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ШИЕЛЕНІСУІ

Гитлершіл Гермаиияны, фашистік Италияны және милита- 
ристік Жагтонияны жеңу Капиталист системанық жалпы дағ-' 
дарысының улғаюына, империализм майданының едәуір нашар- 
лауына, бүкіл дүние жүзінде демократия және социализм 
күштерінің күшеюіне әкеп сокты. Империалиста лагерьдің на- 
шарлауы ең алдымен Совет Одағыыың күші мен қуатынын 
нығаюынан, халықтық демократия орнатылған бірсыпыра ел- 
дердің капитализм системасынан шығып қалуынан көрінді. 
Сол сыяқты империалистік лагерьдің нашарлауы отар елдер 
мен тәуелді елдер халықтарынын. өзін империализм езушілі- 
гінен азат ету жолындағы күресінің күшеюінен, Қытайда ха- 
лыктық демократияның жеңуінен көрінді.

Орталык жә«е Шығыс Европаның бірсыпыра елдерінде ха- 
лықтық демократняның жеңуінің нактылы жағдайында және 
шарттарыида едәуір зор айырмашыльпқтар болуына қарамас- 
тан, дүниежүзілік екінші соғыс аяқталғаннан кейін отар елдерде 
улт-азаттығы күресінің күшеюіне, бул күрестің табыстарға же- 
туіне Европадағыдай факторлар себеп болды.

Олардың бәріне ортақ, шешуші факторлар мыналар болды: 
агрессорлар одағынық соғыста күйреуі, фашизмнің және оның 
сыбайластарының моральдық-саяси жағынан талқандалуы, со- 
ғыстың барысында советтік социалист1 системаның капиталис- 
тік системадан артықшылығын көрсеткен Совет Одағының улы 
жеңіеі.

Қуатты социалистік мемлекет бастаған демократиялық күш- 
тердің герман, жапон және италиян империализмін талқанда- 
ған улы жеңісі отар елдердін. халықтарын империалист езу- 
шілікке және қанаушылықка карсы күресті күшейтуге ум- 
тылдырды, әділетті істің түбінде жеқіп шығатындығына олар- 
дың сенімін нығайтты.
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Дүпиежүзілік екінші ооғыстың қортындысында отарлық сис- 
теманың дағдарысы қатты шиеленісті. Отар елдердегі жағдай 
империалист лагерьді үнемі катты үрейлендіріп отыратын
болды.

Империалистердің отар елдер мен жартылай отар елдердегі 
үстемдігі ондаған миллион адамдарды кайыршылыққа, аштык,- 
қа, ауру-науқасқа және бірте-бірте қурып біту халіне ушырату- 
да. Ецбекті, әсіресе балалар мен әйелдердің еңбегін рақымсыз 
қанау отар елдердегі империалистік езушіліктің айнымас серігі 
болып табылады.

Бүкіл дүние жүзінде тәуелді елдер мен отар елдердіқ қанау- 
дағы к.алың буқарасы езушілерге карсы күреске аттанып, өз- 
дерініц қыймылдарымен отар елдердіц халықтары бурынғыша 
өмір сүруді енді тілемейтінін юөрсетті. Орт.алыіқ системаның 
дағдарысы империалистерге аса қатерлі түрде шиеленісе бас- 
тады.

Отар елдер мен жартылай отар елдерде барған сайын көп- 
теген халық буқарасы улт-азаттық күреске қосылуда. Отар 
слдердің ен қыйыр түкпірлерінде де, мәдениетті деген отарлык. 
«мырзалар» — империалистер халықты ашықтан-ашық талап, 
барып турған жауыздық істер істеген, «буратаналарды» рақым- 
сыз қанқак.сатқан және өздерін муның үшін жазаға тартылмай- 
ды, деп есептеген жерлерде де, кәзір бүк'іл халықтың ызасы 
күшеіііп, отаршылдарға уйымшылдықпен тойтарыс беруге 
жағдаіі жасалуда. Мадагаскарда мальгаш халқының француз 
имперпалистеріне қарсы карулы көтеріліс жасауы буған дәлел. 
«Қара континент» деп аталатын Африканың ең артта қалған 
яудандарында да жаппай ереуіл өткізілді. Алтын жағалау ота- 
рында, Нигерияда, Угандада, Оңтүстік Родезияда жергілікті 
халык, ағылшын империализміне қарсы жаппай күреске шығуда.

Бпрмада, Вьетнамда, Малайяда, Индонезияда, Филиппинда 
отар және тәуелді елдер халықтарының империализмге, оның 
жергілікті агенттеріне қарсы күресі мейлінше кең epic алды. 
Көп ултты Индияның әр түрлі түкпірлерінде еңбекші букара 
оздерінің занды праволарын империалистердіен, феодалдык. 
князьдардан, помещиктерден, өсімқорлардан, жергілікті капи
талист қанаушылардан және олардьщ қол шоқпары — полицей- 
лер мон чиновниктерден қорғау үшін уйымдасуда.

Қытайдағы улт-азаттык, күрес недәуір зор табыстарға жет- 
ті. Американыц империализм! жоне оныц гоминдандық агент- 
тері Қытайда 1948— 1949 жылдары бурын-сонды болып көр- 
мсгои зор жеціліске ушырады; қытай халкы улы тарихи жеңіс- 
ке жетіп Қытайдың Халық Республикасын қурды.
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Отар және жартылай отар елдердегі еңбекшілердіқ қалын  ̂
буқарасы империалистік езушілікке қарсы күреске кәзіргідей 
кепшілік болып катнасуы тарихта әлі ешуақытта болып көрген’ 
емес. Империалистер отар елдер халықтарының өшпенді нара- 
зылығын енді бурынғы әдістерімен баса алмайды. Сондықтан 
олар, өздерінің отарлардағы нашарлаған позициясын сақтау 
үшін, амалсыздан жаңа амалдар іздестіреді.

«Метрополияның үстем таптары енді отарларды бурынғыша 
басқара алмайды. Улт-азаттык козғалысын қарулы күшпен 
басу әрекеті қазір отар елдер халықтарының барған сайын ул- 
ғайған қарулы қарсылығына кездесіп, узаққа созылатын отар- 
лык соғыстарға әкеп соғуда (Голландия — Индонезия, Фран
ция— Вьетнам)».1

* * *
Отарлык, система дағдарысының шиеленісуі әсіресе Тынык 

мухит бассейніндегі елдерде ерекше айкын көрініп отыр. Оныц 
себебі—Манчжурия мен Кореяда жапон агрессорын талқанда- 
ған Совет Одағының азат етушілік ролі нак осы өңірде айқын 
көрінді. Ондаған жылдардың бойында империалистік үстем- 
діктің тірегі және Шығыс Азияға жандарм болып келген 
милитариетік Жапонияның талкандалуы тынык океан елде- 
рінде демократиялық улт-азаттық қозғалысының букаралык 
әрлеуін туғызуға керемет зор эсер етті. Дүниежүзілік екінші 
соғыстың барысында отар елдер мен жартылай отар елдерде 
империалистік мөмлекеттердіц беделі кенет төмендеп кетті. 
Империалиста мемлекет — Англия, Голландия, Франция, 
АҚШ-тың отар елдердегі өкімет билігі уәкілдерінің соғыс жүр- 
гізуғе кабілетсіз екенін, олардыц әлсіздігін және қорқақтығын 
отар елдер мен тәуелді елдердің халықтары көздерімен көрді. 
Соғыс кезінде утылған отаршылардың фашизм жеңілгеннен 
кейін өздерінің иеліктеріне кайта келіп, фашистік басқыншы- 
ларға карсы жалпы күреске қатнасып отырған халықтың 
желкесіне қайта мініп алуды көздеген ниеттері халыктыц 
наразылығын және тойтарыс беру әрекетін туғызбай коя ал
майды.

Мунымен катар дүниежүзілік екінші соғыстан кейін отар 
елдер мен жартылай отар елдерде улт-азаттык қозғалысыныц 
жалпы өрлеуінде елеулі жаңа кезеңдер байқалды, булар импе- 
риализмге карсы күрестің сапалы өзгерістерініц сыпатын бей- 
неледі. 1

1 А. Ж д а н о в .  Халықаралык. жағдай туралы. «Правда», 22/Х 1947 ж.



Пальм Датт2 жолдас отар елдер мен жартылай отар елдер- 
дегі улт-азаттык, қозғалысының бірінші дүниежүзілік соғыстан 
кейінгі байқалмаған жаңа өзгешеліктерін былай деп суреттеді.

«Біріншіден, бурынғы отар елдердің жерлерінде — Вьетнам 
мен Индонезияда, бірнеше жылдар бойы империализмнің ша- 
буылдарына қарсы карулы күрес жүргізуші тәуелсіз улт респуб- 
ликаларының қурылуы; екіншіден, бірсыпыра отар елдердін 
саяси жағынан өсуі және азаттық күресінің неғурлым жоғары 
дәрежеге жетуі, этап айтканда, Малайя мен Бирмада карулы 
улт-азаттық күреске көшуі, Индияның князьдіктерінде шаруа- 
.'іардың жергілікті көтерілістері және халықтың қарсылық біл- 
діру кыймылдары, Таленганда (Хайдарабад) жерді тартып алу 
жәие қару күшімен өздерін корғау дәрежесіне жетуі; үшінші- 
ден, тропнктік Африкаиық және басқа отар елдердің езілген ха- 
лыктарьшыц улт-азаттық күреске қосылуы; тертіншіден, отар 
елдерде жумысшы табының үлес салмағының және басшылык, 
ролінід күшеюі, көсіподақтар козғалысының және жумысшы 
табыныц шаруалармен одағының өсіп, нығаюы, ең алдымен, қа- 
лыц буқараға ыкпалын жүргізетін және оларға саяси басшы
лык ететін, ал, күрес неғурльш жоғары дорежете жеткен Вьет
нам, Индонезия, Малайя және Бирма сыяқты кейбір елдерде 
улт-азаттык козғалысқа тікелей басшылык етіп отырған комму
н и ст  партпялардың болуы».3

Нмпсрпализмге қарсы күреске халыктың неғурлым қалың 
букарасьшың косылуы және, шаруаларды, халықтық баска да 
топтарып соңынан ершен жумысшы табының бул күреске бас- 
шылыі; етуі бул елдердегі ең маңызды өзгерістер болып табы- 
лады.

Қьггайда, Индонезняда жәие баска бірсьшыра елдерде ком
мунист партиялары өз елдерінің улттық тәуелсіздігі және ерік- 
тіліі і үшіи анағу.рльгм дәйекті және жагакы-ярлъгқ күрес жүргі- 
ауші саяси партиялар ретінде, сан миллион еңбекшілердің сені- 
міне ие болып, олардьщ жалпы журт таныған көсемдері болып 
отыр. Көписген отар елдер мен тәуелді елдерде, түбірлі, дәйекті 
демократиялык өзгерістер жасау программасы негізінде бірік- 
кен сцбекшілердіқ кеқ майданына коммунист партиялары бас
шылык етіп келеді. Отар және тәуелді елдердің басым көпші- 
лігіпдегі улт-азаттык, козғалысында коммунистердің жетекші- 
лік міндет аткаруы жумысшы табьгның соғыстан кейінгі дәуір-

- Англия компартиясы саяси біоросьшың мүшесі, отарлар мәселесі жө- 
иіндсті бір қатар зерттеулердің авторы.

5 «Баяпды бейбітшілік үшін, халыктық демократия үшін» газеті 
1.5 октябрь 1948 ж.
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дегі империализмге қарсы, азаттық күрестегі басшылық ролін 
көрсетеді.

Отар және жартылай отар елдердегі күрестің сыпатында- 
ғы бул маңызды өзгеріс отарлық система дағдарысының кү- 
шейгендігін дәлелдейді. Көпшілік халық буқарасы қозғалды, ал 
оларға басшылық ету ісі капиталистік қанаушылықты, халық 
букарасының қайыршылығын және езілушілігін барынша тез 
және түгелдей жоюды көздейтін, анағурлым сенімді таптык 
күштердің колына көшті.

Отар және жартылай отар елдердің көпшілігінде улт азат- 
тық күресіне басшылық ету жумысшы табының және оныи, 
авангардының қолына көшуі кездейсоқ өмес екені түсінікті. 
Жумысшы табының уйымшылдығы мен саналылығының өсуіне 
байланысты отар елдерде пролетариаттың ролінің күшеюі жәню 
капитализмнің жалпы дағдарысының бүкіл кезеңі бойындч 
пролетар емес еңбекші букараның саяси тәжрибе алуы, сол 
сыяқты дүниежүзілік екінші соғыс к'езшде экономикалық өз- 
герістердің болуы, өздерінің таптық үстемдігін сақтап қалу 
мақсатымен метрополияның империалистерімен келісім жаса- 
ған отар елдердің жартылай феодал элементтері мен ірі бур- 
жуазиясынық өз улттарына қарсы опасыздық ролінің әшкере- 
ленуі улт-азаттық күреске басшылықтың жумысшы табына 
және оның авангардына көшуіне тарихи жағдай туғызды.

Отар және тәуелді елдерді экономикалық қулдыққа түсіру 
— отарлық қанаушылықтың негізгі мазмуны. Метрополиялар- 
дын, отарлық саясаты отар елдер мен тәуелді елдерде өндіргіш 
күштердің дамуын кідірту бағытын көздейді. Отарлардын, арт- 
та қалуының өзі империалистерге пайдалы, өйткені олардьщ 
артта қалуы империалистерге қарсы улт-азаттык жолындағы 
күрестің өсуін бәсендетіп, ол елдерді қанау мүмкіншілігін же- 
ңілдетеді және метрополиянық империалистік буржуазиясына 
отар елдер халқының арзан не тіпті тегін жумысшы күшін 
пайдалануға імүмікіншілік юереді. Империализм отарларды, 
олардың экономикалық тәуелсіздігіне жағдай туғызатындай 
және метрополияның өнімімен бәсекеге түсетін товарларды 
рынокка шығара алатындай өнеркәсіптен қуралақан қалдыру- 
ды тілейді. Әрине, империалистердің отарларды билеп-төстеуі 
бул елдерде өнеркәсіп өндірісінің кейбір түрлерін қолдауға 
итермелейді, бірақ империалистер муны қолдағанда метропо- 
лияның мүдделеріне үйлесетін бағытта және тек соған сәйкес 
дәрежеде қолдайды.

Отар және жартылай отар елдерге карай шығарылатын ка
питал негізтнде кен шығару өнеркәсібіне жумсалады және
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шикі зат қорларын басып алуға, пайдалануға немесе оны ал- 
лын ала өндеуге жумсалады. Лондонның «Экономист» журна- 
лының жакын арада мойындағанындай, «Бирма халкы елінде 
табиғат байлықтары мол бола турса да, кедей халык. болып 
кала берген», сол Бирмада ағылшын капиггалистері өздерінің 
капиталын түгелінен дерлік мунай, қорғасын, мырыш, вольф
рам, қалайы шығаруға сол сыяқты каучук плантацияларына 
жүмсап келді және жумсауда. Сөйтіп, империализм отар және 
жартылай отар елдерде өндірістің так бір жақты, бағынышты 
түрде дамуына көмектеседі. Империализмнің үстемдігі отар- 
ларды индустрияландыру дегенмен сыйыспайды. Латын Амери- 
касы елдерінде де, Азия елдерінде де, әсіресе Африкада импе
риалиста мемлекеттер ауыр өнеркәсіптің өркендеуіне, эконо- 
микалык жағынан тәуелсіздік алуға негіз боларлықтай өндіріс 
салаларының өрістеуіне жол бермейді. Тәуелді және жарты
лай отар елдердің кей біреуінде өнеркәсіп өндірісінің өсуі же- 
ніндегі байқалған жеке фактілер тәуелді ел мен империалиста 
елдің жалпы ара катнасына ешқандай өзгеріс енгізбейді, отар 
жоне жартылай отар елдер кулдык, езілгендік халде қала бере- 
ді. Машина жасау өндірісінен, өндіріс қуралдарын жасаудан 
басталатын шын мәнісіндегі индустрияландыруға империалис- 
тік метрополия жол бермейді.

Тәуелді елдермен отар елдерге өнеркәсіп жабдықтарын 
шығарудан империалистік елдер бастартады. Англияның сырт- 
кы сауда департаментініц басшысы Боттомли, Аиглияның бо- 
лат қую өнеркәсібінің өнімі улғайғанның өзінде де, Англия, 
Индия меи Пакистанға күрделі жабдық шығарудың қазіргі 
шағын көлемін арттыра алмайтынын 1948 жылғы июньде 
одсііі «түсіндірді». Бір кезде АҚШ-тың Индияны «индустрия- 
.тандыруға» көмектесуіиеи зор дәмелі болған Индия буржуа- 
знясы қаіты қателесті. Индия мен АҚШ арасында сауданың 
жа.ппы өсуіне қарамастан, американдар Индияға станоктар, 
күрделі машиналар шығарғысы келмейді. Американдар Ин- 
дияга азық-түлік, сол сыяқты автомат каламдар, электр аспап- 
тар, тіс щеткаларын және баска тутыну товарларын шығара- 
ды. Америк'андар Индиядан көбінесе джут, тері, шай, мақта 
жәпе басқа сондай шикі заттар әкетеді. Сөйтіп, ағылшын-индия 
саудасының қандай отарлык сыпаты болса американ-индия 
саудасының да дәл сондай отарлыіқ сыпаты бар. Американдар- 
дықИндияға күрделі жабдық, техникалық материалдар шыға- 
рудан бастартатындығы Индияның буржуазиялық баспа сөзін- 
де талай рет жазылды. «АҚШ-тың бүкіл сыртқы экономикалық 
саясаты Индия сыяқты Азия елдеріне тиімсіз» — деп жазды
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«И'ндиЭ’Н Ныос крониікл» газеті. ЛҚИІ-тың сыртқы сауда саяса- 
ты, отар жәые жартылай отар слдерде ёнеркәсіптің өркендеуіне 
бөгег жасауды көздейтін империалист1 мемлекеттердің жал- 
пы бағытыи көрсететіидігі түсінікті.

Лграрлық отар елдерде, шабан карқынмеи болса да, өсіп 
келе жатқаи капитализм шаруаларды кіріптарлықтыц және 
езушіліктің капитализмге дсйінгі түрлерінен кутқармайды. 
Ол, әдетте, қанаушылыктын капнтализмге дейіигі бул түрлері- 
не тек ақша сыпатым береді. Жумыс істеп өтеу (барщина) жә- 
не жерді жалға алу акысы, заттай төлеу орпыиа, акшадай 
төленеді, заттай салық орнына ақшалай салык. алымады. Му- 
ның езі шаруалар буқарасыиың жағдайын жақсартпайды, 
қайта онан әрі күйзелте түседі. Шаруалардың күйзелуі муны- 
мен бірге, өнеркРсіп өнімін өткізетін ішкі базардың өсуін аса 
қыйындатып, капитализмніц дамуына үлкен бөгет жасайды.

Бул жағдай улт буржуазиясының канаушылықты улғайту- 
ына және өзініц ыклалын күшсйтуіне кедергі болады. Отар 
елдердегі улт буржуазиясы феодалдық қалдықтарды тежеуге 
немесе нашарлатуға қуштар скені түсінікті, өйткені бул қал- 
дыктар оның колын байлайды. Бірақ екінші жағынан,— муныц 
шешуші мацызы бар,— улт буржуазиясы елеулі жер реформа- 
сын жасаудан қорқады. Өйткені Азия елдерінде буржуазия 
әдетте ірі жер иелерімен, кулактармен, өсімкорлармен тығыз 
байланысты.

Отар іелдердің өз ішіндегі капиталистік қатнастың өсуі 
отарларда өисркәсіптің өсуі мен метрополиялардың мүдделері 
арасындағы күшті кайшылыкты ашып береді, өйткені метро- 
полиялар отарлардың экономикалык дамуын өзгермейтін те
мей дәрежеде сақтағысы келеді.

Отарларда өнеркәсіп өндірісінің өсуі саяси майданға жаңа 
тапты — пролетариатты шығарады. Міне осыдан отар елдер- 
дің дамуында жаңа кезең басталады. Егер улт буржуазиясы өз 
елінің өркендеуіне бөгет жасайтын империалистерден және 
феодалдық қалдықтардан отарларды шын мәнісінде азат ету 
жолында табандылыкпен күресе алмайтын болса, отарлардың 
пролетариата, империализмге ғана емес, о«ын ел ішіндегі 
агенттеріне, еңалдымен феодалдарға және буржуазияның 
реакцияшыл жоғары тобына да уйымдасқан карсылық көрсету 
үшін сан миллион шаруалар буқарасын өзінің басшылығымен 
топтастыра алатын, шын мәнісінде революцияшыл күш болып 
табылады.

1920 жылдың өзінде Коминтерннің II Конгресінде В. И. 
Ленин отар елдер козғалысындағы буржуазиялық элементтер-
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дің ролі туралы бірсыпыра аса макызды нускаулар берді. 
Ленин онда былай деді: «Қандай да болса ултшылдык. козға- 
лыс (отар және тәуелді елдердегі.—Е. Ж.) тек буржуазиялык- 
демократиялық козғалыс болуы мүмкін, өйткені артта қалған 
елдерде халыктың көпшілігі, буржуазиялық-капиталистік к.ат- 
настыц уәкілі болып табылатын шаруалардан куралады. Егер 
пролетарлық партиялар мундай елдерде тегі курыла алатын 
болса, бул партиялар шаруалар қозғалысына белгілі көзқа- 
раста болмайынша, оны іс жүзінде қолдамайынша, бул артта 
қалған елдерде коммунист тактиканы және коммуннстік сая- 
сатты жүргізе алады деп ойлау кыял болар еді» 4. Мунымен 
бірге В. И. Ленин мынаны атап көрсетті: «Қанаушы және
отар елдердің буржуазиясы белгілі дәрежеде өзара жақындас- 
тьг, сондықтан, көп уақытта — мүмкін тіпті көбінесе — езілген 
елдсрдін, буржуазиясы улттық қозғалыстарды қолдай турса да, 
мунымен бірге империалиста буржуазиямен келісіп, яғни оны- 
меп бірге, барлық революциялық қозғалыстарға және револю- 
цияшыл таптарға қарсы куреседі»5.

Ленин коммунистерге о тар елдердегі пролетарлық рево- 
люцняшыл кадрларды, олардың өздеріне тән мақоаттары, бур- 
жуазиялық-демократияльгқ сыпатты қозғалыстың мақсаттары- 
нан өзгеше мақсаттары бар екенін түсінетін етіп тәрбиелеуді 
үйретгі.

Ленин, егер революцияшыл пролетариаттың жалпы ағым- 
мен бірікпей, оның ішінде туздай еріп кетпей, өзініқ програм- 
масын, өзінің саясатын қорғауға мүмкіншілігі болса, сонда 
ғаиа отарлык қозғалыстың буржуазиялық-демократиялық 
элементтерімен бірігіп қыймыл жасауы керек екенін атап көр- 
сетті.

Crap елдердің улт буржуазиясы басшылық рольден бас- 
тартқысы келмейтіндіктен және бул рольді біржолата өзінде 
иаянды етіп қалдыруға дәмеленетіндіктен де, Лениннің бул 
гіускауының ерекше маңызы бар. Отар елдердің улт буржуа- 
зпясы қалың буқараны өзінің ықпалынан шығармауға тыры- 
сады, кеііде өзінің шетелдік империалистермеи «ымыраласпай- 
тындығы» туралы жалған сенім таратады.

Алайда буржуазия екі бірдей дүмпуге кездесіп отырады — 
бір жағынан, халықтың дүмпуіне кездеседі, онық белсенділігі- 
неп қорқады, екінші жағынан, империалистердіқ дүмпуіне * 11

4 В. И. Л е н и н, Шығармалар, XXV том, 1920 жылғы 26 июльде Ко- 
минтсрннің II Конгресінде жасалған «Улт және отар мәселелері жөніндегі 
комиссияның баяидамасынан», 352-бет.

11 Сонда.
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кездеседі, оЛардьщ алдында жағымпазданады, сондықтан 
буржуазия амалсыздан империализммен келісу саясаты- 
на көшеді.

Улт буржуазиясынық реакцияшылдығы қалай күшейге- 
нін және отар елдерде жумысшылар мен шаруалардың белсен- 
ділігі қалай өскенін дүниежүзілік екінші соғыстан кейінгі 
оқыйғалар айқын көреетті. Еңбекші буқараның империалистер- 
ге карсы белсенділігі неғурлым күшейген сайын, ірі буржуа
зи ям и  корқақтығы, сурқыялығы арта түседі, ол феодалдык, 
реакцияның күштерімен соғурлым ашықтан-ашық одак, жасай- 
ды. Тынық мухиттағы ең үлиен ел — Қытай буған айқын 
мысал.

Қытайда жапондардың империалпстік агрессиясы кезінде 
помещиктік-капиталистік билеп-төстеуші топ, /Капонияға кар
сы улт майданынық болуына карамастан, ком.мунистік партия 
бастаған демократияшылдармен ынтымақ жасауға барынша 
бөгет жасап келді. Жартылай феодал помещиктердің, сол 
сыяқты шетелдік капиталмен біте қайнасқан «4 семьяның» 
таптық мүдделерін көрсетуші Гоминданның реакцияшыл бас- 
шылары жапон басқыншыларына жалпы улттық тыңғылықты 
тойтарыс беруді уйымдастырмады және уйымдастырғысы кел- 
меді, өйткені муның езі қытай халкынық қалың буқарасының 
белсенділігін өрістетуді, елдің өндіргіш күштерін күшейтуді, 
демек элементарлық демократиялық реформалар жүргізуді 
(жер реформасы, гоминдандық диктатураны жою, коалиция- 
лык үк'імет куру және баскалары) керек қылды. Қытайдың 
билеп-төстеуші топтары көп реттерде жапон империалистері- 
мен тікелей байланыс жасап, ултқа тура опасыздық ету жолы- 
на түсті. Сөз жүзінде Жапо-нияға қарсы қарулы күресті куат- 
таған Гоминданның басшы топтары да бул күрестің кызған ке- 
зінде, көбінесе, Халық-азаттыіс армиясының бақылауындағы 
аудандарды, яғни демократиялық өзгерістер жасалған аудан- 
дарды коршап қалдыруға көңіл бөлді.

Муның өзі Гоминданның соғыс куштерін жапон баскыншы- 
ларына қарсы күрестен баска жаққа аударуының үстіне, жа
пон «мпериалистерін Қытайдың демократияшыл күштерін қы- 
рып-жоюға шакырғандық сыяқты болды. Гоминданнық реак
цияшыл генералдары үк'імет әскерлері мен Халық-азаттык 
армиясы арасында үнемі қарулы соқтығыстар туғызып отыр- 
ды. Чан Кай-ши үкіметі, жапондар уакытша басып алған ау- 
дандардағы партизандар козғалысына керіне душпандық көз 
қараста болды. Партизандарға көмек көрсетілгені былай тур- 
сын, қайта партизандар қозғалысын басу шаралары қолдаяыл-



ды, өйткені бул козғалыска жумысшылардың, шаруалардың, 
калалардағы усак буржуазияның өскен саяси белсенділігі дем 
беріп отырды, яғни бул қозғалыс терецнен ба-сгалған демокра- 
тиялык. қозғалыс болды.

Империалистік Жапонияның жеңілуі Гоминдан саясаты- 
пық ултқа душпандық, реакцияшылдык сыпатын күшейтті. 
Жапонняның тізе бүгуінен кейін Чан Қай-ши үкіметі дереу, 
коммунист партиясымен келіссөздер жүргізуге екіжүзділікпен 
әзірлік білдіргенсіп, осыны бетке устап, Ерекше шекаралық 
аудандағы және жапондарға карсы азаттық күрестің басқа 
базаларына опасыздықпен қарулы шабуыл жасауға асығыс 
әзірлене бастады. Гоминданның басшылары соғыс дәуірінде1 
жалпы журт алдында берген уәделерінің бәрін—диктатурадан 
бас тарту және қажетті демократиялык реформалар жасау 
туралы уәделерін бузды.

Қытайдағы жартылай феодалдық және ірі капиталист 
монополиялық топтардың билеп-төстеуші одағы соғыс кезінде 
рсформалар жасауға: соғыс жағдайы кандай да болса әлеу- 
меттік-экономикалық және конституциялық елеулі шаралар 
жүргізуге «мүмкіншілік бермейді» деген жалған сылтау- 
мои көнбссе, Жапонияның тізе бүгуінен кейін Чан Кай-ши
о.ііді демократняландыруға мынадай «шарт» қойды: демок'ра- 
'іиялық күштерді алдын ала қарусыздандыруды — Халық- 
азаттык армияны таратуды талап етті. Гоминдан реакциясы- 
ныц көптеген көрнекті уәкілдері онанбурын да жапондарға 
жағымпазданып келген болатын, ал Жапонияның тізе бүгуі- 
и:лі кейіи Гоминдан реакциясы енді түгелінен және толығы- 
нан американ империализміне бағыт алды. Сөйтіп ол өзінің 
скясатыныц опасыздық душпандық сыпатын біржолата әш- 
ксреледі.

Дүниежүзілік' екінші соғыс аякталысымен американ импе- 
ритілпзмі Қытай реакциясына қамкоршы бола қалып, Қытай- 
да интервенция жасау жолына түсті. Қытайда азамат соғы- 
сыи коздыруға белсенді түрде көмектесе отырып, АҚШ-тьщ 
оплеп-төстеуші топтары Қытай демократиясының уйымдасқан 
күштерін талқандамақ болды, сөйтіп Қытайды Американың 
отарына айналдырмак болды.

Алайда олардың бул есептері іоке аспады.
1946 жылы американ империализмініц басшылығымен Қы- 

тай реакцияшылдары бастаған азамат соғысы кезінде Қы- 
тайдың демократияшыл күштері йо.ммунист партиясының тө- 
цірегіне онан сайын тығыз топталды, өйткені жумысшы та- 
бының авангарды болып отырған бул партия мунымен бірге»
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Кытайды шетелдік империализмнің езушілігінен куткарып, 
улттық азаттыққа жеткізуДің туын жоғары устаған бірден-бір 
буқаралық партия болды. Қытай халқының қалың буқарасы 
компартияны — жумысшы табынық авангарды, өзінің жан- 
қыярлығын және патриоттылығын, халкын азат ету ісін аяқ- 
тап шыға алатынын көрсеткен авангарды деп танып, бул 
партияға ерді.

Муның нәтижесінде қытай демократиясының күштері әлде 
қайда өсті және өсуде, ал онын жаулары мықтап жеңілді 
және барған сайын жеқілуде. 1949 жылдың орта шенінде-ак. 
қытай халкының жартысы гоминданшылдардың және амери- 
кан империалистерінің езушілігінен азат етілген жерде болды.

1949 жылғы 1 октябрьде жарияланған Қытай Халық Рес- 
публикасының курылуы қытай халқының тарихи лғеңісінің 
кортындысы болды.

Қытайдағы оқыйғаларға халықаралық турғыдан баға бе- 
ретін болсақ, бул окыйғалардың зор принциптік маңызы бар. 
Бул оқыйғалар ең үлкен жартылай отарлық елде жеңімпаз 
халық азаттық революцияны нақ жумысшы табы және оның 
авангарды — коммунист партиясы бастағанын көрсетті. Дү- 
ниежүзілік екінші соғыс кезінде жапондарға қарсы улт май
даны қатарында өте ерекше түрде «күрескөн», шынында бул 
майданға іріткі салып, оны бүлдірген Қытайдың ірі буржуа- 
зиясы мен помещиктерін алатын болсақ, соғыстан кейінгі дәу- 
ірде олар ашықтан-ашық империализмге масқаралық кыз- 
мет ету жолына түсті, Қытайдың улттық мүдделерін корғау- 
дан толығынан бастартып, Қытайға опасыздық етгі.

Қытайдағы революциялық оқыйғалардың улғаюынық қа- 
лықаралық маңызы бір жағынан мынада: демократияшыл
күштердің гоминдандық реакцияны жеңуі мунымен бірге, 
онан күштірек американ империализ.мініқ жеқілуі болды, сөй- 
тіп, дүниежүзілік үстемдіктен дәмеленуші американдардың 
авантюристігін ашып берді. Американ империалистері дү- 
ниежүзілік екінші соғыс жылдарынын. өзінде қытайды өзінің 
экспанциясының аса маңызды орны деп таныды, сондықтан 
Гоминданның реакцияшыл тобын барынша қолдады.

АҚШ-тың Қытайдағы саясатының толық күйрегендігі сол 
себепті де өте айқын көрінді. Муныц өзі американ империа
лизм! стратегиясының түкке аспағанын, экономикалык, дип- 
ломатиялық және соғыс интервенциясы әдістерімен Қытайда- 
ғы реакцияшыл күштерді колдауға түгелінен бағытталған 
оның саясатының авантюристік сыпатын көрсетті. АҚШ-тыц 
Қытайдағы азамат соғысын қоздыруга белсеніп көмектесуі,



14 Е. М. Ж  у к о  о.

гомпнданға белсеніп к'өмсктесуі демократияшыл куштердіц 
жеңілуіне емес, жеңуіне әкеп соқты.

Уолл-стриттіц адамдары Қытайды американ монополняла- 
рыным, келешектсгі шектен тыс пайда алатьш көзі дсп, амери- 
кан мііліітаристеріие керекті зецбірек жемін беретін соғыстык. 
жапа мтаршысы дсп, Совет Одағыныд шек'арасындагы «қо- 
лаіілы» турған үлкен камал деп танылса, міне сол ҚытаГі нм- 
периалистердің барлық жоспарларын, барлык есептерін күй- 
ретті.

Америка империалистерінің Қытайдағы жоспарларының 
чүйреуі, Гоминдагшыц үетем тобыпыц күпреуі бүкіл отарлық 
сиетеманыц дағдарысыи оиан сайын шиеленістіре түскен аса 
зор күш болғаны күмәнсіз.

Тарнхи тәжрпбе букараны мынаны түсінуге үйретеді: ха- 
лықтың өзі мейлінше белсеніи қатыспағап жерде улт азат-
тьпыиа жету мүмкін емес, қапаушы таптардың партиялары 
еабекшілерді кулдыктан азат етуді көздемейді, қайта жаныш- 
тай түсуді көздсйді, сондыктан олар ерокше қажетті болып 
отырғап дсмократнялық реформалар жүргізуге бөгет жасай- 
ды, бул рсформаларды аяқсыз калдыруға тырысады.

Сталин жолдас 1927 жылдың өзіиде Қытайды мысалға кел- 
тіріп, буржуазияның улт-азаттык. козғалысқа, отарлық рево- 
люцпяға катысуымың шамалы екснін, опық іпарттылығын 
көрсетті. Кытай революциясы туралы едбектерінде Сталин 
жс.адас тек кытайда ғана емес, басқа слдсрде де улт-отарлык 
революция мәсслелсріидегі стратегияның жәпе тактиканың 
пеғіздерің түсіидіретін бірсыпыра аса бағалы нускаулар 
игрді.

Қытай ренолюциясыныд кезеддері туралы Сталин жолдас- 
тыц іліміиің моиісі мынада: Қытай революциясыныд бірінші 
козеңі — «бірікксн жалпы улттық майданның революциясы», 
бум кезенде «жумысшылар мен шаруалардың күшті козғалы- 
сы әлі кулаш жайып үлгірмеген, улт буржуазиясы (кЮмпра- 
дорлар емес) революцнямен бірге болды». Революция бірінші 
кезеціндс өзініқ ооккыларын көбінесе шетелдік импернализм- 
ғо қарсы жумсады. «Бул,— деп үйретеді Сталин жолдас,— 
революция мен улт буржуазиясыныд арасында қайшылық 
жок. деген сөз емес. Бул тек улт буржуазиясы, революиияны 
колдай отырып, оны өзініқ мадсаттарына пайдалануға ты- 
рысты, сөйтіп, оны көбінесе жер жаулап алу жолына бағыт- 
тай отырып, оный кулаш жаюын тежеп отырды деген сөз». 
Чан Кай-шидід 1927 жылғы контрреволюциялық төңкерісі мы
наны көрсетті: «революция өз дамуыныд екінші кезеніне кірді,
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бірікксн жалпы улттық майданның революциясынаи империа
лизма қарсы, джоптері мен феодалдық помещиктергс карсы, 
милитаристерге жоне Чаи Қай-шидіц коитрреволюциялык то- 
бына қареы күрссті күшейтіп, ксңсйтетіи революцияға — 
жумысшылар мен шаруалардмң сан миллион букарасыныц 
рсволюцнясына карай, аграрлық револгоцияға карай бетбу- 
рыс басталды».6

Сонымен отарлық рсволюцияныц біріінпі кезеңі, көбінесе 
шетелдік империализмге қарсы бағытталған; екінші кезеиі, 
еналдымен ішкі жауларга қарсы, феодалдық тәртіпке карсы 
бағытталған. Алайда бірінші және екінші кезецдерде импе- 
рналнстсрдің өкіметін кулату міндеті орыпдалмағам болса да, 
бул міндет келесі, үшінші кезеңгс, советтік кезеңге мураға қа- 
лады.

Қытай революциясьгнын, кезеңдері туралы Сталин жолдас- 
тың ілімі отар жәнс жартылай отар елдердіц азаттық жолын- 
дағы күресіндегі, бір жағынан улт буржуазиясыныц, екінші 
жағынаи жумысшы табының роліп теория жағынан ашып бе- 
реді.

Отар және жартылай отар халықтарынык өздерін азатету 
күресшдегі басты міндеті мынадай екі талаптаи көршеіді:
1) империализм өкіметін кулату және 2) аграрлық револю
ция жасау. Империализмнің езушілігіидегі барлық отар ел- 
дерді қамтыйтын улт азаттық қозғалыстарды біріктіруші, бә- 
ріне ортак талаптар міпе асы.

Аграрлық революция жасауға умтылатын жәпе жумысшы 
табыныц басшылығымен топталатыи еңбекшілер калың бука- 
расы күреске катысысымсн улт-азаттық қозғалыстан бойын 
аулак. салып, империалистермеи келісуге тырысатын улт бур
жуазиясыныц опасыздығыи және корқақтығын көп елдердің 
тарихн тэжрибесі дәлелдеп отыр.

Мәселен, Индия мен Индонезиядағы жағдай буған айқын 
дәлел. Жартылай феодал помещиктермен одақтасып әрекет 
ететін Индияның ірі буржуазиясы, өз елінің негізгі улттық 
мүдделері есебінен имггериіализммен келісім жасап, қарабет 
бслды. Формалдык автономияға колы жеткеннен кейін Индия- 
ның ірі буржуазиясы жумысшы және шаруалар қозғалысын, 
империализмге және реакцияға карсы күресуші барлық прог
реетіл күштерді рақьгмсыз канқаксату жолына түсті.

1948 жылдың күзінде Хайдарабадта болған оқыйғалар

тер.
* И. В. С т а л и н ,  Шығармалар, 9 том, казакшасы, 246, 249, 250-бет-
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Индияның улт буржуазиясыныд барып турған реакцияшыл 
феодалдармен келісім жасауының айқын белгісі болды. Ин
дия одағының үкімет әскерлері феодалдық деспотизм тәрті- 
бін — низамның өкіметін жою және князь сақшыларының — 
«разакарлардың» бандиттік шайкаларының террорына ушы- 
раған жергілікті халыкка көмектесу сылтауымен Хайдарабад 
князьдігінің жеріне кірді. Алайда Индияның буржуазиялық 
үкіметі, шынында, Хайдарабадтың кейбір аудандарындағы 
халықтың жалпы буқаралык. прогрестік қозғалысынық кең 
epic алуынан корыққан низамға және жергілікті помещик- 
терге көмейтесуге тырысты. Индияның ірі буржуазиясы ха- 
лықтың демоікратиялық козғалысын низамнық өз күшімен 
баса алмауынан қауыптанды, сондықтан оған көмектесуге 
асықты, әйтпесе шаруалардың революциялык. қыймылдары 
Хайдарабад князьдігі жерінен Индияның басқа бөлеистеріне 
тарауы мүмкін еді. Индияныц буржуазвяшыл баспасөзі 
Индия әокаріи Хайдарабадка жетіп, онда іполициялык іқызмет 
зтқаруға — Таленганы округтерінде низамнық өкіметіне ғана 
емес, жсргілікті помещиктердіц ардақтылығына да тап беру- 
ге «батылдық еткен» демюкратияшыл күштерді «ауыздык.тау- 
ға» -— асықтырды.

Индия әскерлершің князьдік жерлерді оккуіпациялауы 
низамның феодалдық өкіметінің жойылуына әкеп соккан жоқ. 
Хайдарабадтың низамы өзінің бурынғы ардақтылык право- 
ларының едәуір бөлсгін сақтайтынын Индия үкіметі ресми 
түрде мәлімдеді.

Жумысшы козғалысын полиция күшімен каиқақоатуға 
келгенде, Индняның Неру бастаған үкіметі Британия импе- 
риясьшын баска барлық доминиондарынаң асып түсуге аз-ак 
калды.

Ел ішінде реакцияның ойран салуымен канағагганбай, 
езінің саясатында Лондонға ғана емес, Вашингтонға да ба- 
ғыт устайтын Нерудің үкіметі Тынық мухит немеое Шығыс 
Азия одағын қуруға белсеніп қатысуда; бул одақ, дүнисжү- 
зілік жаңа соғысты әзірлеу мақсаттарына кызмет ететін Сол- 
түстік Атлантика агрессиялык одағының жалғасы болмақ. 
Американ империалпзмінің жоғарғы басшылығымен Азияда- 
ғы барлық реакцияшыл күштерді біріктіретін Тынық мухит 
одағы, өзініц совет еліне қарсы ліақсаттарынан тыс, отар жә- 
не жартылай отар елдер халыктарының улт-азаттык, қозға- 
лыстарына карсы күресуге арналған.

Сөйтіп, Индияның ірі буржуазиясы ағылшын-американ им- 
периалистік кожайындарының қызметіндегі ерекше оенімді
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полицейге айналды. Дүниежүзілік екінші соғыстан кейін Ин- 
донезияда тарихи окыйғалардың дамуы Индонезия буржуазия- 
сының да сондай жолға түскенін көрсетіп отыр.

Индонезия республикасына уақытша бас болған Сукарно 
және Хатта сыяқты буржуазиялық кайраткерлер империа- 
лизммен «сыпайы» ымыраға келуді әуелі бастан-ақ көздеді.

Сол себепті Индонезия республикасының империалистер- 
мен «келісімі» үнемі улт-азаттық козғалысынын, жеқіп алған 
аса маңызды табыстарынан барған сайын бастарту есебінен 
жасалып келді.

Индонезиядагы еңбекші буқараның, әсіресе коммунист 
партиясы бастаған жумысшы табының белсенділігі неғурлым 
өскен сайын, буржуазиялық жоғарғы топ соғурлым демокра- 
тиялық күштерді жалпы жеккөру негізінде империалистермен 
жақындаса берді. Индонезия республикасының халықтық- 
демократиялық республикаға айналуына жол бермеуге ты- 
рысып, буржуазияшыл ултшылдар демократиялық күштерге 
соққы беруге әзірленді, сөйтіп, бул ісімен АКШ-тыд тілектес- 
тігін және көмегін сатып алмак болды.

Индонезия халқының улт-азагтық күресіне бөгет жасай 
отырып, уәде егілген демократиялық реформалардың жүргі- 
зілуіне карсылық көрсете отырып, американ отаршыларына 
жағымпаздана отырып, Сукарно және Хатта сыякты буржуа
зияшыл ултшылдар Индонезняны дәрменсіз буржуазиялық 
республикаға, «тәуелсіз» Филиппин сыякты саясат, экономика 
жәнб соғыс жөнінде АҚШ-тың торына шырмалған республи- 
каға айналдыруға әзірлік жасады.

Индонезия республикасын Бирма мен Филиппинныц жолы- 
на, яғнп жалған «тәуелсіздік» жолына түсіруге тырысқан бур
жуазияшыл ултшылдардың әрекеті Индонезия енбекшілері 
арасында күшті наразылық туғызды. Компартия бастаған ха- 
лықтық-демократиялык майдан Хатта үкіметінің опасыздық 
саясатына карсы шықты. Индонезиянын, халық букарасы им- 
периалистердің еріксіз таңған Ренвиль келісімін бузуды, елде 
улттың барлық күштері мен ресурстарын империалистерге 
тойтарыс беру жолына пайдалану мүмкіншілігін қамтамасыз 
ететін кажетті демократиялык реформалар жасауды талагі 
етті. Өнеркәсіпті халық пайдасына алу, жерді оны өндеп» 
егін егетіндердін колына беру, халықты қаруландыру — ком- 
мунистер басшылық еткен Индонезияның халык-демократия- 
лық майданының басты-басты талаптары осындай болды.

Хатта үкіметінің империалистерге сатылған буржуазия
шыл министрлері Индонезия еңбекшілерінің бул талаптарына- 
2 - 9 6 0  J
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канішерлік арандату, жүгенсіз кеткен полициялык террор жа- 
cav жолымен жауап берді. Елде азамат соғысы басталды.

Американ империалнзміне бағыт устау Индонезияныц бур- 
жуазияшыл-ултшыл жоғарғы тобын Голландиянын. интервеи- 
циясынан қутқара алмады. Хатта — Сук'арноньщ тізе бүгуші- 
лік опасыздық бағыты Индонезия республикасының өмір сү- 
руінің өзіне катерлі кауып туғызды.

Алайда Индонезия халкының империализмге және оның ел 
ішіндегі буржуазиялык-феодалдық ултшыл агенттеріне қарсы 
қажырлы күресі империалистердің Индонезияда өздерінің үс- 
темділігін енді бурынғы түрінде қалпына келтіре ала алмай- 
тындығына кепіл болады.

Мунымен бірге Индонезия республикасының өмір сүруінің 
үш жылдан артық уақыт ішіндегі тәжриібесі, бул қозғалыс- 
ка басшылық жумысшы табының қолына көшменге дейін, ел
де шын мәнісінде демократиялық өзгерістер жасалғанға дейін 
улт-азаттық қозғалысының іс жүзінде жеңуін — тәуелсіздікке 
жетуді — қамтамасыз ету мүмкін емес екенін көрсетті. Импе
риализмге қарсы азаттық күрес майданында ултшыл буржуа- 
зиялық және феодалдық-помещиктік жоғарғы топтың тап- 
тык мүдделері оны опасыздык егу, империализммен келісу 
жолына айдап салады.

Халық буқарасы белсенділігінің күшеюін камтамаеыз ете-
тіп, олардың мухтаждық және мешеулік қыспағынан куты- 
луына мүмкіншілік туғызатын демократпялық реформалар 
жалпы улт-азаттық күрестің табысқа жетуінің бірден-бір 
слеулі кепілдігі болып табылады.

Пролетариаттық гегемониясы, коммунист партияларының 
баспіылығы отар және тәуелді елдердегі халықтардың улт- 
азаттык, қозғалысының жеңімпаздықпен дамуының шешуші 
іиарты болып табылады. %

Империализмге қарсьг буқаралық қозғалыс, жумысшы та-
пы және оның авангарды — компартиялар бастаған қозға- 
лыс, улғайып бара жатқанын көрген империалистер, улт-азат- 
тьпч. қозғалыска іріткі салу және бул қозғалыста буржуазия- 
НЫН үстемдігін қалпына келтіру мақсатымен буржуазиялық. 
ултшылдықты барынша паіідалануда.

I Імпериалистер буржуазиялық ултшылдықты қалай пай- 
даланатынын Индонезияныц мысалы көрсетіп отыр. Бурлеуа- 
зпялық ултшылдықты пайдалану барлық тәуелді және отар ел- 
дердегі халықтық-демократия қозғалысына карсы империализм- 
іпц күресініцқазіргі идеологиялық түрлерінің бірі болып отыр..
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Индонезшда, Индокытайда, Индияда, Пакистанда және 
басқа елдерде нмпериалистер, империализмге қарсы күресгі 
нашарлату, халықтардың біртутас азаттық майданыи бузу 
максатымен, әртүрлі улттарды бір-біріне қарсы айдап салуға 
барынша тырысуда.

Империализмніц ултшыл буржуазиялык агенттері коғам- 
дық дамудық жалпы зандарыныц күшін мойындамайды, әр 
елдін. ерекшеліктсрін негізге алып, әрбір ел үшін «өзгеше 
жолдар мен зандылықтар» белгілеуді талап етеді.

Елдердің дамуындағы бул «өзгеше жолдары мен занды- 
лықтарды» олар әрбір жеке елдегі улт қозғалысын халыктар- 
дың империализмге қарсы жалпы күресіне қарсы қою жәпе 
халықтарды шовинизммен уландыру мақсатына пайдаланады.

Жек'е елдердіц дамуыныц ерекшеліктерін асыра көрсету 
отар жәие тәуелді елдерді Совет Одағы бастаған демократия- 
лык, күштерден және империализмге қарсы күштерден бөлек- 
теуге тікелей бағытталған.

Кейде бет бояу мақсатымен бүржуазияшыл ултшылдар 
«битараптық» идеясын немесе империализм мен коммунизм 
арасындағы орталық жол дейтінді алға тартады. Алайда 
практика бул жалған теорияны күйретіп келеді. Буржуазия- 
льгк ултшылдықты жақтаушылар өздерінің бул әрекетімен 
ССРО-ға, коммунизмге үнемі жала жабумен шуғылданады. 
сөйтіп өздерінің империализм агенттері екенін әшкерелейді.

Ленин мен Сталин: әрбір елдің өзіне тән улттык өзгешелі- 
гін, оның дамуының ерекшеліктерін ескеру өте кажет, бірақ 
мунан — бул өзгешелікті булжымайтын қалыпқа айналдыру 
керек деген мағна тумайды деп үйретеді.

Мәселен, Сталин жолдас былай дейді: «Американ каппта- 
лизмінің өзіне тән ерекшеліктерін ескермеу дурыс болмас еді. 
Компартия өзінің жумысында муны ескеруге тиіс. Бірақ ком- 
партияның жумысын бул ерекшелік сыпагтар негізінде жүр- 
тізу онан да бетер дурыс болмас еді, өйткені қандай да бол- 
са компартияның, оның ішінде американ компартиясының 
сүйенуге тиісті негізі капитализмнің белгілі бір елдегі өзіне 
тән сыпаттары емес, барлық елдерге негізінде бірдей ортақ 
сыпаттары болып табылады. Компартиялардың интернациона
лизм} міне осыған негізделеді. Өзіне тән ерекше сыпаттар тек 
ортақ сыпаттарды толықтырады».7

Отар және тәуелді елдердің коммунист партиялары жу-

7 И. В. С т а л и н ,  Американ компартиясындағы оңшыл фракцияшыл-
дар туралы. «Большевик», 1930 жыл, 8-бет.
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мысшы табына душпан идеологиянын, әртүрлі белгілеріне 
карсы күрес жүргізгенде буржуазиялық ултшылдыкты (ган
дизм, панисламизм, сионизм және баскалары) әшкерелеуге 
ерскше көңіл бөледі, буған көңіл бөлгенде империалистердің 
буржуазиіялық ултшылдықты отар елдердегі аса маңызды 
идеологиялық қурал ретінде пайдаланатынын ескереді.

Империализм халыктардың арасына жік салуды еңбекші- 
лердің интернацисналдық бірлігіне қарсы қоюға тырысады. 
Алаііда азаттық қозғалыска басшылык ету баянды түрдс 
жумысшы табының колына көшкен кезде, ултшылдық кедер- 
гілср империализма карсы күрестің дамуына бөгет жасай- 
тын күш болудан калатынын тәжрибе көрсетіп отыр. Малайя- 
дағы күрес буған дәлел. Соғыска дейін ағылшын империализ- 
мі Малайяда бірыңғай үш улттық топтың: малайя, қытай жә- 
не ішдиялық топгардың болуын өзі үшін неғурлым тиімді 
пайдаланып келді. Бул топтар Британия империализмінің ай- 
дап салуымен өзара үнемі жауласып келді. Дүниежүзілік 
скіпші соғыс дәуірінде, жапон империализміне карсы күрес- 
тіц барысында, Малайяда бул күреске басшылык, жумысшы 
табының астыртын унымдарының колына көшкен кезде, үш 
улттык топ — маланялыктар, ішдустар және қытайлар ара- 
-.•ы::да тыгыз ынтымақ орнатылды. Соғыстан кейін Малайя- 
дагы коммунистер бастаған үш кәсіподақтық орталық Ма
лайя еңбекшілерін империалистерге қарсы топтастырушы 
біртутас күш ретінде қыймыл жасай бастады. Малайядағы 
улт-азаттык қозғалыска басшылык ету жумысшы табының 
долина көшуі нәтижесінде империалистердің бурынғы, ма- 
лайя.лықтардың, қытайлардың және индустардың улт аразды- 
Еышін пайдалану әдісі іске аспай қалды.

* % *
Улт-азаттык күреске жумысшы табы басшылык, етіп отыр- 

гаи тәуелді және отар елдерде бул күрес халыктық демокра
тия жолындағы күреске сөзсіз уласуда.

Солгүстік Кореяда және Қытай Халық Республикасының 
азат етілген жерлерінің едәуірінде бул күрес зор табыстар- 
га жетті. Нактылы өкімет билігінін халык колына шшуін 
камтамасыз ететін шаралар жүргізілді, помещиктердің мал- 
му.чкі халык пайдасына алынды, «жергілікті» капиталист 
капаушылық мыктап тежелді, империалистік езушілік жойыл- 
ды. Кореяның солтүстік бөлегінде жаңа халык-демократия- 
лық өкімет «халык букарасының қолдауына сүйене отырып, 
мейлінше қысқа мерзімде, буржуазиялық демокрагияның қо-
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лынан келмейтін прогрестік демократиялық өзгерістер жа- 
сады».8

Империализмге қарсы күрестің, империализмге қарсы 
ақырғы шекке дейін күресуге әзір турған таптардың мүдделе- 
ріне сай келетін жаңа, халыктық демократия жолыидағы кү- 
реске уласатын жалпы бейімділігі бар екенін Вьетнамнын, 
Индияның, Бирманың, Филиппинніқ, Индонезияиың тәжрибесі 
керсетіп отыр. Тәуелді жәпе отар елдердің көпшілігі империа
лизм системасынан тек халықтық демокартия принциптерінін 
мерейі үстем болуы негізінде ғана толык. кутыла алады. Му- 
ның өзінен: бурынғы отар және тәуелді елдердің шын мәні- 
сіндегі улттық тәуелсіздігін тек ©кімет билігін халық колына 
беру жолымен қамтамасыз етуге болады деген қортынды 
туады.

Улт-азаттық қозғалысты формальдык, буржуазиялық де- 
мократияның тар шеңберінен шығармай тежеу әрекеті импе
риалисту үстемдіктің сакталуына және нығаюына әкеліп сок- 
пай қоймайтынын фактілер көрсетіп отыр. Муның себебі — 
бул ретте үстем болуға дәмеленетін улттық буржуазия халық 
буқарасының революциялық белсенділігін матап, әдейі бөгет 
жасап кана коймай, оның үстіне империализммен «іскерлік 
ынтымак» жасауға умтылады. Қыйыр Шығыстағы, сол сыяк- 
ты Таяу Шығыстағы көптеген отар және тәуелді елдерде со- 
ғыстан кейінгі дамудық барысы муны дәлелдеп отыр.

Отарлық канаушылықтық сырткы формалары әртүрлі бо
луы мүмкін. Отарлық жағдай, яғни пмпериализмнің отар ел- 
ді еқ алдымен экономика жағынан кулдықка салуы формаль
дык тең праволылықпен немесе тіпті «тәуелсіздікпен» әбден 
сыйысады. Көп уақытта формальды мемлекеттік еріктілік тек 
іс жүзінде отарлық қулдықты бүркейді, өйткені, бул кулдық- 
тың мазмуны — империализмнің бул елдіқ экономикалық да- 
муын әдейі кідіртуі оны метрополияның аграрлык-шикі зат- 
тық шылауы қалпында сақтауы өзгермейінше қалып қояды.

Англияның Бирмаға формальдык «тәуелсіздік» беруі бу
ран айкын дәлел. 1948 жылғы Англия-Бирма шарты Бирмаға 
«тәуелсіздік» берілетінін айтады, бірақ мунымен бірге Бирма 
армиясын ағылшын офицерлерінің үйретуін, Бирмаға карағак 
жерде Англияның соғыс миссияларының болуын, Бирма же- 
ріндегі аэродромдардың кызметін Англиямен «бірігіп» атка- 
руды, оларды Англиямен бірігіп пайдалануды және баска

8 А. А. Ж д а н о в .  Халықаралық жағдай туралы. «Правда», 
22/X 1947 ж.
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еондайларды көздейді. Англия өзінің Бирмадагы аса ма- 
цызды экономикалық позицняларын сақтайды.

Епрмада улт-азагтық қозғалысына басшылықтың табан- 
сыз, гурлаусыз усақ буржуазнялық элементтердің қолына 
уакытша көшуі Бирмаға формальдык, дерексіз «тәуелсіздік» 
Псрілуіне алдын ала елеулі жағдай туғызғанын атап көрсету 
қаф т. Рефор.машылдық жолға түсу, ағылшын империализмі- 
г;о рсы күрестің дәйекті, шешуші түрлерінен бастарту нак 
осыдан туды. Мунық өзі халық буқарасыиың революциялык 
оелсонділігін бөгеугс және күшпен басуға әкеп сокты. Муның 
лл, империализммен ымыраласу түрінде, оның алдында гізе 

бугуғе әкеп соқты. Бирмада пмперпалистік мүдделерді қор- 
ғауға тиісті буржуазиялық — «демократиялық» тәртіптің ор- 
натылуы бул тізе бүгудің бүркеншігі болды.

Бнрманы отардан әуелі доминионға, онан кейін ағылшьш 
импсриалнзміне тиімді шарттармен «тәуелсіз» республикаға 
айігалдыру жөніндегі бул әрекеттің бәрі усақ буржуазиялык. 
пеформашыл ултшылдық уйымдардық улт-азаттық ісін кор- 
і ;:Гі алмайтынын көрсетеді. Булар отар және тәуелді елдер 
халылтарынық империалист!к кулдыкка қарсы күресіне ой- 
дап.уіай басшылык етілуін камтамасыз ете алмаііды. Олар- 
дыіі. жолы сөзсіз тізе бүгушіліккс әкеп соғады.

Біірманьщ «тәуелсіз» ел деп жарияланғанына жарты жыл 
то.тмай турып-ак, омдағы өзгерістсрдің болымсыздығына бул 
еддің халық буқарасының көзі жетті.

Лгылшындардьщ меншігіндегі кзсіп орындарында, рудник- 
тнід , плантацняларда айуандық қанаушылықтың онан әрі 
ул і) беруі, «сслшыл» үкіметтің шетелдік империалистерге 
жагымпаздануы, Англиянық соғыс базаларынық сақталуы, 
сргуілге қатнасканы үшін жумксшыларды қудалау, комму- 
ннм.рді жазаға кесу—осының бәрі халықтың шыдамын та-
У ЫС.'П »1.

J648 жылы басталған және елдің едәуір бөлегіне тарал- 
тнт үлкеи көтеріліс, ағылшын империализмінің кол жаулы- 
гы — «социалист» мишістрлердің, отар елдегі буржуазиялык 
«демократизм» итаршыларынық әрекетіне халык бука расы- 
пыц кайтарған жауабы болды. Қарендердің улттық қозғалы- 
сын демократнялык күштерге карсы пайдаланбақ болған им- 
нсрпалистсрдіц әрексті түкке аспай калды. Бирмадағы импе
рии,’імзмгс қарсы майдан кеңейе түсті. Бирмада улт-азаттық 
күрссініц кәзір улғайғандығы сонша — муның өзі бүкіл импе
риал истік майданды қатты сасгырып отыр.

Бір кезде, Бирманық «тәжрибесіне» суйеніп, ағылшын им-
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периалистері: Британия империясындағы отарларда демокра- 
тизмнің бастамалары үнемі және «бөгетсіз жетіліп келеді» деп 
көрсетуге тырысты. Империализмніқ лейборист итаршылары 
біржолата «жетілген» отарларға Англия толық бостандық 
береді дегенді дәріптеді. Шынында американ империалистері 
сыяқты, ағылшын нмпери а листер і де, империализмге карсы 
буқаралық улт-азаттық қозғалыстың берекесін кетіру мақса- 
тымен, тәуелді елдерде формальдық, буржуазиялық демокра- 
тизмнің кеселдерін таратады. Тәуелді елдер мен отар елдер- 
дегі буржуазиялық жалған демократияның томаға туйықты- 
лығын және боямашылдығын империалистер және олардын 
агенттері улт-азаттық қозғалысты қарусыздандырудын. жо- 
лы ретінде, бул қозғалысты пмпериалистерге қауыпсыз ре- 
формашылдық жолға көшірудің қуралы ретінде пайдалануға 
тырысады.

Бірақ Бирманың «тәжрибесі» бул жол империалистерге 
қауыпсыз емес екенін көрсетіп отыр. Халық буқарасы импе- 
риалистік әдіс-айланың өтірігін әшкерелейді, олар буржуазия- 
лык республика жалауын бетке устайтын жалған «тәуелсіздік- 
ті» ^алап етпепді, шын мәнісіндегі азаттық үшін күреседі.

Улт-азаттық жолындағы күрес демократпялық өзгерістер 
үшін күрес жүргізумен уштаскан күнде ғана, тек формальдык 
«тәуелсіздік» пен формальдык-заңдылық «бостандықтар» үшін 
ғана емес, шын мәнісіндегі демократия үшін, халыққа керек- 
ті демократия үшін күрес жүргізілгенде ғана ойдағыдай та- 
бысты болады. Мунын өзі улт-азаттык козғалыстағы аван- 
гардтық, басшылық рольдіи жумысшы табы қолына, онық 
коммунист партнялары колына көшуіне тығыз байланысты, 
өйткені халыктың негізгі букарасын — еңбекшілерді — шетел- 
дік империалистердің, помещиктердіц езушілігінен азат ету 
күресін буржуазия емес, тек жумысшы табы ғана дәйектілік- 
пен жүргізе алады.

Эрине, Шығыста, отар жэне жартылай отар елдерде импе- 
риалистік куштерге карсы улттық майдан Батыстағыдан ана- 
ғурлым кең болуы мүмкін. Бул майдан, базарға метрополия 
товарларыньщ толып кетуі нэтижесінде жергілікті өнеркәсіп- 
тік күйзелуінен зыян көретін буржуазияның топтарын сөзсіз 
камтый алады. Алайда бул майданның негізі европалык елдер- 
дегідей. Бул негіз — жумысшы табы басшылық ететін еңбек- 
шілер таптарының — жумысшы табының, шаруалардың, кала- 
лык усақ буржуазиянық одағы.

Шығыстағы жаңа, халықтық демократия жолындағы кү- 
рестің де отар елдердің өзіне тән сыпатын көрсететін айырық-
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шылык белгілері бар. Әңгіме отар жэне жартылай отар елдер 
туралы болып отырғандықтан, олардағы халық-демократия 
өкіметі алдына, еңалдымен шешуді керек кылатын буржуазия- 
лық-демократиялық міндеттер анағурлым зор көлемде койы- 
лады. Демек, отар және тәуелді елдерде халықтық демократия- 
ның жецісі социалистік' міндетгерді, Европадағы халыктық де
мократия елдеріидегідей көлемде тез шеше алмайды, өйткені, 
бул елдердід экономикалық мешеулігі олардың отарлық халі- 
нің тікелей нәтижесі болып табылады.

Шығыстағы халыктық демократияның Орталык және Шы- 
ғыс Европа елдеріндегі халықтық демократиядан еқ үлкен өз- 
гешелігі осында.

Отар және тәуелді елдердегі халықтык демократия үшін 
күрес, өзіне тән неше алуан сыпаты бар отарлық революция- 
ның ерекше формасы болып табылады. Алайда жаңа, сапасы 
жағынан неғурлым жоғары түрде отарлық революция жасауға 
мүмкіндік болуы капитализмнің жалпы дағдарысыньщ ерекше 
шиеленіскендігін дәлелдейді. Империализмге және феодализм- 
ге қарсы улт-азаттык, күрестен туатын шығыстағы халықтык. 
демократиялык, курылыс, империализм алға бастырмай әдейі 
бөгет жасап келген елдердің мәдени-экономикалық мешеулігін 
тек жойып қана коймайды. Бул курылыс мунымен бірге ол еп- 
дердің социализм жолымен онан эрі ілгерілеп өркендеуіне ал- 
дын ала жағдай туғызады.

Совет Одағына сүйену, демократизм мен социализмнің ку- 
атты лагерінің қолдауы, дүниежүзілік көлемде демократия жэ
не империализм күштерінің жалпы ара салмағы, Европадағы- 
дай ол елдердің де осылайша өркендеуіне мүмкіншілік туры- 
зады.

* * *

Отар және жартылай отар елдерде улт-азаттык қозғалысы- 
ның бас жауы — агрессиялық американ империализм!.

Дүниежүзілік екінші соғыстыц аякталуы демократия күш- 
терінің нығаюына ғана емес, онымен бірге реакция күштерініқ, 
демократияға карсы лагерьді бастаушы американ империа- 
лизмінің төңірегіне жыйналуына әкеліп сокты. Соғыста байыған- 
Американың капиталистік монополиялары, кандай да болса 
кылмыстар істеуден тартынбай, өздерінің шектен тыс пайда- 
сын сақтауға және онан әрі көбейтуге жол іздеуде. «Дүниежү- 
зілік үстемдік» орнатудың гитлерлік жоспарларын Америка- 
ның финанстык шоңжарлары толығынан өздеріне мура етіп 
алды. Милитаризм американ саясатының неғурлым белсенді.
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күшіне айналуда. Американ империализм! халықтық демокра- 
тиялык күштердің қандай да болса белсенділігін жаныштауға 
тікелей бағыт устап, халықаралық жандарм ретінде ашықтан- 
ашық майданға шығуда.

Американың империалистері отар және жартылай отарел- 
дердегі халық буқарасының өскен саяси белсенділігін — дүние- 
жүзілік үстемдік орнатуды көздейтін өздерінің авантюристік 
жоспарларын жүзеге асыруға зор кедергі деп таныйды. Сон- 
дықтан АҚШ империализм! отарлы мемлекеттердің жетекшісі 
болуға, сөйтіп барлық тәуелді және отар елдер халыктарынын. 
улт-азаттық қозғалысына қарсы жорықты бастауға дәме- 
ленеді.

АҚШ-тың Оңтүстік Кореядағы отаршылдық саясаты амери- 
кан империализмінің халықтардың улт-азаттық куресіне көз- 
карасын айқын көрсетеді. Американ империализм! Солтүстік. 
және Оңтүстік' Кореяныц біртутас тәуелсіз халықтық-демокра- 
тиялық мемлекет болып бірігуіне бөгет жасап, корей халқынын 
өзінің улттык, арманын жүзеге асыруын бөгеуге тырысып да
на қоймай, оның үстіне американ әскерлерінің корғауындағы 
Ли Сын Манның жартылай отарлық колжаулык тәртібін ар- 
сыздықпен корейлерге ықтыярсыз таңуға тырысады.

Филиппинге жалған «тәуелсіздік» бергенде американдар 
мунымен бірге жергілікті үкіметтің қурамына қаныпезер реак- 
цияшылдар мен коллаборационистерді усынды. Американың 
Филиппиндегі әскери өкімет орындары өздерінің койған итар- 
шыларынын шаруалар козғалысын н<әне жапон басқыншыла- 
рына карсы күреске каһармандықпен катыскан партизан от- 
рядтарын қанқак.сатуына көмектесуге барлық күшін аянбай 
жумсауда.

Американ империализмінің соғыстан кейін Қытайда жүргіз- 
ген барлык әрекеті АҚШ-тың онда интервенция саясатын жүр- 
гізгенін, қытай халкының демократиялыд қозғалысын туншық- 
тыруға, американдардың буйрыктарын екі етпей орындайтын 
Гоминданның реакцияшыл тобын Қытайда өкімет басында сақ- 
тауға барынша тырысқанын дәлелдейді.

Америка монополияларының агрессиялық жоспарлары олар- 
ды, АКШ-ка тікелей бағынышты, сол сыякты маршалданды- 
рылған елдердің (Англияның, Францияның, Голландияның, 
Бельгияның) карамағындағы отарлардың адам және материал 
қорларын үдемелі түрде, жырткыштыкпен пайдалануға айдап 
салады. Агрессия жоспарларына, яғни дүниежүзілік үстемдік 
орнату, бүкіл адам затты езу жоспарларына бағынышты АҚШ- 
тың отаршылдық саясаты соғысқа керекті шикі өнімді шығару-
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ды монополиялау, әртүрлі соғыс курылысы орындарында ар-
зан немесе тегін жумысшы күшін қанауға мүмкіншілік алу 
мақсатымен бөтен елдердің жерлерінің көбінде американдар- 
дың бақылауын орнатуды көздейді.

Дүниежүзілік екінші соғыс кезінде американдардық наси- 
хаты американ саясатыныц қайдағы жок. прогресшілдік мак,- 
саттарын дәріптеуге көп көціл бөлді,— американдардын. сая- 
саты барлық жерде демократиялық принциптерді қолдауға ты- 
рысады, деп, оның ішінде тәуелді жәие отар елдердің азаттык 
алуыиа көмектесуге тырысады, деп көрсетпек болды. АҚШ-тың 
әрекеті бул наспхаттың жалғандығын көрсетті; бул насихат 
Гитлерге қарсы одаққа қатысқан империалистік мемлекеттер 
тобында дүние жүзін қайта бөлу үшін іс жүзінде жүргізілген 
күресті бүркеуге қызмет етті жәгіе американ монополиялары- 
нық отар елдер мен тәуелді елдердегі агенттеріне бүркеншік 
болды. Алайда Американ империалистері отар елдердің ха- 
лықтарына демогогтік «уәделер» беруден кәзірде де бастарт- 
пайды.

Дүниежүзілік бірінші соғыстан кейін Американық империа- 
листік саясатшыларынын, отарларды бөлгіштеуді бүркеу мак,- 
сатымен «мандат» деген атауды ойлап шығарғаны сыяқты, дү- 
ниежүзілік екінші соғыстан кейін де АҚШ Біріккен Улттар 
Уйымының уставында белгіленген «камқорлық» тәртібін екі- 
жүзділікпен пайдаланады. Муны пайдаланғанда олар уставтың 
принциптерін бурмалап, империалистік мемлекеттердің отар 
және жартылай отар елдердегі өрескел отаршылдық практи- 
касын бүркеу және ақтау мақсатын көздейді. Президент 
Трумэн усыпған «артта қалған елдердің экономикасын өркен- 
дету» ісіне американдық «көмек» дейтін екіжүзділік жоспар- 
лар да АҚШ-тың отарлардағы жырткыштык әрекеттерін бүр- 
кеуге арналған.

Алаііда практика Амернканың демогогтік уәделерінің жал- 
ғандығын әшкерелеп отыр. АҚШ-тың соғыстан кейінгі саяса- 
ты қандай турде жүргізілсе де,— жаңа соғыеты әзірлеу, отар 
елдердің жерін басып алу, өрескел милитаризм, реакдияшыл 
күштерді қолдау, ерікті халықтарды жаныштау, оларды импе- 
риалистердің қанаушылығыиа түсіру саясаты болып отыр. 
АҚШ-тың соғыстан кейінгі отаршылық саясаты, қазірдің өзін- 
де Солтүстік Америка монополпяларының қорығына айналдыр- 
ған Батые жарты шарында ғана емес, Азияда да отар және 
тәуелді елдер халықтары арасында Американ империализміне 
қарсы өшпенділіктің урығын шашты.
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Соқғы жылдардың тарихи тәжрибесі отар елдердегі улт- 
азаттық күрестің метрополиядағы жумысшы табының күресі- 
мен және демократия, социализм жолындағы жалпы күреспен 
тығыз байланыстылығыи дэлелдеді. Ленинизм империалиста 
езушілікке қарсы бағытгалған, барлық елдер және барлық 
халықтар енбекшілерінің ортақ жауы — империализмді қула- 
туға бағытталған улт-азаттық қозғалыстардағы революция- 
лық мүмкіншіліктерді ашып көрсетті.

Улы Октябрь социалнстік революцпясы және Совет мемле- 
кетінің қурылуы улт-азаттык. күрестің жалпы улғаюына көмек- 
тескен аса маңызды күш болды.

Сталин жолдас, езілген елдерге пролетариатпен одақтасып 
жүргізілетін отарлық революциялардыц жаңа дәуірін баста- 
ған Октябрь революциясы отар және жартылай отар елдерде- 
гі пролетарнаттың басшылығымен жүргізілегін азаттық рево- 
люциялардың заманын бастағанын айтты.9

ССРО-да лениндік-сталиндік улт саясатын жүзеге асыру- 
дың 30 жылдан астам уақыт бойындағы тарихи тәжрибесі отар 
елдерде болып жатқаң өзгерістерге эсер ету жағынан тарихи 
аса зор маңыз алады.

Сталин жолдас өзінің улт мәселесі туралы классиктік еңбе- 
гінде (1913 жылы) «Россия Европа мен Азпяның аралығында 
орын алатындығын», сондықтан оның Азияны уйкысынан оя- 
татын күш ретіндегі ролі орасан зор екенін көрсетті. Мунықөзі 
революцпядан бурынғы Россия жайында айтылған еді.

Кәзір, Россия бүкіл дүние жүзініц халықтарына социализм 
жолын көрсетіп отырғанда, коммунизм негізін қалаушылардың 
теориялық қағидалары жүзеге асырылып, іс жүзінде ыспаг- 
талып отырғанда, оның маңызы қандай десеңізші!

Жуықта өткен уақыттың өзінде саяси және экономикалык 
мешеуліктің үлгісі болған ел — Монғол Халык Республикасын- 
да бесжылдық жоспар негізінде жумысшы табының және ин- 
теллигенциянық қурылуы, елдіц мәдениетін және экономика- 
сын бурын-соңды болып көрмеген дәрежеде өркендету прог- 
раммасын жүзеге асыруға кірісу, муиың өзі — ССРО-дағы же- 
қімпаз коммунизм қурылысынық Шығыс елдеріне улы әсерін 
дәлелдейтін көп факДілердің бірі ғана.

Сол сыяқты мунық өзі капитализмнің жалпы дағдарысын

0 И. В. С т а л и н .  Шығармалар, 10 том, 243-бет.
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күшейте түседі, отарлық системаның дағдарысын шиеленістіре 
түседі және бүкіл ртарлық дүниеде империалиста езушіліктін, 
жойылуын жақындата түседі.

* * *

ССРО-ның бүкіл дүниежүзілік-тарихи жеңістері, улттық 
немесе нәсілдік езушілікті және таптық қанаушылықты білмей- 
тін социалистік қоғам орнаткан улы мемлекеттің үлгісі отар 
және жартылай отар елдердегі империализмге қарсы улт-азат- 
тық күрестің ойдағыдай жүргізілуіне дем беріп отырады.

Тәуелді және отар елдердегі улт-азаттык. қозғалыс Совет 
Одағы бастаған демократиялық, антиимпериалистік лагерьге 
қосылуда. Отар және жартылай отар ел халықтарынық күре- 
сіндегі табыстарын ССРО-ның куатының өсуінен, демократия- 
ның және социализмнің империализмге қарсы лагерінің нығаю- 
ынан айырып қарауға болмайды. «Өздерін империалистік 
кулдық камытынан кутқаратын улт азаттығы үшін күресуші 
отар және тәуелді елдер жөыінде ССРО және жаңа демократия 
елдері оларды үнемі қолдау саясатын жүргізіп келеді».10

ССРО-ның идеялық-саяси қолдауы арқасында, демократия- 
ның және социализмнін. қуатты лагерінің қолдауы аркасында 
отар елдердегі күрес табысты болады. Муның өзі дүниежүзілік 
екінші соғыстан кейінгі улт-отарлық күрестің бүкіл дамуын бел- 
гілейді, капитализмнің жалпы дағдарысының онан әрі күшеюі- 
не себеп болады.

Қытайда халыкдық демократиянық жеңуі, Корей Халык 
Демократиялық республикасының табыстары, Вьетнамда, Ма- 
лайяда, Индонезияда, Бирмада және Шығыстың басқа елдерін- 
де күрестің шиеленісуі отарлық системаның күйрейтін кезі жа- 
қындап келе жатканын дәлелдейді. Күні кеше ғана империа- 
лизмнің кулы болған отар елдердегі миллиардтаған букараның 
азаттық күресінің жеңіспен аяқталуы империалист езушілік- 
тід бүкіл системасына аса ауыр соққы болып тиді, муның өзі 
тарихи маңызына баға жетпейтін соққы болды.

10 Г. М. М а л е н к о в .  Кейбір компартиялар уәкілдерінің Польшада-
ғы информациялық кеңесінде сөйлеген сөзі. 1947 жыл, 153-бет.
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ЖАРТЫЛАЙ ОТАРДАН ХАЛЫҚТЫҚ ДЕМОКРАТИЯҒА

Бүкіл Қытай халықтарының. ерікті тілегін алғаш рет көр- 
сеткен Халықтық саяси консультациялық конференцияда 1949 
жылғы 1 октябрьде жарияланған Қытай Халық Республика- 
сының курылуы үздік шыққан тарихи оқыйға болды. Аіуның 
өзі қытай халқының улт-азаттық және демократия жолында- 
ғы, узаққа созылған каһармандық күресінің жеңіспен аякта- 
луы болды, шетелдік капитал жыртқыштарынық Қытайды жүз 
жылдан астам уақыт бойына билеп-төстеуін біржолата жойды.

475 миллиондай халкы және 10 миллион шаршыкилометр 
жері бар жер жүзіндегі ең үлкен елдердің бірі Қытай дүние- 
жүзілік екінші соғыстың карсанында жартылай отар ел еді. 
Формальдық жағынан тэуелсіз мемлекет бола турса да, Қы- 
тай экономика жағынан үш үлкен империалпстік мемлекетке 
— Англияға, АҚШ-қа және Жапонияға тәуелді болып келді; 
ол мемлекеттер бул орасан бай елдің адам және табиғат қор- 
ларын емін-еркін пайдалану «правосы» үшін, оны өзінің ота- 
рына айналдыру үшін өзара және басқа империалистік елдер- 
мш арпалысқан катты күрес жүргізіп келді.

1927 жылы, Қытайдағы жағдайды белгілейтін негізгі фак- 
торлардың бірі ретінде, «Қытайдың жартылай отарлық жағ- 
дайын және империализмнің финанстық-экономикалық үстем- 
дігін»1 көрсеткен Сталин жолдастың сөздері 1937 жылы да, 
Жапония Солтүстік және Орталық Қытайға басып кірген кез- 
де, өзінің маңызын толық сақтады.

Пролетариат бастаған кытай халқының алдықғы қатарлы 
топтары коммунист партиясының басшылығымен бул 10 жыл 
бойына империализмнің және ішкі реакцияның біріккен күш- 
теріне қарсы қаһармандык күрес жүргізді, бірақ бул күрес 
Қытайда империализм үстемдігін қулата алмады.

1 И.  В. С т а л и н .  Шығармалар, 9 том, казакшасы, 244-бет. J
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1937 жылы «...Қытайдағы өнеркәсіптің негізгі желілері—- 
теыір жолдар, фабрикалар мөн заводтар, көндер, баіжтер т. 
б.»2 шетелдік империалистердің қолында қалып келді. 1842 
жылдан бастап Қытайға қарсы сан рет жүргізілген басқын- 
шылық соғыстардың жәие «экспедициялардың» көмегімен К,ы- 
тайдан күшпен тартып алынған және толып жатқан теңсіздік 
шарттар бойынша баянды етілген «договорлық праволар» дей- 
тінді шетелдік империалистер бурынғысынша өздерінің үстем- 
дігін нығайтуға және улғайтуға кедінен пайдаланып келді. 
Бул «договорлық праволар» жалға алу сылтауымен Қытай же- 
рінің бір бөлегін тікелей басып алудан тыс, шетелдік өкімет 
орындарыньщ бақылауьшдағы толып жатқан сеттельмөнттер 
мен концессияларды, шетел адамдарының Қытай заңдарына 
бағынбау правосын, Қытайдың ішкі сулары ме» өзөндеріндв 
лсүзу правосын, Қытайдың көптеген порттарын шетелдік сау- 
даныд еркін жүргізілуіне және шетелдік кемелердің кіруіне 
ашық устау правосын, Қытайда шетелдік әскерлөр жәініе со
тые кемелері болуы правосын, Қытайдың мемлекеттік кірісте- 
рін бақылау правосын қамтыды.

Бірақ империализм дәуірінде Қытайда шетелдіктердің үс- 
темдігін қамтамасыз етуге келгенде, енді «договорлық право- 
лардан» гөрі, Қытайдың экономіжасында империалистөр ба
сып алған нақтылы позидиялары негізгі роль атқарды.

Кейіннен, осы позицияларға сүйене отырып, империалис- 
тік мемлекеттер, улт-азаттык. қозғалыстыд дүміпуімен • жәнв 
Қытайдағы реакцняшыл Гоминдан диктатурасын қолдау мак- 
сатымен, оқтын-оқтью белгілі бір договорлык, праволардан 
бас тартуға «ризалық беріп» тө келді, бірақ мунда өздерінің 
Қытайдағы үстемдігіне көп зыян келтірген жоқ.

Имперпалистердід экономикалык, позициялары еқалдымен 
Қытай экономпкасының негізгі түйінді салаларындағы — сырт- 
кы саудадағы, финанстағы, транспорттағы және фабрика-за- 
водтық өнеркәсіптегі өздерінің бурынғы монополиялық жағ- 
дайға негізделді.

ҚЬЗТАИДАҒЫ УЛТ-АЗАТТЫҚ ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ СЫПАТЫ 
ЖӘНЕ ОҒАН ОКТЯБРЬ РЕВОЛЮЦИЯСЫНЫН, ӘСЕРІ

'■ Империализм өзінің Қытайдағы үстөмдігін, шетелдік капи
тал мен Қытай базары арасындағы делдалдық етуші компра- 
дорлық буржуазияға сүйену арқылы және Қытайдағы эконо-

5 И. В. С т а л и н. Шығармалар, 8 том, қазақшасы 397-бет.
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микалық және саяси өкіметті билөп-төстеп, феодалдық-орта 
ғасырлық әдістердің көмегімен еңбөкшілерді қанайтын жар
тылай феодалдық таптар мен жіктерге—помещиктерге, сауда 
өсімқорлық буржуазияға, әскери және әскери емес бюрокра- 
тияға сүйөну арқылы жүзеге асырды. )

Сталин жолдас сауда капиталының өмір сүруімен ерекше 
уштасқан бул помещиктер мен бюрократияның өкіметін—• фео- 
далдық қалдықтар деп сыпаттай келіп, булар Қытайдағы езу- 
шіліктің басьш күші екешщ Қытайдағы буржуазиялық-демок- 
ратиялық революциянық негізі және мазмуны болып отырған 
аграрлық революция нақ осыларға қарсы бағытталғанын көр- 
сетті.у

? «Егөрде бірсьшыра аудандарда шаруалардың табысының 
70v проценті жентриге, помещикке кететін болса, егерде по
мещик эікашмика саласында да, әкімшілік және сот саласын- 
да да іс жүзіндегі өніметпөн пайдаланып отырса, егерде бір- 
сыпыра провинцияларда әлі осы уақытқа дейін әйелдер мен 
балаларды сатып алу, сатушылық орын алый отырса, — онда 
осы ортағасырлық жағдайдағы үстем күш сауда капиталының 
күшімен езгеше түрде уштасып отырған феодалдық қалдық- 
тардың күші, помещиктердің күші, әскери және әскери емес 
помещиктік бюрократияның күші болып табылады»3.

«Феодалдық қалдықтар өзінің барлық милитаристік-бюро- 
краттық кондырадасымен бірге Қытайдағы езушіліктің негізгі 
формасы болып табылатындықтан,— нақ солай болғандықтан 
Қытай кәзір өзінің күші мен қулаш сермеуі жағынан аса улы 
аграрлық революцияны бастан кешіріп жатыр»4.

Қытайдағы феодалдық қалдықтардың күші, бул қалдық- 
тардың турақтылығы едәуір дәрежеде мынада: «Империализм 
Қытайдағы өзінің барлык финанс және соғыс қуатымен фео- 
далдық қалдықтарды, оның барлық бюрократтық-мшштарие- 
тік қондырмасын қолдап, дем беріп, өсіріп, сүрлеп сақтап»5 
отырғандығында.

Еңбекшілерді бірігіп қанау негізінде жартылай отарлық 
және жартылай феодалдық езушіліктің бул уштасып келуі, 
империализм мен помещпктік-буржуазиялық милитаристік жо- 
ғарғы топ мүдделерінің аркауласуы—Қытайдың өзіне тән ерек- 
шеліктерінің бірі. Бул ерекшелік қытай халқының улт-азат- 
тық күресінің сыпатын, бағытын және кезеқдерін едәуір дәре- * *

* И. В. С т а л и н .  Шығармалар, 9 том, қазақшасы, 266-бет.
* Сонда, қазакшасы, 316-бет.
* Сонда, қазақшасы, 316-бет.
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жеде алдын ала белгіледі; сейтіп, бул курес бірден-ак езуші- 
ліктің екі бірдей түріне—империалистік және феодалдық езуші- 
лікке карсы бағытталды.і Сталин жолдас муның өзі Қытай 
революциясыныц аса мақызды ерекшелігі екенін атап көр- 
сетті.

Улы Октябрь социалистік революциясы және бул револю
ция орнатқан жумысшылар мен шаруалар мемлекеті — Совет 
Одағы, бүкіл-дүние жүзіндегідей, Қытайдағы улт-азаттык қоз- 
ғалысының дамуына орасан зор, шешуші эсер етгі.

1 Октябрь революциясы империализмнің Қытайды айнала 
курсап алған шынжырын үзді, қытай еңбекшілерш рухтанды- 
рып, империализмге карсы күреске жумылдырды және, ССРО- 
ның оларға көм.ектесуін, моральдык жағынан мейлінше кол- 
дауын қамтамасыз етіп қана коймай, сонымен кабат орыс 
пролетариатының және оның партиясыньщ мейлінше мол ре- 
волюциялык тәжрибесімен таныстырды.і Сталин жолдас бул 
жағдайлардың бәрін, Қытайдағы революцияның дамуьгаа же- 
нілдік келтірген негізгі фактілердің бірі ретінде талай рет 
атап көрсетті.6

Мао Цзе-дун Кытай коммунист партиясьшын, өмір сүруініқ
28 жылдығына арналған макаласында тек Октябрь револю
циясы аркасында ғана «кытайлар маркснзм-ленинизмнің жал- 
пы журтка бірдей ақиқатын тапқаньш...» жазды.

«Октябрь революциясына дейін,— деп жазды ол,— кы
тайлар Ленин мен Сталпнді білмегені былай турсын, олар 
Маркс пен Энгельсті де білмейтін. Октябрь революциясыныц 
зенбірек дауысы біздерге марксизм-лөшшизмді жеткізді. Ок
тябрь революциясы дүние жүзінің және Қытайдық прогресшіл- 
деріне, елдіқ тағдырын белгілеу және вздерінің проблемала- 
рын кайта карау үшін, пролетарлык дүние тану көзкарасын 
колдануға көмектесті. Орыстардың жольшен алға басу — ко- 
ртынды осы болды».7

ПРОЛЕТАРИАТТЫҢ ДАМУЫ ЖӘНЕ УЛТ-АЗАТТЫҚ 
КҮРЕСТЕ ТАП КҮШТЕРІНІҚ БӨЛІНУІ

Қытайдың өнеркәсібінің дамуы, біржактылык сыпат алып, 
елдін, империализмге тәуелділігін турақтандырғанына кара- 
мастан, мьшаған әкеліп сокты: дүниежүзілік бірінші соғыстая

6 И. В. С т а л и н .  Шығармалар, 8 том, 336-бет. 9-том, 221-бет.
7 М а о  Ц з е-д у н. Халыктык демократия диктатурасы туралы «Пра»- 

да», 6/VII 1949 ж.
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кейін, феодалдық Қытайдаы қалған негізгі екі таппсн, — ша- 
руалармеи және памещиктермен катар, пролетариат және улт 
буржуазиясы зор экономнкалық және саясц роль атқара бас- 
тады.

Өнеркәсіп пролетариаты, санының аздығына қарамастан, 
Улы Октябрь социалистік революциясының және шетелдік ка- 
питалға қарсы таптық урыстардын. революцияшылдандырушы 
әсертаеи, тез арада уйымдасты. Пролетарпаттың алдыңғы қа- 
тарлы бөлегі Қытай коммунист партпясын курды; бул партия 
кытай еңбекшілерінің шетелдік империализмге жәпе ішкі реак- 
цияға қарсы улт-азаттык күресіне басшылық етті. Берік кәсіп- 
одақ уйымдары — тап күресі позидиясындағы Бүкілқытанлык 
еңбек федерациясы және өндірістік кәсіподақтар курылды.

Қытай пролетариаты өзінің революцняшылдығы, саналы- 
лығы және уйымшылдығы арқасында, қала кедейлерімен ша- 
руалар арасында орасан зор бедел алды, сонымеи 1919 жыл- 
дан бастап империализмге қарсы козғалыстың алдыдғы қата- 
рыида майданға шықты, ал 1925—1927 жылдардағы рево
люция дәуірінде оның басшы күші болды.

«Қытай жумысшыларының Шаихайда және Гонконгте бол- 
ған саяси ереүілдері (1925 жылғы июнь—сентябрь) қытай хал- 
қының шетел империалистеріне қарсы азаттық күресінде өз- 
геріс кезеңін туғызды... Пролетарнаттың саяси бас көтеруі 
елдің барлық револіоцііялык-демократиялык, уііымдарыныц... 
бурынғыдан әрі дамып, нығаюына күшті түрткі болды.»8 Му- 
ның өзі Сталин жолдастың 1927 жылы «пролетарпаттың өсіп 
отырған революцпялық белсенділігі, еңбекшілердің мніллиоп- 
даған буқарасының арасында оның беделінің артуы»0 Қ ьі- 
тайдағы жағдайды белгілейтін негізгі фзктілердің бірі деп та- 
нуына дәлел болды.

Қытай буржуазнясы бірнеше жіктердеи куралды; бул жік- 
тер улт-азаттық күрестід алғашқы дәуірінде шетслдік импе
риализм -мен феодалдық реакция женінде әртүрлі көзқараста 
оолды.

Дүниежүзілік бірінші соғыстан кейін буржуазияның улт- 
тық өнеркәсіп өндірісімен байланысты жігінің маңызы ісү- 
шейді.

Империализммен тығыз байланысты компрадор буржуазия- 
дан өзгеше және помещиктермен тығыз байланысты жартылай 
феодалдық сауда-өсімкорлық буржуазиядан өзгеше өнеркәсіп-

3 - 9 6 0

3 И. В. С т а л и н .  Шығармалар, 10 том, қазақшасы 24-бст.
0 Сонда, 9 том, қазакшасы, 244-бе^х
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тік буржуазиями», мүдделеріне нмпермалистік езушілік белгілг 
дәрежеде зыянын тнгізіп отырады, өйткені империалистік езу- 
шілік улт өнсркәсібініц да.муын бөгсйді, буржуазияның улттык 
рынокты өзіне қаратып алуына кедсргі жасайды.

Бул жағдаГі улт-азаттық_қозғалысының белгілі бір кезеқін- 
де улт буржуазиясыныц бул қозғалыска қатысуына себеп 
болды. Муныц өзі, Ленпннін. және Сталпииіц улт-отарлық ре
волюция туралы ІЛІМ.ІНІҢ көроетіп отырғанындай, буржуазия- 
сы әрдайым контрреволюцпяшыл болатын империалистік ел- 
дерден өзгеше, отар және тәуелді елдердогі улт-азаттық қоз- 
ғалысыныц ереікшелігі болып табылады.

«Отар слдер мен тоуелді елдердегі революция — баска бір 
нәрсе, онда баска мемлекеттердің пмперііаліізмінің езушілігі 
революция факторларыныц бірі болып табылады, онда бул 
езушілік улт буржуазнясын да шарпымай қоймайды, онда улт 
буржуазиясы белгілі сатыда жоне белгілі мерзімге өз елініц 
империализмге қарсы революциялық қозғалысын колдай ала- 
ды, онда улттык момент азагтық жолындағы күрестің моменті 
ретінде революцияның факторы болып табылады».10

Бірак, улт-азаттық қозғалысы еңбекшілердің барған сайын 
кепшілік букарасын камтып, буржуазияның белгілі шарттарға 
көкуіи талап еткен сайьга, оныц таптық мүдделері улттық мүд- 
делерге кайшы келіп, ірі буржуазия, буқараныц мүдделері 
есебінөп имперпализм-мен және феодалдык-помещиктік реаіс- 
цпямен келісуге умтылады. Империализм дәуірінде қандай ел- 
дің болса да улттык, мүдделерініқ шьш қорғаушысы так про
летариат болып табылады.

Бул «улт буржуазпясыныц саясп әлсіздігі, оныц империа- 
лизмнен тәуелділігі, революцпялық козғалыстың кулаш жаю- 
ынан оныц коркуы»11 да, Сталии жолдастыц айтуынша, Қытан 
революциясының сыпатын белгілегөн жэне «пролетариаттыц 
гегемония ісін, пролетарлық партияның Қытай шаруаларына 
басшылық ету ісін»12 жеңілдететін негізгі фактілердің бірі бо- 
лып табылады.

