посредством цифровых технологий, включая 

навыки компьютерного программирования, поиска, обмена информацией, 

коммуникацию. 

Изменения касаются не только инфраструктуры высшего образования, но 

и способов управления этой системой. Фактически управление 

образовательным процессом ведется через информационную систему, которая 

обеспечивает непрерывную связь между преподавателем, администратором и 

студентом в режиме on-line (дистанционное образование, МООК- Массовый 

открытый онлайн-курс (сокр.: МООК; англ. Massive open online 

course, MOOC, произносится примерно, как «мук») — обучающий курс с 

массовым интерактивным участием c применением технологий электронного 

обучения и открытым доступом через Интернет[6, с.1], одна из 

форм дистанционного образования. В качестве дополнений к традиционным 

материалам учебного курса, таким как видео, чтение и домашние задания, 

массовые открытые онлайн-курсы дают возможность использовать 

интерактивные форумы пользователей, которые помогают создавать и 

поддерживать сообщества студентов, преподавателей. Видеозаписи лекций 

различных учебных заведений стали появляться в сети Интернет ещё в конце 

1990-х годов, однако только массовые открытые онлайн-курсы, появившиеся 

впервые в начале 2010-х годов, дали возможность интерактивного общения 

студентов и преподавателей, а также сдачи экзаменов в режиме онлайн. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Подобные сайты рассчитаны на слушателей различных уровней подготовки — 

как на новичков, так и на опытных специалистов. Самые популярные 

массовые онлайн-курсы собирают сотни тысяч студентов. 

Дистанционное образование обеспечивает умножение способов доступа 

студентов к образовательным ресурсам. Образовательная платформа 

одновременно сканирует сотни обучающихся пользователей, чтобы выявить 

малейшие колебания в выборе той или иной образовательной траектории, 

осуществляя контроль и поддержку в считанные минуты, фактически создавая 

«моментальное» образование. Появляется возможность для реального, а не 

желаемого функционирования индивидуальной образовательной программы.

  

Формирование современной образовательной парадигмы происходит 

через взаимодействие традиционного образования с инновационным: 

традиционный подход позволяет реализовать абстрактно-теоретические 

знания личности, а инновационный – реализовать ее творческие способности 

и познавательные интересы.  

Система образования призвана обеспечить развитие качеств, которыми 

должен обладать современный специалист любой сферы для того, чтобы быть 

востребованным. На сегодняшний день среди таких качеств отмечают:  

• высокий уровень мобильности;  

• умение оперировать знаниями и информационными потоками в своей 

области;  

• стремление к саморазвитию и самореализации;  

• желание совершенствовать свои знания;  

• самостоятельность;  

• креативное мышление, нестандартный подход;  

• высокая степень адаптивности к изменяющимся условиям.  

Таким образом, возрастают требования к профессиональной дея-

тельности, которая становится практикоориентированной, основанной на 

знаниях технологий и компьютерных программ [7, с.204]  

Подразумевается, что любой квалифицированный работник должен 

обладать конкретными навыками по использованию технических устройств, 

способен использовать информационно – коммуникационные технологии в 

своей деятельности, умеет извлекать информацию из различных источников, 

осваивать и анализировать ее.  

Компьютерные технологии и глобальные информационные сети вносят 

качественные изменения в современный образовательный процесс. Согласно 

идеям М. Кастельса, у человека информационного общества меняется 

восприятие времени и пространства, которые становятся произвольными. 

Внедрение в практику новых образовательных инструментов и 

инновационных решений, таких как мобильные технологии, компьютерные 

игры, интернет – ресурсы и пр., позволяет говорить об образовании как о 

гибкой среде, постепенно адаптирующейся к меняющейся реальности.  
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 Цифровизация образования также способствует и быстрому развитию 

цифровых компетенций у обучающихся.  

 Актуальной тенденцией становится переход к смешанному обучению 

(blended learning), предполагающему работу в электронных образовательных 

средах и применение информационно-коммуникативных технологий 

обучения. Это и эффективное онлайн и самостоятельное обучение. 

 Такое обучение «предполагает организацию самостоятельной работы 

обучающихся через массовое использование онлайн-курсов, систем обучения 

с применением социальных сетей и сервисов веб и др., частичное перенесение 

отдельных видов занятий в виртуальную электронную среду, организацию в 

ней проектной деятельности».  

Использование виртуальной среды для организации обучающего 

процесса ведет к формированию ярко выраженной сетевой структуры 

образования и, соответственно, появлению виртуального коллектива 

специалистов. По мнению М. Кастельса, общество информационной 

цивилизации имеет сетевую структуру, в связи с чем термин «инфор-

мационное общество» может быть заменен на «сетевое общество».  

