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КІРІСПЕ
Қазіргі кезевде еліміздің ауыл шаруашылығында жекешелендіру бағыты белең алып отырғаны белгілі. Мақсат —
меншік иесін, жекешелер қожалықтарын, фермерлік жэне
кооперативтік шаруашылықтарды өмірге қайта келтіру.
Қазақстанның бүгінгі тәуелсіз дамуында "жекешелендіру
экономикалық реформалар саясатының басты бағыттарының
бірі болды жэне болып қала береді"1. Республика Президентінің 1996 жылдың қазан айында келтірілген мәліметіне
қарағанда республика бойынша ауыл шаруашылығындағы
жеке кэсіпорындардың үлес салмағы 95 процентке жеткен2.
Осының өзі-ақ, жеке меншік иесі экономикалық жэне
элеуметтік реформаларда басты тұлға екенін аңғартса керек.
Өкінішке орай, үстіміздегі ғасырдың 20-—30 жылдарында
саясаткерлер — большевиктік басшылық осыны ескермей,
үлкен тарихи қателікке барып, жеке меншікті жэне меншік
иелерін жою бағытын ү.станды. Адамзатың меншікшіл
табиғи тілегіне қайшы осы процесс неге орын алды, ол қалай
жүзеге асырылды, жэне оның ауыр салдарлары қандай
дегенге біздің бүгінгі тарихымыз элі де толық жауап беріп
біткен жоқ.
Тарихымызда "өріс алған қайғылы оқиғаның бетащары
система қазақ халқының дәстүрлі қүрылымына алғашқы соққы
берген 20-шы жылдарға байланысты еді. Мәселен, байжартылай феодал дейтіндердің шаруашылықтарын жою жөніндегі, "кулакгарды тап ретінде" жоюға мемлекеттік бағыт алу
шеңберінде жүргізілген, көп үзамай шаруаларға қарсы жаппай
жазалау шараларына ұласқан "екпіңдІ" науқан түп-тамырымен
қиратқан зардаптарға ұрындырды"3.
1 Қараңыз: "Едцегі жағдай мен 1997 жылға арналған ішкі жөне сырткы саясапың
негізгі баіыттары туралы, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазакстан
халқына жолдауы. Алматы, казан, 1996 ж.И "Егемен Қазақстан", 1996, 8 қазан.
2 Сонда.
^ Қазақстан Орталық Аткару комитеті мен ҚА КСР Халық Комиссарлары
Кеңесінің 1928 жылғы 27 тамыздағы "Бай шаруашылықтарын тәркілеу туралы",
1928 жылғы 13 қыркүйектегі "Аса ірі және жартылай феодал байларды тәркілеу
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түсініксіз жэне тарихшыларды алавдатып отыр. Егер бүгінгі
тәуелсіз Қазақстанның саяси құрылысы 20— 30-шы жылдардағы тоталитарльщ Қазақстанды айыптайтын болса, онда
архивтегі қүжаттарды зерттеушілерден жасырудың не кажеті
бар? Оларды түгел жария етіп ашқан жөн болар еді.
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