Қытай халқыныц 80 процентінен артығы болып отырғаи 
және негізгі көпшілігініц жері жоқ шаруалары екі бірдей езу- 
шілікке ушырады — жерді жалға алудық капптализмге дейін- 
гі кіріптарлық тәртібі аркылы, өсімқорлық және альпм-салык; 
арқылы шаруаларды по.мещиктер, сауда-өсімқорлық капита-

10 И. В. С т а л и н ,  Шығармалар, 10 том, қазақшасы ] 2 - б е і .
п  Соила, 9 том, казақшпсы, 244-бет.
14 Соида, 8 том, қазакшасы, 406-бет.
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лы милитаристер рахымсыз қанап езушіліккө салса, сонымен 
қабат шаруалардың үйде іетеіітін өнеркәсіп өндірісін тозды- 
ру, шикізат пеп өнеркэсіп товарларына мопополнялық баға 
қою арқылы шаруаларды талаушы және шикізаттар бағасын 
кеміту жолымен экономнкалық дағдарыстардың ауыртпалы- 
ғып шаруаларға аударушы империализм шаруаларды отарлык 
езушілікке салып келді.

Сондықтан Қытайда империалист езушілікке және фео- 
далдык. қанаушылыққа кдрсы улт-азаттық күрестегі шаруа- 
лар негізгі буқаралық күш болды, ал аграрлық революция 
бул улт-азаттық күрестіц 1025—1927 жылдар дәуіріндегі не- 
гізгі мазмуны болды.

Бірақ империализмге жоіщ феодализмнің қалдықтарына 
қарсы өзінің күресінде піаруалар біртутас кесек күш болып 
майданға шықпаііды. Деревняға товар-ақша қатиастарыныц 
енгізілуі нәтижесінде шаруалардың жікгелуі олардыц кулак- 
тарға, орташаларға, жерсіз кедейлерге және жалшыларға бө- 
лінуіне әкеліп соқты. Жалшылар мен кедейлерді, белгілі дә- 
режеде орташаларды да тек помещиктер гана емсс, кулактар 
да қанайды; помещиктер шаруаларды қанаудың кандай фео- 
далдык әдістерін қолданса, кулактар да сондай феодалдык 
әдістерді пайдаланады. Муның нәтижесінде шаруалар арасын- 
да күштердің жігі ашылады, кулактар тобы, орта шаруалар
ды жән-е ей кедей шаруалар мөн батырақтарды бірігіп қаиау 
негізінде, помещнктермен жәпе сауда-өеімқорлық каппталмеп 
бірігеді.

Шаруалардан тыс Қытанда көптеген қалалық усақ бур
жуазия бар; усақ буржуазия әртүрлі жіктерден-қол өнсрші- 
лерден, усақ сәудегерлерден, жумыесыз іштеллигенттердеп, 
күйзелген шаруалардан және кала кедейлерінен куралады. 
Булардың бір бөлегі тікелей пролетариатқа қосылады, ал онді 
бір бөлегі буржуазияға бейімделеді.

Усақ буржуазиялық интеллигенция тобы да Қытайда осын- 
дай аралық орыи алады. Муның бір бөлегі пролетариат™ 
жақтайды, ал енді бір бөлегі помещиктермен, буржуазиямен 
және әртүфлі империалистік топтармел тығыз байланысты ке- 
леді.

Империализмнің және феодализм қалдықтарыныц екі бір- 
дей езушілігі ең алдымеп Қытаіідық пролетариаты мен шаруа- 
ларына ауыр тиді. Муныц зардабын белгілі дорежеде қала- 
ның усақ буржуазнясы және буржуазняныц бір бөлегі де 
(өнеркәсіптік буржуазия) көріп келді.

Жоғарыда көрсетілген фактілердің бәрі улт"азаттыК К°3'
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ғалыстыц бас кезінде, саяси жағынан Гомннданға жэне Кан
тон үкімстіне біріккен «жумысшклардыц, шаруалардың, бур- 
жуазпялык. пнтеллпгенцияның жәме у.тт буржуазнясыныц 
одағы»13 шетелдік имперпализмге және мплптарнстердің со- 
ғыс феодалдық диктатурасына карсы кеціиен күрес бастаған 
олде, Қытайда таптық күштсрдің иегізінде қалай бөлінуін ал- 
дын ала белгіледі.

Бірақ сол кездің өзінде «улт буржуазиясы, революцияны 
цолдаіі отырып, оны өздерініқ мақсаттарьша пайдалануға ты- 
рысты, сөйтіп, оны көбінесе жер жаулап алу жолына бағыггай 
отырып, оның қулаш жаюын тежеп отырды».к

1927 жылғы апрельде улт буржуазнясы улт азаттығы ici- 
не опасыздық етіп, ішпериалистермен және помещиктермен ке- 
лісті. Онан кейін көп узамай, усақ буржуазмялық интеллиген
ция да реакция лагеріне қосылды. Гоминдан революцияшыл 
таптардыц имлернализмге және феодализмге карсы одағының 
партиясынан, пмперпалистердің көмегімен елде өзінід дикта- 
турасып орнаткан және жумысшылар мен шаруаларға карсы 
азамат соғысын бастаған реакцпяшыл помещиктік-буржуазия- 
лық одақтыц партиясына айналды.

Буржуазияның және усак буржуазиялык нителлигенцияныц 
опасыздық етіп, реакцияның лагеріне көшуіие улт-азаттык кү- 
рестіц улғаюымен және оған сңбекшілердіц калың букарасы- 
ныц катнаеуымен бул қозғалыстың мазмуныида және бағытын- 
да туған өзгерістер себеп болды. Бул өзгерістердің мәнісі 
Сталин жолдастыи ецбөктеріндо менлінше толық баяндалды.

СТАЛИН ЖОЛДАС ҚЫТАИ РЕВОЛЮЦИЯСЫНЫҢ 
КЕЗЕНДЕР1 ТУРАЛЫ

Қапдай да болса әрбір революция сыяқты, Қытай револю- 
циясы өзінід дам.уында бірнеше кезенді өтуге тиіс екөнін кор
сете келіп, Сталин жолдас оныд бірінші кезедін көбінесе сырт- 
кы империалистік езушілікке карсы бағытталған жалпы улт- 
тық біріккен майданныц революциясы деп сьшаттады.

«Революцияныд бірінші кезеці дәуірінде, революция жал
пы улттық біріккен майданныд революциясы болған кезде 
(кантон дәуірі), пролетариаттыд одақтастары шаруалар, қа- 
ланыд кедейлері, усак буржуазиялык интеллигенция, улт бур
жуазиясы болды».

13 IT. В. С т а л и н ,  Шығармалар, 10 том, қазақінасы, 17-бет.
11 Соида, 9 том, қазакшасы, 246-бет.
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«Бул одақтастардың бәрі бірдей сеиімді болған жоқ және 
бола да алмады. Булардың біреулері азды-көпті сенімді одак- 
тастар болды (шаруалар, кала кедейлері), екінші біреулері он- 
ша сенімді емес, солқылдақ болды (усақ буржуазнялық интел
лигенция), үшінші біреулері тіпті де сенімсіз болды (улт бур- 
жуазиясы)».15

Улт буржуазиясын оқшау қалдырып және усақ буржуазия- 
лық интеллигенцияны пайдалана отырып, пролетариат улт- 
азаттық козғалысының бірінші кезеңінде шаруалар мен қала- 
ның кедейлерін езінің төңірегіне топтастырды және буқаралык 
қозғалыстың ерісін барған сайын кеңенте берді, мунан қорық- 
қам улт буржуазиясы империализм м.ен феодалдық-помещик- 
тік элементтер алдында тізе бүкті.

Улт-азаттык күрес «өз да.муыныц жоғарғы кезеціпе, аграр- 
лық революция кезеңіне»,16 екіиші кезеңіне кірді. Бул кезеңдс 
қытай шаруаларыныц сан миллион қалың буқарасы күрсске 
қосылды. Екінші кезеңнің ерекшелігі — «...мыиа факты болып 
табылады: революция өзініц күшті салмағыи еқ алдымсн іш- 
кі жауларға қарсы және бәрінен бурын феодалдарға қарсы, 
феодалдық тәртіпке қарсы бағыттап»,17 мунымен бірге өзшін 
импернализмге карсы бағытталған салмак күіиін сақтады. Ре- 
волюцняныц бірінші кезецінде аяқтауға м,үмкіндік болмаған, 
империалистік езушілікке қарсы күресу міндеті «қытай рево- 
люциясьшың өкінші кезеціне мура етіп қалдырылды»18 жоне, 
«феодалдық калдыктармен кабат пмпериализмге қарсы рево- 
люцііялық күрес жүргізбейінше, феодалдық қалдыктардьі 
леоюға болмайтын»19 жартылай отар ел ретіндегі Қытайдағы 
аграрлық революцпянық ерекшелігі болды.

Аграрлық революция «буржуазиялык-демократпялык. рсво- 
люцняның яақ негізі мен мазмуны»20 екенін көрсете келіп, 
Сталин жолдас Қытайдағы буржуазиялык-демократиялық ре- 
волюцияның мәнісін — «феодалдық калдықтарға қарсы кү- 
рестің империализмте қарсы күреспен бірігуі»21 екенін анык- 
тап берді.

Революциянық екінші кезеңінде «пролетариаттың одақтас-

15 И. В. С т а л и н .  Шығармалар, 9 том, казақшасы, 377-иет.
16 Сонда, 9 том, казақшасы, 378-бет.
17 Сонда, 10 том, казақшасы, 28-бет.
18 Сонда, казақшасы 28-бет.
10 Сонда, 9 том, казақшасы, 316—317-бет.
20 Сонда, казакшасы, 316-бет.
31 Сонда, казакшасы, 317-бет.
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тары, шаруалар, қала кедейлері, усак. буржуазпялық интелли
генция болды».22

Шаруалар қозғалысының күшейіп улғаюы нәтижесінде 
«Хунань, Хубеіі, Хэнань тағы баска провннцпяларда шаруа
лар өз өкіметін, өз сотый, өзінің қорғанысын орнатып, поме- 
щпктерді туріп шығып, «плебсйлерше» олардьщ сазайыгі беріп 
птырғаи провннцпяларда миллпондаған, он ыиллиондаған ша
руалар улы аграрлық революцияға тартылды».23 24 Бул қозға- 
.'іыс усақ буржуазиялық интеллигенцпяны қорқытты, сондык- 
тан ол феодалдардың жәнс империализмпің, дүмпуімен улт бур- 
жуазиясына еріп, контрреволюция лагеріис ауысты.

Сталин жолдас усақ буржуазнялык піітеллигенцпяның опа- 
сыздьгқ ету себебін «біріншіден, усақ буржуазпялық интелли
генция қаулап өсіп келе жатқаи аграрлық рсволюциядэн зәрг- 
сі ушкандығымен және феодалдар Ухан басшылығына кысьга 
көрсетуімен... екіншіден, пмпериалистср, солтүстікке өткізгені 
үшін ақы ретінде Гоминданның коммуннстерден қол үзуін та- 
лап 'Стіп отырғаи Тяньцзпп ауданындағы империалпстердіц 
кысым көрсетуімеи түсіндіруге болады»21 дсді.

Усак буржуазнялық интеллнгснцияныц ажырасып кетуінен 
кейін шаруалар мон калапың кедейлері пролетариаттыц одак- 
тасы болыгі калды; олар пролетариат төңірегіне тығыз топта- 
лып, «сонымен пролетариат гегемонилсына негіз жасады».25

Сөйтін, улт буржуазиясының жэне усақ буржуазиялық ин- 
теллигенцияныц ажырасып кетуі улт-азаттық козғалысты на- 
шарлатқан жоқ, қайта солқылдақ элементтерді шеттетіп бул 
козғалысты нығайтты.

Революцияныц алғашқы екі кезеці бойына қытай сңбекшіле- 
рі қытай коммунистерінің басшылығымен зор табыстарға жетті:

1) бул дәуірде улт-азаттық козғалыстың, феодализмге жо
пе ішпернализмге қарсы, бір жолы ішкі реакцкяға карсы жо
пе сырткы имперналистік езушілікке қарсы оқталған қозғалыс 
ретіндегі бағыты біржолата белгіленді;

2) опың аграрлық революция, яғни қоғамдық турмыстың 
барлық салаларындағы — экономикалық, саяси, пдеологиялык 
салаларындағы феодалпзмнің қалдықтарына қарсы бағыттал- 
ган, қоғамдық турмысты дөмократияландыруды көздегөн бур- 
жуазнялык-демократиялық революция ретіндегі сыпаты ай- 
қындалды;

22 И. В. С т а л и н ,  Шығармалар, 9 том, қазақшасы, 378-бст.
Сонда, қазакшасы, 320-бет.

24 Сонда, казпкшасы, 380—381-беттср.
25 Сонда, қазақшасы, 381 -бет.
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3) аграрлық қозғалысқа ондаған миллион шаруаларды, ал 
жумысшы козғалысына миллиоидаған жумысшылар мен қа- 
ланың «едейлерін қатыстыру жолымөн оның буқаралық негізі 
орасан кеңейді;

4) оолқылдақ элементтердің (буржуазияның және усақ 
буржуазиялық интеллигенцняның) қозгалыстан шығып қалуы 
және миллиондаған шаруалар буқарасы мөн қала кедейлері- 
нің пролетариат төңірегіне топталуы есебінен қозғалыстьщ 
таптық қурамы нығайды;

5) басшылық пролетарпаттыц колына кешті; пролетариат 
буржуазиялық-демократиялық революцпяны аяқтап шыға ала- 
тын, елдің демократиялануын қамтамасыз ете алатын жәнс 
Қытайды социализм жолымен онан әрі алға бастай алатын ре- 
волюцияиың басшысы болып алды;

6) революцияның жалыны ішінде Қытай сңбекшілерінің се- 
німді көсемі және басшысы, улт-азаттык күреске марксистік- 
лениндік дурыс басшылықты қамтамасыз еткен куатты комму
нист партиясы шындалып шыкты.

Буржуазияның және усак буржуазпялык. интсллигенцияиыц 
опасыздық етуі себепті 1925 —1927 жылдардағы Қытай рево- 
люциясы уақытша жеңіліске ушырай турса да, қытай халқы- 
нық улт азаттығы жолыіндағы және феодалдық езушілікті 
жою жолындағы күресі тоқталғаи жок, ол көп узамай жаңа 
күшпен өріс алды.

Интервенциялық сыпат алған имперналистзрдіц тікелей 
көмегінен пайдаланып, реакцпяшыл буржуазнялық-помещнк- 
тік одақ қытай халкына карсы бастаған сурапыл азамат со- 
ғысы жағдапында жумысшылар мен шаруалар Қытай комму
нист партиясының басшылығымен 1933—1934 жылдардыц 
қарсаңында Қытайдың 60 миллион халқы бар 600 мың шаршы- 
километр жерін реакцияның өктемдігіпен азат етті, бул жерде 
турақты алты дэмократиялық аудан қурды, бул аудандарда 
советтер түрінде пролетариат пен шаруалардың революцпя- 
лық-демократпялық диктатурасын орнатты; бул диктатурапы 
Қытайдағы өкіметтің келешектегі саяси формасы деп Сталин 
жолдас 1926 жылдық езінде-ақ сыпаттады.

Сталин жолдас 1926 жылғы 30 нэябрьде «Қытайдағы рево- 
люцияның келешегі туралы» сөзінде Қытайдағы болашақ өкі- 
меттің сыпаты туралы айта келіп, былаіі деді: бул өкімет 
«пролетариат пен шаруалардың демократиялық диктатурасы 
тәрізді өкімет болады, алайда оныц айырмасы сол — ол көбі- 
■не имперналнзмге қарсы өкімет болады.



Бул өкімет Қытайдыц кашіталистік емес дамуға намесе, 
дәлірек айтканда, соцпалистік дамуға көшетін ©кіметі бола- 
ды.»26

Советтердің туы астында кытай жумысшылары мен шаруа 
лары, қытайдың демократиялык қозғалысын қарулы күшпен 
басуға тырысқан реакцияның толып жатқан әреікеттерін той- 
тарды.

Қытай коммунист партиясы бастаған Қытайдың жумысшы- 
чіаруа қызыл армиясы, барлық ішпериалистік -мемлекеттер- 
ДІҢ қатысуымен уйымдастырылған, қаруландырылған Чан 
Кай-шидің алты дүркін жасаған жазалау жорығын ойдағыдай 
тойтарды.

Контррсволюцняның соғыс жорықтарына қарсы қыймыл- 
дарға басшылық ете отырып, Қытай компартиясы муньгмен 
бірге, партия қатарыиа буклантайлап өтіп алған жария және 
астыртын опасыздарға қарсы Қытайдағы демократия жолын- 
дағы куреске орасан зор зыян келтірген троцкишілдерге жәке 
оцшыл уклоншылдарға, сол сыяқты «солшылдарға» карсы 
ымырасыз күрес жүргізді.

Улт-отар мәселесінің теориясьша баға жетпес зор үлес бо- 
лып қосылған және нақтылы тармхи жағдайда маркстік-ленпн- 
дік теорияны меңгеріп, дурыс қолдану ісінде қытай камімунис- 
терінс ерекше көмек көрссткен Сталин жолдастың Қытай рс- 
Еолюциясы туралы ецбектсрі, сол сыякты БҚ(б)П-ның оңшыл 
жзне «солшыл» уклоншылдарға қарсы күрестегі орасан зор 
тәжрнбесі Қытай коммунист партиясыиа өзінің катарындағы 
уклокдарды талқандауға, дем,ократиялык қозғалыстың дурыс 
жолмен дамуьтн камтамасыз етуге мүмкіншілік берді.

Екі майдаида бірдей—ішкі реакция мен шетелдік империа- 
лизмнің біріккек лагеріне қарсы және олардың ел ішіндегі 
агенттеріис, опасыздарға, уклоишылдарға қарсы күресе оты
рып, Қытайдың совет аудаидарының жумысшылары мен ша- 
руалары Қытан коммунист партиясының және оның көсемі 
Мао Цзе-дуннын басшылығымен және бүкіл Қытай еңбекші- 
лсрініқ қолдауымен 1928 жылдан 1936 жылға дейінгі дәуір- 
де, феодалдық қалдықтарға қарсы, сонымен қатар нмпериа- 
лизмнің үстемдігіне карсы бағытталған аграрлық революция- 
ны онан әрі күшейте берді.

Қытайдық совет аудандарынын жерінде жер реформасы 
толық жүзеге асырылды: помещиктердің, ішінара кулактар- 
дық меншігіндегі жер және өндіріс куралдары конфискация-

"° И. В. С т а л и н ,  Шыгармалар, 8 том, қазақшасы, 406-бет.
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ланып, шаруалардын. пайдалануына берілді. Совет аудандл- 
рына қараған жерде отарлык. қанаушылық пен империалист 
езушілік те толык жойылды.

КОМ ПАРТ ИЯ Н ЫН, ЖАПОН АГРЕССИЯСЫНА ҚАРУЛЫ 
ҚАРСЫЛЫҚ УИЫМДАСТЫРУЫ.

ЖАПОНИЯҒА КАРСЫ БІРТУТАС УЛТТЫК, 
МАЙДАННЫН, ҚУРЫЛУЫ

1931 жылы Манчжурияны басып алып, Солтүстік Қытай 
мен ішкі Монголияға шабуыл бастаған Жапокияның Қытай 
дағы агрессиясьгаың куплеюі қытай халкьпіың улттык. тәуелсіз- 
дігііне және улт болып өмір сүруінің* өзіпс катер туғызды, улт- 
азаттык козғалыстың имперналнзмге қарсы бағытталуын кү- 
шейтті және жалпы улттык. біртутас майданды кайта куруға 
жағдай туғызды. Жапон агресснясына қарсы бағытталған бір- 
тутае майданнық жетекшісі жәпе уйьшдастырушысы Қытап 
коммунист партиясы болды.

Жапония Маньчжурияны басып ала бастасымен-ак ком
партия жапон басқыншыларды Қытандан қарулы халықтыи. 
күшімен куып шығуды талап етті.

Жапонняның агрессиясы Жэхэ жсріне таралғаннан кенік 
Қытай коммунист партиясыныи Орталық Комитеті лсәне Қы- 
тай Кызыл армиясьгның Революциялык-Соғыс Советі 1932 
жылдың аяғымен 1933 жылдкн, басында жапон империалнзмі- 
не қарсы күш біріктіріп күресу үшін, гоминдан әскерлсріне 
Кызыл армиямен бітім жасауды усынды.

Жаудың Солтүстік Қытайды басып алу каупы күшейгеи- 
нен кейін Қытай коммунист партиясынын Орталық Комитет! 
және Қытай совет республпкасыиық Орталык Атқару Қомите- 
ті 1935 жылғы августа кытай халкына, барлық саяси партпл- 
лар мен топтарға үндеу жариялап, жапон агрессиясына күш 
біріктіріп карсылық көрсету үшін, бүкіл қытайлық улттык. 
корғау үкіметін және бүкіл Кытайдың Жапонияға карсы бір- 
тутас армиясын (компартия мен Гоминданнын ынтымақ жа- 
сауы негізінде) қуруға шақырды.

Сол жылғы «оябрьде Кытай коммунист партиясынын. Ор
талык Комитет! барлық саяси партияларға, топтарға және әс- 
кер бөлімдеріие тағы да үндеу жариялап, Жапонияға_ карсы 
біртутас улттык мдйдан куру максатымен, «ултты қутқару- 
дың» бүкілқытайлык конференциясын шакыруды усынды.

1936 жылы, Солтүстік Кытайда жапон агрессиясының онак.
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әрі күшеюіпе байлаиысты, компартия реакдияның шабуылда- 
рын тойтару мен қатар, Жапонияға қарсы біртутас майдан 
қуру үшін онан әрі кажырлы күрес жүргізіп, Нанкин үкіметі 
мен Гоминданныд орталық атқару комитетіне талай рет аза- 
мат соғысын тоқтатуды және жапон баскыишыларына қареы 
күресу үшін күш біріктіруді усынды.

Жапоті агрессиясына қарулы карсылык көрсетуге өзінің 
берік бел байляғатідығын дәлелдеу үдгін, компартия 1936 жыл- 
дың басында Қытай кызыл армпясының негізгі күштерін, Қы- 
тайдын солтүстік-батыс жагына, Қытайдыд түпкіріне қарай 
өтпек болған жапондардыд жолындағы Шэньси-Ганьсу-Нин- 
ся провпнцияларының шекаралык ауданына жіберді. Мунда 
Шэньсн-Ганьсу-Нннся шекаралық ауданы қурылды; бул аудан 
онан кейіигі 10 жыл бойына Қытайдағы халық-азаттық қозға- 
лысыныд негізгі базасы және орталығы болды.

Компартняныд Гоминданмен тікелей келіосөздер жүргізбек 
болғап шіеті сыяқты, Нанкин үкіметіне жасаған бул усыныс- 
тарыда келісімге жеткізбеді, бірак Гоминданныд реакцияшыл- 
дық бағытын әшкерелеуге көмектесіп, компартияның ықпалын 
күшсйтті. Біртутас улттык майдан куру жольшдағы козға- 
лыеты қытай халыкыныд барлык прогресшіл уйымдары мен 
калыц букарасы кецінсн куаттады.

1936 жылдыд аяғында Спань каласында «Сиань оқыйғала- 
ры» деп аталған оқыйғалар болды. Мунда генерал Чжан Сюэ- 
лян, езініц армпясын Қытан кызыл армиясына және шекара- 
тык ауданға карсы соғыска күшпен жібермек болған Чан Кай- 
шпді қамауға алды. Бул окынғалар жада, бурынғысьгаан да 
зор азамат соғысьшың шығуына әкеп соғуы мүмкін еді, ал 
бул тек Жапонияға пайдалы болатын еді, өйткені, біртутас 
улттык, майданныд курылуым аяқсыз калдыруы мүмкін еді. 
Муны ескеріп, компартияның өкілдері жанжалға араласып, 
они жайшылыкпен шешуге себеп болды. Бул ісімен компар
тия, Гоминданныд душпандығына карамастан, өзінің шын мә- 
нісінде улттык біртутас майдан куруға шын ниетімөн умтыла- 
тьшын тағы да дәлелдеді.

1937 жылғы 10 фе-вральда Қытай коммунист партиясының 
Орталык Комитет! Гоминдан Орталык Аткару Коімитетінің 
жаңа ғана жыйналған III пленумьша телеграф аркылы бір- 
тутас майдан куру туралы нақтылы усыныстар жасады. Алай- 
да Гоминданныд пленумы бул усыныстарды жауапсыз кал- 
дырды. Те.к Жапонияныц 1937 жылғы 7 шольде Қытайға опа- 
еыздықпен шабуыл жасауы және халыктың орасан катты на- 
разылық білдіріп, өзініц жапон агрессиясына карсылық көр-
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сетуге бел байлағаидығыін дәлелдеуі себепті ғаиа гоминдан 
а.малсыздан өзінің саботаждық саясатынан бастартып, үлкен 
кертартпалықпен және едәуір кешіктіріп, біртутас майданды 
тануға ризалық білдірді. Бул ризалық 1937 жылғы 24 сен- 
тябрьде Чан Кай-шидің ресми мәлімдемееіи жариялау жолы- 
мен білдірілді. Оның бул ыэлімдсмесі Қытай коммунист пар- 
тиясы Орталық Комитетінід 1937 жылғы 14 шольдегі және 
1937 жылғы 23 сәнтябрьдегі /Қапошіяға қарсы согыста ком
партия мөн Гаминданның ьштымақ жасауы туралы деклара- 
пиясына қайтарған жауап болды.

Біртутас майдан куру туралы ресми келісім жасалмаса да, 
екі жақтың өзара иномге келуі негізімде біртутас майдан ку- 
рылды. Қытай коммунист партиясы Орталық Қо.мптетініц 
1937 жылғы 23 сентябрьдегі декларациясында көрсетілгенін- 
дей, Кытай коммунист партиясы өз тарапынан мынадай мін- 
деттемелер алды:

1) Сунь Ят-сеннің үш принципін шын мэнісіндс жүзеге асы- 
ру үшін күресуге міндеттенді; ол кездсгі жағдайда компар
тия бул принциптерді—улт тәуелсіздігі, демократиялық бос- 
тандықтар және халықтыц күйін жақсарту жолындағы күрее- 
тің программасы ретінде қабылдауға болады деп есептеді;

2) Гоминданның өкім.етін қулатуды көздеген күресті тоқ- 
татуға, Қытайды «советтендіру» уранынан бастартуға және по- 
мещиктердің жерін конфиокациялауды токтатуға міидеттснді;

3) Шэньси-Ганьсу-Ниися шекаралык совет ауданын срек- 
ше шекаралык, аудан деп атауға жәпе совет өкіметі орында- 
рын орталық үкіметке бағыпган жсргілікті өкімст орындары- 
на, бірак гомнндандық аудакдардағыдан өзгеше, бүкіл халык- 
тын, қатысуымен нағыз демократнялық жолмен сайланған өкі- 
мет орындарына айналдыруға міндеттенді;

4) Қызыл армия делен атақты өзгертіп, оны Біріккен со- 
ғыс советіне бағынатын біртутас халыктық-революциялық ар- 
мияға қосуға міндеттөнді.

Компартия өзінің алған міндеттемелерінің бәрін кідіртпеп. 
дәлме-дәл орындады.

Улт бірлігін орнату үшін және бүкіл Қытай көлеміндс де- 
мократияны жақтап күрес жүргізу үшін, компартия өзіне ка- 
раған жерде өкіметтің советтік формасы орнына, кец де.мок- 
ратиялық негізде жалпы улттық өкімет орындарын қуруға ри- 
залығын білдірді.

Мао Цзе-дун советтік өкімет формасынан бастартудыц сс- 
бебін түсіндіре келіп, былай деді:

«Коммунистердің советтерді уйымдастыра беруден бастар-
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туыныц ссбебі не? Муныц себебі — олардьщ бул курылысты 
жарамсыз деп танығандығы емес. муньщ себебі — жапон иы- 
периализмінің қарулы күшпен басып кіруі ел ішінде татар - 
дың ара салмэғын өзгертксітдігі, жапон нмперпализміне кар
ты күресу үшін бүкіл улттың бірігуіпіц қажетті жәие мүмкін 
болып отырғандығы. Казіргі уақытта бүкіл дүнпе жүзінде фа- 
шизмпе қарсы күресу үшін біртутас демократиялык майдан 
курылып жатыр. Улттық жәие демократиялык біртутас май
дан куру қазіргі Қытай үшін кажет болып отыр, соидыктап 
коммуішстэр советтер ураны орнына демократиялык, республи
ка уракын алға койды».27

Улт-азаттык козғалыстың күшеіоі және оның өзінің даму- 
ьгнда өткен кезендері біріккеи майданның сыпатына эсер ет- 
пей қалмады.

Бул майданный, негізгі белгілсрі мынадай болды:
1. Буржуазия ултты азат ету ісіне опасыздык етіп, нмпе- 

риализммсн және помещгжтермен келісімге келуі арқылы бел- 
сенді улт-азаттык күрес жүргізуді тілемейтінін көрсетті және 
кытай халқыиыц қалың букарасытіың сенімінен айырылды.

Билеп-төстеуші буржуазиялык-помещпктік одактың бір мү- 
шесі ретінде буржуазия біртутас майдан куруға белсенді кар- 
сылык көрсету бағытында болды, біртутас майданныц Гомин
дан катарындағы жактастарыи кудалады, 1937 жылға дейін 
жапон империализм! алдында тізе бүгу және «Әуелі тыныш- 
тандыру, она и ксйі-н карсылык керсету» дегеи реа«цияшыл- 
дык уранды бстке устам, улт-азаттык, козғалысына қарсы аза- 
мат соғысын улғапту саясатыи жүргізіп келді. Жапон мнли- 
гаристері 1937 жылы Қытайда үлкен соғыс бастағаннаи кейін 
ғаиа улттык буржуазия, артта калған, бірак патрпоттық ниет- 
егі топтар арасында да өзінің ықпалыиың калдықтарьшан 
іүлде айрылып калудан кауыптаиып, зор селқостықпен бірту- 
:ас майдан қуруға амалсыздан ризалығын білдірді; бул май- 
данды бір жылдан кейін (1938 жылдыц аяғында) помещиктер 
мен ірі буржуазия іс жүзінде тағы да бузды.

2. Бул кезде Қытай коммунист партиясының басшылығы- 
мен улт-азаттык козғалысқа біржолата басшы болып алған 
және өзініқ шаруалармен байлаиысын күшейткөн пролетариат 
Жапонияға қарсы біртутас майданный, уйымдастырушысы жә 
не басшысы болды.

27 Мао Ц з с - д у н ,  Гомнндаішыд және компартияиың біртутас майда
ны курылғаннаи кейін Қытай революциясының міндеттері. «Қытай халқа
жеңеді» жыйнағы, М, 1938 жыл, 13— 14-беттер.
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3. Бүкіл улттык. біртутас майданіның программасы мен мін- 
деттері өнді революцияның 1925—1927 жылдардағы бірінші 
кезеңіндегіден едәуір жоғары дәрежеде болды. Импернализм- 
ге карсы күресу міндеттерінен тыс біртутас майдан енді, негіз- 
гі талаптар ретіітде, елді демократияландыру және едбекшілер 
букарасынын, жағдайын жаксарту талаптарын алға қоііды.

«4 СЕМЬЯНЫҢ» МОНОПОЛИЯСЫ ЖӘНЕ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК 
ЕКІНШІ СОҒЫС ТУСЫНДА пом ещ иктердің  

ЕЗУШІЛІГІНІҢ КҮШЕІОІ
БІРТУТАС МАЙДАННЫҢ КЕҢЕЮІ, ДЕМОКРАТИЯ КҮШТЕРІНІҢ

ӨСУІ

Жапснияға қарсы соғыстың барысыпда қытай пролетариа- 
'тыныц және оныц коммунист партнясыныц басшылық ролі. 
кытай халқыныд буқарасы арасында коммунист партішсыныц 
беделі күшейе берді. Буған сәйкес Жапонпяға қарсы проле
тариат бастаған біртутас улттық майданный, куаты мен ма- 
нызы, оныц жапон басқытішыларына қарулы қарсылық көр- 
сетудегі және жапон басқыншылығьшан азат етілген жсрлср- 
дегі демократиялық қурылыстағы табыстары өсе берді.

Буған Қытайдың зкшюмикалык жәие саясп жағдайыпда 
соғыстын. себебінен туған ірі өзгерістер көмектесті; бул өзгс- 
рістердіц бірсыпырасы уакытша, өткінші болды, ал бірсыпы- 
•расы — узаққа созылып, согыстан кейіпгі дәуірде дс окыіііді- 
лардың^даму бағытын белгіледі.

Теңіз бойындағы эіадномпкасы күшті провипцияларды жа- 
пондардыц басып алуы, гомпндандык, Кытайдық тек артта 
калған, аграрлық провннцияларды ғана исмденіп қалуы бплсп 
төстеушілер лагерінде күштердің ара салмағынын. өзгерүіпс, 
атап айтқанда, өнеркәсіптік буржуазияның ролі мен ыкпалы- 
ның кемуіне, помещіжтер табының және онымен тығыз байла- 
нысты сауда-өсімқорлар буржуазиясының ролі мен ыкпалы- 
ның онан сайьгн мықтап күшеюіте әкеп соқты. Бплеп-төстсу- 
шілер лагерінде помещнктердіц эконоімнкалық және саясн ык- 
палының күшеюі сөз жок реакцияның күшеюіне, демократия- 
шылдарға қарсы шабуыл басталуына, ақыр-аяғында, жапон 
империализмімен келісім жасау әрекетінс әкеп соғуға тпісті 
еді және солай болды да.

Жаңа 4-нші және 8-иші Халықтық-революциялык, армия- 
нық бөлімдеріне шабуыл жасау, ерекше шекаралык ауданды 
.қоршауға алу, Қытайдың гоминданға карасты жсрлерінде



демократііяшылдарды кудалау және азаматтық бостандықтар- 
ды туншықтыру түрінде Қытаіі дөмократиясына қарсы аса
күшті душпандық әрекеттер жаеаумеп бірге, жапондардан 
«әрекетсіз қорғану» дегенді бул реакциялық бағыт уран етіи 
алды.

Улт буржуазиясыныц ыкпалыныц нашарлап, помещиктер 
ықпалыкыц күшеюімен катар, гоминдандык. Қытайдық экссіо- 
микасыида «4 семьяның» монополнясы барған сайыы зор роль 
атқаруға айналды. Бул семьялардық басшылары — Чан 
Қан-ши, Чень Ли-фу, Сун Цзы-вень жәие Кун Сян-сп Гомнн- 
данға жәие опың бақылауындағы үкімстке басшылық етті.

Қытаыдыц бул төрт әулеті, 1927 жылы Гоминдан өкімет 
билігін қолға алысымси, оны өздерінің баюына пайдалана 
бастады. Өздері үстемдік жүргізіп отырған кезде олар соғыс- 
қа дсйін де империалистердің қолдауымен орасаи кэп капитал 
жыйнап алды, Қытай эконюмикасының жоке салаларындағы 
бірсыпыра аса маңызды позицпяларды иемденіп алды. Бірақ 
«4 семьяның» баюына, эсіресе соғыс жылдары орасан зор 
мүмкіишіліктер туды. Соғыс қажеті дегенді бетке устап, олар- 
елдің экономикалык. турмысына мемлекеттік қатаң бақылау 
коюмен канағаттаадбай, оның үстіне бул бақылауды Қытай 
экеномикасын өздеріиіц ыкдалына бағындыру қажетіне де 
пайдаланды.

Бул максатпен олар сыртқы сауданы, ақша мен банк жу- 
мыстарьш, өнеркәсіпті және інгкі сауданы бақылау туралы 
соғыс уақытының зандарын, сол сыяқты бул бақылауды жү- 
зеге асыру үшін курылған үкімст уйымдарын, мәселда, сырт- 
ад сауда комнсснясын және оған бағынған үкіметтік Фу-спп 
сауда компаннясын, улттық ресурстар ксмиссиясы», өнеркэ- 
сіпті қалпына келтіруге көмехтесу комііссияські жзне баска 
сондай уйымдарды пайдаланды.

«4 семьяпың» уәкілдері өздерінің мемлекеттік экономика- 
лык органдардағы лауазымын пайдаланып өз меншіктерінде- 
гі жэне өз мүдделеріне қолайлы формалар мен компаниялар- 
ға қаржыны көп бергізді, үкімет заказдарын соларға берді 
жәке баска сондай артыкшылыктар туғызып отырды.

Өздерініц баюы үшін олар, жаумею астыртыи сауда жасау 
сыякты, сурқыялық табысты пайдаланудан да тартынбады. 
Бул астыртыи сауда акыр-аяғында ашык, жария саудаға ай
на лды.

Мао Цзе-дун өзінің 1947 жылғы 25 декабрьдегі баяндама- 
сыотда «4 ссмьяныд» экономикалық үстемдігін былай дөп сы- 
паттады: «Төрт семья Чан Қай-ши, Сун Цзы-вень, Кун Сян-си
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және Чень Ли-фу өздері екімет басында отырған 20 жыл 
ішінде ам.ерика доллары есебімен жалпы мөлшері 10 милли- 
ардтан 20 миллиардқа дейін орасаи көп капитал жыйнады, 
сөйтіп, бүкіл елдің экономикалык турмысын өздеріме қаратып 
алды».28

Қытайда ссылай деп аталатынындай, «4 семьяньщ» моно- 
полиялық капиталы жартылай феодалдық және компрадор- 
лык; сыпатта болды,ол капитализмнің жоғарғы сатысы — нмпе- 
риализмге тән империалиста елдердің монополпялық капита- 
льгаан шын мәнісінде өзгеше болды. А.т Қытай капитализации 
жоғарғы сатысына жеткен жок және оған соқпайды да, өйт- 
кені халықтық демократия курылысы рның бул сатыға сок- 
пай социализм,re өтуін қамтамасыз етеді.

«4 семьяның» саяси және экономикалык үстемдігі Қытаіі- 
да болған жартылай феодалдық курылыспен және шетелдік 
капитал жүргізіп отырған империалистік езушілікпен тығыз 
байланысты болды.

«4 семья» монополиясының жартылай феодалдық сыпаты 
бул семьялардың помещиктер табымен тығыз байланысынан 
көрініп келді. Бул тапқа сүйсінсейінше олар өздерінің дикта
тур а сыи жүргізе алмағаи болар еді жсне үсті-үстіне баю мак- 
сатымен халықты тоиай алмаған болар еді.

«4 семья» моиополиясынық компрадорлык, яғни шетелдік 
капиталға тәуелділік сыпаты еңалдымоіг мынадаи көрінді: 
олардың монополиясынық өзі тек империалистік мемлекеттср- 
дің тікелей саяси және экономикалык, колдауы нэтнжесінде 
курылды. Империалистер Чан Қай-шиді, Чснь Ли-фуді, тағы 
басқаларын және солар бастаған Гоминданды — халықтың 
улт-азаттык, қозғалысына қарсы күрестіц бас куралы және 
шетелдің, көбінесе америкалык, монополиялық капнталдың 
ықпалын жүргізуші негізгі күш деп тапыды. Сондықтан 1927 
жылдан бастап империалистер буларға олардың өздершің са
яси куралы — Гоминдан және ғоминдапдык мсмлскет арқы- 
лы әртүрлі көмек көрсетіп келді, олардың экономикалык, жә- 
не саясн ыкпалын күшейтуді кездеп, эртүрлі саяси «талапта- 
рын» орындағаін болып келді.

Гомннданіның билеп-төстеуші тобы жөиіндегі бул саясатым 
ағылшыи-американ империализм! дүниежүзілік екінші соғыс 
кезінде де жүргізді. Империалистердің, әсіресе, амсрикандар- 
дың бергеи қарыздары, Қытайдыц соғыс қуатын арттыру ор- 
нына, «4 семья» м,онополиясының баюыиыц мол коры және

2П Правда», 6/1— 1948 ж.
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ағылшыіі-американ' капиталыныц Қытайды онан әрі кіріптар- 
лықка түсіруінің куралы болып алды.

Шетелдік империализмнің тікелей агенті болған «4 семья- 
ныд» мокополпясы өз ултына душпан монополия болды, бүкіл 
кытаіі халқының мүдделеріие қарсы бағытталды.

«4 семья» монополиясынық осы ерекшеліктері Чэнь Бо да- 
иыц және Қытайдыд басқа прогресшіл ғалымдары мен саяси 
кайраткерлерінің бул монополняны — «феодалдық-компрадор- 
лық турпатты монополнялық капитал» деп сыпаттауыиа дәлел 
болды.

Соғыс жылдарында помещиктер өкіметінің жэне «4 семья» 
монополиясының күшеюі нәтнжесжде гоммндандық Қытайдын 
қалыц еңбекшілер буқарасын қанау орасан мықтап күшейді. 
Соғыстың өте көп шығындары, қанаушы үстем таптың жырт- 
қыштык. жолмен шектен тыс баюыпық ауыртпалығы да осы 
еңбөкші буқараға түсті. Бул үстем тап байығанда, ақщаны 
кунсыздандыру, пайда табу үшін бағамы арттыру және бүкіл 
халықка салык салу аркылы, жумыспіылар мен қызметшілер- 
дің жумыс күнін узарту және жалакысьш азайту арқылы, жер- 
ді жалға алу ақысын, қарыздың өсімін көбейту арқылы, әр- 
түрлі алылідар алу, ақырында шаруалардың жеріи; тікелей 
тартьш алу арқылы байыды. Қанаушылықтың феодалдық жә- 
не каішталпстік әдістерініц түйдектеліп кетуі, «ең жаңа» мо- 
нополиялык әдістердіц алғашкы капитал жыйнау әдістерімен 
уштасып кетуі, калың ецбекшілер буқарасын — жумысшылар- 
ды, шаруаларды, қалапыц усақ буржуазнясын қаиаудың жад
ны күшейіп кстуі, сонымен кабат усак буржуазия мен орта 
буржуазнянық мейліише колаіісыз жағдайға ушырауы кытай 
халқыныц басы.м көпшілігі арасьшда Гомнндаи тәртібіне кар
пы наразылыкть; күшейтті. Мунымен бірге жапон агрессорла- 
рын тойтару кыймылын уйымдастыру мәселелерінде Гомнн- 
даннын ултқа душпандық көзқарасы барған сайын айкын кө- 
рінді. Усақ буржуазия мш орта буржуазияның және Гомдш- 
дакмен байлаиысты интеллигенцияның, окушы жастардың, усақ 
чиновниктердіц және баска патриоттық ниеттегі элементтер- 
дің помеіциктік-буржуазиялық одақтан бөлініп кетуі жә-не Го- 
минданныц іс жүзікде помещиктер мөн ірі буржуазияның ода- 
ғына айналуы нәтижесінде, муның бәрі Гоминдан диктатура- 
сыныц әлеуметтік негізінің бірте-бірте тарылуына әкеп сок- 
ты. Олардың бул одақтан кетуі соғыс кезінің өзінде басталып, 
кейіннен оппознциялық буржуазиялық-либералдық партиялар 
мен уйымдардық әуелі демсжратиялық партиялардың федера- 
циясына, онан кейін Демократиялык лнгаға бірігуінен, бул
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лиганын, компартия бастаған демократиялық лагерьге және 
компартия усынған Қытайды демократиялық негізге қайта ку
ру программасына қосылуынан айқын көрінді.

Соғыс кезінде помещиктік-буржуазнялық одақтық таптык, 
әлеуметтік негізі мықтап тарылса, бул кезде Жапонияға қар- 
сы біртутас улттық майданға айналған демократиялық улт- 
азаттық қозғалыстың әлеуметтік негізі онан сайьш кеңейді.

Гоминдандық диктатура тәртібінен кутылған және еңбек- 
шілердің калың буқарасының мүдделерін көздейтін саясат 
жүргізген демократиялык Қытай соғыстың басында көлемі 100 
мың шаршы километрден кемірек, халқы 1,5 миллион ерекше 
шекаралық Шэньси-Ганьсу-Нинся ауданын ғана камтыйтын.

Жапонияға қарсы біртутас майдан күшейе ксле, 8-імші жо
пе 4-інші Халық-Революциялык Армпясының басшылы- 
ғымен халықтың жапон баеқыпшыларға карсы партизандық 
соғысы улғая келе, гоминдандық Қытайдыц жері тарылып, де
мократиялык Қытапдын, жері бүкіл соғыс бойына жапоидар- 
дың тылында барғап сайын азат етілген жаца аудапдар куру 
есебінен үздіксіз кенейе берді, сөйтіп, 1944 жылдың аяғымда 
барлығы 859 мыц шаршы километр жері, 95,5 миллион халкы 
бар 15 жана аудан қурылды.

Соғыстың барысында, бпік таулық жерлерде азат етілгеи 
аудандар (мәселен Утайшань, Тайханьшань) курылды: Пул 
аудандар алғашқы кезде, жапондардын. тылында қыймыл жа- 
саушы халык-революциялык армияның турақты бөлімдерінің 
және партизан отрядтарының сүйеиетін базасы болды.

Жапонияға қарсы күреске халықтыц калыц букарасын 
барған сайын көп қатнастыра келе және жапоп әскерлерін 
ығыстыра келе, азат стілгеп аудандардыц жері бірте-бірте ке- 
кейе берді, сөйтіп, жапондардың оккупацнялаушы әскерлері- 
нің колында ақыр аяғында тек қалалар, ірі елді жерлер жоне 
оларды жалғастыратын темір жолдар мен тас жолдар ғапа 
калды.

Азат етілпөн аудандар өздерінің жсрін кецейте келе, соғыс 
кыймылдарыныи базалары бола отырып, үлкен еаяси әкімші- 
лік жерлер ретінде жаңа мақыз алды. Енді бул аудандарда 
Жапонияға кареы біртутас майдан-ныц ирограммасы тек со- 
ғыс жөнінде ғана емес, сонымен қабат, программада белгілен- 
ген демократиялык өзгерістер жасау жөнінде де жүзеге асы- 
рылды.

Дөмократияның күшеюі ең алдымен мынадан көрінді: де
мократия халык-революциялык, армиялар түрінде және азат 
етілген аудандар түрінде ірі соғыетың, саяси және экономика- 
4 -  <60



50 Г. В. А с т а ф ь е в

лық негізге сүйенетін балды. Бул аудавдарда демократия өзі- 
ніқ программасын жүзеге асырып, дөмакратиялык, қурылыс- 
тық артықшылығын қытай халқының қалын, буқарасына іс 
жүзінде көрсете алатын болды.

Солтүстік-батыс финашстық және эконамикалық бюроның 
вице-губернаторы Чжэнь Юнь экономикалық мәселені шешу- 
де демократиялық Қытай мен гоіминдандык. Қытайдың ора- 
сан зор айырмашылығын көроете келіп, былай деді:

«Егер гоминдандық Қытайда бул мәселе халықтың ауырт- 
палығын улғайту арқылы шешілетін болеа, муньщ өзі жай ха- 
лықтық күйзелуіне және улттық финанс қорларының сарқы- 
луына апарып соғатын болса, демократиялық Қытайда бул 
мәселе өндірісті мейлінше күшейту негізінде «жақсы тамақтану 
және жақсы киіну» міндетін жүзеге асыру жолымен шешілді».

«Бул екі әдісті салыстыра келіп, Қытай халқы оның қай- 
сысы жақсы, қайсыеы жаман, қайсысы қабылдануға тиіс жә- 
не қайсысы қабылданбауға тиіс екенін даусыз айқын айыра 
алады».29

1944 жылдың аяғында майданда зар жеқіліетерге ушырау- 
ына байланысты Гоминданның реакциялық саяеатьшын, бо- 
лымсыздығы және зыянды зардабы толық айқындалған кезде 
демоікратиянық күшейгендігі ерекше көзге түсті.

Гоминдандык реакцияның 1944 жылы компартиямен алауыз- 
дықты шешу туралы және соғыс «үштерін біріктіру туралы 
келіссөздер бастап, амалсыздан икемге келуі демократиялық 
майданнкн. күшінің белгісі болды. Келіссөздерді бастағанда 
реакция диктатурадан бастартуды және режимді демократия- 
ландыруды ойына да алғані жок. Ол «саяси қуралдардың» кө- 
мегімен дөмакратияны қарусыздандыру және өзінің диктату- 
расын нығайту мақсатын көздеді.

КОМПАРТИЯНЫҢ ҚЫТАЙДА ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ 
ӨЗГЕРІСТЕР ЖАСАУ ЖӨНІНДЕП ПРОГРАММАСЫ

Жапон агрессиясына қарсылық көроетуді көздейтін 
уақытша саяси негізге курылған және тек еңбекшілер табын 
ғана емес, қанаушы таптарды да біріктіргөн Жапонияға қар- 
сы улттық біртутас майдан программасы қытай қоғамын ие- 
гізінен қайта куру міндетін алға қоя алмады.

Жоғарыда көрсетілгеніндей, бул проғрамманың негізгі та- 
лаптарының бірі ел басқару саласында белгілі бір демокра-

29 «Our ta sKs  in 1945» жыйнағы, январь, 1945 жыл, 33-бет.
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тиялық өзгерістер жасау (саяси тәртіпті демократияландыру) 
жәнө еңбөкшілөрдің жайын жақсарту болды.

Мао Цзе-дун 1937 жылғы май айының өзінде-ақ жалпы 
улттық біртутас майданның міндеттері туралы жасаған баянғ 
дамасында былай деп көрсетті:

«Жапонияға қарсы және демократия үшін күрес—бул өза- 
ра біріне-бірі тығыз байланысты міндеттер. Демократия Жапо- 
нияға қарсы шын мәнісінде күрес жүргізудің кепілі болып та- 
былады, ал Жапонияға қарсы күрес демократиялық қозғалыс- 
тыц күшеюіне колайлы жағдай туғызады».

Мао Цзе-дун мунан: «кәзіргі кезенде ец маңызды түйінді 
мәселе — демократия және бостандық» деген қортынды жа- 
сады.30

Өзінің басқа еңбөктерінде де Мао Цзе-дун демократиялык 
езгерістер Жапонияға карсы соғыстың табысты болуы үшін 
ғана емес, Қытайдық соғыстан кейінгі дамуы және халықара- 
лық жайы үшін де сондай мадызы бар екенін талай рет атап 
көрсетті.

Жапонияға қарсы соғыстық барысында Қытай еңбекшіле- 
рінің қалың буқарасы — бул соғысқа белоеніп қосылған жу- 
мысшылар, шаруалар, қолөнершілер, интеллигенция өздерінің 
демократиялык праволары үшін, өздерінің жайын жақсарту 
үшін күрес бастауға тиісті болды. Халықтардық көеемі Сталин 
жолдастық: «белдік м-емлекеттерге қарсы дүниежүзілік екінші 
соғыс дүниежүзілік бірінші соғыстан өзгеше әуелі бастан-ак 
фашизмге карсы, азаттық соғые сыпатында болды; бул соғые- 
тық міндеттерінің бірі—демократиялық бостандықтарды қайта 
орнатуда болды»31 дегөн сездері қытай халқының азаттық сх>- 
ғысының негізгі ерекшелігін де сыпаттайды, себебі, қытай 
халқы соғыста қарапайым демократиялык, праволарды жеңіп 
алу үшін күрескен болатын.

Жапон1 агреосиясына қарсы күрес Қытай еңбе)Кшілері үшін 
әрі демократиялык жақа Қытай үшін күрес жүргізу болды. 
Бул күресте қытай еқбекшілері компартияның басшылығымен 
соғыс кезінің өзінде-ақ, азат етілген аудандардың шағын же- 
рінде болса да, өздерінің көксеген армандары мен үміттерін 
ішінара жүзеге асыра алды.

Азат етілген аудандардық саяси және эконсмикалық та-

30 М а о Ц з е - д у н .  Жапоиияға карсы бүкіл улттық біртутас майдан
ный, міндеттері. «Коммунистік Интернационал», 1937 жыл, № 9, 73-бет.

31 И. В. С т а л и н ,  1946 жылғы 9 февральда Москва қаласының 
Сталин сайлау округінің сайлаушыларыныц сайлау алдындағы жыйна- 
лысында сөйлегсн сөзі. 1950 жылы, қазақшасы, 5-бет.
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быстары соғыстың ауыр жағдайында да демохратиялық өзге- 
рістер жүргізу мүмкін екенін дәлелдеді, Қытайдьщ еңбекшіле- 
ріне, қытай халкын имперпалистік және феодалдық езушілік- 
тен азат етудің, еңбекшілердің жайын жақсартудьщ жәпе ел- 
діқ алдында турған көп қыйыншылықтарды жсиудің бірден- 
бір шарты ретінде, бүкіл елді дамократпялык, негізге қайта ку
ру міндетін шуғыл жүзеге асыру керек екенін көрсетті.

Осы міндетті жүзеге асыру үшін, компартия соғыстың ба- 
рысында, Жапоиияға қарсы біртутас майданный. программа- 
сын дамыту ретінде, бүкіл Қытай үшін дсмократнялық өзге- 
рістер жасаудық программасын усынды. Бул программа азат 
етілген аудандарда жүзеге асырылған саяси жәнс экономика- 
лык, өзгерістер нсгізінде жасалды. Бул программа бірдем жа- 
салған жоқ, оның жеке бөлшектарі практпкада аііқындала ке- 
ле, өыірге бейімділігін дәлелдей келе, сөйтіп оны халык таный 
ксле біртс-бірге жасалды.

Жаңа демократияның программасы алғаш рет Мао Цзе- 
дунпыц охі ецбегінде: «Қытай рсволюциясы және Қытайдың 
коммунист партиясы» (1939 жылғы 15 декабрьде), «Жана де
мократия туралы» (1940 жылғы 19 январьда) деген еңбекте- 
рінде баяндалды және 1945 жылғы 24 апрельде Қытай комму
нист партнясының VII съезінде «Қоалициялық үкімет туралы» 
баянда.мада толық баяндалды.

«Коалицнялық үкімет туралы» баяндамасында Мао Цзе- 
дун Қытай революциясыныц ол кезеңін — буржуазиялық-де- 
мократнялык революция деп атады, компартияның ол кезеңін- 
дегі түпкі максаты — социализм орнату жөніидегі программа- 
сын — минимум программа деп атады.

Бул программа ірі помещиктер мен ірі буржуазиянын, днк- 
татурасын кулатып, тәуелсіз, ерікті, біріккш, дөмократиялық 
Кытай мемлекетін орнату міидетін алға қойды; бул мемлекет- 
те өкімет халыктың басым көпшілігінің колдауына сүйенуге, 
оны демохратиялык партнялар мен топтардық коалициясы жү- 
зеге асыруға тиіс, жер оны өз еңбегімен пайдаланушыларға 
берілуге тиіс, ал өнеркәсіптің шешуші салаларын мемлекет ба- 
кылап отыруға тиіс. Программа негізінде империалиста жәве 
феодалдык езушілікті жоюды көздеді.32

«Біз усьгнып отырған жаңа демократия саяси жағынан ше- 
телдік езушілікті қулатуды және феодалдық, фашистік езуші- 
лікті жоюды көздейді».

Жалпы программа узак дәуірге аріналған, буржуазиялық-

32 М а о Ц з е - д у н .  Коалициялық үкімет туралы.
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демократиялық революцияның программасы болды («Жаңа Деі 
мократияның біздік жалпы программам ондаған жы.пдар 66- 
нына, буржуааиялық-демократпялық революцняныц бүкіл ке- 
зеці бойыиа өзгертілмейді») жонс негізіпде, кенбір пункттерін 
(коалициялык үкімет куру, экономиканың үш секторын куру) 
коспағапда, 1939—1940 жылдардың программасынан өзгешелі- 
гі болмады.

Мао Цзе-дуниыц сол «Коалишіялык. үкімет туралы» баян- 
да.масында келтірілген нактылы программада коммунист пар- 
тпясы соғыс кезіне арнап бурынғысыкан да шағындалғаті та- 
лаптар усынды. Саясат саласында нақтылы программа жапон 
баскыншыларьш толык. қуьгп шығуды, олармен ымыраға ке- 
луте жол бермеуді, гомішдандык, дпктатураны жоііып, демок- 
ратпялық коалициялык үкімет куруды, халықка демократия- 
лык бостандыктар беруді жоне оны біріктіруді талап етті.

Феодалдық калдыктарды жою саласында нактылы прог
рамма соғыс кезіне және тіпті соғыстан кейіпгі белгілі бір дә- 
уірге арнап, тек жсрді жалға алу ақысын және карыздың өсі- 
мін азайтуды талап етті, бірақ луны бүкіл елде жүзеге асы- 
руды, сөіітіп келешекте «жер шаруаларға берілсіп» деген ке- 
гізгі уранлы дағдылы жолмен (коііститушіялык жолмен. — 
Г. А.) жүзеге асыратын, яғіш жер рефорласын жүргізстін бс>- 
луды талап етті.

Өнеркәсіпті күіиейту саласында нактылы программа бірие- 
ше жылдыц ішінде, жеке меншікті капитал негізінде женіл 
өнеркзсіп пен ауыр өнеркәсіпті куру, тіпті буған шетелдік ка- 
пнталды катыстыру міндстін алга қойды.33

Өзінің қойғап талаптарыпық кебіпде бул программа бірту- 
тас майдан протраммасыкыц шегінсн аспады. Сотые ксзіне ар- 
налған бул нактылы программа соғыс тусындағы жоне соғыс- 
тан кейін бірсыпыра уақыт бойына жерді конфпскацпялау 
уранынан, Қытайда шетелдік капиталдың жумысын тежеуден 
бастарту түрінде тіпті феодалдык және империалистік күштер- 
ге де бірсыпыра жеңілдік жасауды көздеді.

Соғыс жағдайында бул программа збден орынды болды. 
Бул программа ел ішінде біртутас майданды сактаудыц қажет- 
тігін негізге алып кана конман, оның үстіне Жппонпяға қар- 
сы соғысқа АҚШ пен Англияның катысқандығын тану факты- 
сын да негізге алды.

Бірақ бплеп-төстеуші помещнктік-буржуазиялық одак 
үшін тіпті осы программакьщ өзі тиімсіз болды. Бул одак өзі-

33 М а о  Ц з е - Д у н .  Коагнциялық үкімет туралы.
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нің саяси үстемдігін толық сақтап қалуға, еңбекіпілерді бө- 
гетсіз қанау үшін елдің бүкіл экономикалық турмысын толык 
өз қарамағына алуға тырысты. Террор жүргізу және азатетіл- 
ген аудандар мөн халық-азаттық армияларына қарсы жария- 
сыз соғыс жүргізу жолымен реакциялық помещиктік-буржуа- 
зиялық одақ Жапонияға қарсы соғыс кезінде-ақ өзінің дикта- 
турасын нығайтуға, елдің демократиялық күштерін талқандау- 
ға әрекет етті.

Сәтсіздікке ушыраған -Гоминдан саяси әдіс-айла тактика- 
сын қолдану, елді демократияландыру туралы келіссөздер 
жүргізу аркылы американ империализмінід көмегімен өзінің 
соғыс жағдайьгн нығайту, она® кейін қарулы күшпен демокра- 
тиялық қозғалысты жою үшін, уақытты соза бөруге тырыеты. 
Гоминдан мен компартия арасындағы 1944—1945 жылдарғы 
келіссөздердің беталысы реакцияның осы ниетін айқын дәлел- 
дейді.

ЖАПОНИЯНЫҢ СОҒЫС МАШИНАСЬЗНЫҢ ТАЛҚАНДАЛУЫ.
ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ЕКІНШІ СОҒЫСТАН КЕЙІН АМЕРИКАН 

ИМПЕРИАЛИЗМ! ӘРЕКЕТІНІҢ КҮШЕЮІ

ССРО-ның 1945 жылғы августа Тынық Мухнттағы ооғыс- 
қа қатысуы, онан кейін муның нәтижесінде жапон соғыс ма- 
шинасының тез арада талқандалуы және Жапонияінъщ тізе 
бүгуі қытай халқының демократиялық қозғалысын талқандау- 
ды көздеген халықаралық реакция мен Қытай реаікциясының 
жоспарларыін күйретіп, Қытайда демократиялық күштердің 
онан әрі өсуіне зор мүмкіншіліктер туғызды.

Совет және монғол әскерлерінің Квантун армиясына қарсы 
жеңімпаздық шабуыл жасауынагг пайдаланып, Солтүстік Қы- 
тайдағы 8-нші халық-азаттық армпясымен Орталық Қытайда- 
ғы Жана 4-нші халық-азаттық армиясы партизандардың жә- 
не шаруалардың қорғану отрядтарының көмегімен, 1945 лсыл- 
ғы 10 августа жапон әскерлеріне қарсы шабуыл бастап, аз 
уақыттың ішінде көптеген қалаларды, төмір жолдарды және 
20 миллион халқы бар 350 мың шаршы километр жерді азат 
етті.

Маньчжурияны қосқанда, Қытайдық азат етілген демокра- 
тиялык. аудандарьиның жалпы көлемі 1946 жылғы 13 январь- 
да 2376 мың шаршы километрге, халқы 148 миллионға жетті.31 
Азат етілген жерде халықтың өз еркінше сайлаған демокра-

34 Дюньчжун», 4/ІІ 1947 ж, № 4 —-5.
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тиялық өкімет орінатылды, ооғыс уақытынын. дөмшратиялық 
реформалары жүргізілді (жөрді жалға алу ақысы және бо- 
рыштың өсімі азайтылды, жумысшылардық күйі жақсартыл- 
ды және басқа сондай реформалар жаеалды). Қаһармен совет 
халқьшың неміс фашизмін жедуі және ССРО-яың Жапонияға 
қарсы соғысқа қосылуы нәтижесінде жапон империализмінің 
тез талқандалуы демократиялық лагерьдін, соғыс және саяси 
позицияларын мықтап нығайтып, бүкіл Қытайды дөмократия- 
лаіндыру міндетін кезөкке қойды.

Қытай коммунист партиясы Жапониянық тізе бүгуінен ке- 
йін тезінен Гоминданмен келіссөз бастап, демократиялық өз- 
герістер жасау жөніндегі программасын усынды. Қытайдағы 
ішкі саяси жағдай бул демократиялық өзгерістердің жүзеге 
асырылуына сөнуге мүмкіндік берді. Алайда американ импе- 
риализмінің араласуы жағдайды өзгөртті.

«АҚІІІ өз колына алуға уйғарған елдердіқ бәрінде өзінін, 
саяси және экономикалық үстемдігіи орнату, бул елдерді 
АҚШ-тық шылауына айналдыру, американ капиталының ол 
елдерді қанауына жумысшы қозғалысы мен демократиялық 
қозғалыс тарапынан қандай да болса кедергіні жоя- 
тын іііжі тәртіп орнату міндетін»35 көздеген американ импе- 
риализмінің әрекеті Қытайда соғыс жылдарында да жүргізі- 
ліп келді, ал соғыстың аяқталуына-н кейін мықтап күшейіп, ті- 
келей интервенцияға уласты.

Жапония тізе бүгісшөн АҚШ-тың теңіз жаяу әскер бөлім- 
дері, жапон әокерлерін қарусыздандыру сылтауымен, Солтүс- 
тік Қытайдық порттарын, темір жолдарын, торапты пунктте- 
рін басып алды, азат етілген демократиялық аудандардың ор- 
талығында кең плацдарм жасады, оған американ кемелерімен 
және самолеттерімен Голпічідан әскерлері дереу жіберіле бас
та ды. Американ әокерлеріне сүйеніп, демократияландыру ту- 
ралы «келіссөздерді» бетке устап, азат етілген аудандардық 
шөкарасына және американдар басып алған плацдармға ора- 
сан көп соғыс күштерін (барлығы 1200 мың адам — 49 армия, 
127 дивизия) жыйнап, гоминдандық реакция азат етілген ау- 
дандарға 1945 жылғы октябрьде батыл шабуыл жасады. Бул 
үшін реакция американ1 каруларын және жапондарға қарсы 
шабуыл жасауға арнап американдар әзірлеген Қытай диви- 
зияларыя ғана пайдаланып қоймай, оның үстіне барлығы 500 
мын адам жапон әскерлері мен қолжаулық үкіметтің әскерлерін

35 А. А. Ж д а н о в .  Халықаралық жағдай туралы. «Правда»,
22/Х 1947 ж.
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де паидаланды. Баспасөздің хабарлары бойынша, майданный" 
жене участоктерінде шабуылға амерпкан әскер бөлімдері де 
катыскан: Амерпканыц флоты мен авпациясы Гоминдан оскер- 
лерінін. шабуыл қыймылдарына көмектескен.

Сөйтіи, Қытаіі дсмс-кратиясыма қарсы күресте, дүниежүзі- 
лік екінші соғыстың аяқталуынан ксйін алғашқы айлардың 
өзінде реакцияныц барлык. күштері—амерпкан империализм!,' 
онын, бурыңғы жауы—жапон империализм] және Ңытайдың по- 
мещпктік-буржуазнялык, реакциясы бірікті, булар көлемі жа- 
ғынан орасан зор азамат соғысын қоздырудан тартынбады.

Біран реакция күштерінің ыашарлап, демократия күштері- 
нің өскоіідігі нак, осы арада толық көрінді. Сотые жэне техни
ка жагынаи басым болуына карамастан, гоминдан, жапон жэ
не амерпкан әекерлерініц біріккен күштсрі жеңілді. Солдат- 
тар рсакцпяиыц мүдделері үшін соғысқысы келмеді. Гоминдан 
әскерінің тутас бір армнясы (Жаңа 8-армия) командованиесі- 
мен бірге дсмократиялық әскерлср жағьгна шықты. Гоминдан 
әскерлеріиіц біріпші шабуылы тонтарылды. Демократиялық 
лагерьдің күші мен куатын көрсеткен сеы фактініц өзі реак- 
цпяны өзініц тактпкасыл өзгсртуге, соғыс шараларынаті уа- 
қытша бастартып, саясп әдіс-анла жасау тактнкасына қайтып 
оралуға мәжбүр етті.

Қытайдағы амерпкан сотые өкімет орындарыньщ соғыс 
аякталысымсіі араидату срекеттсрінс кіріеуі дүние жүзіндегі 
жэне Америкадағы демократияшыл журтшылық арасында ора- 
саи күшті иаразылық туғызды. Демократпялық журтшылык 
әлі де соғыс кезіндегі демократпялық урандардьщ әсеріиде еді, 
Амсрикапың монополиялық каппталыныц мүдделері үшін дү- 
нпежүзілік үстемдік орнату күресіне журтшылық пікірі да- 
йьшдалмаған еді. Трумэнніц үкіметі амалсыздан шегіне түсуге 
тпісті болды. 1945 жылғы докабрьде әуелі Бнрнс, онан кейін 
Трумэн Амерпканыц Қытандағы саясаты туралы мэлімдеме- 
лер жариялады, ал 1945 жылғы декабрьдіц аяғында Бирнс 
Москвада Сыртқы Істер мннистрлері кеңесінің Кытай туралы 
декларацнясына қол қойды.

Бул документтердіц бәрінде ең үлкен мәселе Қытайды де- 
мократнялаітдыру мзселесі болды. Трумэн мен Бирнс өздері- 
нің мәлімдемелерінде Қытай реакциясы көздеген м.ақсатты 
демсжратняшылдарға Гоминдан үкіметінен (ал амернкан дек- 
ларацмяларында бул үкіметті сақтаудың қажеттігі ерөкше 
атап көрсетілді) бірнеше орын беру есесіне демократичны ка- 
уынеыздандыру мақсатьш ікөздей туре а да, бул мәселенің алға 
қойылуының өзі реакциялық күштердің әлсіздігін, олардың ез-
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деріне сенбейтіндігін, кара күшке салуға болмайтындығын жә- 
не саяси әдіс-айла жасау тактика сын пайдалануға тура келе- 
тіндігін дәлелдеді.

Америка дакларацияларынан езгеше, Сырткы Істер минис-
трлерінің Москвадағы кеңесінің 1945 жылғы 26 декабрьдегі 
қарарлары, дем.ократияшылдарды барлық үкімет орыидарына 
қатыстыру жолымен Қытаіідың саясп тәртібін шын мәнісінде 
демократияландыруды талап етіп, Қытайдың Ішкі Істерінекол 
суқпау принципін жарнялады. Муның арқасьшда ол карарлар 
Қытайдағы деагократиянын, куштеріне орасан зор халықара- 
лык көмек көрсеткендік болды.

Москва кеқесінің карарларынан бурыи компартия мс« Го
миндан арасында басталған ксліссөздердің нәтижесіндс 1946 
жылғы январьдың басында азамат соғысып токтатуға жәнс І\ы- 
тайдын, саяси курылысын демократияландыруға бағытталған 
маңызды саяси келісімдер және соғыс келісімдері жасалды.

Бірак, онан кейінгі оқыйғалардық көрсеткеніндеп, поме- 
щнктік-буржуазнялык одақ бул келісімдерді орылдағысы кел- 
меді. АҚІІІ араға түсіп бнлік аііту сылтауымон, Қытаіі реак- 
циясына орасан зор соғыс көмегін көрсетті. Бул көмекке сүне- 
ніп, Гоминдан жаңа соғыс шабуылына әзірленді. Шабуыл 
1946 жылғы апрельде Оңтүстік Маньчжурпяда басталып, көп 
узамай барлық майдандарда арпалыскап аза.мат соғысына ай- 
налды.

УЛТ-АЗАТТЬІҒЫ КҮРЕСІНІҢ ЖАҢА КЕЗЕҢІНДЕ 
КОЛ-ШАРТИЯНЫҢ БАСШЫЛЫҚ РОЛ1

Дүниежүзілік екінші соғыстан кейін елді демократпялаи- 
дыру, аграрлық реформа жүргізу жолыидағы күрес, Жапонпя- 
ның жеңілгеніне қарамастан, тағы да нмперпалнзмге қарсы, 
бул жолы Америка іщпериалнзміне карсы күрссу міндетімсп 
тығыз байланысты болып шықты.

Ішкі реакцияға карсы күресте женудіқ шарты ретінде, им- 
периализмге қарсы күрөсу бурынғысынша кытан халкының 
улт-азаттық қозғалысыныц аса маңызды міндеті болып калды. 
Алайда феодализм мен ммпериализмге қарсылык ^сыпатын 
сақтай отырып, дүниежүзілік екінші соғыстан кейін улт-азат- 
тық күрес халықаралық және ішкі-саяси ахуалдыц жаңа жағ- 
дайында жүргізілді, буған сәйкес опың дәрежесі жоғары және 
нәтижелері зор болды. Улт-азаттық күрестің жаңа сыпаты мы- 
надай: бул күрес — бүкіл дүние жүзін қамтыған жән-е «капита- 
лизмнің жалпы дағдарысынық онан әрі шиелөнісуі, капита-
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лизм куштерінің нашарлауы, социализм м,ен демократия куш- 
терінің нығаюы жағдайында»36 жүргізілітт отырған демокра
тия лагері мөн реакция лагері араоындағы жалпы күрестің 
бір бөлегі болды, бул күрес Қытай коммунист партиясының 
басшылық ролі арқылы пролетариаттың бастауымен жүзеге 
асырылады, қытай халқының басы-м көпшілігінің мүдделөрін 
көздеп, еңбекшілердің және аралық таптардың қалың буқара- 
сыін' біріктіреді, демократия мен реакция арасындағы күштер- 
дің ара салмағы бүкіл дүние жүзіеде, онық ішінде Қытайда 
дөмократияның пайдасына қарай мықтап өзгөрген жағдайда 
жүргізіледі.

Бул күрестіқ бірінші ерекшелігі сол: Қытайдағы азаттық 
қозғалыс халықаралық реакцияның камалы — американ 
империализміне қарсы тікелей күресте дамыйды. Қытай ком- 
партиясы басшылық еткем біртутас демократиялык, улт май- 
данының қацдай да болса соғыс, саяси, экономикалық және 
идеологиялық жеңісі Американ империалиэмінің және оған 
кызмет ететін реакция лагерінің жеңілуі, нашарлауы болып 
табылады.

Сондықтан да, бүкіл дүние жүзіндегі демократиялық про- 
гресшіл элементтер Қытай халықыньщ қаһармандык, халық- 
азаттық күресіне сүйсініп, тілектестігітг білдіріп және оғаи мо- 
ральдық көмек көрсетіп отырады. Муның өзі де қытай халық- 
азаттық қозғалысының бүкіл дүниежүзілік демократия лагері- 
нің жалпы күресімен баііланыстылығьш көрсетеді.

Кытай компартиясының председателі Мао Цзе-дун муны 
мақтан сткен сезіммен былай деді:

«Қытаіі коммунист партпясьгныц басшылығымен Қытайда 
жүргізіліп жатқан халық-демократиялық улы революция им- 
периализмге қарсы халықаралық лагерь күштерінің мүшелі 
бір бөлегі болып табылады».37

Американ іімпериализмшің алаеурған агрессиясына қарсы 
қытай халқының күресіне басшылық ете отырып, Қытай ком
мунист партиясы, «отанды сатқан және халықтық мүдделеріне 
опасыздық еткен»38 Гоминданныц реакцияшыл үкіметіндей 
емес, оның керісінше, Қытайдың тәуелсіздігін және еріктілі- 
гін шын мәнісінде қорғаушы болып майданға шықты.

30 Кейбір компартиялардың информациялық кеңесінің декларациясы. 
«Правда», 5/Х 1947 ж.

37 «Баянды, бейбітшілік үшін, халықтық демократия үшін» газеті, 
І/ХІ 1948 ж. 6-бет.

38 «Баянды бейбітшілік үшін, халықтық демократия үшін» газеті 
І/ХІ 1948 ж. 6-бет.
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Қытай коммунист партияеының басшылық ролі қытай хал- 
қыиың халық-азаттық қозғалысына пролетариаттың басшылык 
етуін көрсетеді. Дүниежүзілік екіиші соғыс кезінде Қытайда 
демократия мен реакция куштерініқ ара салмағыіның өзгеру- 
інде компартияның саясаты орасан зор роль атқарды. Ком- 
партияның дәйекті маркстік-лениндік саясаты қытай халқы- 
ның Жапонияға қарсы соғыста төтөп беруіне және реакция- 
ның, американ империализмінің соғыстан кейінгі ниеттерін 
күйретуіне көмектесіп қана коймай, оныц үстіне елді империа
лизм мен феодализмнің буғауынан азат етуге, тәуелсіз, ерікті, 
демократиялық, біріккен, ©рге басқан және күшті Қытай мем,- 
лекетін орнатуға бірден-бір дурыс жол ретінде, Қытай комму
нист партиясы усынған демократиялық программаның дурыс- 
тығына қытай халқының көпшілігінің көзін жеткізді.

Мао Цзе-дунның айтқанындай, «Қытайдың коммунист пар
тиясы —- Бүкілодақтық Коммунист (большевиктер) Партиясы- 
ның үлгісі бойынша курылған партия».39 Бул партия орыс 
большевиктері жыпнаған революциялық тәжрибені кеңінвн 
пайдаланды, өзінің жумысында дүниежүзілік пролетариаттық 
улы көсемдері — Ленин мен Сталин белгілеген революциялық 
күрестің стратегиясы мен тактикасын басшылыққа алып отыр- 
ды. Оның саясаты әуелі бастан-ак. империализм туралы және 
отар елдер мен тәуелді елдердегі революцняның ерекшеліктері 
туралы лениндік ілімге негізделді.

Маркстік-лениндік дурыс саясатты белгілеу ісінде Сталин 
жолдастың еқбектерінің, оның ішінде Қытай мәселесі жөнін- 
дегі еңбектерінің орасан зор мацызы болды. Бул еқбектерінде 
Сталин жолдас Кытайдағы жағдайды теория жағынан терец 
талдау негізінде Қытай революциясьшың ерекшеліктерін көр- 
сетті, оның барысын данышпандықпен болжады, бул револю- 
цияның жеңісті болуының шарттарын белгіледі.

Сталин жолдас көрсеткөн бул шарттардың ішіндегі ец ма- 
ңыздысы —«Қазіргі тақырыптарға арналған макалалар»10 де
ген еңбегінде мейлінше айқын және түсінікті етіп тужырым- 
далған ленинизмнің жалпы тактикалық принциптерін булжыт- 
пай орындау:

1) әрбір жеке елде улттық ерекшелікті және улттық өзге- 
шелікті міндетті түрде есепке алу принципі;

2) пролетариатқа, уақытша, солқылдақ, баянсыз, сенімсіз 
бола турса да, буқаралыц одақтас табуды қамтамасыз етудің

38 «Баянды бейбітшілік үшін, халықтык. демократия үшін» газеті
І/ХІ 1948 ж.

40 И. В. С т а л и н .  Шығармалар, 9 том, казакшасы, 331-бет.
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титтей де. болса мүдданшілігш, әрбір елдің компартиясының 
міндетті түрде пайдалану прішципі;

3) мнллнондаған буқараі-а саяси торбие беру үшін тек на-; 
сихат пей үгіттіц бір өзі жсткіліксіз, муныц үшш бука раны ң 
өзінін саяси тәжрибссі болуы қажет дейтіп акнкатты міндетті 
түрде есепке алу прннципі.

Қытай компартпясының соғыстан кейінгі саясаты бул- 
примцнптерді қолданудың тамаша үлгісі болып табылады. 
Қомпартияның тактикалық урандарының дәйектілікпен ауысып 
отыруынан біз мынаны көреміз: калың букараиыи, тәжрибесі 
молайған сайын, гоминдандық диктатураның реакцнялық, опа- 
сыздык сыпатымен америка-» им.периализміііің агреесиялық 
нисті бүкіл кытай халқына түсінікті бола бергсн санын, партия' 
еңбекшілер букарасып және бүкіл кытай халкыя оларға қар- 
сы батыл күрееке топтастыра берді және муның кегізіндс бір- 
тутас демократиялық майданды нығайтып, күннен күн жада 
табыстарға жстті.

Жоғарыда көрсетілгендсіі, соғыс кезінде компартплнын,
жумысы жаца демохратияиыц программасы дегеп программа 
негізіне, о;іыц ідіінде жапон агреесиясына карсы күрестің бір- 
тутас мапдапып иығайту кажеттігінеи туған нақтылы прог- 
раммаға исгізделіп қурылды. 1946 жылғы апрель — ыаіі айла- 
рына дейін АҚШ-тың «араға түсіп бнлік айтуымен» Гоминдан- 
мен келіссөздср жүргізгснде де компартия осы программаны 
басшыл ы к.ка алды.

Муидяй бағыт мына жағдайдап туды: сегіз жыл боны Жа- 
понііяга карсы жүрғізілген ауыр азапты соғыстан кейін Қы- 
тайдыц снбскші букарг.сы бснбітшілікті катты көксеп, компар
тия мен Гоминдан арасында келісім жасалса Қытайды демо-' 
кратпялык пегізге қайта қуруға және букараның жағдайын 
жақсартуға мүмкіндік болады деп сенді. Өзінің диктатурасыи 
сақтауға тырыскан гоминдандық реакциямен келісу мүмкін 
емссекекі компартияға келіссөздер басталысымен-ақ айқын бо
ла турса да, ол дәуірде программаны өзгерту кате болатын 
еді, өйткені, муныц өзі буқарадан қол үзгендік болатын еді. 
Букараның үміті негізсіз екенін, Қытайды демократиялық негіз- 
ге кайта куру міндетін реакциямен және амернкан империа- 
лизмімеп келісу арқылы орындауға болмайтынын буқараға 
оныц өз тәжрибесінде' көрсетіп, буған көзін жеткізу керек 
болды.

Қомпартияның Гоминданмен келісуге умтылған әрекетінің 
бәрі сәтсіздік болғаны мзлім. Американдардық көмегі дем бер- 
ген гоминдандық реакция делшкратияға шабуыл бастап, бу:
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рын-сонды болып көрмеген азамат соғысын тутандырды. 
Амөрикандардың «араға түсіп билік айтуының» шын мақсат- 
тары сыяқты, реакциями халыкка душпандық сыпаты да 
журттың бәріне айқын болды.

Бул жағдайда жаңа демократиянын программам бурынғы 
түргаде елдің саяси жағдайына сай келуден калып, оны қай- 
та карау керек болды. Буған қалың буқараның ннетінің өзге- 
руі дәлел болды — азат етілген аудандардың шаруалары өзде- 
рінің армандарына жетуденүміт үзіп, аграрлык реформапы стн- 
хиялык түрде, төменнен жасауға кірісті, соны.мен шаруалар 
арасында аграрлық козғалыстың мықтап күшеюі ол програм- 
маны қайта қараудың қажегтігін көрсетті. Буған сәйкос ком
партия 1946 жылғы майда, шаруаларды канаған немесе жерін 
иемденіп алған қаскүнем помещпктермем «есеп айырысу» ре- 
тінде, помещиктердің жерін ішінара конфііскацпялау негізін- 
де жер реформаеын жүргізу туралы қарар кабылдады.

Азамат соғысынан және амернкаидардыц экспанцнясыпан 
туған экономикалық дағдарыстың_күшеюі иәтижесіыде, гомші- 
ның бакылауындағы жерлерде жу.мысшылардың, шаруалар- 
дың, интеллигеіщияның, усақ буржуазияныц және орта бур
жуазиями, жайының нашарлауы да гомпндандык тәртіпке иа- 
разылықтың мықтап күшеюіне, шаруалардыц, жумысшылар- 
дыц, студеиттердің, кала кедейлерінің буқаралық қозғалысы- 
ның улғаюына әкеп соқты.

Экономпкалық дағдарысты жеңе алмайтын болғандықтан 
гомішдандық реакция АҚШ-тың барынша қолдауына сеиіп, 
■ азамат соғысымен катар, террор жасау жәпе буқараның пара- 
зылығын карулы күшпсн басу саясатын жүргізді, кандаіі да 
болса делгократиялык, козғалысты түбірінен курту бағытыпа 
түсті.

Азамат соғысы және реакциянын жанталаскан шабуылы 
жағдайында компартия демократіиялык қозғалысты күшейтіп 
кеңейте беру, калың буқарамың аса кджетті тілектерін орын- 
дау, армияны нығайту, реакцияның эко-номикалык және саясп 
негізін наршарлататын шараларды жүргізу аркылы, демокра- 
тиялык табыстарды ко>рғау және реакцияны тойтару үшгн ба- 
тыл шаралар қолдануға тиісті болды.

Бул максатпен компартия аграрлык реформа жүргізуді жә- 
не помещикгердің жерін шаруаларға беруді тездстіп кана кон- 
май, онық үстіне мунан күрделірек міндеттерді алға койды:

1) Қытайдағы реакцияның тірегі болған помещиктер табы- 
ның және оны колдаушы кулактар табының экономнкалык 
ыегізін толық жою;
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2) реакцияны бастаған моиополиялық капиталдың эконо- 
микалык, негізін жою;

3) гоминдандық диктатураның реакциялық тәртібін тал- 
қандау;

4) реакцияға дем беріп отырған американ империализміне, 
онын, агенттеріне қарсы батыл күрес жүргізіп, олардық Қы- 
тайдағы экономик а лық позициясын жою.

Бул міндеттердің бәрі де Қытай демократиясы алдында бір- 
тө-бірте туды және реакцияға қарсы күрес күшейе келе ком
партия бул міндеттерді калың буқара алдына барған сайын 
батыл койды.

Қытап комнартиясы саясатының соқғы 3—4 жыл ішшдегі 
дамуы қытай комімунистерінің бірте-бірте, қалың букараның 
өзінід саяси тәжрибесі «егізінде гоминдандық тәртіпті қулату- 
дың, феодалдық таптардың зкономикалық негізін жоюдың жә- 
не американ империализміне қарсы күресудің қажеттігін қы- 
тай халқының санаеына қалайша жеткізгөнін көрсетеді.

1945 жылғы августан 1947 жылғы авгусқа дейінгі оқый- 
ғалар бул жөнінде қытай халқының қалың буқарасы үшін 
ерекше маңызды саяси мектеп болды. Бул өкі жылдың ішінде 
калың буқара реакциямев келісу арқылы елді демократия- 
лык, негізге қайта қуруға және оны империалистік езушіліктеғі 
азат етуге болмайтындығьш көріп, оған көзі жетті. Төк бул 
ғана емес, помещиктер м.ен ірі буржуазия диктатурасынық ха- 
лыққа қарсы, опасыздық сыпаты, оның американ империализмі- 
нің қол жаулығына толық айналуы нақ осы дәуірде ерекше 
айқын көрінді, Американ империализм! мен ішкі реакцияның 
үстөмдігі Қытайды американ колониясына және Азиядағы ора- 
сан зор соғыс плацдармына айналдыру қаупын туғызаты- 
нын өз тәжрибесшен уғынған, сонымен кабат азат етілген ау- 
дандардың үлгісінен коммунистөрдің саясатының дурыстығы- 
на көзі жеткен халықтың қалың буқарасы Қытай шммунист 
партиясының төңірегше бурынғыдан да тығыз топтала түсті, 
Кытайда демократиялық өзгерістер жасау жөнінде компартия 
усынған саяси лкәне экономикалық міндеттерді түгел қуат- 
тады.

Қытай халқьшын, қалың буқарасының бул міндеттерді жү- 
зеге асыруға топталуы пролетариат басшылығьшың, Қытай 
коммунист партпясынын басшылык, ролінің, Маркс — Энгельс 
— Ленин —- Сталин ілімініқ жеңімпаз күшінің өте айқын бел- 
гісі болып табылады.

Компартия мүшелерінің орасан көбейіп, 1945 жылгы 1210 
мықнан 1948 жылы 3 миллионға жетуі коммунист партиясының
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идеялары ыклалының және оның беделінің орасан бскендігін 
дәлелдейді.

Еңбөкшілердің мүдделеріін қорғау мақсатын көздеп аме- 
рикан иміпвриалиэміне және ішкі реакцияға қарсы күрес жүр- 
гізу саясатыіның арқасында компартия тек азат етілген аудан- 
дарда ғана емес, бүкіл Қытай еңбекшілерінің қалың буқара- 
сы арасында орасан зор беделге ие болды.

Кампартияның басшылық ролін Қытайдың еңбекшілер бу- 
карасы ғана емес, онық усақ буржуазиясы, тіпті орта буржуа- 
зиясы да таныды.

«Американ империализмінің агрессиясы, Ча« Кай-шндің 
езушілігі және халық буқарасынық мүдделерін батыл корғау- 
ға бағытталған біздіқ партийный, дурыс саясаты, — муның бә- 
рі Чан Кай-ши үстөмдік жүргізіп отырған аудандарда жумыс- 
шы табьгнық, шаруалардың, усақ буржуазия меи орта буржуа- 
зияның қалың көпшілігінід біздің партияға тілектес болуына 
көмөктесті».41

Компартиянық басшылығыін1 олардын, тануы халық-азаттық 
қозғалысының компартия басшылығымен орасан зор табыс- 
тарға жетуінің нәтижесі болды.

«Біздің революцияшыл жаңа демократиялық біртутас май- 
данымыз, •—деді Мао Цзе-дун өзінің 1947 жылғы 25 декабрь- 
дегі баяндамасында, — казір өткендегі қай уақыттағыдан бол- 
са да кеңейіп, тығыз топтала түсті. Бул жағдай біздіқ тек аг- 
рарлық саясатымызға және кала халқы жөнінде жүргізген са- 
ясатымызға байланысты туып отырған жоқ, Халық-азаттық 
армиясының жеңістері туғызған жалпы оаяси жағдайға... жә- 
не Қытай революциясыінъің жаңа өрлеу дәуіріне аяқ басуына 
кебірек дәрежеде байланыісты болып отыр. Гоминданның үс- 
темдігі сөзсіз күйрейтіндігін халық казір көріп отыр, сондық- 
тан халықтың үміті Қытай коммунист партиясына және Ха- 
лык-азаттық армиясына ауысып отыр — бул табиғи іс».42

Компартиянық берік басшылығымен Қытайдың халық бу- 
қарасының біртутас демократиялық майданға тығыз топта- 
луы күштердің қарама-қарсы өкі жаққа бөлініп, және олар
дын, ара салмағының демократия пайдасына өзгеруі нәтиже- 
сінде бүкіл дүние жүзінде таптық күштердің соғыстан кейінгі 
орн-аласуының белгісі болды.

Демократия лагөрі мен реакция лагері арасындағы күш-

41 М а о Ц з е - Д у н .  1947 жылғы 25 декабрьдегі баяндамасы, «Аса ма- 
ңызды документтер...» жыйыағы, Харбин, 1948 ж.

42 «Правда», 6/1 1948 ж.
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тердіц ара салмағының өзгеруінде совет халкыыың неміе. фа- 
шизміне және жапон империализміне карсы соғыста жеңіске 
жетуінің шешуші маңызы болды. Совет халқының бул жеңісі 
ССРО-ның халықаралык ролін үздік арттырып кана қоймай, 
оның үстіне фашизм кулдыққа түсірген елдерде лоне бүкіл 
дүние жүзінде демократиялык, күштердің жеңуінің мүмкінші- 
ліктерін орасан улғайтты.

Соғыс кезінде ССРО-ның және барлық демократиялык. күш- 
тердің нашарлауынан дәмеленген империалист топтардың, 
ең алдымен АК.Ш пен Великобрпташіяныц империалист топ- 
тарының есебі іске аспай, ССРО бастаған демократиялык ла- 
герьдің күштері үздік өсті. Муның өзі, соцпалистік курылыс- 
тың орасан зор артықшылығын дәлелдеген лоне еңб&кшілер 
алдында капиталистік курылыстың беделін мықтап түсірген 
совет халкынын, соғыстағы, саяси лоне шаруашылық саласын- 
дағы жецістерініц тікелей нәтижесі болды.

Бул жағдаіі, лоне де соғыс кезінде империализм лагерінің 
л<алпы нашарлауы Қытайда демократияшыл к\і:;тердің мық- 
тап күшеюінс, олардың толталуына көмектесті.

Қытаыда империализм позпцняларының нашарлауы, де- 
мек имперпалпзмнің апонті Гомииданның позицпяларының на
шарлауы түріндеті халыкаралык бул .жағдай соғыстың аяғын- 
да демократия мен реакция күштерінің ара салмағының өзге- 
руінде аса маңызды роль атқарды. Совет әскерлерінің Қытай 
жерінде жапон оккуиациялық армнясыи жеңуіиің зор маңы- 
зы болды. Совет Арммясының лопон соғыс күштерін талкан- 
дауы, совет әскерлерініц Маіічжурияға кіруі және Жапоння- 
нын, оккупациялык өкіметін жою қытай еңбеқшілерінің халык 
өкіметін орнатып, Манчжурияны демократиялык, қозғалыстыц 
нсгізгі тірек базасына айналдыруына көмектесті.

Совет Армиясынық 1945 лсылғы августа Манчжурияда же- 
ңімпаздык шабуыл жасауы да Қытай Халық-азаттык. армия- 
сьшың жапошдарға іеарсы шабуыл бастап, Солтүотік және Ор- 
талык, Қытайда едәуір жерді лоне бірсыпыра ірі орталықтар- 
ды азат етуіне жағдай туғызды.

Сөйтіп, Совет Армиясыныц неміс фашизмін лоне лопон 
империялизмін жеңуі Қытайдағы күштердің ара салмағын өз- 
герткен шешуші күш болып, демократия лагерішң күшеюше 
және оның реакция лагерінен басым болуына алдын ала ма- 
ңызды жағдай туғызды. Бул фактіні Қытай коммунист пар- 
тиясының басшылары Мао Цзе-дун мен Чжу Дэ-де атап көр- 
сетті. Мао Цзе-дун өзінің «Халық демократиясының диктату- 
расы туралы» деген мақаласында былай деп көрсетті:
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«Совет Одағы болмағанда, фашизмге қарсы дүниежүзілік 
соғыста жеңіске қол жетпегөнде, біздің үшш (яғни Қытай үшін 
Г. А.) ерекше маңыздысы — жапон империализм!' талқандал- 
мағанда... бул факторлардың бәрі болмағанда, халықаралык 
реакцияшыл күштердің тегеуріні кәзіргіден, әрине, анағурлым 
күшті болған болар еді. Мундай жағдайда біз жеңіске жете 
алар ма едік?» — деп сурақ конып, Мао Цзе-дун оған— «Эри
не, жоқ», деп үзілді-кесілді жауап берді-43

Чжу Дэ қытай-совет достығы коғамыньщ курылуына ар- 
налған жыйналыстағы сөзінде былай деді:

«Совет Одағы болмағанда, Совет Одағы бастағаи антифа- 
шистік күштер дүниежүзілік екінші соғыста женбегенде жәке 
Совет Одағы бастаған халықаралық демократпялык бейбіт- 
шілік лагері соңғы төрт жылдың ішінде үздік өспегенде Қы- 
тай революциясы казіргідей тез града улы жеңіске жете ал- 
мағап болар еді, жеңіоке жеткен күнніқ өзінде дс, оны турак- 
тандыру мүмкіи болмаған болар еді».44

ССРО-ның соғыста жеңуі жэне дүниежүзілік демократия 
лагерінің нығаюы нәтижесінде Қытайдағы демократнялық ла- 
герьге туғызылған қолайлы жағдайларды пайдалану әлі едәу- 
ір уакытты керек қылды, реакцияны толык. талқандау және 
амернкан пмпераилзміи жеңу үшін ішкі саясп жағдай туғызу 
ь:еріөк болды. Бул уақыт реакцпяныд шабуылдарын тойтару 
үшін ғана емес, дсмократиялық тзртіпті иығайту, күштерді мо- 
лайту, ал одан кейіы азамат согысьшда шешуші өзгеріс тугы- 
зып, Халык-азаттық армиясыкың батыл қарсы шабуьтлга кө- 
шуі үшін де пайдаланылды. Реакцпяға жоие импсриалпзмге 
қарсы батыл күресудің қажеттігін, саясат жәие экономика еа- 
лпларында түбірлі өзгерістер жасаудың қажеттігіп буқаравыц 
өз тзжрибесінде түсшуі-не көмектесуге бағытталған ксмпар- 
тияның дурыс саясаты бул жөнінде орасан зор роль атқарды.