 Как мы отмечали ранее, в образовательной парадигме наблюдается 

переход от концепции классического образования к непрерывному обучению 

в течение всей жизни. Глобализация образования ведет к стиранию 

пространственно – временных и культурных границ. Актуализируется задача 

постоянного развития, как личностного, так и профессионального, 

поддержание собственной конкурентоспособности. Обучающийся становится 

субъектом познавательной деятельности, а не объектом педагогического 

воздействия. Массовость, открытость и доступность образования становятся 

главными тенденциями новой эпохи.  

В государственной программе Республики Казахстан «Цифровой 

Казахстан» современная цифровая образовательная среда названа одним из 

основных направлений кардинальной модернизации образования в целях 

повышения потенциала человеческих ресурсов, подготовки выпускников, 

принципом которых должно стать «обучение через всю жизнь» на основе 

мобильного информационного и коммуникационного взаимодействия в 

открытом информационно – образовательном пространстве. 

 В связи с чем, в школах внедрен предмет «Информационно – коммуни-

кационные технологии», формирующий общие базовые знания работы с 

современными информационными технологиями для их эффективного 

использования в учебе и повседневной жизни; функционируют кружки по 

робототехнике, обучающих общим основам программирования в рамках 

робототехники. 

 В процессе цифровизации фундаментально меняются сама структура 

обучения и организация образовательного процесса. Использование новых 

информационно-коммуникационных технологий является начальным 

условием для дальнейшего развития цифровой педагогики. 
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Таким образом, вызовы цифровой эпохи, такие как глобализация, 

возрастающая изменчивость окружающего мира, технологизация, 

персонализация и др. оказывают значительное воздействие на образование, 

его содержание и структуру, цели и методы, меняют характер взаимодействия 

участников образовательного процесса. В результате формируется новая 

образовательная экосистема, включающая новые технологические 

платформы, новые роли преподавателей (партнеры по образовательной 

деятельности), динамическое оценивание, образовательный дизайн, 

образовательный контент вместо учебника и др. Конструируется нелинейная 

образовательная среда, характеризующаяся широким кругом ресурсов для 

достижения наилучших образовательных результатов и самореализации 

личности. 

 И поэтому на современном этапе электронное обучение – это объек-

тивная закономерность. И его актуальность обусловлена новой парадигмой 

информационного общества, нуждающегося в формирования личности XXI 

века, свободной в информационном пространстве. 
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Аңдатпа. Бұл мақалада психология мен тектану тұрғысынан ашаршылық, 

қорқыныш, куғын-сүргіннің кері әсерлері қарастырылады. 

Кілтті сөздер: ашаршылық, қорқыныш, менталитет, психология, тектану, 

ата-бабалар, ұрпақтар. 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены последствия голода, лишений, 

страха, репрессий в аспекте психологии и родологии 

Ключевые слова: голод, страх, лишения, репрессии, ментальность, 

психология, родология, предки, потомки. 

 

Abstract. This article examines the consequences of hunger, deprivation, fear 

and repression in the aspect of psychology and clanology 

Keywords: hunger, fear, deprivation, repression, mentality, psychology, 

clanology, ancestors, descendants. 

 

Страх - один из самых базовых эмоций и чувств человека, играет важную 

роль в жизни каждого человека, и позитивную, и негативную. Как утверждают 

специалисты - человек обрабатывает всю поступающую информацию в 

первую очередь сквозь призму страха. Особенно постсоветское пространство. 

И на это есть причины.  

В семейной психотерапии есть такое понятие – «синдром предков». Это 

своеобразные невидимые связи между многими поколениями родственников, 

по которым осуществляется трансгенерационная (межпоколенная) передача 

особенностей жизни, неосознанного повторения ситуаций, значимых дат, 

семейных тайн. Люди могут не понимать, почему какое-то событие, 

происходившее в жизни их родителей, бабушек-дедушек, других предков 

повторяется (и неоднократно!) и в их жизни. Это обычно и чаще всего 

значимые, трагические или какие-то другие события в жизни: семейные 

отношения, болезни, разводы, выбор профессии, повторение семейных тайн.  

Специалисты давно обратили внимание на то, что повторяться могут не 

только события, но и чувства - обида, чувство вины, зависти, ревности, страха. 

Вот это повторение событий и чувств в нескольких поколениях родственников 

и называется «трансгенерационной передачей», (кому интересна эта тема, 

рекомендую прочитать очень интересную и познавательную книгу известного 

европейского психотерапевта Анн Шутценбергер «Синдром предков») [1]. В 

этой книге она описала такое явление, как травматизм «ветра пушечных ядер». 

Анн Шутценбергер поведала о сотнях своих консультативных случаев, когда 

у потомков людей, переживших первую и вторую мировые войны, геноцид, 

узников концлагерей наблюдалось необъяснимое проявление ужасной тревоги 

смерти, кошмаров, страхов, они ощущали «оцепеняющий ветер» от пушечного 

ядра... Но это все было в Европе.  

У нас же, на постсоветском пространстве, свой травматизм, свой 

«оцепеняющий ветер страха» - это отдаленные последствия раскулачивания, 

репрессий, голода, депортации, Великой Отечественной войны. Дело в том, 
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что исследования авторов Родологии, российских ученых Докучаева В.В. и 

Докучаевой Л.Н. [2] с 1995 года показали, что такие социальные катаклизмы 

как революции, войны, репрессии, голод, массовые переселения ХХ века 

имеют социально-психологические последствия на протяжении 3-4 поколений 

и более, если этому продолжают способствовать социальные, природные 

условия. Или, как определяют медики, постстрессовые расстройства влияют 

не только на тех, кто пережил социальные катаклизмы, но и на их детей, 

внуков, правнуков.  

При исследовании отдалённых последствий социальных катаклизмов ХХ 

века, авторами было установлено, что «среднестатистический потомок» 

репрессированных, раскулаченных, участников ВОВ обладает рядом 

характерных особенностей. Главная из них - внутреннее психологическое 

напряжение. Чаще всего - неосознаваемое, которое обусловлено синдромом 

постстрессового расстройства СПР, унаследованного от предков, переживших 

социальные катаклизмы. Это напряжение многие наши современники 

реализуют через неадекватные и неэффективные модели поведения. И чаще 

всего за этими неэффективными моделями поведения стоят различного рода 

страхи: открыть свое дело; страх потери денег, бизнеса; страх перед властью; 

страх потери детей или партнера; страх что может что-то случиться с самим 

человеком; страх голода и т. п.  

Тема голода в нашем обществе занимает вообще особое место среди 

страхов. Потомки переживших голод до сих пор испытывают страх перед 

голодом, боятся не наесться, много кушают, забивают холодильники едой, 

закармливают детей и внуков, страдают излишним весом, садятся на диеты, 

которые в итоге не дают результата.  Сколько страшных историй о 

периоде голодомора я выслушала… До сих пор помню потрясение женщины, 

которая пришла с запросом «почему не могу поправиться» и вспомнила, что 

бабушка рассказывала о своем первом муже, полном мужчине, который вышел 

на улицу и его съели голодные люди... И эта трагедия передалась потомкам 

бабушки в виде неосознаваемого страха быть полными. Голодомор и голод, 

пережитый нашими предками, имеет психологические последствия и в наши 

дни.  

«Голод самая страшная форма смерти, которая растаптывает сознание и 

волю...» Мурат Ауэзов [3].  Голодомор растоптал не только сознание и волю. 

Растоптал честь, достоинство, память, национальное самосознание, самые 

лучшие качества моего многострадального народа... И продолжает 

растаптывать до сих пор.  

За 17 лет столько наслушалась во время консультаций страшных, 

трагических, жестоких, печальных историй о том, как предки пережили или не 

пережили те ужасные времена... Я не понаслышке, не только по историческим, 

архивным документам, не по фильмам, а из уст современников и скорбной 

памяти многих семей и родов знаю о голодоморе. Знаю и вижу, как до сих пор 

это влияет на потомков. И будет еще влиять... Знаю, как до сих пор потомки 

не могут наесться. Как до сих пор набивают холодильники едой. Как до сих 
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пор мамы, бабушки закармливают детей и внуков. Как генная память передает 

и продолжает передавать эту боль и трагедию... 

Мурат Ауэзов в одном интервью сказал страшную фразу: «Потомки тех, 

кто пережил голодомор в 30 годы ХХ века, еще до 7 (семи) поколений будут 

испытывать чувство голода...».  Еда - это одна из базовых потребностей 

человека. Любой человек знает, что если не будет есть, кушать, то умрет. 

Когда предки голодали, пережили голод, умерли от голода, то по геному был 

нанесен сильнейший психологический удар. Этот психологический удар 

записывается в бессознательном у людей, переживших это, записывается и в 

генетической памяти Рода, тиражируется, и передается из поколения в 

поколение. И наиболее активно проявляется в 3-4-ом поколениях. 

 

Что происходит у потомков? 

•страсть к еде; 

•невозможность наесться; 

•нарушения питания; 

•постоянное чувство голода; 

•нервозное состояние, когда голодны; 

•лишний вес; 

•разные виды пищевой зависимости; 

•едят много, не знают меры в этом - как многие говорят «набиваем 

желудок едой», обжорство; 

•гормональные нарушения; 

•набивают холодильник едой; 

•нервничают, когда в холодильнике мало еды; 

•закупают впрок много еды, даже мешками; 

•заставляют детей, внуков много есть, закармливают; 

•страх потери родных; 

•даже такое - едят быстро, буквально заглатывают еду. 