ССРО-ның жеңуі, дүниежүзілік демократнялық лагерьдіц 
күшеюі, Қытайда соғыстан кейін таптық күштердің қолайлы 
түрде белінуі және коімпартияның маркстік-лениндйс дурыс 
саясаты арқасында Қытай халкының улт-азаттық қозғалысы 
нығайып, күшейе түсті және шын мәнісінде халык азаттығы- 
ның қозғалысына айналды, ал /Капоишяға қарсы біртутас улт- 
тық майдан демократиялык біртутас халыктық майданға ай
налды.

Муның өзі демократиялық лагерьдің қуатьшық артқаньгн,

43 «Правда», 6/VII 1949 ж.
44 «Правда», 21/VII 1949 ж.
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онын, реакцияға қарсы куресте мүмкіншілігінің артканын кер- 
сетіп кана койған жок, сонымен кабат кытай халык демокра- 
тиялык козғалысының жоғары сатыға карай өрлегенін көрсетті, 
ал демократпялық козғалыстыц халықтық демократия үшін 
бул жоғары сатысының ерекшелік сыпаты соцналнзмге кө- 
шуге алдын ала жағдай туғызу үшін күресу болып табы- 
лады.

Халықтық демократия үшін күрес жүргізу жслына көшу 
фэктісі Қытай коммунист партпясының бул күрестегі страте- 
гнясы мен тактикасыиың негізгі мәселелері жөніндегі қазіргі 
урандарынан тым айкын көрінді. Күштердіқ бурынғы арасал- 
мағына және негізгі соккының бағытына дәл кслетін империа- 
лиз.мге, және фсодализмнің калдықтарына қарсы күресу де
ген уранның орнына, компартия 1947 жылдың аяғыада импе- 
риалнзмге, феодализмге және ірі капиталға қарсы күресу ура- 
нын алға тартты.

Негізгі стратегиялық бағыттьщ өзгеруіне сәйкес коалиция- 
лык үкіметтің курамындағы өкі-мет билігінің сыпаты туралы 
мәселенің қойылуы және мазмуны да өзгерді. Егер жаңа де- 
мократняның программасы өкімет билігін Гоминданмен, яғнн 
ірі буржуазиямөн, тіпті помещиктермен де бөлісуге мүмкіндік 
қалдырып, тек олардың диктатурасын жоюды талап етсе, ка- 
зіргі программа күштердің жаңа ара салмағын және халық- 
тың қалың буқарасынық компартия төңірегіне топталуын бей- 
нелеп, шешуші өкімет билігін еңбекші шаруалармен берік 
одак жасаушы жумысшы табынын, қолына беруге бағыт ус- 
тады.

Сол себепті барлық реакцияшыл партияларды, топтарды, 
жеке реакцкяшылдарды коалициялық үкіметтің курамынаіч 
толық аластау көзделді.

Мао Цзе-дун азат етілген Шаньси-Суйюань ауданының ак
тив жыйиалысыидағы сөзінде Қытай коммунист партиясынын 
бул кезеңдегі негізгі бағытын жалпы анықтап берді:

«Қытай коммунист партиясынын, негізгі бағыты қандай? 
Бул — жаңа демократиялық революцияның бағыты, бул рево
люция жумысшы табы басшылық ететін және империализмге, 
феодализмге, капиталистік бюрократияға қарсы шығатын көп- 
шілік халық букарасыныц революциясы болуға тиіс».45

Бул революцияпың нәтижесіпде Қытай Халықтық-демокра- 
тиялық республикасы және «барлық демократиялық таптар-

«Баянды бсйбітшілік үшів, халықтық демократия үшһи- 
I/VII 1948 ж.
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дын, ерікті біртутас басқару билігін»46 атқаратын демократия- 
лык. коалнциялық үкімет курылуға тиіс.

Компартняның жаца жылда жарияланған және Гоминдан 
мен бітім жасаудыц шарттарын көрсеткен үндсуікде жаца 1\ы 
таіідың халыктық-демократиялык сыпаты өте айқын көрсетілді.

«Қытаіі коммунист партиясьшын, басшылығымеи кытай 
халкы ескі реакциялық тәртіпті бір жолата жоятын жопе Жа
ка халыктық-демократнялык мемлскет орнатуі-а мүмкіндік бе- 
ретін, шыи мәнісінде демо-кратиялық бітім жасауды талап ете- 
ді; мунда шешуші өкімет билігі, шаруалармеи тығыз одактас 
жумысшы табыныц колыеда бслуға тиіс». Тағы былаіі делінді:

«Муның мәнісі бүкіл елде Гомішдашіыц реакцпялық бас- 
кару бнлігіи кулатып, пролетариаттың басшылығымен және. 
негізгі күш ретінде, жумысшылар мен шаруалардың одағы пе- 
гізінде халықтық-демократиялық диктатура республикасы ку 
рылу керек».'17

Экономика саласында Қытай демократпясының қазіргі прог- 
раммасы, жерді жалға алу акысын және қарыз өсімін кеміту- 
ді көздейтін бурынғы саясат орнына жәнс «әрбір егіншініқ ө;-. 
танабы болсын» деген жалпылама суиятсендік ураннын, ор
нына, кенінен аграрлык реформа жасау мәселесін алға қо.й- 
ып, бул реформаны казірдің өзінде жүзеге асыруда.

Қомпартияның Орталық Комнтеті 1947 жылғы 10 октябрь- 
дегі карарыида «елімізді демократияландыруға, индустриялан- 
дыруға, ерікті елге айналдыруға, біріктіруге және көркейтуіч- 
негізгі бөгет»48 болып отырған Қытайдыц аграрлык система- 
сьш өзгерту талабын алға койды.

Бул қарар, компартияның бастауымен шакырылған улттык 
аграрлык, конферспцияда 1947 жылғы 13 сентябрьде қабыл- 
даған аграрлык, зац жобасын жүзеге асыруды талап етті. Аг
рарлык. м.әселені шешуге бағытталған шара ретінде ғаиа смет. 
Кытай демократиясының жалпы улттык көлеыде шығарған 
алғашқы заңы ретінде де, бул заңның орасан зор маңызы бар. 
Зақ помещижтердің, ғибадатханалардың, монастырьлардың. 
мектоптердіц, мекемелердің және уйымдардың меншікті жерін 
ғана емес, оныц үстіне помещиктердің вндіріс қуралдарын жә- 
не кулактардың басы артық өндіріс қуралдарын да халык 
пайдасына алуды көздейді.

4* «Баяиды беіібітшіліЕ ушін, халықтык. демократия үшін», 1/V11 
1948 ж.

47 «Пнплс эйдж», 23/1 1948 ж.
4S Қытай коммунист партиясы Орталық Комитетінің 1947 жылғы 1с 

•ктябрьдегі қаулысы. «Аса маңызды докуыенттер...» жыннатя Харбин, 
1948 ж.



Мундай халық пайдасына алынған жер, оныц сапасына 
сәйкес, жерсіз жәнс жері аз шаруаларға бөліп беріледі. Отан- 
ға қыянат еткен опасыздар мен соғыс қылмыстыларынан бас
ка, деревияда турушы барлық адамдар, жынысына және жа- 
■ ына қарамастан, тең правомеи жер алады. Дсревняда турьш 
туылшаруашылығымен шуғылданатын жәпс кылмыс істеген 
айыбы жоқ помещпктер, кулактар, олардың семьялары, сол 
сыяқты гоминдан аппараты чішовниктершің, гоминдан армия- 
сы офицерлері мен солдаттарымыц сөмьялары да жер алады.

Помещи-ктер мен кулактардан халык, пайдасына алынгап 
ондіріс куралдары мухтаж шаруаларға жэне баска кедейлер- 
ге бөлініп беріледі. Шаруалар алған жер және өндіріс курал
дары бул жана иелерінің жәке м.еншігі болады, олар муны са
тура және кейбір реттерде жалға беруге ыктыярлы. Өнеркәсіп 
иелері мен сәудегерлсрдің мулкі және заңға үйлесетін әрекет- 
гері буған, яғгаі конфискацияға жаткызылмайды, заң бойын- 
ша сакталады.

Жер реформасын шаруалар мен кедейлердің жыйналыста- 
ры және олардың комнтеттері, сол сыяқты шаруалардың ок- 
ругтік, уездік, басқа сондай конференциялары және олардын 
комнтеттері жүргізеді.

Бул занның маңызы помсщиктердіц жері меп өндіріс ку- 
ралдарын халық пайдасына конфнекациялауда ғахіа е.мес, му- 
нымен бірге деревняда жср жөпіндегі катнастардық бәрін 
түбірінен өзгертіп, жерді пайдаламудың бурынғы формалары- 
па кайтып оралуға ешбір мүмкіндік калдырмайтындығында.

Қытаіі халкының негізгі бөлегі — шаруаларды компартия 
төңірегіне топтастыру ісіндс, азат етілген аудандарда жүргізіл- 
ген аграрлык реформанық ерскше зор маңызы болды.

Бул реформаның нәтижесінде 100 мктлнон шаруа үшін жер 
мэселесі казірдің өзінде шешілді. Бул 100 миллион шаруа 
жер жәнс өндіріс куралдарыи алып, өздерінің турмыс дәре- 
жесін және еңбек өнімділігін едәуір арттырды. Манъчжурия- 
ның өзінде ғана б миллион жерсіз және жері аз шаруа шаруа- 
шылықтары (ярни 24-—30 миллион адам) 50 миллион му (3 
миллион гектардан астам) жер, 400 мың мал, курал-сайман 
және астык алды.

Бул өлкеде помещиктер мен кулактар ендіріс куралдарына 
тек өздері иелік ету және шаруаларды канау мүмкіншілігінен 
толық айырылды, мулымеп бірге өздерінің саясм ыкпалынан 
да айырылды, мунык өзі азат етілген аудандардың тылын мей- 
лінше нығайтты.

Гоминдандык аудандардық шаруалары және, көбінесе жер-
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сіз шаруалардан қуралған гоминдандық армнялардың солдат- 
тары муқтаждықтан кутылудың жолын осы нақтылы мысал- 
дан көрді. Олардың муны шыи ниетімен қостағаны гоминдан- 
;іық солдаттардың топ-тобымен қолға беріліп. халық-азачтык 
армпясы жағына шыкқандығыиаті айкын көрінді.

1948 жылғы 1 апрельдегі сөзінде Мао Цзе-дун аграрлык 
реформа жүргізудің аса маңызды мәсслелерінс әдейі тоқтал- 
ды. Аграрлык. реформаның мақсаты феодалдык жзие жарты- 
лай феодалдык қакау снстемасын жою, ксдейлер мен жалшы- 
лардың жер алғысы келетін талабын орындау жәтге ауылша- 
руашылық өндірісіи көркейту скснін айта келіп, Мао Цзе-дуп 
аграрлык. реформаны тек орташа шаруалармен одақтасп оты- 
рып жүзеге асыруға болатыиын атап көрсетті. Мунсыз кедеіі- 
лер мен жалшылар сқшаулатіып калады, реформа сәтсіздікке 
ушырайды. Сондыктан, реформа кедсіілер меи жалшылартык 
жер жөніндегі қажстін өтеуме-и катар, орта іиаруалардың га- 
лаптарын орьшдап, оларға орташа үлестен біраз артық сыба- 
ғалы жер сақтауды көздеді.

Жерді тең бөлу талабы толық тецгеруді иасихаттағандык 
емес екенін көрсете келіп, Мао Цзе-дун теңгеру еаясатын — 
кате, реакциялык, артта қалғандық саясат деп әшкереледі, 
бул саясатты жақтаушыларды айыптады. Сөзіиің қортыкды- 
сында Мао Цзе-дун партия ліен демократпялыіс өтімст орын- 
дары алдына, ауылшаруашылык. өндірісін жаксартр/ жәнс жер- 
гс жеке меншік негізітіде шаруалар кооперацпясын уйымдас- 
тыру, және ауылшаруашылык өнімін молайту нсгізінде өнер- 
кәсіпті күшейту жөнінде бірсыпыра нактылы міндеттер койды.

Аграрлык реформаныц аса зор манызы рсакцпяны саясп 
тірегінен айыруда және шаруалардыц күйін жаксартуда ғана 
емес. Ол ауыл шаруашылығының буған дейін тежеуде болып 
келгөн өндіргіш күштерінің өркендеуіне жол ашатын фактор 
ретінде де орасан зор маңыз алады, өйткені аграрлык, рефор
ма елді шдустрияландыруға және оиы социализм жолына тү- 
сіруге алдын ала жағдай туғызады.

Ауыл шаруашылығын және өнеркәсіпті өркендету Қытай- 
ды индустриялы елге айналдыруға жағдай туғызуға тиіс. Му- 
пың өзі, Мао Цзе-дунның айтканындан, жаңа демократиялык 
революцияның түпкі мақсаты болып табылады.

Аграрлык реформаны жүргізу және ауыл шаруашылы- 
гын коллективтендіру аркылы өркендетумен катар, бюрокра- 
тиялык капиталды конфискацнялау халык демократия куры- 
лысының экономикалык негізін калау жөніндсгі ең маңызды 
экономикалық өзгерістер болып табылады.
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Өнеркәсіптің бірсыпыра салаларында өндірістің едәуір жо- 
гары дәрежеде шоғырлануы (соғыс жылдарында Маньчжурия 
дағы және Солтүстік Қытайдағы жапон кәсіпорындарында) 
жағдайында капиталды Қытайда бурын болып көрмеген дэре- 
жеде бір орталыкка жыйиағам «4 семьяныц» моіюполнялык. ка
питалы еңбекшілердіц мүдделсрі үшін зор экономикалык өзге- 
пістер жасауға белгілі дәрежеде материалдық жағдай туғызды.

Мунық мәнісі манополиялық капитал меншігін конфиска- 
циялау ісі Манчжурияда, Солтустік және Орталық Қытайда 
жүзеге асырылып, Оцтүстік Қытайда казірдіқ өзінде жүзеге 
•ісырылуы аяқталғатшан кейін мсмлексттік өнеркэсіп, транс
порт және банктер түріндегі қоғамдастырылған сектор Қы- 
тайдың экономикасыида негізгі және шешуші роль аткарады 
және казірдің өзінде ол шешуші роль атқарып отыр. Қоғам- 
дастырылған сектордыц жеке салаларында оның ара салмағы 
кәзір 50—100 процентке жетіп отыр, Қытайдың экономикасы- 
пың келешектегі өркондеуш де соның өзі белгілейді. Қытай- 
дың акономикасы мемлекеттік қоғамдастырылған секторды 
барған сайын улғайту бағытымен өркендетіледі. Жэнь Би- 
ншдің баямдаыасында келтірілген өнеркәсіп курылысыныи 
программасы осыны көрсетеді. Бул программа бірінші кезек- 
тегі міидет ретінде «социалистік сыпаты бар мемлекеттік кә- 
еіпорьшдардьщ шапшан өркендеуіне толық жағдай туғызуды» 
көздейді.

Қытайдың ко'мпартиясы казірдің өзінде халык а.лдына му- 
нан да зор міндет — бүкіл халық шаруашылығын жоспарлы 
жолмен өркендету және ецбек өнімділігін арттыра отырып, 
жумысшылардың және халыктың турмысын бірте-бірте жак- 
гарту, сөйтіп, жумысшылар мен шаруалар арасындағы одак- 
ты нығайту, деревняға басшылык сту ісінде қаланың роліп 
камтамасыз сту және социализмге көшудіц экономикалык не- 
гіздерін калау міндетін қойып отыр. Қытайдың экоиомлкасы- 
ка жоспарлык тәртіпті тек мемлекеттік қоғамдастырылған сек- 
тордіц шсшуші роль атқаруы негізінде бірте-иірте енгізуге бо- 
лады, муиың өзі жаңа Қытайдың экономгікасыпдағы социалис- 
7ік бастамапыц бір түрі болып табылады.

Халықтык демократия жолыидағы күрестіцтабысты болуы- 
нап: буржуазнялык-демократиялык революцняның мәселеле- 
рі Қытайда қазірдің өзінде түгел шешілді дсген мағына ту- 
майды. Бүкіл Қытай көлемінде империализм, өкіметін кулату 
және феодализмніц калдықтарын жою бурынғысынша Қытай 
демократпялык, қозғалысыныц шуғыл және ең маңызды мін- 
деттері болып қалады.
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ХАЛЫҚТЫҚ ДЕМОКРАТИЯНЫҢ СОҒЫС ЖӘНЕ САЯСИ 
ТАБЫСТАРЫ.

К.ЫТАЙ ХАЛЫҚ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚУРЫЛУЫ

Қытай халқы қальш. букарасының коммунист партиясы 
баешылығымен, оныд усынған халықтық демократия програм- 
масы негізінде топталуы нәтижесінде халық-азаттык қозғалы- 
сы реакцняға қарсы соғыста opасан зор табыстарға жетті, Қы- 
тайда зор саясн өзгерістер жасалып, Халық республикасы, со- 
ньшен катар азат етілген аудандар эконом,икалық курылыс 
саласында едәуір табыстарға жетті.

Табандылықпен қорғаныс урыстарын жүргізе отырып, со- 
ғыстың алғашкы жылыида гоминдан армняларының күшін 
таусып, халық-азаттық армиясы 1947 жылғы сентябрьде ба- 
тыл шаб}'ыл бастады, Маньчжурияның жерін толық азат етіп, 
бүкіл Солтүстік Қытайды гоминдан әскерлерінен тазартты, 
Орталық ойпатта гоминдан әскерін мықтап жеңіп, Янцзы өзе- 
II і бойына шыкты, бул өзеннен өтіп, аса зор саяси және эко- 
номикалық орталықтарды — Нанкинді, Уханьді, Нанчанды, 
Шанхайды, Чаншаны алды.

1949 жылғы 2 октябрьде Қытайдық Халық саяси консуль- 
тациіялық конференциясын ашарда сөйлеген сөзінде Мао Цзе- 
дунның атап көрсеткеніндей, Қытайдық бірнеше мпллиондык 
халық-азаттық армиясының әскерлері Формозаға және Гуан
дун, Гуансн, Гучжоу, Сычуань, Синьцзян прошшцняларына 
гаяу аудандарға жетіп, кытай халқының көпшілігін азат 
етті.

1949 жылғы октябрьдің басында халық-азаттык армиясы 
Кантонға таяу жерде урыстар жургізіп, 14 октябрьде Оцтүс- 
тік Қытайдың бул аса маңызды орталығын азат етті. Халық- 
азаттык армиясының екінші бір бәлегі бүкіл солтүстік-батыс 
жақты го'миндандык әскерлерден тазартып, Дихуаны (Синь- 
пзянды) азат етті.

Гоминдан армиясы Чанчунь, Мукдеп, Таньцзіш, Бейпин, 
Сюйчжоу, Бэньпу, Нанкин, Ухань, Шанхай үшін болған урыс- 
тарда орасан кеп солдаттары мен офицерлеріиен, техннкасы- 
ньщ көбінен айырылып, қарсылық корсету күші түгелінсн дер- 

ік жойылды. Бурый да, күштердің ара салмағы өзіне кслай- 
сыз болған кезде де, гоминдандық әскерлерді үсті-үстіне же- 
ціп келген халық-азаттық армиясы енді гоминдандық армия- 
ның калдыктарьш кыска мерзімде талқандауға мүмкіндік 
алды.
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Халық-азаттық армиясыныц еселеген күшті соққысьща тө- 
теп бере адмай, реакциялық лагерь өз ішінен ыдырап іріп-ші- 
руде.

Күрестіц немен тьитатыны қазір шешілген. Қытай халқы- 
н.ың коммунист партнясы төңірегіне берік топталғандығы, де- 
мократияны толық жеңіокс жеткізуге берік бел байлағанды- 
ғы, Қытайдың халық-азаттык. қозғалысын қамтыйтын және 
өзінің күші «империалистік лагерьдің күшінен басым»49 бо- 
лын отырған дүниежүзілік демократиялық лагерьдіқ бул коз- 
ғалысты қолдауы күрестің тағдырын алдын ала шешті.

Міне осыған сүйеніп, Мао Цзе-дун толық сенгендікпен «Қы- 
тай халқының барлық реакциялық гомішдандык күштерді 
біржолата талқандауына узак уакыт керек болмайтыныи» біл- 
дірді.50

Саяси және соғыс салаларында Қытайдың демократияшыл 
күштерінің орасан зор табыстарға жетуі — Қытай коммунист 
партиясы'нын, басшылығымон кытай халқының біріктірілуі жә- 
не Қытайдың жері мен халкыныд көбі реакцияның езушілігі- 
нен азат етілуі Қытайдыц тарнхында алғаш рет ултты бірік- 
тіруге, толық тәуелсіздікке жстугс және халықтық дедгокра- 
тііялық қурылыс ориатуға жағдай туғызды.

Барлык, двмократнялық нартііялармен, топтармен, халық 
уііьшдарымен және прогресшіл қайраткерлермен узақ келіс- 
сөздер жүргізіп кеңескеннен кейін компартияның 1948 жылғы 
! майда жасаған усынысы бопынша шакырылған Халықтық са
яси консультациялық конференциясы бул міндеттердің бәріп 
жүзеге аеырды.

Конференция 1949 жылғы 21 сентябрьде Бейпинде ашыл- 
ды. Оған Кытайдың барлык. демократиялық партиялары мен 
топтары, халық уйымдары, халық-азаттық армиясы, әртүрлі 
аудандар м.ен улттар, сол сыяқты шетелдерде туратын қытай 
азаматтары атьшаи уәкілдік ететін 45 уйымнан 600-дан астам 
адам қатысты.

Конференция Қытай Халық Республикасьшың қурылуын 
жариялады, негізгі констптуциялық үш документті — Қытай- 
дың Орталық халық үкіметінің негізгі заңын, Халықтық саяси 
консультацпялық советтің ережесі мен лғалпы программасын 
жасап қабылдады, сол сыяқты Халықтық саяси консультация- 
лык, советтің улттық комитетін және Орталық халықтық үкі- 
мет соеетін сайлады.

і9 «Правда», 6/V 1948 ж.
50 «Баяиды бейбітшілік ушіп...», І/ХІ 1948 ж.
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Үкімет советінің предоедателі және Халықтық саяси кон- 
сультациялық советтід Улттық комитетінің председателі бо- 
лып Қытай коммунист партиясынын, басшысы Мао Цзе-дуи 
сайланды.

Конференция Пскинді (қытайша Бэйцзин) Халық респуб- 
ликасьгның астанасы етіп белгілеу туралы қаулы алды, бес 
алтын жулдызды қызыл жалауды улттық жалау етіп бекітті, 
уақытша улттық гпмнін («Еріктілер маршын») және күкдік 
календарды (бурынғы айлық календар орньгаа) қабылдады.

Халықтық үкімет советі 1949 жылғы 1 октябрьде Мао Цзе- 
дунның қол қоюымен, Орталык халық укіметінің қурылуы ту
ралы, укіметтің саясн программасы ретінде Халықтық саяси 
коисультациялық советтіц жалпы программасының қабылда- 
нуы туралы жәкс укімет органдарыныц курылуы туралы —

Чжоу Энь-лай Мемлекеттік зкімшілік советінің премьер! 
және сыртқы істер министрі;

Мао Цзе-дук — Улттық халық-революцнялык, сотые сове- 
тінің председателе

Чжу Дэ — Халық-азаттық армнясының бас коматідашысы;
Шәнь Чунь-жу — Жоғарғы халык сотының бас судьясы;
Ло Жуан-хуан—Жоғарғы халык прокуратурасының бас про

куроры болып тағайындалғапы туралы декларация жарияла- 
ды.

Муньшен бірге үкімет өзі-нің декларациясында Қытаіі Ха
лык, Республикасының бүкіл халқы атынан узкілдік ететін 
бірден-бір заңды үкімет өзі екенін мәлімдеп, тецдік прннцип- 
терін орындантын, екі жакка бірдей тпімділікті көздейтін жо- 
не екі жақтың да жерінің бүтіндігін, ерікті елдігін курметтей- 
тін, гоминдандык, реакциямен карым-катнасты үзіп, респуб- 
ликаға достық көз караста болатын қаидай да болса шетел- 
дік үкіметпеи өзініц дипломатпялык катнас орнатуға әзірлі- 
гін білдірді.

Қытай Халык, реслубликасын жарпялау Қытайдық домок- 
ратиялық күшгершіц, әрдайым бірігіп кынмыл жасаушы ішкі 
реакция мен халықаралык. имперналмзмнің біріккен күштері- 
не қарсы узақ уакыт бойыиа қажырлылықпен жүргізген күре- 
сінің жеңіспен аяқталуы бслды. Қытай Халык, Республика- 
сын жариялау, әуелі бастан-ақ кытай халқының улт-азаттык. 
күресінің дем берушісі және уйымдастырушысы болған Қытай 
коммунист партиясынын, 28 жылдық қаһармандык, күресіи 
аяқтап шыкты. Мунымен бірге ол маркстік-лениндік ілімнің 
жеңшпаз күшініқ айқьш көрінісі және империализмге жан.а- 
даи мейлінше күшті соккы бергендік болды, дүниежүзілік ре-
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лкцияньщ және соғыс өртін тутандырушылар лагерінің тағы да 
жеңілгендігі болды.

Жақа халыктық республиканың қурылуы азат етілген пы
тай халқы арасында ғана емес, оның үстіне бейбітшіліж пен 
демократияның бүкіл лагеріпде, оның бүкіл дүние жүзінде- 
гі достары арасында орасан күшті жігер, зор куаныш ту-
” Ы З Д Ы .

Қытап халқының күресін шым тілеіктестікпен үнөмі байқап 
нелген Совет Одағы Қытай Халық Республика сының курылу- 
ыиа ең алдымен үн қосып, қуттықтады, совет үкі.метінің 1949 
жылғы 2 октябрьдегі нотасы бойьшша жана республикамен 
дипломатиялық қатнас орнату жолымен, оған орасан зор- 
моральдық көмек көрсетті.

Совет Одағының ізінше нөбәрі 3—4 күннің ішівде Қытай 
Халық республнкасын Польша, Чехословакия, Венгрия, Бол
гария, Румыния, Корея жэне Монгол Халық республикасы та-
1Ы Д Ы .

Бул жаңа демократнялык, рсспубликалардың бәрінің ха- 
яықтары Қытай Халык, Республнкасының курылуыи — Совет 
Здағы бастаған демократия және бейбітшілік халықаралык 
лагерінің орасан мықтап күшейгенін дәлелдейтін факті деп 
ганып, куттыктады.

475 миллион Қытай халкк к.осылғаниан кейін демократия 
кәне бейбітшілік лагері ССРО мен халықтық демократия ел- 
дерінің өзінде ғана бүкіл дүшіе жүзі халқыныц үштен бір бө- 
чегін біріктірді (капиталиетік елдердегі демократиялық ла- 
герьді жақтаушы орасан көп адамдарды, империализм езіп 
отырған отар және тәуелді елдердің бейбітшілік және демок
ратия лагеріне қосылғаи жүздеген миллион халкын коспа- 
■анда).

Қытаіі халқының біртутас ерікті елдікке умтылғаи тілегі- 
лің белгісі — Халык Республикасының жариялануы халықа- 
ралық реакцияныд душпандық әрекетіне аса қатты соқкы бе- 
;)іп, онын, лагерінде күшті абыржушылык туғызды.

Өзінің каһармандық куресінің қортындысында қытай 
калқы коммунист партиясының басшылығымен қазірдін, өзін- 
іе тәуелсіздік пен бостандыққа жетті. Прогресшіл адамзат- 
гын кас жаулары — американ имперпалпстсрі жәгіе олардын 
көмекшілері қаншама кутырынса да, қытай халқының тәуел- 
•лздік және бостандык, алуына богет жасамақ болып каншама 
члектенсе де, Қытай Халық Республикасы ССРО бастаған бү- 
пл дүиие жүзімің демократияшыл күштерінің қолдауымен 
калықтардың семьясында езіне лайықты орын алады.
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«Қытай улты, — деп көрсетгі Мао Цзе-дун, — казірден 
бастап дүнне жүзіндегі бейбітшіл және бостандық сүйгіш ха- 
лықтардың улы семьясынық мүшесі болады».51

ҚАТАй ХАЛЫҚТЫҚ ДЕМОКРАТИЯ ҚУРЫЛЫСЫНЫҢ 
ӨЗГЕШЕЛ ІКТЕРІ

Шығыс Европа елдеріндегі сыяқты, Қытайда дамып келе 
жатқан жана демократиялык курылыс «дамудыц социалистік 
жолына көшу үшіп» негіз қалауда.

Жданов жолдас жаңа демократия курылысының өзгешелік- 
терін сыпаттаа келіп, былай деп көрсетті:

«Жаңа демократиялык, өкімет... халык букарасыныц қос- 
тауына сүйене отырып, буржуазнялыд демократияныд қолынан 
келмейтін прогресшіл демократиялык қайта қурылысты кыска 
мерзімде жүзегс асырды. Аграрлык реформа шаруаларға жер 
берді және помещкктер табын жоюға жеткізді... Сонымен бір- 
ге мемлекеттік жалпыхалыктык меншіктің негізі қаланды, мем- 
лекеттіқ жаңа турпаты — халықтық республика курылды, 
мунда өкімет халықтікі, ірі өнеркәсіп, транспорт, банктер мем- 
лекеттікі жане жетекші күш жумысшы табь; бастаған халык- 
тың еңбекші таптарының блогі болып табылады» 52.

Димитров жолдас 1948 жылғы 19 декабрьде Болгария жу
мысшы (коммуннстер) партнясыныц 5-съзінде жасаған баяк- 
дамасында Шығыс ЕЕропадағы халыктык, демократия елдері- 
нід даму тәжрибесін есепке ала отырып, халыктык демократия 
курылысы тусында ыапнталпзмкен сошіалпзмге көшу мынпдан 
жолмен жузеге асады деп атап көрсегті:

1. Капнталистік курылысты және буржуазияның үстемді- 
гін қалпыиа келтіруге бағытталған қаиаушы таптардыц бар- 
лык әрекеттері мен беталысына карсы күресу;

2. Капиталистах элементтерді толық жойғанға дейін олар- 
ға карсы үздіксіз күрес жүргізу;

3. ССРО-мен ынтымактас және дос болу;
4. дүниежүзілік жаңа соғысты бастамақшы және социализм 

мен коммунизм курылысына кедергі жасамакшы болғаи, AK.I.IJ 
бастаған империалистік лагерьдің орекеттеріне карсы біртутас 
актиимперпалистік лагерьдіц белсене катысу жолымен жузе
ге асырылады дсп атап көрсетті.

Будан мынадай кортынды шығады: халыктык демокра-

51 «Правда», 23/ІХ 1949 ж.
52 «Правда», 22/Х 1947 ж.
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тия қурылысы бейнебір өзгсрмеіітін, үнемі бірқалыпта қалатын 
курылыс болып табылмаііды. Бул қурылыс түрлі таптар және 
экономикалық укладтар түріндс калыптасқан кайшылықтар 
күресі негізінде саясп жағынан да, зкономпкалык жағынан 
да дамып отырады. Ал халықтық демократия қурылысы про
летариат дпктатурасының функщіясын аткаратын болуы себеп- 
ті, бул даму социалистік элементтерді күшеііту жағына караіі 
бағытталып отырады және ол бірден өтс шықпайды, кескілес- 
кен таптық күрес жағдайыпда бірте-бірте өтіп отырады. Бул 
жөніиде Орталық және Шығыс Европадағы халықтык демо
кратия елдеріиіц даму тарихы айқын мысал болады.

Евроладағы халықтык де.ыократияның тэжрнбесі, сол сыяк- 
ты Қытайдағы экономпкалык жзнс саясп жағдай туралы жо- 
ғарыда келтірілгеы талдау қазіргі кезенде қытайдағы халык- 
тық демократия қурылысыі-іьщ озгешеліктеріғі, сонымен қатар 
оғіың одан әрі даму жолдарығі уғынудың кілті болып табы- 
лады.

Азат етілген аудандардың жсріпде жүзеге асырылған саясп 
жэне зкономикалық өзгерістер, халықтық демократияның не- 
гізгі прпнципналды сыпаттары Кытайдың азат етілгөн аудан- 
дарыныц жеріғідо қазірдін өзінде жүзеге асырылғандығын 
керсетеді. Бул еңалдымеп халық өкіметініц, еңбекшілер өкіме- 
тінің оркауымен, жумысшы табының және оның партпясыпып. 
жетекшілік ролініц камтамасыз стілуімен сыпатталады.

Халықтық саясп консулыацііялық коі-іференцнясы шақы- 
рылып, Кытай Халық Республикасы курылғанға дейін азат 
етілген аудандардыц жерінде улттық-саясп советтер жоғарғы 
өкімет органдары болып кслді, бул советтерді бүкіл халык 
жалпыға бірдей, төте және тең саіілау правосы негізінде да- 
уысты жасырын беру жолымен сайлап отырды.

Халықтык-саяси советтер өзіпе қарағам жерде заң шығару 
және әкімшілік праволарына ие болды, азат етілген аудандар- 
да әкімшілік комитеттері түріндс курылған өкіметтің атқару 
органдарын, уез бастықтарын, село старосталарын және кала 
муниципалптеттерін тағайыпдап, олардың жумысын бакылап 
отырды. Халықтьіц сенім көрсетуі. буқара арасығіда зор бедел 
алу қытаіі коммунист партиясына халықтық-саясн советтерде 
болсығі, сол сыякты өкімег билігінің атқару орындарында бол- 
сын басшылық рольді қамтамасыз етті, компартия солар ар- 
қылы өзінің халыктық демократия жөніндегі программасын 
жүзеге асырып отырды.

Азат етілген аудандарда радикалдық аграрлық реформа 
жүзеге асырылды, бул реформа тек помещикітердің ғана емес,
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кулактардың да жерін, өндіріс қуралдарын алып, оларды еңбек- 
ші шаруалардьщ колына бсрді (муның экономикалық және 
саяси нәтижелері жоғарыда айтылды).

Халық-азаттык армнясы өггеркэсіп аудандарын азат етісі- 
мен, бул аудандарда бурын шетел империалпстері мсн монопо- 
листік капиталдың «төрт семьясынық» колында болып келген 
:ірі өнеркәсіп, банк және транспорт мемлексттіц, жалпы ха- 
лықтын, меншігіне айналдырылып отырды.

Кытайдағы жаңа демократиялық қурылыстын, негізгі эко- 
номикалық өзгешеліктерін белгілей келіп, Мао Цзе-дун былаіі 
деп көрсетті:

«Жаңа Кытайдың экономикасы мыналардан куралады: 
I) басшы элемент мемлекеттік шаруашылықтан; 2) жеке ша- 
руашылықты коллективтік’ шаруашылыкка көшіру жолымен 
бірте-бірте дамытылатын ауыл шаруашылығынан; 3) жехе 
усақ колөнершілері мен саудагерлердің шаруашылығынан, 
усақ және орта жеке капнталдың шаруашылығынаи. Жака де- 
мократиялық курылыста осының бәрі тутас алғанда халык 
днаруашылығы болып табылады» 52

Сонымен, социалист!к даму жолына көшуте негіз қалайтыи 
курылыс рстіиде, Қытайдағы жана демократиялық курылыс- 
тың батыстағы халкқтык. демократия мемлекетгерінен прпн- 
.циптік ешкандай айырмашылығы жоқ.

Бул Халыктық саяси консульташіялык конференция қабыл- 
таған саяси док’ументтерден, әсіресе Халыктық саяси консуль- 
тациялық советтіц Жалпы прогрлммасынаи өте аііқын көрініп 
отыр, бул программада Қытаіі Халық Республикасына негіз 
болған прннциптер айтылады. Бүкіл Қытаіі халқынық тілегін 
білдірген конференция уәкілдеріне халықтык. демократия І\ы- 
тайдыц социализм жолымен дамуының өту формасы екеядігі- 
не ешқандай күман болған жоқ.53 Бул Х^алпы программаиық 
барлық тарауларында айқын баяндалды.

Программаныц кіріспесі халықтық демократия диктатура- 
сынын мәнін біртутас халыктық демократия майданының мем- 
леметтік өкімет формасы деп анықтай келе, халықтық демо
кратия Қытай Халық Республикасынық улттык курылысыньщ 
саяси негізі болады деп көрсетті.

1-тарау «Ж а л п ы п р п н ц и п те р» Қытай Халық Респуб- * 33

52 М а о  Ц з е - Д у н .  1947 жылғы 25 декабрьдегі баяндама, «Маңызды 
документтер» жыйнағы, Харбин, 1948 ж.

33 Ч ж о у  Э н ь - л а й д ы ң  1949 жылғы 22 септябрьде сөйлеген сөзін 
қара. «Правда» 1949 ж. 29 сентябрь.
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ликасын халыктық демократия мемлекеті деп белгілейді. Бул 
мемлекет жумысшы табы бастаған, жумысшылар мен шаруа- 
.іардық одағына негізделгек, Қытайдыц барлық демократиялык 
таптары мен барлық аз улттарды бірлестіретін халыктық де
мократия дкктатурасын жүзеге асырады, империалнзмге кар- 
сы, ф-еодализмге және бюрократтық капиталға қарсы күрес 
жургізеді.

Қытаіг Халық Республикасьшың негізгі міндеттері ретінде 
программа Қытайдагы имперналпзмшң ерекше праволарының 
бәрін жоюды; бюрократтық каппталды конфискациялап, оны 
халық мемлекетінің меншігіие беруді; аграрлык. реформа жүр- 
ғізуді; мемлекеттін және кооперативтердіц коғамдық менші- 
гік корғауды; халық экономикасын дамытуды және елді ауыл- 
шаруашылық елінен ішдустриялы елге айналдыруды белгіледі.

Халыққа сайлау және баска да саяси праволарды қамтама- 
оыз етіп, барлық салаларда әйелдерге тең правокы, жзне дс- 
барлық улттарға праволар мен міидеттің теңділігіи жариялап, 
программа: реакцпяшыл элементтердің, феодалдык, помещик- 
тердіц, бюрократтық капитал мсн жаппай капиталистердін 
уәкілдерінің контрреволюциялық әрекеттеріи жаныштауды, 
олардың саяси проволарын жоюды арнаулы түрде көздейді.

Қытай Халық Республикасы империалистік агрессияға кар
ей бейбітшілік жолында бірлссіп күресу үшін бейбітшілік сүй- 
гів: және азагтық сүйгіш елдермеи, ецалдымеи ССРО-мен бір- 
лесетіндігін салтанатты түрде мәлімдеу дс програ.мманың дек- 
ларациялық жалпы принциптеріне жатады.

ІІ-тарау «М е м л е к е т т і к  ө к і м е т  о р ы н д а р ы» мем- 
лекеттік өкімет халықтікі және ол жалпыға бірдей дауыс беру 
жолымен сайланатын Халық жыйналыстары арқылы және соң- 
ғылар сайлайтын барлык сатыдағы халық өкімет орындары 
арқылы жүзеге асырылады деп көрсетеді. Х^оғарғы заң шыға- 
ру орны Букілкытайлык халық үкіметі, ал атқару орны — Бү- 
кілкытайлық халық жыйналысы сайлайтын Орталық халык 
үкіметі болып табылады.

Бүкілқытайлык, халык, жыйналысы шақырылғанға дейін 
оның функциясын Халықтық саяси консультациялық советі 
орындайды, ол Халық жыйналысы шақырылғаинан кейін Ха- 
лықтық демократнялық майдан болып кеқесші орган ретінде 
калады.

Программа мыналарды көздейді: жаңадам азат етілгеп ау- 
дандарда мемлекет билігін еңалдымен соғыс бақылау коми- 
теттері арқылы халық-азаттық армиясыныц соғыс өкімет 
орындары жүзеге асырады, одан кейін ол бірте-бірте барлык
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жіктегі халық уәкілдерінің жергілікті к'онференцияларына ауы- 
еады. Бул аудандарда жергілікті халық жыйналыстарының 
сайлауы жер реформасы жүргізіліп, халык уйымдастырылған- 
нан кейін ғана, яғіш халықтыц помещиктер мен реакцпяшыл 
баска элементтерден экономикалық тэуолділігі жойылғаннан 
кейіы ғана өткізіледі. Өкімет билігіпіи. барлык орындарын куру- 
дың негізі демократнялық централизм болып табылады.

Халықты езуші гомкндандық барлык зацдар жойылады, ха- 
лықтың мүдделерін корғайтын замдар еңгізіледі деп көрсетіл- 
ген программада. Халықтык сот системасы мен бакылау орын- 
дары қурылады, оларға халық кандайда болса ме.млекет ме- 
кемелері жөиінде шагым бс-ре алады.

1 және ІІ-тарауларда халықтыц мүддесі үшін кызмет ете- 
тін, қоғамдық мүдделердіқ толық сакталуың камтамасыз ете- 
тін нағыз халыктық өкімет, еқбекшілер өкіметі ретінде халық- 
тық демократияның саясп өзгешеліктері толык көрсетілген.

III- тарау «С о ғ ы с с и с т е м  асы» халық-азаттық армия- 
сы мен қоғамдық қауыпсыздық әсксрлерін бірлестіретін бір- 
тутас қарулы күштер куруды, офицерлер мен жауыигерлерді 
революциялық, патриоттық рухта саяси тәрбиелеу снстемасык 
куруды; армняны модернизациялауды; әуе күштері мен соғыс- 
теңіз флотын куруды; халық милиииясы системасын енгізуді, 
сонымен қатар жалпыға бірдей әскерн мімдеттілікті енгізуді 
әзірлеуді көздейді. Сол сыяқты бейбітшілік кезде ауыл шаруа- 
шылығы мен өнеркәсіп жумыстарына карулы күштерді тарту 
көзделеді.

IV- тарау « Э к о н о м и к а л ы қ  с а я с а т »  халыктык де
мократия қурылысыныц эКономикалық езгешеліктерін, оныц 
көп укладтығын баяндайды. Ол экономикаиың бес секторын 
атап өтеді: мемлекеттік, кооперативтік, жеке шаруашылык, 
усақ қолөнерші жеке капиталистік және мемлекеттік капита
лизм секторы. Булардың өзгешеліктерін атай келіп, програм
ма: жетекші роль мемлекеттік экономика секторына жатады, 
оның сыпаты социалист, елдің экономикасы үшін аса маныз- 
ды кәсіпорындардың бәрін ол біріктіріп отырады. Булар қоғам- 
дық меншікті қурайды, бүкілқоғамдық экономнканыц мате- 
рналдық базасы және жетекші күші болып табылады. Мемле- 
кеттік экономика секторы арқылы мсмлекет басқа секторларға 
басшылық етеді, деп көрсетеді.

Программа кооператив секторын өркендетуді, оған түрлі 
артықшылық пен жеңілдіктер беруді, сомымен катар халыққа 
пайда келтіретін барлық жеке кәсіпорындардың ісіне жағдай 
туғызуды көздейді.
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Мемлекеттік' капитализм секторы мемлекеттің жеке капитал- 
мен ынтымақтасу секторы болып табылады, бул кэсіпорындар- 
ды бірлесіп басқару және жеке капиталдың мемлекеттік кәсіп- 
орындарды жалға алуы түрінде жүргізіледі.

Программаға сәйкес меылекеттік кәсіпорьшдарындағы жу- 
мысшылар әкімшілік комитеттер арқылы кәсіпорындарды бас- 
кару ісіне қатысады. Жеке кэсіпорындар кэсіподақтармен кол- 
лективтік шарт жасасуға міпдетті. 8—10 сағаттык жумыс куиі, 
минимум жалақы, және де элеуысттік қамсыздандыруды бір- 
ге-бірте енгізу, жасөспірімдер мен әйелдер еңбегін қорғау жэ- 
не жалпы еңбек қорғау камтамасыз е.тіледі. Программа шаруа- 
мардың жер реформасы кезінде алған жерге не болу правосып 
корғауды, сол сыяқты азат етілген аудапдарда шаруаларды 
уйымдастыру және реформа жургізуді жария етеді.

Программа елдіқ экономпкасының мемлекеттік, кооператив- 
; :к және жехе секторларын қалпына келтіру және дамытудын 
кегізгі жоспарын жасауды көздеп, экономиканың жеке сала- 
'іарын да:мыту жөніндсті міндеттерді белгілейді. Негізгі мін- 
дет— ауылшаруашылық өидірісін дамыту және еріктілік не- 
і ізінде өзара жәрдемдесіп, еңбек етудің және өпдірістік коопе- 
рацияның түрлі формаларыіі біртс-бірте қуру ушін шаруаларды 
уйымдастыру; еңалдымен ауыр өнеркэсіпті қалпына келтіру 
дсәне дамыту; сыртқы саудага, керексіиуді жоие усымысты 
тортіптеіітін мсмлексттік сауда кзсіпорындарында мемлекеттік 
"ақылау және протекционизм спстгмасын енгізу, ішкі сауда са- 
касыкда косперацііяиы дамытуга жағдай туғызу; пайдаланыл- 
■ай жатқан және өнімеіз каппталды өнеркәсіпке бағыттау; 

кооперацияныц барлық турлерін дамытуға толык жағдай туғы- 
'ып, көмек корсету; жеке діеншікті финапс уііымдарынын, 
:.аржылары меи кызметіие мемлекеттік қатал бақылау қою.

Програмлғаныц ІІІ-тарауы шаруашылықтың мемлекеттік 
:кәие кооператив секторы түрікдегі қоғамдық формаларыныц 
жетекші ролін, оларды бірінші кезекте дамытудың керектігін 
;кәне басқа секторлар женінде мемлекеттің реттеу ролін айқын 
белгілейді, муның өзі халықтық демократияыық социализмге 
карай өркенреуіндегі ерекше сыпаты болып табылады.

V-тарау. «М ә д е н п е т ж ә н е о к, у с а л а с ы н д а ғ ы 
е а я с а т» бул да халыцтың қоғамдық санасын арттыруды, 
халықтық демократияны дамытудын, шарты ретінде коғамдык 
озат идеялар мен ғылымды кең тарату міндетін алға қояды.

Программа бойынша жаца Қытайдың мәдеітиеті мен оку 
;:сі түрі улттық, мазмуны ғылми және сыпаты халықтық болуға
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тиіс. Б улар азаматтарды отан мен халыққа суйіспеншілік, ең- 
бек' пен ғылымға суйіспеншілік және қоғамдық мсншікке қам- 
қорлык, жасау рухында тэрбнелеуге тиіс.

Программа жаратылыс гаку ғылымын дамытуды, коғам- 
дық ғылымды зерттеп, талқылауда ғылми-тарихи көзкарасты 
дамыту іеін қуаттауды көздейді, әдебиет пен искусствоны ха- 
лық мүдделеріне пайдалануды, жалпыға бірдей оку енгізуд1', 
техникалық білімді дамытуды, жас және қарт урпақтар интел- 
лигенциясына революциялық-саяси тәрбие беруді көздейді. 
Шын хабар беру бостандығы камтамасыз етіледі, баспасәзді 
халықда зыян келтіру мақсатында пайдалануға тыйым салы- 
нады.

VI- тарау «Улт м ә с е л е с і н д е г і  с а я с а т» барлык 
улттардын, теқ праволылығыи, аз улт халқы басым аудандарда 
жергілікті автономияныц жүзеге асырылуын көздейді.

VII- тарау « С ы р т к ы  с а я с а т» Кытай Халык Ресгтублн- 
касынын сыртқы саясатыныц прпнципі елдің тәуелсіздігі мен 
суверенділігін қорғап қана қоіімай, жалпыға бірдей бейбітші- 
лікті қорғау, империалиста агрессияға және соғыс саясатына 
қарсы күресу болып табылады деп көрсегеді.

Программаныц жоғарыда көрсетілген қағыйдалары, бул 
программа саяси және экономнкалық тараудан бастап, пдеоло- 
гиялық тарауға дейін өзінің барлық тарауларында, еңалды- 
мен барлык салаларда қоғаыдык элементтердіқ артықшылы- 
гын қамтамасыз ету міндетін, қытайдық коғамдык шаруашы- 
лы,қ жолымен дамуы ушін берік негіз жасау -міндетін квз- 
дейді.

Осы турғыдан қарағанда Халықтық саяси консультациялык 
советтін Жалпы программасы, сөз жоқ, елдің социализмге өтуі 
үшін негіз қалайтын курылыс ретінде Қытандын халықтык 
демокр а тиясы н сы п а тта йды.

Кытайда халыктық демократия қурылысы әлі елдің бір 
бөлегінде бакылау жүргізіп отырған ішкі реакция мен шетел 
империализмінің біріккен куштеріне қарсы кескілескен курал- 
ды күрес жүргізу жағдайында жасалып отыр. Экономикада, 
саяси және идеологиялык қондырмада феодализмнің орасан 
көп қалдықтары бар артта калған жартылай отар елде мунын 
өзі елдіқ даму процесінде өзіне тән кейбір өзгешеліктерді ту- 
іызбай қоймайды.

Осындай жағдайларда Қытай халықтық демократиясыныц 
аса маңызды міндеті ендіргіш күштерді, әсіресе өнеркәсіпті же- 
дел дамыту болып табылады, муның өзі экономикалық жағы- 
нан артта қалушылықты жояды, быгыраңқы усақ өндірушілер- 
G -  ш



82 Г. В. А с т а ф ь е в

дің механикаланған ірі өндіріске көшуіне жағдай туғызады, со- 
диализмге өту үшін экономикалык мүмкіншіліктерді әзірлейді.

Қытайдың халықтық демократиясы белгілі мерзімге дейін 
және белгілі бір шамада қалада болсын, деревняда болсын ка-
питалистік элементтердід өмір сүруіне мүмкіндік беріп қана 
қоймай, оны дамытуға да мүмкіндік беру қажеттігімен сана- 
сып отырады, бул жөнінде халык.тык.-демократиялық мемлек'ет- 
тің тәртіптеуші ролі міндегті түрде қамтамасыз етіледі.

Осыған сәйкес коммунист партия орта және усак. буржуа
зия жөнінде өзінің тактикалық жолын белгіледі.

«Чиновнпктік буржуазия мен помещиктер табыньщ, олар- 
дың мемлекеттік өкіметінің езгісінен және қысымынан азаіТ: 
шегіп келе жатқан усақ және орта буржуазия, булардың езде- 
pi де буржуазиялық тап болуларына қарамастан, жаңа демо- 
кратиялық революцияға қатыса алады немесе бейтарап болып 
қала алады. Олардыц империализм мен байланысы жоқ неме
се байланысы аз». 54

Осыған байланысты компартия орта және усак, буржуазия 
женінде 1931 —1934 жылдағы «асыра солшыл» қате саясатты 
қайталамауды ескертеді. Қытаіі сыякты жартылай отар және 
жартылай феодалдық артта қалған елдің жағдайында «Қытай- 
дағы империализмнің ерекше артықшылығын жоюдан басқа, 
жаңа демократнялық рсволюцгіяныц міндеті помещиктер мен 
чиновниктік буржуазия (ірі буржуазия) табыньщ қанауы мен 
езушілігін жою компрадорлык, феодалдық өндірістік қатнас- 
тарды өзгерту, қурсауда бөгеліп жатқан өндіргіш күштерді 
азат ету болып табылады.55

«Қытайдың экономпкасы артта калуына байланысты усак 
және орта буржуазияның буқарасынан қуралған капнталистік 
шаруашылык тіпті бүкіл елде революция жеңгеннен кейін де 
узақ уақыт өмір сүреді және біз оған жол беруіміз керек»г,ь' 
дейді Мао Цзе-дун өзінің 1947 жылғы 25 декабрьдегі баянда- 
масында.

Экономиканың негізгі салаларында мсмлекеттік жалпы ха- 
лықтық меншік басым болып, ауыл шаруашылығы бытыраңқы 
усақ өндірістен бірте-бірте кооператпвтік даму жолына өтіп 
отырған жағдайда «мундай усақ жэне орташа капиталист

51 М а о  Ц з е - д у н .  1947 жылғы 25 декабрьдегі баяндама. «Мацызды 
документтер» жыіһіағы. Харбин, 1948 ж.

55 М а о  Ц з е - д у н .  1947 жылғы 25 декабрьдегі баяндама. «Маңыз- 
ды документтер» жыйнағы. Харбин, 1948 ж.

56 М а о  Ц з е - д у н .  Ағымдағы кезең жэне біздін, міндеттер... «Маңыз- 
ды документтер» жыйнағы. Харбин 1948 ж.
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элементтердіц өмір сүріп, даыуы сшкандай кауыпты емес... Ку 
лактік жаңа шаруашылық турплы да осыны айтуға болады, бул 
шаруашылык аграрлык. революциядан кейін деревняда сезсіз 
болады» 57.

Халықтық-демократиялык. Қытайдың экономикасында ка 
питалистік элемгиттерді белгілі бір мезгілге дейіи сақтаудын 
қажеттігі «Халықтық дсмократияның днктатурасы» туралы 
Мао Цзе-дуннің соңғы макалаеында да атап көрсетілгеп, буд 
мақалада ол былай деп жазады:

«Қазіргі кезеңде улт буржуазиясының ерекше маңызы бар 
Империализм әлде болеа бізбен катар отыр және ол өте катал 
жау. Қытайда ыағыз экономпкалык. тәуелсіздікті жүзеге асыр\ 
ушін көп уакыт керек... Империалистердіц кысымын жеңік. 
артта қалған экономиками бір адым алга бастыру үшін, Ки
тай улттық экономикаға пайда келтіретін және халыктыі: 
турмыс дәрежесіне зыян тигізбейтін кала және селодағы 
барлык, капиталистік косіпорындарды пайдалануға тиіс, жалпы 
күресте ол улт буржуазнясымен иірігуге тиіс. Біздіц казірг: 
саясатымыз капитализмді жою емее, оған шек кою болыт 
отыр». Бірак, дейді одан әрі Мао Цзе-дуп, буржуазия «меыде 
кетте жетекші орын алмауға тніс».58

Қазір Қытайда халықтық-демократпя іі.іқ курылыс орнаг, 
процесіне улт буржуазиясы, оньщ буржуазияшыл-либе- 
ральдық партиялары мен топтарының уокілдері жзме жеі« 
адамдары демократиялык біртутас улт майдаиыньщ мүшесі 
ретінде Халыктык. саяси консультация конфсреициясына жәіи- 
ол сайлаған Улттық комитетке, Қытай Халык Республикасы- 
ның Орталык. үкіметіие катысып отыр.

Бул Халыктык саясн кънсультациялык совеітіц Жалпы 
программасында да баяндалды, бул программада улт буржуа 
зиясының экономикалық мүдделерін корғау, халыкка пайда 
келтіретін жеке кәсіпорындардын ісіне жағдай туғызу, мем 
лекеттік капитализмде жеке капиталдын қатысуы көздс- 
леді.

Капитализмнен социализмге өту дәуірінде, жеке меншікті 
капиталистік кәсіпорындар экономиканын тутас бөлегініц бірі 
болып турған жағдайда болса елдің экокомикасын дамытуда 
капиталистік элементтердің катысуыныц мүмкіндігі, жаңа эко- 
номикалық саясат (НЭП) кезіндегі Советтік Россияның үлгісі

57 М а о Ц з е - д у н .  Ағымдағы кезец және бі.*дін міндеттер... «А а̂ңы:- 
ды документтер» жыйнағы. Харбин, 1948 ж.

68 «Правда», 6/VII— 1949 ж.
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мен дәлелденіп отыр. Саяси өкімет билігін, экономикалық бас- 
Ч1Ы орындарды халық мемлекетінің колында устау, социалис
ток элементтердің өсуі жоне олардың капиталистік элементтер- 
мен курес жүргізуі капиталистік тәртіпті қаптадан қалпына 
келтірмеудіц кепілі болып табылады.

Сталин жолдас «Коминтерннің программасы туралы» 1928 
жылғы 5 июльдегі сөзінде нэпті пролетариат диктатурасыпыц 
•крыноксіз, рыноктан тыс өнімді тура айырбастау ретімен емес, 
рынок арқылы, рынокті пандалану ретімен капиталнстік эле- 
менттерді жеңуге, сөйтіп социалист шаруашылыкгы унымдас- 
тыруға бағытталған» саясат деп белгіледі.

Капиталист елдердің. тіпті әбден өркендеген елдерінің өзі 
хлпиталнзмнен социалпзмге кешу кезінде нэпке соқпаіі өте 
лла ма деп сурау қойып, Сталин жолдас, нэпке соқпай өте ал- 
майды деп жауап береді.

«Пролетариат диктатурасы дәуірінде әрбір капиталист 
зл үшін рыноктік байланыстармен бірге, осы рыноктік бай- 
ланыстарды пайдаланумен бірге жаңа экоиомикалық саясат 
белгілібір дәрежеде сөзсіз кажет»59.

Экономика жағынап артта калған жартылай феодалдык. 
:і".әне жартылан отар ел қытай үшін оның қажеттілігі әлде кай- 
да зор, үйткені қытайда қалықтық демократиялык курылыс 
феодализм калдықтарына және имперпалистік езушілікке кар
лы кескілескен күрес үстінде орнатылып келеді, онда буржуа- 
зияньщ (улт буржуазиясыньщ) жеке топтары әзірше двімо- 
кратия жағында халықпен бірге бас қосып әрекет жасай 
алады.

Бул өзгешеліктің мәнісі мынада: Қытайда халык. демокра- 
тиясын орнату дәуірі, сонымен қабат әрі империализмге және 
феодализмге карсы революцияны аяқтау дәуірі болып табыла
ды. Қытайдағы халыктық демократияның Орталық және Шы- 
ғыс Европа елдеріндегі халықтық-демократия курылысынан 
айырмашылығы болғанымен, олардыц негізгі мақсаттары мен 
міндеттері бір-біріне сай келеді.

Қапиталистік системадан бөлініп калған бірсыпыра елдер- 
де халықтық демократия курылысыныи тууы капитализмнің 
жалпы кризісінің шис-ленісуінің аса маңызды белгісі болып 
табылады. Халықтық демократия қурылысы, егер Совет Ода- 
ғы бастаған демократия мен социализм лагеріие сүйенсе отар 
және тәуелді елдердіц де бірте-бірте социализмге өтуіне жағ- 
дай туғызады. Бул жөнінде Қытай халык демократиясы бар-

50 И. В. С т а л и н ,  Шығармалар, 11 том 159-бет.
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лык, отар елдердіц халықтарын жігерлендіретін үлгі және олар- 
да халык-азаттық қозғалысыныц дамуына демеуші зор күш 
болып табылады.

ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС АЗИЯНЫҢ ЕЗІЛГЕН ХАЛЫҚТАРЫН 
РЕВОЛЮЦИЯ ЛАНДЫ РУДА ҚЫТАЙДЫҢ ӘСЕРІ

Қытай халқымың халык-азаттык қозғалысы ішкі реакции 
мен империализмге қарсы күресудегі табыстарымен, демокрв- 
тиялык өзгерістер жасау және шаруашылық, мәдениет курь- 
лі.ісы жөніндегі табыстарымен Оңтүстік-Шығыс Азияныц баг- 
лык, езілген халыктарыпа орасан зор ықпал етіп, оларды ревс- 
люцияландыруға әсерін тнгізеді. Бул козғалыс оларды бостағ- 
дыққа, тәуелсіздікке жету үшін және демократиялық праве- 
ларды жеңіп алу үшіті империализмге қарсы батыл күреске ж- 
герлендіріп отырады.

Индо-Қытайдын, Бирманық, Малайяныц халықтары, тіп'п 
Қытайдан кашықтағы Филиппин, Индонезия, Индия халықтг 
ры, қалың буқара тығыз бірлесіп, ақырына дейім күресуге берік 
бел байласа империализм мен ішкі реакцпяныц күштерін тал- 
қандауға болатындығыи Қытаіі халқыныц табыстарынаи көріп 
үлгі алуда. Сонымен катар жартылай отар ел жағдайында 
улттық-отар революциясының стратегиясы мен тактнкасы ту- 
ралы Ленинніқ — Сталиннің ілімін, Қытай революцнясыныи 
мәселелері жөнінде Сталин жолдастыц нускауларын творчест- 
волықпен колданған, БК(б)П-ныц орасан зор тәжрибесін пай- 
даланған, сөйтіп осылардыц нсгізінде казіргідей табыстарғв 
жетіп отырған Қытайдың халык-азаттык козғалысының өзі 
Шығыс халыктарына империализмге карсы күресте дурыс жол 
таңдап алуға, көп кателіктерді болдырмауға көмектесетін, а; 
шығынмен және ед қысқа мерзімде максатка жетуге көмекте- 
сетін революциялық тәжрнбеніц орасан зор қазнасы болыг 
табылады.

Қытайдағы халық-азаттығы козғалысының тәжрибесі Шь- 
ғыстың езілген халықтарына, әсіресе, Оңтүстік-Шығыс Азия 
халықтарына мынаны Көрсетеді:

1) Халықаралық имперналистік лагерьдің күштерін әлсіре- 
тетін езілген халықтардың халық-азаттық күресі улы социа- 
листік мемлекег бастаған демократиялық лагерьдің жалпы 
күресінің тутас бір бөлегі болып табылады, және олосыла- 
герьмен тығыз бірлескенде ғана жете алады.

2) Империализмге карсы және демократия үшін күресудін 
міндеттері біріне-бірі тығыз байланысады. РІмпериалистік үс-
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гемдікке қарсы күресу аркасында ғана халық буқарасы аса 
кджетті тілегіне жете алады — демократиялық праволар мен 
жер ала алады. Сонымен бірге, имериализмді қулатудық өзі 
буқараны бірлестіру, біртутлс кең майдан куру негізінде ғапа 
мүмкін болады, бул үшін букараныц ец қажетті тілектерін ка- 
нағаттандыру қажет. Мунсыз оларды империализмге карсы кү- 
реске жумылдыру, коғамдык гурмыстың барлық салаларында 
олардың белсенділігін арттыру мүмкін емес.

3) Қазіргі жағдайда улт буржуазиясы басшы болу роліп 
орындау былай турсын, улт-азаттығы қозғалысыныц негізгі қа- 
тысушысы болуцан да қалып отыр. Бул буржуазия буқара 
козғалысының басы-қасында болса-ақ, ол сөзсіз халык, бука- 
расы есебінен тізе бүгуге, империализммен келісуге және импе- 
риализммен бірігіп алып халық қозғалысын жаныштауға әке- 
ліп соғады. Жумысшы табы жәпе оныц авангарды — коммунис
тке партия ғана халықтың қалың букарасының мүддссіне 
сай антиимпериалистік қозғалысқа басшылық ете алады жэне 
бул қозғалыстық табысқа жетуіп қамтамасыз етеді.

4) Халыктыц арманын халыктық-демократиялық козғалыс 
жолы арқылы ғана, ецбекшілерге өкімет билігін беру, шаруа- 
ларға жер беру, империализм басып алған экономиканың но- 
гізгі салаларын пролетариат басшылық ететін халықтық-де- 
мократиялык. мемлекетке бсру жолы арқылы ғаиа жүзеге асы- 
оуға болады.

Қытайдыд тәжрибесі халық-азаттығы козғалысының табы- 
сын камтамасыз етуге қажет болған ішкі саяси жағдайды Оел- 
п'леуге көмектесе отырып, амерпкан империализмініц агресспя- 
шыл, экспансиялык нпстін, ек’і жүзді, жалған тактикасын әш- 
керелеу үшін де өте бағалы болды. Қытайдың тәжрибесінде 
бул өте айкын көзге түседі, өпткені мунда американ империа
лизм! бір өзі, ашык, әракет етуге мәжбүр болады; ол басқа им- 
перпалистік елдердіц (мысалы, Индонезияда голландыктардың) 
ашыктан-ашык басқыншылык, дөрекі әрекеттерін бетке устап 
жасырына алмайды және улт азаттығы козғалысының буржуа- 
жялық-помещиктік элементтерімен ауыз біріктіру жө- 
ніндегі өзінің ебдейлі саясатыи оларға қарама-карсы коя ал
майды. Қытайдағы америкаи саясатынық тәжрибесінен Оқтүс- 
гік-Шығыс Азиянын сзілгек халықтары реакциянын, мүдделе- 
рш көкссген америкап империалпзміиіц әртүрлі «бейбітшілік» 
және «демократиялық» әдіс-айлаларынық өтіріктігін оп-оңай 
біле алады. Бул әдіс-айлалар эртүрлі өтірік демократиялык, 
формалардың және ресми буржуазиялық демократия инсти- 
туттарьшын, көмегімен, оның реакциялық мәнін езгертпестен,
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реакцияны нығайту үшін уақыттан утуға, нем-есе реакцнялық 
тәртіпті буркемелеуге бағытталған.

Қытайдың тәжрибесінен американ империализмі мен оныц 
дегепін істейтін қолшокпар болып табылатын қандайда бол- 
сыи елдіц ішкі реакішясының тығыз байлаігыстылығы айқын- 
далады. Американың Қытайдағы саяси және экономикалык 
эрекеті американ экспансиясының барлық елдерді АҚШ-тын 
аграрлық-шикізат шылауына айналдыруға, бул елдерді отар 
жағдайында қалдыруға, олардық ресурстарый айуандықпен ка- 
иауға, бар өндірстік аппаратты және өндіргіш күштерді тал- 
қандауға, еңбекшілердіқ турмыс жағдайларын бурыиғы отар 
тәртібіндегідеғі де нашарлата түсуге бағытталғандығына ха- 
лықтардық көзін жеткізеді.

Ерекше маңыздысы сол, Қыгайдык тәжрпбееінен бүкіл им- 
периалистік лагерь сыяқты, американ империализм! де жеңіл- 
мейтін лагерь емес екендігін, тіпті экономика жағынан әлсіз 
халықтар да, егер олар тығыз топталып, біртутас болып бірігіп, 
бүкіл демократнялық лагерьдің костауына сүйеніп, күрес жур- 
гізсе империализмді жене алатындығын езілген халықтар кө- 
ріп отыр.

Қытай кРмпартиясыныц председателі Мао Цзе-дун импе
риализм буғауынан кутылу үшін Шығыс халыктары кандай 
жолмен күресуге тиіс, екендігін көрсетіп берді.

«Шығыстағы түрлі елдердің империалнзмге қарсы барлык 
күштері езушілікте жатқан Шығыстыц жарты миллиардтан 
астам халқын азат етуді көздеп өз елдсріндегі импернализмғе 
және реакцияшылдарға карсы күреске аттанулары керек. Біз- 
дер өз тағыдырымызды өз қолдарымызға алуымыз тпіс. Біз өз 
катарымызды әртурлі артта қалған және турақсыз элементтер- 
ден тазартуымыз керек. Жаудың күшін асыра бағалайтын, 
халықтың күшіи леете бағаламайтын кандай да болса көзқа- 
рас — кате. Бүкіл дүние жүзінің демократиялық күштерімен 
бірлесіп біз күш жумылдыруымыз кажет, сонда біз империа- 
листердің кулдыкка түсіру жоспарын сөзсіз жеңеміз, дүние- 
жүзілік үшінші соғысты болдырмаймыз, сөйтіп реакцняшыл- 
дардың езушілігінен кутыламыз және адамзатқа мәңгі бейбіт- 
шіліктің салтанатын қамтамасыз етеміз»60.

Қытайдағы халык-азаттык қозғалысының езілген халыктар- 
ға ыкпалы зор екенін Оңтүстік-Шығыс Азия елдеріндегі импе- 
риализмге қарсы күрестің улғаюы сыпаттайды.

60 М а о Ц з е - д у н .  1947 жылғы 25 декабрьдегі баяндама. «Правда>
’5/1 1948 ж.
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Имперналистердің кытай демократнясьшын табыстарынан 
коркатындығы американ империализмінің гоминдан реакция- 
сына орасан зор соғыс көмегін беруінен ғана емес, демокра- 
тиялық Қытайды оқшау калдыру әрекетінеи дс, азаттық идея- 
ларыпыц тарауына бөгст жасау эрекеттеріиен де айкып көрі- 
неді.

Бул жөнінде амермкан имперналнзмінің мүдделері — өзінін, 
Маланядағы, Бирмадағы позицнясына кауыптанатыныи ағыл- 
шып нмперпализмініқ, Индонсзпядағы голланд империализмі- 
мің, Индо-Қытайдағы Француз ішперпализмінің мүдделерімеи, 
Амсриканың көмегімен, тым болмаса, Формозада үстемдігін 
сақтап қалуға үміттенген гоминдан рсакцнясының мүдделері- 
мсн, жапон милитаризмінің және Оцтүстік-Шығыс Азия елде- 
рімдегі реакцияшыл элементтердің мүдделерімен сай келеді.

Сомдыктаи амерпкап ішперпализмі өз итаршыларының Ба
тые Европа одағы тәрізді, ССРО-ға қарсы, Қытай демократия- 
сына карсы, Оцтүстік-Шығыс Азня елдеріндегі халық-азаттык. 
қозғалысына қарсы бағытталғап, Содтүстік-атлантиКа шарты- 
на қосымша Тынык мухнт шарты түрінде Жапония мен Оң- 
түстік-Шығыс Азия елдерініқ реакциялық соғыс «альянсын» 
куруға әрекет жасап отыр.

Будан баска, АҚШ Жапонпяға, Оцтүстік Кореяға, Қытай- 
дың жағалауымсн оңтүстікке карай созылғаи көп аралдарға 
бақылау жүргізуді өз қол астына каратып алу арқылы және 
мунда өзінің соғыс базаларын куру арқылы, демократиялық, 
Қытайға теніз жөнінен тоскауыл жасауға, сөйтіп кысымшы- 
лықтағы басқа елдсрмен және имперпалистік мемлекеттердің 
қол астындағы аралдармен кытайдың байланыс жасауына бө- 
ғет жасауды көздеп отыр. 1

1 Қытай халқының тарихи жеңісі — капитализмнің жалпы 
дағдарысының, әсіресе, отар системасындағы дағдарыстың 
шиеленісуінің айкын бір белгісі болды.

«Дүниежүзілік екінші соғыстың кортындысында отарлык 
системадағы дағдарыстың шиеленісуі отар және тәуелді елдер- 
де улт-азаттық қозғалысының мықтап өрлеуімен сыпаттадды. 
Сөйтіп капиталиста системаның тылына қауьтп төнді61.

Бірнеше ірі-ірі империалистік мемлекеттер тарапынан 
жартылай отарлык қанаудыц сан-алуан түріне душар болған 
475 миллион халкы бар Қытай — нмпериалистік тылдың кере- 
мет зор участогі болған еді. АҚШ дүниежүзілік екінші соғыс-

61 А. Ж д а н о в .  Халықаралық жағдай туралы. «Правда», 22/Х 1947 ж.



Жартылай отардан халықтық демократияға 8 9

тан кейін, өзінің шиеленіскен ішкі және халықаралық кайшы- 
лықтарыи қытайдын есесінен шсшу үшін Қытай рыногін пай- 
далануды, американ соғыс кумарлары коздырып жүрген экс- 
пансиялық жоспарды және дүнпежүзілік үшінші соғысты әзір- 
леу жоспарын жүзеге асыру үшін қытай халқын соғыс жсмтігі 
етіп пайдалануды көздеген еді.

Қытай халқының жеңісі американ империализмінің бул 
жоспарын түп тамырымен талкандады, оның үстіне американ 
монополиясыныц бүкіл дүние жүзінде үстемдік орнатпакшы 
болған сандырак әрекетінің негізсіз, авантюристік әрекет екеи- 
дігін айқын көрсетті.

Азат етілген Кытай бейбітшіліктің, соцпалнзмніц және 
демократияның женілмейтін лагерінің тутас бір бөлегі болды.



Тарих гылымының докторы
А. М. Д Ь Я К О В

ИНДИЯДА АҒЫЛШЫН ҮСТЕМДІГІН1Ң ДАҒДАРЫСЫ 
ЖӘНЕ ИНДИЯ ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ АЗАТТЫҚ 

ЖОЛЫНДАҒЫ КҮРЕСІНІҢ ЖАҢА КЕЗЕҢІ

Дүниежүзілік! екінші соғыстан кейін Индияда болған өз- 
герістер,— империализмніц отарлык. системасы дағдарысынын 
соғыстаң кейінгі шиеленісуінің ең айкын бір белгісі болып та- 
былады. Индия ултгық ірі буржуазпясы және сансыз көп про- 
летариаты бар, өнеркәсібі мейліише дамыған отарлық елдің 
қатарына жатады. Индияның өзінің улт-азаттығы козғалысы- 
ның узақ тарихы бар. Индия — анағурлым дамыған отарлық 
елдерде дүниежүзілік екінші соғыстан кейін улттық ірі буржуа
зия империализмнің негізгі тірегіне анналғандығын көрсететін 
айкын мысал болды. Біз мунда мынаны көреміз: пролетариат 
дербес саясп күш болып майданға шығып, ал жақсы уйымдас- 
қан ірі буржуазия империализммен ауыз біріктіріп отырғанда, 
осы буржуазияға қарсы күрес жүргізбейінше отар елдер импе- 
риализмнің билігінен толык бостандык ала алмайтындығын 
көреміз.

Индияда империализмге карсы революция үшін объектив- 
тік жағдайлардың туғанына к!өп болды. Ағылшын үстемдігіне 
карсы бағытталған уйымдасқан улт козғалысы дүниежүзілік 
бірінші соғысқа дейін-ақ саяси күшке айналған еді. Индияға 
орасан зор эсер еткен Улы Октябрь социалистік революциясы- 
ның жеңісінен кейін улт қозғалысы букаралық сыпат алды. 
Индия азаттық жолындағы күресте басқа отар елдер мен тә- 
уелді елдердің ішінде алдыңғы катарда болды. В. И. Ленин 1920 
жылы Қоминтерннің III Қонгресінде отар және жартылай отар 
елдер халықтарының оянуы туралы айта келіп былай деген 
еді.

«Британ Индиясы бул елдердің ішінде басты орын алып 
отыр, мунда бір жағынан, пндустриалдық және темір жол про- 
летариаты есуі неғурлым көбейген сайын, екімші жағынан, 
жаппай адам өлтіру (Амритсар) және журт алдында дүре со
ту тағы осындай жазаларды жиі қолданатьш ағылшындықтар-
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дың терроры неғурлым айуандық түрге көшкіен сайын, солғур- 
.лым оида революция тез күшейіп отырады». 1

И. В. Сталин «Ленинизмнің негіздері туралы» деген еңбегін- 
.де 1924 жылы: Иидияда имперпалпстік буғау баска елдерде- 
гіге карағанда бурынырак үзілуі мүмкін деп жазған болатын.

Ленин мен Сталиннің бул пікірлері Октябрь революциясы- 
нан кейін іле-шала Индияда қалыптасқан объективтік жағдай- 
ға толықсай келді; осы кезде ағылшын империализм! Индияны 
жаңа, бүркемелі турде болса да отарлық тәуелділікте устап 
келе жатса, муның өзі Индиядағы улт-азаттығы козғалысының 
взгешелігінен, ағылшын саясатының өзгешелігінен болып 
отыр.

Ағылшын нмпериалпзмінің Индияны канауы формалдык 
жағынан тәуелсіз жергілікті үкімет аркылы емес, іс жүзінде 
түгелдей империализмге тәуелді үкімет арқылы жүзеге асыры- 
-лып отырды (Қытай, Иран, Египет тағы сондай жартылай 
отар елдердегідей), Индияны тікелей ағылшын чнковниктері 
билеп, төстеді. XIX ғасырдыд екінші жартысында Индия біржо- 
лата капиталистік даму жолына түсіп, пролетариат пен бур
жуазия арасында таптык, күрес аса шиеленісе турса да, бур
жуазия ағылшын үстемдігінің бул қалпына рпза болмады; 
сөйтіп бул жағдайдың өзі ағылшын нмпериалпзміне карсы кү- 
реске Индия қогамынық барлық таптарыиың мудделері бірдей 
деген сокыр сенім туғызуға мүмкіндік берді. Октябрь револю- 
инясына дейіи, тіпті XX ғасырдыц 30-шы жылдарына дейін 
ағылшын устемдігін тек болғаны феодалдық князьдар, жарты
лай феодалдық псмещиктер және буржуазияныц комградоп- 
лык жіктері ғана ашыклан-ашык костап келген болатын. Соп
ла да ағылшын устемдігіне каразы ірі өнеркосіп буржуазнясы 
империализмге карсы және феодализмге карсы буқаралык 
ксзғалыстан шошыды. Ол Англняныц билеп төстеуші таптары- 
нан саяси жоне экономикалық билікті тартып алу үшін букара- 
лык қозғалысты пайдаланды; бірақ бул қозғалыс күшейіп, бур- 
;куазиянын мүдцелерімс тиісе бастағанда, буржуазия бул коз- 
ғалыска опасыздық жасап отырды.

Индияның буржуазиясы өзіиіц таптық уйымдарьш проле- 
тариаттан бурын курып алды. Сондықтан, буржуазия мен ли- 
бералшыл помещиктер баскарып отырған Бүкіл индпялык Улт- 
конгресі улт-азаттык козғалысына басшылық студі өз 
колына түсіріп алды. Ағылшын империализмініц билігіне кар
сы күресте буржуазия ец сенімсіз, турақсыз, келісімпаздыққа

1 В. И. Л с и н л .  Шығармаллр, XXVI том, 3-ші басылуы. 428-бст.
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жэне опасыздыққа әрқашан эзір турған йөмекші бола турса 
да, оныц басшылығындағы Конгресс біздің ғасырдың 30-шы 
жылыпа деіііл букіл козғалысты жалғыз бір өзі баскарып 
келді.

XX ғасырдык. бас кезінде Индпяда улт-азаттық козғалы
сы, — бул козгалыс Россиянин, 1905 жылғы революцияеыныц 
әсерімен өрлеген кезде, — улт қозғалысының ішіндегі оңшыл 
буржуазпяшыл-помещпктік канат пен солшыл усақ буржуазия- 
шыл интеллигенттік қапаттыц арасында үлкен қайшылык ту- 
ды. Осының нәтижесінде Улт конгресі екіге жарылып, демок- 
ратиялық элементтер шығарылды; Конгрестің он канаты 1909 
жылғы Конституциялық реформа негізінде ағылшын империа- 
лизмімен ауыз жаласты.

Дүниежүзілік бірінші соғыстан және Октябрь революция- 
сынан кейін бул кайшылықтар онан сайын шиеленісе түсті. 
Пндияның жумысшы-шаруалар буқарасы күреске аттанды. 
1919 жылдық өзінде-ақ аса мацызды провинциялардың халык. 
буқарасы козғалысқа қосылды. Бірақ басшылықты буржуазия 
вз колында сақтап кала білді. Мунық себебі үкімет басшылы- 
ғына Гандндің келуімен байланысты болды. Гандизм Улт кон- 
гресінің буржуазпяшыл-помещиктік басшылығынын. аса 
күшті куралы болып, букараны өзіне бағындырып устауға, өсіп 
келе жаткан буқаралык козғалысты өз мүделсріне пайдалануға 
мүмкіндік берді.

Ганди таптық беіібітшілікті жактады, жеке меншікКе және 
коғаыдык катнастарға кол суғугп болмаіітынын уағыздады. 
Сойтіп ол Индияның ірі буржуазпясы мен либералшыл поме- 
щиктерінің мүдделсрін көксеуші болды. Қалың букираныц 
пмпериализмге карсы ссзімін айлаға асырып, олардыц саясн 
жағынан шоркактығып, караңғылығын, діншілдігін, сокыр Сі 
мімін, шетелдіп езгісінен бейбіт жолмен бостандық алу мүмкін 
деген патриархалдык сснімдерш пайдаланып, Ганди буқара- 
ның саяси күреске қатысуын буржуазияға колайлы ерекше 
түрге келтірді. Сондықтан букара козғалысы буржуазияға қау- 
ыпты бола бастаса-ак буржуазия бул қозғалысты басшылары- 
нан айыруға, оған опасыздык істеуге, сөйтіп белгілі дәрежеде 
өзінің ықпалын сактап калуға ганднзмді пайдаланатын болып 
алды. Қозғалыс өрлеген кезде (1919—1922) улт конгресі мү- 
шелерінің саны си миллионға жетті. Буржуазия бул козғалыс- 
ка опасыздык жасап, улт конгресін бастаған оның негізгі бе
лей! ағылшын империализмімен ауыз жаласты. И. В. Сталин 
1925 жылы Шығыс еңбекшілерініц коммунистік университетіп-
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ле сөйлегем сөзінде Индиядагы саяси жағдайды және Индия 
коммунистерінің міндеттерін былай деп сыпаттады:

«Индия сыяқты огарлардың өмір сүру жағдайындағы негіз- 
гі және жаңа нәрсе — улт буржуазиясынып, революцняшыл 
және келісімпаз партиялар болып екіге бөліиуінде ғана емес, 
•еңалдымен, бул буржуазнянын келісімпаз бөлегінің нмпериа- 
лизммен негізінеп келіс'п үлгіргендігінде. Буржуазнянын. бул 

•ен бай және ықпалды бөлегі империализмнен гөрі революция- 
дан көбірек корқып, өзінің туған елінің мудделерінен гөрі өз 
калтаеынын, қамын көбірек ойлап, революциякыц мейрімсіз 
жауларының лагеріне біржолата кетеді, өзінің туған елініи 
'жумысшылары мен шаруаларына курсы империалпзммен одак 
жасайды. Бул одақты кыйратпайынша, революцияның жеңісі- 
•не жету мүмкін емес. Бірак, бул одакты қыйрату үшін, улттык 
келісімпаз буржуазияға карсы шабуылды үдету керек, оньщ 
еаткындығын әшйерелеп, еңбекшілер буі;арасын оның ыкпалы- 
нан қутқару керек және пролетарпаттың гегсмониясына ка- 
жетті жағдайларды үздіксіз дайындап отыру керек. Басқашп 
айтканда, әнгіме мынада: Индия сыянты отарларда пролета
риат қозғалысы көсемініц ролім атқаруға данындау керек, 
мундай курметті орыиііан буржуазияны жәие оның жаршыла- 
рын бірден бірге ығыстыра беру керек. Антиимпериалпстік 
революцияшыл одак. жасау керек, бул од акта пролетариаттын 
гегеионпясын қамтамасыз ету керек, — міндет осы».2

Бірақ бул кезде коммунистік телтар әлсіз болғандык.тан 
және жумысшы козғалысында бірлік болмағаидықтан, соны- 
мен катар буржуазияшыл баешылардыц айлакерлік демогогия- 
сыныц салдарынан улт-азаттық козғалысынын басшылығынап 
буржуазняны ығыстырып шығару, шаруллардыц қалың бу- 
карасы мен усақ буржуазияны оныц ықпалынан азат ету міи- 
деті жүзеге асырылмады. Дүниежүзілік экономнкалық дағда- 
рыс кезінде Индия буржуазиясының познциясы нәдәуір нығай- 
ып, ағылшын нмпериализмімен екі арасындағы қайшылықтар 
шиеленісе түсті, Конгрестің басшылығыпа ірі буржуазияныц 
«солшыл» сөздермен бүркемеленген уәкілдері келді (Неру, Бое 
тағы-тағы басқалар). Олар еңбекшілердің қалың букарасын 
конгресс жағына тарту үшін және буқаралық қозғалысты 
ағылшын империалистеріне кысым жасаудың қуралы ретінде 
пайдалану үшін империализмге карсы демогогнямы кеңінен 
қолданды. Индияда 1933 жыл біртутас коммунист партия

3 Я. 3.  С т а л и н .  Шыгармалар, 7 том, қазақшасыиың 157— 158-бст-
тері.
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курылып, одан кейін кәсіподақтарының екіге бөлінуі жойылып,. 
көпшілік козғалысында бірлік жасалғаннан кейін де буржун- 
зияны улт-азаттық қозғалысынан ығыстырып шығару міндеті 
орындалмады.

1935 жылы Индияның коммунистік партиясы біртутас улг- 
тық майдан тактикасын жүзеге асыра отырып, Улт конгресі- 
нің жумысына белсене қатысты. Бул тактика Индия комму- 
нистеріне жумысшылардың, шаруалардьщ, окушы жастардьщ. 
және интеллигенцияның бір бөлегі арасында өзінің ықпалын 
кеңейтуге мүмкіндік берді. Бірақ Индия коммунистері бірту- 
тас майдан тактикасын жүзеге асыра отырып, оқшыл оппур- 
тунистік және ултшылдық кателіктер жіберді, бул қателіктер 
мынадай еді: олар Гандиді, Иеруді және Улт конгресінің бур- 
жуазиялық басқа көсемдерін сынаудан бастартты, олардын. 
халықка қарсы бағытталған талаптарын әшкерелеуден бас
тартты.

Осынық салдарынан коммунистер буржуазняны улт қоз- 
ғалысының басшылығынан ығыстырып шығару міндетін орын- 
дай алмады.

Ағылшын имперналнзмінің Индиядағы саясаты мейлінше 
ебдейлігімен Индия қоғамына тән түрлі қайшылықтарды жә- 
не тарихи сскілікті салттарды (дінді, князьдікті, касталарды 
тағысын тағыларды) шеберлікпеп пандалануымен сыпаттал- 
ды. Осы саясатын жоспарлы түрде жүзеге асырумен, әсіресс 
мусылмандарды индустарға қарама-карсы қою жолымен 
ағылшын империализм! индустар мсн мусылмандардың жеке 
тәуелсіз уйымдарын (Хпнду махасабха және Мусылман лига- 
сын) қурды, бул унымдар ағылшын саясатын жүзеге асыру- 
дың маңызды қуралы болды. Мусылман лигасының басшыла- 
рының оппортунизмін және сан рет опасыздық жаса- 
ғандығын пайдаланып, олардын, индус помещиктерімен және 
өсімқорларымен банланысын, жумысшы және шаруалар қоз- 
ғалысынан ксркатындығьш, аграрлық және улт мәселелерін 
шеше алмайтындығы былай турсын, буларды шешу жөнінде 
азда болса тиімді программа усына алмайтындығын пайдала
нып, мусылман ннтеллигснциясы мен шаруаларыныц калыц 
көпшілігін өз соқынан ерте алды. Сөіітіп мусылмандардын 
едәуір демократиялық белегініц оқшау қалуы былай турсын, 
олар индия халкыныц негізгі буқарасының күресіне қарсы 
қойылдьт.

Осылардың нәтижесінде ағылшын империалистері Индия- 
F a  ескіше басшылық ете алмайтын болғандықтан, Индияны 
олар екіге бөліп, онда екі доминион курды, сонымен жаңа қу-



Индияда ағылшын үстемдігінің дағдарысы 9$

рылған мемлекеттер а'расындағы қайшыЛықтарды пайдала- 
нып, оларды бір-біріне қарсы қоюға, осы ретпен жаңа фор- 
мада өзінің саяси үстемдігін сақтауға жақа мүмкіндіктер ал- 
ды.

Индияда шетел империализмінің езушілігін толық кулату- 
ға кажетті жағдайлардың бәрі болуына қарамастан, ондағы 
улт азаттьгк козғалысының узақ тарихы болуына қарамастан, 
жумысшы табының едәуір тығыз топталғандығына және ком- 
мунистік партияның болуына қарамастан, Индияның отарлық 
тәуелділіктен азат бола алмауының негізгі оебептері осы _еді..

Дүниежүзілік екінші соғыстың алдында Индияда улт- 
азаттығы қозғалысы жаңадан өрледі. Бул өрлеу өзінің да- 
муының алғашқы сатысында еді. Бірақ солай болса да бул 
қозғалыс 1919—1922 жылдарғы өрлеуден, 30-шы жылдық бас 
кезіндегі ерлеуден едәуір өзгеше болды.

Улт-азаттық қозғалысының соғысқа дейінгі өрлеуініқ не- 
гізгі өзгешеліктері мынадай еді:

1. Индияның жумысшы табы, оның жеке топтары ултшыл 
реформизм ыкпалында қала турса да дербес саяси күш ретін- 
де майданға шығып, Индияны ағылшын үстемдігінен және 
феодализм қалдықтарынан азат ету жолындағы күрестің дәй- 
екті программасын усынды, сөйтіп бүкіл улт-азаттығы козға- 
лысының алдыңғы катарлы отряды, авангарды болды. Ком
мунист^ партия жумысшы табының негізгі уйымдарында, жэ- 
не де шаруалардың бірсыпыра одақтарында жетекші роль 
атқарды.

Индияда жумысшы қозғалысынық өрлеуі стачкалық коз- 
ғалыстың кең өріс алуымен, олардыц уйымшылдығымен, 
узаққа созылуымен, экономикалык талаптармен қатар саясн 
талаптардың қойылуымен де сыпатталды.

2. Шаруалар козғалысы да өрлеуде болды. 30-жылдарда 
Индияда шаруалар одақтары (Қнсан-Сабха) қурылды; соғыс 
басталар алдында бул одақтардыц мүшесі жарты миллионға 
жуықтағанымен, олар Индияның алдыңғы қатарлы ауданда- 
рында, әсіресе Шығыс Бенгальда, Андхра елінде, Бихарда, Қу- 
рама провинцияларда, Қераліде және Шығыс Пенджабте ык- 
палды болды. Шаруалар қозғалысы аренда ақысын кеміту, 
өсімқорлықты жою, жер мен су салығын азайту уранымен 
жүргізілді, коммунистер басшылық еткен алдыңғы қатарлы 
уйымдар помещнктердін, жер қожалығын жоюды талап етті. 
Шаруалар одақтары уйымдастырған жыйындарға, жорықта- 
рына, арендаторлардың ереуілдеріне миллиондаған шаруалар 
катысты.
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Сол кезде Улт конгресі усынған империализмге карсы 
урандарды шаруалар белсенді түрде қостап отырды. Бул 
жорде мынаны ескеру керек: соғыска дейінгі өрлеу кезінде 
де, осы кезде де шаруалардың көпшілігі әлі күнге дейін ган- 
дизмііін реакцияшыл ықпалында келеді.

3. Феодалдық-помещиктік езушілікке және крепостниктік 
калдықтарға қарсы козғалыс Британ Инднясы провинцня- 
сыкың халкын ғана емес, көптеген князьдіктердің халқын да 
камтыды. Князьдіктерде бурында қозғалыс болатын, бірақ ол 
кездегі қозғалыс бытыраңқы, стихиалы сыпаттағы қозғалыс 
еді. Осы қозғалыстың барысында князьдіктерде букаралық 
уйымдар (Праджа Мандаль, Праджа Паришад) қурылды, бу- 
лардыд олеуметтік курамы түрліше болды, көп жағдайларда 
осы уйымдарға Индияның улт көнгресімен байланысты бур- 
жуазпяшыл және помещпктік элементтер басшылык етті. Со- 
ғыс қарсаңындағы өрлеуде кмязьдіктерде күрес уйымдасты- 
рудан үнемі бастарткан улт конгресі, бул қозғалыс стихиялы 
түрде дамый бастағанпан кеііін, онық революциялык өрлеуге 
уласуын болдырмау үшін қозғалысқа басшылық етуді өз ко- 
лына алды. Кейбір князьдіктерде шаруалар көтерілісі болды 
(Ориссы князьдігі). Князьдіктерге қарасты уйымдар бүкілин- 
диялық көлемде бірігіп, князьдік халыктарының Конферен- 
циясы дегенді курды, буларды Улт конгресінің басшылары 
басқарды, сонымен бул қозғалыс реформпстік сыпат алды.

Бурын жалпы индиялық улт-азаттығы козғалысынан шет- 
теп, Индкяда ағылшып импернализмінің резерві ролін атқа- 
рып келген князьдіктердің халыктары қазір империализмге 
қарсы күрсске белсене катысатын болды. Индияда ағылшын 
өкімет орындарынық князьдерге көрсеткен көмегі, князьдік- 
тердегі фәодализмге қарсы козғалысты империализмге карсы 
козғалыспен уштастыруға демеу болады. Бірақ бул жолы да 
пролетариат буржуазияшыл помещиктік элементтерді қозға- 
лыс басшылығыкан ығыстырып шығара алмады.

Улт конгресініқ басшылары буқара арасыида өзінін, ык- 
палын сақтап калу үшін ағылшын нмпериализміне ыкпалын 
күшейтіп, бурынғыдан гері батыл талаптар коя бастады (де- 
реу тәулсіздік беруді талап етті, болашак соғыста Англияның 
көмегінен бастартатынын тағы сондайларды білдірді). Индия 
буржуазнясы мен ағылшын империализмі арасындағы қай- 
шылыктардың объективтік шиеленісуі де осы бағытта эсер 
етті.

Дүниежүзілік экономикалык дағдарыс кезінде, Индияда 
бул дағдырыстың белгісі өзгеше болуы себепті, Индия капи-
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талының позициясы нашарлаған жоқ, қайта нығая түсті: Ин
дия Капнталының негізгі базасы — тоқыма өнеркәсібі өсті; 
дағдарыс кезінде өнеркәсіптің жаңа салалары — қант және 
цемент өнеркәсібі мықтап өркендеді, буларда да Индия капи
талы басым болды. Осыған байланысты Индияның саяси өмі- 
рінде буржуазияның правосыз жағдайда болуы оныа үшін 
одан әрі төзімсіз болды.

Солшыл сөздерге жармасуға нкемді Индия буржуазиясы- 
нық уәкілдерін Конгрестің басшы орындарына жоғарылату 
(Неру және басқа «солшылдар») Конгресс курамын өзгерту- 

дің нәтижесі болып қана койған жоқ, ағылшын империализм! 
мен индия буржуазиясы арасындағы кайшылыктық іииелені- 
суініқ, Индия буржуазиясынын, буқаралық козғалысты пайда- 
лануға умтылуының белгісі болды^ 30-жылдардық бас кезін- 
дегі қозғалысты басқаниаы кейін Улт конгресі жүздеген мың 
мүшесі бар шағын уйымға тағы да айналды, оның ықпалы- 
ның кемуі буржуазия үшін буқараны ез ықпалынан шығарып 
алу каупын туғызды.

Дүниежүзілік екінші соғыс алдында улт-азаттығы козға- 
лысынып, өрлеуге бет алуымен және оның басшылығының 
әдіс-айлаға түсуімен байланысты Конгресс букара арасында 
өзінің ықпалын тағы да улғайтты, оған біртутас майдан так- 
тнкасын жүргізуде коммунистердіқ қателік істеуі едәуір себеп 
болды. Конгресс мүшелерініц саны 6 миллионға жуықтады. 
Конгреске коммуннстерден бастап гандистерге дейін толық 
тәуелсіздікті костайтын барлық партпялар мен топтар катыс- 
ты. Бірақ Конгреске бурынғыша Ганди мен оның әріптестері, 
яғни Индияның ірі буржуазиясы мен либералшыл помещик- 
тердің уәкілдері басшылык етті. Сондықтан Улт Конгресі 
ағылшын имперализміне карсы күресте бүкіл индпялыктар- 
дың мүдделері бір деген соқыр сенімге әлі де болса сенетін 
усақ буржуазияшыл буқараның және тіпті жумысшылардыц 
бір бөлегінің көзі алдында улт-азаттығы күресінің штабы бо
лып кәрінгенімен, ешуақытта да дәл осындай штабтың ролін 
атқара алмады. Нерудіқ аса радикалды сыпатты сөздеріне 
және конгресс сессиялрының декларациясына қарамастан Улт 
конгресінің басшылары бурынғысынша буқараға ықпал етуді 
көздеді, бул ықпалын ол Индияны ағылшын империализмі 
мен феодалдық қалдықтардың езушілігінен азат ету үшін 
емес, Индияның ірі буржуазиясына неғурлым қолайлы келе- 
тіп келісу шарттары туралы ағылшын империалнзмімен сау- 
даласу мақсаты үшіч пайдалануды көздеді.

Бірак ағылшын империализмі келісімге келуге неғіз бо-
7 - 9 6 0
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ларлык дэрежеде Индия буржуазиясыньщ талаптарын костак 
отырмады. Халыкаралық жағдай оны буған әлі зорлаған жок 
еді, ал Улт конгресі мен Гандидіқ буқара арасындағы ыкпа- 
лы империалнзмге қарсы козғалыстын, революциялык. сыпат 
алуына мүмкіндік бермеді. Улт-азаттығы қозғалысын^ жік 
салуға бола мусылмандарды индустарға карсы айдап салу 
саясаты соғыстың алдында күшейе түсті.

Буқара ішінде арқа тірейтін базасын улғайту үшін, Му- 
сылман лигасы өзініқ көздеген мақсаты Индияны түгелдей 
тәуелсіздікке жеткізу деп мәлімдеді, сөйтіп ол мусылман ин- 
теллигенциясы мен шаруаларының едәуір бөлегін өз жағына 
шығарып алды. Екіншіден, ол Пенжаб пен Бенгальдегі пози- 
циясын нығайтты, осы провпнциялардағы ағылшын саясатын 
қостаушы реакцияшыл екі партиямен, атап айтқанда, Фазлул 
Хак бастаған Бенгальдіқ «Проджа Кришок партиясының» оң- 
шыл қанатымен, Сикандер Хаят Хан бастаған Пенжабтың 
«Юнионистон» партиясымен ашыктан-ашык одақ жасады.

Дүниежүзілік екінші соғыс тусында Индияда ағылшын 
үстемдігіне қарсы күрес тоқталған жоқ. Гитлер Германиясы 
ССРО-ға карсы шабуыл жасағанға дейін Индиядағы күштер- 
дің орналасуы соғысқа _дейінгісінен көп өзгере койған' жок.. 
Әңгіме мынада болды: Улт конгресі Англияның соғыс жөнін- 
дегі әрекеттеріне белсене көмектесуден бастартқаны өз алдына, 
будан гөрі де маңыздырақ оқыйға сол, 1941 жылдың июніне 
дейін Индияда соғысқа қарсы буқаралық қозғалыс болып 
жатты, бул козғалыска жумысшылар, қолөнершілер, студент- 
тер және шаруалар белсене катысты. Бул козғалые Индияны 
соғыска тартуға қарсы ереуілдер, түрлі конференциялар өткГ 
зу түрінде, сонымен қатар бағаны кымбаттатуға қарсы стач- 
калар жасау түрінде өткізілді._

1941 жылғы шоньге дейін Улт конгресінің қурамы да шы- 
нында өзгерген жоқ. Коммунистер оған катысып, Улт конгре- 
сінін, соғысқа карсы бағытын костап отырды. Бул дәуірде 
конгресс букаралык күресті коя турып, ағылшын империа- 
лизміне эсер ету әрекетін көздеді; ал коммунистер буқараны 
Индияның тәуелсіздігі үшін күреске аттандыруды көздеді. 
Сондыктан ағылшыннық үстем топтары улт-азаттығы қозға- 
лысына жік салып, оны әлсіретуді мақсат еткен болатын. Му
сылман лпгасынын басшы топтары 1939 жылдық аяғы мен 
1940 жылдық бас кезінде ағылшын билеп-төстеушілерінін. кө- 
ріне айдап салуымен Индпяны екі мемлекетке—мусылман мем- 
лекеті — Пакистанға, индия мемлеғсеті — һиндустанға бөлу 
уранын усынды.
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Гитлер Германиясы ССРО-ға қарсы шабуыл жасап, ССРО 
соғысқа катысканнан кейін барып Индияның ішіндегі күштер- 
дің орналасуында едәуір өзгерістер болды.

Индияның коммунистік партиясы фашистік агрессорлар- 
дың блогін талкандау мақсатымен, фашизмге карсы одактас- 
тардың күш жумылдыруын түгелімен қостайтындығын, Ин- 
дияны азат ету үшін ағылшын империализміне қарсы күресті 
тоқтатпастан, соғыс өнімдерін шығаруды арттыруға Индия 
жумысшыларын шакыратындығын мәлімдеді. Индияға толык 
тәуелсіздік беру және Индиядағы саяси қайраткерлерден ку- 
ралған, Индняның зац шығару органдары алдында жауапты 
үкіметті тезінен куру жөніндегі декларацияны көпшілікке 
жария ету туралы Улт конгресініц сол кездегі талабын да 
коммунистер түгелімен қостады. Индияның коммунистік пар
тиясы фашистік блокке қарсы күресу жөнінде, екінші майдан- 
ды ашу жөнінде Индияның катысын күшейтуді және Англия 
үкіметінің ССРО-ға товар жеткізу жөніндегі барлық міндет- 
темелерінің орындалуын талап етті. Олар соғысты халыктык 
соғыска айналдыру уранын усынды.

Индия буржуазиясы соғыс конъюктурасын кеңінен пайда- 
ланды, соғыс заказдарын ықластана орындап отырды, соғыс 
заказдарын орналастыруға және экономиканы «реттеудің» бас
ка түрлерімен байланысты орталық әкімшілік орындарының 
түрлі буындарына катысып отырды. Соғыс кезінде помещик- 
тер астық сатумен өте байып кетті.

Сонымен бірге ірі буржуазняның және либералшыл поме- 
щиктердің саяси уәкілдері ағылшын үкіметінөн өздеріне жеңіл- 
дік берілуін жэне Индияныц өкімет бнлігіне қатнасуларына 
жол берілуін саудалап алу максатын көздеп, бурынғыша _со- 
ғыстың кыйыншылықтарын пайдалануға әрекет жасады. Улт 
конгресі соғыс мәселесі туралы қарарлар қабылдап, бул ка- 
рарларда фашистік агрессорларға карсы күрес жүргізуші ел- 
дерге, әсіресе Совет Одағы мен Қытайға тілектестік білдірі- 
луіне карамастан, бурынғысынша, егер Индияның заң шыға- 
рушы органдары алдында жауапты «улттык» Индия үкіметі 
дереу қурылмаса, Англияның соғыс жөніндегі әрекеттерін қос- 
тамайтындығын білдірді, басқаша айтқанда, улт конгресі Ин
дия буржуазиясының пайдасына бола жеңілдік алу саясатын 
жүргізді. Фашизмге қарсы күресуші күштерге тілектестік біл- 
діру туралы қарарлардың бәрі Қонгрестіц таптық, өрісі тар 
ултшыл буржуазиялык позициясын бүркемелейтіи тцк жамы- 
лыш кана болды.

Индия буржуазиясымен ашык түрде саяси келісім жасау
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жөнінде ағылшын үкімсті 1942 жылы' туңғыш рет елеулі эре- 
кет жасады, оның мақсаты Индия буржуазиясын өз жағына 
тарту еді, сөйтіп 1942 жылы мартта Индияға ондағы саяси 
партиялардың басшыларымен келіс сөз жүргізу үшін Криппе 
жіберілді (Черчилль кабинетініқ бір мүшесі, әрі лейбористік 
үстем топтық өкілі). Бірак Криппс океліп тапсырған Англия 
кабинетінің декларация жобасын Улт конгресі қабылдамады, 
буған соғыс кезінде Индияныц жауапты үкіметін куруға 
ағылшынның билеуші топтарынын, келіспеуі себегі болған еді. 
Енді Улт конгресі келешекте жеңілдік берілетіндігі туралы 
декларацнялық уәделерді қанағат тутпай, Индия буржуазия- 
сын ел басқару ісіне тарту жөнінде тезінен накты шаралар- 
дың қолға алынуын талап етті.

Криппстіц миссиясы Англия үкіметі мен Улт конгресі ара- 
сындағы карым-қатысты сырттан шиеленістірді. Улт конгресі, 
букара қозғалысына сүйеніп, әлі де болса Индияның бай тап- 
тарынын, пайдасы үшін ағылшын үкіметінен жеңілдік алуға 
әрекет жасап бақты. Осы мақсатты көздеп 1942 жылы август 
айының бас кезінде Конгрестің Бомбейда болған_ жалпы ин- 
диялық сессіиясында: егер таяу арада Индияда «Улттық» үкі- 
мет курылмаса Конгресс бағынудан бастарту жөнінде жаппай 
наукан бастайды деп ағылшын үкіметіне карсы бағытталған 
қарар кабылдады.

Ағылшын өкімет орындарыныц, Конгресс кен. көлемде ди
версия уйымдастыру жэнс соғыс шараларына саботаж жасау 
жоспарын әзірледі-міс, дегсн мәлімдемесі шындыкқа мүлде 
жатпайды. Конгрестің басшылары соғыс кезінде ғана емес, 
бейбітшілік уакытта да буқараны ағылшын үкіметіне карсы 
күреске аттандыруға сшуакытта келіспеген болар еді. Бірак, 
Улт конгресінің соғыс ксзіндегі саясатыньщ негізі Индияныц 
бай таптарына жол бергізу үшін ағылшындардың соғыс жөнін- 
дегі қыйыншылықтарын пайдаланбақшы болған әрекеттері, 
қалайда имперпализмге қарсы к.озғалыстың күшеюіне және 
Улт конгресініқ қалын. буқара арасындағы беделінің сақта- 
луына себепші болды. Улт конгресінің улттық үкшет куру 
жөніндегі және Индияны тәуелсіз ел деп жариялау жөніндегі 
талаптарын букара қостап карсы алғандықтан ағылшын би- 
леп-төстеуші топтары қатты мазасызданды. Сондықтан 1942 
жылғы августа ағылшын өкімет орындары Конгресс басшы- 
ларын тутқынға алды. Агдлия үкіметі бул тутқындау Индия
да халыктың наразылығыи туғызып, стихиялы түрде баскө- 
терулеріне және Англияға карсы қозғалыстың өрістеуіне се- 
беп болатьшын білді. Екінші жағынан, ағылшын чиновникте-
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рінің сыпаттауына қарамастан, Улт конгресі ағылшын үстем- 
дігіне карсы белсенді күреске ешқандай әзірлік жүргізбеген- 
дігін, ал халық бас көтеретін болса ол уйымдаспаған түрдс, 
жергілікті сыпаттағы баскөтеру болатындығын және оны жа- 
ныштау да қыйың болмайтынын үкімет білді. Ағылшын би- 
леп-төстеушілер тобынық бул еселтері шындьіққа келіп те 
калды.

Улт Конгресінің түрмеде жатқан басшылары букараның 
наразылык. козғалысына тілектестік білдірмеді, ал бостандык- 
та жүрген қайраткерлері қозғалысқа басшылык етуге умтыл- 
ған жок. Конгресс басшыларыныц 1945 жылы және одан кей- 
ін де Индия комунистері 1942 жылғы қозғалысты аяксыз қал- 
дырды, сөйтіп ағылшын үстемдігіиен Индняны азат етуге 
бөгет жасады деген кінасы коммунистік партпяныи, беделін 
кемсітуге бағытталған жала болды. 1942 жылғы қозғалыс бү- 
кілхалыктық көтеріліске уласа алмады. өйткені ол басшы- 
льтқсыз, бытыраңіш түрде жүргізілді. 1943 жылдың аяғы мен 
1944 жылдың бас кезіняе Конгрестің басшы к.ызметкерлерініц 
көпшілігі түрлі дәлелдермен түрмеден босатылды, 1944 жыл- 
ғы көктемде Ганди дс босатылды. Индия істері жөніндегі сол 
кездегі министр Эмери: Ганди сырқат болғандықтан ғана тут- 
қыннан босатылды, ағылшын үкіметі Крнппс жасаған усыныс- 
тан бір қадам да кейін шегінгісі келмейді деп дәлелдегенмен 
Улт конгресініц басшылары да және ағылінын үкіметі де ке- 
ліссөзді қайта бастауға дәмслі еді.

Индняда Англияға карсы қозғалыс 1944 жылдың аяғында 
тағы да күшейді. Мусылман лпгасы мен Улт конгресі арасын- 
да өзара жол берісу негізінде келісім жасауға әрекет істелді. 
Улт конгресі басшыларының ксйбіреулсрі, әсірссе Раджагопа- 
лачария Пакистаиға бөлінугг тиісті іпровннцияларда плебисцит 
(барлық халықтық дауыс беруі) жүргізілсе, Конгресс Пакистан 
үкіметін қуруға принциптік келісім беретін болуын талап етті. 
Улт конгресі мен Мусылман лигасының қатардағы мүшелерінің 
қысымымен Ганди тутқыннан босағаннан кейін Джиннамен 
келісім жасау туралы келіссөздер жүргізді. Бірак. келісім жа- 
салынбады, оның осылай болатыны күдіксіз еді. Мынаны атап 
көрсету керек: Лигадағы, сол сыяқты Улт конгресіндегі бар- 
лык. прогресшіл элементтер ағылшын империализміне қарсы 
күш біріктіру үшін осы екі уйымның арасында келісім жаса- 
луын тілеген еді. Бірак, Джинна бастаған Мусылман лнгасы- 
ның басшылығы да, Патель бастаған Улт конгресініқ қайрат- 
керліерінің көпшілігі де мундай келісімніц жасалуын кала
ма ды.



Ағылшын үстемдігіне қарсы буқаралық күрестің жаныш- 
талуына карамастан 1944 жылдың аяғы мен 1945 жылдың 
бас кезінде саяси жағдай өте шиелснісіп кеткендіктен үкімет 
империализмге қарсы қозғалыс жаңадан өрлеуі мүмкін деп 
күтінді. Осыған байланысты Индияның вице-королі лорд Уэй- 
велл «Индия дағдарысын» шешу үшін нақты шаралар белгі- 
леуге Англияға жүріп кетті. Ол Англиядан Германия тізе бүк- 
кеннен кейін кайтты. Оның ағылшын үкіметімен жүргізген ке- 
ліссөздерінің нәтижесінде Улт конгресінің туткында жатқан 
басшылары түрмеден босатылды, содан кейін олар Англия 
үкіметі мен тағы да келіссөз бастады, сөйтіп Конгресс пен 
Лига арасында келісімді болдырмау үшін шаралар колданыл- 
ды. 1945 жылғы июньде Симлде шақырылған конференция- 
ның көздегені де дәл осы еді.

Англияның сайлауында лейбористердіц женуін конгресс 
бзсшылары ағылшын үкіметімен келісім жасауға қолайлы 
жағдай деп қарады, бірақ Конгрестің оңшыл басшыларының 
өзі де лейбористер жеңілдік беруге көне кояды деген ойдан 
аулақ болды.

Осы фактылардың бәрі мыканы көреетеді: соғыстың аяқ- 
талатын кезіне дейін агылшын үкіметі мен Индия буржуазия- 
сы арасында ресми келісім жасалынған жоқ, ағылшын үкіметі 
сол кездің өзінде де болмашы жемілдік беріп қана қутылуға 
сенді. Сонымен катар Индияда жумысшылар мен шаруалар- 
дың буқаралық қозғалысы буржуазияға қауып төндірерліктей 
және оны икемге келтірерліктей дәрежеге жетпеген еді. Сон- 
дықтан лейбористер үкіметінің 1947 жылғы 19 сентябрьдегі 
декларациясы Криппс аркылы тапсырылған декларацияны то- 
лығымен қайталады, муны Конгресс басшылары, өте салкын 
қарсы алды. Конгрестің басшылары, мысалы, Конгрестің сол 
кездёгі председателі Абуль Калам Азад лейбористер үкіметі- 
нің соғыс кезіне ылайық шығарылған зандар мен буйрықтар- 
дыд күшін жоймастан, 1945 жылғы ноябрьден 1946 жылғы 
апрельге дейін орталык, және провинциялық заң шығару жый- 
налыстарының сайлауын өткізу жөніндегі қарарын қатты сы- 
нады. Дегенмен 1945 жылғы сентябрьдегі уақыйғалар ағыл- 
шын үкіметі мен Индия буржуазиясы арасында келісім жа- 
салуын тездетті. Буған жалпы алғанда халықаралық жағдай, 
әсіресе Жапония тізе бүккеннен кейін Оңтүстік-Шығыс Азия- 
дағы жағдай себеп болды.

1945 жылы сентябрьде Индияда Англияға қарсы жаппай 
козғалыс басталды. Оған тікелей себеп болған нәрсе Бирма- 
да жапондыктар тізе бүккеннен кейін қолға түскен индиялык
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улт армиясына қурылған сот еді. Сингапурда жапондықтар 
тутқынға алған ағылшын-индия армиясының солдаттары мен 
офицерлерінен жапондыктардын. көмегімен Субхас Чандра 
Бос уйымдастырған осы армиянық офицерлері мен солдатта- 
рының бір бөлегі опасыздык істеді деген айыппен, соғыс со- 
тына берілген болатын. Олардыи, көпшілігіне өлім жазасынын 
каупы төнген еді. Бул сот халыктың ішінде наразылык біл- 
діру қозғалысын туғызды. Оныц себебі Боетың журтқа белгі- 
лі адам болғандығынан емес, Англияға қарсы пікірдіқ ку- 
шеюінен еді. Сонымен бірге Индонезияда және Индо-Қытай- 
да улт-азаттығы козғалысын жаныштау үшін Индия әскерле- 
рін пайдаламуға карсы наразылық қозғалысы өрістеді. Каль- 
куттада студенттер бастаған козғалысты жумысшылардын 
бір бөлегі костады. Дәл осы мезгілде коммуналдық жумыс- 
шылдардъщ ереуілі өткізіліп жатыр еді. Оның өзі полиииямеч 
қарулы соқтығысуға дейін барып қалды. Қаланың кейбір ау- 
дандарында баррикадалар жасалды. Қала бірнеше күн жа- 
рықсыз және сусыз қалды. Ағылшын үкімет орындары бір 
ғана полицияның күшімен қозғалысты баса алмады, сондык- 
тан оған ағылшын және американ әскери бөлімдері шақыр- 
тылды. Қозғалыс басылды, бірақ басқа қалаларда, әсіресе 
Бомбей мен Делиде жаңа қозғалыс бурк ете түсті. 1945 жыл- 
гы октябрь және ноябрь айларында Бостың армиясын соттау- 
ға қарсы және Индонезия мен Индо-Қытайда Индия әскерле- 
рін пайдалануға қарсы Инднянын көп калаларында бірнеше 
ірі қозғалыстар болды.

Ағылшындардың Индияға үстемдік етуіне карсы тікелей 
курес жүргізуден буқараның назарын аудару, жэне де индус- 
'ар мен мусылмандар арасындағы араздыкты одан әрі өрші- 
ту мақсатына бола ағылшын үкіметі тағайындаған заң шыға- 
ру жыйналыстарының сайлауы күткендей нәтиже бермеді. 
Мусылман лигасы индустарға карсы аса өшпенді урандармен 
майданға шықса да, Калькуттпда, Бомбейде тағы баск,а жер- 
лердегі жаппай қозғалыстарда индустар мен мусылмандар 
бірлесіп әрекет жасады.

Конгресс буқараны өз жағына тарту мақсатымен сайлауға 
сырттай радикалдык программамен шықты. Ол Индияның то- 
лык тәуелсіздігі үшін күресуге, оның доминион дәрежесінде 
калуына көнбеуге міндегтенді; конгресс елдіц Пакистан жәнс 
һиндустан болып екі белінуіне карсылық білдіріп, Индия сая- 
си жағынан тең праволы бірыңғай федерация болады деп мә- 
лімдеді. Ол өнеркәсіптің негізгі салаларын, еқалдымен ағыл- 
шын капиталының кәсіп орындарын мемлекет мүлкіне айнал-
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дыруға, помещиктермен капиталистерге ақша төлеп жер ре- 
формасын жүргізуге уәде берді.

Индия коммунист партиясы сайлауға өзінің дәйекті демок- 
ратиялық платформасымен шықты. Индиянық толық тәуелсіз- 
дік алуын талап етті. Ол бнрлық улт облыстарының, онын 
ішінде халқынық кепшілігі мусылман облыстарының өз ал- 
дарына бөлініп шығуына дейін оларға өзін-өзі билеу право- 
сын беруге күресетіндігін мәлімдеді. Қоммунистер өнеркәсіп- 
тің негізгі салаларын толық мемлекет мүлкіне айналдыруды, 
жумысшы бақылауын енгізуді, помещиктердің жер иеленуіи 
және өсімқорлықты жоюды талап етті. Қоммунистік партия 
өнеркэсіп орталықтарында, жәно де Мадрасе провинциясы 
мен Еенгальдің кейбір ауылшаруашылық округтерінде өздері- 
нің кандидаттзрын усынды. Конгресс коммунистер усынған 
депутаттарды өткізбей тастау үшін қаражүздік-помещиктік, 
ашықтаң-ашық ағылшындық топтармен блок жасады, мыса- 
лы, Мадрасе провннциясында — «Джастис партняеымсн», 
Бомбей провннцпясында —• Небрампн партиясымен блок жа
сады. Конгресс кейбір округтерде бурын өзіне қарсы шыққап 
помещиктердің қандидатураларын қостады.

Күресуші күштердің осылайша калыптасуы Индияны бөл- 
геннен кейінгі таптық күштердін оркаласуына алдын ала бол- 
жау болды.

Конгресс индустар көпшілік болған барлық провинциялар- 
дағы, сол сыяқты Ассамдағы және Солтүстік-Батыс шек'ара- 
лық провинциялардағы сайлауда жеңіп шықты.

1946 жылдың басында Индияда саяси жағдай тағы да 
шиеленісе түсті. Армияда және флотта үкіметке қарсы қоз- 
ғалыстар басталды: ушкышгардық және аэродромдардың кө- 
мекші қызметкерлерінің ереуілдсрі, Индияның бүкіл согыс 
флотын дерлік қамтыған теңізшілердің көтерілісі болды, 
Джаббальпур гарнизонында толкулар болды. Жумысшылар 
тікелей тілектестік ереуілдер уйымдастырып, теңізщілерді 
белсене қостады. Бомбейде бул ереуілдерге 300 мыңнан астам 
жумысшылар мен студенттер катысты. Бул қозғалыс ағыл- 
шын билеп-төстеушілерін және Улт Конгресін шошытты, 
Конгресс ағылшын нмпериализміие қарсы армия белсеніп кү- 
реске шыға ма, деп қорықты. Сондыктан Конгрестің басшы- 
лары Мусылман лигасының басшыларымен бірлесіп теңізші- 
лердің көтерілісін аяқсыз қалдыру үшін және оларды үкіметке 
берілуге мәжбүр ету үшін қолдан келген амалдың бәрін 
істеді.

Ганди, Патель және Неру көтеріліс жасаушы теңізшілер
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мен үкімет арасында келіссөз жүргізу үшін сарапшылык
•Мііндетгі өз мойындарына алды. Бул бу.қараныц улт-азаттығы 
жолындағы күресіне Гандндің және оның ссріктерінің тағыда 
опасыздық жасауы болды, муның өзі ағылшын империалисте- 
рінің жаца әдіс-айламен екіметті өз колында устап калуына, 
сөйтіп Индияға үстемдік! етуден айрылып калмауына мүмкін- 
дік берді. Бул — Индия буржуазиясына инициативаны тағы 
да өз қолына алуға, ағылшын үкіметінен жеңілдік сурап та- 
ғыда саудаласуға мүмкіндік берді.

1945 жылғы күзде және 1946 жылғы көктемде өткізілгсы 
буқаралық қозғалыстың ерекше сыпаты мынада болды: жу- 
мысшылар, шаруалар және теңізшілср майданна шыққанда 
тек коммунистік партийный, туы астында ғана емес, Улт 
Конгресі мен Мусылман лигасының урандарымен де мандан
та шықты. Бул кезде буржуазия Конгреске бурым карсы 
шыққан феодалдық-помещиктік топпен одақтасып кетсе де, 
буқара, әсіресе шаруалар, оның ішінде тіпті жумысшылардыц 
бір бөлегі Улт Конгресі мен Мусылман лигасынық басшылы- 
! ына сенетін.

Сонымен ағылшындарға карсы күрссте Индия коғамында- 
ғы барлық таптардың мудделсрі бір деген соқыр сенім жой- 
ылмаған еді; муның өзі буқаралық қозғалыстың улғаііып, 
өріс алуына қарсылық көрсетуі үшін Конгреске әлі де болса 
мүмдіндік берді.

1946 жылдың көктеміндегі жаппай қозғалыс ағылшын би- 
леп-төстеуші топтары мен Индия буржуазиясында күшті эсер 
етті. Оның үстіне бул қозғалыс шпленіскен халықаралық жағ- 
дайда басталып, ағылшындардыц Индиядағы үстемдігіне де, 
Индия буржуазиясынық таптық мүдделеріне де қауып төн- 
дірді.

Гитлер блогінің талқандалуы нәтижесінде, оны талкандау- 
да Совет Одағының шешуші роль атқаруы, Шығыс Европа 
елдерінде халықтық демократия елдерініқ жецуі, жапондық- 
тар басып алған ағылшын отарларыида (Бирма, Малайя) 
улт-азаттығы қозғалысының өрлсуі, Таяу шығыс елдерінде 
(Египет, Сирия, Ливан; Ирак тағы баска елдерде) империа- 
лизмге карсы козғалыстыц күшеюі нәтпжесінде, сонымен 
катар соғыста баііып шыккан АҚШ-тыц шамалы күшеюі сал- 
дарынан дүыиежүзілік екінші соғыстан кейін Англияның ха- 
лыкаралык позицнясы өте нашарлады. Ағылшындарға Ин- 
диядағы жағдай да колайсыз тпді. Осындай жағдайдың үс- 
тінде, егер Индняда азаттык козғалысы кеқ epic алып кетсе, 
онда аТылшын үстемдігініқ күйрейтіні, келісімпаз буржуазия-
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нын, беделі түсетіндігі даусыз еді. Онда Улт Қонгресімеи ке- 
лісім жасалғаы күнде де қозғалысты кейін серпу, және Ин- 
дияда Англияның позициясын сактап калу мүмкін болмас еді, 
өйткені букаралық қозғалыс буржуазнянық бақылауынан 
шығып калар еді. Ағылшынның билеп-төстеуші топтары нак 
осыдан корыкты. Ағылшын үкіметінің 1946 жылғы көктемде 
Индияға кабинеттіқ толық праволы миссиясын жіберу тура- 
лы қарар алуы да осыдан еді. 1946 жылғы мартта Англия- 
нық премьер-министрі Эттли өзінің сөзінде: Индияда Англия- 
ға қарсы козғалыс тым күшейіп отыр, ол Оңтүстік Азиянық 
баска елдеріндегі тәуелсіздік жолындағы козғалыспен мейлін- 
ше тығыз баііланысты болып отыр, бул қозғалыс армияны 
қамтый бастады, сондыктан ағылшын үкіметі ол козғалыспен 
есептеспей отыра алмайды және Англия үшін де, сондай-ак 
Индия үшін де «Британия улттары достығынық» тең бір мү- 
шесі болып калуы колайлы екендігіне үкіметтің көзі жетсе де 
Индияға тәуелсіздік беруге әзір деп мәлімдеді.

Эттлидің бул сөзі ағылшын билеп-төстеушілерініц Индия- 
ны ескіше баскара алмаіітындығын көрсетті; Индияны Анг- 
лияның қолында сақтап калу үшін Индияның бай таптарымен 
ымыраға келуі, оларды ел баскару ісіне катыстыру керек 
болды, Англиямен саяси және экономнкалық байланысты сак- 
тауға, оларды қызыктыру кажет болды, осы ретпен буқара- 
лық демократмялык козғалыска карсы күресте оларды өз- 
дерінін. ашық одақтастары етіп алу кажет болды.

Эттлидің бул мәлімдемесін Конгресс төңірегінділер жалпы 
қанағат тутып карсы алғанымен, Улт конгресі ағылшын үкі- 
метінің абыржуын көріп, ағылшын билеп төстеушілерінен Ин
дия буржуазиясының пайдасына молырақ еркіншілік алып 
калу үшін осы жағдайды пайдаланбакшы болды. Атап айт- 
канда, бул кезенде Конгресс Индияны екіге бөлуге батыл кар
сы шығып, Англиядан, бөлуді қоя турып, Индняға доминион 
правосын алып беруді көздеген еді. Ағылшын билеп-төстеуші- 
лері буған кенген жоқ- Олар мынадан қорықты: Конгресс үкі- 
метті өз колына алғаннан кейін АҚШ-пен байланыс жасайды, 
содан кейін біртутас Индияның букаралық козғалысы кауып- 
тырақ болады деп ойлады. Сондыктан ГІетик Лоуренс бас- 
таган ағылшын кабинетінің миссиясы Индияда Қонгрестін 
және лиганың басшыларьшен келіссөз жүргізгенде, олардың 
арасынық келісуін көздемей, керісінше Мусылман лига- 
сын ымыраға келмеуге айдап салып, Пакистан елін қуру тала- 
бын костады.

Ағылшын кабинетінің миссиясы 1946 жылғы 16 майда жа-
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цартылған декларация бойынша Индияны үш топка бөліп —- 
екі мусылман зонасына және бір индиялық зонаға бөліп, до
минион куру жоспарын усынды. Басқаша айтқанда, ағылшын 
билеп-төсеушілері алғашкыда жеке доминион есебінде Па- 
кистанды куруға келіспей, бірықғай Индия доминионының 
автономиялы бөлегі ретінде Пакистан мен һиндустанды куру- 
ды усынды, доминионныц орталык үкіметі бул жоспар бойын
ша правосы өте ыкшамдалған үкгмет болуға тиіс еді. Бул 
усыныс Индияның ірі буржуазиясынық мүдделеріне сай кел- 
меді, ол бүкіл Индияға билік' жүргізу правосын алғысы келген 
еді, ал Британняның усынысы оған бул мүмкіндікті бере ал- 
мады. Улт конгресі миссияның жоспарын жаңа Конституция 
жасау үшін негіз ретінде қабылдады, бірақ Уақытша үкімет- 
ке қатысудан алғашқыда бастартты.

Мусылман лигасының басшылығы алғашқыда миссияның 
жоспарын және Уақытша үкіметке қатысу усынысын кабыл- 
дады. Бірақ вице-король бірсыпыра әдіс-айлалар жасау жо- 
лымен Мусылман лигасын тек Уақытша үкі.метке қатысудан 
бастартқызып қоймай, Қурылтай жыйналысыныц жумысына 
катысудан да бастарткызды, сөіітіп лига Пакистан үшін тіке- 
лей күрес жүргізе бастайтындығын мэлімдеді.

Мусылман лнгасының мундай позициясы ағылшын билеп- 
төстеушілеріне қолайлы болды. Мусылмандар мен индустар 
арасында алауыздықтыц шиеленісуі ағылшындарға жаңа әдіс- 
айлалар жасауға мүыкіндік берді, Улт конгресінің басшылы- 
ғына қысым жасау үшін қолаіілы жағдай туғызды. Конгресс 
пен Лига арасында келісім жасау мүмкіндігі жойылғаннан 
кейін ағылшын билеп-төстеушілері Конгреске және оның пред- 
седателі Неруге Уақытша үкімет қуруды усынды, бул жолы 
Конгресс усынысты қабылдады.

Муның өзі ағылшын укіметімен толық ауыз біріктіру жө- 
ніндегі батыл қадам еді. Бірақ, Нерудің үкіметі қурылғаннан 
кейін де Индияның буржуазнясы ағылшын билеп-төстеушіле- 
рінен бурынғыдан да көбірек еркіншілік алуды тіледі, яғни 
біртутас Индияның өкімет билігіне ие болғысы келді және 
халықаралық қайшылықтарды өз пайдасына жаратып қалуды 
көздеді. Бул жөнінде 1946 жылдыц аяқ кезінде Біріккен Улт- 
тар Уйы-мында Меру үкіметініц устаған позициясы ерекше 
көзге түседі. Индия дслегациясы агрессор ағылшын-американ 
одағы ішінде туған Англия мен АҚШ арасындағы кайшы- 
лықтардан пайдалануга әрекет жасап қана коймай, кей уа- 
к.ытта жеке мәселелер жөнінде осы блоктыц жалпы бағытына 
карсы шығып отырды.
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Инідиядағы саней жағдай вте ауыр халде болды. Жумыс- 
шылар мен қызметшілердіқ ереуіл қозғалыстары күшейе 
берді. Қейбір аудандарда, әсіресе князьдіктерде (Хайдарабад- 
та, Траванкурда) жумысшылар мен шаруалар жаппай көтері- 
ліп, кейде полициямен және эскерлермен соқтығысып отырды. 
Осы козғалысты әлсірету мақсатымен Англияның билеп-төс- 
теушілері реакцияшыл буржуазиялық-помещиктік элементтер- 
дің көмегімсн ескі дәстүрді — пндустар мен мусылмандар 
арасында алауыздықты қоздыру әдісін қолданды. Сөйтіп олар 
Индия буржуазнясын одан әрі қорқытпак болды.

1946 жылы 16 августа Мусылман лпгасының басшылыгы 
Индняны екіге бөлу талабыи іске асыру жөніндіе тікелей эре- 
кет жасау науқанын бастады. Дәл еол күні Лиганың мүшссі— 
Сухраварди бастаған провппцпялдық Бенгаль үкіметінің кіна- 
еінен Калькуттада мусылмандар мен индустар арасында үл- 
кен соқтығыс пайда болды, мҮныц өзі қантөгіс қырғын жан- 
жалдық бастамасы болды.

Бул қантөгіс жанжал, осіресе Бихарда және Пенджабта 
катты болды. Сонымен бірге Англия үкіметі келіссөздер жүр- 
гізіп Индияны екіге бөлу жөнінде Конгрсстен келісім алуға 
және князьдіктерге толық автономия беруге умтылды. Осы 
шараны жүзеге асыру ушіп 1946 жылы ноябрьде Лондонға 
Лига мен Қонгрестін, уәкілдері шақырылды.

1946 жылы Индия өнеркәсібінде таптық күрес мейлінше 
шиеленісті. Соғыс жабдықтарын шығарагын өнеркәсіпті бей- 
бітшілік кезге арналған заттар шығару өнеркосібіне көшіру- 
мен байланысты жумысшыларды жаппай кызметтен шығару 
басталды. Индия буржуазиясы паііда түсірудің қалпын с а к д а п  

қалуды көздіеп жумысшы табыпа кплікті, олардың жалақы- 
сын кемітті, капиталистік ықшамдау эдістерін қолдану арқы- 
лы еқбекті сарка пайдаланатын болды.

Жумысшы табының қалі кенет нашарлады. Индия ашар- 
шылық жылдарды басынан кешірді, көпшілік тутынатын 
азық-түліктің бағасы тез көтеріліп отырды, сондықтан қым- 
батшылыққа карамастан жумысшылардың нақты жалакысы 
кенет кеміп кетті. Ж.умысшылар капиталистердің шабуылына 
жауап ретінде ереуілдер уйымдастырды; бул козғалысқа ірі 
өнеркБсіп орталықтарыкыц — Боімбей, Калькутта сыяқты ор- 
талықтардың жумысшылары ғана емес, князьдіктердегі және 
екінші қатардағы өнеркәсіп орталықтарындағы жумысшылар 
да катысты.

1946 жылдың алғашкы алты апының ішінде 1115 стачка 
болды, оған 1,5 миллионная астам жумысшы қатысы. Стачка-
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лык, козғалыс 1946 жылдың екінші жартысында одан әрі 
кушейе тусті. Июнь айында тсмір жолшылардық жалпы ереуі- 
ліне әзірлік басталды, бірақ жумысшылардың бір бөлегінін 
талаптарын қанағаттандыру аркасында өткізілмей қалды; 
мюль айында почта және телеграф қызметкерлерінен 100 мық 
адам ереуіл жасады; буларға тілектестік білдіріліп 24 сағат- 
тық ереуіл жарияланды, бул ереуілге Бомбепдің 300 мықжу- 
мысшысы, Калькутаның бірнешс жүз мық жумысшысы қатыс- 
ты.3

Жумысшылар мен шаруалар қозғалысының кушеюі Индия 
буржуазиясынын топтарын және Улт конгресінің басшыларын 
састырды. Неру Лондоннан кайтқаннан ксйін 1946 жылғы 
декабрьде Қурылтан жыйналысының біріиші сессиясыида Ин- 
дияның республикалык. конституциясын қабылдау туралы 
усыныс жасап, Мусылман лигасы мен князьдердің Қурылтай 
жыйналысына баіікот жасауына көціл бөлмеу керек дегенді 
айтты. Бірақ осы сессияныц өзінде-ақ Конгресс басшылығы 
Мусылман лигасы жөнінде дс,_князьдер жөнінде де өзінің 
бурынғы көзкарасын өзгертті. Улт кОнгресінің басшылығы 
князьдермен келісім жасауды көздеп, барлық депутаттардыц 
князьдіктерден сайлануы жөніндегі бурынғы талаптарынан 
бастартты, депутаттардық 50 процентін халықтыц сайлауына, 
ал 50 процентін князьдіктердің тағайындауына келісті. Му
сылман лигасымен келісімге келу үшін Улт конгресініц бас- 
шылығы курылтай жыйналысына дауыс беру жөніндегі іл- 
іеріде конгресс теріс деп есептеген, ал Лондондағы ағылшын 
үкіметі усынғаи тәртіпті қабылдады.

Сөйтіп 1946 жылдың аяғында Улт конгрссін басқарып 
отырған Индияның ірі буржуазиясы мсн Англия империа
лизм! арасында ауыз біршілік орнауына, сөйтіп конгрестің 
ашық түрде реакция мен империализм лагеріне қарай ауысу- 
ына жағдай жасальшды. Осы ретпен феодалдык князьдердің, 
помещиктердіқ, ірі буржуазияның және шетел ітмперпалисте- 
рінің реакцияшыл блогі калыптасты. Бул Неру үкіметініц 
жумысшы лсәне шаруалар қозғалысына қарсы жазалау ша- 
раларын қолдану, коммунистік партияны кудалау, ағылшын 
үкіметі жөнінде Конгресс баспасөзінің пікірін өзгертуі сыяқ- 
ты, саясатынан да айкын көрінді,

Англияның билеп-төстеуші топтары мен Индия буржуазия
сынын және помещиктерінің ауыз біріктіріп келіскені 1947

3 В. В. Б а л а б у ш е в н ч .  Тынык мухит институтының ғылмн жазба- 
лары. И том, 21 -бет.
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жылғы 20 февральда қауымдар палатасында Эттлидің мәлім- 
демесінен ресми түрде туңғыш рет белгілі болды. Ол 1948 
жылғы июньде Англиянын Индиядан «көтерілгендігі» туралы 
және үкіметті индиялықтардыц қолына берет.індігі туралы мә- 
лімдеме жасады. Бул мәлімдемеде өкімет билігі Индияның бі- 
ріккен орталык. үкіметіне берілмей, бірқатар жергілікті үкі- 
метгерге берілетіндігі айкын атап көрсетілсе де, Улт конгресі 
бул мәлімдемені толық канағатпен қарсы алды. 1947 жылғы 
көктемде, Индияның тәуелсіздігі үшін күрес жүргізілуіне ка- 
рамастан Неру: Англияға қарсы бурынғы урандарды тастау 
керек, өйткені бул урандар ескірді дегенді мәлімдеді.

Индияның жаңа тағайындалған вице-королі Маунтбэттен- 
ді Улт конгресінің басшылығы зор курметпен карсы алды. 
1947 жылғы апрельде Азия елдерінің коиференциясында Улт 
конгресінің басшылары, оның ішінде Неру «жалпы» империа
лизм атаулыны сынға алып, Англияны жактайтын сөздер 
сөйледі. Бул да Англиянын. билеп төстеушілері мен Индия 
буржуазиясының Индия бөлінбей турып-ақ және оның екі бө- 
легіне доминион праволары берілмей турып-ақ ауыз бірікті- 
ріп келіскенін сыпаттайды. Конгресс басшылығының Ағылшын 
үкіметі Индияны екіге бөлу туралы карар шығарған кезде 
наразылық білдіргенсіп көзбояуы Улт конгресінің опасызды- 
ғын және оның ағылшын империализмімен ауыз біріктіргенін 
букарадан жасыру үшін істелген амал еді. Мусылман лигасы 
да мүшелерінің көзін алдау үшін Бенгаль мен Пенджаб™ 
екіге белуге наразылық білдірген болды. Ал іс жүзінде 
Джинна жэне Лиганың баска басшылары да Англиянын жа- 
ңа жоспарына мейлінше риза еді. Бул жоспарды индиялықтар 
өздеріне тәулесіздік берудің бір кадамы деп карсы алғандык- 
тан, империалистердің бул жана әдіс-айласы Индияда бука- 
ралық козғалыска түрткі болмай калуының өзі қалың бука- 
раныңәлі де болса Улт конгресіне, оның басшылары Ганди мен 
Неруге сенетіндіктерін көрсетті, өйткені Пенджаб пен Бенгаль 
провннцияларын екіге бөлген уакытта болған индустар мен 
мусылмандар арасындағы қантөгіс соктығысуларды қозғалыс 
деп есептеуге болмайды, бул соктығысуларды ағылшын би- 
леп-төстеушілері мен жергілікті реакцмяшылдар арандатуәре- 
кетімен жүргізген еді. 1947 жылғы июньде Индияның комму- 
нистік партиясы Маунтбэттеннін жоспарына дурыс баға бере 
алмады және оны империалиста әдіс-айла деп есептемей, бел- 
гілі дәрежсде бір кадам алға басу деп сыпаттады. Ол Улт 
конгресі басшылығыныц опасыздығын бірден түсіне коймады,
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және оның оңшыл қанатын прогресшіл-міс деп есептеген сол- 
шыл канатына карсы қойды. Сөйтіп коммунистік партия Неру 
төңірегіне топталуға, Пательден кутылу_ үшін оған көмекте- 
суге буқараны шақырды. Осының бәрі Улт мудделерінің бір- 
лігі жөніндегі сокыр сенімнің және Конгресс ыкпалының арт- 
та калған шаруалар мен усак буржуазия арасында ғана емес, 
жумысшы табынық белгілі бір бөлегі ішінде де күшті болға- 
нын, ал коммунистік партияда оцшыл оппортунистам қателер 
жойылып жетпегенін сыпаттады.

Индиянын, коммунистік партиясы 1947 жылғы августа ғана 
Маунтбэттеннің жоспарын империалистік жаңа әдіс-айла жа- 
сау жоспары деп дурыс баға берді, Нерудің үкіметін ірі бур
жуазия үкіметі деп, ол ағылшын империализмімен ауыз жа- 
ласкан және Индиянын. князьдарымеи, помещиктерімен одақ 
жасасқан үкімет деп сыпаттады.

Маунт_бэттеннің жоспарын кабылдау Гандидің және тутас 
алғанда Улт конгресі басшылығының асқан опасыздығы бол- 
ды. Бірақ сонда да буқараның бул опасыздық бағытқа кар- 
сы шықпауы, Индия халықтарының улт азаттығы жолындағы 
күресіне Гандидің жәке Улт конгресіндсгі оның сыбайласта- 
рының шірік ыкпалының әсерін айқын көрсетті. Ганди шаруа
лар буқарасының діншілдік! әдеттерін, олардың әбден езуші- 
лік көріп, қараңғылықта және надандықта қалғандығын пай- 
даланды. Артта калған буқара Конгреске, оның басшылары- 
ьа, әсіресе Гандиге әбден мойынсунып беріліп кеткен еді жә- 
не оларды әулие адам деп есептейтін, осынық бәрі артта кал
ган букараның белсенділігін бөгеп, олардың азуына себеп 
болып отырды, сөйтіп олар буржуазия мен помещиктердің 
опасыздығына жем брлды. Ал Нерудің алдап-арбауы саяси 
лмағынан анағурлым шыныккаи жумысшы табының қырағы- 
лығын алдау жөнінде Конгреске едәуір көмек етті.

Индияны екіге бөліп, онда екі доминион — Улт конгресі 
бастаған Индия одағының үкіметі, Мусылман лигасы баста- 
ған Пакистан үкімсті курылғаннан кейін — букараның бур
жуазия мен помещиктердіқ ыкпалынан шеттеуі тезделе баста- 
ды. Әсіресе, Индия одағында осьтлай болды.

Индия одағы мен Пакистан үкіметінің курылуы тек зац 
жүзінде істелінген акт емес еді. Саяси жағынан бул шара Улт 
конгріесіндегі Индия помещиктері мен ірі буржуазияның, Му
сылман лигасындағы мусылман помещиктері мен буржуазия- 
сының ашыктан-ашык империализмнің және реакцияның ла- 
геріне көшкенін көрсетті. Бірақ будан Индияда және әсіресе 
Пакистанда осы доминиондар қурылған алғашқы кезде бу-
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кара арасында: енді Индия тәуелсіз ел болды, бслгілі бір уақыт 
өткеннен кейін Конгресс пен Лига өздері уәде еткен рсформа- 
.іардың бәрін жүзеге асырады және буқараиың жағдайы жақ- 
сарады, деген соқыр оенім жойылды, деген уғым тумайды. 
Дсгенмен жаңа доминион үкі.меттерінің алгашқы қадамдары- 
нын, өзі-ак бул соқыр сенімгс күшті соқкы берді. Индия ода- 
ғы үкіметінің реакцияшылдығы алғашқы кезде оның мынадай 
істеріиен көрінді: ол үкімет жумысшы козғалысына катал 
жазалар колданды; жер реформасын жүргізуге бөгет жаса- 
ды; шаруаларға карсы жаза колданды; өнеркәсіпті мемлек'ет 
мүлкіне айналдырудан бастартты; феодалдык жәме жартылай 
феодалдық князьдіктерді нығайтуға багыт устады; князьдік- 
терде демократиялық тәртіп орнатпақшы болған халықтын, 
әсіресе, шаруалардың ынтасына карсы әрекет жасады; Индия- 
дағы түрлі улт халыктарыныц ориаласуына сәйкес әкімшілік- 
саяси қурылысты жацадан уйымдастырудан бастартты.

Индия одағының үкі.меті кпязьдіктерді жою бағытыи жү- 
зеге асырудыц орнына, басқару ісіне буржуазиялық-помещик- 
тік элементтерді тарту арқылы князьдіктермен ымыраласу сая- 
сатын жүргізді. Индия одағы үкіметінің және оның премьері- 
нід орынбасары Пательдің көмегімен кейбір усақ княздіктер- 
ді біріктіріп, ірі князьдіктер одағын куру ісі жүргізілді; осы 
бірікксн князьдіктердегі князьдер барлық заң шығару меке- 
мслерінің жоғарғы палатасын курды, олардың ортасынан бір- 
лескен кмязьдіктерді баскаратын жалпы билер тағайындалды. 
Осылайша біріктіру арқылы, атап айткаида: Раджпутаны бар- 
лык. князіьдіктерінен — Раджастхан князьдігі, Катхиавара 
князьдіктерінен — Саурашстра князьдіктерінің бірлестігі, ор- 
талық Индияда — Мадхья Бхарат князьдігі, тағысын-тағылар 
курылды. Қейбір князьдіктер, олардың ішінде ірі князьдіктер 
(Барода, Кольхапур), князьдардыц келісуімен провинциялар- 
ға қосылды.

Пакистан үкімсті өзінің курамына косылған князьдіктер- 
де осы сыяқты болмашы «реформаларды да» жүргізбеді.

Бірлескен ірі князьдіктер қуру, князьдіктердің бір бөлегін 
провикцияларға қосу — князьдардың познциясын әлсірегу 
мақсатын көздеген жок, қайта олардың позициясын күшей- 
туді, буларда князьдардық, помсщпктердің және буржуазия- 
ныц реакцияшыл блогін қуруды, жәт-ге де ол князьдіктердің 
іпаруалар қозғалысьшыц ошағына айналып кетпеу жағы көз- 
делді. Индия үкіметінің кпязьдіктерде жүргізген реформалары 
осы князьдіктерде үстем болып отырған феодалнзмніқ аса 
күшті калдықтарына қол суққан жоқ. Шаруалар бурынғысыя-
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дай правосыз, к'нязьдерден және помещиктерден жерді арен- 
даға алып отырды, өсімқорлардыд қанауына жем болып кала 
иерді.

Индпя одағының және Пакистанның үкіметтері Индияның 
толық тәуелсіздігі үшін күрес жүргізуді қаламағаны өз алды- 
на, олар Индия мен Англияның арасындағы байланысты 
күшейте түсуге мейлінше умтылып отырды. Улт конгресі өзі- 
нің негізгі мақсаты — Индияны толық тәуелсіздікке жеткізу 
үшін күресудеп жариялай турса да, 1949 жылы ол: Индия 
келешекте де Британ івшериясьгныц курамында қалады, дөп 
ашьгқтан-ашьвқ мәлімдеді; буқараны алдау үшін «улттар дос- 
тығы бірлігінің» бейнесі ретінде ағылшын королімен қол ус
та-скан «тәуелсіз» республика деп жарияланды.

1948 және 1949 жылдары Индия мен Англияның арасында 
экономикалық байланыс едәуір күшейді. Дүниежүзілік екікші 
сотые тусында Англия капиталыныц Индия экономикасын- 
дағы аздап әлсіреген позіщнясы жаңадан калпына келе бас- 
тады. Индияның Англиядан тәуелділігі мынадан да айқын 
кәрінді: Индия бурынғысынша өзінің машина жасау өнеркә- 
сібін қура алмай келеді, тіпті Индия мандайшасы жазылған 
аралас к'омпанпяларда да ағылшын капиталы жетекші орын 
алып отыр, Индпяның кәсіпорындарына жабдықтар жеткізу 
ісі де ағылшын капиталына тәуелді болып отыр.

РІндияньщ экономпкаеына АҚШ каппталыныц енуі едэуір 
күшейді, Дүннежүзілік екімші сотые тусында Индия импор- 
тында АҚШ-тың үлесі 25 проценттен асты. Соғыстап кеііін, 
әсіресе, Индияпы екіге белгеннен кейін АҚШ-тыц капиталы 
Индпя өнеркәсібіне ене бастады. АҚШ-тың монополистік 
бірлестіктері (мысалы, қалпына келтірудің және өркендеудің 
халыкаралық банк;) Индия үкіметініц фпнанс кыйыншылык- 
тарын пайдаланып, егер Индия одағы өпсркәсіптіц кенбір са- 
лаларын мемлевет мулкіне айналдырғаида шетел капиталына 
қол суқпауға Конституция бойыиша кепілдік берсе, карыз бе- 
руге көнеміз деген талап қо-йды; Индия каппталистері мен 
помещнктерінің үкіметі бул талапка көнді.

Пакистанда да АҚШ-тың экономнкалық ықпалы күшейді. 
1949 жылғы апрельде Жапониядан Пакистанға кәсіп орын- 
дары үшін жабдықтар жеткізу туралы Пакистан мен Жапо- 
ниядағы Макартур әкімшілігі арасында договор жасалды. 
Бірак Англия да, Америка да Индияның өнеркәсібін дамыту- 
ды бөгеу саясатынаи бастартқан жоқ. Бул туралы 1948 жылы 
Американың Индиядағы бурынғы елшісі Грейди Делидегі 
өнеркәсіп иелерініқ кеқесінде және Біріккен улттар Уйымы- 
8-9S0
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ның Утакамунде болған экономнкалык конференциясында 
ашық мәлімдеме жасады. Индия одағының англияға тәуелді 
болуы Индия акшасыныц (рупндіц) кунынық кемітілуінен 
айк.ын керінді, бул шара АҚШ-тыц пускауы бойыиша Ан- 
глняда фунттыц кунын кеміткеннен кейін жүргізілді.

Индияның екі доминионы саяси жағынан да және соғыс- 
стратегиялық жағынаи да Англия мен АҚШ-ка аса тәуел- 
ді болды. Провинциялардың кейбір губернаторлары, Индия 
мен Пакистаннық мемлекеттік аппаратындағы бірсыпыра бас- 
шы чиновниктер, армнядағы нусқаушылар — бурынғысынша 
ағылшындардан қойылды. Соғыс өртін тутандырушы ағыл- 
шын-американ блогіне Индия мен Пакистанның саяси жағы- 
нан тәуелділігі 1948 жылгы окдябрьде империя конференция
сында осы домш-шондар мен Англия арасында жасалған келі- 
сімдерден айқын сыпатталды. Бул коііференнияда, біріншіден, 
Лнакат Алп Хан мен Неру Пакистан меи Индия одағының 
Британия империясы қурамында қалуына шара колданады, 
деген қарар қабылдаиды. Қурылтай жыйналысын буған риза- 
лык беруге көндіру жөиінде Неруға жеңілдік жасау үшін, 
Британ импсриясын будаи былай Британия деп атаман, «Улт- 
тар достығы» деп атауға карар кабылданды. Индия мен Па
кистан батыс блокты және солтүстік атлантика одағын костай- 
мыз деп мәлімдеме жасады. Оның үстіне, Пакистан мен Ин
дия одағы Малайядағы жоне Бпрмадағы халық козғалысын 
жаныштауда Англияға көмектесуге міндеттенді. 1949 жылғы 
апрельде Лондонда болған «Улттар достығы» премьер-ми- 
нистрлерінің конференцнясынан кейін, Индия одағы мен Па- 
кистанның ағылшын-амернкан блогіне тәуелділігі күшейді. 
Неру үкіметінің буқара алдында өшуге айналған беделін кө- 
теру үшін, ағылшын үкіметі Индияны «Улттар достығы» ку- 
рамына кіретін «суверенді республика» деп жариялауға, Анг
лия королін мемлекет басшысы емес, тек «Улттар достығы 
иірлігіиің бейнесі» деп тануды жарнялауға келісті.

Бірақ будан Индия жөніиде Англия мен АҚШ-тың арасында 
кайшылық жок деген мән шыкпайды. АҚШ-тың Индия экономи- 
касына қатысуына ағылшын нмпериалистері катты мазасызда- 
натын болды, егер Англия Неру — Пателвдің үкіметін өзінін 
агентурасы еткен болса, Химду Махасабпен байланысы бар ык- 
палы күшті топтар АҚШ-ка сүйеіпп, Индияның Англиядан ка- 
рым-қатнасты үзуін, яғни оның «Улттар достығынан» шығуыч 
талап етті. Индия үкіметі Оцтүстік Шығыс Азияда ағылшьш- 
американ империализмінің басты агенті болып алды. Сөйтіп 
Индия одағы мен Пакнстаннын үкіметтері Индняда феодал-
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дык қарым-катнастарының сақталуын көздеген ағылшындар- 
дыд ескі саясатын жүргізіп, сырткы саясатта жақа соғыс ер- 
пн тутандырушы ағылшын-американ блогіне толық қосылдк.

Улт конгресі ашыктан-ашық Индияның ірі буржуазнясы мен 
помещпктерінік. раакдияшыл блогінің партиясы болыгі алды. 
Үкімет орындарынық жол беруімен Хинду Махасабха уэкілдері 
Ганднді өлтіруіне қарамастан, буқараны өзінің ықпалында yv- 
тау үшін Индия буржуазнясы гандпзмді аса маңызды пдеолс- 
гкялық курал стіп пайдаланумен келеді. Оның устіне Индиялп' 
екіге бөлгеннен к'ейін гандизмиін реакцияшылдығы одан әрі 
күшейе түсті. Копгрестіц басшылары Гандидіц өсиеті дегеп 
сылтаумен жаиа уставты қабылдатты, бул устав бойынша 
Гандидің өсиеті дсгеигс суйеніп, Конгресті жалпы унымға аіі- 
налдыру, оныд мүшслерін екі топка — правосыз жаіі мүшелер 
юбына және басшылар тобына бөлу усыиылды, Конгресс уйы • 
мының ішіндегі өкімет билігі түгелдей басшылардық қолына 
берілетін болды. Гандндің өсиеттеріне сэііксс демократнялык 
белсенді элементтердің бәрі Конгрестен куылды және әлі д*. 
куылуда.

Индияда «дсмократияны корғау үшін» Гандидің беделіп 
паіідалану әрекеті ©те зыянды және қауыпты. Ганди ешуақыг- 
та да империализмге карсы қарулы күрес бастаған смес, штдия- 
лықтар арасынан шыкқан опасыздарға қарсы күрескен емес. 
Керісінше, жалпы букаралык, улт азаттығы козғалысына еңал- 
ды болып опасыздық еткен адамның бірі Гандидің өзі ед'. 
Гандизмге— Индиядағы контрреволюцияшыл буржуазия идео- 
логиясына қарсы күрес — Гандидің беделіне қарсы, Гандид; 
дәріптеуге қарсы күрес жүргізбейінше, Гандидіц бүкіл қызме- 
тін әшкерелеп күрес жүргізбейінше мүмкін емес, Ганди халык. 
қозғалысына үнемі опасыздык жасады, сөйтіп Индияны қул- 
данушы ағылшындарға зор қызмет етті.

Индпяның бай таптары ағылшын нмпериализмімен ауыз бі- 
ріктіруінің салдарынан улт азаттығы қозғалысының бірде-бір 
мәселесі ойдағыдаіі шешілмеді. Индия мен Пакистан бурынғы- 
сынша отар ел болып кала берді: феодалдық ыдыраушылыіъі 
жойылмады, Индия доминиондары ішіпде улт мәселесі шешіл- 
меді; жер реформалары феодалдық салттарды жоймады, бу.: 
феодалдық салт Индия деревнясында үстем орын алды, аграр 
мәселесі және шаруалардың өсімқорларға берешск карыздары 
жөніндегі мәселе шешілмеді; Индияның өнсркәсібі Англия ка- 
питалының қолында немесе, оған тоуелді Индия буржуазиясы- 
ның қолында қалып койды. Өнеркәсіпке АҚШ капиталыны:;



енуі күшейіп, Индияның ез өнеркәсібінің өркендеуіне бөгет 
болды. Жумысшы табының халі мейлінше нашарлады. Сон- 
дықтан Индия екіге бөлінгеннен кейін де шетел империалисте- 
рінің, ірі буржуазияньщ, князьдар мен помещиктердің блогіне 
кэрсы бағыттадған буқаралык козғалыс күшейө берді.

Индияны Пакистан және Индия одағы етіп, екіге бөлгеннен 
нейін ағылшын-американ империализмі Пакистан мен Индия 
одағы арасында арандату әрекетін жүргізіп, индустар мен му- 
сылмандардық алауыздығым коздырумен болды. Бул жөнде 
Қашмирде жаңа доминиондар арасында болған кіші соғыс, 
Хайдарабадтын. Низамы және князь Джунагаттық Пакистан- 
мен байланыстылығынан туған жанжалдар, босқындарды кә- 
шірігі орналастыру мәселесі, тағы сондайлар айғақ. Дегенмен, 
екі доминионның шекараларын белгілсгенде етек алған жаза- 
лау, кантөгіс басылғаннан кейін индус-мусылман қаіішылык.- 
тары екінші қатардағы мәселе болып қалды. Реакциялық дін- 
шіл-қауымынық уйымдары (мысалы, Пакистандағы Мусыл- 
мандардыц улт гвардпясы, Индия одағындағы Хпнду Махасаб- 
ха және Раштрия Севак Сангх, және де Акалидағы сикх қауы- 
мынық уйымы) дін жөніндегі алауыздықты қоздыруда ескі 
жолдан тайынбағанымен, булардыц қатарында ағылшын-аме- 
рикан импернализмініц куппя аггситтерінің болуында да ешбір 
күман жоқ еді. Соғаи карамастаи улт мәселесі Индия мен Па- 
кистанныд саяси өміріндегі аса мадызды мәселелердің бірі бо
лып алды.

Индия үкіметі өзініц улт праграммасын жүзеге асырудан 
бастартты, яғни тіл провинцнялары деп аталатындарды куру- 
дан бастартты деп жоғарыда біз айттық. Индия одағында да, 
сол сыяқты Пакистанда да негізінде әкімшілік-саяси бөлінудін 
бурьшғы тәртібі сақталынып калды. Сөйтіп Индиядағы жеке 
халықтардың ең болмашы талаптары да канағаттандырыл- 
мады. Оныд үстіие Индия одағы мен Улт конгресі тіл өзгешелі- 
гіне қараіі провинциялар курудың ыезгілі жеткеи жоқ деп есеп- 
тейтіндігін ашықтан-ашык. мәлімдеді, Индияның конституция- 
сында да бул жәнінде ешнәрсе аитылмады.

Тіл өзгешелігіне карай автономиялы провинциялар куру бул 
провинциялардың кейбіреуінде демократиялық элементтердің 
позициясын күшейткен болар еді. Мысалы, Мадрасе провинция- 
сынан Кералы және Андхара провинцияларын бөлу бул про- 
винцияларда қалайда күштід салмағын демократиялык
элементтердіқ пайдасына өзгерткен болар еді, өйткені 
Конгрестің Мадрасе провинциясындағы негізгі тірегі
тамиль буржуазиясы және басқа улттардың помещиктік эле-
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менттері болатын Мадрасе провинциясын улт оелгісінс карай 
Андхра және Кералы провинцияларына бөлсе, онда Конгрестіғ 
сүйенетін негізі кенет тарылып, ол провинциялардағы тек по- 
мещиктерді ғана тірек етуіне тура келер еді. .Орталық провин 
циялары мен Бомбей провинциясын улт белгісіне карай белу- 
дің нәтижесі де дәл осындай болар еді. Ал тіл өзгешілігіне ка
рай провинция куру жолындағы қозғалыстың терен мәні бар 
еді, сондыктан Улт конгресінің бул қозғалысты бегеп устауға 
шамасы жетпеді. Бул козғалыстыц талабы Индия халықтары- 
ның улт территорнясын бір әкімшілік орталыкка біріктіру бол- 
ғандықтан, бул қозғалыс феодалдык князьдарға дакарсыба- 
ғытталғаны белгілі. Мысалъі, біріккеи демократпллык Кера- 
лыны куру талабы Траванкур және Ко чин князьджтерін жоіс- 
ды көздейді. Біріккен Қарнатпкті қуру Маіісср жоне Хайда
рабад князьдіктерін жойыай мүмкім емес; Хайдарабад: к 
жоймай турып, біріккен Андхра және Махараштра проспн- 
шіяларын куру да мүмкін емес.

Улт-азаттығы қозғалысыпа әртүрлі элемснттер — жумыс- 
шылар мен шаруалардан бастап интеллигенция және орташ.. 
улт буржуазиясы қатысып отырады. Бул қозгаіыс ежелдсн 
калыптасқан улттар мекеп еткен жерлерде, олардыц жері:: 
бурынғы әкімшілік шекаралары бойымша бөлу — улт сзушілі 
гімен, феодалдық элементтердіқ үстемдік етуінің аса төзімсіз- 
формаларымен, және де әртүрлі улгтардың бай таптары ара- 
сында алауыздықтьщ етек алуымен байланысты болатын жер
лерде өте күшейіп отырадьт. Сондықтан бул қозғалыс Андхра. 
Махараштра, Кералы, Карнатик улт аудандарында аса кү- 
шейіп отырады, ал Тамнльдер еліндс жәие Гуджарадта әлд' 
кайда басен білтнеді.

Жеке улттардың қозғалысы феодализмге карсы куресу сы- 
патын алады, сондыктан жумысшы табының басшылығы арка- 
сында күресетіи шаруалар аса маңызды қозғаушы күш болып 
та бы лады.

Индняньщ тек коммунистік партиясы ғана улт мәселесіп де- 
ыократняд'ык жолмен шешуді усынды, яғнн Индняньщ барльг; 
улттарына өзін өзі билеу правосын беруді, өз алдына бөліпіп кі 
туте жәке дербес мемлекет қуруға дейін право беруді усыіідь:. 
Бірақ бул қозғалыска буржуазиялық элементтор дс қатысы . 
отыр, олар Конгрестің бурынғы улт программасын жүзеге ась: 
ру үшін ғана, яғни князьдар мен помещиктердің мүдделерін 
мүмкіндігінше қол суқпай, тіл өзгешелігіне қарап провиншн: 
куру үшін ғана күреседі. Жоғарыда аталған халыктардын ул 
буржуазиясы өте әлсіз, ол феодалдық бытыраңқылықты кал-
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дықтарын жою және улттыц өзіп өзі билеу жолындағы күре-
сінде Индия халықтарына сенімді одактас бола алмайды.

Жеке улттардың өзін өзі билеу жолындағы козғалысының 
өріс алуы нәтнжесінде конгресс уйымдары кенет әлсіреп, ал к'ей 
жерлерде қулап та қалды, бул уііымдар кенет оңға карай бу- 
рылды. Мысалы, Андхра ауданында Андхра Махасабха улт 
уйымы тез өсуге бет алды, 1948 жылы оның мүшелерінің саны 
700 мыңға жетті. Бул уйым негізінде шаруалардан уйымдасты. 
Уньгада интеллигенция зор роль атқарады. Андхра ауданында- 
гы коммуннстік уйым және Хайдарабад Низамына қарсы кө- 
теріліс болған жерлердегі кәсіподак уйымдары шаруалар қоз- 
галысында басшы роль атқарып отыр. Андхра ауданындағы 
Конгресс уйымы помещиктік уйымға айналды және іс жүзінде 
помещиктік «Джастис» партиясымен косылып кетті.

Улт облысы Махараштрада «Махараштра Конференциясы» 
деген улттық уйым курылды. Бул уйым Қонгреспен карым-қат- 
насын ресми турде үзген жоқ, бірақ Индия үкіметінің улт сая- 
сатына қарсы бағытталған талаптар усынды. Бул уйым Орта- 
лық провинция, Бомбей провинциясы (Бомбей қаласын коса 
ееептегенде) жәгье Хайдарабад князьдігі аудандарындағы ма- 
ратхами халықтарык іқосатын біріккен Махараштр куруды та- 
аап етті. Бул уйымның басшылығы Аидхра Махасабхи басшы- 
лығындай демократияшыл емес, бірак, Махараштр және Бом
бей конгрестік уйымдары басшылығынан анағурлым прогрес- 
шіл болды. Коммунистер бул уйымға белсене катысып, окы ре- 
яолющіяландыруға умтылады. Коммунистер Бомбей қаласын 
коса біріккен демократиялык Махараштр куру талабын кос- 
тауда.

Кералыда конгресшілердіц едәуір бөлегі Конгресс уйьшы- 
чан бөлініп «Кералынық социалнстік партиясы» деген дербес 
уйым курды. Бул уйым Индияның социалистік партиясымен 
оайланысты болған жок, ал Траванкур, Қочин князьдіктерінін 
үкіметтеріне карсы және Кералы провиициясындағы Конгресс 
уйымына карсы Коммунистермен бірге күрес жургізді. Индия- 
і і ы ң  коммунистік партиясы және Кералынық социалистік 
г артнясы Траванкур князьдігіндегі малаяль жерлерін, Кочин 

нязьдігінің бүкіл жерін, Малабар округін, Оңтүстік Каннар 
округініц бір бөлегін Біріккен Кералы провиициясы шеңберін- 
: е біріктіру талабын усынды.

Индия одағы халықтарының улт козғалысы Индия одағы- 
і:ың реак'цияшыл үкіметіне және князьдіктердін, үкіметтеріне 
карсы бағытталып, жалпы алғанда прогресшіл болғанымен, 
'<ны реакцияшыл элементтер өз мүдделеріне пайдалану әреке-
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тін көздеді. Мысалы, Мансур киязьдігіндегі буржуазияшыл 
бір қайраткер Майсур махаражнініц қамқорлығында біріккен 
Карнатик куруды талап етті. Кочим князі Кочин жәпе Траван- 
кур князьдігі фамилияларынық камқорлығында біріккен Ке- 
ралыны куру идеясыи усынды. Траванкурдың ірі буржуазия- 
сы сол князьдіктегі Тамиль округтерін Кералыға қосуды та
лап етті. Біріккеп Махараштрды куру қозғалысына Хниду Ма- 
хасабхидің және басқа уйымдардың мүшелері де қатысуда.

Пакистандағы улт қозғалысы Индия одағындағы қозғалыс- 
тан кем емес. Әсіресе, тәуелсіз Пакистан куру жолында шека- 
ра аудаедардың таііпаларымен одақтаскан «Қызыл көйлекті- 
лер» уйымы куресінін саяси маңызы зор. Бул козғалыс Афғанс- 
тан үкіметінен купыя көмек алып отырады. Бенгаль мәселесі де 
ерекше маныз алуда. Шкғыс Бенгалия меп Пакистанкың ба- 
тыс жағының арасы 1500 километр. Пакистаиның бул екі бөлегі 
арасында ешкандай экономикалык, мәдени және тарихи бай- 
ланыс жоқ. Пакистан үкіметінің панисламизмді наспхаттау жә- 
не мемлекеттік тіл ретінде урду тіліп енгізу арқылы олардык 
байланысын күшейтуді көздеген әрекеті Пакистан үкіметі мен 
Шығыс Бенгалия арасындағы карым-қатнасты тек шпеленіс- 
тірді. Тіпті Шығыс Бенгалияның Мусылман лигасы уйымында 
Пакистанның орталық үкіметінің саясатына қарсы күшті оппо
зиция бар- Бенгалиянық өз ішінде Бенгалидіқ басын қосуды 
көздеген қозғалыс басталды. Бірақ ол Патан қозғалысы неме- 
се Оцтүстік Инднядағы козғалыстык дәрежесіие жетіп күшей- 
ген жоқ. Шығыс Бенгалияда оны бастап отырған Мусылман 
лигасының уәкілдері Бенгалняны Пакистан шенберіиде бірік- 
тіруді талап етсе, Батые Бенгалияда Бенгаль ултшылдары Бен- 
галияны Индия одағының шецберінде біріктіруді талап егсді.

Индияның соғыстан кенінгі ерцкше бір өзгешелігі шаруа- 
лар қозғалысыныц орасан улғаюы жэпе шнеленісуі болды. Соц- 
ғы жылдары унемі ашаршылык болды, шаруалардыц күйі ты.м 
нашарлап кетті, жердей айрылуы күшейс түсті. Әсіресе кмязь- 
діктердегі шаруалардыц куйі иашарлады. Сондыктаи князьдік- 
терде, әсіресе, Оңтүстік Индиянық князьдіктерінде, жоне де 
Кашмирде шаруалар қозғалысы кен қулаш сермеді, шынында 
бул облыстарда шаруалар қозгалысьшыц анағурлым жетік 
түрлері басым келеді. Қиязьдіктерде шаруалар қозгалысыпьш 
жәие жалпы демократиялық козғалыстың ксң қулаін сермеуіпе 
Индияныц оцтүстігінде және Кашмирде шаруалар мәселесінін. 
улт мәселесімен өте тығыз байланыстылығы себсп болды. Тра- 
ванкур және Кочин князьдіктеріи және буларда үстем болғаи 
жер қатнастарын жоймай турып, Кералыде аграр мәселесін
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де шешу мүмкін емес, өйтксиі улт территориясыныд 70 процен- 
тінон астамы осы князьдіктерге қаранды. Сонымен катар бул 
г.нязьдіктер жойылмай турғанда малаяли халқын біртутас де- 
мократиялық улт мемлекеті етіп бірлестіру де мүмкін емес. Ке- 
ралыдегі шаруалар козғалысы феодализм қалдықтарына қар- 
сы бағытталғаы, сондықтан ол антифсодалдық және антшімпе- 
рпалпстік сыпат алған улт қозғалысымеи тығыз байланысты бо- 
лып отыр. Индняның оцтүетігіндегі ірі буржуазия, көбінесе 
гуджарад буржуазиясы, сонымен катар жергілікті буржуазия, 
әсіресе князьдармен өте тығыз байланысты тамильдік буржуа
зия, улт мәселесінің шешілуін және әкімшілік-саяси бөліністі 
өзгертуді көздемейді. Кералыда улт қозғалысының негізгі кү- 
ші шаруалар болды және жумксшы табы бул козғалыста бар- 
ран сайын жетекші орын ала бастады. Андхра еліндегі жағдан 
да осындай.

Хайдарабад мәселесі — Хайдарабад князьдіктерінің Индия 
одағыиа карым-катнасы жөпіндегі мэселе ғана емес, бул еңал- 
дымен деревняда феодалдық қарызі-қатнастарды жою жәке 
Оңтүстік Индиядағы бірсыпыра халықтардьщ жерлеріндегі 
феодалдык, бытырандылыкты жою мәселесі болып табылады. 
Хайдарабад — көп ултты князьдік. Опың халкының 50 проценті 
телугу, немесе андхра, 25 проценті маратхи және 15 проценті — 
каннара. Бул князьдіктегі билеуші улт һиндустандыктан бүкіл 
халыктың не бәрі 10 проценті ғана, олар көбікесе калаларда 
турады; Хайдарабадтың баска улттарынам мусылман дініне 
шыккан помещнк-феодал элементтері де сюған косылады. Хаи- 
дарабадта шаруалардық феодалпзмге қарсы козғалысы оның 
ішінде ерекше күшті болған Телннгаи козғалысы әрі улт коз- 
ғалысы болды. Халық букарасы Низам өкіметін жоюды ғана 
талап етіп қойған жоқ, жеке әкімшілік қурылып отырған 
Хайдарабад князьдігін жоюды, осы князьдіктегі жеке улт 
жерлерін Индия одағының тиісті улт жерлеріне косуды талап 
етті.

Хайдарабад князьдігі конгресінің бір бөлегі ірі буржуазия, 
бір бөлегі помещиктер; олар Низадшың праволарына шек қою- 
ды және князьдіктіқ Индия одағына косылуын көздейді. Бул 
князьдіктің демократияшылдау уйымдары, мәселен Андхра 
Махасабха, Махараштр кЬнференциясы Князьдік конгресіне 
Караганда мүшелерінің саны артық және букара арасында бе- 
делді болу себепті феодалдық жер қатиасын жоюды, князьдік- 
терді толык, жоюды талап етеді.

Телинганыда шаруалар козғалысы мен улт козғалысының 
ерекше күшті болуының себебі, шаруалардың жерсіз қалуы
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Хайдарабадтыд осы облысында тым тездеп кетуінен еді; сон- 
дықтан бул арада қозғалыс шаруалар көтерілісі түрінде етек 
алды. Шаруалар помещиктсрдің жерін тартып алды, 5 милли
онная астам халқы бар 3 мың деревня қурды, халық өкіметі 
комитеттерін, өзді өзін қорғаптын қарулы отрядтар курды. Те- 
линганыц жерінде: Нальгопда, Варапгал, Каримнагар округте- 
рінде, Индияныц тарихында туңғыш рет, букараның уйымдас- 
қан 'революциялык козғалысыпың нэтижесі ретінде хальііҚ өкі- 
меті қурылды. Телинганыда шаруалар қозғалысы мен улт қоз- 
ғалысына коммушістер басшылық етті. Сөіітіп муғіда жумыс-. 
шы табы мен шаруалардыц одағы жүзеге асырылып, бул ода.к- 
та жумысшы табы жетекші міндет атқарды.

Хайдарабадты Индия одағына косу Индия бөлінгеннеп кей- 
ін, оньщ оңтүстігшде қалыптасқан таптық күштердід ориала- 
суында айтарлықтай езгеріс жасай алмады. Индия екімет 
орындары күш жумылдыра турса да, 1949 жылдың алгашкы 
жартысында, Телинганыдағы көтерілісті баса алмады. Қетері- 
ліс жасаушылардыд арасына іріткі салу үшін, өкімет помещик- 
тердің жер иеленуін там-тумдап жойды; сонда да көтеріліс ба- 
сылмады. Шаруалар қозғалысы Индияныд оңтүстігінде ғана 
орын теуіп койған жоқ. Аренда акысын кеміту, өсімкорларға 
бересі несиені жою жолындағы күрес Бенгалияда, Бихарда, 
Пенджабта, Бомбей провинциясыкың солтүстік бөлегінде (Гуд- 
жарадта) кең қулаш сермеді. Шаруалар козғалысы Индия ода- 
ғыныд барлық провинцияларында және Пакистанда әр түрде 
өріс алумен келді.

Шаруалар қозғалысыныд беталысы және олардыд қойғак 
талаптары Индияның түрлі аудандарында бір беткей болған 
жоқ. Мысалы, Батыс Бенгалиядағы шаруалар — аренда акысы 
мен салықтарды шаруалардың кірісінің үштен бір бөлегіие дей- 
ін кемітуді негізгі талап етіп көтерді (мундағы козғалыстын 
«тебхага» деп аталуыныд себебі содан); Қурама провинциялар- 
дағы және Бихардағы шаруалар қозғалысы да осындай талап 
қойды. Гуджарадт пен Ассамда тым артта қалған және қанау- 
да болған, жерді жалға алушы тайпалар (бхплы және баска- 
лар) қозғалыста зор роль аткарды. Шығыс Пакистандағы ша
руалар қозғалысы уйымдасқан түрде жүргізіліп отырды. Мун- 
да шаруалар Пакистаннан қашып кеткен индус-помещиктердің 
жерлеріи тартып алып, помещиктердід жер иелеиуін толык. 
жою үшін күресуде.

1948 және 1949 жылдары жумысшы табы шаруалар буқара- 
сын сатқыншы ултшыл буржуазиянық және помещиктердің ық- 
палынан азат ету міндетін Индияныд барлык, аудандарында тү-
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гел орындай алған жоқ. Бул міндет көбінесе Индиянық оңтүс- 
тігіиде және Шығыс Пакистанда орындалды, ал Индия одағы- 
ның солтүстік провпнцияларында бул міндет ойдағыдай орын- 
далмай отыр, өіітксні мунда шаруалар уйымдарының басшы- 
лығында конгрестіктер мен социалистердіқ позидиясы әлі күшті 
болып отырды. Бул жылдардыц бойында шаруалар қозғалысы- 
ныц үлкен кемшілігі ауыл шаруашылығындағы жумысшылар- 
дыц және жартылай пролетарлық элементтердің жеткіліксіз 
уйымдасқандығы болды. Конгрестіктер мен социалистердің 
іріткі салу саясатына қарамастан Индиядағы шаруалар қозға- 
лысы етек алып келеді, қазіргі ксзде Индиядағы халык-азат- 
тық күресініц кезеңін аграрлык кезең деп сыпаттау дурыс бо- 
лады.

Индия екі бөлінгеннен кейіи жумысшы қозғалысы өте кең 
өріс алды. 194-7 жылы ереуіл өткізу салдарынан (ресми мәлі- 
меттер бойынша) 16 миллион жумыс күнінен астам уақыт шы- 
ғын болды. Ереуілге жумысшылар ғана емес, банк, мемлөкеттік 
мекеме, почта-телеграф, тағы баска уйымдардын, қызметшіле- 
рі дс белсене катысты. Теміржолшылар өте белсенділік көрсет- 
ті, олар Индия бөлінгениен кіеііін бірнеше рет ереуіл жасады. 
Ереуіл козғалысыпа кэсіподақтардыц, Бүкілиндиялық конгресі 
басшылық етті, 1949 жылк оның курамында 800 мыңнан астам 
мүше болды. Үкімет тарапьшан жазалау шаралары қолданы- 
луына, темір жолдарда, жонс біркатар өнеркәсіп салаларында 
ереуіддерге тыйым салыиуына карамастан стачкалык қозғалыс 
токталмады. Стачкалық козғалысқа Ассамның плантация жу- 
мысшылары да қатысты, олар көбінесе Орталық Индияның 
таулы жерлеріндегі артта қалған тайпалардан алынған 
ж умы с ш ы л а р б о л аты н.

Иидияда туңғыш рет ауылшаруашылык жумысшыларыньщ 
букаралык кәсіподактары курыла бастады, бул одактар Ин- 
дияның оңтүстігінде өте кең өріс алды. Ірі өнеркәсіп орта- 
лыктарынын, ғана емес. скінші катардағы өнеркәсіп орталық- 
тапының да жумысшылары зор белсенділік көроетіп отыр. 
1947—1948 жылдары бір неіне ай бой.зі ереуіл жаеаған Коим
батура тоқымашылары ерекше табандылық және қаһар- 
мапдық көрсетті. Траванкурдағы кокс торқасын (коир) 
айыру және өңдеу жөніндегі өнеркәсіптің жумысшыла
ры өздерініц уйымшылдығы аркасында жумысшы та- 
бғэіныц жагданын жаксарту жолыидагы күресте ғана емес, 
бул князьдіктіц курылысын демократияландыру жолындағы 
күресте де алдыңғы қатарлы отрядқа аііналды. Пуннапара жә- 
не Ваялара жумысшыларыньщ қаһармандық күресі бүкіл Ин-
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дпяға кушті эсер етті. Индия коммунистері баска князьдікгерде 
де жумысшыларды уйымдастьтруда зор табыстарға жетті.

1947 жэне 1948 жылдары Индур, Бхопал және баска князь- 
діктерде де улкеи ереуілдср болды. Жумысшы қозғалысына 
Индияиып, коммунистік партнясы басшылық етті, онық ықпа- 
лы тек жумысшылар арасында ғана емес, кызметшілер, шаруа- 
лар және студенттер арасында да үздіксіз күшейіп келеді. 1942 
жьглы небәрі 2 мың мушесі болған Индия коммунистік партия- 
еынын қатарында 1943 жылы 16 мың, 1948 жылдың бас кезінде 
90 мыңға дейін мүше болды. Жумысшы табы және оныц аван
гарды коммумнстік партия халық-азаттық козғалысының бас- 
шы күші болып келеді. Коммунистік партия жумысшы табы- 
ның, шаруалардыц куресіне, улт козғалысының және іштелли- 
генцияның демокрятиялык, жіктеріиің күресіме басшылык етіп 
отыр. Пакистанда кәсіподақ орталығы курылды. Ереуіл коз- 
ғалысына Карачндің докерлары, Пакистанның теміржолшыла- 
ры, әсіресе Шығыс Беньгалняныц теміржолшылары белсене қа- 
тысты. 1948 жылы Пакисташіын коммунистік уйымдары Пакис- 
танның коммуиистік партнясы болып бірікті, мундай уйымдар 
Солтүстік-батыс гаекарадағы артта қалған провпнцияларда 
да бар.

Демоктаратиялық қозғалыс Иидияға да, Пакистанға да ко- 
сылмайтын Непал князьдігін қамтып отыр. Бул князьдік соңғы 
уақытка дейін феодалдардық мскені, гуркх солдаттарын жетіс- 
тіретін база және халық козғалысын жапыштау үшін пмпериа- 
листердің колындағы көндем қурал болып келсе, сыді ол мәңгі- 
лік уйкыдан оянды. Онда «Непал князьдігінің конгресі» деп 
аталатын букаралық уйым курылды. Ол «махаракыдың само- 
держазпелік үкіметін кулату жэне князьдіктерден оған өтіп 
кеткен американдыктарды куу» талабым көтерді. Князьдіктің 
аздаған өнеркәсіп орталықтарыпда кәсіподақтары курылды, 
оның тарихында туиғыш рет ереуілдср болып өтті. Коммунистік 
уйымдар курылды. Непалда демократиялык қозғалыс epic алуы 
себепті махарана козғалысты басу үшш Индия одағытіыц 
гуркх батальиондарының бөлімін шақыруға мәжбүр болды.

Индияда демократиялық козғалысы бурый козғалыска еш 
бір катыспағак жапа облыстарлы, сонымен катар бурым саяси 
жағкнан саклаусыз болып келген жаңа элемеиттсрді барған 
сайын көбірек к.амтып Келеді, Мьптаны атап өту керек: бул элс- 
менттердің едәуір бөлегі Индия бөлінгенге дейін Глндидік со- 
ңынан жэне доктор Амбедкардың соңынан (ағылшыы өкіметі 
прындарының адамы) ерді, ал бсртін келе жумысшы жәнс ша- 
руалар козғалысына қатысатын болды жэне олардың арасында
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коммунистік партияның ыкпалы күшейді. Бірак, жумысшы 
козғалысыныц бытыраңкылығы жәие уйымшылдыгынын кемді- 
гі әлі жопылып жегкен жоқ. Кеіібір жерлерде және кэсіпорын- 
дарыныц жунысшылары арасыыда ықпалы бар усактоптар әлі 
сақталып келеді, олар халыктыц ішінс жік салу саясатыа жүр- 
гізіп, көбінссе реакцияшыл буржуазияныц агснттсрі — 'іроц- 
кийшілдермеи тікелен байланысты болды.

Улт конгресінің реакцпяшыл басшылары кәсіподак козға- 
лысына жік салды. Кэсіподақтардыц Бүкілипднялық комгрссі 
жумысшылардың бірден-бір жауьпігер, таптық кәсіподақ уйы- 
мы және жумысшылар арасында беделді бола турса да жумыс- 
шылардық артта қалған бөлегін Конгресс басшылары кәсіп- 
сдақтардыц улттық конгресі дсп аталатын уйымға тартты, 
бул конгресс Индияныц впцс-премьері жәнс Сыртқы істер 
министрі Пательдіц бақылауымен жумыс істейді. Реакцияшыл 
буржуазияныц қолында курал болып отырған бул уйымда қа- 
телссіп кіріп қалғап адал жумысшылар аз емес, олардың бу.т 
уйымға түсу себебі Конгресс басшыларының саясаты артта 
қалған жумысшылардыц арасында толық әшкереленіп жетпсуі- 
кен болды.

1948 жылы социалистер өздерініи Хинд Маздур Сабха дсген 
кәсіподак бірлестігін курды, ал 1949 жылы либералшыл кәсіп- 
одағының қайраткері Мриналь Канти Бос және оның тобы 
кәсііподактардың Біріккеи конгресін іқурды. Бул ікәсйтодақ бір- 
лестіктерінің барлығы да жумыошы табьш ыдырату және 
Индия пролетариатытіың қатарында буржуазияныц ыкпалын 
күшейту імақсатын 'көздепді. Индия буржуазиясының бул әре- 
кетіне американ еңбек федерациясының уәкілдері және Бри- 
танияның кәсіподадтары бас советшіц уәкілдерібаошылыкетш 
отыр.

Шаруалар қозғалысында бірлік әліойдағыдай күшейіпжет- 
кен жоқ. Индняда шаруалардың екі одағы (Кисан Сабха) бар. 
Булардың біреуіне коммунистер басшылық етеді, ал екіншісіне, 
коммунистерге жиі іеарсы шығатыи және Улт конгрессмен бай
ланысты, эртүрлі усақ буржуазпяшыл элементтер ыкпал жүр- 
гізіп отырады.

Интеллигенцикның демократиялық топтарының арасында 
бул элементтердің ықпалы одан да күшті. Социалистік партия 
реакцияшыл буржуазияныц тікелей агентурасына айналды. 
Оның басшылары аласурып коммунпстерді қудалауға, совет 
еліне қарсы жала жабуға дағдыланумен жүр. Интеллигенция 
арасындағы екінші бір уйым — форвард-блок — әртүрлі эле- 
менттерден куралған турлаусыз бір топ. Кейбір провинциялар-
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да (Бомбей, Орталык провннцияда) бул уйым кенде коммутшс- 
термен бірігіп күрес жургізеді; ал Субхас Чандра Босстыц 
жақтаушылары басым орын алатын бөтен прошшцияларда, 
асіресе, Бенгалияда форвард-блок уйьгмы жумысшы қозғалы- 
сына карсы күресте сощіалистер сыяқты буржуазияның оң ко
ды болып майданға шығып жүр.

Студенттер қозғалысында да бірлік әлі жок. Коммунистер- 
гө жақын элементтер басқарып отырған Бүкілиндиялык сту- 
дентгер федерациясымен катар конгрестіктер басшылык ететіп 
уйым да бар. Демократпялык жастардың барлык топтарын 
бірлестіретін жастар уйымдары (жумысшы, шаруа, окушы та
ры баска жастарды бірлестіретін уйымдар) бүкіднндндлық кө- 
темде жок. Мундай рсволюциялык, жастар уйымы Андхрадеш- 
ге ғана бар, ол Андхра Ювак Сабха деп аталады. Бул уйы.м 
Андхра халыктарының жумысшы, шаруа және улт қозғалысы- 
:іа белсене катысүда.

Қыйыншылыктарға және кудалаушылыкка қарамастак 
коммунистік партняның ыкпалы артып, оның уйымдары нығай- 
ып келеді. Жумысшы, шаруа және студенттер козғалысыныц 
кайраткерлеріне жаза колдану және оларды кудалау Индия 
одағы үкіметініц әлсіздігіи сыпаттайды. і949 жылы февральдіц 
аяқ шенінде Сырткы Істер минпстрі реакцияшыл Патель Мад- 
растың коммерциялык палатасыыық біріккен конференциясьш- 
да сөйлеген сөзінде: «Жумысшылар оларға дурыс басшылык, 
сте алатын адамдардыц ыкпалыцда болып отырған жоқ» — 
деп мәлімдеме жасады. Сөйтіп ол Индия жумысшы табының 
арасына жік салу жөнінде Улт конгресінің әрекетініц іске ас- 
пай калғандығын мойындады. 1949 жылғы майда Патель кә- 
сіподақтардың улт конгресінін, сессиясында сөйлегеп сөзінде 
осы пікірін қайталап айгты. Муиыц өзі жумысшы табын ыды- 
рату эрекеті табысты болмағанын сыпаттайды. Индия әскерле- 
рі басып алған Теленганыдыд көтеріліс шыккан аудандарында 
помещиктерге жер қайырып беру әрекеті іске аспады. Ол бы- 
лай турсын жазалаушы экспеднциялар көтерілісті баса алған 
жок, оған тек шек кою шарасыи ғана қолданды.

Соңғы оқыйғалар Индия бөлінгеннен кейін о-ндағы халык 
күресі жаңа сатыға аяк. басқанын көрсетеді. Бул сатының нс- 
месе кезеңнің өзгешеліктері мынадай:

Индияда Пакистакдағыдай ағылшын және амермкан пмпе- 
риализмімен одақ жасасқан ірі буржуазиянын, помещиктер 
мен князьдердің реакцияшыл блогі түпкілікті қалыптасты. 
.Бул блок Индия мен Пакистаннық өз ішіндегі карым-қатнастар-
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дыц, сол сыяқты бул елдердің Англиямен және АҚШ-пем екі 
арадағы қарым-қатнастарының сақталуын көздейді.

Индия мен Пакистанды азат ету жольшда империализм,ге 
қарсы күресу қазіргі уақытта Индиянық феодалдық князьдері 
мен помещиктеріне карсы жоке ірі буржуазиясына карсы кү- 
рес жүргізуді керек етсді. Қнязьдіктерді жоймайьгаша, поме- 
щиктердін. жер иемденуін жоймайыиша, шетел капитал истер і- 
нің қарауындағы ірі өнеркэсіпті ғана емес, «улт» буржуазия- 
иың қолындағы ірі өнеркәсіаті де мемлекет -мүлкше айиалдыр- 
майынша, яғим халықтық демократия үшін күрес жүргізбей- 
інше Индияны толық азат ету мүмкін емес.

Индиякы шетел империализмінід билігінен толық азат ету, 
феодализмнің барлық қалдықтарын жою және ірі буржуазия- 
кың экономикалық позицияларын жою жольшдағы күресте 
Индия мен Пакнстаиның коммунистік партнялары бастаған 
жумысшы табы жетекші күш болып табылады. Феодализмнің 
қалдыктарыи түгел жою мүддесін көздейтін шаруалар бул кү- 
ресте жумысшы табының негізгі одақтасы болады. Шаруалар 
күресі кейбір жерлерде көтеріліске айналып кетіп отыр, жу
мысшы табьгныц басшылығымөн феодализмнің қалдықтарына 
қарсы және бул феодализм, калдықтарының сол қалпында сақ- 
талып қалуын көздеген Индия одағы мен Пакистанның бур- 
жуазиялық-помещиктік үкіметтеріне і;арсы жүргізіліп отырған 
шаруалар күресі — жаңа кезеңнің ерекше бір сыпаты болып 
отыр, сондықтан оның аграрлық кезен, деп аталуы өте орын- 
ды.