 

Мой опыт показывает, что потомков голодавших на постсоветском 

пространстве практически бесполезно садить на диету. Потому что любая 

диета - это ограничения в еде. Человек может придерживаться диеты какое-то 

время, то есть ограничивать себя в еде, а потом включается «генная память». 

О том, что ограничение в еде - это смерть... Происходит срыв, диету 

забрасывают и набирают вес по новой. Всегда рекомендую тем, кто собирается 

сесть на какую-то диету - узнайте сначала, не голодали ли ваши предки? 

Лучше сначала снять психологическое напряжение, связанное с едой и потом 

экспериментировать с диетами. 

Летом прошлого года, в разгар пандемии, я и моя коллега Сауле Мусина 

выступили на IX Всемирном конгрессе по психотерапии (Москва) с темой: 

«Пандемия как цивилизационный вызов и актуализация отдаленных 

социально-психологических последствий голода, репрессий, войн, 

депортаций, раскулачивания в жизни потомков в наши дни».  Провели опрос, 
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в том числе был вопрос и по теме голода. Страх голода, нехватки продуктов 

во время пандемии проявился у 43 % опрошенных. У 89 % из них предки 

пережили голод, голодомор... 

Вот еще отзывы по этой теме: 

1. Я вот осознала, что у меня постоянный страх остаться голодной, без 

продуктов. Вне зависимости от ситуации в стране. Всегда закупаюсь. Порой 

продукты пропадают, но я испытываю чувство тревоги, если в холодильнике 

мало продуктов. Сестра ругается, зачем столько продуктов, пропадут же. 

Сейчас мой страх усилился вдвойне. Тем более что 20 дней меня не было дома, 

и я ещё не закупилась. А ещё у меня привычка - доедать всё с тарелки. Даже 

если наелась. 

2. У нас в 90-е тоже бывали моменты, когда хлеба не было. 

3. Вот сейчас понимаю, что магазинов много и в любой момент могу 

пойти купить все необходимое, но пустые полки холодильника удручают. 

4. Обе прабабушки умерли в 30-годы от голода. Я у нағашы-апа была 

любимой внучкой. И она всегда при встрече говорила мне: «Құлыным, жүдеп 

қалыпсын ғой- ты что-то похудела», и старалась вкусно, досыта накормить. 

5. Мама рассказывала, как она голодала. Мне её тогда жалко так было, я 

была маленькая, но тогда даже было жалко голодную маленькую девочку, мою 

маму. И у меня есть избыточный вес. И холодильник, морозильник полные 

всегда. 

6. Когда начался карантин, у меня был страх, что мы умрём от голода, а 

про вирус ничто в голову не приходило. 

7. Ой, ну прям про нашу семью. Холодильники во время пандемии забили, 

как будто все магазины навечно закрываются. Никто в семье не любит пустоту 

полок. Лишний вес! И все хотят друг друга накормить да посытнее. 

8. Я кушаю быстро, когда пытаюсь сесть на диету, думаю надо наесться).  

В работе с клиентами (потомками раскулаченных) с лишним весом я 

выявляла и такие неосознаваемые до консультации психологические 

установки: 

•Вес - это то последнее, что власть, государство не смогут у меня отнять; 

•Не сумела сохранить деньги, имущество, должность и т д, зато сохраню 

вес. 

 

Вот и попробуйте при такой генной памяти скинуть вес... Во всех таких 

случаях нужна индивидуальная консультация, терапия у специалиста, причем 

длительная. Не только у нас, родологов, но и у других специалистов: врачей, 

диетологов, психологов. Решать этот вопрос комплексным подходом. 

Фатальна ли связь между всеми этими катаклизмами ХХ века и их влиянием 

на судьбу потомков? Если не учитывать реального фактора воздействия, не 

осознавать, то да. Поэтому необходимо совершенно осознанно и 

целенаправлено подходить к решению указанных проблем, консолидируя 

усилия специалистов из различных областей человекознания. 

 Приближается скорбная дата в нашем обшестве - день Памяти жертв 
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политических репрессий. И для преодоления последствий массовых 

репрессий, раскулачивания, голодомора необходима консолидация всего 

казахстанского сообщества: ученых, практиков, государственных деятелей, 

общественности, всех тех, кто заинтересован в мире без войн и конфликтов 

для того, чтобы наши потомки жили в согласии с самими собой и с миром!  

Выражаю глубокую благодарность Докучаеву В. В. (светлая память), 

Докучаевой Л.Н. за разработку метода, исследования, проекты. В тексте 

использовала материалы доклада Докучаевых на 4 паназиатском конгрессе 

«Отдаленные социально-психологические последствия репрессий и войн».  

Вечная память жертвам политических репрессий и голодомора. Помните. 

С уважением к вам и ко всем вашим сильным, достойным Родам. 
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