Индияда және Пакистанда улт мәоелесі автономиялы улт 
провинцияларын қуру түрінде болса да шешілген жоқ. Фео
дализм қалдыктарьшан және монополистік капиталдың көбі- 
несс гуджарлықтар мен марварилердің қолындағы үстемдігі- 
кен азап шегіп отырған Индия улттарының орта жэне усак. 
буржуазиясы демократиялық лагерьдің турақты одақтасы бо
ла алмайды. Улт буржуазиясыныц бул жіктерінің прогресшіл- 
дік ролі өте шамалы, сондықтан оларды ешуақытта асыра ба- 
ғалауға болмайды.

Индияның халық азаттығы күресіндегі жаңа кезен, дүние- 
жүзілік екінші соғыстан кейін имперпализмнің отарлық сис- 
темасы дағдарысьюың шиеленіскендігін айқын сыпаттайды. 
Индиядағы бул жаңа кезецніц өзгешелігі отар және жарты- 
лай отар басқа елдердегі азаттық қозғалыстық дамуындағы 
жаңа кезеңнің өзгешеліктеріне едәуір сай келеді. Қытайда, 
Бирмада, Индонезияда, Индо-Қытайда және Филиппинда Ин- 
диядағы сыяқты феодалдар ғана емес, ірі буржуазия да жа-
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ңа кезеңніц тусында ашыктан-ашык империализм лагеріне ка
рай шықты.

Қазір халықтык-демократнялық майдан реакцияныц күште- 
ріне қарсы күреске шығып отыр. Бул елдерді отарлык. тәуелді- 
ліктен азат ету міндеті — ол елдердегі халықтық демократия 
жолындағы куреспен, Индияда халықтық демократпяның же- 
ңіп шығуы жолындағы күреспен тығыз байланысты. Комму- 
нистік партия 1948 жылғы марттағы II съезде Иидияның ха- 
лықтык демократия жолындағы күресінің мынадай програм- 
масын жаеады:

1. Британия империясынан толық қол үзу, агрессняшыл 
ағылшын-американ блогімеи байланысты үзу, дүнне жүзінде- 
г5 демократиялық елдермен, әсіресе жаңа соғыс өртіи тутаи- 
дырушыларға қарсы күрес жүргізуші ССРО-мен тығыз бай- 
ланыс жасау.

2. Индияның саяси қурылысьш демократпяландыру. Бар- 
лык. улттардыц өзін өзі билеу правосын тану және Индияны 
халықтық демократиялық улт республикаларының ерікті ода- 
ғына айналдыру. Қнязьдіктерді жою, аз улттардың және арт- 
та калған тайпалардың праволарын қорғау.

3. Индия одағы мен Пакистан арасында достық карым- 
қатнас орнату.

4. Помещиктердіқ жер иемденуін жою, жерді шаруаларға 
және ауылшаруашылық жумысшыларына беру, жер үшін по- 
мещиктерге акша төлемеу.

5. Өнеркәсіптің негізгі салаларын меылекет мүлкіне ай
налдыру. Барлық жумысшылар мен кызметшілер үшін сегіз 
сағаттық жумыс күнін және минимум жалакы белгілеу.

Бул програм,маны халықтың қалың көпшілігі қуаттап 
отыр, халықтардың өмір сүруі жолындағы күреске, ағылшын 
және американ империализміне карсы және оның индиялық 
одактастары —• ірі буржуазияға, помещиктерге және феодал- 
дық князьдерге қарсы күреске Индия халқының барлық де- 
мократиялық топтарын бірлестіру үшін Коммунист партпяда 
қажетті жағдайдың бәрі бар. Кытай халкыныц бүкіл дүиие- 
жүзілік тарихм жеңісі, Қытай Халық республикасының куры- 
луы, Бирмадағы және Малайядағы көтерілістер, Вьетнам жә- 
не Индонезия халыктарының күресі, Совет Одағы бастаған 
антинмпериалистік демократиялық лагерьдің нығаюы Индия 
халық буқарасынын өз ішіндегі және шетелдік қанаушыла- 
рын катты абыржытып, Индиянық халықтық демократия жо- 
лындағы күрескерлерінің жігерін күшейтіп отыр.



Тарих ғылымының кандидаты 
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АҒЫЛШЫН ИМПЕРИАЛИСТЕРІШҢ ЦЕЙЛОНДАҒЫ 
МАНЕВРЛЕРІ

(Цейлонға Британия доминионы тәртібін орнату 
мәселесі жөнінде)

Индостан жарты аралына жакын жердегі, Европаны Он- 
түстік-Шығыс Азия және Шығыс елдерімен жалғастыратын 
тедіз жолдарындағы Цейлон—Индия мухитында аса маңызды 
стратегиялык позиция белый саналады. Дүниежүзілік екінші 
соғыс тусында ағылшыы-американдардың Оңтүстік-Шығыс 
Азиядағы стратегиялык плацдармы ретінде ол зор роль ат- 
карды.

Цейлон жерінің көлемі 70 мыц шаршы километр; 1946
жылғы мәлімет бойьгнша халқыныд -саны 6.658 899 адам 
Оныц халқы улт курамы жәде дінп көзқарасы жағынан бір- 
келкі емес. Муны атап өтудіц ерекше маңызы бар, өйткені 
Цейлонда халықтыц улт және дін жағынан ала-кула болып 
келуі ағылшындардыц отарлық саясат жүргізуіне өте колайлы 
негіз болып отырады. Ағылшьш отаршылдары түрлі улттарды 
біріие-бірін айдап салумен олардыд назарын Британ нмпериа- 
лиз.міне карсы күрестөи аулақтатып отырады.

Цейлон халкы кегізінде сиигалездерден (4 мдллионға жу- 
ык), тамильдерден (1,5 мнллнонға жуык), маврлардан (400 
мыцға жуық) және Ценлоиды 1658 жылдан 1795 жылға дейін 
бнлеп сіңісіп кеткен голланд отаршыларының урпақтары—бюр- 
герлерден (40 мыдға жуык) куралады. Аралды ертезаман- 
нан мекен еткен ведда халқы небәрі бірнеше мыдға лгуықтай- 
ды. Европалықтар (көбінесе ағылшындар) 11 мыд.

Халықтың дін жағынан бөлінуі этникалық қатнас жөнін- 
дегі бөлінуімен сай келеді деуге болады. Сингалездер буддизм 
дініне, тамильдар — индуизм (шиваизм) дініде, мдврлар меп 
малайялықтар — мусылман дініде қарайды. XVI ғасырда Цей- 
лонды тудғыш рет басып алған португалдықтар христиан ді- 
нін, негізінде католиктік формада, зорлыкпен енгізді. 1

1 Statesman ІеагЬоок, 1947, 181-бет.
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Тап курылысы жағынан алғанда Цейлон халкының ішінде 
усақ шаруалар басым орын алады, булардың көпшілігі жер- 
гілікті жартылай феодал помещиктер мен буддист монастырь- 
ларынан жерді арендаға алып пайдаланады. Бірақ жердіқ 
негізгі ең жақсы бөлегін ағылшындар плантация үшін басып 
алған. XX ғасырдыц басынан ағылшын буржуазиясымен .ка
тар бірте-бірте улт буржуазнясы да өсті. Бул кезеңде Цейлон- 
да улт пролетариаты да қалыптасқан еді. Дүниежүзілік екін- 
ші соғыстан кейін жумысшы табы өзінің саналылығы және 
уйымшылдығы арқасында Цейлонның саяси өмірінде және 
Цейлон халқының улт азаттығы күресіне басшылық етуде көр- 
некті орын алатын күшке айналды.

Цейлонның экономикасы нағыз отар шаруашылығы түр- 
індегі экономика. Мунда бплікгің бәрі ағылшындардың қо- 
лында. 1933 жылы европалық (көбінесе ағылшындык) компа- 
ниялардың саны 193-ке жетіп, оларда 702 миллион рупий ка
питал болды, оның ішінде 488 миллион руппй плантацияларға 
жумсалды. Сонымем катар онда баска да шетелдердің, әсіре- 
се американдыктардың ірі капиталдары жумсалып отырды.

Ағылшын империализм! Цейлонды өзінің аграрлық-шикі- 
зат шылауына айналдырды, оның монополпясы бул аралдың 
экономикалық дамуын өз мүдделеріне бағындырды. Ағылшын 
отаршылдары көбіпеое техникалык. дакылдар өсіру ісімен шу- 
ғылданып, халыктың күнделікті қажетін ескерусіз қалдырды. 
Экспорт үшін шәй, каучук, кокс өндіру баска дакылдарды 
ығыстыруға себеп болып отырды. Азық-түлік баска елдерден, 
көбінесе Индиядан зкелінді. Арзан жумысшы күшінің, әсіре- 
се инднялық кулилердіц көптігі, жсргілікті жумысшыларды 
аяусыз қанау тәртібі плантаторларға орасан зор пайда табуға 
мүмкіндік береді. Осы күнге дейін плантацияларда еріксіз еқ- 
бек колданылады. Жергілікті жумысшылар мен шаруалар 
үнемі қайыршылық өмір сүріп келеді.

Цейлон плантацияларынық енімдері дүниежүзілік екінші 
соғыска дейін Англияға және Британия империясы елдеріне 
шығарылып келді. Соғыс кезінде және соғыстан кейін ағыл- 
шын империализмінің позицпясы жалпы әлсіреуінің салдары- 
нан Цейлонның сырткы саудасында АКШ-тың ролі бірден кү- 
шейді. Цейлонның сырткы сауда балансында Британия имде- 
риясы елдерімен сауда жүргізу осы күнге дейін бірінші орын 
алып келсе де, оның үлес салмағы кемуде, ал АҚІІІ-тың үлес 
салмағы бірден-бірге артуда. Мысалы, Цейлоннық импортын- 
да Англияның үлес салмағы 1938 жылы 21 процент, 1946 жы
лы 19 процент болса, АКДІ-тың үлес салмағы 1938 жылы 2
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процент, ал 1945 жылы 13 процентке жетті. Цейлонныц экспор- 
тында 1946 жылы Англияның үлес салмағы 54 процентке, ал 
АҚШ-тың үлес салмагы 35 процентке жетті (Англиядан кей- 
ін екінші орын алды).

Цейлонныц экономикалық дамуының мешеулігі мынадан 
да көрінеді: Британия капиталы ең болмағанда жергілікті ши- 
кі заттарды уқсататын өнеркәсіпті азды-көпті өркендетпеді. 
Цейлонныц кен байлықтары мол бола турса да, ол кендерді 
өндіретін өнеркәсіп онда атымен жоқ.

Дүниежүзілік екінші соғыс тусында метрополияның өнер- 
кәсібі соғыс кезеңіне лайық қайта курылғаннан кейін Англия 
өз экспортын бірден кемітуге тиісті болды, содан кейін Цей- 
лонда өнеркәсіп, әсіресе жеңіл өнеркәсіп, токыма, аяқкиім, 
тамақ өнеркәсібі там-тымдап өркендетіле бастады. Бул өнер- 
кәсіпте Ағылшын капиталы.мен катар Цейлонныц улт буржуа- 
зиясының капиталы да зор роль атқарады. АҚШ капиталы 
мунда да тамыр жайып отыр.

Соғыс конъюктурасынық салдарынан өнеркәсіптің өркен- 
детілуі Цейлон капнталистері мен феодалдық жер иеліктерінің 
кірісін мейлінше арттырды. Сонымен қатар қанаушылықтың 
күшеюі, бағаның кымбаттауы және нақты жалақының төмен- 
деуі салдарынан еқбекші букараның жағдайы кенет нашарла- 
ды. Мысалы, кемітіліп көрсетілген ресми мәліметтер бойынша 
тіршілік ету индексі 1939 жылғы 110 нан 1941 жылы 129 ға, 
1942 жылы 183 тсн 1944 жылы 204 ке дейін артты.

Цейлон экономикасыныц бірбеткей дамуы еңалдымен оп
латы еңбекшілерге әсерін тигізеді. Бул әсіресе, дүниежүзілік 
екінші соғыс кезінде, 1939—1945 жылдарда айқын көрінді, бул 
кезде Цейлонға азык-түлік және көпшілік тутынатын заттар 
аз әкелінді, ал жергілікті өнеркзсіп халықтық кажетін өтей 
алмады. Өнеркәсіптегі және плантациядағы жумысшыларды, 
докерлер мен кедей шаруаларды қанаудың күшеюімен байла- 
нысты күйзелістің артуы экономпкалық және саяси сыпатты 
ереуілдерді туғызуға себеп болды.

Соғыс конъюктурасы туғызған «айғай-шу» бәсендегеннен 
кейін еңбекшілерді қанау одан әрі күшейе түсті, баға одан 
әрі көтерілді, тіршілік ету индексі жоғарылады, жумыссыз- 
дық көбейді, еңбекші буқара одан әрі күйзеліп, олардың тур- 
мыс күйі нашарлап кегті. Мысалы, Рейтер агенттігінің 1949 
жылғы 2 февральдағы хабарына карағанда, Цейлонныц кау
чук өнеркәсібінің туралауы салдарынан 200 мық жумысшы 
жумыесыз цалу кауыпына ушыраған. Цейлонныц сауда ба
лансы төмендеуде. Мысалы, 1946 жылы экспорттыц қуны 265
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процент (1938—100) болса, импорттың куны 423 процент бол- 
ды.

Дүниежүзілік екінші соғыс тусында Цейлонда болған эко- 
номикалык. өзгерістер бул аралдың жалпы саяси жағдайына 
елеулі эсер етті.

Соғыстың барысында Цейлондағы таптық күштердіц ара 
салмағы өзгерді және улт-азаттық козғалысы өрлей түсті. 
Цейлонның қазіргі саяси өмірінің негізгі сыпаты — таптық кү- 
рестің күшеюі улт азаттығы қсзғалысының өсуі болып отыр. 
Жумысшы табы сан жағынан көбеюі және уйымдык-саяси жа- 
ғынан күшеюі арқасында казіргі уакытта ірі саяси күшке ай- 
налып шетел үстемдігіне карсы, жергілікті помещиктер мен 
ірі буржуазияға карсы күресті басқаруға жарап отыр. Улт 
азаттығы козғалысында жум.ысшы табы күн санап басшы 
рольді өз колына алып келе жатса, феодалдык-клерикальдық 
топтарды былай койғаннық өзінде, Цейлон буржуазиясы улт 
тәуелсіздігі жолындағы күрестен қашықтап, елге опасыздық 
жасап отыр, ол ез халкына карсы ағылшығі және американ 
империалистерімен ауыз біріктіру жолына түсіп отыр;

Цейлонда бірнеше саяси партиялар бар. Коммунистік пар
тия 1942 жылғы июльде Цейлонның 1940 жылы курылған бі- 
ріккен социалистік партиясынан қалыптасты. Коммунистік 
партия ағылшын капиталистерінің меншігін (фабрпкаларын, 
плантацияларын, банктерін тағысын тағыларды) мемлекет 
мүлкіне айналдыру, ағылшын әскерлерін дереу әкету және 
ағылшынның барлык соғыс базаларын Цейлонға беру ура- 
нын көтеріп, демократнялық кайта курылыстарды жүзеге асы- 
руды талап етті, коммунистік партия еңбекшілердің қалық бу- 
карасы арасында, әсіресе, өнеркәсіп пен плантациялардың жу- 
м.ысшылары және аса кедей шаруалары арасында зор бедел 
алды. Коммунистік партия кәсіподақтардың федерациясына 
да зор ықпал етеді. Коммунистік партияны — онық бас секре- 
тары Петер Кунеман және Қәсіподактардың федерациясын2— 
оның бас секретары Вайдналингам баскарады. Цейлон пар- 
ламентінде компартияның уәкілдері бар. Парламенттегі ком
м унист фракцияның басшысы — Цейлон Коммунист Пар- 
тиясының бас секретары Петер Кунеман. Цейлон компартнясы 
ецбекші букараға басшылық ету жолында күресе отырып, 
Цейлон жумысшылары арасына іріткі салуды көздеген троц-

2 Цейлон кәсіподактарының федерациясы Кәсіподактардың бүкіл дү- 
ниежүзілік федерациясына кіреді. Кәсіподактардық бүкілдүииежүзілік фе- 
дерациясындағы ағылшын-американ агентурасынық іріткі салу эрекетіне 
қарамастан, ол оның курамында қалып отыр.
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кийшілдерді үнемі эшкерелеп отырады. Осы кезде троцкий- 
шілдер Ланка Сама Самадж партиясында орын теуіп отыр.

Бул партия 1935 жылы курылып, алғашқыда жумысшы 
қозғалысындағы түрлі саяси бағыттарды бірлестірген еді. 1939 
жылы ол жікке бөлініп, револгоцияшыл элементтер оның қа- 
тарынан кетіп калды. Ланка Самаджының басшылары улт- 
шылдық және Британняға карсы даурықпалы урандар кете- 
pin, іс жүзінде империализмнің көндем агентіне айналды, олар 
плантациялардағы жум.ысшылардың артта қалған бөлегіне, 
жумыссыз интеллигенцияның бір бөлегіне және азғындаған 
түрлі элөменттерге сүйенуге әрекет жасайды. Олар жумысшы 
табының қатарына іріткі салады, демократиялық қозғалысқа 
кесірін тигізеді, Цейлон еңбекшілерінің империализмге кар
сы күресіне бөгет жасайды.

Буржуазиялық-ултшыл партиялардық катарына жататын- 
дар: феодалдық-клерикалдық жәнс буржуазиялық топтармен 
байланысты асыра оңшылдар партиясы, буддизм діні «егізін- 
де буқараны өзініқ басшылығына бағындыруға әрекет жасай- 
тын Син-Хала Маха Сабха партиясы, сингалез буржуазиясы 
мен интеллигекдиясыньщ калыс реформистік партиясы бо- 
лып табылатын Цейлопның улт конгресі; Цейлонның Мусыл- 
ман лигасы және Малайя лигасы қосылады.

Бул партиялар 1946 жылы Улт конгресініқ басшысы, ағыл- 
шьга агенті Стефен Сенанайякеиің председательдігімен «Бірік- 
кен улттық партияны» (ЮНП) курды. ЮНП — буржуазия- 
шыл-реформистік келісімпаз партия, ол «аралдың барлық улт 
топтарын біріктіру», «буқараның қал-жайын жаксарту және 
прогресті дамыту» урандарды бетке устап бүркемеленеді. 
ЮНП ағылшын имперналпстерініц көмегін пайдаланатын, 
парламенттю, үкіметте көпшілік болып отырған партия, ол іш- 
кі және сырткы саясатта Англпяны жақтайды.

Ағылшын өкімет орындары өздерінің колдарындағы бар- 
лык айла-амалмен Цейлон енбехшілеріне, әсіресе жумысшы 
табына, оның коммунпстік партиясына шабуыл жасау арқылы 
ағылшын империалнстерініц мүдделеріие зыян келмейтін рет- 
терде Цейлонның реакцияшыл буржуазмясын және феодалда- 
рын қолдауға тырысады. Ағылшыи империалистері Цейлон- 
ның буржуазиялык-ултшыл партияларына ресми жағынан 
жеңілдік беріп, буқара алдында олардың беделін арттыруға, 
еөйтіп оларды журт кезінде Британ империализміне қарсы кү- 
рескер етіп көрсетуге тырысады.

1947 жылы сентябрьде ағылшын өкімет орындарыныц «ба- 
қылаүымен» өткізілган парламент сайлауы парламентте Бірік-
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кен улт партнясының (ЮНП) басым орын алуына мумкіндік 
берді, негізінде солардың уәкілдерінен казіргі Цейлон үкіметі 
курылып отыр. Әрине, агылшындар «бурама жолмен баскару» 
әдісік колданып, бой сактаумен, Цейлонның реакцкяшыл бур- 
жуазиясы уәкілдерінен куралған үкіметтіц арқасында емін- 
еркін әрекет жасап отырады.

Британия империализмінің Цейлонда үстемдік жүргізіп 
келе жатқан бүкіл тарихын алып карайтын болсак өз билігін 
жүргізу үшін оның улттык және діни араздыкты көріне коз- 
дырып отырғанын, Цейлоннын реакцияшыл топтарымен ауыз 
біріктіріп отырғанын көруге болады. Сонымен катар Цеилон- 
ның помещкктері мен ірі буржуазиясы да еқбекшілерді канау 
ісінде өздерініц «праволарын» сақтап калу үшін, езуші ел — 
Англияның буржуазиясымен ауыз біріктіруғе әрқашан әзір 
турды және әлі де ауыз біріктіріп отыр.

Бүкіл дүниежүзілік бірінші соғыс кезінде бірсыпыра отар 
және тәуелді елдерде пайда болған улттық сана-сезімнің өсуі 
және улт қозғалысының өрлеуі Цейлонда да орын алды.

Улы Октябрь соцііалистік революциясы Цейлондағы улт- 
азаттығы козғалысынын, өрлеуіне зор зсер етті. Өсіи, жетіл- 
ген пролетариат ағылшын баскыншыларына және жергілікті 
буржуазияға карсы күресті күшейте түсті. Ыак осы кезде он- 
да түрлі саясп уйымдар курылды. Бірсыпра либералшыл-бур- 
жуазияшыл реформист уйымдар да сол кезде курылды: Цей- 
лонның рефориалар лпгасы, Цейлонныи Улттық ассоциация- 
сы, Цейлоннын, улт конгресі курылды. Цейлонньщ бай т а т а 
ры басшылықты өз колына алган бул уйымдар ағылшындар- 
дан өкімет баскару ісіне реформа жүргізуді талап етті, бул 
таланта Британияның үстемдігіне ешбір зсер етпестен Цейлон
нын улт буржуазиясының праволарын улғайтуды көздеген 
еді. Жумысшы табынық күресі және талабы бул уйымдардың 
позициясын күшейтс түсті, ал ол уйымдар еқбекшілерді өз 
жағына шығарып алып, содаи кейік оларға опасыздық жасау- 
ды көздеген болатык. Улттык сана-сезімнік, артуы жәке Бри- 
танияға қарсы кейіптердің күшеюі ағылшындарды Цейлон
нын, буржуазняшыл помещиктік бплеп-төстеушілерімен ауыз 
біріктіруге мәжбүр етті. Осыныц нәтижес.інде 1920—1923 я<ыл- 
дары отарларды баскару жөпінде реформа жүргізілді. Бул ре- 
формалар ағылшын нмпериалнзмінің саяси, экопомикалык 
және соғыс негіздеріне қағылмады. Улт азаттығы күресіне ол 
реформалар уакытша бөгеу болғаиымен оны тоқтата алмады. 
XX ғасырдық 30-жылдарындағы бүкіл дүннежүзілік экономи- 
калық дағдарыс кезінде улттык және таптык қайшылыктар-
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дың шиеленісуі ағылшын империализмія халык букарасын ал-
дау үшіп улт буржуазиясымен берік одак жасау жолын іздес- 
тіруге мәжбүр етті. 1931 жылғы Коиституцияны, яғни «Дон- 
мора Конституциясын» жасап шығарған Донмор комиссиясын 
ағылшындардын асыра мадактауы осы мақсатқа бола істел- 
ген шара еді.

Бірак. «Донмора Конституциясы» да ағылшын кожалығы- 
ның экономикалык, саяси және соғыс негіздеріне эсер еткен 
жоқ, Цейлонды басқаруы жөніндегі формаларын ғана аздап 
өзгертті.

Мемлекеттік советте сингалездердің басым болуы артта 
калған улттардык, әсіресе, тамильдардың наразылығын туғыз- 
ды. Мемлекеттік советтің өз ішінде де ағылшындардың баска- 
ру тәртібіне наразылык туды, бул советке жергілікті халык- 
тың мыктыларынан ағылшындардың ете мукыят іріктеп ал- 
ған адамдары катысатын. 1931 жылғы реформа ағылшын ко- 
жалығына карсы улт азаттығы козғалысын токтата алған 
жок. «Донмора Конституциясы» жөніндегі әдіс-айладан нә- 
тиже шыкпағанын ағылшын үкіметі мойындауға мәжбүр 
болды.

Дүниежүзілік екінші соғыс және ССРО-ның герман, жапо« 
империализміне карсы улы азаттык күресі отар елдер мен тәу- 
елді елдердің халықтарын тік көтерді. Бул халыктардық Гит
лер фашизміне лоне Жапон нмпериалнзміне карсы кеқ epic 
алған антиимпериалистік күресі ағылшын империалистерін 
Цейлонда жана маневрлар жасаүға мәжбүр етті. Соғыстын. 
бас кезінде Англияның Кыйыр Шығыстағы және Оңтүстік- 
Шығыс Азиядағы позициясының кенет нашарлауынын, себебі- 
нен Англия империалистері Азиядағы отарларында амалсыз- 
дан реформа л^үргізуге уәде берді. Черчилль үкіметі Индияға 
берген уәделерімен катар 1941 жылдын, сентябрінде-ак, Цей- 
лонға өзін-өзі баскару еркін беру мрселесі соғыс аякталғаннан 
кейін каралады деп мәлімдеме жасауға мәжбүр болды. 1943 
жылғы 26 майда ағылшынның отарлар жөніндегі министрі 
полковник Оливер Стэнли Цейлонда «толыік жауапты үкімет» 
куру максатына арналған болашак реформалардың мәселесін 
үкімет карайды деп мәлімдеме жасады.

1944 жылғы июльде Солсберидің председательдігімен ко
миссия курылды. бул комиссия жумысын 1945 жылдың ая- 
! ында ғана бітірді3. Осы күнге дейін қолданылып келген Цей-

3 Ceylon Report of the Commision Constitutional Reform. Cmd 6677, 
London HMSO.
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лонның жаңа Конституциясы 1946 жылғы 15 майда заңды кү- 
шіне енгізілді.

Бул Конституция да ағылшын ішпериалистерінің будан бу- 
рынғы актылары тәрізді, тек ресми өзгерістер жасау ғана 
болды, Британ үстемдігііпң негіздеріне әсерін тигізген жоқ. 
Метрополияның баспасөзі мен Цейлонныц ағылшындар жак 
баспасөзі осы Конституция бойынша орнатылған тәртіпті 
Пейлонның өміріндегі аса маңызды кезең деп көрсетпекші бо- 
лады.

Алайда бул Конституцияға жасалған талдау істін мүлде 
басқаша екендігін көрсетеді. Конституция бойынша Цейлон- 
дағы үкімет басшысы ағылшынныц губернаторы; ресми жа- 
ғыыан алғанда ол тиісті министрлердің пікірлеріне сай өзікін 
міндетін аткарып отырады, ал іс жүзінде үкіметтің ісіне көз 
болып отырғанымен, «төтенше жағдайлардан» баска уакытта 
ол үкіметтің ісіне араласпайды-мыс деп тусіндіріледі. Губер
натор тікелей ағылшын үкіметіне (отарлар жөніндегі министр- 
ге) бағынады, осылайша ағылшын үкіметі Цейлонда езінің өкі- 
мет билігін сақтап отырады. Цейлонды корғау және сыртқы 
карым-катнас мәселелері, сырткы сауда, конституцияны өз- 
гертуге байланысты мәселелер, аз улт және дін жағынан өз- 
гешелігі бар жергілікті халыктар жөніндегі мәселелерді гу
бернатор тікелей өзі бақылайды. Соным.ен катар Англнянын 
үкіметі (1948 жылы Цейлонға домнниондар тәртібін орнат- 
канға дейін) «кажет болғанда» Конституцияны токтатуға не- 
месе күшінен жоюға праволы болды.

Аткару өкімет билігін министрлер кабинет! басқарады. 
Премьер-минпстрді губернатор парламенгтсгі көпшіліктін ку- 
аттайтын мүшелеріпен тағайындаііды. Баска мшшетрлерді де 
премьердің усынуы бойынша губернатор тағайынданды. Пре
мьер министр сонымен катар міндетті түрде қорғау министрі жә- 
не сыртқы істер министрі болуға тиіс. Министрлердіц өздерінін 
парламенттік орынбасарлары болады. 1946 жылғы Конститу
ция бойынша Цейлон үкіметі «ішкі азаматтық басқару» мәсе- 
лелерінде «толык жауапты үкімет» болып табылады, ал сырт
кы саясат мәселелері жоғарыда көрсгтілгеніндей ағылшын өкі- 
мет орындарының ашык бакылауымда болып келеді.

1946 жылғы Конституция бойынша Цейлонда скі палата- 
дан: жоғарғы — сенат және төменгі — уәкілдер палатасынан 
парламент курылды.

Сенат 30 сенатор-мүшелерден қурылған, олардың 15-ін гу
бернатор тағайындайды, 15-ін пропсрциялық уәкілдік прии-
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цип негізінде палата уәкілдері сайлайды. 35 жаска жеткен 
адамдар сенатор бола алады. Сенаттын занды кабылдамау- 
ға хаісы жок, бірақ оны устап калуга (суслензив вето деп 
аталатын) праволы. Сенат финанстан баска барлык мэселелер 
жөнінде заң шығаруға ерікті. Сенатордың уәкілдік мерзімі 
алты жылға белгіленеді. Сенаттың қурамы үшке бөлініп, әр- 
бір екі жылда жаңартылып отырады. Жалпы алғанда сенат 
Цейлонда Британия саясатын жүзеге асырушы орынның қыз- 
метін өтейді.

Уәкілдер палатасында 101 мүше болады, олардын, 96-ы сай- 
ланады, 6-н губернатор тағайындайды. Булардың уәкілдік 
мерзімі бес жыл.

Парламент ағылшын парламентінің карауына жататын мә- 
селелерден баска ішкі азаматтык баскару мәселелерін ғана 
карауға ерікті. Онын бер жағында Цейлон парламенті импе- 
риялық (Британиялык) заң шығару үстемдігінің принципіне 
сүйеніп жумыс істеуге міндетті және Конституцияны тексеру- 
ге жататын мәселелерді ол шеше алмайды. Сөйтіп ағылшын 
парламенті «ерекше жағдайларда» Цейлон үшін зандар шыға- 
руға праволы.

1946 жылғы Конституцияныц сайлау системасына келетін 
болсак, уәкілдік принципін өзгертуден баска, ол Донмора 
Конституииясының принциптерін негізінде сақтап отыр. 1946 
жылғы Конституция түрлі улттардын парламентте үәкілдік- 
алу нормасын ымыраласып келісу жолын іздестіргенсіп бул 
мәселені кыйындатып алды жэне улттарды бір-біріне өшікті- 
ру максатымен одан әрі шатастырып жіберді.

1946 жылғы Констптуцияның кіріспесі Цейлондағы ең же- 
текші орындардыц билігін ағылшындардың қолында калды- 
рып, іс жүзінде ешкандай өзгеріс енгізген жок.

Кытайдағы, Вьетнамдағы, Индиядағы, Бирмадағы және 
Шығыс Азияныц баска елдеріндегі революциялық күрес Цей
лон халкы арасында демократиялык элементтердің ыкпалын 
күшейтті. Елдің саяси жағдайын өзгерту талабы күшейе түсті.

Оңтүстік Шығыс Азияның барлық отарларында улт азат- 
тығы күресінің өркендеуі жағдайында, амеоикан империализ- 
міне карсы және ол қуаттап отырған Чан Кай-шидің реакция- 
шыл тәртібіне карсы кытаіі халкының ойдағыдай күрес жүр- 
гізуі жағдайында Цейлоігның ағылшын империализм! үшін 
аса маңызды ірі стратегиялық плацдармы ретінде маңызы ар- 
тып отыр. Ағылшын империалистері жергілікті буржуазия мен 
феодалдық топтардың саяси позициясын нығайту тек Цейлон
да ғана емес, басқа отар елдерде де, еқалдымен Индияда им-



А ғ ы л ш ы н  империалистерінің Цейлондағы маневр.ігр! 137

периализмге қарсы күресті басып-жаныштау үшім импепиалис- 
тік лагерьге елеулі көмек болады, деп ойлады. Сондыктан 
Индияға «тәуелсіздік» беру туралы «Маүнтбеттеннін жоспа- 
рын» жүзеге асырумен қоеакабат Англия үкіметі 1947 жыл- 
ғы 18 июльде екі жакты каиа ғаттандыратын (яғни ағылшын 
империализмін канағаттандыратын) келісімдер жасалысымен 
«Британия улттар дсстығы шенберінде Цейлонка өзін өзі бас- 
кару правосын беру» бағытында 1946 жылғы Конституцияны 
өзгерту жөнінде шаралар колданатындығын жариялады.

Англия өкіметі 1947 жылғы 11 ноябрьде Цейлонның реак- 
циясымен «корғаиу туралы договор», «сырткьр катнастар жө- 
нінде договор», «мемлскеггік чнііовниктердің жағдайы туралы 
договор» жасасты. Содан кейін ғана Цейлонға доминион тәр- 
тібі берілді.

Бул договорлар Цеплонда ағылшын империалнзмінің әкім- 
шілігін толык сактады және Цейлонға доминион тәртібін беру 
жөніндегі кағидаларды тек ресми түрдегі бос сөзге айналдыр- 
ды, бул кағидаларда «ел корғау және сырткы карым-катнас- 
тар мэселелері женінде улы мәртебе иесінің Цейлонға зак 
шығару жөніндегі берілген уәкілдіктері күшін жойды»4 деп 
көрсетілген еді.

Қорғаиу туралы договордың 1-статьясында көпірме сөздер- 
денкейін Англия жзне Цейлон үкіметтері езара соғыс көмегін 
көрсетеді және осы максатпен «Біріккен Королдік Цейлон же- 
рінде өзінің теціз, әуе күштері үшін базалар устай алады жэ- 
не курғақ жердсгі сотые күштерін сақтап қалады» делінген. 
2-статьяда Цейлон үкіметі «Біріккеғ: Королдік үкіметіне кажет 
болған көмектің бәрін беруге» міндеттенген, бул міндеттердің 
ішіне «теңіз және авиация базаларын, порт және соғыс жаб- 
дыктарын, байланыс куралдарын пайдалану» да косылады. 
Ағылшын карулы күштері Цейлон жерінде экстерриториал- 
дыік правомен лайдаланады. Договор «трибуналдардың және 
әкімшілік өкімет орындарының (ағылшын өкімет орындары- 
ның,— С. П.) жоғарыда көрсетілген күштердің мүшелеріне, 
осы күнге дейін кандай бакылау жүргізіп келген болса, будан 
булай да сондай бакьтлау жүргізуге және өздерінің занды ша- 
раларын жүзеге асыруға праволы» делінген. Ағылшындар 
Цейлон карулы күштеріи үйретуге және Цейлонға кару-жа- 
рак жеткізуге праволы. Ол ғана емес, ағылшын офицерлері 
мен нускаушылары Цейлонның қарулы күштерінің басшы 
орындарында отыр, Цейлон үкіметі «ел корғау ісіне қатысы

« Cmd. 7257, 1947, London, NMSO.
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бар мәселелерде олардың ынтымактас болуы үшін жэне бул 
жөнде оның кажеттігін келісіп жүргізу үшіп осындай әкімші- 
лік уйым белгілеуге» келіскен. Сенанайякадағы цейлон армия- 
сының бас командашысы болып агылшын графы Кейтнесс та- 
ғайындалды. 1949 жылғы жазда Индия және Цейлон күштері- 
мен бірге ағылшын флотының манезрлері өткізілді. Сөйтіп 
ағылшын-цейлондық «корғану туралы договор» Цейлонды Ан
глия пмпериализмінің соғыс машинасының бір тетігіне айнал- 
дыруда.

Цейлон үкіметі мемлексттік чиновниктер жөніндегі договор 
бойынша Англияның барлык, чиновниктерін бурынғы орыяда- 
рында сақтап калуға, оларға демалыс, жәрдем, пенсия тағы 
сондайлардық ақшасын төлеуге міндеттөнді.

Сырткы карым-қатнастар жөніндегі договор бул мәселеде 
Цейлонның Англиядан толык тәуелділігін баянды етті. Осы 
договордың 1-статьясына сәйкес Цейлон үкіметі «будан бурыкғы 
империялық конференциялардың қарарларын макулдауға жэ
не оларды орындап отыруға» келісті. Ресми түрде тең право 
кегізінде Цейлон мен Великобритания өзара уәкіл ауысып 
отырады, бул уәкілдер жоғарғы комиссарлар деп аталады. 
Цейлонның шетелдермен карым-катнасы Англия үкіметі ар- 
кылы жүзеге асырылуға тніс екендігі шартта ашык айтылды. 
Егер Цейлон үкіметі қакдай да болса шетел мемлекетімен 
дипломатиялык уәкіл ауысуға тілесе, ол муны договордың 4- 
статьясына сәйкес Англия үкіметі аркылы ғана істей алатын 
болды.

Цейлонда экономика, саяси және соғыс жағынан өзінің үс- 
темдігін сактап, бул үстемдігін жоғарыда көрсетілген договор- 
лар бойынша баянды етіп, Англия империализм! 1948 жылғы 
4 февральда Цейлонға Британия доминионынын тәртібін 
бе.рді.

Цейлондк «Британия Улттяр Достығы шеңберінде өзін өзі 
баскаратын мемлекеткеайналдыру Британиянын отарлык 
саясатынық мәнін, Цейлошіын отар ретіндегі жағдайын өз- 
герткен жок, онын тек бағыну формасын ғаиа өзгертті. На- 
ғыз алаяк ағылшын империализм Дизраэлидің лейборист шә- 
кіртгерінін «суайттыкпен ымыраға келгснін» айтумен қабат 
Дизраэлидің мына бір сөзін: «отар елдер тәуелсіздік алғаны- 
мен отар ел болудан кала алмайды» деген сөзін еске түсіріп 
өту орынды болады. Цейлон Индия мен Пакистан сыяқты 
басқа домнниондармен катар им нерп ялы к конференцияларда 
орын алғаным.ен бурынғысынша отар ел деп, томен дәрежелі 
доминион деп есептеледі. Цейлонның сатылғыш үстем топта-



Ағылшын импгрітлистерініқ Цейлондс.гы мангврлері 139

ры казір сырт карауға да опозпцияшыл бола алмай, өздері- 
нің ағылшын кожаларына кызмет етіп отыр.

Ағылшын-американ і-шперналіістерінін, Біріккен Улттар 
уйымына Mvuie алу жөиіндегі ережелерге мулде жанасиайтын, 
«акылға сыйымсыз» әрекет жасап, Цейлспды Бірікдеа Улттар 
Уйымының мүшелігіне өткізуге тырысуы кездейсок нәрсе емес. 
Сырткы карым-катиастар жөнінде ағылшын-иейлон договоры- 
ның 5-статьясына сәйкес Англия үкіметі «Біріккен Улттар 
Уйымына немесе Біріккен Улттар Уйымы Уставының 57-статья- 
сында көрсетілген кандай да болса арнаулы халыкаралық ме- 
кемелерге кабылдау туралы Цейлонның канлай да болса өті- 
нішін мейлінше куаттауға» «міндеттенгеи» болатын.

Халыкаралык карым-катнас моселелерін шешкенде билік 
жүргізу саясатына еліктеп Кауыпсызлык, Советіндегі ағыл- 
шын-американ уәкілдері «өздерінің айтканына көне- беретін 
көпшілікке» тағы да бір итаршынмң даусын косып алуды 
көздеп, Цейлонды Біріккен Улттар Уйымына кабылдау туралы 
оп-онай карар шығаруға эрекет жасады. Совет уәкілі Цейлон
ды Біріккен Улттар Уйымына мүшелікке алу мәселесін Цей- 
лондағы жағдай туралы косымша мәлімет алғанға дейін кейін- 
ге қалдыра туруды өте заңды түрде өтініш стті.

«Осылай етудің орнына АКШ пен Англия уәкілдерінің та- 
лал етуі бойынша бул мәселе дауыска койылды, совет уәкілі 
тек жалғыз ғана өтініш жасап, Цейлонның мемлекеттік тәрті- 
бі туралы косымиіа мәлімет алғанға дейін бул мәселені біраз 
кейінге калдыра туруды сурай турса да, мзселені дурыстам 
карамау әрекетіне карсы дауыс берді».5

Бул әдіс-айла іске аспағаннан кейін ағылшын-американ- 
дықтар және олардың түрлі елдердегі, оның ішінде Цейлон- 
дағы сыбайластары бул мәселенің төнірегінде жалакорлык. шу 
көтерді. Олар Совет Ьдағы «вето» салу правосын пайдалану- 
да жолсыздык істеп отыр, деп, тіпті, оны айыптамақшы бол- 
ды, Біріккен Улттар Уйымына Цейлонды кабылдауға ССРО 
кедергі жасап отыр-мыс деген пікір туғызбакшы болды. Бірак 
Совет Одағы ағылшын-американ блогініқ Біріккен Улттар 
Уйымына қабылдануына әлде кайда зор негізі бар халықтык 
демократия мемлекеттсрін кем.сітушілік әрекеттерше қарсы кү- 
ресіп келгені журтка мәлім.

Соңғы кездегі уакыйғалар мынаны көрсетеді: Цейлонның 
билеп-төстеуші реакцияшыл топтары, Солтүстік атлантикя

5 А. Я. В ы ш и я с к и й .  Аытулы Саяси Комптспе. 
ноявръдеті свйяеғрн сто. «Прапда», 3 декабрь 1948 ж

1918 жк.тғм 30
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одағының шылауы болып қызмет ететін, АҚШ-тың бүкіл дү- 
ние жүзінде үстемдік жүргізу талабын дәріптейтін әртүрлі 
елдердіц «регионалдык» топтарына Цейлонды қосуды талап 
етіп жүр. Цейлон уәкілдері 1949 жылғы январьда Делиде өт- 
кізілген Азия жзне Қыііыр Шығыс елдері топтарының конфе- 
ренциясына катысты, бул конферепцияда Индонезия мәселесі- 
нен баска ағылшын-американ бакылауындағы Оңтүстік-Шы- 
ғыс Азия елдерінің топтарын қуру мәселесі талкыланды. Со- 
ғріс өртін тутандырушы ағылшын-американдыктар Оңтүстік- 
Шығыс Азия елдерінің топтарын куру жөніндегі өздері дәріп- 
теген жобаларға қанағаттанбай, Британия империясының ел- 
дерін бул нмперняға кіретін елдерді камтыйтьгн «тынық му- 
хит блогын» куруға әрекет жасап жүр. Австралия газеттерінін, 
хабарлауына карағанда, ағылшын уәкілдері Пакистанда, Ин- 
дияда, Цейлонда, Оңтүстік Афрнкада және Канада да Тынык 
мухит шартын жасау туралы келіссөздер жүргізген.

Соғыс өртін тутандырушы ағылшын-американдықтар осын- 
дай кылмысты жоспарлармен «түрлі топтар қуру және амери- 
кан мемлекеттік департамент! мен брі-ітан форейн-оффисі кен,- 
селерінде жасалынған жада шарттарға қол қоюшыларды жый- 
нау мәселенің тек бір жағы екенін, ал осы топтар мен шарт- 
тардың дем берушілерінің кездеген мақсаты мүлде басқаша 
екендігін мойындағысы» келыенді'’. Сенанайяка үкіметін би- 
леп, төстейтін ағылшын-амернкандыкдар өздерінің алдьгада 
курдай жорғалайтын реакцпяны цейлон халқы деп көрсету 
үшін текке арамтер болады, әйткені «отар жөніндеті істерде 
әбдеит шатысқан мемлекеттер мен олардың бай қамкоршыла- 
рының Азия халыктарын жанталасып, тайғақ жолға түсіруге 
көндіруі үшін, бул елдердің үкіметтеріндегі кейбір басшылар- 
дың кулшылық етуі, әрине, жеткіліксіз»7. Бул қағида Цей- 
лонға да толығым.ен жатады, өйткені Шығыстағы басқа ел- 
дердегі сыякты Цейлонда да улт-азаттык козғалысы ерлеп 
отыр. 1949 жылғы 1 майда өткізілгөн Цейлон еңбекшілерінің 
букаралық митингілері «имперпализмге және капиталистік ка- 
наушылыққа қарсы күресте бүкіл дүние жүзінін жумысшыла- 
рымен бас косу» уранымен өтті.

в Солтүстік Атлантика шарты туралы ССРО Сырткы Істер министрлі- 
гінін малімдемесі. «Правда», 29 январь 1949 ж.

Бу да сонда.
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ИНДОНЕЗИЯ ХАЛҚЫ ТӘУЕЛСІЗДІК ЖОЛЫНДАҒЫ
КҮРЕСТЕ

I
И НДО Н ЕЗИ Я Д Ү Н И Е Ж Ү З ІЛ ІК  Е К ІН Ш І СОҒЫС КА Р С А Ң Ы Н Д А

Отарлық және тәуелді халыктардың соғыстан кейінгі дәу- 
ірдегі куатты улт-азаттық козғалысында Индонезия халықта- 
рының күресі көрнекті орын алады.

Индонезияның тәжрибесінен отар халықтарының, қазіргі 
кезеңдегі азаттық күресін сыпаттайтын жаңа қаснеттерді кө- 
руге болады. Сонымен катар улт-азаттық күресінің соғыстан 
кейінгі жаңа беталысы Индонезияда ерекше түр алып отыр. 
Индонезия халкының соғыстан кейіигі дәуірдегі азаттық кү- 
ресінің сыпатын, Индонезия республикасы лагеріндегі ішкі 
жіктелу процесін аныктау үшін, Индонезия дүниежүзілік екін- 
ші соғыс карсаңында таптық курылысы жәке таптардың саяси 
уйымдары жағынан кандай болғанын, азаттық жолындағы кү- 
ресте түрлі таптардың кандай жолдарды бастан кешіргенін 
ееке алу керек.

Еңалдымен мынаны бір минутта еетен шығаруға болмай- 
ды. Индонезия көп ултты мемлекет кана емес, мунда улггар- 
дың калыптасуының өзі бірыңғай емес, ондағы ец тәуір да- 
мыған аудандарда, недәуір өркендеген хплықтар мен улттарда 
улттардың калыптасуы түгел аякталып жетпеген. Индонезия- 
ның әлеуметтік-экономикалык укладтары түрлі-түрлі болып 
келеді: Новая Гвинеяныц кейбір аудандары мен баска арал- 
дардық ішкі аудандарында алгашкы кауымдық курылыс, ев- 
ропалықтар жаулап алғанға дейін қалыпгаскаи және импе- 
риализмнің мүддесіне бола сакталып келпен (Суматраның, 
Целебестін, жағалау аудандарында, Балиде, тағы баска жер- 
лерде) феодалдык катнастар, Явада, Суматраныц Батыс жаға- 
лауында, баска аралдардың жеке аудандарында феодалдык 
қалдыктармен шырмалғағ; кашітализмніқ отарлық неша түрлі 
жексурын түрлері кездеседі.

Индонезияның таптык курылысы туралы айтканда мүмкін
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болгаеыиша оный. жеке аудапдарыи аіікыи гурде айырып білу
кере-к.

Алғаіикы кауымдык курылыс опека 'іү|)лі катнастарга
біргс- бірте орын борігі оіырап.ш аудаіідарда - іаішалардың 
көчшілігі дәулетті үстем тоіпарга аіпа кдлғандай қарсылық 
білдірмейді, олар жалпы алгаида империалист^ зорлық пеи 
тоцаудың жемі болып отырды, бул аудаидарда феодал қата- 
рына ілігіп келе жатқан кесемдердің жшіе муеылман рухани- 
леріиіц қатысуымен, тіаті солардыц баешылыгымеи имиериа- 
дизы.ғе қарсы күрес жүрпзуге мүмкіндік болды. Империализм- 
\ t  қарсы күрес жүргізу бул аудандар.дыц көсемдеріне өздері- 
нің мүдделері үшін күрее жүрғізумен тең болды, вйдкеиі тай- 
аалардың негізгі букарасыиыц. иіпі спшіилық іүрдегі таіпық 
күресінід өзі де оларға каумп ішдірмогеи еді. Вул аудандарға 
қараіан жерлер орасаи зор Щовал Гвинея, Бориеоиыц көпте- 
ген даяқ аудаидары, ішкі Суматраныц, Тнмордын Оаттақ ау- 
дандары, Альфур аудаидары, гағысын тагылар). Бірақ, хал- 
қынын, еаны. экоаомихалық манызы жоне үлес салмағы жа- 
ғьшан Голландияға карты күреете олар соғыска деііін көзге 
чүеерлік орын алғаы жок. Ал феодал мтарына ілігіп келе жат
ка и үстем топтар м«и феодаддардыц тіпті имиерналнзмге кар
ты күресте халыкпен бірге манданта піығуға жарайтын уәкіл- 
дері имдериалистік әдіе-айланық қажетіне өте колайлы эле
мент болып алды, өйткекі оларды сатьш алу онай еді.

Сыртқы кожалыктардағы’ недоуір дамаған феодалдык 
жерлерде ж&не султакаттарда шаруалардкқ негізгі бука расы 
мен феодал тоитарыаың араскндагы гаа кайшылығы европа- 
лыктар жаулаи ал.май турғанныа езілде-ақ катты шиеленіскен 
болатын. Голландыктар осы кайшылыктарды ез мүдделеріне 
пайдалану арқылы бай топтарды өздерІЕІк жағына тартып ал
ды, сейтіп үстемдік алды. Суматракыа Шығыс жағалауын, 
Целебестіқ түрлі аудандарьгн бағыадыру женікде Атьені та
ры баска жерлерді жекіп алу үшік отыз жыл соғыс болған 
кезде жағдай дэл осындай бслғаа еді.

XX ғасырдын 30-шы жылдарына дейін Сырткы кожалык- 
тардың бір өзгешелігі, оларда жергілікті буржуазия мен про
летариат жоктың қасында еді. Явада улт буржуазиясынкн ка- 
лыптасуына бөгет жасағаа жағдайлар Сырткы кожалыктар- 
даң айкын көрінді. Соньшен кабат Яваға карағанда сырткы 1

1 «Сырткы яижалыктар» деген термин Голландия адебиегіняе «Гол
ландия Индия» отарыяа косылатыл барлык аралдардьг калпы  атау үвгён 
к.влданылран, буғзн Ява жэне Мадура аралдарь» косылмайдьг.
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кожалыктарда өнеркосш пен аутллгааруашылык пролетариата 
бірсыпыра кегаірек хадиптаста. Калай болғанда да 30-шы жыл- 
дарі н дейін сукаіраның Шьгғыс жагалауы сыякіы тэуір өркен- 
деген аудаядарда жумысшьілар Явадаяжзне Кытайдан шартпен 
алыиған кулилер болатыя. і 929-1932 жылдардағы бүкіл дү- 
ниежүзілік дағдарыстая кейіи, кулилерді шартпен әкеліп пай- 
далану жөніядегі кылыысты зан моиололкстік шетел капита- 
лына экономика лык. жагипгн тиімсіз болғаннан кейін күшін 
жойды. Соғысқа дейгніі сонғы ои жылдьгң ішінде тау-хен өнер- 
кәсібі және ірі алантаииялык, шаруашылык аудандарында 
жергілікті пролетариат қурала бастады.

Сыртқы кожальшарда пролетариаттың өсуі тәуелсіздік 
жолыидағы казіргі күрестін. ірі факторы болып алды. Голлан- 
дыктардық және баска монололиялардың эсер етуімен товар- 
лык. өндіріске тартылған аудакдарда (Борнео мен Целебестің 
жағалау аудандарында, Суматраның Шығыс, әсіресе, Батыс 
аудандарында) шаруалардың жіктслуі күшейді. Мунда, көбі- 
несе каучук өсіретін аудандарда жергілікті халыкдық ішінен 
шықкан усак плантаторлардыц, помещиктердіц және кулак- 
тардың катары өсіп, шаруалардың негізгі буқарасының жер
дей айрылуы күшейді.

Күйзелген шаруалар букарасы жерлері усак помещиктер 
.мен кулактардың меншігіие айналып кеткен соң, сол участок- 
терінде енді жерді кіріптарлыкпен жалга алушы кул болды. 
Бул аудаидарда жерді жалға алатын шаруалар мен калыпта- 
сып келе жаткан ауылшаругшылык пролетариата белсенді 
революциялык күш болып куреске шь.тып отырды. Коммуиис- 
тердің басшылыгымен 1927 жылы Яванын. және Батыс Сумат
ра ауданынын, карулы көтеріліс майдаяына айналуы кездейсоқ 
емес еді.

Сырткы кожалыктарда жергілікті буржуазия мен пролета- 
риаттын. әлсіздііінен дүниежүзілік екінші соғыска дейін бул 
таптардың мүдделерін азды-көпті жактайтын дсрбес саяси 
партиялар мен уйымдар бол.мады. Күреске шыккан халық 
әдетте діни урандарға еліктеп, әртүрлі діни-мусылман уйым- 
дарына бірлесіл отырды, оларда какты программа болмады 
және курама жағкнан ала-кула болып келді.

Осындай жағдайларда Сырткы ксжалыктардағы империа
лизма карсь: күреске басшьшык етуде Яванын улт-азаттык 
уйымдарынын макызь: зор болды.

Ява европалыктар басып алғанға дейінгі жзне де үш ға- 
сыр бойы Голландиянын коластында болған бүкіл тарихи да- 
мүының нәтнжееіклё Шьтғыс кожалыктардын нағыз өркенде-
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ген және империалисты* канаушылыкқа тартылған ауданда- 
рынан мүлде ерекше болды. Голландия имлериализмінің үс- 
темдік куруымен Яваның феодал топтары бурынғы калпынан 
мүлде өзгеріп кегті, сөйтіп үстем таптардыц феодал және фео
дал-бюрократ элементтері отарлық аппараттыц чиновниктеріне 
айналды2. Оларға белгілі жалакы бекітіліп, шаруаларды эко- 
номикадан тыс канауы үшін мүмкіндік беретін аздаған жеңіл- 
діктер берілді, сөйтіп паразнттік өмір сүру мүмкіндігі сакта- 
лынды, бірақ олар феодалдық өкімет билігінің негізгі база- 
сы — жерден айрылды.

Алайда «өз» феодалдарының шексіз қанаушылығынан 
«азат болған» Ява халкы бурынғыдан да ауыр жағдайға кез 
болды. Империализм, басталғанға деиііі Ява шаруалары Гол- 
ландияның отарлық өкімет орындарының атышулы «еріксіз 
мәдениет системасыныц» көмегімен аяусыз крепостнойльгқіқа- 
науда болды. Бул система күшін жойғаннан кейін голландия- 
лық және голландиялықтан тысқарғы өнеркәсіп капнталының 
қысуымен, 1870 жылдан бастап Яваға шетелдік өнеркәсіп қа- 
питалының, содан көп узамай финанс капиталының өтуіне кең 
жол ашатын заңдар жүзеге асырылды.

Аграрлық завдар Ява шаруаларын еріксіз крепостнойлық 
еңбек етудің мемлекеттік снстемасынан азат етті, оларға езде- 
pi өңдеп келген жер мекендері бекітіліп берілді. Бірак, импе- 
риалистік қанаушылықты улғайту мүддесін көздеп империа- 
листер жүргізген бул реформалар шаруаларды тонау жолы- 
мен іске асырылды. «Бос» деп аталатын жерлердің бәрі — ие- 
сіз жа.ткан жерлер, мал жайылымдары тағысын тағылар — 
шаруалардан тартып алынып, өвделмей жаткан баска жер- 
лермен бірге шетел компанияларына берілді. Бул реформалар 
селолық қауымның ыдырауын және шаруалардың іштөн жік- 
телуін тездетуге көмектесті.

ІПаруалар лезде күйзеліп, өздерінің жер үлесінен айырыла 
бастады, Явадағы шетелдіктердіқ кәсіпорындарына жә- 
не де Сыртқы кожалықтарға жалдамалы жумысшы жетісті- 
рудің қорына айналды, сөйтіп Яваның күйзелгеи шаруалары, 
шартқа отырған кули ретінде — «белгілі» мерзімд біткенге де- 
нін правосыз кул есебінде жеткізіліп турды.

Шаруаларды адам айткысыз түрде жерден айыру, — олар- 
ды қуны арзан жалдамалы жумысшылар есебінде шексіз ка-

* Бурынғы феодалдық жіктер өздерінің позицияларын там-тумдап ка
па сактап калды, оның өзінде де Япадағы Суракарт жәие Джокджакарх 
дейтін «өзін өзі баскаратыи» буратана князьдіктерінде голландықтардьщ 
катал бақылауымен сақталынды.
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н-ауға жол бсріп кана койған жок, сонымен қатар шетел план- 
таторларына ауыл шаруашылығы өндірісінің кейбір жумыста- 
рын ол шаруаларға тегін істетіп алатын капитализмнен ілгергі 
түрлі формаларын пайдалануға мүмкіндік берді, ал империа- 
лнстер үшін бул өте тиімді болды. Жергілікті бай таптардын 
түрлі элементтері де шаруалар буқарасының күйзелгендігімен 
пайдаланып қалды. Саны шағын және әлі шамалы жергілікті 
буржуазия, жыйнап-терген корын жер мөкендеу ісіне жумсай- 
тын болды, голландияның чиновниктеріне айналған «приайя», 
деревня әкімшілігі «жыйнастырған» каржыларын соған сал- 
ды, шаруалардың өз ішінен кулактардың белгілі тобы өсе 
бастады.

Шаруалардыц жері аз екендігін жалпы суреттейтіы гол- 
ландықтардың санағы бойынша, шаруалардың жер мекенде- 
рініц орташа цифры, бір жағыиан, жері өте аз және тіпті жер- 
сіз сан миллион шаруалар буқарасын бүркемелеіітін болса, 
екінші жағынак, шетелдік мопополистік капиталдың керемет 
зир плактациялык. латифундняларынан баска, — жергілікті по- 
мещиктер мен кулактарды бүркемелейді. Бул сонғыларын ай- 
ыра қою онша жеңіл емес, өйткені, біріншіден жаппай ірі 
участоктерді иемденетін помещик, кулактар жоқ (жаңа калып- 
тасып келе жаткан помещнктің 20—50 гектар жәие одан да 
артык жері түрлі деревиялардағы, тіпті уездердегі жерлсрдсн 
курастырылады), екіншіден, жергілікті помещиктер мен кулак
тар, көбінесе жер пайдаланғаны үшін үлес ақы төлеіітін өзде- 
ріиіц бурынғы участогш өндейтін жер иелерінен, капитализмге 
дейінті түрде алым-салық алушылар болып отырады3. Оның 
бер ншғында бурынғы феодал және жартылай феодал топтар- 
дыц қолына түскен ■ участоктерде жерді үлес ақыға алушы- 
лардың жағдайы өте ауыр болды, өйткені феодал және жар
тылай феодал топтар жаңадан помещик болып алғаннан ксй- 
ін, өздеріне бсрілген және халық алдында имперпалистер 
жанталасып костайтын феодалдык. салттарды пайдаланып 
отырады.

Өздері басып алған жерлерде егіншіліктің капнталистік 
ізін салушылар ретінде көзге түскен деревня кулактары да 
товарлык. дақылдарды егуге және жалдамалы ецбекті қанау- 
ға көшіп отырады, бірақ сонымен катар олар өздерінің учас- *

* А. А. Г у б е р ,  Индонезиядагы, аграр мәселесі. — «Шығыстағы агрпр 
мэселесі» жыйнағы, МАИ, М, 1933 143, 170-бет. Бул да соныц сңбегі. Ии- 
донезияда шаруалардьш. таптық жіктелуі, «Револгоциялық шығыс», 1929 ж.
1 0 -9 6 0
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токтерінің көпшілігін үлес ақыға беріп, капитализмге дейшгі 
қанаудың тәсілдерін пайдаланды.

Кулактардың шаруашылықтарында феодалдық және ка- 
питалистік элементтердің осылаыша уштастырылып келуіне, 
атап айтканда, олардың жерінің бытырандылығы, сол быты- 
ранды участоктерді өз шаруашылығын өрістететіндей етіп, 
біртутас аумақты жерге қосуға мүмкін еместігі себеп болды, 
ал муның өзі отарлық қанаушылықтың — жақсы жерді план- 
ташіялар үшін басып алудың Индонезияға тән өзгешелігіне 
байланысты болды.

Явада шетел монополияларыиың жерді тартып алуының 
күшеюі және Ява шаруаларын ішпериалистердіц қанаушылы- 
ғы — тутас алғанда Ява шаруалары мен империализм ара- 
сындағы кайшылықты ыегізгі кайшылык етіп көтереді және 
деревняның бай таптарын империалистік үстемдікті жоюды 
көздейтін етеді. Бірақ шаруалардың қалың буқарасының мүд- 
делері турғысынан қарағанда аграр мәселееі шетелдіктердіқ 
ірі плантацмяларын конфііскациялау жэне бөлу жолымен ға- 
на шсшілмейді. Осы жерлердіц бәрін кім өңдесе, соған бер- 
генде ғана шаруалардың негізгі буқарасының жағдайын же- 
нілдетуге болады. Ал муныд өзіи жартылай феодалдық жер 
қожалығын толық жоймайынша, жсрсіз және жері аз шаруа- 
ларды кулактардың каппталпзмге дейінгі жолм.ен канау мүм- 
кіншілігіне шек коймайышиа жүзеге аеыру мүмкін емес.

Ява деревнясының тап капшылыктары дүниежүзілік екін- 
ші соғыстан кейінгі антиимпериалистік улт майданында және 
Индонезия реепубликаеынық басшылығында орын алған ішкі 
өзгерістердің көптеген процес.терін айқындайды.

Явадағы аграрлық қарым-катнастарға талдау жасау Ява 
шаруаларьшың жер үшін күрес жүргізу себептерін ғана ашып 
қоймайды, аграрлык реформаларды табандылыкпен жүргізу- 
ге деревнядағы бай таптардың қареылығын да түсіндіреді.

Сыртқы қожалықтардаы ерекше Явадағы буржуазия мен 
пролетариаттың калыптасу процесінің ертерек басталуы дү- 
ниежүзілік бірінші соғыска дейін-ақ саяси уйымдарды қуруға 
тунғыш әрекет жасауға мүмдіндік берді. Бул жөиінде таптық 
күштердің ара-салмағын көрсететін төмендегі жағдай өте ма
цы зды.

Индонезияда, тіпті Явада улт буржуазиясы әсіресе өнеркә- 
сіптік буржуазиясы баска кейбір отарлық елдермен салыс- 
тырғанда, өте баяу өсті. Индонезияны көптеген империалистік 
елдердің қанауыньщ майданына айналдырған, аса ірі импе-- 
риалистік мемлекеттерді, еңалдымен Англияны, одан кейік
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АҚШ-ты Голландия отарының өзгеше «қосымша кожалары» 
еткен, «кім кірсе де есік ашық» дегс-и Голландняішн лажсыз 
саясатының салдарынан улт буржуазпясының да.муы зор 
қыйыншылыктарға ушырап отырды. Сонымен катар монопо- 
лиялык канаудыц капитализмге деіішгі дісмлекеттік форма- 
сынан империалиста дәуірдің монополист капнталының үс- 
темдігіне тікелей кошу де улт буржуазпясьшыц калыптасуы- 
на колайсыз болып тиді. Ақырында, баска отарлық елдерде, 
әдетте улт буржуазпясьшың үлесіке тиетіп ііозііцпяны Индо- 
незияда қалыптасуы жағынан тарихп ролі бар ҚытаГі капи- 
талының басып алуы, буржуазпяның даму мүмкіпдігін одан 
әрі қыйындата түсті. Осылардыц нәтнжесіі-іде улт буржуазия- 
сының экономикалыі; және саясп ролі шамалы болды. Со«- 
дықтан, улт-азаттығы ксзғалысында да алғашқы кезсцде бур
жуазия, көптегеи баска ескі отарлық елдердегіден (Индиядағы 
Филиппиндағы, Индо-Қытайдағы, тағы баскалардағч сыяк- 
ты) міидет аткара алмады.

Буржуазияшыл-ултшыл уйымдардын басшылығында ец ал- 
ғашкы жылдардан-ақ Индонезия пнтеллнгенциясыныц уәкіл- 
дері зор роль аткарды, олар таптык курамы жағыиан өте ала- 
қула — феодалдык, феодалдык-арнстократиялык ортадан. 
усақ буржуазия узкілдерінен шыккан адамдар еді. Ертедеи 
отар болған баска елдердіқ улт уйымдарынан өзгсше болғак 
Сарекат ислам сыякты букаралык партияиың басшылығында 
усак буржуазияшыл түрлі интеллпгенцпяның үлес салмағынып 
зор болуы, Улы Октябрь социалист революцпяеыныц алғяш- 
кы кезінде бул уйымныц белгілі түрде радикалды бағыт уста 
ғанын көрсетеді, бул кезде Индонезияда коммунистік партия 
мен пролетариат панда болып, пролетариат улт-азаттық козға- 
лысында басшы орын алу үшін уйымдасқан түрде күреске шы- 
ғып, өзінің коммунист отряды арқылы Сарекат исламныі: 
саясатына ыкпал жүргізді.

Индонезияның улт-азаттық қозғалысында пролетарпаттығ 
басшы орын алуы үшін күрес жүргізуіне колайлы жағданлар 
мынадай болды: біріншіден, улт пролетариатының өсуі улт 
буржуазиясының өсуінен едәуір ілгерілеп отырды, екіншіден, 
өнеркәеіп пролетариаты ірі порт және өнеркәсіп орталыктарын- 
да ғана емес, Яваның өнім шығару және өңдеу өнеркәсібінін 
(қант заводтарының) ірі «әсіп орындары шоғырлапғаи, ауыл- 
ш-аруашылыіК аудандарында да едәуір көп еді; үшіпшідеи. Ин
донезияда солшыл голлапд социал-демократтардың «трибунйс- 
тердің» саны едәуір көп болды. Осы факторлардыц бәрі улт- 
азаттығы күресініц алғашқы сатысында жумысшылардыц деп
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сч\' олчон уйымын куруга жаие іімнорііализмге ішреы біртутае 
мандата иролотгірняттыи. уйымдаскаіі гүрде кптмсуыма мүм- 
іЛндік оорді. Акырьтда, орскшо маіи.іздг.і жагдай сил, I Іпдпці- 
,;нн иріілегарнитыныц дсросс синем күш рстіиде саясіі маіідаі; 
га шыгүы кшіитадітшін. жадны дағдарыеы ксзінде, пролетор- 
лыд решдюшіп дәуіршде, дүіию жүзіпін алтылан бір бөлогінде 
пролетариат бүкіл дүіпісжүзілік-гарихи жеціеке жеткеішри 
кеііін орып алуында бодды.

Пмпершишзмге. карсы біртугас майдан курплган кездіц ©зі 
•ак ф918—Ш23 жылдары) импсриалікшге қярсы курсе пси 
демократнялық түбірлі «зғерістср жаепу жолыпдлғы күрестіи, 
еналдымек аграрлык революция жолындагы күресііц бір-бірі- 
мон тмгыз байданыеты оксидіпи Пидопезишшп, коммуіпістері- 
ніц уккаидырын айкын кереетж.

Соньшен катар біртутае майданный, таріихы, бір жагыпяя, 
улт буржуазияеынық одеИдігін кепеетті, ол коммуннстік пар* 
гнякмц ыкпалымен жаеалынған программаны біртутас улт 
млнд.шыньщ унымы, Сарекат ислам партнясы одаплныц ка* 
бкдддуына бегст жасай алмады. екіиші жағынаи, бул ксц де- 
мокрдткялых, программа буржуазия мои уса к буржуазия кай- 
елткеудер:н:и бір азы үшін кедайсыз болды. Усак буржуазия- 
а:ыл яайраткерлердіх еде-у;р бедегінің шьшукан тегі— жарты- 
лай с'осдаддык партнядан. Голландия империалистсрімеи бай- 
ланкстк чкновЕпктерден ж-гне жерді басып альщ, шаруалар 
букграсыЕ картылгй фетлжтдык одістермен канаушы кулак- 
таг тегінек шыхкакдыгх оларды а гр ярлык революциянын
л\Л\ Ы Ө.ТТІ,

Гсллалдыктардкн үсгемдіпн жоюды көздеген Индонезия 
бусжудздясьг, баска огарлык елдердегі бай таптар сыякты, 

тадтьгх мүдделерікг карсы багытталған халыктык дер- 
бес нсзғадыетан корыкты. Индонезия лролетариатының таптык 
күгеНніа күш: шетел гмпсгнглкстеріне карсы бағытталғандыіс- 
так. Индонезия бтржуззнясы. хозғалыска өзі басшылык ететін 
болтан жағдайда жут.гь:с:лы козғалысына көмектесуге әзір 
еді. Бірак. улт-азаттык хсзғалкскнда пролегариаттык өз ге- 
гемоннясын орнату жолыядағы табыстары және коммунист: 
партия басшылық етхен талых букарасының әлеуметтік эко- 
номнкалык батыл шаралар колдану талабын көтеруі буржуа- 
зяяны коркытып. оны азаттах жолындағьт күрестен -кашықтат- 
тьг, сөйтіп оны империализм алдында ымыраласу және тізе 
бугу жодына тусірді. Баска да отар және жартылай отар ел- 
дердегі СКЯК.ТЫ Индонезиядағы біртутас майданный екіге бө- 
лінуі, бір жақтан, бай таптардың халыктык революциядан
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корқуынын, екіиші жакдан — улт-аааітык. козгалысына им- 
порналпзмніц тікелсй шабуыл жасауыиыц иотижссі болды.

1925 жылы КУТВ-да сейлеген сөзіпдс Сталин жолдас т> 
услді елдсрдіц турлі типтерініц экономнкалык. жоне саясіі да- 
муыи талдау нстізінде отар жот:о тоуелді елдср туралы дапыш- 
пандык жіктеу жасады. Индонезиянын. оте-меге дамығгш ау- 
даидары, әсіресе Ява «улт буржуазиясы революцияшыл жәш 
келісімпаз лартнялар бодып скігс болінген, бірак буржуазия 
ның келісімпаз бөлегі имлериалпзммеи біте кайияса алмаған 
«елдсрді11, катарына ж атісы зы лдК

Сол кездс Индонезия комларткясынын «ғолшылдык» Оз- 
ғытта істеген кателіктері империалнстер мен ішкі реакциянын 
біртутас антикмпериалжггік маіідапды жікке бөлулсріис ко 
лайлы жағдай туғызды. Импсриализмге карсы жумысшы та 
бының революцияшыл буржуазиямші одак жасауын багала- 
маушылықтын кауыпты скснлігін көреете келія, 1925 жылы 
Сталин жолдас: «Жакында кателік істеп өз елі үшін Совет 
өкіметініц уранын көтерген Ява коммунистерінде осы уклон 
бар сыяқты»* 5 деп атап айтты.

Голландия империалистері террорлык жолмсн жумысшы- 
лапдып, шаруалардың, жастардыц уйымдарына, ецалдыме:: 
компартияга тап берді. 1926—-1927 жылдаодагы халык көтч- 
рілісінен кейіи Явада және Суматраныц Батып жағнсынде 
Индонезияны тіпті жапондықтар оккупацнялаған кезенто деніғ 
террорлык ешбір тыным тапқан жок.

Азаттық қозғалысыныц өрістеуі кезсцінде байқалға:: г.рс- 
цестер террор орнатылуы жағданларында дамытыла тусті 
Отар және жартылай стар елдердіц өзбетінше дамуы мудделе- 
рін империалистік үсте.мдіктіц сакталуымен ымыраға келтіру 
мүмхін е.местігіп бейнелеген ултшыл-реформизмніц әрекеттері. 
ал сонымен катар, өз елінщ тәуелсіздігі үшін революциялыі. 
жолмен күресуге отарлык буржуазияныц икемсіздігі дүшіежү- 
зілік екінші еоғыс карсаиында Индонезиянын буржуазиялык 
барлық партияларының бағытык айқындап берді.

Тәуелсіздікке революциясыз жетуді арман еткен буржуа
зия голланд империалистерінің қолынан алынган реформалар 
арқылы ғана тәуелсіздікке жетуге болады дсп ойлады.

Явада буржуазияшыл партиялардың көп болуы Индонезия 
буржуазиясыныи осалдығын және буржуазияшыл партиялар- 
дық буқаралык базасы жок екенін айкын сыпаттады. Индоне

1 И. В. С т а л и н .  Шығармалар, 7 том, казақша 157-бет.
5 Бул да сонда, 161-бет.
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зияның усақ буржуазияшыл интеллигенциясыньщ таптық ала- 
кулалығының әсерімен өзіне тән турлаусыздығы әлі де күшейе 
гүскен усақ буржуазия халык буқарасының наразылығын, олар- 
дың империалист үстемдікті қулатуға тілектес екендігін бей- 
келеп отырды. Революцияшыл усақ буржуазиянық көсемдері 
тәуелсіздік жолында революциялык күрес жүргізу үшін пар- 
тиялар қуру міадетін алға койды.

Улттык революциялык міндеттерді алға койған партиялар- 
ды жазалап, оларды күшпен жоюына қарамастан, Индонезия- 
да голландыктар талқандаған партиялардың іқайта бас көтер- 
ғенін немесе солардык жалғасы тәрізденген жаңа уйымдардыи 
пайда болып жатқаньш байқауға болады.

Индонезияда орын тепкен фашистік дерлі>к отарлау режимі- 
кің жағдайында улттық революциялык программаеы бар жа- 
эия партиялардың өмір сүруіне практика жүзінде мүмкіндіктін 
>коқ екендігі таптык күштер мен саяси ағымдардың жжтелуіне 
белгілі бір шамада кыйыншылық туғызды. Дүниежүзілік екін- 
ші соғыска дейін пайда болған усақ буржуазияшыл партиялар- 
дың программалары мен тактикасында ымырашыл ірі буржуа- 
зияның эсері болғандығы сөзсіз. Буржуазиялык, капиталистік 
дамудың мүдделерін қорғаған және соғыока дейін көпке әйгілі 
болған, өздері және олардың партиялары жазаға ушыраудан 
беделі тағы жоғарылай түскен Сукарно мен Хатта сыяқты сая- 
:и кайреткерлер империалнзмді революциялык жолмен кулату 
жіін калың букараны уйымдастыруға шын ниетпен әрекет іс- 
теудея аулак кетіп, империалистср арасындағы қайшылыкты 
тайдадану әрекетінде болды".

Хаттаныц жапондыктарды жақтаған көзқарасыныц Тьшык 
иухиттағы соғыс басталмастан көп бурый пайда болғаны кез- 
дейсок емес-ті, бул көзкарастың жапон каппталының көмегі- 
мем Индонезияны экономикалық жағынан кайта куру жөнін- 
легі жобадан принциптік айырмашылығы да аз еді және бул 
жобаны ірі буржуазияныц партиясыма айналған ислам Саре- 
катынын уәкілдері усынған болатыи. Индонезияны Жапония- 
ның басып алуынан кейін Сукарнонын, Хаттаныц және Индо- 
кезиядағы буржуазиялык және усақбуржуазиялык кайраткер- 
лердің ашық түрде жүргізген кызметі империалистердін ара- 
сындағы қайшылықты пайдалану арқылы тәуелсіздікке рево-

0 Сукарно 1930 жылы өзіне және улт партиясының үш көсеміне кар- 
сы уйымдастырылған сот процесінде сөйлеген сөзінде Қаутскийдіқ: «Со- 
циал демократия революцияшыл, бірақ ол революция жасамайтын партия» 
деген сездерін келтіріп, бул айтылғандар улт партиясына түгелінен жата- 
ды деп сыпаттадът.
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люциясыз жетудің дәл осы пікірііі ылғый бейнелеп отырды. 
Талкандалған гитлершіл Гепманияның Кыйыршығыстык ода- 
ғының сөзсіз күйрейтіндігі анық болған соңғы кезеңнің езінде 
де сол Индонезия көсемдерінің жапон әкімдерімен келіссөз 
жүргізу үшін Иидо-Қытайға барудан да бастартпағаны тегін 
емес еді. Муның алдында жапон әкімдері ең ақырғы шараны— 
Индонезиянық «тәуелсіздігін» қолдану жөнінде нускау алған 
еді.

Индонезия Партиясының (Портиндо), Пендидикан Нацио
наль Индонезия, Гериндо сыякты партияларының усақ бур- 
жуазияшыл басшыларының табансыздығына қарамастан, олар- 
да тәуелсіздікке және демократиялық өзгерістер_жаеауға ум- 
тылудың халыктык сыпаты байкалып отырды. Усак буржуа- 
зияшыл партиялардың және олармен байланысты жумысшы- 
лар мен жастардың жергілікті уйымдарынық революциялык 
сыпагы, көбінесе, осы партиялардың ішінде голланд куғын- 
шылығынан аман қалған индонезиялык коммунистердін. жу- 
мыс жүргізуі фактысынан да айкындала түсті.

Дүниежүзілік екінші соғыстың қарсацында Индонезняда 
ммпериализмге карсы майданның демократиялық негізде ке- 
қіғіен өрістеуіне мүмкіншілік болған колайлы жай-жағ- 
дайлар империалистердің катан, террорына ғана килігіп 
койған жок. Бул колайлы жай-жағдайларға жеке факторлар- 
дың нашарлығы — тәуелсіздік үшін және демократияльгк өз- 
герістер жасау үшін Индонезия халкын революциялык. күрес- 
хе уйьшдастырып, сонынан ертуге кабілетті, берж саясн пар- 
тияның жоктығы нуксан келтірді.

Улы Октябрь социалистік револгоциясының әсерімеи улт- 
азпттык козғалксы өріе алға-и оуелгі хсзецде тәуелсіздік үшін 
хүресуші калкң букаранык шын мәнісіндегі көеемі петіиде 
көзге түскен Индонезия коатартиясынкц купня жағдайларда 
күрес жүргізе аларлық тгжрибесі бслмады. Голланд нмперн- 
алистерінің компартмяға карсы ашык шабуыл баетпукпа дейім- 
гі дәуірде Индогісзняныц коммунистсрі партняныц купил уйым- 
дарын курудың маңызыи бағаламады. Имперналнстердін жа- 
залау әрекеттері көп жағдайларда партияға кепеттен, күтпегеи 
жерден тап болып отырды. Партия өзінін басшыларынын кө- 
бінен айрылды, рл басшьтлар каторгалык лагерьлерге андалды, 
партияның жария уйымдары талқандалыньш, берекесі кашты.

Дүниежүзілік екінші соғыс басталғанға дейінгі террорлық 
жағдайда коммунистердін купи я түрдегі берік партия куруына 
болмай калды. Қоммунистер тек бар уйымдарды революция- 

-ландыру үшін, империализмге карсы күреске халықтық күшін
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біріктіру үшін жан‘кыярлы.кпен жумыс жүргізе берді, бірак 
өздігінен жумыс істейтін, купия, күшті партияныц болмауы 
Индонезия халқының улт-азаттык күресінің басшысы ретіндегі 
пролетариат авангардының сол кездің өзінде жеціп алған по- 
зициясын едәуір әлоіретті.

Екінші жағынан, буржуазияшыл және аздап усақ буржуа- 
зияшыл элементтердің тәуелсіздікке жетуді империалистер ара- 
сындағы қайшылъіқты пайдаланумен байланыстыру жөншдегі 
әрекеттері олардың жапон оккупанттары жөніндегі көзқарас- 
тарына эсер етті, олар көп уақыітарда жапондьщтармен істес 
болып келді.

Алайда, реакцияшыл таптардыц жапондықтармен істес бо- 
луына, олардың имперналнзмнеп көрі, өз халкының таптык 
күресінен үрейленуі, не болмаса бурынғы еекі жексурын қожа- 
лардан тек дана Жапония азат етіп, ғасырлыіқ 'Кулдыдтан кут- 
қарады, деп теріс болса да шыньшен сенетіндігі себеп болуына 
қарамастан, — жапон оккупациясы кезінде өз отаныньщ тәуел- 
сіздігі үшін табандылыдпен күрескен революцияшыл күштер 
мен и.дшериалистердің арасыпдағы қайшылықты пайдалану 
негізгі жол, деп уғынған буржуазпяшыл тур.ақсыз элементтер 
арасының жіктелуі онан сайын күшейе түсті.

Күштердің осы жіктелуінің үстінде соғысқа дейінғі саяси 
партиялардың, еңалдымен усақ буржуазияшыл партиялардын 
баснтылығы арасында да сөзсіз жік тууға тиіс еді. Міне осын- 
дай жіктелудің нәтижесінде бурын бір партияның уйымдасты- 
рушысы, басшылары болып келген Сукарно мен Шарифуддин 
оккупация кезінде екі басқа позицияға айрылды. Сукарно «тэ- 
уелсіздікке» жапондықтармен ынтымакка келісіп жету үшін 
жапондықтардьщ Индонезия партияларына арқа сүйеу жоспа- 
рын пайдалануды көздеген болса, Шаркфуддин Индонезия хал- 
қының қарсыласу козғалысыныц жауынгерлік басшыларыныц 
ортасында болды. Жапонияға карсы жүргізілген күрес үстінде 
ол революцнялық-ултшылдық бағыттан біржолата коммунис
тке бағытқа көшті.

ЖАПОН АГРЕССОРЛАРЫНА ҚАРСЫ КҮРЕС, ТӘУЕЛСІЗ 
ИНДОНЕЗИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖАРИЯЛАНУЫ  
ЖӘНЕ БІРТУТАС УЛТ МАИДАНЫНЫҢ ҚУРЫЛУЫ

Жапония оккупациясы Индонезия халкының қалың бука- 
рдсын ікүреске аттандырды. Қарсыласу күресі тек кана Яваны  ̂
емес, сонымен бірге Индонезияньщ баоқа да аралдаръга кам- 
тыды. Бул қозғалыста, оны тутас алып қараіғаида, пролетариат
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шешуші роль атқарды. Индонезия патриотгарының күресуші 
отрядтарына Индонезия коммунистері және соғысқа дейінгі 
революцияшыл-улт партиясының демократияшыл бөлегі бас- 
шылық етті.

Индонезияныц соғыска дейінгі элеуметтік эконо.мнкалык 
жағдайларындағы ала-кулалығы жапон оккупанттарына кар- 
сыласу кезеңінде де сақталып келді. Явадан тыс көптеген ау- 
дандарда жапондықтарға қарсы қарсыласу қозғалысыиа діин 
мусылман уйымдары басшылық етті.

Қарсыласу қозғалысыи уйымдастырудағы Индонезия ком- 
мунистерінің батырлық ролі халық буқарасы арасында олар- 
дың ықпалының күшеніп, беделінің .артуына себеп билды, әйт- 
кенмен соғыска дейін коммуинстік қупия уйымдардың бол ма
раны соғыс кезінде де және соғыстан кейінгі Индонезия хал- 
қының өзінің тәуелсіздігі жолындағы күресіне де теріс осер ет- 
пей қалған жок.

Алайда демократпялық күштерді уйымдастыруға елеулі 
кедергі болған бул фактыға қарамастан, Индонезия халкынын 
демократнялық күштерін біріктіру жолындағы азаттык соғы- 
сының дербес тзжрпбесініц мақызы зор болды. Жапон окку
панттарына қарсы -күрес буржуазияның басшылығымен емее, 
халықтың ез ішінен шыққан демократияшыл элементтердін 
басшылығымен жургізілгендігініқ өзі тәуелсіздік жолындағы 
күресті тын мәнісіидегі демократиялық өзгерістер жасау күре- 
сімен ойдағыдаіі уштастыруға мүмкіндік туғызды.

Капиталистік елдердіц елеулі карулы күштері РІндонезняға 
келіп жыйналып үлгерместен бурын Совет Армнясыпың сокқы- 
сынан жапон империаліізмінің талқандалуы Индонезияныц 
тәуелсіздік жарнялауы үшіы қолаіілы жағдай туғызды. Соны- 
мен бірге тәуелеіздік жолындағы демократиялық күрес майда- 
нын кеңінен өрістете түеуге мүмкіндік жасалды.

Дүниежүзілік екінші соғыстан кейін бірсыпыра елдердін 
тәуелсіздік жолындағы күресіи талдау, соғыс аякталу карса- 
цында бірсыпыра отар жоне жартылай отар елдерде тәуелсіз- 
дік жолындағы біртутас улт майданының курылуы үшін белгі- 
лі түрде мүмкіншілік туғандығын көрсетеді.

Муныц өзі отар ел «.рғамыныц түрлі таптарын біріне бірін 
жуьвқтатуға себеп болған, бір жағынан, болашак тәуелсіздік 
жайындағы пікірлердін, екінші жағынан, соғыска дейін орып 
алып келген отар снстемасын бул соғыс енді жойды деген елес 
қыялдардың (отар хальгқтар соғыс бітер кезде осылай деп дә- 
меленді) нәтижесінде мүмкін болды.

Тәуелсіздік жарияланған кезде, Индомезияда және Индо-
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Кытайда республика төңірегіне халықтьщ тек кана демокря- 
тиялык 'күштері емес, сонымен бірге жергілікті ірі буржуа- 
зиялардың, тіпті феодалдық элементтердің біразы бірікті.

Тәуелсіздіктің соғыс біткен кезде жариялануы отар елдер- 
дің бай таптарына өздері арман еткен «жақсылық» келіп кал- 
ғандай болды, олар: тәуелсіздікке революциясыз жетеміз деп 
қыял еткен еді. Соғыска дейін европалык және американдык 
кожаларымен біріге отырып, ал соғыс кезінде жапондықтар- 
мен біріге отырып, өз халкын туншықтырған реакцияшыл эле- 
менттер республикаға жанасуға асықты, сөйтіл олар осындай 
жолмен республикада өздерінің таптык позициясын сактау 
максатьиі көздеді.

Ал дүниежүзілік екіиші соғыстын тәжрибесінен сабак ал- 
ған халык букарасы тәуелсіздіктің жариялануы халық мүдде- 
сін көздейтін демокрагиялық үлкен өзгерістер жасалуымен бай- 
ланысты болады деп ойлады.

Фашистік белдік елдерінің соғыс-оккупацияльгк тәртібінен 
азап шеккен және оған карсы күрес жүргізіп келген отар және 
жартылай отар елдердің хальгқтарына Сталин жолдастың мы- 
на сөздерін толығынан келтіруге иолады: «Соғыс тәжрибесінен 
сабак алған халык букарасы мемлекеттердің тағдырын халык- 
ка карсы тек өз тобына тән кулкыншылдык максаттарды көзде- 
ғен реакцияшыл билеп-төстеушілерге сеніп тапсыруға болмай- 
тынын түсінді. Сондықтан да халықтар мунан былай бурынғы- 
ша емір сүруді қаламай, өз мемлекеттерінін, тағдырын өз кол- 
дарына алуда, демократиялык тәртіптер орнатып, реакцияның 
күштеріне қарсы, жаңа соғыс өртін тутандырушыларға қарсы 
белсеніп күресуде»7.

Бул күресте жумысшы табы бастаған енбекші букара не- 
ғурлым уйымдаскан түрде кыймылдаған сайын шағын мерзім- 
ге бола калыптаскаи біртутас улттық майданнын, ішіиде тап
тык жіктелу солғурлым күшейе түсті. Сөйтіп халыктық демо
кратия лагерініц күші нығая берді.

Жарнялапғак республикаыы революциялык жолмен корғау- 
дан бай таптардың бойын аулакка салуларына екі түрлі фактор 
себеп болды: 1) жаңа демократиялык күрестін, сыпатын ка- 
былдаған улт-азаттық күресінде өзінің жетекшілігін орнаткан 
пролетариаттың табыска жеткендігі, 2) азагтық үшін соғыс- 
пайынша тәуелсіздікті таныту мүмкін еместігінін. ілезде ай-

7 И. В. С т а л и н .  ССРО Қарулы Күштері министрінің 1946 жылғы 1 
майдағы буйрығы, № 7. Мемлекеттік саяси эдебиет баспасы, 1946 ж. 6-бет.
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қындалуы хальгкты-к демократия лагерін онан сайын күшейте 
түсетіндігі калайда даусыз екендігі (муны феодалдық және ірі 
буржуазиялык элементтерінің өздері де айқын түсінген).

Алайда түрлі отар елдерде сөзсіз болуға тиісті бул жікте- 
лу процесі таптык күштердің орналасуына және элеуметтік- 
экономикалык жағдайларға байланысты өзіндік нактылы сый- 
патка ие болды.

Индо-Қытайда тәуелсіздік жариялану -карсанында екі түрлі 
лагерь байкалды. Бірінші лагерь француз империализмінін 
компрадор агентурасы арасынан шыккан имперпализмніц ті- 
келей одактастарьа-іан және импергіализмді өзінің позициясын 
еақтаудың бірден-бір тірегі деп түсінген феодалдардан қурал- 
ды. Жумьгешылардаи басгап феодалдардың біраз бөлегіне 
дейінгі түрлі таптар мен халык буқарасы республиканың екін- 
ші зор лагерін курды. Республнкаға жанасуға тырыскан ірі 
буржуазия мен феодалдап өздерінің таптык позициясын сак- 
тауды, әрі ол позицияларын кенейте түсуді көздеді.

Компартияның және онымен байланысты букаралық уГіым- 
дардың басшылығымен берік уйымдаскан демократиялык май
данный; болуы арқасында жаңа Вьетнам республикасында про
летариат баскарған таптар алғашқы күндерден бастап-ак ел- 
дің саяси және экономикалық курылысына демократиялык: ірі 
әзгепістер жасау мәселесін алға коя алды. Республикаға келіп 
жармаскан бай таптар Вьетнам халык республикасында енді 
оздерінін, саяси басшылық ролін және экономикалык үстемді- 
гін сақтап кала алмайтындығын кеоіікпеп-ак бяпкауға тиіс 
Полды. І945 жылдың аяғыпда-ақ республикашылар лагерінің 
іші жіктеле бастады, сейтіп француз империалнстерінің тек ту- 
pin өзгертіп жарияланған отарлық жаңа статусты республика- 
ның феодалдық «жактаушылары» ғана емес, сонымен бірге 
ірі буржуазия да мойындады.

Йидонезияда біртутас аитшшпериалистік майдан дүішс- 
жузілік екіиші соғыстан кеіпнгі дәуірде курылды және ол 
өзіне тән ерекше жолмен курылды. Бул майданныц іпіінде 
жіктелу процесі сәл баскаша түрде басталды. Индонсзпяда 
тәуелсіздік және республика 1945 жылы 17 августа жарня- 
ланды. Бул тәуелсіздікті Вьетнамдағыдай Жапонияға карсы 
халык-азаттык күресініц көсемдері жармялаған жок, оккупа
ция кезінде ашык жумыс істеген және Жапонняныц талкан- 
далуы тусында өкімет басында болған саяси көсемдср халык 
атынан жариялады.

Тәуелсіздіктің жариялануынан кейін бір апта өткен соң 
Улттык конвент жыйналды. Оида да ецалдымен Сукарно бел-
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гілеген адамдар, жапондықтардың тусында эрекет еткен саясн 
кесемдер, алғашкы кезде басыы болды.

Сокарно президент, Хатта вице-президент болды. Президент 
иастаған республикалық туцғыш кабинете халык, карсылығы 
қозғалысы көсемдерінен бірде бір адам кірген жоқ. Күрес 
басшыларының ец көрнектілерініц бірі — Шарифуддин ол кез
де жапондықтардың қамауымеы түрмеде жаткан болатын және 
оның ж а ткан орыны молім емес еді. Қомпартияныц карт кө- 
семі, 18 жыл бойына Бовен Днгул камау лагерінде болған 
Сарджоно Австралиядан қайтып келген жоқ еді, жапон ша- 
буылынан кейін голлаңды.қтар түрмеде отырған коммукнстер- 
ді Австралияға көшірген болатыы. Бул кезде демократиялык, 
күштің саяси уйымдары болмағандығын пайдалаиып, буржуа- 
зияшыл және усақ буржуазияшыл кәсемдер республиканы өз- 
дері билеп-тестеуге әрекет етті.

Республика жарияланған кезде еаясн күштердің ара салма- 
ғы Уақытша парламент қабылдаған конституцияға да эсер ет- 
ті. Конституцияны талдап жатпай-ақ мынаны атап өтуге боли
ды, жарияланар уақытында конституция сол кездің өзіиде-ак 
президент есебінде Сукарноға міпсіз бедел алып беруге умы- 
тылғандықты айкын көрсетті. Өңгесін былай қойғанныц өзінде., 
аума-төкпе кезенде оның республикадағы өкімет билігі шешу- 
ші орын алды. Конституцішда оітыц мипистрлерді тағайындауы 
және министрлердің оныц алдында жауапты болуы, ветолык. 
празосы және тағы басқалары белгіленді.

Сонымен бірге, Индонезия республикасыныц -конституцпясы 
оккупанттарға қарсы күрестіц барлық ауьгртпалығын өзі кө- 
тсрген халыіқтың қалыц букарасыныц талаптарын белгілі түр- 
де бейкелеп қаиа қойған жок, сонымен қатар ол улттык бур- 
жуазияның экономнкалык, әлсіздігінің де айғағы болды. Конс
титуция кооперацняныц жэне мемлекеттік кәсіп орындарыныц 
кең көлемде да.муын, жер мен табиғат байлығын мемлекеттік 
бақылауға алудың өзін Иыдоисзпяны н.мпериалистердің тіміскі- 
леуінен корғаудың әдісі деп түсінді.

Халық майданыныц саяси партиялары уйымдық жағынан 
қалыптаспай турған кездегі Уақытша парламент қабылдаған 
конституцияға баға бергенде, бул конституцияның кабылдану 
фактысының бір езінен Индонезияның бай таптары қальщ бу- 
қараның демократиялыіқ талаптарыы жүзеге асыруға икемді 
болды деген дәлел тумайды.

Қонституцияның ең маңызды параграфтары былайша баян- 
далған: «Жер, су және табиғи байлыіктарды мемлекет бақы- 
ланды және олар халықтьщ күйін жақсарту үшін пайдаланы-
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луға тиіс» (33-статья, 3-параграф); «мемлекет үшін соғыстык 
маңызы бар және халык 'көпшілігінің тіршілік мүддесіне ка- 
жетті шаруашыльистыц барльтк салаларын мемлекет бакы- 
лайды» (35-статьясы, 2-параграф). Бул статьялар Индоітезия- 
дағы бай таптардын мүдделеріне кайшы емес, өйткені Индоне- 
знялағы жоғарыда аталған шаруашылыктын, салаларын со- 
ғысқа дейін шетелдін монсполнстік капиталы басып алған бо
ла тын.

«Мемлекеттік экономика кооперацияға негізделеді» дегеп 
статья да улт буржуазиясына колайсыз статья емес еді.

Ллайда буржуазия мои усақ буржуазия таптарыпып уокіл- 
деріне бул уакытша конституцияны қабылдауға мүмкіпиіілік 
туғьтзған Индонезияның жағдаііын сол конституцияиың белгі- 
леген шараларын пролетариаттыц басшылығымен халыктык 
демократия күштері жүзеге асыратындай мүмкіндік болған 
ретте, тіпті сол шағын көлемікің өзінде халыктык демократия 
.жолындағы күресті кен өрістетуге жол ашатын еді.

Бул жөнде соғыс кезіпдс біліпе бастаған объективтік мүм- 
кіншіліктер республика жарпяланғаннан кейін және конститу
ция кабылданғаннан кейін колма-кол аныкталды. 1945 жыл- 
дыя, декабрінде социалпстік партия курылды, бул партия өзі- 
мен блнлапысты уйымдарымен катар ыкпалды партияның бірі 
болдьи Бул партпяда ББшкфуддин бастаған жоне компартпя- 
га жакын турған солшылканат өте күшті болды. Компартпя- 
иіііц уйымдары дереу калпі>тна келтірілді, жария унымдардыц 
курылуының .алғашкы күндерінсн-ак компартияға (1945 жыл- 
ғы октябрь) мүшелер лек-легімен кіре бастады.

Индонезияның баспасәзі коммунистік партияға оидаған 
мың мүшесі бар шаруалар мен жумысшылардын уйымдары 
қосылғандығын қабарлаяы. Соғыска дейін тал-какдалынған кә- 
сіп одақтары қалпына келтірілді және олардыц Орталық бір- 
лсстігі (СОБСИ) курылды. Жумысшыларды кәсіп одактарға 
■уйымдастыру жөніндегі жумыска пегізінде компартия, соци- 
алистік партия және 1945 жылдың аяғында қурылған жумыс- 
шылар партиясы басшылык етті. Жумысшылар партиясын жу
мысшылардын белгілі кайрагкері коммунист, соғыс кезінде 
Голландияда гитлершілдерге карсы астыртын кызметке на
таскан Сатиаджид уйымдастырды. Халыктык демократия лп- 
герінің басшылары жумысшылар партиясын алғлшкы курыл- 
ған кезінде діни уйымдар мен улт буржуазпясы элемснттерінін 
ьжпалындағы партияда жок жумысшылардын калын букара- 
сымен байланыстыратын дәиекер деп караған болуы керек. 
Партия өзінің негізгі міндеті ретінде марксизм-ленииизмніц
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принциптеріие негізделгеи социализм жолы-ндағы курееті алғг. 
койды. Сатиаджид кәсіп одактарынық уәкілі болды. Индонезия- 
ның кәсіп одактары ВФП-ға 1947 жылғы майдағы болған конг- 
рссінеи кейін кірген еді.

Халыктың ікөпшіліік буқарасын қамтыған саяси уйымдар- 
дың қауырт өсуі Сукарноның конституция бойынша өзіне ием- 
деніп алған ерекше уәкілдіктеріне лезде-ак шек қойды.

1945 жылдың 15 октябрінде уақытша парламент жумысшь: 
комитеті дегенді сайлады, ол, парламент сессиялары арасында- 
ғы үзілістерде президентпен бірлесе отырып, заң шығару мін- 
детін жүзеге асыруға тиісті еді.

Хальііқтык демократия лагері ықпалының артуымен және 
оның парламенттегі уәкілдерінің көбеюімен бірге Индонезии 
республикасы кабинегінщ курамы да өзгеріп отырғандығын 
байкаймыз.

Демократпялық күштердіц ыитымактасуы уйымдық сыпат 
алды. 1946 жмлы революцияшыл үш партия — компартия, со- 
цналпстік партия және жумысшылар партиясы — парламентте 
социалистік блок курды. Бул кезецде олардың программасы- 
ныц негізгі срежелеріиде алшақтық болғам жок, партиянык 
негізгі мәсглелері жөмінде олар бірлесіп отырды.

1946 жылдыи жазында республпкаға голланд әокерлері 
шабуыл жасап, сны іштеп әлсіретуге әрекет жасауы жағда- 
йьшда Улттык бірігу деген уйым пайда -болды. Оған республп- 
каныц барлық саяси партиялары мен уйымдарының уәкілдері 
кірді. Парламенттің сессиялары арасындағы үзілістерде түрлі 
сыртқы саяси және ішкі мәселелер осы уйымда талқыланды. 
Революцпялық партиялардың үлес салмағыныц өскендігі Улт
тык. бірігудіц председательдігіне компартияның көсемі Сард- 
жононың сайлануынан айкын көрінді.

Республикалық уақытша парламентте солшыл қанаттын 
ыкпалы удайы артумен болды. Оның ықпалы парлаіменттің уә- 
кілдігі неғурлым көбейген сайын күшейе түсті.

Алғашкы айларда парламент небары 135 адамнан (басым 
көпшілігін президент белгілеген) қурылған болса, 1946 жыл- 
дыц езінде бірінші рет ішінара 100 депутат сайланды, оның 
ішінде 60 депутат түрлі партиялардық уәкілдері болды және 
40 депутатты президент белгіледі.

1945 жылғы ноябрьде Сукарно тағайындаған Шарирдың 
туңғыш кабинеті жапондықтар кезінде не үкіметтід, не әкімші- 
лік мекемелердің ешіқайсысына едтыспаған адамдардан ку- 
рылған болатын. 1946 жылдың аяғында парламент күшейіп, 
революциялык партиялардың ыіқпалы өсті.
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Осы турғыдан алып карағанда, 1946 жылы ноябрьде алдын 
ала әзірленген Лингаджат келісімін талкылауға байланысты 
1947 жылы февральда бас коскан парламенттіқ 5-сессиясы 
ерөхше көзге түседі, бул келісімді түпкілікті кол кою алдында 
голландықтар бурынғысынан бетер нашарлатуға тырысты.

Сол уақытта парл.аментте 414 депутат болды. Сукарноның 
декрет! бойынша сессия алдында депутаттардың саны көбей- 
тілді. Депутаттардың жартысы мүшелерінің санына карай 
партиялардан делегат болып сайланды, ал жартысы террнто- 
риялықнкәсіпшілік принцип! бойынша сайланды. Партиялар- 
дың делегаттары былайша бөлінді:

Масджумп партиясы 
Улт партиясы . 
Коммуннстік партия 
Социалистік партия 
/Кумьісшылар партиясы

..................................... 60 адам]

..................................... 45 » I'

..................................... 35 » )

..................................... 35 -

..................................... 35 » 1
уйымдардан 87 yO'Kij

105

105

Кэсіп одақтары мен баска 
онын. ішінде жумысшылар 40 кәсіподак уйьшдарыныц уәкілде- 
рі, шаруалар 40 (шаруалар ассоцпацнясы), баскалары 7 адам.

Территориялық белгісі бойынша 92 делегат сырткы аймақ- 
тардын уәкілдеріиеп сайланды, оның ішінде Суматрадан 51, 
Борнеодан 12, Целебестен 15, Кіші Зонд аралдарынаи 7 адам 
болды. Яваның нндонезиялықтардан баска халықтарынан 13 
делегат болды (7 кытай, 3 араб, 3 голландык).

Сонымен жоғарыда келтірілген цифрлардан Лингаджат 
келісіміне қол кою алдында Уакытша парламентте пролета- 
риаттың, шаруалардың және каланың усак буржуазпясының 
уәкілдері басым болды. Социалистік блоктін парламентте де, 
әсіресе одаи тыс жерде де өзінің ықпалын күшейтуіне үлкен 
м ү м к і н ш і л і кте р ж а с а л д ы.

Социалистік блок арқа сүйей алатын уйымдйскан күштер 
кандай еді?

Индонезия еңбекшілерінің саяси жағынан недәуір сапалы 
бөлегі болып кслген үш партияның жай мүшелерінен баска, 
солшыл блок жумысшылар партиясы аркылы касіп одактардыц 
орталык уйымына (СОБСИ) тікелей басшылык етіп отырды. 
СОБСИ тек Яса жумысшыларын ғана емес, сонымен бірге 
сырткы аймактардын да жумысшыларын кәсіп одактарына бі- 
ріктірген уйым болды. Республиканың ресми мәліметтеріне ка- 
ріағанда, СОБСИ-діц үш миллиондай мүшесі болды9, 1947 
жылдан кейін косылған Борнео 'мен Целебес кзсіп одактары

«Republic of indonesie», 13/VI 1947 ж 5-бет
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да соған кірді. Сатиаджидтің мәліметіне карағанда, СОБСИ- 
дің қурылуы карсаңында оған біріккен одақтардың 1,5 мил
лион мүшесі болды. СОБСИ-ге кірген одақтардьщ ең ірілері 
теміржолшылардық (85 мың), мунайшылардық (20 мың), 
плантация жумысшыларыныц (60 мың), теқізшілер мен докер- 
лердіқ (200 мың), ікант плантациялары мен завод жумысшы
ларыныц (100 мың), электриктердің (10 мьщ)10 одактары еді.

Солшыл блок шаруалардың сан-алуан одактарын бір орта- 
лыісіка біріктірген шаруалар уйымы — БТИ-ге де зор ы.қпал 
ете алатындай еді. Уакытша парламентте БТИ-дің 40 депута
ты және ішкі істер мннистрлігініц кабинетінде көмекшілік кыз- 
мет агқарушы адамы болды. Жастардыц буқаралык уйымда- 
рынық бірі — Пасиндо — социалистік жастар одағы түгелдей 
солшыл блоктің басшылығында болды, ол одақтың кепке. бел- 
гілі көсемі Амнр Шарифуддин еді.

Солшыл блок партняларыныц мүше саны аса көп мусыл- 
ман партиясы масджуми арасында да өзініц ықпалын арттыру- 
ға мүмкіншіліктері зор еді. Масджуми партиясының басшыла- 
ры рсспублнкалық лагерьде оңшыл блок қурай турса да және 
оныц Агус Салим сыяқты -көсемдері соғыска дейін голланд им- 
периалистері алдында бас шоші екенін корсете турса да, онын 
мүшелерінін кегізгі букарасы шаруалар, «олөнершілер және 
усак буржуазия еді.

Улт партиясы басшылығыныц усак буржуазияшыл бе
лен' және оның көсемі (ресми түрдегі емес көсемі) — президент 
Сукарно солшыл блоктыи әрекетіне біраз уақытка дейін бөгет 
жасамағаны өзалдына, олар масджумидегі және өздерінің пар- 
тиясындағы оңшылдарға карсы күресте оған сүйеніп отырды.

1945 жылы декабрьде қайта қурылған улт партиясы «со- 
циал-улт-демократиясы» деген тым жалпалама принципке не- 
гізделді, бул принціпті ол партияныц 1931 жылғы басшылары 
усынған болатын. Оның ресмп түрдегі мақсаты — республика- 
ның біртутастығы үшін куресу, «әлеуметтгк әділеттілікке, со- 
циализмге, демократияға және әділдік пен адамгершілікке не- 
гізделген жаңа өмір куру үшін баска улттармен біртецдес ык- 
тымактас болу» мақсатын көздеген коғам куру үшін күресу 
болды.

Мынадай бір оқыйғаньщ болуы өте кызыкты: 1947 жылдыц 
басында Сукарноның декреті бойынша Уакытша парламент 
мүшелерініц саны өкі есе көбейтіліп, соның нәтижесінде пар
ламентте саяси партиялар мен уйымдардың ара салмағы өз-

10 Repuelic of indonesie», 13A4I 1947 ж. 5-бет.
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гертілген кезде масджумидің және улт партиясының уәкілдері 
қатты наразылық білдірді. Мунын, өзі оолшылдардың күшеюі- 
не әкеліп соғатынын әрине олар жақсы түсінді. Президент дек- 
ретін улт партиясы мен масджумидіқ еессиясында Сукарно бул 
декрет дабылданбаса президент пен вице-президент орнынан 
түседі деп қорқытумен ғана мадулдатты.

Парламенттегі күштердің ара салмағының өзгеруі Шарирдің 
соңғы кабинетіне де эсер етті, бул кабинетте республиканың 
компартиясынан басқа барлық партияларының және уйьшда- 
рының уәкілдігі болды, бірақ онда қызмет бөлісуге келгенде 
біртутас республикалық майданның ішінде солшыл блоктін, өз 
мүмкіншілігін толық пайдалануына ырык беріл^меді.

р е с п у б л и к а  ж а р и я л а н ғ а н н а н  к е и і н
ТАПТЫҚ КҮШТЕРДІҢ ОРНАЛАСУЫ.

БУРЖУАЗИЯНЫҢ ГОЛЛАНДИЯМЕН КЕЛГСІМГЕ 
КЕЛУ«"Е ТЫРЫСУЫ

Индонезияда республика жариялануымен байланысты тап 
ікүштерінің орналасуы біз атап көрсеткен әлеуметтік-экономи- 
калық жағдайлардың нәтижесінде Азияның Оңтүстік-Шығыс 
отарларының көбіндегідей айкын сыпат алған жоқ. Бір жағы- 
нан, империализмге карсы күрес жүргізу, екінші жағынан, ішкі 
түбірлі өзгеріетерге байланысты тап күштерінің жіктелуі өзге- 
ше болды. Голланд империализмімен байланысты және солар- 
дық көмегімен өз позициясын сактап далуды көздеген сыртқы 
иеліктердін, ірі феодалдары реакцияға тірек болды; Яваның 
феодал-төре ақсүйектері, булар канаушылық отар аппараты- 
ның тетігі болып алғандар және зор мәртебелі дәрежеге қойыл- 
ғандар еді, буржуазия республикасы орнай калғанда да бул 
мәртебесі сақгалады деп дәмеленбейтін; ал империализмніқ 
компрадор агентурасы өзінің сыбағалы салмағы жөнінен өте 
■елеусіз болды. Бул күштердің барлығы қалың букараның мүд- 
лесінежау болды және тәуелсіздік жолындағы карулы күреске 
қарсы шықты. Қолжаулық үкімет уйымдастырған кезде (Ши
тые Индонезияның, Борнео, Мадура, Батыс, соңғы уакытта 
Шығыс Явадағы)11 голландықтар өздері үкімет басына қоятын 
адамдарды еқалдымен солардан алып отырды.

11 Голландыктардың «автономиялык.» колжаулық үкімет тәртібін ку- 
руларына жеңілдік келтірген жағдайлардық бірі — жоғарыда көрсетілген 
Индонезиянық жеке аудандарының экономикалық дамуының біркелкісіз- 
дігі, оны мекендейтін улттардық улт болып куралу дәрежесінің түрліше 
болғандығы еді.
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Буржуазия-помещиктер және кулактардың біразы әреліік 
жагдайда болды, олар да тәуелсіздікті көкседі, бірак булар 
буржуазия дөмократиясы түріндегі тәуелсіздікті, өздерінің тап- 
тык үстемдігі сақталатын, калың буқараны канау жөніндегі 
бурынғы мүмкіншілігі сакталатын тәуелсіздікті көздеді. Ява- 
дағы буржуазияльііқ помещиктік лагерьдің әлсіздігі, буржуа- 
зияшыл партиялардың ішінде усақ буржуазияшыл интеллигент, 
тердің басым болуы және оларға уйымшыл еңбекші букарала- 
рының ьгкпалының күн санап күшейіп отыруы кулашты кеа 
оермеген еаяси, мәдени және экономикалық реформа жасай- 
тын программа усынуға мүмкіндік берді, бірақ аграрлык мәсе- 
лені шешуге ешқандай шара істелмейді. Тәуелсізджке умтыла 
отырып және халыққа білек коса отырып, булар империалис- 
тік елдерге карсы қарулы жанжалдан аулак болуға жәпе қа- 
лың буқаранын дербес кыймыл жасауына ‘мүмкіндік беруден 
аулаіқ болуға тырысты.

Ең акырында, тәуелсіздік жолында және демократиялык 
батыл өзгерістер жасау жолында күресуге әзір халык букара- 
сы қуатты революциялық лагерь курды. Бул лагерьдің жоға- 
рыда көрсетілгендей, коммунистер бастаған өзінің революция- 
шыл партиялары және революцияшыл партиялармен байланыс. 
ты уйымдары болды. Халыктың жапондыктарға қарсы өз бе
змен күрес жүргізу тәжрибесі қалын, буқараның санасын ояту- 
ға ерекше манызды бола турса да және оккупанттарға қарсы 
жанкыярлыкпен күрес жүргізу нәтижесінде Индонезия комму- 
нистерінің беделі арта турса да, осы кальщ буқараны проле 
тариаттын басшылығымен тәуелсіздік жолындағы және халык 
демократиясы жолындағы саналы күреске топтастыру, бул кү- 
ресте пролетариаттын басшылык ролін камтамасыз ету жөнін- 
де компартия алдьгада аса маңызды міндет койылды. Индоне
зия халкының 95 проценті сауатсыз болып отырган жагдайда 
тек шаруалар ғана емес, сонымен бірге жумысшылардын 
да біраз бөлегі бурынғыша мусылман буржуазиясьшық діни 
урандарынын. ыкпалында, ултшыл партийный усак буржуазия
шыл урандары ықпалында қала берді. Халық мүддесі үшін 
тәуелсіздік жолында және демократиялык түбірлі өзгерістер1 
жасау жолында халык букарасын біріктірудің айкын програм- 
масын усынған күнде ғана социалистік блок улт-азаттығы кү- 
ресінде пролетариаттын басшылык ролін камтамасыз ете ала- 
тын еді және республика басшылыгынан ымырашыл элемент- 
терді аластай алатын еді.

Бул міндеттердің жүзеге асырылуы Индонезиядағы улт- 
азаттық майданының ішкі күштерінің ара салмағына ғана
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емес, сонымен бірге улт-азаттык майданы мен империалист 
реакцияның күштерінің ара салмағына да байланысты.

Индонезия республикасы ең алғашқы қуралған күнінен 
бастап-ак империалист®: күштердің Индонезия халқына карсы 
бағытталған катал күресімен бетпе-бет кездесті. Сырткы реак
ция ең басынан-ақ— отарлык тәртіпті калпына келтіру мак- 
сатын көздеген отарлық ашық соғыс түрінде, әр алуан айла- 
тәсіл түрінде күрес жүргізумен келді.

Архипелагте голландыктардың карулы күштері әлі жок 
кездің өзінде, ағылшын әскерлері Индонезия халкын туншык- 
тыру әрекетін жасағанына қарамастан, Шарирдің бірінші ка
бинет! сыяқты, Сукарно өкіметі де ағылшындардың озбырлык 
жасап, голланд отарын коеағына ертіп алу әрекетіне кар
сы буіқараны жумылдырмағаны былай турсын, кайта бука- 
раның белсенділігін ауыздьгктауға түрлі шара колданып 
отырды.

Республиканың буржуазиялык және усақ буржуазиялык 
қайраткерлері ағылшын командованиесінің «өмегі аркылы 
Голландиямен колайлы келісім жасауға дәмеленумен болды. 
Буған Индиядағы және Британияның баока отарларындағы 
тәжрибелеріне сүйенген және лейбористер үкіметінің жалған 
демогогиясын бетке устаған ағылшын отаршыларының саяса- 
ты, әсіресе Америка империалистерінің зулымдык, арбау так- 
тикасы себепші болды.

Ағылшын командованиесі Индонезия халқына карсы өзг- 
нің канкуйлы әрекеттерін «араға жүру» деген даурыкпа уәде- 
сімен уштастырып отырды. Англия империалистері отарлык 
системаны соғысқа дейінгі түрінде қалпына келтіру мүмкін 
еместігін еске ала отырып, отарлык канаудың тиімді жана 
әдістерін, іздестірді, ал голланд реакциясы соғыс кезіндегі Ин- 
донезияда болған өзгерістерді бағаламай, өзінің үстемдігін бу- 
рынғы калпына келтіруге дәмеленді.

Ал АҚШ-ты алып қарайтын болсақ, ол отарлық тәртіп ор- 
натуда голланд империалистеріне көмектесе отырып және бул 
үшін талай қурметке де не бола отырып, республиканы соғыс 
күшімен жаныштап басуға ашыктан ашық катыспауға, сөйтіп 
беделін түсірмеуге не кыйлы әрекеттер жасады. Дегенмен 
АҚШ республиканы түгелдей өз бакылауына алуды көздеген- 
діетен республика жөнінде дербес әдіс-айла шараларын кол- 
данудан тайынған жоқ.

Қөп әскер төкпейінше және узақ уақытқа баратын отарльщ 
соғыс жүргізбейінше үстемдігін калпына келтіру мүмкін емес- 
тігіне көзі жеткеннен кейін және бул үшін архипелагте жеткі-
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ЛІКТІ СОҒЫС күші жоқ болғандьгқтан Голландия Индонезия рес. 
публикасымен келіссөздер жүргізуге мәжбүр болды. Буған 
'себеп болған тағы бір жағдай, Совет делегадиясынық инициа- 
тивасы бойынша Индонезия мәселесінің Қауыпсыздык Советіне 
нойылуы еді. Қауьгосыздыік Советіне іқойылғаннан кейш 
Индонезиядағы отарльгк, соғыс мәоелесі дүние жүзінін; демо- 
кратиялыік журтшылығы арасыада «аразылық пмсіір туғьгз- 
ды.

Голландияға бул келіссөздер өзінің отарлык өкімет билігін 
калпына келтіруге бола соғыоқа кеңінен даярлык жүргізу і-сін 
бүркемелеу үшін ғана қажег болды. АҚШ-тық және Англия- 
ның көмегімен үйретіліп, жабдықталған әскерлер келюсөздер 
уақытында да және Лингаджат «елісіміне кол -коюдан кейін 
де тоқтаусыз келіп жатты. Ағылшындардын араға түсуімен 
жасалып, 1946 жылдың ноябрінде алдын ала даярланған және 
1947 жылы мартта қол койылған Лннгаджат келісімі ымыра- 
шылдық болды, бул келісім империалистердін, кулкынын кана. 
ғаттандыра алмаса да, олардың муны кабылдамаска амалы 
болмады. Бул келісімнің негізгі кағыйдалары — Явадағы, Су- 
матрадағы және Мадурадағы республиканы де-факто жүзінде 
мойындау, колжаулык үкіметтерді курудан Голландияньщ бас. 
тартуы, Индонезиянық Қурама Штаттарын куру жөнінде Гол
ландия мен республика арасын ынтымақтастыру еді, бул ка- 
ғыйдалар келісімді республика үшін колайлы етті. Қелісімді 
парламент мақулдады және бул келісім соғыс әрекеттерін бір. 
жолата тыюға, республиканың тәуелсіздігін нығайтуға көмек- 
теседі деп есептеген б}йсаралық уйымдар да макулдады. Келі- 
сімнің нәтижесіне асыра үміт артушылықтық салдарынан тіп- 
ті революцияшыл көсемдердің өздерінің де империалистердің 
отарларда соғыстан кейінгі жүргізген айла-тәсілдерін уға ал- 
мағандығын көрсетті. АКШ-тың Филиппинге берген «тәуелсіз- 
дігін» және Индия мен Бирмадағы соғыстан кейінгі статусты 
бағалау жөнінде де осындай дате байкалды.

Республикалык баспасөз және республиканың жауапты 
қайраткері, оның ішінде Шарир ғана емес, сонымен бірге Ша- 
рифуддин де, өздерінің сөйлеген сөздерінде талай рет амери- 
кандық және ағылшьгндық саясатты голландьщ саясатка к-а- 
рама-карсы койып отырды және Филиппиннің соғыстан кейін- 
гі статусын шын мағнасындағы тәуелсіздік деп бағалады. 
Шартты даярлау және оған кол қою арасындағы кездерде де 
Индонезия үшін жағдайды онан сайын нашарлатуға бағыт- 
талған голланд реакциясының әрекеттерінен де олар тиіеті 
Нортынды жасаған жоқ. Республика басшылығындағы буржу-
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азияшыл кайраткерлердің бір бөлегі тәуелсіздікті келіссөздер 
аркылы алуды, Голландия, Англия және АҚШ арасындағы 
қайшылыктарды пайдалана отырып, өздері үшін колайлы 
шарттарды камтамасыз етуді көздеді. Сонымен бірге, бул кез- 
де масджуми партиясының -басшылығындағы буржуазияшыл 
элеменгтер арасында Голландиямен келісім жасауға карсы- 
шыққан көсемдер аз болған жоқ. Түпкілікті қол қоюдан бу
рый Лингаджат келісімін талқылаған Уакыгша парламенттің 
5-оессиясында барлык партиялардын, ішінен тек масджуми жә. 
не улт партиясының кейбір уәкілдері ғана келісімге қарсы 
шыіқты. Демократиялы-қ лагерьдің уәкілдігін кеңейтуіне кар- 
сы күреее отырып, нағыз оңшыл элементтердің Лингаджат ке- 
лісімі жөнінде мундай бағытта болуы, әрине, олардың тольгқ 
және шын мағнасындағы тәуелсіздік үшін күресуге даяр екен- 
дігін ыспаттай алмады. Будан осы партиялардың оңшыл кө- 
семдері мен Америка империалистері арасы сол кездің өзін- 
де-ак жаіқындай бастағаны байкалды. Масджуми партиясын 
Агус Салим және Сукиман сыяіқты атышулы капитулянттердің, 
кейбір мәліметтерге қарағанда, империалист^ контрразведка 
қызметкерлерінің басқаруы масджум партиясын өзінің тілал- 
ғыш агентурасы етіп алуы үшін Америка империализміне өте- 
мөте колайлы жағдай туғызды. Сонымен бірге голландыктар- 
ға іқарсы бейнебір «дәйекті» бағыт устау деген сылтаумен 
масджуми партиясы калың буқара арасында өзінің ыкпалын 
сақтауға мүмкіндік алды, бул кезде социалистік блок партия- 
ларының беделінін. күннен күн артуы масджуми партиясына 
қатер туғызған еді.

Лингаджат келісімі республикаға шабуылды бурынғыдан 
бетер күшейту үшін тек бүркеніш болды. Голландыктар бул 
келісімге ксл койғанның ертеңінде-ак ай-түйге карамай оны 
бузуға кірісті. Өздерінің ойынша Яваға әскер мен техниканы 
ясыйнап болған кезде голланд империалистері бірсыпыра 
арандату және ультиматум әрекеттерінен кейін 1947 жылы 
26 июльде б)фын-соңды болып көрмеген дәрежеде отарлык со
тые бастады. Оншыл соііиплпстік Шарир бастаған респ)'блика- 
лық үкімет голландықтардыд талабына көңгіштікпен жауап 
бере турса да, бул соғыстың басталуына ешнәрсе бөгет жасай 
алмады. Отарлық соғыстың қайта басталуына жол бермес 
үшін республика қабылдауға әзір турған ультндіатумның 
статьяларын талдап карағанда, мунын өзі тәуелсіздіктен безу- 
ге карай үлкен қадам екенін мойындамаска болмайды.

Республикаға тап беруге әзір турған империалиста лагерь 
мен республиканың екі арасындағы күштердің ара салмағы
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республикаға оншама колайлы болмағандығын ескеру кажет. 
Соғыс басталмастан бурын 1947 жылдың июнінде болған ке- 
ліссөздер голланд империализм! үшін тиімді жағдайда өткізіл. 
ді — жана техникамен каруланған Голландияның орасан зор 
армиясы даяр турды, сол кезде республиканың онсыз да мар- 
дымсыз соғыс ресурстары екі жыл бойы карсыласу салдары- 
нан азайған болатын. Голландыктардың архипелагты толык 
қоршап алуы сырттан кару-л<арак және оқ-дәрі алуға ешбір 
мүмкіншілік қалдырмады.

Бул өте маңызды кезеңнен басқа — Индонезия халкының 
күресін кыйындаткан республика мен империалиста реакция 
күштерініқ ара салмағынан басқа — республиканың буржуа- 
зияшыл басшылары республика лагеріндегі бай таптардың 
уәкілдеріне тілектес болып кетті, бул бай таптардың уәкілдері 
халықтык соғыстан мүмкіндігінше аулак болуды л<әне соғыс- 
сыз, тіпті көріне пайдасыз шартпен болса да, империализммен 
келісімге келуді квздеді.

УЛТ ТӘУЕЛСІЗДІГІ ЖОЛЫНДА ХЛЛЫҚ БУҚАРАСЫНЫҢ 
ҚАҺАРМАНДЫК КҮРЕСІ, РЕСПУБЛИКАНЫҢ 
1947 ЖЫЛҒЫ ИЮНЬДЕГІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

ЖОСПАРЛАРЫ

Республиканы кайткен күнде де күйретуге тырыокан гол
ланд империалистері ультиматум мерзімі өтпей турып-ақ 
кең түрде соғыс'кыймылдарын бастады. Индонезия халкы бу- 
рынғыдан да ауыр, кан төгіс, жаңа соғыска душар болдьь 
Бул соғыста өзінің тәуелсіздігін касыктай каны калғанша 
қорғауға даяр турған халык букарасы ерлік көрсетті.

Жана техникаға сүйенген голланд әскерлері тас жолдар- 
дың және темір жолдардың бойымен бөгетсіз, алға л<ылжып, 
республика территориясына еніп кетуіне карамастан, жакын 
территориялардың өзін де бакылауына каратып ала алмады. 
Голландыктардың тылында партизан соғысы өрістеп, улғая 
берді және республиканын, байырғы әскерлерінің қыймылдары 
дамый түсті.

Голланд империалистері душар еткен' соғыс Индонезия 
халкының барлык күшін республикалық үкіметтін, төңірегіне 
топтастырды. Президент Сукарно елді баскару ісіне ІІІари- 
фуддиннің коалициялык үлкен кабинетін шакыруға мәжбүр 
болды, соғыс кезінде бул кабинеттегі маңызды кызмет орын- 
іары солшыл блок партияларының қолында еді. Соңынан
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компартиямен біріккен социалистердің солшыл канатыньщ кө- 
•семі Шарифуддин премьер және сонымен ікатар корғану ми
нистр! болды, вице-премьер жумысшылар партиясының көсемі 
Сатиаджит болды, бул кабинетке бірінші рет компартияның 
уәкілі де кірді. Бірақ республикалық үкіметке катысудан бас- 
тарту жөнінде компартияның кате бағыт устауынан кабинет- 
тің коммунстік мүшесі социалистах партияның тізімі бойынша 
етіп, кабинеттің жай кызмет орнында калып койды.

Индонезияда халықтык демократия үшін букараның күрес 
жүргізу жағдайлары Орталық және Оңтүстік-Шығыс Европа 
халыктарының күрес жүргізу жағдайларынан да, сонымен бір- 
ге Қытайдағы және тіпті Индо-Кытайдағы халыктық демо
кратия үшін күрее жүргізу жағдайларынан мүлде өзгеше 
■болды.

Индонезияда бақайшағына дейін каруланған империалис- 
тіік агрессорларға карсы күресу міндеті — тек өз күшіне сену- 
ге тиісті болған, республика алдында турған міндет болды. 
Империализмге -карсы мейлінше кең майдан курып, күрес жүр. 
гізу міндетін жүзеге асыруда Индонезия компартиясының Қы- 
тай пролетариата мен оның компартиясындағыдай мол тәжри- 
бе және дәстүр болған жоқ. Тәуелсіздік жарияланғаннан кейін 
пайда болған антиимпериалистік біртугас майданды кайткен 
күнде де сақтауға тырыса отырып, Индонезия компартиясы 
империализмге карсы бул майданда жетекші орын алу үшін 
дәйекті түрде күресу мүмкіншілігін дурыстап пайдалана ал- 
мады. Бул жағдай жас Индонезия республикасынық азған- 
тай тарихы бойында байқалып отырды. Коммунистік партия 
және онымен байланысты социалистік блоктіц партиялары 
реопубликалык лагерьдегі, ымырашылдык бағыт устаған, бай 
тап уәкілдерінің республнканы касакана итермелеген ымы
рашылдык жолдан жігін ашып кете алмады және өз алдына 
дербес бағыт устамады. Партия армияға шешуші ықпал жүр- 
гізу үшін күреспеді, Сукарноның «экстремистерге» карсы кү- 
ресін әшкерелемеді.

Солшыл блоктың партиялары букара алдында импермалис- 
тердің кулык-сумдығын дәйекті түрде әшкерелеп отырмады 
және, өзгені былай койғанда, тіпті Ренвиль келісімі (бул келі- 
сім жөнінде, алда 172 — 176 беттерде айтылады) жөніиде ө_з- 
дерінің көзкарасын бірден ашып айтпады. Парламентте бул 
келісімді колдау және, ол олма, бул келісімге кол коярда сол
шыл блоктың уәкілдерінің тікелей қатысуы республикалық 
лагерьде буржуазиялык элементтердің жетекшілігін сақтауды 
объективті түрде женілдете түсті.
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Күштердіқ ахиқат ара-катна-оы республиканы империа
листа мемлекеттер жөнінде бултақка түсуге итермеледі. Бел- 
гілі бір уакыжа дейін бул бултак әлі де болсын экономика- 
лык және саяси тәуелсіздіктен бастарту деген магна берген 
ЖОҚ. Республика үкіметі шетелдерге Индонезияда капитал 
жумсауына кепілдік бере отырып, Нидерланд Индиясы отар- 
шыл үкіметінін, жапон басқыншылығына дейінгі қарызын мой- 
ындап, Индонезияның жер байлыктарын өңдеу ісіне қатнасу 
жөнінде шетел капитальгаа болашакта қандай мүмкіндік туа- 
тынын суреттей келіп 1945 жылғы 1 ноябрьдегі саяси манифес- 
тінде: «Елдің игілігі үшін қажетті деп танылған, бул меншікті 
(шетелдіктер меншігін) әділ ақыға бола сактау правосын біз 
билігімізде калдырамыз» деп жазды.

Лингаджат келісімінің 14-пункті шетелдіктерге олардың 
кәсіпорындарын қайтарып беруді растады. Муны республика 
өзініқ тәуелсіздігін танығандык үшін төленген қун және бей- 
біт тыныс длуды каімтамасыз етуге мүмкіндік беретін база деп 
карады.

Республика зандарына бағынамыз деп ресми түрде келіс- 
кен шетел иемденушілері немесе олардың басқарушыларының 
бірсыпырасы республика территориясында өздерінің кәсіпорын- 
дарын тікелей басқаруға мүмкіншілік алды. Үкімет Ренвиль 
келісіміне кол койылмай турып-ақ Суматрада мунай шығару 
мүмкіншілігі жөнінде мунай компанияларымен келісті, олар- 
ды бул кәсіпорындарында Индонезия жумысшыларымен кол- 
лективтік шарт жасауға міндеттеді. Үкіметтің бул бағытын 
барлық саяси партиялар мен жумысшы уйымдары макулдады. 
Кәсіподактардың Ортальгқ уйымының (СОБСИ) басшылары, 
егер шетелдіктер республиканың тәуелсіздігін және оның заң- 
дарын таныйтын болса, республикада шетелдік кәсіпорында- 
рының біркалыпты жумыс істеуіне жауапкершілікті өз мой- 
нына алуға жумысшылар әзір деп бірнеше рет атап көрсет- 
ті. Үштік комиссияға жолдаған үндеуінде СОБСИ былай деп 
жазды: «Экономика саласьшда СОБСИ бурынғысынша шетел 
мүдделері жайындағы 1945 жылғы республикалык деклара- 
цияны колдайды. Декларация жумысшыларды канамайды, 
пайда келтіру мәселесін шешеді».

Республика үкіметі, экономиканың «турмысқа қажетті са- 
лаларын» — темір жолды, ирригацияны, коғам пайдаланатын 
кәсіпорындарын мемлекет колына алып, сырткы саудаға мо
нополия орнатса, шетелдіктерді жумысшы занддрын және рес- 
публиканың басқа зақдарын орындауға міндеттесе, шетел ка- 
питалынық әрекетін Индонезия реттей алатын болады және-
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улт экономикасын дамыту мақсаты үшін шетел ақша корын 
пайдалануға болады деп есептеді. Социалистік блок партия- 
лары парламенттіқ 5-сессиясында өздерінің төрт жылдық жос- 
парын усынғанының артынан, 1947 жылғы жасалған онжыл- 
дыіқ экономикалық жоспар Индонезия экономикасын кайта ку
ру және шетел капиталымен карым-қатнас жөнінде республи- 
каның жобаларынан аздаған мағлумат бере алады.

Шарифуддиннің коалициялық кабинетіндегі экономика ми
нистр! және улт партиясының ресми көсемі доктор Аднан Га- 
ни 1947 жылы июнь айында республиканын. экономикалык 
жоспарларының мәнін былайша сыпаттады:

1. Мемлекетке карайтын қоғамдык кәсіпорындары, өнер- 
кәсіп орындары мен плантациялар өзінен өзі республиканьщ 
қолына көшеді.

2. Жеке иемденушілерге қарайтын коғамдык сыпаттағы 
және турмыска кажетті маңызы бар кәсіп орындары куны тө- 
ленгеннен кейін (қунын шығарғаннан кейін) национализация- 
ланады.

3. Жапондықтардың мүліктері соғыс репарациясы ретінде 
конфискеленеді.

4. Шетелдік кәсіпорындары келісім жасалғаннан кейін 
олардың тиісті иелеріне қайтарылып беріледі: «Алайда, — деп 
мәлімдеді Гани, — меншікті кайтарудың көлемі мен карқыны 
Индонезия территориясынан Голландия әскерлерін тайдыру- 
дын, көлемі мен қаркынына тікелей байланысты болады».

Ганидын, сөзі бойынша, қайта куру жоспары «Конститу- 
ііияның 33-статьясына сәйкес белсенділікті күшейту» макса- 
тын көздеді.

Онжылдык жоспар мынадай мақсаттар қойды:
А. Моральдык, интеллектуальдык және физикалык тірші- 

лік дәрежесін жоғарылату, ол үшін:
1. еқбек акы минимумын л<оғарылату;
2. денсаулык, пен тазалық жағдайларын л^аксарту;
3. сауатсыздықты жойып, оку-ағарту ісін кеңейту және 

жақсарту;
4. шаруалар мен жумысшылардың кооперативтік бірлестік. 

терін уйымдастыру;
5. шаруалар мен жумысшыларды қорғау үшін әлеуметтік 

және аграрлык зан шығаруды жүзеге асыру;
6. индустрияландыру, бірак «ауыл шаруашылығымен бай

ланысты» индустрияландыру;
Б. Товарлы «әсіп орындарынын, өнімділігін арттыру, ол 

үшін:
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1. мемлекеттік кредит жолымен жэне ауылшаруашылык. 
өнімдерін сату жолымен сатып алушылық 'Қабілетін жоғары- 
лату;

2. шағын сомалардан мөмлекеттік қаржы бөлу ардылы го
ризонтальны12 деревня өнеркәсібі ретінде ауылшаруашылык. 
өнеркәсібінің негізгі салаларын жасау;

3. мемлекеттік каржы бөлу негізінде өнеркәсіптің верти- 
кальді13 сыртқа зат шығаратын салаларын жасау;

4. мемлекеттік коғамдык кәсіп орындарын көбейту;
5. мемлекеттік іқаржы белу аріқылы каботаж кеме жол іқа- 

тынасын жасау;
6. теңіз жол қатнасын қандайда бір елдід монополиза- 

циялауына тыйым салу;
7. халық көп көшіп келген жерлерден халды аз жерлерге 

қайта көшіру;
8. оқу-ағарту, финанс, акша айналымы, банк ісі, экономи

ка, ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп, транспорт, коғамдык жу- 
мыстар және армия істері бойынша шетел эксперттерін та- 
ғайындау;

В. Ішкі муктаждарға керөкті импорт заттарға экспорт 
өнімдерін халыкаралық айырбас ісін улғайту. Ешбір шет ел- 
ге импорт және экспорт монополиясы берілмейді. Бул сауда- 
ны мемлекет өзі реттеп, бакылайды.

Г. Экономикалкқ жоспар жасау, ол үшін:
1) қоғамдыіК мәні бар кәсіпорындарын мемлекет монопо- 

лиясына алу;
2) мемлекеттік және жеке меншікті (шетелдік және улт 

капиталы) капиталмен аралас компания жасау;
3) мемлекеттік және жеке меншікті капиталдын, қатысуы- 

мен кооперативтік кәсіп орындарын жасау;
4. шаруалардың, жумысшылар мен саудагерлердің коопе

ратив уйымдарын куру;
5. улттык және шетел меншіктерін қатыстыратын жеке 

меншікті кәсіп орындары;
6) улттык заем;
7) шетелдік заем;
8) шаруалар мен жумысшылардын, таптық санасын кө-

теру.

12 Бул арада жергілікті халық муктажын өтеу үшін ауыл шаруашылы- 
ғы шикізаттарын өндеу жөніндегі өндірістерді территориялық аудан прин- 
дипі бойынша біріктіру айтылып отыр.

13 Бір орталыктан басқарылатын жалпы мемлекеттік бірлестік уйым- 
дастыру ойластырылған еді.
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Бізге белгілі осы жалпы калпының өзінде бул жоспардын. 
ақаулары бірден көзге түседі. Индонезиядағы орасан зор мүм- 
кіншіліктерге карамастан елді шын мәнісінде индустрияланды. 
рудан бастарту, шетелдіктердің енуіне кең жол ашумен ка
тар, тіпті ресми түрде тәуелсіз республиканын өзін монополис- 
тік шетел капиталына бағындыру каупын тудырды. Еңбекші- 
лердің материалдық турмыс күйін жаксар.ту жөніндегі белгі- 
ленген алуан түрлі шараларға карамастан, жоспар жерді кай- 
та бөлу жолымен аграр мәселесін шешуге шын мәнісінде еш- 
бір талап істемеді. Шетелдіктердің меншігін тану және бура- 
тана феодалдар мен помещиктердің ірі жер меншігіне кандай 
да болсын кол суғудан бастарту республиканын аграрлык мә- 
селе жөніндегі барлык шараларын шаруаларға кредит беру, 
кооперативтер уйымдастыру, және халкы жиі аудандардан ха. 
лыікты көшіру деген секілділермен тындыруға әкеп сокты. Рес
публиканын аграрлык жобаларының былайша шектелуіне екі 
түрлі себеп бар еді. Республика басшыларының буржуазиялық 
және усак буржуазиялык бөлігінің таптык табиғаты аграр мә- 
селесін революциялык жолмен шешу міндетін алға коюға 
мүмкіншілік бермеді. Сонымен бірге, тәуелсіздікті колға алу 
міндегтері және бул күреске тек жергілікті помещиктердің жә. 
не кулактардың ғана емес, сонымен бірге Яваның феодалда- 
рының біразының атсалысуы (Джокджакартаның султаны тіп- 
ті портфельсіз министр ретінде республика кабинетіне кірген 
еді) конфискация лоне жерді бөлісу лоніндегі мәселеге өте 
сақтыкпен карауға мәжбүр етті.

Бул экономикалык жоспардың кемшіліктері бола турса 
да, шетел империалистеріне карсы улттың экономикалык тәу- 
елсіздігін корғау л^өнінде лоне халыктың калың көпшілігінің 
халін локсарту жөнінде Шарифуддиннің коалициялық үкіме- 
тінің ол жоспарды пайдалануына болатын еді.

Жаңадан агрессия әрекетін бастаған Голландия империа- 
листерімен келіссөздер жүргізіліп жаткан уакытта, Шарпфуд- 
дин үкіметі усақ шаруаларға 20 миллион кредит бөлу жөнін- 
де заң шығарды. Жумысшылардың турмыс жағдайын жаксар- 
ту женіндіе зор шаралар колданылды, сауаттылык дзрелсесін 
көтеруге Явада ғана емес, сонымен бірге Суматрада да көп 
күш жумсалды. Социалистік блоктың партиялары және еңал- 
дымен коммунистер букараға са'’си тәрбие беру ісіне, саяси 
мектептер уйымдастыруға, марксистік университеттер, кыска 
мерзімді курстар ашуға және тағы баска істерге ерекше назар 
аударды. Голландияның коммунистік газеті «Де Ваархейдтың» 
тілшісі 1947 жылы жазда Явада жергілікті баокару орында-
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рын уйымдастыру жөнінде, сайланып қойылған оелолық және 
аудандық өкімет орындарының уәкілдері араеындағы саясв 
жумыстар туралы қызықты мәліметтер хабарлады.

РЕНВИЛЬ КЕЛІСІМІ ЖӘНЕ ОНЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

Империалистер 1947 жылы июльде Индонезия халқына ки- 
ліктірген кырғын соғыс Шарифуддинніқ коалициялық каби-не- 
тінің халық көпшілігінің мүдделерін қорғау жолындағы шара- 
ларының жүзеге асырылуына едәуір бөгет жасады және рес- 
публикалық лагерьдегі бай таптар бул шараларға қарсылы- 
ғьгн нүшейте түсті. Республика осындай ауыр жағдайға тап 
болған кезде үкімет барлыіқ күш, жігерін отан қорғау ісіне 
жумсауға тиісті болды. Шаруаларға арналған 20 миллион кре. 
диттің тек 2 миллионы жумсалып, іқалғаны соғыс қажетіне 
берілді.

Үкімет халық буқарасын кыйыншылыада төзе білуге ша- 
қырды, халық та ең керекті кажеттерінен бастартып, жан- 
қыярлыкпеи тәуелсіздікті корғауға атсалысты. Голландия бақы. 
лауында болған, әсіресе голландьгқтар басып алған аудандар- 
дың көрген күні және бул аудандарда 1947 жылдың жазында 
болған қырғын террор Голландиянын, отаршыл үстемдігі қай- 
та орнайтын болса индонезиялықтар қандай күйге түсетіндігі- 
не айкын дәлелі еді.

Ауыр жағдайға киліккен республика Біріккен Улттар Уйы- 
мы араға түсер деп зор үміт күткен еді. Алайда Қауыпсыздык. 
Советінде Индонезия проблемасы талқыланған кезде отар
шыл елдер Индонезияда Голландия империализмініқ отарлык, 
үстемдігінің кайта орнатылуын қалайда жеңілдетуді көздегені 
мәлім болды. Индонезия халкының төл мүдделерін корғауға 
белсене араласкан Совет Одағы уәкілдерінің Біріккен Улттар 
Уйымындағы табанды және прннцппті күресі империалистік ел. 
дер мен олардың нтаршыларының аласурған қарсылығына 
кездесті.

Голланд әскерлерін шабуылға дейінгі турған шебіне дереу 
қайтару туралы совет уәкілдерінің усынысын кабылдамай 
тастау, Голландия мен Индонезняның карым-қатнасын рет- 
теу жөніндегі мәселені Біріккен Улттар Уйымы атынан әрекет 
етуші, бірак Қауыпсыздық Советінің бакылауына кірмейтін 
Үштіғ Комиссиясына арта салып, Қауыпсыздық Советінің ролін 
бағаламау міне осының бәрі империалистік елдердід және 
олардың итаршыларының позициясын көрсетіп берді.
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Республика уәкілдері, жекелеп алғанда Шарир, біріккен 
'Улттар Уйымында Индонезия проблемасын реттеудегі өздері- 
ніцалғашкы талаптарын қорғамағандығы былайтурсын, қай- 
та отаршыл елдер еріксіз әкеп усынған тәртіпті түгелінен ка- 
былдады. Республиканыц Үштік Комиссиясына Австралияны 
•өзінің уәкілі етіп таңдап алуы Голландия империализміне бө- 
тен елді, сырттай карағанда дос елді және Голландия үстем- 
дігін қайта орнатуды тілемейтін елді карсы кою талабын ғана 
емес, республиканыц буржуазияшыл элементтерінің және оң- 
шыл социалист Шарирдың капиталистік елдерді араға түсіру- 
ге бағдар устайтындығын көрсетті.

Біріккен Улттар Уйымында совет уәкілдері жеткілікті сы- 
нап әшкерелеген Үштік комиссиясынын, 'Кызметіне токталып 
жатудың кажеті жоқ. Комиссияның қызметі империалистердің, 
еңалдымен американ империализмінің қулық-сумдықтарын 
бүркемелейтін бүркеніш кана болды.

Қомиссиянын. председателі американды-к Грехэм комиссия- 
ньщ қызметін Индонезияға Амернканың ықпалын екі түрлі 
әдіспен нығайту үшін пайдаланды. Бір жағынан, Американың 
араға түсуі Голландиянын, Индонезиядағы мүдделерін камта- 
масыз етумен катар, Американың голландиялық итаршылары 
бакылайтын аудандарда американ экспансиясы үшін керекті 
жағдай жасады. Екіншіден, республиканыц әлсіреуі американ 
империалистеріне республиканыц басшылары арасындағы ке- 
лісімпаз, кубылмалы элементтерімен ауызбірлік жасау аркы- 
лы, Голландияны шет кақпай калдырып, соғыс жзне эконо- 
микалық жағынан дәрменсіз калған республиканы американ 
империализмінің бағынышты куралына айналдыруға мүмкін- 
дік болды. Ең акырында,— бул американ империализмінің ең 
басты мақсаттарының бірі — «қайырымды қызмет көрсету» ар. 
кылы олар отар халықтарының азаттық козғалысының бір бө- 
лігі Индонезияның улт-азаттык козғалысын басып-жаныштау- 
ды жеңілдетуді көздеді.

Өз мақсаттарына жету үшін американ империализм! ал- 
уан түрлі әдіс колданды, олар, Голландняның өз өкімет билігін 
қайта орнатуынан ғана емес, сонымен катар солшыл блоктын 
халық букарасы ішіндегі ыкпалының күн санап өсуінен де 
кор'катын республика лагеріндегі бай таптардың реакциялык 
элементтерімен тікелей ауыз жаласып, келісім жасайтын бол- 
са, әрі американ «көмегі» дегенмен Голландиядан корғау де
ген уәделерімен сез жүзіндегі даурыкпа әдістерді колданатын 
болды. Республика лагеріндегі буржуазиялык элементтер гол- 
ландықтардан жеңілдіік алу үшін бурынғысынша нмпериалис-
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тер арасындағы кайшыльгқтарды пайдаланамыз деп дэмелен- 
ген болса, енді Голландия агрессиясынын етек алуы жэне- 
тап күштерінің жіктелуі жағдайында АҚШ өз максатына оп- 
-оңай жететін болды. Американның айласына сөзсіз жеңілдік 
«елтірген бір жағдай мынау болды: Голландия уш ғасыр бойы- 
үстемдік жүргізіп, оның реакциясы кағаз жүзінде қабылдағав 
шарттарын да орындамай опасыздык, жасағандығы америка 
империализм! тарапынан төнген кауып голландыктардың қау- 
пынан титтей де кем емес екенін Индонезия халқына аңғарт- 
пай койды.

Революциялык лагерьдің «өптеген уәкілдеріне Голландия 
үстемдігінің Индонезияға кайта орнау мүмкіндігі әлі де болса 
ен, күшті кауып болып көрінді.

Азғырумен, өзі таңған келісімнің алдамшы сырымен және 
тікелей коркытумен атышулы Ренвиль келісіміне республика, 
делегаттарынын колын ікойғызбак, болған Грехэм, улт партия- 
сының және масджумидің оңшыл көсемдерімен келіссөз жүр- 
гізу әрекетінде болды. Бурыннан Америка жағына карай бағ- 
дар жасайтын Агус Салим, Сукиман, Шарир сыяікты көсөмдер 
жаңа жағдайда американ империализмінің тікелей агентіне ай. 
налып кетті. Акырында, 1948 жылы январьда американ кораб- 
лі «Ренвильдің» үстінде кол қойылатын келісім бойынша ке- 
ліссөздер жүргізіліп жаткан узақ уақыттың бойында Жапо- 
ниядан Индонезияға көптеген индонезиялыіқ студенттер келіто 
жатты, буларды бір кезде жапондыктар алып кеткен және 
Жапония бас игеннен кейін Макартур пайдаланған болатын. 
Осы жапон-американ агенттері ар:қылы да Американы жактау 
жөнінде күшті насихат жүргізілумен болды.

Американ империализм! үшін және оның республика үкіме- 
тіндегі агентурасы үшін Ренвиль келісіміне коалициялық Ша- 
рифуддин кабинетінің кол коюының маңызы өте күшті болды, 
өйткені депутаттардық 50 проценті солшыл блокқа карайтын 
болғандыктан, келісімді парламенттен өткізіп алуға ол көп 
жеңілдік келтіретін еді.

Солшыл блоктің партиялары американ империализмінің 
кулық-сумдығын дер кезінде әшкерелей алмады. Ренвиль ке- 
лісіміне қол койылуына, тіпті оның тиімсіздігі журттың бәріне 
аяң болса да, компартия да және онымөн байланысты солшыл 
партиялар да наразылыіқ білдірмеді. Бул компартия басшыла- 
рының саяси тәжрибесінің аздығын және солшыл блок пар- 
тияларында усаіқ буржуазиялык ыкпалдың басымдылығын 
көрсетті.

Ренвиль келісімі, ресми жағынан Лилгаджат келіоімі
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негізінде жасалғандай болғанымен, голландыктар басып 
алған пункттерді бір-бірімен косатын, бірақ голландыктар 
жаулап алған территорияға сай келмейтін Суматрадағы және 
Явадағы Фан Моок линиясьгна дейінгі орасан зор және өте- 
мөте маңызды территориядан айрылған республикаға өте ка
тал соққы болып тиді. Ол олма, республика «Фан Моок ли- 
ниясының» арғы бетінен өз әскерлерін кайтарып алмақшы 
болып келісті, сөйтіп бул территорияларды және олардың 
халықтарын голланд баскыншыларының кіріптарлығына' 
берді. Республика «Индонезияның уакытша үкіметіне» кіруге 
келісті, голландыктар бул үкіметті тутасынан Голландия 
бақылауына бағынған колжаулық органға айналдырмақшы 
еді.

Егер Лингаджат келісіміне кол койылуын және оны ха- 
лыктық колдауын уакытша тыныс ала туруға уақыт уту 
және республиканы іс жүзінде тану, деп карауға тура келсе, 
Ренвиль келісімін .макулдау халыктык-демократиялық күштері. 
нің іқатесі және республикалык үкімет ішіндегі буржуазия- 
лык элементтерінің ашык түрде опасыздык жасауының басы 
болғандығын мойындау кажет.

Шынында Ренвиль келісімі және одан соң іле-шала рес
публика үкіметінде өзгерістердің болуы Индонезия республи- 
касының тәуелсіздік жолындағы күресінің жаңа кезеңі еді. 
Бул кезендегі негізгі жаңалық республикаға катысып, және 
тәуелсіздік жолындағы күреске атсалыскан бай таптарының 
империализм алдында тізе бүгу жолына түскендігі болды. 
Бул жөнде Индонезия коммунистері дер кезінде қортынды 
шығара алмады, сөйтіп бул жағдай олардың халық күштерін 
біріктіру жолында күрес жүргізуіне және буржуазиялық- 
помещиктік элементтерді әшкерелеуіне бөгет жасады, ал 
бул элементтер халык арасында өздерінің ыкпалын сактауға 
мүмкіндік алды, муны империализм күштері де пайда- 
ланды.

Американың колдауына арка тіреген оншыл элементтер, 
Ренвиль келісіміне кол қойылысымен, халықтық-демократия- 
лық күштерге Карсы шабуылға шыкты. Президент Сукарно 
1948 жылы март айында Шарифуддиннің коалициялық каби
нет! орнына Хатта бастаған президент кабинетін койды. Бул 
кабинетте масджуми партиясы мен улт партиясынын оишыл 
қайраткерлері басым орын алды, олардың Американы жақ- 
тайтын көзкарастары ертеден белгілі еді. Хатта өзінің каби
нет! коалициялык кабинет жүргізген саясаттан айнымайтын- 
дығын айтып сендірмекші болғанымен, оның кабинетінің
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шын бағыты өте тез аныкталды. Онық сьгрткы саясаты АҚШ- 
ка карайласу болса, ішкі саясаты, тіпті Голландия агреосия- 
сына карсы күресудің ауыр жағдайының 'өзінде де жүзеге 
асыруға мүмкіншілігі болған, халық мүддесіне арналған 
экономикалық шаралардың өзіне бөгет жасау және рес- 
публиканың халықтык-революцияшыл уйымдарыиа шабуыл 
әзірлеу болды.

Американ империализмінің агентурасына айналып бара 
жатқан буржуазиялык элементтердің айласы коммунистік 
партияның басшыларына және онымен байланысты револю- 
циялык партияларға анық бола бастаса да, олар республика 
үкіметінің бул бағытынан іргесін аулаққа сала білмеді. Уа- 
қытша парламенттің мәжлістерінде солшыл қанаттың уәкіл- 
дері аузынан батыл сын айтылып, Шарифуддиннің басшылы- 
ғымен коалициялық кабинет куру талабы койылып жатты, 
бірақ Хатта кабинетінің саясаты буқараға жете түсіндіріл- 
меді. Оқшыл көсемдермен бірлесе отырып, біртутас майдан- 
ды кайткен күнде де сақтауға тырысушылық, бул қате ба- 
ғыттың негізгі еебебі болды. Голландия реакциясы Ренвиль 
келісіміне риза болып қойған жоқ, ол жана шабуылға әзір- 
ленді — тыңнан қарулы күштер әкеліп, келісімді көріне көз- 
ғе буза берді және Индонезиянық голландыктар билейтін 
уақытша үкіметіне кіргізу деген сылтаумен республиканы 
бір жолата тізе бүктіруге тырысып бақты, осының бәрі 
Индонезиядағы саясм жағдайдың шиеленісе түсуіне әкеп 
соқты.

Ренвиль келісіміне қол қойылуы Индонезияны бөлшектеу 
жөніндегі және колжаулық «мемлекеттер» жасау жөніндегі 
Голландияның айла-тәсілдерін тоқтатқан жоқ. Ренвиль келі- 
сіміне кол койылған күннің ертеқінде голландыктар Лингад- 
жат келісімін ғана емес, сол сыякты Ренвиль келісімін де 
көріне көзге бузып, Мадурда «плебисцит» жүргізді. Осыдан 
кейін Шығыр Яванық «дербес» мемлекеті курылды. Голлан- 
дияныц кару күшімен үкімет басына койылған қолжаулыктар 
өздерініқ опасыздык әрекеттерін оп-оңай аткаратын болып 
алды, өйткені Хаттаның үкіметі «халыкаралык, байкаушылар- 
дың» бакылауымен Голландия агріессорлары оккупацияла- 
ған территориядан, өздерінің барлык әскерлерін шығарып 
әкетуге асыкты, сөйтіп халык буқарасының оккупанттарға 
карсыласу әрекегіне сөзсіз зыян келтірді. Сонымен үкіметтің 
бул байырғы күштерді демобилизациялауға немесе оларды 
Суматраға жіберуге асығуы назар аударуға турарлык еді.
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ХАТТА ҮКІМЕТІНІҢ ОПАСЫЗДЫҚ САЯСАТЫ

Хатга үкіметі АКШ-нен келісімге мелуге уйғарып және Ин
донезия халқының мүдделерін Американың монополистік ка- 
питалына сатып, Голландия империализмінің озбыр кыспағы- 
на формальды түрде карсылық білдірген болды. Ол Индонезня- 
ның уақытша қолжаулық үкіметі қурамына кіруден бастар- 
тып, қолжаулық жаңа мемлекеттерді куруға наразылык. біл- 
дірді. Индонезияның халық букараеы Голландия империализ- 
мін әлі де болса ең басты душпан және басты кауып, деп 
есептегендіктен, Хатта үкіметінің бул саясаты буқара алдында 
оны тәуелсіздік жолындағы күрескер етіп көрсетіп, оның аб- 
ройынық сақталуына және халық уйымдарын талқандауға 
әзірлік жүргізуіне мүмкіндік берді. Хатта үкіметінің АКШ- 
пен келісу саясатын әшкерелемеген коммунистік партияның 
және онымен байланысты солшыл партиялардың кате саясаты 
және Хатта үкіметінің халыктын, қалың буқарасының колда- 
уынан бас тартуы өте колайсыз жағдайға әкеп сокты.

Республикалық лағерьдіқ жіктелуі улт партиясы мен мас- 
джуми партиясындағы буржуазияшыл басшылардың амери- 
кан агентурасына айналуына себеп болды, сонымен қабат со- 
циалистік партияға да әсерін тигізді. Султан Шарнр АҚШ- 
тан қайтып келісімен және Индия буржуазиясынық көсемі 
Джавахарлал Нерумен узақ келіссөз жүргізгеннен кейін, рес- 
публикалық лагерьдіқ оңшыл көсемдерімен көріне көзге жа- 
қындаса түсті. Ол социалистік партияны жікке бөліп, өзініқ 
оңшыл социалистік партиясын курды. Оның декларациялары 
аралық «үшінші күш» болуға дәмесі бар екенін білдірді. 
Шарирдің өзінің және оныц партиясының будан арғы бета- 
лысы отар елдерде «үшінші күш» болуға дәмеленген оңшыл 
социалистердің, ССРО баетаған демократиялық лагерьге кар- 
сы күрес жүргізетін, реакциялық лагерьдін, жетекшілеріне ай- 
палғанын толық дәлелдеді.

Шарирдің соңынан ергендер шамалы болдьт; социалистік 
партияның көпшілігі, коммунпстермен одак жасауды тілейті- 
ніи көрсетіп, Амир Шарифуддин бастаған революцияшыл бас- 
шылыққа адал болып қалды.

Хатта үкіметініқ ултқа қарсы бағытталған саясаты, оны 
реакцияшыл элементтер Голландия империалистеріне табан- 
ды қаррылық білдіру саясаты деп көроетуге тырысып бақса 
да, республиканың мүддесін АҚШ-тың монополист капита- 
лына толык бағындыруды көздеген саясат еді. Біздің колы- 
мыздағы шамалы мәліметтерге карағанда, 1948 жылдын, бой- 
lv>— 960



178 А. / 1. / ’ у 6 е / /

ында республиканың ең маңызды салаларын Америка капи- 
талыньщ колына беру жөнінде Хатта үкіметінін тым аскактап 
кеткендігін байкауға болады.

Хатта үкіметімен жасасқан келісім бойынша американ 
фирмасы Фокстын, аса жегісіп калғандығы жөнінде шетел 
баспасөздерінде хабарланған болатын. Осыған байланысты 
ағылшын жетілік баспасы «Уорд Ньюс энд вьюс» былай деп 
жазды: «Хатта және онық достары, Индонезия буржуазия- 
сының уәкілдері республиканы мемлекеттік департаменттің 
мүдделеріне бағындыруға тырысты... Республиканын, АҚШ- 
тағы уәкілі былай деп мәлімдеді: республика Американын, бір 
фирмасымен келісім жасасты, бул келісім бойынша фирма 
Индонезия үкіметінің бүкіл сыртқы саудасын жүргізуге тиіс- 
ті». «Уорд Ньюс-тің» мәлімдеуі бойынша ресми емес мәлімет- 
тер бул корпорация 15 жыл бойына республиканың мемле- 
кеттік сыртқы сауда саласында монополияға ие болатынды- 
ғын көрсетті. АҚШ-ка 500 миллион долларлык заказдар бері- 
ліп үлгірпен еді. Хатта қарызға қаржы алу жөнінде келіосөз 
жүргізу үшін өзінің финанс министрін АКШ-ка жіберді, ка- 
рызды төлеу ретінде соғыс өнеркәсібі үшін АҚШ-қа кажетті 
шикізат қорлары усынылды.

Американын. монополияларымен жасырын келісім жаса- 
ғанда, Хатта үкіметі муны Голландия агрвсоиясынаін «корғану» 
деп укты және езінің жаңа қамқоршысына сеніп жүріп, бо- 
лашақта кең көлемде кайта өршитін голландыктардың отар 
соғысының каупына қарсы шараларды осалдатып алды. Хатта 
үкімегі өзінін ултка қарсы бағытталған саясатын Голландия 
империализмініқ алдында толық тізе бүгуден бас тартумен 
бүркемелемек болды. Хатта үкіметі голландыктар курастыр- 
ған Индонезияның уақытша үкіметі қурамына, Голландияның 
шарттары бойынша, кіруден бас тартты, ал бул уақытша үкі- 
мет дегенді Голландия өкімет орындарының жане үкімет ішін- 
дегі басым Голландия қуыршақтарының алдында республика 
уәкілдерін дәрменсіздікке ушыратуды көздеп, голландықтар 
ойлап шығарған болатын. Сукарно мен Хатта колжаулык 
мемлекеттердің қуралуына «наразылық» білдіріп жатты, алай- 
да олар голланд империалистерінің жаңа шабуылына тойта- 
рыс беруге халықты әзірлеген жоқ.

Хатта үкімегінің ултка қарсы, халыкка қареы бағытталған 
саясаты Индонезия халқының санасы оянған жағының нара- 
зылығын тудырмай коймады. Оңшылдардың шабуылына қар- 
сы халықтық-демократиялық майдан ез күшін топтай түсумен 
жауап берді. Социалистік блок партиялары өз-ара жақында-
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са түсті. 1948 жылы сентябрь айында социалистах партия мен 
жумысшы партиясын коммунистік паіртиямен косып, бірыкғай 
коммунистах партия куру жөнінде келісім болды. Киммунис- 
тік партияға жастардық коммунистах одағы топтала түсті. 
Халық демократиясы майданының бастаушыларь; ретінде 
коммунистер Хатта үкіметінің саясатын әшкерелей бастады. 
Үкімет, американ камкоршыларынын, дем беруімен, халыктык 
демократиялық уйымдарына карсы полиция күшін колданып 
арандату әрекетіне кірісті. Астанадағы революцияшыл пар- 
тиялардың үйлөріне баосалып тінту жүргізіле бастады, Хат
та үкіметі сенбеген әскери бөлімдердің қаруы тартып алынды. 
Сонау 1946 жылы тутқындалған троцкистер босатылып, олар 
1948 жылы Суракартте және баска да орталык кала- 
ларда демократиялык күштерге карсы арандату шайкастарын 
уйымдастыруға пайдаланылды. Американ кожаларыиың нус- 
кауына сүйеніп Хатта үкіметінің халық демократиясы партия- 
ларын канға бояуға, жаныштауға әзірлік жүргізіп жаткан- 
дығы белгілі болды.

Американ империалистері Индонезияның ресурстарын мар- 
шалданған Голландия аркылы пайдалануды да, «тәуелсіз» 
Индонезия республикасы жөнінде дербес айла-тәсіл колдану- 
ды да ойластырды. Олардың бул максаттарының жүзеге асуы 
үшін халықтык-демократия лагерь талкандалып, республика- 
да оларға колайлы жағдай жасалуға тиісті еді. АҚШ өзінің 
«көмегін», әлсіреп калған және американ монополиясының 
кулак кесті кулына айналған буржуазиялык республикаға, 
оның өзінде де, отар тәртібін қайта орнатуды көздеген Гол- 
ландияға карсы буржуазиялык республикаға 'көмектесу ре- 
тінде ғана, «көмек» беруге әзір еді.

Американың «араға түсушілері» мен бакылаушылары Хат- 
таның демократиялык уйымдарға қарсы шабуылын әзірледі, 
бул уйымдарды талкандау Америкадан көмек алудық кажетті 
шарты еді.

Осындай жағдайда революцпмшыл партиялар, жастар уйы- 
мы — Пасиндоның басшылары және жумысшы бірлестіктері 
Хаттаның опасыз үкіметінен ашыктан-ашык кол үзді.

1948 жылы 16 сентябрьде Мадиунде Шарифуддпн баста- 
ған революцияшыл-халық үкіметі курылды, үкімет Голландн;і- 
ның және Американың империалистеріне карсы күресу үшін 
Индонезия халқын демократиялық негізде топтастыру прог- 
раммасын усынды. Халык букарасының мүдделеріне бола кең 
көлемді демократиялык, қайта куру шараларының программа-
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сы жарияланды. Мадиундегі халыктык-демократия үкіметі 
халықты Хатта тобын орнынан түсіруге шақырды.

Алайда Хаттаның және оның ниегтестерінің опасыз саяса- 
тын әшкерелеу жөнінде комыуиистік партия және онымен бай- 
ланысты солшол партиялар мен уйымдар буқара арасында жет- 
кілікті жумыс жүргізбей келгендігі, көтеріліс жаоау ісіне со
тые жағынан, уйымдастыру, саясн жағынан жеткілікті дайын- 
дык, болмауы өте қатерлі жағдайға киліктірді. Қөтеріліс бас- 
талған кезде революцнялык уйымдардың соның ішінде ком- 
мунистік партияның саяси бюросының кейбір мүшелері, көп- 
теген ібасшы іқызметкерлері Джокджакартте болатын. Хатта 
букара уйымдарыныд революцияшыл басшыларын және пар- 
ламенттің солшыл депутаттарын дереу тутқынға алды. Явада 
шығатып қытаіі газеті «Сштпо»ныц хабарыиа карағанда, Хат- 
таның халыққа карсы үкіметі 1948 жылы 10 ноябрьге дейін 
Индонезияның 25 мыңнан астам патріюгтарын туткыидаған. 
Басшылар мен актпвтіц бір қатарының тутқындалуымен буқа- 
раның революцияшыл уйымдары басшылықсыз калып қойды. 
Бул жағдай буржуазияшыл элементтерге, букаралык уйым- 
дардың біразын, соныц ішіпде кәсіподақтарын, жәие де 
революцияшыл депутаттарьшан айырылған парламентті пай- 
даланып, халық-демократиясы майданының арасына ірітхі 
салуға мүмкіндік тудырды. Хатта бастаған топ голланд уә- 
кілдерімен сөз жүртізудің токтатылуын, Голландия агрессия- 
сына қарсы қорғануға әзірліктің кажеттігін сылтауратып 
(шынында Хатта мен опың пікірлестері бул жөнде қам жеген 
емес), түрлі жала және даурыкпа сөздермен халык көпшілі- 
гінің арасына іріткі салды.

Хатта әскерлері өте қысқа мерзімнін, ішінде халық ерсуі- 
лін басып, ереуілге қатысушыларды жазалауға кірісті. Ереу- 
ілдің орталығы болған Мадиунды 11-ші күні сан жағынан 
әлде кайда басым Хаттанық әскерлері келіп алды. Хаттаның 
әскерлері баска аудандарда да табандылыкпен қарсыласқан 
халык отрядтарын женіп жүрді. Декабрьдіц басында Хатта 
үкіметі халық күресінің ең көрнекті басшыларын — Шари- 
фуддинді, Сарджоно, Сурипно, Сатиаджидті және тағы бас- 
каларын колға түсірді. Оларды коммунистік партияның саяси 
бюросының мүшесі Алимин және баска да күрескерлер ка- 
малған астанадағы түрмеге апарып жапты.

3 декабрьде Хаттаның уәкілі Сингапурдагы пресс конфе- 
ренцияда былай деп мактанды: «Мадиундеғі бүліншілікті бас- 
каннан бері карай және Шарифуддин, тағы басқалар туткын- 
ға алынғаннан бері республиқаның абройы бүкіл дүние жүзі
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алдында жоғарылай түсті. Бул буліншілікті басу аркасында 
республика ел ішіндегі тәртіпсіздікті жоя алатындығы жөні- 
нен Азиядағы бірден-бір ел болып көзге түсті».

Империалистік лагерьдің алдьгнда «абройының тағы да 
арта түсуіне» оеніп Хатта үкіметі халық көпшілігіне карсы 
күрес жүргізуде Қытайдың, Бирманың және баска елдердің 
империалистерге сатылған реакционерлерінің колы жетпеген 
жеңісін тойлап жатты. Бірақ, оньщ американ кожаларынан 
тиісті сыйлықтар аламыз деген дәмесі кандай сәтсіз болса, 
бул тойлаған жеқісі де сондай сәтсіз болып шыкты. Халық 
козғалысына қарсы күрес жүргізіп келген Сукарно республи- 
қасының ресми уәкілдері бул жөнде былай деді: «Хатта үкі- 
меті Индонезиядағы жанжалды басу үшін барған сайын 
АҚШ-тың көмегін көбірек іздейтін болады». Сырткы істер ми
нистр!, елдің демократиялық күштерімен байланысы бар, рес- 
публиканын шетелдегі барлық уәкілдерін еркінен айыруға 
асықты. Мундай пәле едалдымеп демократияшыл жастардың 
халыкаралық уйымындағы Индонезия жастарынық уәкіліне, 
республиканың бірнепіе Европа елдеріндегі ріесми уәкілдеріне 
және Ппагадағы хабартпы бюросының жетекшісі — Cvkiiomo- 
ға тап болды. Хаттапыц саясатын бағалай келіп, Сукиомо 
былай деп мәлімдеді: улт тәуелсіздігі жолындағы күрссті 
жоюды көздепен Хаттаның опасыздык саясатына халык көтс- 
рілісі өте орынды берілгсн жауап болып табылады.

АҚШ-тың «көмегіне» ссніп, Хатта Голландия уәкілдерінід 
усынған кезекті және барған сайын арсыздыққа карай бстал- 
ған талаптарын кабылдамай, тастап отырды. Істіц жайы осы- 
лай бола турса да, Голланд нмпсриалнстері республиканыи 
өз ішіндегі күресті алдағы шабуылдар үшін өте-мөте колайлы 
жағдай деп ессптеді. Голландия әскерлері мен индонсзиялык,- 
тардың арасындағы карулы шайқасулар жиілене бастады. 
Реоми хабарларға қарағанда, бір ғана жетініц ішінде, 1948 
жылы 24 ноябрьден 30 ноябрьге дейін 238 «жанжал» болтан.

Голландия тарапынан кантөгіс агрессняға әзірлік баста- 
лып, онын, лсүзеге асырылуы кезіндс американ нмпериалистс- 
рінің екі жүзділік саясаты бурынғыдан да айқындала түсті. 
Хатта тобының халық күрссі басылды, деген мақтаншак сөз- 
дсрі расталып, АҚШ-тыц буржуазиялық малайлары букіл 
бнлікті қолына алтапнап кеіііи, атышулы «пті жаксылык» ко- 
миссиясының бурынғы председатслі Грехэмнің орнына келгеи, 
Кохрен «қолға үйрснгеп» Хатта үкіметіне қарсы голландык- 
тардың кезекті соғыс шабуылын болдырмай тастау әрскстіпдс 
болды.
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Алайда, Явадағы және Суматрадағы халықтық демокра
тия козғалысын басуға Хатта тобынын, әлі жетпейтіні көп ке- 
шікпей-ак аныкталды. Халық козғалысынын ең көрнекті кө- 
семдері туткынға алынуынан кейін уакытша бәсеңдеген халык 
күресі жанадан етек ала бастады. Партизан отрядтары жаңа 
аудандарда пайда бола бастады. Әрі Хатта тобының алдауьт- 
на түсіп, әрі көп адамдарының тутқынға алынуы себепті кө- 
теріліске белсене катыспаған саяси және қоғамдык уйымдар- 
дың енді Хатта тобының опасыздық саясатын жактауға куш- 
тар емес екендігі анықталды. Бағьтнудан кеткен халык бука- 
расын октың жәме найзанын, күшімен жазалау үшін өте же- 
дел шаралар колдану керек болды. Голланд империалистері- 
нің кезекті пасыктык агрессиясын американдықтардың макул- 
дауының басты себебі де осыдан еді. Маршалданған голланд 
буржуазиясы бул жаңа соғыс шабуылын, АҚШ-пен күнілғері 
келісіп алмайынша, бастай алмайтындығына әрине ешкандай 
күдік келтіруге болмайды.

Американың кару-жарағымен каруланған Голландиянын 
кыйсапсыз көп әскерлері 1948 жылы декабрьдің орта шенін- 
де республикаға карай жіберілді. 18 декабрь күні астана ка
ла Джокджакартты туткыйылдан түсірілген парашют десанты 
басып алды. Республиканың Явадағы бүкіл жерін және Су- 
матрадағы бір аз жерлерін голландыктар басып алды. Гал- 
ландыктар еңалдымен түрмеде азап шегіп жатқан күрескер- 
лерді өлтірді. Азаттык күресінін көрнекті және жанкыяр кай- 
паткерлері Сарджоно. Сатиаджид және баскалар өлтірілді. 
Голландия баспасөзі Шарифудиннің өлтірілуін мактаньтшпен 
хабарлады. Хаттаның және голландыктардың канды шенге- 
лінен революцияшыл көсемдердің тек азғантай бөлегі аман 
калды. Голланд оккупанттарының фашистік нағыз айуандык 
әрекеттері туншыктыра алмаған халық күресін революиия- 
шыл көсемдер кайтадан өз колдарына алды. Отаршылар ха
лык ісінің күрескерлерін ғана емес, сонымен бірге карусоіз 
жай халыкты, карттар мен жас балаларды адам айткысыз 
азапка ушыратты.

Хатта үкіметіттің голландыктар тутқыиға алған министрле- 
рі бул уакытта Бангка аралындағы курметті орындарға жай- 
ғастырылған еді. Сөйтіп, улт тәуелсіздігі жолындағы азап 
шегушілердін «курмет белгісі» олардың өздеріне қалдырыл- 
ды да, алдағы уакытта оларды империалистердің колшокпа- 
ры етіп пайдалану үшін колайлы жағдайлар жасалды.

Онын бержағында американ империалистері өкіжүзділік 
зрркеттрріи күпшйтумен болды, бір жагынан олар өздерін
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Индонезия республикасьшың «сқорғаушыеы» етіп ■көрсетуге 
умтылса, екінші жағынан, Индонезия патриоттарын қырып- 
жоюда Голландияның жендеттік ісін жеңілдету- мақсатын көз- 
деді.

Голландияның Джокджакардқа шабуыл жасауының ізін- 
ше АҚШ Голландия империалиетерінің соғыс әрекеттері 
жөніндегі мәселені Қауыпсыздык Советінде қарауға усыныс 
жасады. Алайда американ уәкілдігінін. шын сыпаты тез-ак 
байқалды. Индонезия мәселесі қаралған кезде АКШ тікелей 
өзі және өзінің итаршылары арқылы, Индонезия халкын р о л -  

ландияның тыйылмай келе жаткан агрессиясынан корғау 
жөніндегі елеулі шаралардың қандайын болсын қабылдатпау 
саясатын қолданды.

Халық демократиясы елдерінің уәкілдері қолдаған тек 
совет уәкілдері ғана кіші елдер мен езілген халыктардың 
тәуелсіздігін принциптік турғыдан қорғайтындығьг тағы да 
айқындала түсті. Совет уэкілі 1948 жылы 27 декабрьдегі 
мәжілісте сөз сөйлеп Индонезия республикасына отаршыл 
елдердің «қамқорлық жасауынын» барлык мәнін ашып берді. 
Алайда, АҚШ империалистері бастаған отаршыл елдерге 
бағынышты көпшілік елеулі бір шаралардыц кабшдануьша 
жол бермей койды. Біріккен Улттар уйымының Қауыпсыздык. 
Советі кабылдаған қалыс резолюциянын өзін де Голландия 
империалистері мен олардың сүйеушілері орындамай койды. 
Агрессияға қарсы халық күресі токталмай күшейе түсіп 
отырған жағдайда, американ монополистері голланд баск.ын- 
шыларының Индонезия халкының опасыздарымен астыртын 
келісуіне жанталаса жәрдем көрсетіп отырды.

Бул өгізаяң «келіссөздер», ақыр аяғында Хатта тобынын 
қарабет болып тізе бүгуімен аяқталды. Империалистерден 
гөрі өз халқынан көбірек коркатын, халықка карсы бағыт- 
талған саясатына тек империалистер ғана тіреу болады деп 
білген Хатта және оның сыбайластары Джокджокартте гол
ланд империалистерімен «келісім» жасасты.

Голландыктар республиканы «таныймыз» деп келісті, 61- 
рак, республиканы дербес республика деген елестің өзінен 
айырып, оның жерін кішірейту шартын талап етті. «Респуб- 
лнканын» Индонезия Қурама Штаттарына кіру шарттары 
Гаагадағы келіссөзде талкыланатын болды.

Гаагадағы дөңгелек стол басындағы конференцияда бур- 
жуазиялық ултшылдар, Индонезия республикасынын Индо
незия Курама Штаттары деп аталатынға және «Голланд -  
Индонезия Олағына>> кіруі жөнінлеп' «келісімге» кол койып,
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империалистердіц алдында біржолата тізе бүкті. Бул келісім 
іс жүзінде Индонезия үшін отарлық жақа статутты бекітіи 
берді. АҚШ-тың жог-арыдан бақылауымен голланд имперпа- 
листерінің соғые-саяси және финанс жағынан қанаушыдығы 
күшейе түсті.

Алайда Хатта тобының им п ер и а л и стер м ен астыртын келі- 
суі Индонезия халқынын жалпы наразылығын тудырды. 
Демократияшыл улт майданының бастауымен халыктың ка- 
лың көпшілігі империалистерміен лайыксыз келісім жасаудын 
қандайынан болса да безіп, Индонезиянық толык тәуелсіз- 
дігі жолында күрес жүргізумен келеді.



Тарнх гылымының кандидаты
В. Я. В А С И Л Ь Е В А

ВЬЕТНАМ ХАЛҚЫ ТӘУЕЛСІЗДІК ПЕН 
ДЕМОКРАТИЯ ЖОЛЫНДАҒЫ КҮРЕСТЕ

Демократиялық Кытайдың каһармандык күресімен және 
демократиялык қурылыс жөніндегі жегістіктерімен жігерлен- 
гөн Оңтүстік-Шығыс Азия халыктары кольгна кару алып, өз 
праволарын қорғау үшін, азат және тәуелсіз өмір сүру үшін 
күреске шыкты. Бул жөыде Вьетнам республикасы Оқтүстік- 
ПІығыс Азия халықтарынык алдынғы сапында келеді. Рес- 
публиканың үш жылғы өмірі — Вьетнам халкы үшін ауыр 
сын және қыйыншылык. жылдары болды, сонымен катар 
ол — кыйыншылыктарды жеңудің және азаттык жолында ірі 
жеңістерге жетудіц жылдары болды. Вьетнам халкы узакка 
созылған отарлык, соғыс жағдяйыида тәуелсіздігін біржола 
нығайту жоне халыктык-демократия республикасын орнату 
жолында күрес жүргізумен келеді. Сотые әрекеттері токтау- 
сыз жүріп жаткан өте ауыр жоне кыйыншылык жағдайда 
Вьетнам республикасы демократнялык курылыс орнатудың 
ең алғашкы қадамдарын жүзегс асыруда.

Совет Армиясының империалистік Жанонияны талкан- 
дауы нәтнжесінде Индо-Қытай тәуслсіздігі үшін күрес жүр- 
гізуші Лига 1945 жылы 17 август күні Вьетнамда тәуелсіз 
демократиялық республиканың курьглғандығын салтанатпен 
жариялады және республика президснті Хо Ши-мин басшы- 
лығымен уақытша үкімет курылды. Республика курамына 
аннамиттар мекепдептін Тонкин, Аннам жэне Кохинхина 
территориялары кіргкплді. Республика курылған кезде оның 
террнторттясы француз Иігдо-Кытайының 750 мың шаршы 
километр жалпы аудаиыныц, 328 мыц шаршы киломстріне 
тең болды, яғни бүкіл (француз Ипдо-Қытайы территориясы- 
ның жартысынан аз-ак кем еді.

Республика курамына Индо-Қытайдыи. басқа облыстары, 
Лаос жәме халкы аз Камбоджа кірмей калды.
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Индо-Қытайдың 26 миллион жалпы халқынын. 22 мил
лионы Вьетнам республикасынын территориясында турады.

Вьетнам республикасынын, тәуелсіздігін француз империа- 
листері таныған жоқ, олар республикаға қарсы соғыс әрекет- 
терін ашқан болатын. Алайда үш жылғы соғыстың нәтиже- 
сіндс республика иыгайын алды. Лмернканыц мацдай алды 
соғыс техникасына сүйенген ағылшын-француз интервенттері- 
нің кыспағына Вьетнам төтеп берді, агрессорларға табанды 
карсылық көрсетті және қазірде ойдағыдай шабуыл урыста- 
рын жүргізіп келеді.

Тәуелсіздік жарняланудыц үшжылдык, мерекесі царсаңын- 
да еелолык, жерлердің бәрі дерлік республика колында бол- 
ды. Француздар тек ірі цаллларды, теміржол орталықтарын, 
тау-кен өнеркәсібінің жеке аудандарын ғана басып ала ал
ды. Алайда, бул араларға француздардың елеулі карулы 
күштері жыйнақталл турса да, империалистер өздерін қауып- 
сыз отырмыз деп ойламайды.

Республиканыц үш жылдық мерекесіне байланысты ха- 
лықка және әскерлерге арналған сөзінде Хо Ши-мин респуб
лика үкіметінің бакылауындағы территория республикаиын 
барлық территориясының 95% но тең жоне халкының саны 
20 миллион дегенд,і антты. Соиым<*н, и.т кез.де нмпериалистер 
Вьетнамның тек 5 процент жеріне ғана не еді. Интервенттер- 
дің әскерлері адам жөнінен үлкен шығынға ушырады. Рес
публика қарсыласу армиясын уйымдастырды, бір кезде жа- 
пон баскыншыларына қарсы күрестс жанадан ғана курала 
бастаған бул армия к.азір тынымсыз жүріп жаткан урыстар- 
дын үстінде-ак сан жағынан да, сапа жағынан да өсіп, ірі 
соғыс күшіне айналды.

Вьетнамның байырғы армиясында 150 мындай солдат 
және офицерлері бар. Ағылшын-француз интервенттеріне 
карсы жана ғана күресе бастаған кезінде республиканыц 
кару-жарағы көбінесе пышак жоне бамбук найза болатын. 
Қазіргі кезде Вьетнам армиясында оқпен атылатын қазіргі 
заманның ікару-жара.қтары бар. Армия жауға царсы урыстар- 
да колға түсірген каруларды пайдаланады; республика үкі- 
меті қару-жарак пен оқ-дәрі шығару ісін жолға койды. Соғыс 
қажетіне бейімделген заводтар мен сансыз мастерскойларда 
автомат мылтықтар, миналар, минометтер, танкке қарсы 
ататын гранаталар шығарылады.

Республиканын бүкіл территориясы соғыстық он аймакка 
бодінген, Армия уәкілдері мен партизан отрядтарының уәкіл-
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дері тәжрибелерін ортаға салу ушін және алдағы уакытка 
жоспар жасау ушіи әлсін-әлсін бас косып, съезд өткізіп 
турады.

Республика жауынгерлік күші, тәртібі берік армия курып, 
оны қару-жарақтандырумен катар жақа соғыс тактикасын 
жасап шығарды, бул тактика байырғы армиянық соғыс кый- 
мылдарын, саны орасан кяп, ун-емі соғыс жүргізетін, жау 
таянып қалғанда лездс қайта уйымдаса алатын, партизан 
отрядтарының қыймылдарымен уштастырып отырды.

Республиканың күші тек байырғы әскерлерінде ғана емес, 
Жауынперлік тәжрибесі мол партизан отрядтары да ірі күш 
болып алды; олардық қатарыпда 300 мыңнан астам жауын- 
герлер бар.

Армияны да, партизан отрядтарын да халык көпшілігі зор 
тірек көріп, колдап отырады. Вьетнам халкының күнбе-күнгі 
ірілі-усакты істерде көрініп отырған ерекше батырлығы мен 
ержүректілігін француз баскыншыларынын өзі де мойындау- 
ға мәжбүр болды. Француз әскерлері уакытша басьтп алған 
Вьетнам аудандарынла халыкка катал жазалау шараларын 
колдануда. Олар халкы партизандарға тілеулес деген күдік 
туған деревняларды тамтығын калдырмай өртейді. Колға 
тускен партизандарды азапка салып, өлтіреді. Вьетнамнын 
экономикасын осалдагу үшін, француз әсюерлері барған сай- 
ын суркыялық әдістер колдануда. Мысалы, Ханойдын Сол- 
түстік жағындағы Нам-Дин провпнциясында франпуздардык 
«Амфибия» дегеи түріне жататьтн броневиктері мындаған 
якр күріш егістігін бірнеше апта бойы әдейі таптап өткен; 
Хай-Дуонг және Тай-Нгуен провинциясында күріш қоймала- 
рын өртеп, жүздеген Мал басын жойып жіберпен. Фун-Ен 
және Винь-Ен провинцияларында француз самолеттері өзен- 
тоғандардық топырағын бекітіп жүрген шаруаларды атқы- 
лаған.

1949 жылдын көктемінен бері Вьетнамца соғыс әрекетгері 
күшейе бастады. Вьетнам халкына карсы соғыс жүргізуші 
империалистердің күпітерін кайта уйьгмдастырып, кайта куру 
мақсатымен Индо-Кытайға француз жоғарғы штабьтнын 
бастығы келді.

Мунда соғыс қыймьглдарынын. өрістетілуі қытайдын, ха
лык. азаттык армиясыныц жеңісті шабуылдарымен тығыз 
байланысты болғандығы күмәнсіз еді. Вьетнамның солтүстік 
жағы — Тонкин, Юннань. Гуанси және Гуандун провинция- 
ларымен шектеседі. К.ытай халык-азаттык күштерінің Оңтүс- 
тікке қарай жеңіс.ті түрде алға басуы империалистердің үрей-
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ін ушырды. Француз империалистері мен олардын, американ 
қожалары, уакыт өтіп барады деп, әлі де болса республика- 
ны цыйратамыз деген дәмемен, күштсрін төгіп жіберуге ойла- 
нуда.

Вьетнамды және Индо-Қытайды түгелімен Америка өз
ықпалына алуға әрекет ететінін еске алу керек. Индо-Қытай 
оларға Оңтүстік-Шығыс Азия мен Қытайға ықпал жүргізугь 
колайлы стратегиялық позиция есебінде кажет болып отыр. 
Сонымен катар, АКШ Вьетнамдағы француз агрессиясын, 
Азия мен Қыйыр Шығыс елдеріндегі улт-азаттығы қозғалы- 
сыиа карсы, имнерналистік лагерь күрссініц бір бөлшегі ден 
қарайды.

Американ империалистері Вьетнамдағы оқыйғаларға ын- 
тыға көз жіберумен ғана тынып қоймайды, ондағы окыйға- 
лардың беталысына қызу түрде қолсуғып отырады.

Амернкандықтардың колсуғулары жәнінде Францияның 
реакцияшыл газеттері ашық түрде жазады. Мысалы, Фран
цуз газеті «Комба» былай деп жазды: «АКІП мемлекеттік
департаментінің уәкілі амернкан үкіметінің Индо-Қытай мә- 
селесі жайында француз үкіыетімен can per келіссөздер жүр- 
гізгенін растады».

Сол сылкты «Комба» газеті Кохинхинада генерал Нгуен 
Ксю-анның бастауымен колжаулык үкімет куруға, және де 
қазірде Индо-Қытайда француз империалистері жүзеге асы- 
руды көздеп отырған, Бао- Дайдың бастауымен «аннам им- 
периясын жаңғырту» мәселесіие де АҚШ-тың белсене арала- 
сып отырғанын хабарлады.

Вьетнам республикасы узакка созылған империалистік 
интервенция жағдайында, үздіксіз соғыс жағдайында өмір 
сүріп, өркендеп келеді. Міне сондықтан да республиканың 
экономикалық жағданы бурымғысындай ауыр халде қалып 
отыр және жапоғг оккупациясыныц зардабы әлі жойылмай 
келеді. Француз әкімшілігі, ал жапон оккупациясы кезінде 
оған коса жапон нмперналистері, Индо-Қытайдық шаруа- 
шылығын талан-таражға және бүліншілікке салды. Индо- 
Қытай екі жақты канауда — француз жэне жапон империа- 
лнзмдерінін қанауынла болды. Индо-Қытайдың шаруашылы- 
гы ете күйзелді. Индо-Қытай жерінде тікелей жүргізілген 
соғыс әрекеттері транспортты, порттарды, аэродромдарды 
күнсанап шығынға ушырата берді. Көптеген транспорт жаб- 
дықтары, мунай цистерндері жойылып кетті, шахталар қый- 
рап, калалар меи плантацнялар бүліпшілікке ушырады.
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Вьетнам республикасына интервенттер курес ашканнан 
кейін, француз интервенттерінің соғыс әрекеттері Индо-Қы- 
тай шаруашылығын экономикалық ауыр апат шегіне жет- 
кізді.

Екінші дүниежүзілік соғыс Индо-Қытайда француз импе- 
риализмінің э коном икал ық және саяси позицияларыньщ не- 
дәуір әлсіреуіне әкеп соқтырды. Соғыска дейінгі уакытга 
Индо-Қытай Францияға және дүниежүзілік базарға шикізат 
пен азык-түлік шығарып турушы еді. Индо-Қытайдан шикі- 
зат жәве азық-түлік шығару француздың отарлық импорт 
және экспорт фирмалары үшіи пайда түсірудің көзі болып 
саналатын, бул фирмалар Индо-Қытайдық бүкіл саудасын 
өз қолдарына устап келғен еді. Екінші дүниежүзілік сбғыс- 
тың үстінде және соғыстан кейіпгі уақытта Индо-Қытайда 
көптеген азық-түлік өндіру ісі және сауда бірсыпыра кул- 
дырап кетті. Бурын Индо-Қытай жылына 7 -миллион тоннаға 
жақын күріш алатын, оның орта есеппен 1800 мың тоннасын 
жыл сайын сыртқа шығаратын. Қазірде күріш өндіру, ресми 
мәлімеггердің өзіне қарағанда, жарты есе кеміген. Индо-Қы- 
тай бурын жылына 70 мыц тонна каучук өндірген болса, 
1947 жылғы өнім не бары 15—20 ыың тонна болды.

Индо-Қытай территориясының недәуір бөлегінің француз 
империализм! билігінеп шығып калуы, Вьетнамда өкімет 
билігінің халык. колына көшуі, рсспубликалык үкіметтін, 
өзінің алғашкы күндерінен бастап Вьетнам шаруашылығын 
дербес экономикалық даму негізінде қайта куруға умтылуы 
— осының бәрі де империализм жүйесіне берілген ең ірі сок- 
қы болды, бурын кул болған халықтардыц азаттыққа жетуге 
умтылған қадамы бплды. Муііыц борі отарлык, системанын 
дағдарысқа ушырап, шислснісе түскепдігішц белгісі болып 
отыр.

Вьетнам үкіметі демократиялық курылысты және де- 
мократиялық қайта куру істерін империалистер душар еткен 
отарлык соғыс жағдайында жүзеге асыруға мәжбүр болып 
отыр. Бул жағдаіі жас Вьетнам республикасының бүкіл 
өміріне елеулі эсер етеді, халық пен үкіметтіц бар күшін, 
еңалдымен жауға соккы беру ісіне жумылдыра түседі, сөйтіп 
республиканың жемісті жана жумыстарына елеулі кыйьшшы- 
лық туғызып отырады. Империалист басқыншыларды куып 
шығу жолындағы күресте, ец бірінші кезекте турған соғыс 
міндеттерінің орындалу шамасына қарай, үкімет — халык 
шаруашылығынық шуғыл міндеттерін, атап айтканда, рес-
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публиканың қорғану куатын арттыру жэне онын, экономика- 
сын қалпына келтіру жөніндегі аса маңызды буын — тран- 
спортты қалпына келтіру ісіне кірісуге мүмкіндік алды. Үкі- 
мет тым әлсіреп кеткен финансты күшейтуге, акта реформа- 
сын жүргізуге, салык оистемасын қайта уйымдастыруға кіріс- 
ті, еқалдьшен еңбекші халыққа үлкен ауыртпалық болып 
келген жан басына салынатын салықты жойды.

Демократиялық Вьетнам үкіметі өзінің экономикасының 
негізі — ауыл шаруашылығын жақсартуға ерекше көңіл бөл- 
ді. Үкімет қолға алған шаралардың нәтижесінде ауыл шаруа- 
шылығының техник асы, атап айтқанда күріш егістіктерін 
өқдеу жақсарды. Жер шаруашылығы министрлігі жанынан 
шаруаларға қарызға каржы (ссуда) беріп туратын арнаулы 
бөлім қурылған. Мемлекет шаруаларғаі жумыс көлігін беру 
арқылы да жәрдемдеоеді.

Республика үкіметі жер реформасын жүргізуге кірісті. 
Республика курайтын үш облыстың жер жағдайы біркелкі 
емес. Тонкин облысында бытыраңкы диканшылар шаруашы- 
лығы басым орын алады. Бір маоға 1 дейін және бір маодан 
5 маоға дейін жері бар жеке шаруалар саны 91,5 процент. 
Дүниежүзілік екінші соғысқа дейін шаруалардың жерден қол 
үзуі үздіксіз күшейіп отырды, булар экономикалық жағдай- 
дың ауыртпалығынан ултарақтай ең шағын жерінен де 
айырылып қалды.

Тонкин мен Солтүстік Аннамдағы деревнялардық негізгі 
букарасы — шаруаларда жер үлесі шаруанық өзін де, оның 
үйі-ішін де асырауға жеткіліксіз еді. Көп жерлер француз 
империалистерінің, жергілікті помещиктердің, өсімқорлардың 
және деревня кулактарының колында болды. Оңтүстік Ан- 
намдағы жағдай Кохинхиндегі жағдайға уксас еді. Бул 
арада шаруалардың жерін зорлықпен тартып алу кец өріс 
алды да, ірі француз иеліктері мен шетелдік иеліктілері 
пайда болды. Кохинхиндегі жердің көбі, Индо-Қытайдық бү- 
кіл өнделетін жерініқ 25 порценттейіне дейін басып алған, 
француздардың қолында болды.

Кохинхин деревняларын мекендейтіп нетізі і буқара, жерді 
арендаға алушы, жерсіз шаруалар болатын. Усақ меншікті- 
лер мен орта меншіктілер проценті Кохинхинде онша көп 
болмайтын және олардың жер мөлшері де өте шағын еді. 
Сонымен бірге Кохинхиннің орталық және батыс провинция-

1 Мао — 0,36 гектарка тең.
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ларында жалпы жеке меншіктілердін. 2,5 процент] бүкіл кү- 
ріш егістіктерінің 45 процентін иемденді.

Жапония оккупациясы тусында жер меншіктену жөнінде 
қандай өзгерістер болғандығын сыпаттайтын анық мзлімет- 
тер әлі жоқ. Бірак жер помещикгердін, өсімқорлардың және 
деревня кулактарының колына карай ауысты да, шаруалар 
көпшіліг)інің жерден айрылуы күшейе түсті.

Республика үкіметі аграр мәселесінің маңызын және оныц 
өте шиеленісіп кеткендігін ескеріп және шаруалардың күйін 
тезінен жеңілдету мақсатын көздеп, жерді арендаға алу акы- 
сын 50 процент кемітті. Елдің көптеген аудандарында ша- 
руаларға өте ауыр тиетін аренда акысының мөлшері егіс 
өнімінің үштен екі бөлегінен де асып кететін, оның өзі шаруа- 
ларды бурынғыдан да жаман күйзелтіп, помещиктер мен 
өсімқорлардың канаушылығын күшейтетін. Вьетнам үкіметі 
өсімқорлықка да тыйым салды. Қауым жерлері шаруаларға 
бөлініп берілді. Қауым жерлері бір кездерде шынында да 
деревня кауымдарының меншігі болатын. Индо-Қытайға 
француз империализм] қожалық ете бастағаннан кейін кау- 
ым жерлерін дерөвняның билеп-төстеушілері иемденіп кетті, 
деревняның өкімет ада.мдары және аукаттылары бөлісіп 
алды. Тонкинде соғысқа дейін 231 мың га кауым жерлері 
сақталынған еді, яғни онда күріш егілетін жердің 21 про
цент], Аннамда 25 проценті, ал Кохинхинада 3 проценті кау
ым жерлеріне карайтын.

Шаруаларға кауым жерлерін бөліп беру осы жерлерді 
иемденіп келген аукагп.і жартылай феодалдарға мықты сок- 
кы болып тиді. Республика үкіметінің бул шарасы Тонкин 
шаруаларының ауыр халін жеңілдететін өте манызды іс бол- 
ды, өйткөні шаруалардың алақандай жартымсыз жеріне жана 
жер қосылды. Кохинхина облысының жағдайында шаруа- 
лардың басьш көпшілігінде жер болмағандықтан және 
қауым жерлерінің көлсмі де өте аз болғандыктан шаруаларға 
жер бөліп беру деген бул шара елеулі нәтиже бере ал- 
мады.

Республика үкіметініц шаруалардық халін жеңілдету және 
ауыл шаруашылығы өндірісінін жағдайын жаксарту жөнінде- 
гі шаралары Вьетнам шаруалары үшін игілікті жаңа өмірге 
жол ашты. Бул шаралардыц нәтижесінде шаруалардык халі 
жаксара бастады .

Демократиялық Вьетнам үкіметі соғыс жағдайының өзінде 
де еңбек уйымдастыруға және жумысшылар күйін жаксартуға 
зор квңіл бөліп отырады.
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Үкімет кәсіподақтарын өркендетуге жәрдемдеседі. Уйым- 
дасқан 250 мыц жумысшылардың басын біріктіретін Жалпыға 
бірдей еңбек іконфөдерациясы курылды. Кәсшодактары әрбір 
кәсіпорындарында жумысшылар комитеттерін және әрбір ме- 
кемеде қызметкерлер комитеттерін қуру арқылы еңбек жөнін- 
дегі зандардыіі орындалуын бақылайды. Вьетнам республика- 
сы үкіметінің қолындағы кәсіпорындарында, плантацияларда 
жумысшылар шын мәнінде жаңаша еңбек етеді. Соғьгока ка
жет өнімдерді көбейту үшін жумысшылар өз еріктерімен лсу- 
мыс күнінеи тыс тсғін жумыс істейді, жумысшылар жауға 
карсы соғыс қарсылығын білдірудіц жан жүрегі болып табы- 
лады. Олар елді қайта куру ісіне тек өздері ғана атсалысып 
қоймайды, еңбекшілердің иағыз қалың көпшілігін күреске 
және курылыс жумысына тарта біледі,

Республикада жауға қарсылық білдіру мен өндірісті жо- 
ғарылатуға еқбекшілердің күш-жігерін жумылдыратын пат- 
риоттык жарыс «ең өріс алуда. Вьетнам еңбекшілері өз елін 
француз, американ, ағылшым империалистерінен юлык азат 
ету, республпкалық қурылысты нығайту ж?:іе он.лң бүкіл 
Вьетнам территориясында жеңіп шығуы мііідеттерімен жігер- 
леніп, еңбекке бар күш-қуатыи жумсауда.

Вьетнамдағы жаца мемлекет курылысыньщ «егізі халык 
комитеттері болып табылады. Әрбір облыстағы, округтегі, ау- 
дандағы, деревнядағы өкімет билігін халық комитеттері бас- 
қарады. Халық комитеттері жасырын дауыс беру арқылы жал- 
пыға бірдей сайлау тэртібімен санланады. Комитет мүшелері 
коғамдық міндетеріп ецбек акы алмай теғіи атқарады.

Халық комитеттері барлық әлеуметтік-экономикалық ша- 
раларды жүзеге асыру жөнінде, мәдениетті өркендету сала- 
сында, ең алдымен сауатсыздықты жою жөнінде укіметке өте 
зор жәрдем көрсетеді. Сауіатсыздыкты жою күресінде Вьет
нам республикасы зор табыстарға жеткеніп атап кету кажет. 
Бурьш халықтың 85—90 проценттейі сауатсыз болса, респуб
лика орнағалы бергі үш жылда сауатсыздар кеміп, 40 про- 
центке түсті.

Вьетнам халқының жетістіктері Вьетнам республикасында 
халық-демократия мемлекетінің пегізі қаланып жаткандығын 
дәлелдейді.

Вьетнам халкы жумысшы табыныц басшылығымен тәуел- 
сіздік үінін және Демократиялық курылыс үшін күрес жүргі- 
зіп келеді. Индо-Қытай халқының дуниежүзілік екінші соғыс 
тусындағы және соғыстан кейінгі кездегі күресі бір-неше ке- 
зеңнен өтті. Толық тәуелсіздіккс жету жольшда табандылык,-
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пеи күрескен прогресшіл күштер бас қосып бірікті, канаушы 
таптар мен күштер бул козғалыстан бойын аулакқа салып, ха- 
лықка карсы опасыздық позицияға көшті.

Индо-Кытай тәуелсіздігі үшін күрсс жүргізуші Лига — 
Вьетминнің 1941 жылдың өзінде-ак коммунистік партийный 
басшылығьгмен курылғандығы жапон оккупанттарына карсы 
күресте улт күштерінің топтасқанын дәлелдеді. Вьетминді 
Индо-Кытан коммунисте партиясының басшысы Хо Ши-мин 
баскарды. Вьетмин прогрессшіл саяси бірнеше партияларды 
соиын, ішінде коммуннстік партияны да және бірнеше демо- 
кратиялық коғам уйымдарынын, басын бір жерге косып, бір- 
іктірді- Вьетмин улт азаттығын кекеейтін Индо-Қытайдың 
түрлі таптарын камтыды.

Жапондықтар көтерген уЛТШЬІЛдЬІқ насихат урандарына 
көбіне феодал және жартылай феодал элементтер, соғысқа 
дейін француз отаршыларымен бірлесіп, ал соғыс кезінде со 
лармен бірге жапон басқыншыларына кызмет еткен буржуа- 
зиялык, билеп-төстеушілер үн қосты. Индо-Қыгай баякісінің 
айналасына топталған және соғыс кезінде пайдаға белшесінен 
баткан шетел және буратана алаяктары мен сәудегерлер ен,- 
бекші букараның жокшылыкка және аштыкка ушырауын 
пайдаланып калды.

Жапон оккупанттарыпьін, әрекегтері, олардың озбырлығы 
ИнД'О-Кытай халкының басым көпшілігінің жауға деген өш- 
пенділігін күшейте түсті.

1945 жылы августа Вьетмин басшылығымен халық бука- 
расының тәуелсіз Вьетнам республнкасын орнатуы демокра- 
тиялық негізде халык. бірлігінің күшіейе түскендігінің айкын 
белгісі болды. Вьетминнін жан-жүрегі және жетекші күші 
коммунистер болды. Кәсіподактарында және тағы басқа көп- 
шілік уйымдарында басшы күш — коммунистер. Коммунистер 
империализмге карсы күрес жүргізу ісіне және республиканың 
демократиялық курылыс ісіне жетекшілік етеді.

Республикалық үкіметті Индо-Қытай халқының даңқты 
жэне сүйікті көсемі, Индо-Қытан коммунист партиясьтның не- 
гізін калаушы Хо Шп-мин баскарады. Республиюалык үкімет 
қурамында да бір сыпыра коммунистер бар.

1946 жылы январь айында улт жыйналысына жалпыға бір- 
дей сайлау тәртібімен өткізілген сайлауда 300 орыннан 230 
орынға Вьетмин не болды. Баска орындарды Вьетмин кура- 
мьшан тыс партиялар (Дон-Мин-хой партиясының бір бөлігі, 
Куок Зан-данг жэне Вьетминге қосылмағаи тағы усағырак 
топтар) алды.
13-Е60
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Сайлауды болдырмаура барынша тырысып баккан фран
цуз отаршыларының қастандығына карамастан, тіпті жау ба- 
сып алған Ксхинхинадегі ең катал террор жағдайыныц өзін- 
де-ақ, барлық сайлаушылардыц 90 проценті дауыс берді. Са- 
яси өмірге еркін катысуға ең алғаш рет право алған халык, 
сайлауға ерекше саналылыкпен қатысып, саясн белсенділік 
көрсетті.

Сайлаушылардыц басым көпшілігі халыктың калың бука- 
расының мүдделерін корғаушы және казірде республиканцу 
укіметтік партиясы болып отырған Вьетминге дауыс берді. 
Алайда Хо ІІІи-мин үкіметінде басқа партпялардың да, п>ар- 
тияда жоктардың да уәкілдері бар.

Хо Ши-ман үкіметі еқ бастап қурылғаннан-ақ өзінің ке- 
зекті міндеттері мен шараларыныц программасын белгіледі. 
Бул программанық негізгі буындары: Вьетнамның толық тэу- 
елсіздігі үшін және территория жағынан бір тутастығы үшін 
батыл күрес жүргізу, демократиялық бостандыктарды кеңей- 
ту және нығайту, әкімшілік баскару ісін кайта куру, жумыс- 
шылардың ецбек жағдайын негізінен жаксарту, олардың ма- 
териалдық турмыс күйін жақсарту, шаруалардың жағдайын 
жаксарту деген міндеттер еді.

Вьетнамныц улт майданы Вьетнам халқының негізгі көп- 
шілігін біріктіріп отыр. Оған жумьісшы табы, шаруал-ар, кала 
кедейлері, кол өнершілер, интеллигенция, каланың усак. және 
орта буржуазиясы кіреді.

Вьетнамда біртутас улт майданының жетекші күші комму- 
нистер басшылық ететін жумысшы табы болып саналады. Вьет
нам жумысшы табының революциялык дәстүрлері мол. Вьет
намныц саяси өмірінде Тонкин мен Аннамның негізгі орын 
алатындығы кездексоқ нәрсе емес. Тонкин Индо-Қытайдыц 
өнеркәсіп тіршілігінің орталығы, жумысшы табының берік 
қамалы болып отыр.

Индо-Қытайдың өнеркәсібі сон-ay дүниежүзілік алғашкы 
соғыс кезінде курала бастаған еді. Улт буржуазнясының бір- 
шама әлсіздігімен катар, мунда ецалдымен транспортта, же- 
ңіл және тау-кен өнеркәсібінде, ірі калаларда, империалистер- 
дің иелігіндегі плаитацияларда улт пролетариаты калыптасты. 
Ракымсыз отаршылдық канау жағдайы жумысшы табын еж- 
елден күреске итермелеп келді. Улы Октябрь революциясы 
Индо-Қытайда улт-азаттык козғалысынық өрлеуіне себепші 
болды. Қытай халкының тәуелсіздік жолындағы және демок- 
ратиялық өркендеу жолындағы күресі де Индо-Қытай еңбекші- 
леріне үлгі-өнеге болып, олардың революциялануына себеп-
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ші болды. Индо-Қытайда стачкалық козғалыстар 20-ші жыл- 
дарда өрістей бастады. 20-ші жылдары пайда болған алғаш- 
кы коммунистік топтар мен уйымдарды біріктірген Индо-Қы- 
тай коммуииетік партиясы 1930 жыл қурылды.

Вьетнам жумысшы табының ереуілдері мен хүресі 1930— 
1931 жылдарда улт-азаттық қозғалысының мыктап өрлеуіне се- 
'беп болды. Индо-Қытай жумысшы табы—Улт-азаттық козғалы- 
сына басшылық ету күрееінде дүкпежузілік екінші соғыс кар 
сацьшда тәжрибе алып калған тап болатын; Индо-Кытай ком 
мунистік партиясы жумысшы табының жетекшісі және көсем' 
болды. Жумысшы табы бүкіл Вьетнам халкының тәуелсіздіі: 
жолында табандылықпен күресіп келді және күрес жүргізуде. 
Пролетариат жапон оккупацияларына карсылық көроетупг 
халық козғалысының алдыңғы сапында болды, ол демократия- 
лык-улт революциясын баскарды және демократиялык респуб- 
ликаны орнатты. Пролетариат француз басқыншыларына кар- 
сы күреске және демократиялык, қурылыс ісіне басшылык. ету- 
де ен алда келеді.

Жумысшы табы, отаршылдық қанау тәртібін мүлдем жою- 
ды және отар ел революциясының нағыз шешуші және негіз- 
гі мәселесі — жер жөніндегі мәселені шгешуді көксейтін ша- 
руалардық қалың буқарасына жетекшілік етеді. Индо-Қытай 
шаруалары әркашан да өлмешінің күнін көріп келді, өйткені 
шаруаның меншігіндеғі немесе арендаға жалдап алған улта- 
рактай жері семьясыи аеырауға келмейтін еді. Жапон окку- 
пациясы кезінде және оған жалғас француз империалистері- 
нің иитервенциясы кезіндо шаруалардық халі өте-мөте нашар- 
лап кетті.

Улт майданының негізгі күші—жумысшы табымен және ша- 
руалармен көптеген қала кедейлері де одактасып катар келе- 
ді. Улт майданына усак, орта буржуазиялар, интеллигенция- 
ның басым көпшілігі де косылды. Булардың барлығы пролета- 
риаттың басшылығымен империалистік агрессияға карсы же
не Вьетнам халкын толық азат ету жолында күрес жүргізін 
келеді.

Индо-Қытай халкының күресі ең алдымен империализмп- 
қарсы және оның отаршылдық тәртіпті қайта орнату әрекеті- 
не к-арсы бағыттала турса да, пролетариат бастаған халык 
қозғалысынық демократиялык, сыпатынан қорыққан ірі буржу
азия ашыктан-ашық өз халқына опасыздық ету жолыпа түсті.

Тәуелсіздік жарняламған кезде ірі буржуазия ғана емес, 
өзінің таптық үстемдігін сақтап қалуға және революциянын 
дамып, улғая түсуіне бөгет жаоауға мүмкіншілік аламыз, дег;



196 В. Я. В а с и л ь е в а

ойлаған феодалдардыц да біразы республикаға жанасуға әзір 
оді. Коммунистер бастағап азаттық күресінің халыктык-демо- 
кратиялық сыпаты көзге түсісімен-ақ демократнялық респуб- 
ликаға жанасқан буржуазнялық-помещиктік «жолбикелер» 
лезде бойыі-і аулақка сала бастады.

Француз империалистерімен әркашан да тығыз байланыс- 
гы болған және феодал, ломещиктермен басқосып империали
зм мен істес болып келіен, соның тірегі болған компрадор бур
жуазия, аздаған ірі өиеркәсіп буржуазиясы сыяқты, қазіргі 
кезде француз оккупанттары жағына шығып отыр.

Қанаушы, халыкқа карсы бул таптар мен турлі топтар 
казірде француз баскыншылрымен істес болып отыр. Олар рес- 
публнканың экономикалық жағынан ауыртпалығын пайдаланып 
неше түрлі кулык-сумдыкпеи табыс табу әрекетімен шуғылда- 
нуда. Олар француз империалистерініқ Вьетнам республика- 
сына қарсы күресіне көмектесуде. Міне осы сыяқты саткын 
элементтерден империалистер Вьетнам территориясында кол- 
жаулык «үкіметтер» куруда.

Буржуазиялық-помещшстік партиялар мен топтарды пайда
ланып, олардың оңшыл көсемдері арқылы француз империа
листер! улт майданы ішіне іріткі салуға умтылады. Куок 
Зан-данг лартиясының Вьетминге кірмеген бөлігі және әсіресе 
оның оцшыл басшылары, және де Оңтүстік Қытай территория
сында 1942 жылы анномит эмигранаттарынан қуралған Дон- 
Мин-хой партиясының гоминданшыл басшылары да француз 
отаршыларының агрес/гиялык жоспарларын жүзеге асыруға 
көмектесіп келеді.

Француз империализмінің Вьетнам жөніндегі барлық сая- 
саты, әлі де болоа жас, нығайып үлгірмеген республиканы ка
ла йда туншыктырып, .отаршылдық канау тәртібін қайта ор- 
иату маіқсатын көздейді. Алайда, Вьетнам халкының күресін 
соғыс күшімен басып тастауға болады, деген есептері түгелдей 
іске аспай калды: соғыс узакка созылып кетті, және бул со- 
гыста республика барған сайын артықшылығын көрсетіп, же- 
ціске ие болуда. Вьетнам халкы күресінің жетістіктері және 
республиканы соғыс күшімен басу кыйыншылыктары фран
цуз отаршылдарын опасыздык, маневр саясатына көшуге мәж- 
бүр етті, бул қулық әдістер аркылы олар амалдап баяғы 
бір максатты — республиканы туншыктыру максатын көз- 
дейді. 1946 жылғы 6 марттағы келісім империалистердін бірін- 
!ці кулығы еді. Бул келісім бойынша Франция өзінің үкіметі, 
парламент!, армиясы мен финансы бар, дербес мемлекет ретін- 
де Аннам мен Тонкиннен куралған Вьетнам республикасын
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таныйтындығын білдірді, бул мемлекет Индо-Қытайдың басқа 
бөлімдерімен бірге Йндо-Қытаіі федерациясын курауға жәнс 
бул федерация Француз Одағына кіруге тиісті еді.

Француздар оккупациялаған Кохпнхинның жәнедеанамит 
тер мекендеген Аннам мен Тонкиннің республика курамына 
кіру мәселесі халық референдумы бойынша шешілуге тиісті 
еді. Кохинхин халкының ыкыласы сөзсіз Вьетнам республика- 
сы жағында болғандыктан және референдумнық иәтижесініц 
неге әкеліп соғатындығы империалистерге түсінікті болған- 
дықтан, француз отаршылдары Кохинхинды «автономиялы 
республика» деп жариялауға асықты, оның басына помещик- 
гер мен ірі улт буржуазиясы уәкілдерінен қуралған жәке өз 
дерінің айтцанына көніп, айдауында жүретін үкіметті койды, 
сөйтіп Вьетнам республикасына қарсы соғыс әрекеттерін кү- 
шейгті.

Буған халық, бүкіл Кохинхинды қамтыған, партизан со- 
ғысымен жауап берді. Халыктың қарсылығы отаршыларды 
жаңа ку л ы к. - с у м д ы К .Т  а р І-' а көшуге мәжбүр етті. «модус впвен- 
ди» деп аталатын 1946 жылдыц 14 сентябріндегі уакытша жа- 
ңа келісім пайда болды, бул колісім Вьетнамның тәуелсідігіі: 
тағы да растап өтті. Бул келісім Вьетнамда соғыс эрекеттерін 
тоқтатуды және экономикалык, саясн, тағы баска мэселелер 
жөнінде келісім жасау туралы келіссөздерді қайта бастауды 
көздеген еді.

Алайда, келісім жасалғаниан кейін іле-шала, Индо-Қытай- 
ға тың 'Күштер.ді үсті-үстіне жісеруін токтатпаған француз 
империалистері 1946 жылдың декабрінде-ақ соғысты кайта 
бастады, бул соғысты олар күкі бүгіиге дейін жүргізіп келеді.

1947 жылы апрель .айында Франция усынған, халықка аса 
тнімсіз және маскаралық «келісім шарттарын» Вьетнам үкі- 
меті кабылдамай тастағаннаіі кейін, француз отаршылдары 
жаңа айла-тәсілге көшті. Олар, 1945 жылы августа республи
ка курылған кезде жойылған колжаулық аннам империясыи 
жаңғыртуды арман еткен бурынғы император Бао Дайды 
Вьетнамға кайта отырғызуды уйғарған еді.

Империалистер улт-азаттык. күресіне іріткі салу куралы ре- 
тінде өздері улкен үміт артқан француз камқоршысын Вьет- 
намға кайтару үшін узақ әзірлікке кірісті. Француз отаршыл
дары Индо-Қытайдың тус-тусынан республнкаға карсы бағыт- 
талған сыңаржакты пікірлер тудыруға жанын салып бақты. 
Бул максат үшін империалистер әдсйі уйымдастырған улт 
шыл топтар Бао Дайды орнына қайтаруды талап стті.

Куок Зан-дангтан ажырасқан партия бөлімініц көсемдер!



т В. Я. В а с и л ь е в а

жэне гомииданшыл Донг-Мнн-хой ресми турде француз импе- 
риалистеріне карсы шықса да, іс жүзінде бурынғы император 
Бао Данмен бірігіп, 1947 жылы январьда Гоминданнын сүйеуі- 
мен Нанкинде «Вьетнамның біртутас улт майданы» деп ата- 
латын үкімет курды, халыкка қарсы опасыз элементтер соның 
гөңірегіне жыйналды. Республиканы және Вьетнам халкыньш 
бірлігін ақсатуды көздеген душпандық әрекеттер осы арадан 
уйымдастырылып отырды. Американ империалистері бул ара- 
ға өздеріиің агенттерін жіберіп отырды және солар аркылы 
Вьетнам республикасына карсы әрекет жүргізбек болды. 
«Вьетнамның біртутас улт майданы», яғни опасыздар мен са- 
тылғыштар майданы жаңадан курылған полициялык-ултшыл- 
дық топтармен бірлесіп, Бао Дайдың және оның француз ко- 
жаларыныц таянышы болуға тиісті еді.

Ең әуелі, француз империалнстерініц дегенін булжытпай 
орындайтын генерал Нгуен Ксю-анның бастауымен уакытша, 
•.көшпелі» үкімет куру уйғарылды. Заңды, халық сайлаған 
Хо Ши-мин үкіметімен катар, генерал Нгуен Ксю-анның қол- 
жаулық «үкіметін» куру арқылы отаршылдар демократиялык 
журтшылык пікірін, Вьетнам халкын алдағысы келді, Вьет
нам халкының улт майданына іріткі салып, оның қарсыласу 
күшін әлсіретпек болды.

1948 жылы июньнің бас кезінде Франциянын, Индо-Қытай- 
хагы бурынғы жоғарғы комиссары Болзарт пен Вьетнам аты- 
чан арсыздык уәкілдік сткен Бао Дайдың арасында француз- 
Зьетнам келісімі деп аталатын келісімге қол койылды. Фран
ция өзініц итаршысымен келісіп алып, француз Одағындағы 
«Вьетнам тәуелсіздігін» таныды. Қолжаулық үкімет экономи
ка, соғыс, фннанс, мәдениет және тағы баска мәселелер жө- 
лінде Франциямен турлі келісім шарттарын жасасуға міндет- 
тенді.

Ресмн түрде жарияланған келісімнен баска, Вьетнамның 
республикалык баспасөзі әшкерелеген купия келісімдер де 
болды. Бул келісімнің негізгі пункттері мыналар еді: Вьетнам- 
ның дербес финанс системасы бол.мауы тніс, Вьетнам дербес 
сырткы саяоат жүргізбеуі тиіс, оның өз армнясы болмауы тиіс. 
Вьетнамның полиция күштері француздардан койылуға тиіс.

Генерал Нгуен Қсю-ан «үкіметі» француз отаршыларының 
және олардың Мухиттың арғы бетіндегі кожаларының Индо- 
Қытайдағы соғыс кезінде әлсіреген позицияларын калпына 
келтіріп, нығайтуына бар күшін салып көмектесті. Муныц 
үкімет деген тек аты болмаса, халык оны қолдаған жоқ, ке- 
пігінше, бул үкіметті халық иттің етіндей жек көрді.
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Француз империалистері бул үкіметтің орнына Бао Дай 
үкіметін койғысы келді, өйткені Ксю-анның жанын салған 
•эрекетінен гөрі, бул кулықтық пайдасы көбірек болады деп 
есептеді.

1949 жылы 8 март күні Парижда француз республикасы- 
иың президенті мен «император» Бао Дайдың арасында 
«Француз-Вьетнам келісімі» деп аталатын келісімге кол қо- 
йылды. 1948 жылғы келісім мен 1949 жылғы келісімнің ара
сында ешбір айырма жоқ еді. Жана келісім бойынша Вьет- 
намға Француз Одағы шеңберінде «тәуелсіздік» берілмекші 
болды. Француз Одағы президентінің руксаты бойынша Вьет
нам кейбір мемлекеттерде (Оңтүстік-Шығыс Азия елдерін ай- 
тады) өзінің уәкілдерін устауға ерікті болды. Вьетнамда фран
цуз командованиесі мен француздардың инженерлік-техника- 
лық кызметкерлері басқаратын улт армиясы қурылуға тиіс 
болды. Вьетнамның бас штабын француздар басқаруға тиіс 
болды. Вьетнам армняға керекті соғыс материалдарыныц бар- 
лығын Франциядан оатып алуға міндетті болды. Вьетнам 
Францияға бірнеше стратегиялық пункттерін беруге тиіс бол
ды. Экономикалық және финанс салалары жөнінде Франция 
басым орын алатын болды.

Бул сыяқты келісім аркылы отаршылдар Вьетнамды фран
цуз империализмінің шылауына айналдыруды көздегенін, еокі 
отаршылдық қанау тәртібін қайта орн-атуды көздегенін айту- 
дыц кажеті болар ма екен.

Ақырында, империалистердін пікірінше «қортынды» акт 
былай болып тынды.

Француз генерал-губернаторларының киімшең улы, кезбе 
«император» Бао Дай Вьетнам территориясының имперналис- 
тер оккупациялаған жағына 1949 жылы май айында қайтып 
келді.

Бао Даймен жасалған бул келісімді француздардың реак- 
циялық баспасөзі амалсыз «жан ашу» және «ымыраға келу» 
деп көрсеткісі келді. Бірақ іс жүзінде бул келісім Вьетнамға 
империалистердіқ билігін кайта орнатуды «ретке келтірген» 
документ болып шыкты.

Жана келісім Вьетнам халкының арасында наразылык ту- 
еызды. Вьетнам республнкасының соғыс соты Индо-Қытайға 
қайтып келген сойкан Бао Даііды тутқынға алуға ордер бер- 
ді. Осының аз-ақ алдында Хо Ши-миннің демократиялык үкі- 
меті Вьетнам халкының қылмыс иелсрі мен опасыздарының 
тізімін жариялады. Солардыц ішінде тутқынға алынуға және 
әз халқына опасыздық жасағаны үшін сотталуға тиісті
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колжаулык «үкіметтің» басшысы генерал Нгуен Ксю-анныц 
аты да аталды.

Фрамцияиың демократиялық журтшылығы да бул келісім- 
дерді Француз-Вьетнам арасындағы катнастарды, француз 
үкіметінің халық сайлаған, заңды Хо Ши-мнн үкіметімен ке- 
лісе отырып, бейбітшілікпен шешуден тікелей бастарткандығы 
деп, Вьетнамда отаршылдық соғысты жүргізе беруге бағыт 
устағандык. деп бағалады.

Вьетнам республикасында болған уақыйғалар еңбекшілер 
буқарасьшың саяси саналылығы өскендігін керсетеді. Генерал 
Нгуен І\сіо-анның үкіметі болашағы жоқ үкімет еді, Бао Дай 
тәртібі халықда одан да жеккөрінішті болғандықтан, оның 
болашағы мүлде жок еді. Вьетнам халқы Хо Ши-мин бастаған 
нағыз халыктык, өзікің зацды үкіметінің соңына ерді, сондык- 
таи ол күресті бір күн де токтатпай жүргізіп келеді.

Помещпктердің және ірі буржуазияның империалистермен 
ауыз біріктіруіне, ултшыл топтар мен жіктердің опаеыздығы- 
на карамастан, француз пмпериалнстеріне қарсы халықтыц 
бас қосып берік ынтымак куруы Вьетнамның өзгеше сыпатын 
бейнелейтіндігі шүбәсіз. Халықтың осы бірлігі аркасында 
Хо Ши-мин үкіметі нағыз баянды үкімет болды, ол халықтың 
күресіне, республпкавы куру ісіне табан аудармай басшылык, 
етіп келеді.

Француз империалистері Индо-Қытайды көп улттардың 
мекендейтініи пайдаланып, оларды бір-біріке қарсы айдап са
лу, сөйтіп улт алакездігін коздыру сыякты әдістерді қолдан- 
ды. Олар Лаос пен Қамбоджаны француз ішпериализміне 
бағынулы «корольдік» есебінде сақтап калуды кездеп, олар
ды реепубликаға карсы цою үшін бар күшін салды. Бул олар- 
ға ікыйын соқкан ж с і қ , себебі Лаос пен Камбоджада монлр- 
хиялық және жартылай феодал элементтер елеулі күш бол
ды да, олар әркашан да француз пмпериализмінің тірегі, 
француз әкімшілігімен тығыз байлаиысты болды және солар- 
дың дсгснін істеп келді. Алайда, француз империалистері оз- 
дерініц сенімді тірегі деп, үміт артып келген, Лаос пен Қам- 
боджопы партизан күресі қамтый бастады.

Вьетнам халқыиың күресі жүз жылдан аса өмір сүріп кел
ген франуз отаршыл нмпернясынык тірегі шайкалғандығын, 
француз империалпзмінің отаршылдық системасынық дағда- 
рысы улғайып бара жатқанын көрсетеді.

Уолл-стритке арқа сүйеген француз империализмінің Вьет- 
намдағы позициясын калпына келтіруге шамасы иелмейді. 
Американ пмпериалистері Вьетнам халқыньщ бостандығьш
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туншықтыруға күн санап ашық кірісіи отыр. Муны Буллитгіц 
Индо-Кытайға келіп, Бао Даймеи келіссөз жүргізуі дәлел- 
дейді. Империалистер алдағы уақытта да әртүрлі жолдармен 
және сурқыялық әдістермен Вьетнам халқьшың женіске бет- 
теген қадамына бөгет жасауға тырысатындығы сөзсіз.

Вьетнам республикасының, оның ержүрек халқының ал- 
дында әлі де талай кыйыншылык. пен кауып бар. Алайда Қы- 
тай халқының жетістіктері, Оңтүстіх-Шығыс Азия халықта- 
ры күресінің өрістеуі, Совет Одағы бастаған бүкіл дүние жү- 
зінің прогресшіл күштерінің Вьетнам республикасын колдауы 
Вьетнам халқыньщ жеңіске жетуін калайда жеңілдетеді.
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Тарих ғылымының кандидаты 
Г. Л. Б О Н Д А Р Е В С К И Й

МАЛАЙЯ ХАЛҚЫНЫҢ УЛТ-АЗАТТЫҒЫ ЖОЛЫНДАҒЫ
КҮРЕСІ

Соңғы жылдарда британ финанс капиталы Малайяға өте- 
мөте көңіл аударып келгені жалпы журтка мәлім. Малайяыын
каучук плантацияларының б:р өзіне ғана ағылшындар 200 
миллион фунт стерлинг жумсап отыр. Сол сыяқты британ фи- 
нансшылары үшін Малайяның қалайы өнеркәсібінің де маңы- 
зы аз емес, мунда соғысқа дейінгідей, қазір де «Бритиш Тин 
Инвестмент Корпорейшен» және «Лондон Тин Қорпорейшен» 
дейтін екі үлкен фирма қожалык. жүргізіп отыр. Британ фи- 
нансистері Сиамға ыкпал жүргізу және Индо-Қытай мен Ин- 
донезияның каучук өнеркәсібіие көп қаржы жумсау арқылы 
дүниежүзілік екінші соғыска деііін каучук және калайы жөні- 
неи монополпялык жағдайға ие болып келді. Сиамның қала- 
Ггы кені және каучугі Малайя порттары— Пенанг аркылы жә- 
не көбінесе Сингапур аркылы сыртка шығарылып турды. 
Сонымен дүниежүзілік екінші соғыска дейін бул стратегия- 
лык шпкізаттың маңызды скі саласында ағылшын империа- 
листері дүниежүзілік рынскта монополиялық орын алды, ал 
қалаиы мен каучукті негізінде АҚШ тутынатын еді. Америка- 
ныц финансистері мен өнеркәсіп иелерінің АҚШ-тың өзінде 
каланы корытатын заводын салып (Малайя мен Сиамның 
барлық калайы кені Маланядағы ағылшын заводтарында қо- 
рытылатын еді), ағылшын монополиясын күйретпек болған 
әрекеттері және Бразилия мен Лпберияда каучук базаларын 
орнату әрекеттері сәтсіз болып шықты.

Дүниежүзілік екінші соғыс кезінде жағдай едәуір өзгерді. 
Жапон оккупациясы нәтижесінде калайы мен каучуктің не- 
гізгі көздерінен кол үзген американдықтар АҚШ-тың өзінде 
сиитетикалық каучук өндіру үшін заводтар салуға 800 мил- 
лнондай доллар каржы бөлді. 1946 жылы американ енеркә- 
сібі тутынған каучуктің 75 процентіндейі синтетикалык, кау
чук еді, ал соғыска дейін АҚШ Малайядан тасылатын ағыл-



шын каучугімен камтамасыз етілетін. Каланы жөнінде де 
жағдай осындай болатын. Соғыс кезінде Америка үкіметі 
Лаигхорн каласында қалайы корытатын ірі завод салуға кар- 
жы бөлді. Бул заводта 1947 жылы 30 мын тонна каланы кені 
■әвделді, бул кеннің көпшілігін американдыктар британиянын. 
монополиясын буза отырып, Сиамнан тікелей алдырды, со- 
ғыстан кейінгі кезевде американдыктар Спамда өзінің эконо- 
микалық позициясы мен саяси ыкпалың едәуір күшейткен 
болатын.

Каучук пен қалайы саласында ағылшындардың модопо- 
лиясы едәуір әлсіреп калды. Бірақ әлі де болса монополия кү- 
ш:нен тугел айырылған жск, өйткені АІ\Ш заводтарыиың өн- 
діретін синтетикалық каучугі таза каучуктан әлде кайда кым- 
батка түседі, ал Сиамның калайы шығатын жерлері Америка 
өнеркәсібінің кажетін түгел өтей алмайды. Сондықтан да 
1946 жылы Англия мен Америка арасындағы узаққа созыл- 

ған келіссәздердің нәтижесінде американдыктар Малайя- 
ның каучугі мен калайысын тағы да сатып алатын 
болды. 1947 жылдың б:р өзінде ғана АКШ Малайядан 457 
мың тонна каучук жоне 20 тонна калайы алды. Ма
лайядан АКШ-ка шығарылған экспорттың куны 346 миллион 
долларға жетті, бул 1947 жылғы Англиядан шығарылған 
экспорттық кунынан 166 миллион доллар артық еді. Сондық- 
тан да ағылшын баспасөзінің Малайяны Англияның «доллар 
арсеналы» деп атауы өте орынды болатын. «Маршаллданған» 
Англияның төлем балансыкың ауырлап кетуі жағдайында 
Малайяның экономикалык маңызы орасан зор екенін түсінуге 
болады.

Шикі зат бағасының жалпы көтеріліп кеткенін еске алып, 
ағылшын монополистері 1948 жылы пайданы 1947 жылғыдан 
асырмақ болып дэмеленді. Бірак. олар бул жөнде кожалары- 
мен ақылдаспады. Ал Уолл-стрит Англия банкісініц доллар 
байлығын арттыруды я:әне Англпяның АҚШ-ка тәуелділігін 
бәсеңдетуді көздеген жок еді. Сондыктан американ монопо- 
листері өзінің ағылшьшдық конкурснттеріне қокан-локы жа- 
сап, лосанды каучукке көшуге, Индонезиядан каучукті көп 
оатып алуға (онда американдардыц үлкен белсенділік көрсе- 
туі тегін емес еді), жәке Сиамда калайы өпдіруді улғайту- 
ға әмір ету арқылы калайы мен каучуктіц багасыкың кым- 
баттауына жол бермегені өз алдына, «Дейлн Уоркердіи» дпп- 
ломатиялык. шолушысының 1948 жылғы 28 шольде керсетке-- 
ніндей, стратегиялык маңызы бар бул екі шккізаттың бағасы- 
нын недәуір кемітілуін камтамасыз е.тті.
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Жоғарыда көрсетілген оебептерден жэне де Англиянын, 
АКШ-ка тәуелділігіаің жалпы күшеюі себебінен американның 
кысымына бағынуға мәжбүр бслған брнтан монополистері, 
Мухпттыц арғы бетіидегі бәсекеніц сәтсіздігінен туған шығып- 
ным, ауыртпалығын Малайя ецбекшілеріне аудара салуға 
әрекет стті, муны ецбекшілердіқ онсыз да кдйыршылық жа- 
лакысын азайту жолымеп жүзсге асырмлқ болды.

Өткен жылдар ішіыде Малайяда елеулі өзгерістер болды. 
Еңбекшілердің уйымшылдығы едәуір артты. Бүкілмалайялык. 
федерацияға біріккен кәсіподақтарында жарты мшілиондлп 
мүше болды. Жауынгер коммунистік партияныц жәпе Бүкіл- 
малайялкқ кәсіподактары федерациясының басшылығымен 
Малайя енбекшілері ннтеллигенциясымен және усак. буржуа- 
зиямен одақтаса отырып, өз праволары үшін және улт тәуел- 
сіздігі үшін белсеніп күреске шыдты. Міне сондықтан да бри- 
таітдык, каучук және қалайы монополиялары, ецбек ақыны тч- 
мендету жөніндегі мәселені күн тәртібіне коймай турып, мо- 
мополняның және карулы күштердіц көмегімед Малайяның. 
Улт-азаттық қозғалысын оиыц басшыларынан айыруға бел 
байлады. 1946 жылы Малайяның феодалдык бклеп-төстеуші 
тобымен жасалған келісімге сүйеніп (Малайя одағы ор«ына 
Малайя федерациясын кою туралы және (}>годалдык тоғыз 
князьдіктерге султан празоларын кайта беру туралы келісім), 
Локдондағылар Малайяның азаттык. қозғалысын қанға то- 
ғытамыз, елде соғыска дейітігі тәртіпті орнатып, каучук және 
калайы монополияларына миллиондаған қосымша пайда тү- 
сіреміз деп үміттенді.

Британ монополиетерініа жоспарларын Вашингтон толығы- 
нан куаттап, макулдады. Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінде 
улт-азатык, қозғалысы өсіп, улғайып, Қытайда демократия 
мен азаттық майданы күшейген сайын жэне гоминдан реакци- 
ясыиың позициясы осалдай берген сайын американ саяхатшы- 
ларының збігерленуі күшейе түсті. 1948 жылы май айында,. 
Чан Қай-шн армнясының кыйын жағдайға кездескендігі 
жэне Қытай демократпялық күштерінід оңтүстікке карай бу- 
зып өтуінің мүмкіндігі жөнінде американ соғыс эксперттері- 
нің урейлі хабарлары Вашингтонға жеткен кезде әбігерлену: 
тағы да күшейе түсті.

Оңтүстік-Шығыс Азиядағы жағдай 1948 жылы июнь айыя-
да Вашингтсыда штаб бастыктарының біріккен советінің ке- 
зекті мәжілісінде жете талкыланды.. Америка уәкілдері Оң- 
түстік-Шығыс Азияда жедел түрде «санитарлық кордон» 
уйымдастыру қажет десті, бул кордон Қытайда гоминдан
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тәртібі мулде кыйрагт, демократия женетін жағдай болып 
қалса, жер шарының бул бөлегінде демократнялык күштердің 
ықпалының күшеюіне жол бермеуге тиісті еді.

«Телепресс» агенттігінің 1948 жылгы 22 июиьдегі хабарына 
сәйкес бул мәжілісте Америка уәкілдері ағылшыидардан Ма- 
лайядағы демократиялық күштерді талкандауды, онда «тәр- 
тіп» орнатуды және ағылшынныц елеулі күштерімен бул ел- 
ді іқайтадан оикупациялауды талап етті. Американың генерал- 
дары мен дипломаттарының ойынша, бул шаралар Америка 
өнеркәсібін Онтүстік-Шыгыс Азпяныд стратегиялык. шикіза- 
тымен қамтамасыз ету моселесіп ғана емес, сонымен бірге 
«кездсй сок, оқыйғалпр» бола калатын күнде, Қыйыр-Шығыс 
псм Тыпык мухнттаи аыернкаи соғыс базаларының кол үзуіне 
жол бермеуге, Онтүстік-Шкғыс Азия жағынан бул базаларға 
қай уакытта болсын катнауға, сонымен бірге Сингапурды ба- 
кылауға жеңілдік беруге тиіс еді.

Осылапша Малайя жөнінде ағылшын және американ мо- 
нополистерінің мүдделері бір жерден шыкты.

Штаб бастыктарыні,!.ч біріккен Советінің Вашингтондағы 
мәжілісінің қарарларын жүзеге асыра отырып, ағылшын үкі- 
меті ез тарапынан бритам Қыйыр ІІІығыс эскадрасынын. жо- 
ғарғы базасын Гонконгтан Сингапурға көшіру туралы карар 
кабылдады. Сонымен қатар Малайяны қайтадан оккупация- 
лау үшін жэне бул елдегі демократнялык күштерді талкандау 
үш:н әскери бөлімдер мен қару-жарақтарды бір жерге жый- 
настыру басталды. Ағылшьш буржуазиясының баспасөзі Ма- 
лайяға <-.коммунистік кауып» төнгендігі және бул елдің істе- 
ріне шетелдердің кол суғулары туралы айғай-шу көтерді.

Осындай тыңғылыкты әзірліктен сон ағылшындардың 
отаршыл өкімет орындары Малайяның коммунистік партия- 
сына, Бүкілмалайянық кәсіподағы федерациясы катарында- 
ғы прогресшіл косіподактарына соққы беруге нағыз колайлы 
кезең туды деп есептеді. Лондон мен Сингапурдан берілген 
белгі бойынша бүкіл елде коммунистерді устау, кәсіподакта- 
рының уйымдарын талқандау, демократиялық көсемдерді тут- 
қындау және өлтіру басталды.
t/~ Малайяда 1948 жылы нюньде басталған және күні бүгінге 
дейін токтамай келе жаткан кантөгіс оныйғалар ағылшындар- 
дың соғыс және саясп қайраткерлері мен сатылғыш баспасөзі 
дәлелдегісі келетіндей, «комунистік қастандын» нотижесі 
емес, керісінше, Лондон мен Вашингтоннын сілтеуі боиынша 
күні бурын әзірленген әрекеттердің нәтижесі екендігін дәлел- 
дейді.
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Империалиста насихаттьщ Морисон сыяқты жаршысы да,
Лондонда шығатын «Таймс» газетінің Қыйыр Шығыстағы 
тілшісі, «Фар Истерн С эр вей» журналыкда жарияланған ма- 
каласында (1948 ж., 22 декабрь күнгі 24 саны) былай деуге 
мэжбур болды: «Малайя коммунпстері әзірленіп үлгірмей-ак 
соі-ыс әрекеттерін бастауға мәжбур болды, баскаша айтқанда, 
революцняға олар еріксіз тартылды, деген пікір туып ке- 
л е д і» .

іИМалайяның еңбекші букараларына карсы шабуыл әзірле- 
генде ағылшын отаршылдары бірнеше күнніқ ішінде комму- 
кпстік партияны және кәсіподактарын талқандаймыз деп, 
Малайяны толық бағындырып, басыбайлы қул етеміз деп 
еоептеген еді. Алайда ағылшын империалнстері бул есебінен 
мыктап жацылды.^Империалист-ер Онтүстік-ПІығыс Азияда 
және жекеше алғакда Малайяда соңғы жылдарда болған 
елеулі өзгсрістерді байкамады. Жапон оккупациясына карсы 
куресу Малайя халықтарының саяси сезімінің өсуіне оебепші 
болды, халык букарасының бірігуіне жәрдемін тигізді, халык. 
партизандық куреске машыктакуға мүмкіндік алды. Осының 
нәтижесіиде, жапсн оккупаиттарын куып шыкканнан кейін, 
улт-азатттық қозғалысы Малайя халкы арасында берік орын 
тепті, букараның саяси сана-сезімі өсті, олар қолға қару 
алып күресу тәжрибесіне не болды. /Капондықтарға қарсы ку
рсе жылдарында коммункстік партиянық ықпалы арта түе- 
кенін еске алсак, Малайядағы демократнялық козғалысты 
кыска мерзі.м ішінде жоймақ болған ағылшын отаршылдары- 
нын есебі пегізсіз екендігі ап-айкыіт көрінеді.

Британ империалистерініц шабуылына жауап ретінде Ма
лайя екбекшілері коммунистік партияның және Бүкілмалайя- 
ның кэсіпсдак федерациясының басшылығымен өзінің тәуел- 
сіздігін корғауға аттанып, күреске шыкты. Азаттык козғалы- 
сы брнтан отаршыларына карсы бул елдің халықтарының қа- 
рулы күресіне келіп уштасты. 1948 жылы июнь айында, кәсіп- 
одактарын талкандау үшін баскесерлер бандасы уйымдастыр- 
ған Псрак плантаторларының арандату әрекеттеріне жауап 
ретінде, Перактық орталық бөлімінде «Малайя халкының жа- 
пондарға карсы армиясының» бурынғы мүшелерінен Малайя
да туңғыш per партизан отрядтары курылды.

Баскесерлер бандасын халық отрядтары талқандап таста- 
ды. 16 июнь күнгі соктығысуда каучук плантацияларын бас- 
каратын үш ағылшын өлді. Малайядағы британ отаршыл өкі- 
мет орындарына бул окыйға көптен үміт еткен сылтау бола 
калды. Малайядағы және Великобританиядағы ағылшын бас-
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пасөзі коммунистердің айуандығы жөнінде, • коммунистердің 
көтеріліс уйымдастыруы жөнінде айкай шығара бастады, ал 
Малайя деревнясыныц губернаторы Гент 17 июнь күні-ақ 
Перактыц жәнс федерациякың басқа «мемлекеттерінің» поли- 
циясына карсылық білдіргепдердіц бәрін сотсыз, тергеусіз 
туткынға алуға, тіпті табанда атып тастауға право берді.

Малайя халқына қарсы отаршылдык террор осылайша 
«зацды» сыпат алды. Отаршылдардың жазалау шараларына 
сылтау болған үш ағылшынның өлуі шын мәнісінде арандату 
болғандығын жоғарыда аталған Моррисон мойындап, «Фар 
Истерн Сэрвей» журналындағы макаласында былай деп жа- 
зады: «үш ағылшын плантаторын өлтіру деген коммунистік 
басшылықтың жоспарыкда болмаған және оның езі кездей- 
соқ болған уакыйға еді».

Келантан князьдігіндегі жергілікті полициялары аса қыя- 
нат көрсеткеи кейбір аудандарында да июньніқ орта кезінде 
партизан отрядтары курыла бастады.

Плантаторлар мен отарлық әскери бөлімдері үрейлене 
түсті. Олар ағылшын үкіметінен шаралар колдануды және 
әскери бөлімдер жіберуді талап етті. 22 июнь күні отарлар 
жөніндегі ағылшын мпнистрі Джонс Крич парламентте сөз 
сөйлеп, үкіметтід тәртіпсіздікті қандайда болса курбандыкпен 
басуға карар кабылдағандығын хабарлады. Үкімет Малайя- 
дағы отарлық өкімет орындарына төтенше уәкілдік берді жә- 
не Малайяға әокери бөлімдер жіберді.

Сол күні Куала-Лумпур федерал астанасында Малаяның 
каучук шығаратын негізгі төрт ауданы ерекше жағдайда бо- 
латындығы жарияланды. Екі күннен кейін қауыптан тыныш 
бола турса да Сингапур да ерекше жағдайда деп жариялан
ды. Британ отаршылдары осылайша Малайяның улт-азаттык 
козғалысының бул орталығына күшті соққы береміз деп есеп- 
теді.

Осының нәтижесінде, ресми мәліметтерге карағанда, 20— 
24 июньге дейін Малайяның ірі орталыктарында Малайя ком
муниста партнясының 800-ден астам мүшесі туткынға алын- 
ған. Июньніқ аяғында бүкіл Малайя ерекше жағдайға кой- 
ылды. Полиция мен әскерлерге жанынан кару табылған 
адамдарды атып тастау правосы берілді. Малайя полииия- 
сы өзіне берілген бул правоны кеңінен колданды, сөйтіп, Ма- 
лайяның, Қытайдың және Индияның демократиялық ниеттегі 
сан жүздеген жумысшыларын полиция участоктері қыйнап, 
атып өлтірумен болды.

Алайда июльдің алғашқы күндерінде-ақ Куала-Лумпурге



208 Г. Л. Б о н д а р е в е  к и й

іргелес жатқан аудандарды қамтыған партизан крзғалысы 
кең өрістей бастады. 1948 жылғы 3 июль күні Малайя федера- 
ИНЯСЫНЫҢ губернаторы Гектьщ қабылдауында каучук планта- 
цпяларының, каланы ыонополпяларының бір топ уәкелдері 
болып кайтты. Отар әкімшілігінің бул қожалары Генттен ке- 
терілісшілсрге карсы нағыз катал шаралар қолдануды, жэне де 
ірі әскерп бөлімдерді дереу оларға қарсы жіберуді талап етті.

Дәл сол күні Англиянық консерватившіл ірі газеттері Ма- 
ланядағы британ әкімшілік орындарынық икемсіздігін және 
жарамсыздығын айыптап басмақалаларын жариялады. Отар- 
лар министрлігінің Малайя жөніндегі саясатына өзінің оппо- 
зпциясьшсн белгілі болған Малайя федерациясының губерна
торы Гент колма-кол Лондопға шақырылды. Бірақ ол Ан- 
глияға жете алмады. Швенцарпяда авиация апатына кездесіп 
каза тапты, ол авиацияның қалайша апатқа ушырағаны 
белгісіз күпінде кала берді.

Көтерілісшілердіц қыймылынан қорыккан бргітан отаршы- 
лары көтерілістің жаппай етек алу каупынан шошып, үсті- 
үстіне әскер бөлімдерін жгоеруді талап етті. 1948 жылы июль 
айының бойында Малайяға Англнядан, Таяу Шығыстан, 
Мальтадан, Цейлоннан және Гокконгтан теңіз жолымен, тіпті 
зуе жолымен гурк әскер бөлімдері, тау атқыштарының полкі, 
норкшир полкі, иннескиль полкі және ирланд аткыш полктері 
жіберілген еді.

Июльдің орта кезінде-ақ бул әскер бөлімдері карабльдер- 
ден түсісімен, саны өсіп, етек жайып келе жаткан партизан 
отрядтарына карсы урыска кіргізілген болатын. Барлау үшін 
және ауадан партпзандарға соккы беру үшін авиация кең 
түрде колданылды, бул үшін Цейлоннан бірнеше истребитель 
және бомбардировщик эскадриялары Сингапур мен Куала- 
Лумпурге көшірілді.

Кюльдіц екінші жартысында малайяның барлык жерінде 
дерлік партизан отрядтары мен ағылшын әскер бөлімдерініқ 
арасында ірі шайқасулар болды. Ең елеулі шайқас орталык 
Кедахта Балнто .ауданында болды. Мунда партизан,дар мен 
әскер бөлімдері арасындағы уРЬІС ^  июль күні 16 сағатқа 
созылды. Осындай елеулі урыстар Селангор, Перак, Не- 
гри, Сембиланның барлық аудандарында болып өтті. 
Әсіресе Спнгапурге жақын жердегі Джохорда қы- 
йын жағдай туды. Бул князьдікте партизандардың күресімен 
катар каучук плантациясындағы жумысшыларда ереуіл бас
тады.

Великобританияныц каучук және каланы компаниялары-
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ның акцияларын устаушылар әбігерленгендіктен және ко- 
рыккандықтан енді Малайядағы бір топ коммунистердің қас- 
тандығы жөніндегі лакаптарға канағат етіп отыра алмады. 
Британ империясының кақпайлауына карамастан, толқу бүкіл 
Малайяны камтып алғаны тіпті катардағы газет оқушылары- 
ның өзіне де мәлім болды.

Бул халден калайда сылтау тауьгп, Британ өкімет орында- 
рын қаңку сөзден сактау үшін, жоғарыдан берілпен нускау 
бойынша, Рейтер агенттігі және бірнеше британ газеттері 
Малайядағы «Коминформ бюроның кызметі» жөнінде, Мала
йя мен Бирмадағы коммунистік қозғалысты бір-бірімен уш- 
тастыру жөнінде және Малайя коммуннстері сырттан көмек 
алып турады-мыс деген хабарларды жаза бастады. Оңтүстік- 
Шығыс Азия лнгасынын кызметі жөніндегі ертегілер тағыда 
көпіртіле бастады.

Коммунистерге қарсы насихатты лепірту мынадай әңгіме- 
лерге әкеп соқты: 23 июль күні кауымдар палатасынық мәжі- 
лісінде Крич Джонс коисерватившіл депутаттары мен лейбо
рист депутатарының мадактаған айғай-шуымен Малайядағы 
отарлық өкімет орындарынық Малайя коммунистік партиясы- 
на тыйым салу туралы карарын британ үкіметінің бекіткенді- 
гін жариялады. Отарлар жөніндегі министр, британ өкім-ет 
орындарының, ел ішіндегі казіргі оқыйғаларға Малайя ком- 
мунистік партиясы жауапты деген және көтеріліске әзірлік 
ісін сол жүзеғе асырды деген мәлімдемесін түгелімен куат- 
тайтындығын атап етті.

Үкіметке, жүгенсіз кеткен отаршы суркыялар мен чинов- 
никтерге, ардан айрылған консерватившіл және лейборист 
депутаттарға жауап бере отырып, коммунист депутат Гал
лахер евз сөйледі. Ол «Малайя жумьтсшы табына капсы бv.;i 
жала мен өсектерді» әшкерелеп берді және Малайядағы тәр- 
тіпсіздікке Малайя коммунистік партиясы кінәлі деген сөздер- 
дің теріс екендігін әшкерледі. Малайядағы тәртіпсіздіктер, 
ондағы халыктың өздеріне тәуелсіздік берілуін ашық және 
заңды түрде талап етуініқ белгісі екендігін ашып көрсетті. 
Малайя окыйғалары халықты канайтын және оның калайы 
мен каучугін билеп-төстейтін империалистерден бул әділетсіз- 
діктің жойылуын және каучук пен калайының олардан тар- 
тып алынуын талап еткен енбекші таптың наразылык білдіруі 
екендігін Галлахер атап өтті.

Буржуазиялық баспасөз, әдеттегіше, Галлахердің сөзі жә- 
нінде жумған аузын ашпауға тырысты. Алаида бул сөз Ма- 
лайяға жетті, өз бостандығы үшін күресуші Малайя халкына 
М—f<60



210 Г. Л. Б о н д а р е в с к и й

ағылшын пролетариатының туыскандык. колдауының белгісі 
ретінде ол хабар халыкка ете зор эсер етті.

Ағылшын өкімет орындары коммунистік партияға ты- 
йым салуымен катар, баска да прогресшіл демократиялық уй- 
ымдарға, демократиялық жастардың лигасына, Малайя хал- 
кының жапондарға карсы армиясының бурынғы жауынгер- 
леріиің ассоциациясына және Малайяның улт тәуелсіздігі жо- 
лындағы күресуші жастар лигасына тыйым салу туралы ка- 
рар кабылдады. Одан бір ай бурын еңбекшілер арасында өте 
беделді, ал плантаторлардың жанына жақпайтын Бүкілма- 
лайялык, кәсіподақтары федерациясын тарату жөнінде карар 
кабылдаған болатын.

Арандату әрекеттерін уйымдастырып және Малайяны Каи
ра тоғытып, британ отаршыл өкімет орындары қалайы мен 
каучук монополняларының заказын, Уолл-стрит билеп-төстеу- 
шілерінің тапсырмасын орындады — Малайяның прогресшіл 
және демократиялық уйымдарын таратып, оларға тыйым 
салды.

Алайда британ монополистерінің жоспары түгелдей жүзе- 
ге асырылмады: Малайяның коммунистік партиясына және 
Малайя халқының жапондарға қарсы армиясына тыйым салу 
буларды жойып жібергендік емес еді. Қерісінше, Малайя ком- 
мунистік партиясы жумысын қупия түрде жүргізе отырып, Ма
лайя еңбекшілерін топтастыра білді, империалистерге қарсы 
күрес туын жоғары көтерді, ал Малайя халқының жапондар- 
ға қарсы бурынғы армиясының мүшелері британ отаршылда- 
рына қарсы күреске атсалысты.

Бул жауынгерлік уйымның шығарған үндеулері мен лис- 
товкаларында, ол уйым өзін Малайя халқының жапондар- 
ға қарсы армиясы деп атаған жок, ағылшындарға карсы ар- 
миясы деп атайтын болды, ал муның өзі кездейсок емес еді. 
1948 жылы июль айынын. орта шенінде соғыс әрекеттері етек 

жая бастады. Партизан отрядтары көмір өнеркәсібінің ірі ор- 
талығы Бату Арангқа шабуыл жасап, көптеген шахталарды 
істси шығарды. Куала-Лумпурдың онтүстік жағындағы кала- 

йы рудниктерінің және каучук плантацняларыныд маңында 
елеулі урыстар болды, бул араға ағылшын командованиесі 
артиллериясы, танктер мен авиациясы бар британ әскерлері- 
нің екі колоннасын топтастыруға мәжбүр болды.

Июль айыныц ақырғы күндерінде халықтың толкуы кала- 
йы өнеркәсібінің негізгі орталығы — Ипоға ауысқан кезде, 
ағылшын командованиесі, калайы концерндерінің талап етуі 
бойынша, урыска авиодесант бөлімдерін салды, Ипо ауданын-
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да бейбіт деревняларға «спитфайерлардан» көптеген атака- 
лар жасады және Таяу Шығыстан косымша ірі артиллерия 
күштерін суратты.

Британ плантаторлары мен отарлык. өкімет орындарының 
арасында үрейленушілік августың аяғында керемет улғайып 
кетті. Куала-Лумпурда болған плантаторлардын, жалпы Ма- 
лайялық мәжілісі Малайяға кем дегенде тың екі дивизияның 
тезінен жіберілуін талап етті, әйтпеген күнде ағылшын экс- 
портына кандай зыянды бола турса да, каучук шығаруды ке- 
шікпей тоқтатамыз деп қорқытты. Ол ол ма, өздерінің бул 
арандату және кулыктарыньщ кенет эсер етуінен шошыған 
ағылшын өкімет орындары мен Малайяның плантаторлары 
ағылшын үкіметінен Малайяға Жапониядан оккупациялык 
әскерлерін ауыстыру жөнінде Австралия үкіметінің алдына 
мәселе коюын талап етті.

Улт-азаттық қозғалысын басу жөнінде нақтылы шаралар 
кабылдау мақсатын көздея, б августа Сингапурде Оңтүстік- 
Шығыс Азиядағы британиялық соғыс және азаматтық өкімет 
орындарының үлкен мәжілісі өткізілді. Бул мәжіліске Мала- 
йядағы британ карулы күштерініц бас командашасы генерал 
Бучер және Оңтүстік-Шығыс Азиядағы ағылшын карулы күш- 
терінің баска да жоғарғы уәкілдері және де бул аудандағы 
барлық Британияға карасты жер иелерінің отарлық өкімет 
орындарынын, уәкілдері мен губернаторлары катысты.

7-августа «Таймс» осы мәжілістің нәтижелеріне арнал- 
ған басмакаласын жариялады. Ситндің бул газеті Малайяға 
алдағы уақытта жасалатын шабуылдың мандаты: «Малайядд- 
ғы коммунистердің күшін талқандау, муның өзі бүкіл Азия- 
ның көлемінде коммуьизмге күшті соккы болып тиеді. Мала
йя коммунистері жеңіліс табатын болса, казірде Бирмада, 
Сиамда, Голландия Индиясы мен Шығыс Индияда журтты 
толкытып, жік тудырып әрекет етуші күштердің бәріне соққы 
берілер еді. Бул батыс елдерімен бірлесе отырып бул елдерді 
экономикалық және саяси жағынан калпына ікелтіруге жол 
ашады, ал батыс елдері дүниеиің бул бөлігінен көмек тілейді 
және өздерінің бюджетін ретке кслтіріп алу жөнінде уміг 
артады» деп көрсетті.

Британ монополистерінің мақсатын будан да аиық айту' 
қыйын болар. Тегінде әңгіме коммунизмнің ертегігс анналған 
кауыпында емес, керісінше Оңтүстік-Шығыс Азия халыкта- 
рын тағы да өз коластына бағындыру, бул аймакты Батьгс. 
Европаның маршалдаиған елдері үшін шикізат пен доллар- 
дың зор қоймасына айналдыру әрекетінде болып отыр.
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■ ■ /Д л  айда Сингапур мәжілісіндегі британ генералдары- 
Н Б і ң  әкіреңдеген мәлімдемелері, ол ол ма, британ газеттерінің 
қокан-лоқы мақалалары да Малайя халқын сескендіре алған 
жоқ. 1948 жылы сентябрьдің бас кезінде партизан козғалысы 
елдің үштен екі бөлегін қамтып алды.

Британ үкіметі төтенше қарар қабылдады. Малайяға екі 
гвардия бригадасы жіберілді. Ағылшын тарапынан буған до 
йін отарларға гвардия жіберіліп көрмеген еді. Сол күндерде 
ракета установкаларымен қаруланған жаңа шыккан реак- 
тивтік нстребительдердің екі эскадрильясы жіберілді. Эттли- 

■ Бевиннің «социалистік» үкіметі Малайя халкына қарсы басқа 
да әдістер қолдануға бекінді. «Дейли Уоркер» дің арнаулы 
гілшісінің хабарына карағанда, ағылшын екімет орындары 
гитлершілдердін, концентрациялық лагерьлерінде адамның 
ізіне түсіп устауға әдейі үйреткен неміс иттерін жыйнап ал
кан. Бул иттер партизандарды устау үшін Сингапурга жөнел- 
тілді. Жүгенсіз кеткен лейборист отаршылдарға бул да аз бо- 
лып көрінді. Ағылшын үкіметінің ариаулы нусқауы бойынша, 
Саравактан Борнеоның жабайы адамдары —даяктар самолет- 
пен Сингапурға түсірілгендігі жөнінде хабарды естігенде бү- 
кіл дүние жүзінің прогерсшіл журтшылығының жаны түршік- 
ті. Рейтер агенттігінің ха-барььна Караганда, Малайяның ка- 

•лың ормандарында партизандарды устау үшін даяктардан 
арнаулы отрядтар уйымдастырылған. Даяктардың садакпен 
ататын улы жебелерін пайдаға жарату уйғарылған. Бул қару 
.Саравактан Сингапурға арнаулы самолетпен жеткізілген. Ра
кет истребительдер мен содғы шықкан жаңа танктар, неміс 
иттері мен улы жебе — ағылшын «социалистерінің» Малайя 
халыктарына карсы жумсаған ссғыс куралдары міне осындай 
еді.

Халыкты қоркыту үшін отарлық өкімет орындары сентя
брь айының аяғынан бастап қолға түскен партизандарды ха- 
лыктыц көзінше азаптап өлтіре бастады; бул үшін олар «пси- 
хикалык шабуыл» әдісін қолданды: Малайя партизандары- 
ның каза тапқан басшысы Ло Ю-дің адам тапығысыз болып 
мыжғаланған басының суреті салынған листовкаларды жүз 
мындай самолетпен шашып тастайтын болды. Ло Ю ержүрек 
жауынгер және халык буқарасын уйымдастыра білген та- 
маша каһарман адам болған.

Алайда осының бірде-бірі эсер ете алмады. Отаршылар- 
ға карсы козғалыс улғая берді. Ағылшын отаршылдары Ма- 
лайяның феодальдық реакциясын халыққа карсы қоюға ты- 
рысып бакты. Тоғыз султанның сарайларында отар істері жө-
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ніндегі министрліктің ерекше уәюелдері пайда болды, бул 
уәкілдер улт-азаттык козғалысына қарсы отаршылдарға кол- 
ғабыстық тигізгені үшіи султандарға косымша жеңілдік бе- 
руге, олардың кейбір тілектерін қабылдауға уәде берді. Реак- 
циялык, мусылман дін иелері де осы іске жумылдырылды, 
олар малайя мусылмандарын кытайларға карсы айдап сал- 
ды. Осы мақсат үшін тәжрибелі арандаткыш, Палестина гго- 
лициясының бурынғы комиссары Грей Малайяға жіберілді, ол 
келе еалысымен малайялыктар мен қытайлардың арасына от 
салып, біріне бірін соктықтырумен болды. Феодал билеп-төс- 
теушілермен келісу бойынша Грей және оның қолшоқпарла- 
ры, өздерін партизан отряды деп, көрсететін арандатушылар 
бандасын уйымдастыруға кірісті. Буларға партизандармен 
байланые жасап, олардың турған жерлерін ағылшын командо- 
ваниесіне хабарлап отыру міндеті жүктелді.

1948 жылы октябрь айында гвардия әскерлері келгеннен 
кейін Малайяда ағылшын әскерлерінің саны 50 мың адамнан 
асты. Сонымен ағылшындардык Малайя халқына қарсы кой- 
ған әскерлерінің саны соғыс әрекеті кезіндегі жапондарда 
қарсы қойған күшінен едәуір артык болды. 1948 жылдың ая- 
ғында партизан отрядтарының адам саны, ағылшын буржуа
зиям  баспасөзінің мәліметі бойынша да, 20 мың адамнач 
аскан жоқ. Ағылшын отаршылдары сонда да елеулі табысқа 
жете алмады.

1949 жылы февраль айында мавдай алды қару-жаракпен 
жабдыкталған әскерлерініц кеңінен жүргізілген соғыс опера- 
цияларына карамастан, ағылшын отаршылдары малайялык- 
тар меи кытайлардың партизан .отрядтарын кыйрата алма- 
ғандығы, патриоттардың жауынгерлік бөлімдерін Малайяның 
оңтүстік жағынан, әсіресе Джохордан орталық және солтүс- 
тік-батыс жағыпа карай аздап ығыстыру үшін көп шығынға 
ушырағаны мәлім болды. 1949 жылы февраль айында лорд- 
тар палатасында Малайяныц жағдайы туралы сөз болды. Лей
борист лорд Элибенк Малайядағы жағдайдың нашарлағанын 
мойындауға мәжбүр болды. «Қыйыр Шығыстағы біздің беде- 
ліміз бен позициямыз сынға түсіп отыр» деп көрсетті ол. Кон
серватор лорд Сэнкфорт былай деп мәлімеді: «Малайяда казір 
не болып жатқанын түсіну қыйын, бірақ мәселе айкын — ол 
біздің жеңе алмай жатканымыз». Сөзінің аяғында ол, Мала- 
йядағы соғыс әрекеттері ағылшын казначейлеріне күнбе-күн 
35 мын функт стерлингке түседі деп атап өтті. Лорд Эрли 
(тәуелсіз) де «Малайяда біздін. ешбір жетістігіміз жоқ дер- 
лік» дегенді мойындауға мәжбүр болды.



Малайядағы істердін. жағдайы жөнінде 1949 жылы 8 фе- 
вральда қауымдар палатасында лейборист Лонгден толығы- 
рақ мәлімдеме жасады, ол былай деп көрсетті: «Малайя хал- 
қы укіметтен кері, бүлікшілерге дурыс карайды».

Коносрваторлар партиясының басшыларымен тығыз бай- 
ланысты «Йоркшир пост» газеті Малайядағы ағылшын отар- 
щыларының жағдайына будан да нашар баға берді. Бул га
зет басмақаласында (19 февраль күні) Малайядағы жалпы 
ағылшын әскерлері мен полицняның саны 70 мыңға жетсе де, 
партизандарды жеңе алмады деп, атап өтті. Партизан отряд- 
тары өзінің адам шығыньш жергілікті халықтан косымша 
күш алумен толыктыра алады деп жазды.

Ағылшыи қарулы күштеріне карсы жүргізілген соғыс әре- 
кеттерінде партизандардыд шығыны онша көп еместігін, «Дей
ли телеграф энд мориинг пост» газетімің Сннгапурлық тіл- 
шісі — Бакли де растайды. 1949 жылы 16 майдаты •макала- 
сында партизандардың шығыны олардың жалпы санының 20 
процснті ғапа болуы мүыкін деп жазды. Партизандарға қар- 
сы бір жыл күрес жүргізіп, материалдык және адам жағынан 
көп шығынга ушыраудыи, қортындысында ағылшын кома и - 
дованиесінің қолы жеткен бар табысы партизандардың негіз- 
гі күштерін жарты аралдың ішінс карай, Сиам шекярасына 
қарай шегіндіру ғана болды, деп көроетті Бакли. Сонымен 
1949 жылдыц алғашқы бес айы ағылшын имперналистерін 
ешқандан жоңіске жеткізген жоқ. Партизандарға карсы кү- 
ресуде табыска жете алмағандықтан олар қорғансыз бейбіт 
халыкты мейірімсіз жазалау әрекетіне кірісті. «Малайян мони
тор» бюллетенінін редакторы — Лимнің мәліметтері бойынша, 
Малайядағы соғыс әрекеттерінін, бір жылы ішінде ағылшын 
империалистері бостандық жолындағы күрескерлерден 75 адам- 
ды дарға асып, 500 ден астам адамды аткан. Л4алайялыктар мен 
қытайлардан 2 300 адамды партизандарды қолдайды деген кү- 
дікпен Малайядан жер аударған. Осы сыякты айып тағумен 
ағылшын отаршылдары 11 ірі деревняны өртеп жіберген, 7000 
дай адамды концентрациялық лагерьге камағаи. Ағылшын 
отаршылдарының демократиялық күштерге өшпенділігінің 
■шектен асқандығы сондай, партизан отрядтары катарында 
шайқасушы Қытай көшпенділерінің үй-іштерін олар 1949 
жылы жер аударып, гоминдан өкімет орындарына бере бас- 
тады.

Алайда асып, ату, азап корсету дегендер Малайя халкы- 
ның бетін қайтара алмайды. Улт азаттығы жолындағы күр-
еске катысушы үш уйымның,— Жауынгер жастар уйымы.



Малайя халқының улт-азаттыгы жолындағы күресі 215

Шаруалар одағы және Әйелдер федерациясынын, — жуырда 
бірігіп жариялаған манифесінде былай деп көрсетілген: «Бри
тан империализм! деревня халкын қыруымен, деревняларды 
бомбалауымен және адамдарды баспанасынан айырумен өзі- 
нің фашистік сыпатын толык әшкереледі». Манифестің қор- 
тындысында «империалистерге карсы күрес узакка созылады, 
бір-ақ біз жең:п шығамыз, өйткені біз күннен күнге күшейіп 
келе жатсак, британ империализм! әлсіреп келеді және бар- 
ран сайын окшауланып жеке қалып келеді, өйткені біздін кү- 
ресіміз елімізді және халкымызды азат ету жолындағы рево- 
люциялық соғыс болып отыр» делінген.

Демократиялық күштерді соғыс әдестерімен, террормен 
және үркітумен талкандай алмаған ағылшын нмпериалистері 
Малайя буржуазиясының, әсіреое Қытайдың усак. және орта 
буржуазиясының кейбір топтарымен келісіп, улт-азаттык коз- 
ғалысыиа іріткі салуға талап етті. 1948 жылдын 10 ноябрін- 
дегі ләрдтар палатасында Малайя мәселесі сөз болған кезде 
Крич Джонстың орынбасары лорд Листоуэлл ағылшын үкі- 
метініқ Малайяда жүргізгелі отырған бірнеше реформалары 
туралы хабарлады. Реформаның бірі Сингапурды Малайя фе- 
дерациясымен біріктіру екенін атады.

Малайядан Сингапурды бөліп әкету — ағылшын отаршы- 
ларының Малайя одағын, одан кейін Малайя федерациясык 
куру жоспарын усынған кездегі ен манызды мақсаттарының 
бірі болатын. Бүгінде Британияның отарлар жөніндегі минис- 
трлігі Сингапурды Малайя федерациясына кайта қосу мүм- 
кіндігі жөнінде мәселе қоюға мәжбүр болып отыр. Бул мәсе- 
ле жөнінде ағылшын империалистерінің позициясының езге- 
руіне улт-азаттығы қозғалысынын, етек алуы себеп екені аян. 
Консерваторлар партиясынық көрнекті қайраткері, жуырда 
ғана Малайяға барып кайткан Менкрофтың Жас констерва- 
торлар лигаеынын, Лондондағы бөлімшесінің мәжілісінде 1949 
жылы 20 алрельде сөйлеген сөзі Малайя халкыныц табьгста- 
рьш дәлелдейді.

Менкрофт былай деп мәлімдеді: «Малайяның тәуелсіз до
минион болып британ улт бірлестігінін. курамына кіргенін 
көрсек қуанған болар едік». Әрине, онын, бул сөзі ағылшын 
империализмінің Малайядағы позициясы үшін кауыптанаты- 
нын дәлелдейді. Бул сыякты мәлімдемелер ағылшын билеп- 
төстеушілерінің Малайя л<өнінде камшы қолдану саясаты- 
ның сәтсіздікке ушырағанын, енді олар амалсыздан алдаусая- 
сатына көшкендігін еыпаттайды.

Британ отаршылары Малайядағы кәсіп одағы козғалысы-
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на іріткі салып, Малайя пролетариатыныц күресін кыйында- 
туға тагы да тырысып бақты. 1949 жылы февраль айыныц 
аяғында Куала-Лумпурде ағылшын өкімет орындарының нус- 
қауы бойынша сары кәсіподағы уәкілдерінің конференцияск 
өткізілді. Конференцияда ағылшындардан Джохордың пре
мьер-министр! болып тағайывдалған, феодалдық реакциясы- 
ньщ көсемі Дато Они Бин Джаффар сөз сэйледі. Джаф- 
фар кәсіподағының жаиа федерадиясы курамына жумысшы 
және кәсіподағы козғальгсындағы «калыс элементтердің бә- 
рін біріктіру керек дегснді айтты. Джаффардың сөзі ағыл- 
шын отаршыларының үлкен арандату науканының басы бол- 
ды. Бул науканға көмск көрсету үшін Англиядан кәсіподақ- 
тары қозғалысына іріткі салу жөніндегі шараларға белсеніп 
араласкан «кәсіподактарының кецесшілері» келді.

Аланда Малайя еңбекшілері арасынан квислингтер табы- 
ла қоймады. Сары кәсіпшілер одактарына бойкот жариялан- 
ды, сөйтін ағылшыидар таратып жібергенмен астыртыи жу- 
мысқа көш-кен. Бүкілмалайялық кәсіподақтары федерациясы 
ел ішінде бурынғысындай зор бсделге ие болды. Ағылшындар 
Бүкілмалапялык. косіп одағы басшыларын күшпсн жойып жі- 
беруге әрекет жасады. 1949 жылы март айыида Бүкілмалайя- 
лық федерацняиық прсдседателі үнділік Гапапатиді устап 
алып, азапка салды. Бокыпан револьвер табылды деген сыл- 
таумен Ганапатиды туткынға алып, өлім жазасына кесу Шы- 
ғыс елдеріпд-е, әс:ресе Индия журтшылығы арасында үлкен 
наразылык туғкзды. Журтшылық пікірінің ыкпалымен Индия 
укіметі Малайядағы ағылшын өкімет орындарынан үкімді 
женілдетуді талап етіп, одан нәтиже болмаған соң Лондонда- 
ғы отарлар жөніндегі министрдің алдында өтініш жасауға 
мәжбүр болды. Миннстрліктің бул мәселеыі зерттеу керек де
ген уәдесіне карамастан, Ганапати 3 май күні дарға асылды. 
Ганапатиді азаптап өлтіру наразылыкты бурынғыдан да кү- 
шейтіп жіберді. Индияда орасан зор наразылықтар туды, бул 
жөнде мынадай бір жагдай болды: Индия журтшылығы Ин
дия үкіметінің Ганапати жөиіндегі өтінішіне ағылшын өкімет 
орындарының селсок карауыныц себебін, Нерудің елді британ 
улт «бірлестігініқ» курамында калдыруға келіскендіктен Ин- 
дияның беделі төмендеп калды, сондықтан Ганапати жөнін- 
дегі өтініш аяқсыз калды деп наразылык, білдірді. Қәсіподак- 
тарының бүкілиндиялық конгресінің бас секретары міндетін 
атқарушы Манек Ганди 5 май күні Бомбейдегі көпшілік жы- 
йында Ганапатидың өлтірілуі «Неру үкіметінің улт «бірлесті- 
гінің» курамында калуға келісіп, ағылшын империалистеріне
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бағынуының алғашкы нәтижесі болды» деп мәлімдеді. Индия- 
ның социалистік партиясының көрнекті қайраткері Асок Мех- 
та былай деп мәлімдеді: «Ганапати трагедиясы жуырда Fa- 
на «Лондонда» соғып шығарылған улт «бірлестігінің» шын- 
жырына ауыр зіл болып түсті».

Алайда ағылшын отаршылдары Ганапатиды өлтіруман 
рана канағаттанып койған жок. Бүікілмалайялык, кәсіподакта- 
ры федерациясына жанадан председатель болған үнділік Ви- 
расенанды май айының алғашқы күндерінде біреу атып өл- 
тірді.

Ағылшыщ империализмінің жазалау әдісінің, ағылшын 
агентурасьгаың арандату әрекетінің, Британ карулы күштері- 
нің соғыс кыйм,ылдарынық бірде бірі Малайя еңбекшілерінің 
қарсыласу күшін тойтара алмады. Британ империализміне 
қарсы қарулы күрес әлі тоқтаған жоқ. 1949 жылы ноябрь айы- 
ның бас юезінде Малайя территориясының 40 проценттен ар- 
тык, жері партизан отрядтары мен ағылшын қарулы күштері- 
кің кескілеокен урыс майданьгна айналды. Паханг, Перак 
князьдіктерінде және әсіресе Келантанда және Кедахта көп 
жерлер Малайя партизандарының бақылауьшда келеді.

Азат етілген аудандарды тутас біріктіріп алу партизан- 
дарға оңай емес еді. Әнтсе де 75 мыңнан артык адамы бар, 
ең жаңа техникамен жабдыкталғап британ қарулы күштері 
Малайя партизандарына ештсңе істей алмады.

Жүгенсіз кеткен британ отаршылдарының айуандығыя су- 
реттеп жеткізу мүмкін емес. Американың реакцияшыл газеті 
«Крисчкан сайенс моннтордың» тілшісі 1949 жылы 1 апрель- 
дегі макаласында былаіі деп жазады: «Деревняда ко'ммунис- 
тер жасырынып жүр деген күдік туса болды, жергілікті ха- 
лық мекендеген деревняларды әскерлер бомбалайды, пуле- 
меттерден атады және шабуыл жасайды. Тыйым салынған 
кару такіқаи адэмдарды атады, радикал ниетті деп күдік ту- 
ғызған адамдарды түрмеге жабады (бул үшін ешбір дәлелдін 
керектігі жоқ) және кытай деревияларының адамдарын жер 
аударып, гоминданшыл Қытайға көшіріп жатады».

Күрес тоқталмай «еледі. Ержүрек Малайя партизандарын 
— малайялықтарды, кытайларды, үнділерді — халық мейлін- 
ше колдайды. 20 мың партизан біржылдан астам уакыт сан 
жағынан әлде қайда басым ағылшын қарулы күштеріне кар- 
сылық көрсетіп, ағылшын отаршылдары мен жергілікті реак- 
циясының арандату әрекеттерін қыйратумен келеді, мунын 
өзі халыктың партизандарға тілеулестігін, оларды колдайты- 
ньгн дәлелдейді.



Малайяда ағылшын империализцше қарсы улт-азаттық оо- 
ғысы болып жатыр. Малайя халқының империалистерге кар- 
сы күресіне Малайяның ержүрек пролетариаты жетекшілік 
етеді, ондағы пролетариаттың саны Ьңтүстік-Шығыс Азияныц 
басқа елдеріне карағанда әлде қайда артық және (каучук 
плантацияларының жумысшыларын коса есептегенде) халық- 
тың 10—12 процентше жетеді.

Малайя пролетариатының әсіресе тау-кен өнеркәсібі жу- 
мысшыларының уйымшылдығы, тек өнеркәсіп пролетариатын 
ғана емес, сан мың батрақтарды, плантациялардың туракты 
және маусымдық жумысшыларын да топтастыріа білген Ма
лайя коммунистке партиясының орасан зор бедел алуы Ма
лайя халкының ағылшын отаршылдарына қарсы күресінің та- 
бысты болуына мүмдіндік береді. Аграрлық және улт мәселе- 
сі жөнінде Малайя комкартиясынық дурыс саясат қолдануы 
демократиялық козғалыстың табыска жетуіне, Малайя тарн- 
хында туңғыш рст қытай, малайя, үнді халықтарын және ша- 
руалардыц қалың букарасын демократиялық қозғалысқа тар- 
туға мүмкіндік берді.

Әрине, ағылшын билеп-төстеушілері енді Малайя халықта- 
рын кулдану нистінен бас тартты деуге болмайды. Керісінше 
қазіргі кезде, бүкіл Оңтүстік-Шығыс Азияда улт-азаттығы 
қозғалысының өрістеуіне банланысты, әсіресе Қытайда де- 
мократиялық күштердің тамаша жеңіоке жетуіне байланысты 
ағылшын империал истер і және оларды қолдаушы американ 
империалистері (Малайя мәселесі жөнінде олар бірлесіп эре- 
кет етеді) Малайя халықтарьгаың улт-азаттық қозғалысын 
басуға бар күштерін салатын болады.

Малайядағы улт-азаттығы қозғалысьгна карсы американ 
имперпалистерімен бірлесіп әрекет ету және Қытай шекара- 
сына «санитарлық кордон» орнату арқылы ағылшын отар- 
шылдары өз мақсаттарьш да көздейді. Малайянын, солтүстік- 
батыс шекараларында коммунизмге қарсы күрес жүргіземіз 
дегенді бетке устап,,, Сиамдағы Бипул Санграмньщ реакция- 
шыл режимімен байланыс жасап, ағылшындар бул елде ам,е- 
рикан ықпалының артуы салдарынан әлсіреп кеткен өз пози- 
циясын күшейтуге тырысады. Бул тенденция Бангкокке ағыл- 
шын соғыс кеңесшілері келген кезде, ал Сиамнын, Малайя- 
мөн шектес аудандарында көптеген «байланыс офицерлері» 
пайда болған соңғы кездерде ете-'Мете ‘байқальш отыр.

Малайя оқыйғаларының экономикалық астары бар екенін 
де этап өту кажет. Малайя жанжалының бір себебі мынау 
еді: ағылшын билш-төстеушілері Малайядағы демократия-
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льгқ күштерді талкіандау аркылы еңбекшілердің еңбек ақысын 
және турмыс күйін төмендетуді көздеді, сөйтіп осынық арка- 
сында каучук және қалайы монополияларынық пайдасын асы- 
руга әрекет етті.

Малайядағы жаг-дай міне осыддай. Ағылшын ішпериализ- 
мі соғыс және саяси жағынан кандай шаралар қолданса да 
Малайя халкьшың жеңіске умтылған қайрат-жігерін мойыта 
алмады. Өзінің коммунистік партиясьшың басшылығымен жә- 
не бүкіл дүние жүзінің прогресшіл журтшылығының қолдау- 
ымен Малайя халықтарының тәуелсіздік үшін және азаттык 
үшін жүргізіп отырғаст күресі табысқа жететіндігінде ешкан- 
дай күмән жок.
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ФИЛИППИН ХАЛҚЫНЫҢ ТӘУЕЛСІЗДІК 
ЖОЛЫНДАҒЫ КҮРЕСІ

Пальм Датт отарларға ондағы «өріс алып келе жаткан 
улт-азаттык күресінің әсерімен формальды «тәуелсіздік» беру 
казіргі кезенде империализмнік отарлық саясатының өзгеше 
бір сыпаты болып отыр1, деп көрсетеді. Дүниежүзілік екінші
соғыстан кекін отарларда өзінің саяси, экономикалық және 
стратегиялык позииияларын корғаұда осы әдіске көшкен 
туңғыш империалистік ел Қурам.а Штаттар болды. Бул амал- 
дыіт аркасында АҚШ отарлардағы өзіиіп ескі позициясын тү- 
гелімеи қалпьгиа келтіруге, сонымен бірге коеымша артык- 
шылыктарға жетуге мүмкіпшілік алды, ал американдыктар- 
дыц ойыиша бул артыкшылыктар американ империализмінің 
будан былайғы басып алу әрекеттеріне жол апіуға тиісті еді. 
Американын милптаристері үшін мундай косымша артыкшы- 
лықтык бірі Тьпіык Мухнттың американ экспансиясы үшін 
ето маиызды ауданыиан соғьтс пландармын ориатуға мүмкін- 
шілік алуы, және Біріккен Улттар Уйымында «тәуелсіз» улт 
уәкілі болғансып, Амсриканың мүддесін жақтап шығуға жа- 
райтындай артык. дауыс алуы еді.

Амерігканың отарлык саясатынын, бул жетістіктеріне кара- 
мастан, Филнппипге форімальді саяси тәуелсіздік беру жалпы 
алғанда империализмнін. отар системасының ғана емес, со- 
ны'мен бірге жеке алғанда Амертгканың отар система сынын, да 
дағдарыска ушырағандығынын. белгісі еді.

Американ империалистері бул кулыкты жясағанда бір F a - 

на Филиппин хал'Кын алдауды көздеген жоқ. Филиппиінге сая
си тәуелсіздік 1946 жылы берілетіндігі жөиінде дүниежүзілік 
екінші соғыстад бурын жарияланған және соғыс кезінде онық 
шын екендігі бірнеше рет расталған уәде, ақырьгнда, 1946 жы-

1 «Баянды бейбітш ілік үшін, халықтық демократия үшін» 1948 жыл
15 октябрь.
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лы 4 июль күні «сыйға берілген тәуелсіздік» баска мақсатты 
көздеген еді. Бір жағынан, американ империал истері өзінің 
бул саясатьга Европа елдерінің отарларды зорлықпөн устай- 
тын ашық саясатынан мүлде өзгеше саясат етіп көрсеткісі 
келді, олар бул хиялды баска елдердің отар халықтарын 
АҚШ-қа бағындыру үшін алдағы уақытта да пайдаланғысы 
келді. Екінші жағынап, Филиппин тәуелсіздігімен байланысты 
Американың бул қулығы езілген улттар жөніндегі совет сая- 
сатьшың тартымды күшін отар халықтар арасында осалдата 
түсуге және империализм жағдайында да, ешбір күрессіз, тек 
кана бейбіт парламент шаралары арқылы улт тәуелсіздігін 
орнату мүмкін деген пікір туғызу мақсатын көздеген қулық 
еді.

АҚШ-тың Филиппіндегі саясаты тек сыртқы саясат фак- 
торларьша ғана байланысты емес және байланысты бола ал- 
м,айды да. Өйткені дүнпежүзілік екіиші соғыстан кейін бул 
отар елде америкаидықтар басқа империалистік елдердің 
отарларында да соғыстан кейін байқалып отырған отар сая
саты дағдарысына тап болды, атап айтқанда: оларда улт- 
азаттык күресі керемет улғайды және бул күресте жумысшы 
табыыын, ықпалы күшейді.

Филиппинге кайтып келгеннен кейін американдықтар он- 
дағы саяси күштердің орналасуьгнда үлкен өзгеріс болғанын 
көрді. Жапон аккупадиясы Филиппин халқы үшін катал сын 
кезеңі болды. Сонымен бірғе бул кезең барлык. жағдайға да 
сын кезеңі болды. Американ әскерлерініқ жапон агрессорла- 
рынан шегінуі Филиппин халық букарасына тіпті АҚШ сыяк- 
ты куатты отаршыл елдің үстемдігі де сырткы шабуылдан 
қорғайтын «күш» бола алмайтынын жэие отанды корғауда 
халыктың тек өз күштері ғана шешуші роль атқаратынын 
көрсетті. Сонымен бірге, ірі улт буржуазиясынын, және поме- 
щиктердің Жапония алдында тіэе бүгіп ушқалактық жаса- 
ғандығьиғ, буржуазиялық-помещнктік билеп-төстеушілерінің 
Филиппиннің соғысқа дейінгі үкіметінде басты орьшдарды м,ү- 
шелері алып келген «националист» партпясының бір катар 
саяси агентурасының жапон аккупапттарымен ынтымақтасуы, 
соғыска дейін улт тәуелсіздігі жолындағы күресте жетекші 
орын алуға дәмеленіп келген бул партпяным. беделін түсіріп 
тастады. Ал Филиппин коэдмунистік партиясының беделі кере
мет өсті. Соғыс алдында социалпстік партиямен біріккен кОіМ- 
мунистік партия жапон агрессиясына қарсы халықтың қару- 
лы күресін уйымдастыруды лчасырын түрде баскарған және 
бул күрәсті еңібекшілер букарасыпың талтык мүдделерімен
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және жалпы саяси міндеттерімен уштастыра білген бірден бір 
партия болды.

Компартия өзінің төңірегіне елдің барлык прогресшіл күш- 
терін топтастыра білді. Партийный, инициативасымен қурыл- 
ған уйы.м «Бірлік майданы» деп аталды. Оған ең алдьшен 
коммунист және социалистік партиялар, «Азамат бостандық- 
тары одағы», кытайлардың коммунист ассоциациясы, жа- 
пондарға кареы қытаіі ассоциациясы, жумысшы одақтары, 
жастар уйымдары және т. басқалар кірді.

Халык. қарсылығын уйымдастыру сол Бірлік майданының 
атынан жүргізілді. 1942 жылы марттың аяғында жөке парти
зан отрядтарынан бірыңғай армия курылып, ол «Хукбалахап» 
(жапоидарға карсы халық армиясы) деп аталды. Бірлік май- 
данына және Бірлік майданы уйымдастырған «Хукбалахап» 
армиясына коммунист партиясы жетекшілік етті.

Бірлік майданы тек болғаны Филиппиннен жапондықтар- 
ды куып шығуды, соғысты ойдағыдай аяқтау үшін антифа- 
шистік коалициямен бірлесуді және коллаборационистер мен 
сатқьгндардың көзін жоюды ғана міндет етіп қойған жок, со- 
нымен біргеі Филиппиннің толық тәуелсіздігін қамтамасыз ету- 
ді және Филиппин еңбекшілер буқарасының турмысын жак- 
сартуға кепілдік ете алатын демократиялық республика орна- 
туды да міндет етііт қойды.

Алғашқыда жауға қарсылық көрсету қозғалысын жақтау- 
шылардың біразы партизан соғысының қыйыншылығы мен 
кауыптылығына тезе алмай бойын аулакка салып, сырт бер- 
ді. Х^ақтаушылардың енді бір бөлегі Бірлік майданының прин- 
циптерін жасарда, оның программ,асын «тым коммунистік» 
программа деп бөлініп кетті. Бірақ бул Бірлік майданые әл- 
сірете алмады. Керісінше бул жағдай коммунистік партияның 
басшылығымен шын демократиялық элементтердің бірігіп 
топтасуына себепші болды.

Алға қойылған мақсаттыц айкындылығы — жапондық бол- 
сын, американдық болсын империалистік үстемдікті кулату 
және нағыз демократиялык негіздерге сүйене отьгрып тәуел- 
сіз Филиппин мемлекетін орніату жолындағы күрес — Хукба
лахап армиясының қатарына жумысшылар мен шаруаларды 
және баска да жактаушыларды топтастыратын күшке айнал- 
ды. Бул армияның катарында Филиппин университетінің прог- 
ресшіл профессорлары, ақындар мен жазушылар да болды. 
Халык мүддесін көксейтін прогресшіл күштердін бәрі де осы
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армияға кол созды да, соған көмектесуге ум.тылды. Армия 
халык. мүдделерін қорғады.

Халык өз армиясын азык-түлікпен де, киім-кешөкпея де 
колдады. Шаруалар мен ар-ендаторлар егістен алған өнімінің 
25 процентін армияға беріп гурды. Жергілікті усталар су жү- 
ретін трубалардан және колда бар баска материалдардан 
мылтыктар соқты. Тіпті сырттай бағьгнған, бейбіт шаруалар- 
дың өздері де азаттық мүдделеріне бола жанкыярлықіюн ең- 
бек етті. Олар партизандарды жасырды, жапондарға күріш 
тапсырмаларын беруге бөгет жасады, жеке партизан отряд- 
тары арасында байланыс жумысын жүргізді, халык жаула- 
рын әшкерелеп отырды. Хукбалахап армиясы мен жай шару- 
алаірдың тытыз байланысуы арікасьгнда ға«а жапои оккупа- 
циясының тусында армия өмір сүре алды.

Хуибалахапты халық буқарасьшың колдап отыруына себвп 
болған жағдай, бул армияны дүниежүзілік екінші соғыс бас- 
талмай турып-ак жумысшылар мен шаруалар көпшілігі ара
сында ыкпалы күшті коммунистік партияның уйымдастырып, 
баскарғандығы еді. Филиппин компартиясы жумысшылар 
мен шаруалар көпшілігін реформаторлық кәсіп одағы м,ен 
буржуазиялык-помещиктік «Националист» партиясының ык- 
палынан шығарып алу үшін узақ уақыт табанды күрес жүр- 
гізді.

Филиппинде өнеркәсіптің нашарлығына және пролетариат- 
тың аздығына карамастан, кәсіп одақтары ертө қурылып 
(1908 жылы) өмір сүре бастады. Кәсіп одактары онда жумыс- 
шы табының саяси партиясы калыптасудаіц ертерек пайда 
болды. 1931 жылға дейін улт буржуазиясы мш помещиктер 
мүддөсіне жумысшы табы мүдделерін қарсы қоятын жумыс- 
шы партиясы болған емес. Буржуазиялык-пом,ещиктік «На
ционалист» партиясы 1907 жылы пайда болды және сюдан бе- 
рі елдің саяси өмірінде жетекші орын алып келеді, бул пар
тия сайланып койылатьга заң шығару органдарда басым орын 
алып келді, жергілікті халықтан шыққан адамдардың колы 
жетеді-ау деген баскарушы әкімшілік орындардын бәріне ие 
болды, Филиппин «халкьгныц» саяси талаптарын жоктаушы 
есебінде әрекет етті. Америка империализм! осы партия аркы- 
лы өзінің үстемдігін нығайту үшін жария кәсіподактарын қу- 
іруға көмектесті және бул істі мадақтап отырды.I Филиппиндегі жумысшы уйымдарына Американың бая 
1 ғыда-ак қолданатын саясаты Лениннің айткан пікірін тағы да 
бір растап отыр, Ленин былай деп көрсеткен еді: либераль- 
дык буржуазия жумысшы уйымдарын өзінің үстемдігін кү-
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•шейтуге керек етеді, бірақ «жумысшылардың ә д е т т е г і  
«жария» («калыпты» буржуазиялық қоғамның көзкарасы бо- 
йынша) уйымдарынан ә р і  б а р м а у ы н, яғни жумысшы- 
лар езінің партиясына, өзінің кәсіпшілер одағына, өз коопе- 
ративіие және тағы сол сыяқты және т. басқа уйымдарға т е к  
жазылып кана қойсын»,2 деп тілейді.

Жумысшы уйымдарының міне осындай сыпатта болуын 
американдыктар да және олардың Кесонды бас етіп койған 
Филиппин укіметі де мадақтады.

Жумысшы уйымдары жөніндегі амернкан империализмінщ 
осындай «либеральдык» саясаты революцияшыл жумысшы 
к.озғалысының өрістеуіне және революцияшыл жумысшы пар- 
тиясы мен революцияшыл кәсіп одак.тарыиың қурылуына бө- 
гет жасады. Уйым атаулының арасында кандай айырма бар 
екенін уғып және өз уйымдары үшін, уйым болғанда шын мәні- 
сінде жумысшы уйымдарын, яғни тек жумысшылардан курал- 
ған уйым ғана емес, сонымен бірге жалгіы жумьгсшы табы- 
ның мүдделерін көксейтін уйым курудың қажеттігін уғыну 
үшін Филиппин жумысшы букарасына біраз уақыт кажет 
болды.

Міне дәл осы жөнде Американныц отарлау әкімшілігінің, 
«Националист» партиясының ;кәне автономиялы Филиппин улт 
үкіметіиіц жумысшы қозғалысьи-иа көзкарасыкың шын сыпа- 
ты анык болды. Америка нмперпалпстері мен олардың Фи- 
липпиндегі агентурасы таптардыц ынтымактасу бағытын көз- 
дейтіи тіпті «наукандык одақ» дейтін соракы түрдегі кәсіп 
одактарьш қуруды мадактап келді, ал американ империализ- 
мініц жумысшы қозғалысы жәиіндегі саясатын жүзеге асыр- 
ғысы келмеген жумысшы кәсіп одағы уйымдарьғна жария өмір 
сүруге право берілмеді. і940 жылдың аяғында 391 одақ ті- 
зімге тіркелді, олардың мүшелерінің жалпы саны 96877 адам 
еді. Соғыс алдындағы он жыл ішшде тізімге тіркелген адам- 
дармен қатар, үкімет орны тізімге алудан бас тартқан ком- 
мунистер мен социалистер басшылығындағы жумысшылар 
мен шаруа-арендаторлар одактары пайда болды. Олардың 
ішінде көзгс түсетін одактар: социалист Педро Абад Сантос 
басқарған Жалпыға бірдей жумысшылар одағы (50 мық мү- 
шесі бар), коммунистер баскарған Филиппин шаруалары кон- 
федерациясы, және де коммунистер басқарған «Sons of sweat» 
яғни «Төккен тер улдары». Американ профеосоры Кенінет Ку-

- Л е н и н .  Шығармалар, 23-том, 4-басылуы, 315-бет. 1917 жылы 11 
мартта Цюрихтен жазған хат.
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рихара: «Осы одақтар және баска да радикаль жумысшы 
одақтары тізімге тіркелген одақтардан гөрі әлде кайда ыкпал- 
ды жәпе сан жағынак әлде кайда басым одақтар еді»3 деген- 
ді айтты. Жумысшылардың жәяе шаруалардың жаңа одағын 
қурумен қатар, коммунистер бурынғы жария кәсіподақ уй- 
ымдарын революцияландыру жөнінде көп жумыстар істеді. 
1929 жылдың өзінде-ақ жария кәсіподақтары жіктеліп, оң- 
шыл және солшыл қанаттарға бөлінген еді. Бул жік жыл 
санап улғая келе, 1938 жылдың орта шеніыде тап күресі по- 
зициясыиа көшкен жария кәсіподактарынық 76 уйымы «І\ол- 
лектившіл жумысшылар козғалысы» (CLM) деп аталған сол
шыл кәсіподақтарыныц ресми бірлестігін курды.

Бул бірлестік президиумындағы басшы орындардың к.өп- 
шілігіне ком-мунистер мен соцпалнстер ие болды. Тізімге тір- 
келмеген кәсіподактары түгелімен, тіпті шаруалар одактары 
да осы бірлестікке косылды. Жоғарыда аты аталған Кеннет 
Курихараның мәліметі бойынша, жумысшылар мен шаруалар- 
дың бул одағында 1800 мың мүше болды4, олар жумысшылар 
мен шаруалар козғалысына жана күш болып қосылды. Бір- 
лестікке кірген шаруалар одактары ереуілдер кездерінде 
азық-түлік берумен1 жумысшыларға көмек көрсетті. Ареида- 
торлык жанжалдар туған кездерде өнеркәсіп пен транспорт 
жумысшыларынын, тілектестік білдіріп ереуілдер жариялауы 
жиіленді.

Жумысшылар қозғалысында да, шаруалар қозғалысында 
да коммунист партия социалист партиямен тығыз байла- 
ныса отырып жумыс істеді, социалист партия мүшелері ша- 
ғын партия еді, оның негізін калаған адам жумысшы қозға- 
лысының атакты кайраткері Педро Абад Сантос болатын.

Педро Абад Сантос — бай помещик семьясынан шыккан, 
заң білімін алған адам, XX ғасырдың басында Филиппиндегі 
ам,ерикандарға қарсы күреске катыскаи, бул үшін американ 
өкімет орындары оны өлім жазасыяа буйырған еді. Акырында 
кешірім алған соң, өз халкына кызмет етуге ол барлық күшін 
жумсады. Педро Абад Сантостың өзі айткандай-ак әлеумет 
тіршілігіндегі теңсіздік проблемалары жас кезінен-ақ оның 
көңлін аударып келген еді. Кейінірек бул куштарлығы арта 
түсті. Бір жағынан буржуазияланған помещиктердің байлы- 
ғының каулап өсуі, екінші жағынан шаруалардық жыл аскан

3 К е п п е t һ К u г і һ а г a. the labour Movement in the Philippines 
Stanford Idniversity Press California, 1945, p. 72.

4 Бул да сонда.

15—960
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сайын күйзеліп, жерінен айрылуы, сөйтіп жартылайкул — пеон 
халіне душар болуы Педро Абад Сантосты терең ойға салды. 
Арендатор-шаруалар мен жумысшыларға жекеше заң жүзін- 
де кецес беріп жүрген Педро Абад Сантос бертін келе жу- 
мысшы және шаруалар қозғалысының белсепді көсемі болып 
алды.

Педро Абад Сантос баешылық еткен социалистік партия 
1938 жылғы ноябрь айында коммунистік партняға қосылды. 
Дүниежүзілік екінші соғыс кезінде Педро Абад Сантос са- 
яси басқару ісіне қатысу арқылы Хукбалахапты уйымдастыру- 
і а бел сен in қатысушылардыц бірі "болды.

Педро Абад Сантос соғыс кезінде (1944 жылы) кайтыс 
болды, бірақ оның ықпалы соғыстан кейінгі улт-азаттык, кү- 
ресінде де сезіліп келеді. Фплипппннің к.оғамдық-эконамика- 
лық жағдайы Қытайдағы жағдаймен унсас енендігін ацгарып, 
соғыстан бурын-ақ ол Қытайдың азаттық күресі жолындағы 
басшыларымен байланыс жасады және партизан күресініц 
адістері мен халык-азаттық армиясының структурасы жөнін- 
дс олардыц үлгісін пайдаланды. Ол улт-азаттық қозғалысы- 
ныц бір топ қайраткерлеріп, соның ішінде Хукбалахаптың бас 
командашасы — Луис Тарукті тәрбнелеп шығарды.

Соғыстан бурыиғы 'Кезеңде Филиппин коммунистж партия- 
еы еңбекші букаранын халіи жақсарту жолында барлык. жа- 
рия мүмкіншілікті пайдалануға тырысты. Жумысшылардың 
стачкалык, козғалысын және шаруалардыц аграрлык бой көр- 
еетулерін уйымдастырып, коммунистік партия жумысшылар 
мсн шаруалардың мүддссін қорғау жөніндс Кесон үкіметі ар- 
ь.ылы заң жүзінде бірнсше шаралардың: коллектив шартта- 
рын жасау правосы, жумыс күнін кыскарту, минимум еңбек 
аны белгілеу, күріш егістерін ареидаға беру туралы зан, өсім- 
корлыкты тсжеу туралы және тағы сол сыяқты зандардын, 
шығарылуып қамтам.асыз ете білді.

Автоноімнялы Филиппин үкіметінен тартып алынған оеы 
жецілдіктердің сөз жүзінде ғана қалып қоймауьгн көздэп со- 
ғысгыц алдындагы ксзеңінде коммунистік партия кажырлы 
күрес жүргізді; бул жеңілдіктерді жүзеге асыруда, жумысшы 
және шаруалар жөніндегі зандарды барлык кәсіпорындары 
мен ауылшаруашылык аудандарына түпел тарату жөнінде 
партия жумысшылар мен шаруалар букарасына көмектесе 
білді. Бул күреетің үстінде коммунистік партия президент Ке- 
сои жарпялаған «әлеум.еттік әділеттіліктер» программасыи 
колдау жөнінде пікір айта келіп, автономиялы Филиппин үкі- 
іҮіеті өзінің таптйқ сьшатына баиланысты бул программами
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жүзеге асыра алмайтындығын халық көпшілігі алдында әш- 
керелеп отырды.

Кссон үкімстініц қарулы күштер жіберу арқылы стачка- 
лык, күрссті және аграрлық толқуларды удайы басып отыр- 
ганын көрген халық букарасы Филиппин үкіметінің «капитал- 
мен еңбектің арасында жаніжал туғанда, әділдік еқбек жа- 
ғында болуға тністі өйткені бул адам правосы болғандыктан 
меншік правосьшан маңыздырақ болмакшы» дсген ү-ндеуі ал- 
дамшы даурықпа үндеу скенін байқады.

Шаруалар қозғалысын соғыстан бурынғы кезенде жумыс- 
шы уйымдарының қолдап отыруы халықтың қалың буқарасы- 
на тек жуыыешы табы дәйекті түрде және ақырына дейін ха- 
лықтың қалық буқарасының жағдайын жақсарту үшін күрс- 
суге икем екендігін көрсетті.

Соғыстан кейічг улт-азаттық козғалысына пролетариаттың 
басшы болып шығуьгна қолайлы кслген тағы бір жағдай — 
соғыс кезінде ірі улт буржуазиясы мсн феодалдық помещик- 
тердіқ көбінің ашьгқтан ашык опасыздық істегендігі еді.

Жапондардың Филмппинге басып кіруі американ өктемді- 
гін уақытша жойды. Ірі буржуазия мсн помещиктердің мүдде- 
сіғі көздейтін Автоно-миялық Филиппин үкіметі жапондардын 
басып кіруіне халық карсылығын уйымдастырудан бастартты, 
ал буқаралық жумысшы және шаруа уйымдарына сүйенгег/ 
коммунистік партия үкіметке жәрдем көрсетуді усынса да, ол 
АҚШ-қа көшіп кетуді тәуір көрді. Билеуші «Националист» 
партпясы жапон агрөссорларьгмен ашык, ынтымактасқан ал- 
ғашқы күндеріиен бастап-ак. тіпті партизан қозғалысын, му- 
ның ішіпде буржуазияшыл ултшылдар уйымдастырған азғана, 
бытыраңқы және белсенділігі шамалы партизан топтары меп 
отрядтарын да карулы күшпеп басып-жаншуға кірісті.

Дүниежүзілік екінші соғыс кезінде, әсіресе, жапон оккупа- 
циясы кезінде, улт буржуазиясы мсн помещиктердің көпшілі- 
гінің опасыздық етуі буржуазиялык-помещмктік ултшылдык- 
тың антипатриоттық ндеологиясын әшкереледі, ал бул идеоло
гия буржуазиялық-помешиктік басшы топтардың өзіндік таг- 
тык, мүдделерін қорғауды бүркс.челеді, мунық өзі билеуші 
таптардың өз отанының нағыз тәуелсіздігі мен бостандығы 
жольшда, өз халкының мүдделері жолында күресуге толық 
кабілетсіз екендігін көрсетті және ецбекші буқараның буржуа- 
зиянық саяси басшылығына сенімін нашарлатты.

Улт-азаттық козғалысында пролетариаттың басшылык, 
рольге ие болуына жеңілдік берген үшінші кезең оол — жапон 
оккупанттары барлық саяси партиялар мен қоғамдык уйым-
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дарды, муныц ішінде «Националист» партиясын да жойды, 
фіксіз түрде ашыктан ашық жапоншыл «Калибапи» уйымын 
қурды. Осымсіі «Националист» партиясыныц соғысқа дейін 
йақталып келген мүмкіншілігі — жеке кәсіподақтардың рефор- 
машыл көссмдері арқылы жумысшылар буқарасына ықпал 
жасау мү.мкіншілігі жойылды.

Шаруалар буқарасына ыцпал жасау жөнінде соғыека де- 
йінгі кезде коммунист партиясымен бәсекелеекен бірден-бір 
партия, шаруаларды 1935 жылғы көтеріліске арандаткан пар
тия, атагі айтқанда, Сакдал-Ганап партиясы соғыс кезінде өзі- 
нің жапон агентурасы екеиін әшксрелсп, ашықтан ашық жа
поншыл «Макапплн» террорлык упымына айналды.

Соғыс кезінде Филиппинде, жапон оккупацпясына байла- 
нысты купля жағдайға көшкен, өзініц уйымын және халық бу- 
карасымен байланысыті толык, сактаған және оньшен коймай, 
шінің уйымын және халық буқарасымен байланысын нығай- 
та түскеи. жапон басқыншыларына қарулы күшпен қарсылық 
f йымдастырған бірден-бір саяси партия коммунист партиясы 
оолды.

Қоммушістік партия жапоп агресспясына карсы қупия түр- 
;Д.егі халыктық қарсылық уйымын басқарды, бул күресті жад
ны саясн мімдеттердіеп және ецбскшілер букарасының таптык 

, мүдделерімен байланыстырып отырды. Осы міндетті, және 
Ласка да көптеген міндеттсрді орындауда коммушістік пар- 
тняға Улы Октябрь социалпстік революциясының тәжрибесі 
жәко Қытай коммуннстік партиясымен жасасқан байланыс кө- 
■мсктссті. Лл Қытай коммунист партиясымсн байланыс соғысқа 
дейін-ак жасалған болатын, оның тәжрибесін, әлеуметтік-эко- 
номпкалык, жағдайлары уксас болған себөпті, Филиппин ком
мунист ' партиясы Филиппин жағдайының өзіне тән ерекшелік- 
теріне бейімдеп, пайдаланып отырды.

Хукбалахап армпясының әрекет еткен ауданы Филиппш-і- 
ііц күріш қазнасы — Лусон аралыпың орталық провинцияла- 

ры болды, мунда соғыска дсйіп дерлік аграрлық толкулар 
басылмай келді. Осы ауданда, Фплиппннде американ үстем- 
дігі жүріп турған кезде, шаруалардыц жерден айрылуы аса 
..күшейген. XX ғасырдың бас кезінде-ақ Филиппиндө барлық 
■шаруалардың 80, процентке жуығы мөншікті жерлерінде ша- 
руашылык. жүргізіп келген. Филиппин коғамьшың басшы топ- 
тарын көтермелеуге..: тырыскш, олардың мүдделерін филип- 
•піін халкыныц улт мүдделеріне дсарсы қоюға тырыеқан аме- 
. рикан империалистерінің жер жөніндегі саясаты нәтижесінде 
Филиппиннің. .феодалдық іпомещиктерініе капиталистік жер
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иемденушілердің барлық праволары мөн пайдалы жақтары-, 
берілді, олардың ешкім кол суғуға болмайтын ескі. феодалдык. 
артыкшылықтары түгелімеи дерлік өздерінде сақталды. 1902. 
жылғы жер зацы негізінде Филиппин помещпктері орасаи 
зор жер байлығыи өз колына алып, тіркеу кезінде шаруа-, 
лардың көп жерлеріп өздерініқ меншігі етіп ' көрсеткен бсь 
латын.

Осы жерлерді иемдену жөпінде отаршыл әкімшіліктен заң- 
ды документтер алып помеідиктер, осы жерлерді бурын өңдеп 
келгеи дербес қожаларды арсндатор-пеондарға айналдырып 
жіберді. Қағаз жүзінде, әдеттсгі право бойынша нгеріп келген 
өз жерлерін капиталистік жер меншігіне айналдыру правосы- 
нан шаруалар да айрылған жоқ. Бірак. іс жүзінде американ- 
ның отаршыл әкімшілігі Филиппин псяіещиктеріне барлык жа- 
ғьгнан көмек көрсетті, соныц нәтижесінде олар шаруаларды 
помещмкке тәуелді етіп устады, отаршыл әкімшілік бара-бара 
шаруалар букарасын күйзелтуге, жерсіз қалдыруға және қа^ 
йыршы етуге себепші болды. Жеке меншікті шаруалардьщ 
көпшілігі жер иемденуге занды документтер алған жок. 1937- 
жылы «{үргізілген зерттеу жалпы саны 25 миллион гектар 
жердегі 4 миллион жер участоктері кадастралык. съемка күт- 
кен5. Басқаша айтқаида, ол участоктердің иелерінде оларды 
иеленетін документтер болмады, сондықтан олар тікелей банк 
кредиттерін пайдалана алмады және өсімкорлардан бурынғы» 
дан да ауыр шартпен қарыз алуға тиісті болды.

Жер меншііктеуге карыз беретін баігк кредиті Филиппин по- 
мещиктерін накты капиталмен жабдыктап отырды. Филиппин, 
помещпктері капиталдың бірсыпырасын экспорт үшін арнал-. 
ғаи ауылшаруашылық өнімдерін өқдеу ісін улғайтуға, бірсы- 
пырасын көбірек пайда келтіретін кәсіп орындарын, еңалды- 
мен өсімкорлық жумыс жүргізетін кәсіп орындарды уйымдас- 
тыруға пайдаланды.

Помещик өсімкорлар канауы салдарынан Филиппин шар- 
уалары кедейленіп, жерсіз калды. Америка үстемдік еткен 40 
жылдың шамасында өз жерінде жумыс істейтін шаруа үйлері- 
нің саны 80 проценттен 49,2 процентке дейін к&міп юеткенініц 
өзі де буған дәлел6. Бул бүкіл Филиппин үшін орташа про
цент. Лусонның орталык, провинцияларында жерсіз калғаі! 
шаруалар баска провинцияларға карағанда әлдеқайда көбей-

3 «К а г 1 J. Р ө 1 z е г. Pioneer Settlement in the Asiatic. Tropics. Ame
rican Geographical Society: New Үогк, 1945, 210 бет.

6 Gensus of the Philippines, 1939. V. II; 983 — 984-бет.
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іп кетті; екінші жағынан, бул ауданда жер ірі помещиктердің 
қолына жыйнақтала берді.

Бүкіл Филиппинде орта есеппен алғанда арәндаторлық ша- 
руашылықтар 51 процентке жетіңкірсмей турғанда, Орталық 
Лусонныц провинцняларында 1939 жылы арсндаторлар өңде- 
ғен жерлер, бүкіл өнделетін жермен салыстырғанда мынадай 
болған:

Жапонняға қарсы халық армнясыыың саяси баскармасы 
маркстік-лешшдік идеяларды насихаттау және үгіттеу жумы- 
сын уиымдастырды. Армияның штабы жанында марксішгнің- 
лениннздінің саяси мектебі курылды. Луис Тарук, Касто Але- 
хандрино, Моисас Апостол, Мариано Бальгос және баоқалаір 
марксизм-ленинизм теориясы жөнінде лекциялар оқыды. >Қа- 
понияға қарсы Хукбалахап халық армиясының соғыс комис
сариаты соғыс қыймылдарына басшылық етудің орталығы әрі 
маркстік-летпгндік идеаларды таратудың орталығы болды жә- 
ііе бейбіт халықтың демократиялық принцип жолыидағы са
яси күресіне басшылык етіп отырды. Хукбалахаптын, негізгі 
жауынгерлік буыны 100 адамдық отряд болды. Әрбір отрядта 
командирден бөлек саясп комиссар болды. Хукбалахаптын, қу- 
рылысын және қызмстін сыпаттай ксліп, амерпкан профессо
рш Вильям Оуэнс, сотые кезінде Филпппішдегі американ әс- 
керлерінде кызмет ет-кен адам, былаіі деп хабарлайды: саяси 
компссардан марксизм тоорнясын окыгі үйрену талап етілген, 
комиссарлар ең алдымсн маркспзмніц саяси принциптеріие бе- 
рілгеидігіне карай сайланады. Әрбір солдат жапондарды қу- 
ып шыгу үшін өлгенше соғысуға, жапондар жеңілгеннен ке- 
йін азат Филиппин үшін күресугс және филиппиннің халық ар- 
мнясында қалып коюға ант берген7.

Армияда және қалың халык, буқарасы арасында Жапония- 
ға карсы халық армиясының саяси басқармасы уйымдастыр- 
ған маркстік-лениндік идеяларды насихаттау және үгіттеу 
жумысы еңбекшілердің болып жаткан окыйғаларды айыра бі- 
луіне, өздіерінің жаулары м.ен одақтарын тануына және жүру- 
ге керекті жолды саналылықпен таңдап алуына көмектесті.

7 «Asia unb the Americas», февраль 1946 ж.
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Филиппин халқы коммунист партия басқарған Біртутас 
майдан белгілеген жолды таидап алды; бул жол — жапон фа
шизм ін талқандау куресінің жолы болды, американ имперна- 
лизміиің устемдігін қалпына келтіруге қарсы курестің жолы 
болды, антипатриоттық буржуазиялық-помещиктік улттык 
партияның үкіметін қулату үшін, жер реформасы үшін, тзуел- 
сіз Филиппин м,емлөкетін қурып, халық демократиясын орнату 
үшін жүргізілеті'і-1 күрестің жолы болды.

Жапон баоқыншыларына қарсы күрестің барысында-ақ 
Біртутас майдан іс жүзінде күресуге қабілетті екендігін дә- 
лелдеп қана коймай, сонымен қатар халық демократиясының 
түпкі мақсаттарын жүзеге асыруға да қабілетті екендігін көр- 
сетті. Пампанга мен Нуэва Эсиха провинциясының көптеген 
қалалары мен оелоларында тіпті жапон оккупациясы кезінде- 
ак. жергілікті халық сайлаған халық советтері өмір сүрді, 
олар жер-жерде өкімст билігін жүзеге асырып отырды. Жа- 
пондар тағайындаған өкімет орьшдарын жергілікті халык. та- 
иыған жок. Жоғарыда айтылған профессор Оуэнс былай деп 
жазады: «1945 жылғы январьдыц аяқ шенінде американдар 
Орталық Лусонға жеткен кезде, олар Пампанга мен Нуэвл 
Эсиха проівинцияларының барлық жерлерінен және Тарлак, 
Булакан, Батаан правинцияларының жеке аудаидарынан Бір- 
тутас майданнын, укімсттері курылғанын көрген»8.

Осы жергілікті үкіметтердің жапон оккупациясы кезінде- 
гі істері туралы мәліметтер осы уақытка дейін ен, алдымсн 
Америка жағынан түсіп отырды. Бірақ бул жөнде азыя-аулак. 
мәліметтер бойынша толык, және айкьвн сыпаттама беру мүм- 
кін емес. Американдық авторлар Хукбалахаптың таза соғыс 
жөніндегі еңбектеріне белгілі түрде мон бере отырып, бул ар- 
мияның соғыс міндеттерін орындаумен қатар халыкка жаңа 
азаматтық халықтыд-демократпялыі; өкі.мет уйымдастыруьша 
және демократиялык, терен, өзгерістер жасауына көмектескеиін 
жасыруға тырысады. Бірақ олар келтірген азын-аулақ мәлі- 
меттердің өзі Хукбалахаптың қорғауымен және жәрдемімеи 
жасалған өкімет орыидарыиық нағыз демократиялык., халык- 
тык сыпатта болғандығын көрсетеді.

Халыік-азаттық арімиясы жапон оккупанттарынан азат ет- 
кен Орталык, Луоонның провинциялары мен жеке ауданда- 
рында еркіін сайлау негізінде, бүкіл халықтың қатысуымен, 
жергілікті өкімет орындары курылған. 1935 жылы конститу
ция белгілегендей сауаттылық жөнінде қойылған шек (бул

8 «Asia unb the Americas», февраль 1946 ж.
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шек қазіргі уақытта да бар) Хукбалахаптық колдауымен жо- 
нылған. Саяси курылысты демократияландыру жөніндегі 
бул шара Филиппин үшін орасан зор маңызды іс. Сауатты-. 
лық жөнінде қойылған шек балағатқа жеткен барлық халык- 
тың жартысытіан көбірегін сайлау правосьгнан айырады. Со- 
пымен, ол шскті жоюдыц бір өзі-ақ жаңа өкімет орындары- 
ның соғыека дейінгі «автономиялык» укіметтен мүлдем бас- 
каша екеидігін көрсетті, сондай-ак соғыстан кейінгі «тәуелсіз, 
демократиялык» Филиппин республикасының үкіметінен де 
өзгеше ешндігін көрсетті. Хукбалахаптық колдауымен филип- 
пиннің еңбекші кедейлері — аршдаторлары Филиппин тарп- 
хында біріиші рет жергілікті советтерге өздері лайықты деген 
адамдарын сайла^жа, помещиктің танып қоятын адамдарын 
сайла.мауға мүмкіндік алды.

«По.мещиктердің саясп үстемдігі бітті, — дейді отар мәсе- 
лелері жөніндегі амернкан .мамаядарының бірі, — өйткені сай
лау болды, сөйтіп Орталык, Лусонпың деревнялары өзін-өзі 
билеудің шын мәнін бурынғыға қарағанда аінағурлым артык 
сезетін болды»9.

Хукбалахап мүмкіншілігіне карай жер реформасын жүзеге 
асыра отырып, саяси курылысты демоікратияландыруға шын 
зкономикалык. жағдай жасады. Дәулетті помещиктердің — 
коллоборационистердің (отапын сатқандардың) жерлері, көбі- 
несе жапон әскерлерінің қорғауымен Манилаға қашып ксг- 
кендердің жерлері конфискеленді және олар жерсіз шаруа- 
ларға бсрілді. Шаруалардың помещиктерге — өсімқорларға 
төлейтін карыздары жойылды. Жапопдармеғг істес болмаған 
по.мещнктердіц меншікті жері өздеріне қалдырылды, бірақ 
арендаторлардың сол помещикке егіннен төлеуге тиісті салығы 
едәуір кемітілді, жалдап алған жері үшін төлеиетіи салықтар- 
мен коса жүретін сансыз көп, әртүрлі міндеттемелер және 
арендаторларға шек кою жойылды.

Колімуппст партиясыіныц басшылығымен Филиппин еңбек- 
шілерінің жапоп баскыншыларына карсы және олардың фи- 
липпиндегі колжаулык. өкіметтеріне қарсы қарулы күрес уй- 
ымдастырылуы, жапон оккупанттарьшыц саясатына жасалған 
халық карсылығыиын. нәтижелері, осы карсыласу қозғалысы- 
ның ішкі саяси курылысты демократияландыру және аграр- 
лық езперістер жасау жольшдағы қозғалысқа эсер етуі про
летариат пен шаруалардың соғысқа дейін қалыптаса баста- 
ған одағыи нығайтты, пролетариатты және оның партиясын тә-

«Ғаг Eastern Survey», june 1948, 85-бет.
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уелсіздік жолындағы және Филиппинді демократиялық жол- 
мен өзгерту жолындағы халыктық қозғалыстың уйымдасты- 
рушысы және көсемі етіп шығарды.

Бул істің тағы бір жағы мынадай: жапондармен ынтымак- 
таспаған және алғаш Хукбалахаппен одак болуды көздегсн 
дәулетті таптардың элементтері бурынғы жолдан шегініп, ар- 
тынша ашықтан ашык жау болды. Елеулі демократиялық өз- 
герістердің болашағынан олар өздерінің таптык мүдделеріне 
кауып төінеді деп ойлады. Тіпті жапон оккупацпясы кезінде- 
ақ Хукбалахапқа помешиктер-коллаборационистер аеыраған 
жапондық және қолжаулық полнцей тыңшылары шабуыл жа- 
сағаны, соным.ен катар жапондармен ынтымақтаспаған поме- 
щиктерден де Хукбалахап отрядтарьгн жою үшін кісі өлтіру- 
ші жалдамалы бандалар уйымдастырғаны жөнінде дәлелдер 
бар. Хукбалахап жөнінде Американың Қыйыр Шығы-стағы ка- 
рулы күштерінің байырғы армиялары мен буржуазиялық улт- 
шылдардың калдыктарьгнан куралған партизан отрядтары да 
жау позицияда болды.

* * *

Филиппин халкы соғыстап ксйін ерекше шиеленіскен және 
өте кыйын жағдайда тәуелсіздік үшін күрес жүргізіп келеді.

Амермкан империализмі Филпгшнндегі үстемдігін калпына 
келтіру үшін Европада соғыс бітпей турып АҚШ әскерлерінің 
Филиппинге кіргенін пайдаланды. Басты кауып фашизм бол
ды, сондықтан Филиппин патриоттары АҚШ-ты дүниежүзілік 
антифашиетік соғыстағы одақтасымыз деп білді. Бірак, Фи- 
липпинді жапон баскыншыларыиак азат етуде Американ әс- 
керлеріне көмектеое отырып, Хукбалахап а^іернкан империа- 
листерінің оны отар армиясы ретінде пайдаланбак болған 
әрекетіне бірден соккы берді. Американ командованиесінің 
Хукбалахапты амершкан армиясына косу, сол үшін нағрад бе
ру, үш жылға жалакы төлеу және кнім-кешек, азык-түлік бе
ру женіндегі усынысы кабылданбады.

«Өз бостандығы үшін шайкаскан халық наградты ойла- 
майды» десті бул лсөнінде Хукбалахап соғыс комитетінің 1949 
жылғы ноябрьдегі мәжілісінде отырғандар. Филиппин халқы- 
ның еңбекші букараеының уйымдасқан карулы күші болған 
Хукбалахап американ камандованиесшін, Филиппин халкына 
тең праволы одақтас ретінде карауын талап етіп отырды.

Президент Осменьяның бурьшғы үкіметі аркылы американ 
суверенитетін қалпына келтірудіқ мыкты карсылыкка кездес- 
кені соншалык, — Осменья кайтып келгеннен кейін және Фп-
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липпинде соғысқа дейінгі үкімет калпына келтірілгеннен ке- 
йін, тіпті біраз уакыт ішгнде Орталық Лусоида қос үкімет 
өмір сүріп келді. Американ суверенитету қалпына келтірудс 
Макартур президент Осменьяны тактикалық жағдаймен Аме- 
рикаіның жоғарғы комиссарынсыз келуге шакырған (бул ко
миссар тек 1945 жылгы сентябрьде ғана тағайындалған).

Соныімен, аморикан нмперііалистері Филііппинпе кайтып 
келісімен мундағы халықтың улт азаттығы мөн демократияны 
жақтаған қатардағы жай адамдарға өз тағдырын өзі шешуі- 
не право берілуін жа-қтаған козғалысына, елдің тағдырын бур- 
жуазияшыл саясатшыларға билетіп қоюдан бас тартқан жәно 
дөмократиялық жеңістерді қолына қару алып корғауға даяр 
турған қозғалысына кездесті.

Бірак. жапондар қуылғаынан кейі.н бірдөн саясц тәуелсіз- 
дік беру (муны американ өкімет орындары сотые кезінде та- 
лай рет уәде еткен де болатыи) американ империализм! үшіи 
өзін өзі өлтіру.меті тең болар еді. Американ империализм! 
й з ін іц  іс.і мен ыкпалының сферасы болғаи Филиппиннен 
айрылғаи болар еді. Помещиктік-буржуазпялык. партия «На
ционалист» партиясы сыякты соғыска дейінгі саяси басшылык 
беделінен айрылған оккупанттардың өкімет аппараты жойы- 
лысымен амерпкан имперпалнстері Фнлиппнндегі өздерінін 
тірегінен қол үзді. Сол кезде өзіпің өкімет аппараты бар (аз 
ғана жерде болса да) жәғіе саяси уйымы бар, тіпті халык, бу- 
қарасы ішінде ықпалды және халық қолдайтыи армиясы бар 
бірдеін бір саяси күш — коммунист партиясы болды, онда тәр- 
тібі күпіті, соғыс-саяси букаралык үйым — Хукбалахап бол
ды, улт суверенитетіиіц программная, нағыз халықтық демок- 
ратияныц және түбірлі экономикалық өзгерістердіц програм- 
масы болды.

Амернкапың жоспарларын жүзеге асыру үшін бәрінен Фи- 
липпнндеп' бурын улт-азаттык. қозғалысып басып-жаншып, 
американ саясатын жүргізу міндетін атқаратын буржуазиялық 
номещиктік басшы топтардыц саяси билігін және экономика- 
лык. күш-куатьгн қалпына келтіру керек болды.

Улт-азаттык. козғалысын басып-жаншу ісін американдар 
соғыс кезінде-ақ қолға алған болатын. Ортальгк Лусонда со- 
ғыска дейінгі буржуазиялық-помещиктік өкіметті қалпьгаа 
юелтіру әрекеттеріне Хукбалахаптың карсылық жасауы ам,е- 
рикан контрразведкасының улт-азаттық күрестің көоемдерін, 
муның ішінде Хукбалахаптың бас 'колбасшысы Луие Тарукты, 
саяси баоқарманьщ бастьгғы Касто Алехандриноны (1945 
жылғы февральдың аяк, шенінде — марттың бас кезінде) қа-
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мап қоюына себеп болды. Будан кейін Хукбалахаптың, шар- 
уалар мен жумысшылар одақтарының басқа да саяси жзне әс- 
кери басшылары қамалды, Хукбалахаптың көмегімен жасал- 
ған жсргілікті өкімет орындары талкандалды және жойылды.

Будан кейінгі овдйғалар американдарға, бул козғалыстын. 
көсемдерін қамаумен қозғалысты басшылықсыз калдырмак 
болған есептерінің дате болғанын көрсетті. Халық арасына 
тамырьш терең жайған, мықты, шыңдалған уйым бар екенді- 
гіне, мундай қозғалысты басып-жаншу үшін көп уадыт керек 
екендігіне және муның езі ішкі күштердің көмегінсіз мүмкіін 
<емсс екендігіне американдардың көзі жетгі, өйткені муның өзі 
Америка армиясының өз катарында наразылық тудыру мүм- 
кін еді.

1945 жылғы апрель айында, қарсыласу қозғалысьшың кө- 
еемдерін одан екі ай бурын қамаған Макартур штабы барып 
турған коллаборационист Рохасты босатып, оған саяси қыз- 
метке кайта оралуға мүмкшдік берді, сол жылы июнь айыныц 
«зінде-ак. соғысқа дейінгі сайланған сенат және парламент 
қызметін бастады. Ал булардың қурамында коллаборационис- 
тер көпшілік болатын. Сенаттық предоедателі болғандықтан 
Рохас лауазымы жөнінде жауапты қызмсттерге адам таға- 
нындайтын комиссияның председателі болды, ол президент бо- 
лып сайланғанға дейіін үкіметтегі, соттағы, армиядағы көрнек- 
ті кызметтердің бәріне өз адамдарын — коллаборацпошістерді 
койды.

Американ империализмініц мупдан амал-айласы Филиппин 
буржуазиясыныц аса ірі феодалдық жер иелерімсн байланыс- 
ты, реакцияшыл тобының саясн үстемдігін қалпына кеттіруді 
көздеген еді. Атап айтканда, ірі буржуазия мен помсщиктер- 
дің өкімет билігіне кайта оралуын кездеген еді, ейтконі халық 
демократиясы елдерінде соғыстан ксйінгі алғашқы кезде аг- 
рарлық мәселе де, өңеркәсіпті национализациялау (халык. мен- 
шігіне айналдыру) да солардың есебінен шешіліп жаткан еді. 
Филиппинде, Орталыд Лусштда халық буқарасы осы топтын, 
жерлерін конфискелеп, жапон оккупациясы кезінде және өз- 
дері курған жергілікті өкімст орындары талкандалғанға де- 
йінгі дәуірде аграрлык мәселені шсшкен болатын; олар Осме- 
пья үкіметінен аграрлык, мәселені шешкен болатын. Олар Ос- 
менья үкіметінен агралық реформаньщ бүкіл Филиппин жері- 
ие қолданылуын талап еткен.

Қоллаборационистердіц саяси және экономикалық үстемді- 
гін қалпына келтіру амсрикан империализміне ел ішіндегі 
улт-азаттык күресті басып-жаншуға, АҚШ-тың экономика-
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лық-саяси және соғыс-стратегиялық мүдделеріне қолайлы жағ- 
дай туғызуға жеңілдік келтірді. Американ империализм! фи- 
липпиндерге қағаз жузіндс саяси тәуелсіздік беріп, буратана 
буржуазпяның арасынан халықаралық және жергілікті уйым- 
дар аркылы американдық экепансиялық жоепарларды жак- 
тап беріле үгіт жүргізетіндсй, Дмериканың отарлық саясатыи 
мадақтап, американ империализмініц баска отар халықтарды 
торға түсіруге ксректі куралы болатындай тірек іздеді.

Ел ішіндегі жергілікті ірі буржуазия тобынық саяси позн- 
циялары әлдекайда әлсіз болды. Бул топ тек кана американ 
әскерлеріке сүйене алды. Саткындарға —- коллаборадионистер- 
пе деген халық өшпенділігінің күштілігі соншалық, бул топ- 
тар американ импсриализмімен карым-катнас жасағанда өз- 
дерінің таптық экономпкалык мүдделеріне тікелей хауіп төндір- 
ген букаралыіқ хальиктыіқ козғалыстан жәрдем күте алмады.

Жапон колжаулыктарының өкімет билігіне кайта оралуы 
американдарға соғыс кезінде улт-азаттық козғалысты басу 
ушін өздері жасап алғаи аппаратты пайдалануьша жә«е со.ғыс- 
қа дейін .американ империализміне тірек болып келген саяси л о 
не әлеу.меттік базаны өзіне қайтарып алуына мүмкіндік берді.

Осындай «занды конституциялық» үкіметке американ импе- 
риалистері жумысшы табы басшылық етіп отырған улт-азат- 
тық козғалысты біржолата талкандау міндетіи тапсырды. Бул 
үшін американ империалнстері шиеленіскен халыкаралық жағ- 
дайды пайдаланды, бул жағдайда Ам,ериканыц Фнлиппиндегі 
отарлык. үсте.мдігі калпыиа келтіріліп жатты.

Өз екімстін шьгадап қалпына келтіруді көздеген француз- 
дар мен голландықтар отарларына Жапония тізе бүіккеннен 
кейіи кайта оралған болса, американдар Филиппинге амери
кан әскерлсрі Европадағы соғыс қыймылдарына катысып жүр- 
ген кезде-ақ (1944 жылғы октябрьде) «азат етуші» ретінде ке- 
ліп кірген еді. 1945 жылғы 3 февральда американ әеюерлер'' 
Маниланы алды, ал 1945 жылғы апрель айында жапо«да[> 
біржолата куылды.

Сонымен, герман фашизмі біржолата талқандалудан бу- 
рын-ақ, американ комаіндованиесі Филиппғшде саяси күштер- 
дің жапон оккупациясы кезіндегі болған өзгерістерін байқап 
үлгірген еді, сөйтіп ол нағыз демократиялык. халықтық қозға- 
лысты басып-жаншуға және Американың отарлық мақсатта- 
рын камтамасыз ете алатындай саяси систөманы қалпына кел- 
тіруге, атап айтканда: буржуазиялык-помещик тобы өкіметш 
және сол топ уйыімдастырған «Националист» партиясының ес- 
кі аппаратын калпына келтіруге батыл бет бурды.
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Жапон басқьшшыларына қарсы соғыс тоқталмауы себепті 
.американ командованиесі Филиппинге орасан көп әскерлерін 
әкеп төкті. Бул жөнінде мынаны айтса да жеткілікті: Жапо- 
ния тізе бүккеннен кейін генерал Макартур Жапонияны окку- 
пациялау үшін небәрі 200 мың әскер жетеді деп мәлімдесе де, 
-американ командованиесі Филиппинде 375 мың әскер устады. 
■Осы әскерлердің корғауымен американ имперпалистері өзінің 
отарлық үстемдігін қалпына келтіру әрекетінде болды.

Филиппинде американ үстемдігінің қалпына келтірілуіне 
қолайлы келген тағы бір жағдаіі сол, — герман фашнзмі әл: 
талқандалып жетпеген және жапон баскыншыларыіна карсы 
соғыс әлі болып жагқан жағдайда Филиппин демократтары 
дүниежүзілік фашизмге және агрессияға карсы күресте амо- 
рикандарды одактас деп білді. Бул жағдайдың өзі — амерп 
кандар өзінің саясатын көбінесе филиппиндік агенттері аркы- 
лы жүргізіп отырғанын еске алсақ, — филиппии демократта
ры үшін американ реакциоиерлерініц бул саяси амалының сы- 
рын ашып, соған кажетті топтарыс уйымдастыруына кедергі 
болғанын байқаймыз.

Соғыс жағдайында филипшш халкы өз бостандығы үшін, 
нағыз демократиялык. халык үкіметі үшін, елдід экономнка- 
сын еркінше көркейту үшін жеке бір өзі күрее жүргізуге тиіс- 
ті болды. Соғыс дензурасынық және соғыс тәртібінің әсері- 
м.ен генерал Макартур ол тәртіпті 1946 жылы июль айында 
ғана жойған болатын, сыртқы Дүниеден қол үзген филипшгн- 
і і і ң  демократияшыл күрескерлері ешбір жерден жәрдем ала 
алмады. Оларда тіпті шетелдердің коғамдық пікір жүзіндегі 
тілектестігін де тартуға мүмкіншілігі болмады.

Халык-азаттык. күресінің берекесін кетіруде және оны әл- 
сіретуде американ империалистеріне Оеменьпныц саясаты көн 
еңбек сіңірді. Филиппиннің үстем таптары — ірі буржуазия 
мен помещиктер, коллаборациомпстері де, коллаборационист 
еместері де, — АҚШ-тың Филиппин жөніндегі империлмстік 
саясатын сөзсіз колдады және қолдап та келеді. Бірақ соғыс 
кезінде улт партиясы мен улт буржуазиясынық коллаборацпо- 
нистерге және коллаіборацнонист еместерге бөлінуі соғыстан 
кейінгі алғашқы кезде президент Рохастың сайлауына дейін 
(1946 жылғы апрельге дейін) орын алып келген еді. Жапон- 
дармен істес болмаған буржуазиялық ултшылдар Аі\Ш-тын 
айла-амалын бірден сезе қойған жоқ, олар өздерінің таптык. 
мүдделеріиен бас тартпаса да, коллаборационистердің саяси 
және экономика жағынан банкрот болуы есесінен байып іка- 

. луды да теріс көрген жоқ еді. Улт буржуазияның бул тобы
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АҚШ-псн кел:с сөз жүргізгенде өздеріне колайлы экономика-
лык жағдай алып қалуды көздеп, алғашкы уақытта халык 
буқарасының антштмпериалистік және антиколлабориционистік 
ниетінс иск сүйеп сол аркылы пайдаланып калуға да әзір еді.

Соидықтан Осм.енья үкіметі улт-азаттық қозғалысты куат- 
тамай, қозгалыстың көсөмдерін жазалау ісі оның рухсатынсыз 
жүргізіліп жатыр деген сылтаумеи, халық букарасы алдында 
курдай жорғалап, козғалысты тоқтатуға және оның берекесін 
кетіруге тырысьгп бакты. Моделей, Осменья үкіметі пом-ещик- 
тердің арендаторлардан алатын астық үлөсін 50 проценттен 40 
проценткс дейін кемітті, тәуелсіздік алысымен аграрлық мә- 
селені одан да көрі тез шешуге уәде берді. Оның үкіметі жу- 
мысшылардыц соғысқа дейіғігі жеңіп алған праволарьш кал- 
пина келтірді. Сонымсн бірге бул тог.тар баспасөз бетінде өз- 
дерін жалпы улттың мүдделерін және улт суверендігін қорғау- 
шы етіп көрсетті, филиппнн халқы-н қанау мәселесінде ірі бур
жуазия мен американ империализм! арасындағы сауданы Фи
липпин халқы уэкілдерінің улт мүдделерін көздеу жөніндсгі 
күресі дсп кең түрде жария етті.

Буржуазиялық лагерьдің коллаборационистерге және кол
лаборационист еместерге, дереу тәуелсіздік беруді және аме
рикан суверенитетін соза беру̂ ді жақтаушыларға жумысшы- 
лар мен шаруалар букарасы жөнінде жарым, жартылай либе- 
ралдык саясат колдануды және улт-азаттык күресті ашықтан 
ашық күшпен, лездс басып-жаншуды жақтаушыларға бөлінуі 
— соғыстың алғашкы дәуірінде буржуазияның екі тобының 
жалпы алғанда имперпалнзмге көзкарас жөніндегі тізе бүгу 
познциясып кө.меокілеп, ірі улт буржуазиясын келісімпаз бур
жуазия жәпе революцияшыл буржуазия болып екі жарылды 
деген елес туғызды.

Коммунистік партия Осмеиья саясатьшың мейлінше тур- 
лаусыз және шала-шарпы саясат екенін түсінді. «Түзу ниетті» 
дейтіи ултшылдардың таптық мүддесі (муның іиіінде Филип
пин кант өнеркәсібімен экономика жағынан тығыз байланыс- 
гы президент Осменьяның өзініц де таптық мүддесі) соғыс ке- 
зінде азык-түлік сатып, алыпсатарлықпен орасан зор капитал 
жыйнаған (алыпсатарлығы үшін буқара Осменьяның баласын 
сотка беруді талап еткен болатын) буржуазиялық-помещиктік 
топтармен олардың саясат және кызмет жөніедегі байланысты- 
лығы саткындарды жазалау мәселесіне келгенде батыл кый- 
мылдауға ерік бермейтінін ікоммунистік партия түсінді. Ком
мунист ік партия улт буржуазиясының бул бөлегінің аграрлык 
реформаны жүзеге асыруға және шаруаларды помещиктердін,
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феодалдық тепкісіие» азат етуге кабілетсіз екендігін де түсін- 
ді. Коммунистік партия бул улт буржуазиясының Филиппинде 
амеракан монополияларының үстемдік қуруына экономика- 
лык жагьгнан тілектес екенін де жаксы білді. Солай бола тур- 
са да коммунистік партия ірі улт буржуазиясы катарында 
пайда болған жікті улғайта түсуге тыянақсыз, уакытша және 
баянсыз бола турса да осы алауыздықты пайдаланып, халық 
буқарасына опың өз тәжрибесінде буржуазнясының бастан 
аяғына дейінгі шіріктігін, азғындығын, әсіресе омың улт мүдде- 
сі үшін, елеулі дөмократиялык езгерістер жасау үшін күресуге 
қабілетсіз екеидігін кәміл уғыпдырып, соғағі көзін жеткізу 
мақсатын көздеді.

1945 жылғы июнь айында курылған Демократиялық одак 
— букаралық жумысшы-шаруа, партизан және басқа демокра- 
тиялық уйымдардың тәуелсіздікті жариялау қарсаңындағы 
сайлау науқаньж өткізуге арналған бітутас демократиялық 
платформадағы бірлестік—-Осменья басқарған «Националист» 
партиясының коллаборационистерден ажыраған бөлегімен сай
лау блогін жасасты. Магшладағы және провинциядагы кәсіп- 
одақтарға уйымдасып, 1946 жылғы мартта мүшелері 80 мың- 
нан асқан жумысшылар уйымыныц Комитеті, Улттық шаруа- 
лар одағы және Хукбалахап сыяқты буқаралық уйымдар жак- 
таған Демократиялык, одақпен сайлау блогін жасасу Осменья 
үшін Рохасқа карсы сайлау күресінде табыска жетудіқ бірдеп 
бір кепілі болды.

Халык букарасының талаптарын жүргізбестен, Осменья 
және оның партиясы Демократиялык. одақтың сайлау платфор- 
масындағы барлық пункттерді дерлік кабыл етті. Ол плат- 
форманық талаптары мынадай еді:

1. 1946 жылы 4 шольдс тәуелсіздікті жариялау және осы 
карардың қайта қаралуына ешуақытта жол бермеу.

2. Коллаборационпстерге қарсы күресу: коллаборационис
те рді өкімет бнлігіндегі қызметтерден аластау; опасыздық 
жасап жаумен ынтымақтасқан айыптылардың бәрін жазалау, 
■сайлауға дейін Филиппин армиясып таратуды тездету, сөйтіп 
патриоттардың барлык коллаборационистерден, ерікті және 
еріксіз коллаборационистерден тазарған армиясы болуын қам- 
тамасыз ету.

Соңғы ескерту Лусон аралындағы орталық провинциялар- 
дың шаруаларынан «елген делегаттардың талабы бойынша 
енгізілген, өйткені бул шаруалар сол кезде Осменьяныц кол- 
лаборационистер жөніндегі шабандығынан және оларды үш 
топқа бөлуінен кауыптанған болатын.
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Коалицняныц біріккен сайлау платформасыныц төмендегі 
З-пункітін де Деімократиялық одақ енгізген: «Саяси, әлеумет- 
тік, соғыс және мәденнет өмірінде демократняны,— кағаз жү- 
зінде ғана емее, шын мәнісіндегі, теориядағы ғатіа емес, прак- 
тпкадағы демократияны дамыту. Жергілікті автономияны да- 
мыту. Фашизмді түбірімен курту... Филиппин1 армиясын және 
осіресе, соғыс полициясын демократиялық, антифашистік идея- 
лардың жәые іскерлік әдістердің рухында тәрбилеу».

4 және 5 пункттер—катардағы азаматтардың экономика 
жағынан камсыз және тәуелсіз болуьша жәрдемдесу туралы, 
жеке адамның экономнкалық праволары жөнінде заң жария- 
лау туралы, әлеу.міеттік камсыздандыру және аграрлык өзі-е- 
рістер жүргізу туралы пункттер, — өте жалпы және көм.ескі 
бола турса д а ,— Демократиялық одактың талап етуі бойын- 
іпа енгізілген. Платформада «сайлауда фашистік реакция пар- 
т;;ясы (яғііи Рахостың «Лнбералдық партия» деп атақ алған 
фракциясы.— 0 . 3.) жеқілгетшен кейін фашизмді талқандап 
біржолата жсцуді қамтамасыз ету үшін коалициялық үкімет 
куру» көзделген.

Бул платформа «реакцияның кара күштеріне қарсы, му- 
ның ішіпде тәуелсіздік туралы қарарды қайта караулы жақ- 
таушыларға, коллаборацдотпістерге, ірі капнталистерге және 
империализмнің агенттеріне карсы» күресте күш біріктіру ту
ралы кабылданған каулымен бірге Осменьяның фракцнясын- 
дл 1946 жылдыц 1 февралытіда ресмн түрде қабылданған бо- 
латын. Дегенмеи саіілауға депінгі екі жарым айдың ішінде 
Осыепья үкімет аппаратын және армияны коллаборационистер- 
д ей таза pry үшін сшиәрсе істегеи жок, сөйтіп, сатқындардың 
өз позіішіяларыи бурынғыдан бетер нығайтып алуына көмек- 
тесті.

Коммупнстік нартияның дурыс саясаты сол кезде халық 
буқараеы алдында американ саясатының Филнппиндегі нағыз 
реакциялық мәнін, буржуазиялык, ултшылдыктық американ 
пмперпализмімен тығыз байланыстылығын, тутас алғанда 
улт буржуазмясьшыц улт мүдделерін көздеуге және баянды 
демократпялык, өзгерістер жасауға қабілетсіздігін әшкерелеу- 
ге көмоктесті, сөйтіп парламентаризм жөніндегі бос кыялдар- 
дың бірте-бірте жойылуына жәрдемші болды.

Осындай жағдайда американ империалистері Филиппннге 
тәуелсіздік беру туралы қарар кабылдады. Бірақ американ- 
дар тіл алғыш мемлекетін орнатканнан кейін де және де бул 
аппарат демократиялық және антиимпериалистік қозғалыстың 
берекесін кетіріп, оны басу женінде зор белсенділіік көроет-
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кепкеп кейін де американ империалистері «саяси тәуелсіздік» 
ot-pyre келгенде аса қауыптанды. Тіпті Филиппинді отар ретін- 
де устауды ашық түрде жақтайтындардын, өзі де бул кезенде 
оған барудың мүмкін емес екендігін түсінді. Булардың ішін 
дегі йдамның бірі АҚШ-тың Филиппиндегі бурынғы жоғарғы 
комиссары Макнатт еді, ол кейін Американың Филиппиндегі 
бірінші елшісі болған. Басқаларға қарағанда Филиппиннің 
жағдайын ете жақсы білетін Макнатт Филиппин моселесін 
американ конгресінде шуғыл шешуді талап етті. Әсіресе, тәуел- 
сіздік туралы мәселе жөнінде ол былай деген: «қазіргі уа-
қытта тәуелсіздік беру орынсыз деп санайтындардың өзі де 
әңгіме тым улғайды, тәуелсіздік байланысты тәжрибе кажет 
іс болды деген қортындыға келді...» |0.

Филиппинге соғыстан кейінгі берілген «тәуелсіздік» іс жү- 
зінде отарды жанамалап басқарудың түрін ғана өзгерткендік 
болды. Европалық мемлекеттердің кейбір отарларында (мәсе- 
лен, Индо-Қытайда, Малайяда, Голландия Индиясынын жаңа 
аудандарында) қолданылған жанама әкімшіліктің ескі форма- 
ларына қарағанда муның ерекшелігі сол: оларда отарды жа
намалап басқару формасы көп ретте буратана феодалдык 
князьсымақтардың әкімшілік аппаратына, яғни монархиялык 
принципке сүйенген. Ал Филиппинде Американдар жергілікті 
отарлык әкімшілік қурған, оны парламенттік республиканың 
сыртқы формаларына бейімдеген.

Америка империалистері отарларды қайта бөлу жолындағы 
шиеленіскен халықаралық күрес жағдайында, отарларда улт 
азаттығы қозғалысының өрлеуі жағдайында өздерінін отарлык 
саясатын жасап алуға мәжбүр болды. Олар Филиппиндегі 
отарлық саясатында әуелден-ақ осы жағдайдың екеуін де ес- 
керген еді.

Осындай амал-айла әсіресе, Улы Октябрь социалистік ре- 
волюциясынан кейін, улт-отар мәселесіндегі лениндік-сталин- 
дік саясатты совет өкіметі патша үкіметінің бурынғы отарла
рында жүзеге асырғаннан кейінгі кезде «Октябрь революция- 
сы социализм идеяларын барлык улттар мен тайпалардын ор
та, пролетарлык емес, шаруа жіктеріне жеткізу жолын таза- 
ртқан»* 11 кезде ерекше кажет болды.

Дүниежүзілік екінші соғыстан кейін Филиппинге американ

10 Philippine Trade Acf of 1946. Hearings before the Committee on Fi
nance United States Senate. 79-th Congress. 2-nld Session, april 2, 3, 4, 5 
1946. Washington, 1946 p. 96.

11 И. В. С т а л и я .  5 том, казяктасы. 386-бет.
16 960
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империалистері таңған саяси және экономнкалық курылыс 
Фнлиппинді ерікті мемлекет деп емес, жанама түрдегі отар ел 
деп санауға толык дәлел береді.

АҚШ-тың саяси қайраткерлері мен буржуазиялық жазушы- 
лары Фшшппиннің «тәуелсіздігі» жөніндегі соғыстан кейінгі 
тәжрибені отар халықты өз елінің саяси, экономикалық және 
қоғамдык өмірін өздігінен баскаруға даярлау және тәрбиелеу 
жөнінде узак мерзімді, әбден ойланып, жоспармен жүргізіл- 
ген істің нәтижесі деп, Қурама Штаттардың будан 40 жыл іл- 
гері өз мойнына алған «игілікті міндетінің» орындалуы деп 
суреттеуден тайынбайды. Олардың баяндауында Филиппинде- 
гі американдар орнатқан казіргі саяси қурылыс бойынша, 
«ерікті демократиялық улт республикасында халық барлық 
демократиялық бостандықтармен пайдаланады, 21 жасқа жет- 
кен барлық сауатты адамдардыңөз уәкілдерін заң шығаратын 
орындарға (сенатқа және Улт Ассамблеясына) сайлауға пра- 
волы болады, президент бүкіл халықтың дауыс беруі арқылы 
сайланады және коиституциянын, өзгеруі халықтың ризалы- 
ғын керек етеді». Осындай жап-жақсы сөздер шынында да 
1934 жылы қабылданған Филиппин конституциясында жазыл- 
ған. Ал, іс жүзіне келгекде бул бостандықтар Филиппин по- 
мещиктеріпің, ірі буржуазия уәкілдерінің және саяси бизнес- 
мендердің ат төбеліндей бір уыс тобы үшін ғана арналған, 
осы демократиялық праволардың өзі де Қурама Штаттардың 
мүдделерінө, яғни Филиппинді жайлаған американ монополия- 
лары тобының мүдделеріне қайшы келмейтін дәрежеде ғана 
өмір сүреді.

Американың отарлық әкімшілігі орнына түрі жағынан рес- 
публикалық және адам қурамы жағынаи улт үкіметін кою 
американ империализмініқ саяси үстемдігін титтей де әлсірет- 
кен жоқ. Бірақ американ империализм! осы жағдайды пайда- 
ланып, отар жөніндегі өз демократизмін басқа мемлекеттер 
алдында мақтан етті және Филиппин халқын ғана емес, баска 
отар және жартылай отар халықтарды да алдауға әрекет жа- 
сады.

Американ империалистері соғыстан кейінгі кезде орнатқан 
саяси-экономикалық курылыс американ монополияларынын 
бул елді билеп-төстеуіне мүмкіндік беріп отыр. Филиппин рес- 
публикасының ресми түрде жарияланған суверенитетіне қара- 
мастан американдар бул елді қалай болса солай омыраулап 
жүр, ал соғыстан бурынғы кезде олар филиппиннің буржуа- 
зиялық-помещиктік тобының жапондар жағына шығып кетуі- 
нен кауыптанып, сактык істейтін еді. Жапон оккупациясы ке-
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зінде өздерінің кауыптануы орынды болғанын американдар 
кәміл сезпен болатын. Филиппинетіц турлаусыз саясатшылары 
жапондарға бурынғысынша шын беріле қызмет етті, олар ка- 
зіргі кезде амернкандар үшін де дәл солай беріле қызмет ету- 
мен келеді.

Филиппинге қайта оралған американ империализм! «На
ционалист» партиясының өкіметін қалпына келтірді, атап айт- 
ка-нда, өз халкы жөнінде ғана емөс, сонымен қатар АҚШ жө- 
нінде де опасыздығы соғыс кезінде мейлінше айқындалған «На
ционалист» партиясы басшыларының өкі-мегін калпьгна кел- 
тірді. Муиың өзі империалистік отарлық саясат жүргізуге кел- 
тенде ам.ерикан империализмі өзіне курал ретінде филиппин- 
нің улт буржуазиясы мен помещиктерінің ең реакцияшыл фа- 
шистік топтарын ғана пайдалана алатындығын тағы да айқын 
көрсетті.

Дүниежүзілік екінші соғыстың артьгнан американ империа- 
листері өздерінің отарлық саясатында Совет Одағының соғыс 
кезіндегі, әсіресе, оны жеңіспен аяқтағаннан кейінгі кездегі 
халықаралық майданда ықпалыныңорасан улғаюымен, отар 
және тәуелді елдердің халықтары арасында Совет Одағыиа 
тілектестік сезімнің керемет өскендігімен санасуға тиісті бол- 
ды, муны умытуға болмайды. Аса үлкен экспонсиоиистік жос- 
п.ар жасай отырып американ империалистері ауа баскыншы- 
лық саясатын бүркемелейтін а мал іздеуге тиісті болды. Олар 
басқыншылық саясаттың бөтеи формасыи, атап айтқанда, 
оның тонаушылык отарльиқ 'мәнін өзгертпестен отарларды 
ашыктан ашық зорлықпен басып алу ғюмесе қолдаи жібермеу 
деген саясатқа аздап қарама-қарсы келетіндей пішія беретін 
формасьш іздестірді. Филиппин женінде соғыстан кейінгі 
американ саясаты американ импернализміне филиппиндегі 
өкіметін калпына келтіруді ғана е.мес, сонымен қатар Азия- 
дағы баска отарларды да бағынлыруды көздеген саясат 
еді. Американ империалистері өздерінің Филиппин жөнін- 
дегі саясатыаа отар халыктар өздерін отарлық езгіден азат 
ететін саясат деп уғатындай түр бердік деп сенген еді; бірақ 
олардың өздері бул саясатын американ империализмінің 
дүниежүзілік саяси және экономикалық үстемдік орнатуыпа 
керекті шаралардың жалпы системасындағы бір буыны деп 
білді.

Осы пікірлердің бәрі американ конгресінде 1946 жылғы ап
рель айында Американың Филиппин жөніндегі зандары тал- 
кыланған кезде арсыздықпен ашық айтылған болатын. «Дү- 
ниежүзілік екінші соғыстың оқ жумсау жағы аяқталды, бірад
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бүкіл дүниіе жүзінде кескілескен саяси және идеологиялық со
тые әлі болып жатыр, бул соғыс оқ жумсауда шынында кім- 
нің жеңіп шыккандығы туралы мәселені шешпек. Міенің ойым- 
ша, дүпиежүзілік екінші соғысгың өзі, , шыныыа келғенде, 
Азняның дамуын кім бақылаііды дегеп мәселені шешу, жолы-н- 
дағы соғыс болғапдығына тарпхшылар көнетін болар, өйткені 
дүние жүзіндсгі қол тимегеті зор көле.мді жерлер — адам күші, 
ресурстар және рыноктар— Азияда жатыр. Гитлер муны 
ашықтан ашық мойындаған болатьш. Жапондар да муны мо- 
йындаған. Орыстар өздерінің кыймылы арқылы бул жөндето- 
лық хабарлар екекдігін дәлелдеді. Ағылшындар, голландық- 
тар, француздар Азиядағы имперпаларын қалпына келтіру жө- 
нінде жігсрлене әрскет жасауы нәтнжесінде .мынадай пікірге 
көзі жетті: Европаны кайта қуру және Азняны дамыту жөнін- 
де қай улттың немесе улттардың идеялары салтанат қурса, 
дүниежүзілік екінші соғыста солар жеңіп шығатындығына кө- 
зі жетті. Біз де муны түхінуге тпіспіз», — деді Миннссотадан 
сапланған депутат Джадд конгресте Фплпппинді калпыпа юел- 
ТІРУ туралы заң талкыланғанда.12

Шешеннің оііынша — Американның отар жөніндегі саясат- 
шыларының пікірін шешеннің көзқарасынан байкауға бола- 
ды, —- отар халыктардың соғыстан кеіпнгі дамуының төрт түр- 
лі жолының біреуінің басым орын алуы мәоелесін шешуде 
Американың Филиппин жөніндегі саясаты зор ықпал көрсе- 
туге тиіс. Азия халыктарын европалық ескі пмперпялардың 
соғысқа дейінгі отарлық (статут) калпына түсіру (бірінші 
жол) отар халықтардың көтерілісін туғызады, муның езі тек 
европалық пмпсрияларға еысс, соиымен катар Курама Штат- 
тардыц өзіне де кауып тендіреді деп санады Джадд. «Азия 
көтеріліп жатыр және ағылшындарға, голландықтарға, фран- 
цуздарға қарсы қалай көтерілсе, бізге де қарсы көтерілмек», 
•— дсді іиешекД

К,азіргі кезде орыи алуы ықтыймал екінші мүмкіншілікке 
қарсы— Азиякыц барлық халыктарының ақ халыктар үстем- 
дігімен күресу үшін нәсілдік принцип бойынша бірі-гіп алу 
мүмкіншілігіне карсы жігерлі шаралар колдану кажет деп са
нады Джадд. Жапония жеңілгеннен кейін халыктардың осы 
бірігуіне кімнің басшылық ете алатынын көрсетпестен, ше- 
шен мундай бағыттың болуы мүмкін дегенді атады.

Шешен үшінші жолды — отарларда коммунистік қозға-

32 «Congressional Records». V. 92 № 65, 10 april, 1946. 
іа «Congressional Records». V. 92 № 65, 10 april, 1946.
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дыстың өрлеуі және осыған байланысты Совет. Одағыньпг 
саясн. ыкпалыньщ өсуі өте қауыпты деп санады.

Америка империализміне Азиядан келетін барлық бәленің 
бірден б:р елі Қурама Штаттарының басшылығымен Филип- 
пиндер өткен жол деп біледі Джадд. «Бул жол үстемдіктең 
басталды да,. жедел түрде к.амқорлык.к.а жетті, сонсоқ 4 шоль?. 
де толық буыны катқан халықпен ынтымақтастық түріне ай- 
налды. Оның осы көшу жолын, адам баласыньщ бүкіл тари- 
хында тендесі жоқ көшу жолын, бүкіл Азия ынтыға бағып 
отыр. Муның өзі басқа да Азиялық халықтардың бәрі қумар- 
тып отырған үлгі болып табылады».1'1 ;

Американ империалнстерінің отар халықтар жөніиде қол- 
данбақ болып отырған бул өнегесі не нәрсе?

Тәуелсіздік беру жөніндегі актыны былай қойғанда, Фи- 
липпиннің соғыстан кейінгі қалпын белгілейтін және Филип- 
пинді экономика, саясат, соғыс жөнінен Қурама Щтаттарта; 
тәуелді ететін үш документті атап кетуге болады. Бул доку-. 
менттер: Филиппинді қалпына келтіру туралы заң, Қурамга, 
Штаттар мен Филиппин арасындағы сауда туралы заң. База- 
лар туралы келісім. Бул үш документтің үшеуі де өзара ты- 
ғыз байланысты және бір максатка — Филиппинде америка» 
үстемдігін нығайту максатына арналған.

Алғашкы екі документ американ конгресінде 1945 жылғы 
октябрьден 1946 жылғы апрельге дейін талқыланды және 
оның екеуін де президент Трумэн 1946 жылғы 30 апрельде бе- 
кітті.

Филиппинді калпына келтіру туралы дейтін заң бойынша, 
АҚШ Филиппинге аванс ретінде жапондардан келешекте 
алынатын соғыс шығындары есебінен 625 миллион доллар. 
берді, сонымеи бірге /Қапонпядан соғыс шығындарынық тө- 
лемін АҚШ бірінші болып алады деп көрсетілді. Муның мәні- 
сі — аванс бергендігі үшін АҚШ үкіметі жапондарға соғыс 
шығындарын төлету жөніидегі мәселе шешілерде, Филиппин 
республикасы мен. Филиппин халкы атынан әрекет жасауға, 
уәкілдік алды деген сөз еді.

Филиппин халық букарасының соғыс зардабынан болған 
ауыр шығындарыньщ орнын толтыру деген мәселе завда ес- 
керілмеді. Заң ең аяғында талапкерлердің санын едәуір көбейт- 
кенімен, комиссияның есебінде жеке талапкер иелері 738 мың 
адам олардың шығыны — 464.420 мың доллар болып көрсе- 
тілді. Бір адамның өзі бірнеше талап қоюы мүмкін екенін есюе

14 Бул да сонда.
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алсақ, компенсацияны тек болғаны буржуазия-помещик топ- 
тары мен Филиппинде кәсіпорындарын устайтын американ- 
Дықтар алуға тиісті екенін байқауға болады.

625 миллион доллар каржыдан 120 милион доллар әртүрлі 
Калалардағы коммуналдық кәсіп орындарын калпына келтіру- 
ге бөлінді, 100 миллион доллар АҚШ командованиесініқ Фи- 
липпннде жыйнаған, Филиппин үкіметінің меншігіне берілмек 
болған соғыс запастары мен материалдарының төлеуіне ар- 
налды, 5 миллион доллар американ үкіметініқ филиппиндегі 
меншігін калпына келтіруге және 400 миллион доллар жеке 
меншіктің компенсациясына берілді.

Американдык «қамқоршылар» мен олардың Филиппиндегі 
атқосшылары «керемет жомарттык», «көл-гөсір сыйлык» деп 
атаған бул заңныц мазмуны зацнын негізгі статьяларынан 
емес, ол занды жүзеге асыруда қолданылатын практикадан 
айкын көрінеді. Компенсацияны бөлу жумысын американдар- 
дан куралған арнаулы комиссия басқарады. Комиссияның 
карары бойынша, шығын ақшалай емес, заттай төленуге тиіс. 
Бул қаржыларды бөлу ісін АҚШ бір өзі бакылайды және 
Американың қурылыс, темір жол, элсктро-техника және басқа 
компанияларын отардағы пайдалы жумыспен қамсыз етуді 
көздейді.

Осы заңныц бір пункті АҚШ-тың Филнппиндегі кіріптар- 
лық огарлык. шараларын жүргізуіне қурал болды. Әңгіме мы- 
нада: жеке талапкердің шығынын төлеу жөнінде заңның ал- 
ғашқы жобасы бойынша жеке талапкерлерге төленетін кар- 
жыныц шегі 500 доллар болып белгіленген. Акырғы вариант 
бонынша шығынның куны түгел төленсін, бірақ 500 доллар- 
дан асатын сома 25 процент кысқартылсын деп көрсетілген.

Бүлінген косіп орыныныц немеее баска түрлі меншіктіңку
ны н толық өтсу мен 500 долларлық компенсация арасындағы 
айырманы (муныц өзі көптеген американ компанияларына 
және фплнппиннің азғана ірі фирмаларына арналған) амери
кан империалистері филиппинді экономикалық суверенитеті- 
нен айыратып сауда туралы зацның барлык шарттарын Филип
пин үкімсті сөз қатпай қабылдағап күнде ғана төлеуге келіс- 
ті. Филиппинге сауда зацының ауыр шартарын таңу үшін, осы 
занды усынған конгресс мүінесі Бэлл, ол заңға косымша ста
тья енгізді. Бул статья американ Филиппин қарым-катнасы- 
яың тарихында Бэллдің. түзетуі деп атанды. Онын, түзетуінде 
былай деліиген еді: Курама Штаттардың Президенті мен Фи
липпин президенті атқарушы өкімет орындарының келісімін 
жасаспайынша және бул келісім Қурама Штаттар мен Фи-



Филиппин халңының. тәуелсіэдік жолындағы күресі 247

липпин арасындағы сауда қатнасын қамтамасыз ететіи шарт- 
тарға сәйкес күшіне енбейінше заңныц бірінші белімі бойын- 
ша 500 доллардан тыс каржы төленбейді»15.

Сонымен, Филиппинде сауда туралы зақ қабылданбаса, 
ірі меншік иелері, 500 доллардан тыс компенсация алу мүм- 
кіншілігінен айырылатын болды. Сауда туралы заң Филип
пинде зор қарсылық туғызатынын Америка үкіметі сол кездін 
өзінде-ак білгендіктен, заңның бул ескертуін өз пайдасына 
жаратты, атап айиқанда американ империалистері сол ескер- 
туге арқа сүйеп, Филиппин буржуазиясы мен помещиктсріне 
тек қысым жасаумен ғана қоймай, солар арқылы Филиппин 
халкының көпшілік букарасын қорқытумен жеңілдік алуға 
әрекет етті. Қәсіп орындарын калпына келтіру жумыстарының 
кешеуілдеуі Филиппиндік колжаулыктар соғыстан азап ше- 
гіп, әбден «үйзелген халыққа жумыссыздықтың узакка созы- 
лып кету қаупын күшсйтті, ал сауда туралы завды, американ 
монополняларының филнппиндегі толық экономикалық устем- 
дігін қамтамасыз ететін занды тутас кабылдау жолындағы 
үгітке кеқ пайдаланды.

АҚШ-пен сауда және баска да экономикалық қатнас 
жасау жөнінде соғыстан кейінгі кезде Филиппин халқына ер- 
іксіз танылған шарттар негізінен алғанда Филиппинді Кура- 
ма Штаттарға экономнкалык жағынаи бағындырудың 1934 
жылы жасалған тәртібін түгелімен калпына келтіру болды, 
бул тәртіп, сол кездегі жоба бойынша, Фплнппинге толық са- 
яси тәуелсіздік берілгенге дейін, 10 жылдық уакытша мерзім- 
ге арналған еді. Казір, Филиппин ресми түрде дербес мемле- 
кет дәрежесіне жетіп отырған кезде, мазмуны жағынан отар- 
лык қатнастар одан да көрі узағырак мерзімге кайталап 
отыр. Саүтда туралы зац АҚІІІ пен Филиппин арасындағы 
зкономіжалыіқ катнастарды 28 жыл бойы реттеп отыруға
ГИІіС.

Сауда катнастарынық негізғі принципі бурынғыша сауда 
«бостандығы» дсп аталады, яғнп филиппинге, еркінше, әрбір 
тежеусіз американ товарлары шығарыла береді, алғашқы се- 
гіз жыл ішінде американ монополиясы филиппиннің шикіза- 
тын еркінше пайдаланады, оған салык, төлемейді, келесі 20 
жыл ішінде шикі затты пайдалануға артыкша праволы бо- 
лады.

Американыд ресми баспасөзі және американ империализ- 
мінің Филиппиндегі агентурасы Филиппин халкын мынадай

15 - «Philippine Rehabilitation Act» of 1946, p. 15.
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яікірге сендіруді көздейді: Филиппиннің негізгі егіншілік то
в а р л а р ы н қатты,  копраны, манила торкасын және одан 
-істелген буйымдарды, темекіні және темекі заттарын АҚШ-қа 
балықсыз ніығару американ үкіметінін, кеңпейілдігінің белгісі, 
Қурама Штаттары өз мүдделеріне зыянды бола турса да жә- 
не олардың меншікті өндірісімен бәсекеге тусетін болса да 
'Филиппин товарларынын. шығарылуына жол беріп отыр, му- 
ньщ езі бостандық алып отырған Филиппин халқына эконо- 
микалык жәрдем көрсету деген тілекпен істеліп отыр; амери- 
кандар Филиппин товарларын өткіэбеп койса Фнлиппиннің 
экономикасы жэне Филиппнннің мемлекеттГк финансы үлкен 
апатқа душар болар еді деп сендіруге тырысады. Шынына 

■келгенде бул «кең пейілдік» филиппинніқ шикізатын амери
кан мопополнясына бағындыру және фплипппн өнеркәсібінің 
өркендеуіне жол бермеу талабынан туып отыр. Соңғы жағ- 
дай сауда туралы заңды колдануға келгенде ерекше анқын 
байқллады. Зацда Филиппингс бул өнімдсрін белгілі меліПерде 
шығару рухсат етіледі деп айтылған болса да, ол өнімдердің 
шыі-ары::уын намтамасыз ету үшін Рохас үкіметі арнаулы 
Жарлык, шығаруға тиісті болды, бул жарлық барлық өндіру- 
шілерді «американ товарларымен бәсекелесетін» өнімдерін 
тек америкаиның экспорттық фирмаларына ғана сатуға мін- 
деттеді.

Франция қолма-қол Филиппиннсн копра сатып алғысы 
келген кезде АҚШ үкіметі оган араласа кетті, соның нәтн- 
жесінде сІДнлітпнн үкіметі жоғарыда аталған жарлыкты да 
шыгарды. Франция Филиппин копрасыи алды, бірақ оны фн- 
липппнніц бағасымеи емес, амерпкан монополистерінің мо-но- 
полпялык, бағасымен алды. Филиппин товарларын тек ССРО- 
ға жәж: халықтық демократия елдеріне ғана шығарылуына 
жол бермеу үшін президент Киршюныц экспорт лицензия- 
ларыи колдану туралы шығарған заңның өзі де Филиппин 
шикізатына деген американ монополиясын корғау мақсатын 
көздейді.

Филиппин үкіметі ішкі рынокте де жоғары таможниялык. 
шек қою арқылы американ монополнясын басқа елдердің бә- 
'сөкесінен қорғап отыруға тиісті болды. Сонымен Филиппин өз 
товарларын басқа елдерге өткізе алмайтын халге душар бол
ды. Оның өнеркәсіп өндірісі 28 жылдың бойында американ 
монополияларының осы күннің өзінде койған тежеуіне және 
келешекте де қолданылатын тежеуіне бағынатын болды. Фи- 
липпннніқ негізгі товарларын — қантын, копрасын, кокс ма- 
йын, манила торкасын, темекісін және баеқа товарларын
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сырткэ шығаруға сауда жөніндегі заң бойынша шек койыл- 
ды. Муның үстіне, завда өндірістж квоталар, 1940 жылы то- 
варларын сыртка шығарған фирмалар арасына бөлініп қой- 
ы.лған деген есксрту бар. Бул ескерту американ империализ- 
мімен экономикалык байланысты мәңгі жойылмайтын стеді, 
елдіц ішінде соғысқа дейінгі кезде Американың Филиппинде- 
гі отарлық үстемдігін ашык түрде жоқтап келген Филиппин 
буржуазиясының тобына экономикалык, ж-әне саяси үстемдікті 
қамтамасыз етеді.

Сонымен катар бул ескерту, өндіріске шек коюмен бірге, 
жака кәсіп орындардың курылуына. капиталистік қатнас- 
тардың бірқалыпты дамуына кедергі жасайтын жағдай туры- 
зады, Бул саясат қазіргі кезде Фплиппннде орын алып отыр- 
ған шала-жапсар әлеуметтік-экономикалык курылысты мәң- 
гілік етеді. Монополиялардың үстемдігі өсуімен бірге буқа- 
раның күйзелуі сезсіз арта бермек. Филиппин халкыньщ ка- 
ғаз жүзіндегі саяси праволары мсп бул праволардың жүзеге 
асыруға керекті накты мүмкіншіліктер арасыидағы алшяктык 
онан сайьш терецдап, ксцейе бермек.

Америка мен Филиппин арасындағы соғыстан кейінгі кат- 
настардың отарлық сыпать; тек осымен ғана шектеліп кой- 
майды. Саяси жағынан карағанда тәуелсіз Филиппин респуб- 
ликасы сауда туралы зақ бойынша отарлық валюта системасы- 
на бағыпады. Филиппин пезосы американ долларына сүйенеді. 
Бір доллар екі пезоға теңеледі. Сауда туралы сол заң бойынша 
Филиппин үкгметі валюта айырбастау істерін реттеуге қол 
суға алмайды. Пезо кай уа.қытта болса да долларға ауысты- 
рыла береді, сондыктаи үкімет валютаиың сыртқа шығарыл- 
уын тыя алмайды және оған шек коя алмайды. Муның өзі 
американ кәсіп иелерін елден ерекше қолайлы жағдайға қо- 
йып, Филиппин үкіметін өзінік дербес валюта саясатын жүр- 
гізу мүмкіншілігінен айырып отыр.

Сауда туралы заида филиппиндегі амерпкаи азаматтары 
мен американ кәсіп орындарының праволары филнппиннің улт 
кәсіп орындарының праволарымен тең екендігі туралы енгіз- 
ілген статья Филиппинде үлкен наразылык туғызды, бул ста
тья — Филиппин конституциясына мүлде кыйғаш келді.

Бул статьяның қабылдануы конституцияны өзгертуді жә- 
не осыған байланысты плебисцит жүргізуді (барлық халық- 
тың даусына коюды талап етті. Бірақ американ империалис- 
тер.і оған бөгелген жоқ. Американық куралды күшіне сүйен- 
Рен Филиппин үкіметі әрі көптірме сөзбен насихат жүргізу 
арқылы, әрі демократия мен бостандықты қорғаушыларға қа-
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ру-күшімен зорлык, жасау аркылы, 1947 жылғы 13 мартта 
плебисцит өткізді, сөйтіп конституцияға тністі өзгерістер ен- 
гізді.

Плебисциттен кейін келесі күні екі соғыс келісіиіне к.ол 
қойылды, ол келісімдер бойынша Филиппиндегі сотые, теңіз 
және авиация жөніндегі 16 база айрықша куқықпен пайдала- 
ну үшін АҚШ-ка берілетін болды.

Филиппинді қалпына келтіру туралы, американ-филипшш 
саудасы туралы Американ заңдарына талдау жасау, және де 
базалар жөніндегі келісімдер соғыстан кейінгі және филип- 
пинге «тәуелсіздік» дейтіні берілгеннен кейінгі американ-фи- 
липпин катнастары шын мәнісінде отарлык. сыпатын сақтай 
калды деп айтуға негіз бала алады.

Филиппин республикасы өз суверенитета! ресми түрде 
болса да жүзеге асыру правосынан айрылған. Экономика са- 
ласында оның не тариф автономиясы, не валют автономиясы 
жок, шынында ерікті мемлекет басқа елдермен қарым-кат- 
нас жөнінде сол екі көмекші қурал арқылы өзінің экономи- 
калык мүдделерін қорғаіі алады. Филиппиндегі бул екі қурал- 
ды Қурама Штаттар үкіметінің бір өзі пайдаланып отыр.

Ішкі саясат саласында «тәуелсіз» деп аталған Филиппин 
республпкасыныц суверенптетіне американ соғыс оккупация- 
сы 99 жылға шек қонған. Филиппин жерінде Американын со
тые техникасымен жабдықталған 16 базасы бар, бул базалар- 
дағы американ күштері дүниежүзілік екінші соғыстың алдын- 
дағы дайындалған күштердеи әлде кайда мол. Оның үстіне, 
келісім бойынша, «егер соғыс кажеттігі муны керек етсе» 
рссми түрде Филиппин республикасына қарасты, барлык, со
тые, авиация және соғыс-теңіз базаларын АҚШ-пайдалануға 
праволы болып отыр. Бул келісім, американың Филиппиндегі 
бірінші елшісі Макнаттыц айтуына қарағанда, Филиппин уй 
мет! тарапынан «бул жөнінде ерекше талап болмаса да», 
АҚШ-ты Филиппин әскерлеріне көмектесуге міндеттеп отыр- 
ғанын, баскаша айтқанда, американ өкімет орындары қай кез- 
де кажет деп білсе де әскерлерге деп көмектесуге тніс екенді- 
гін ескеретін болсақ, «тәуелсіздік» берілпеннен кейін де Фи- 
липпинде Американын соғыс оккупациясы орын алып отырға- 
нын анық байкауға болады. Муның үстіне базалар туралы 
сол келісім бойынша американ командованиесі американ әс- 
керлерінде соғыс кызметін өтеу үшін Филиппин азаматтарын 
калаған мөлшерде жалдауға праволы екендігін қоссак, онда 
«ерікті, тәуелеіз» деп аталатын Филиппин республикасының
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отарлардыд кандайынан болса да ешқандай артықшылығы 
жоқ екендігіне ешбір күдік калмайды.

Уолл-стриттің корольдері және олардың тапсырмаларьш 
орындаушы американдық саяси кайраткерлер Филиппин жө- 
ніндегі өздерінід саясаты жалпы отарлық мәселелер жөнінде 
және халықаралық экономикалык катнас мәселелері жөнін- 
де колданған саяси декларацияларына кайшы келетінін жак- 
сы біледі. Олар Филиппин мәселесін тек өзді-өзі талқылаған 
кезде, шын ниеттерін жасырған жоқ және сауда туралы зад- 
ның шын мәнін әшкерелеп алмау үшін көп күштерін жумсады.

Ол-олма, бул туралы АҚШ-тың Мемлекеттік департаменті 
де қамқорлық жасады, бул сыяқты «тәуелсіздік» үшін оның 
көзін түртушілер әлі талай рет кездесетінін, сауда жөнінде- 
гі заңнық айқын көрініп турған отарлық сыпаты АҚШ-тың 
бөтен отарлар жөнінде келешекте коятын талаптарына зыян 
келтіретіндігін ол алдын ала болжаған еді. Филиппннді та- 
рифтік автономиядан айыру туралы статья талкыланған кезде 
мемлекеттік департаменттің уәкілі Стайнбаурр былай деді: 
«Департаменттің пікірі бойынша, Филиппиннің тарифтік ав- 
тономиясына мундай біржакты шек қою Филиппиннін саяси 
тәуелсіздігімен үйлеспеген болар еді; муныд өзі басқа мемле- 
кеттердің бурынғы отарлары жөнінде осындай шарттар қоюы 
үшін колайсыз өнеге болып шығар еді».16

Бірақ оның осы сөзіне қарап, Мемлөкеттік департамент 
Филиппинге шын мәнісінде тәуелсіздік берілуін жақтады деп 
ойлаудың жені болмас еді. Мемлекеттік департамент осы 
жағдайды және отарлық сыры мәлім басқа жағдайларды 
әйтеуір бір документ арқылы мәселен, «достык» туралы келісім 
аріқылы жазылуын ғана усьшды. — Оның тілегені тек осы 
болды.

АҚШ пен Филиппин арасындағы экономикалык. катнас- 
тардың дамуына сауда туралы зақнық әсерін салмақтай ке- 
ліп, Американың «Far Eastern Survey» журналыныд редакто
ры Ширли Дженкинс мынадай жалпы қортынды жасады: 
«Филиппиннің 1946 жылғы сауда заңы Филиппиндіктердід 
мүддесінен гөрі американдардыд мүддесіне бола жасалған 
еді, бул зад Қурама Штаттарға тәуелді отар елдід әкімшілік 
өміріне немесе ішкі әл-аукат күйіне жауапкершілікті артпас- 
тан оныд барлык қолайлы жақтарын, әрі экономика, әрі со
тые жөніндегі колайлы жақтарын берді».17

31 Philippin Trade Act of 1946. 79-th Congress. Executive Session, p 185.
1T United States Economis Policy towards the Philippine Republic
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Филиппин қоғамы шонжарларынын, экономикалык, мудде- 
лері әуел бастан-ақ американ империалистерінің мүдделерімеи 
тығыз уштасып келгендіктен американ империалистері Фи
липпин халкына осындай кіріптарлық шарттарды оп-оңай ар- 
та салды. Американдар Филиппин буржуазиясына өз елінде 
колданатын демагогия мен саяси бопсалаудың барлык тәсіл- 
дерін үйретті, американ капиталының империалистік үстемді- 
гін жансала корғауға машықтандырды және оған қарулы күш 
арқылы елдің саяси өмірінен халық буқарасын ығыстыруына 
жәрдемдесті. Бірақ күшінің орасан басымдылығына, ол күш- 
ті жақсы уйымдастырылған насихатпен және сатып алушы- 
лықпен коса кең колдануына қарамастаи, американ империа- 
листері және олардың агентурасы Филиппнндегі демократия- 
лык қозғалысты жоя алмады.

Сайлауда Рохас жеңіп шықты, бірақ осы женістін, өзінде 
де реакцияшыл душпакның күші әлсіз екендігі байкалды. Ро
хас барлык. амалды — даурыкпа бос сөзбеи уәде беру, қоркы- 
ту, сатып алушы, тура зорлық жасау сыяқты амал колданыгг, 
ең ақырында, сайлау бюллеттеньдерін бурмалап өтірік доку
мент жасағанымен Осменьядан тек болғаны 200 мың дауысты 
артық алды. Парламентке Орталык Лусон правинцияларынан 
тиісті депутаттык, оегіз орынньщ жетеуін Демократиялык од- 
ақтың кандидаттары, муның ішінде Тарук пен Алехандрино 
алды. Демократиялык. депутаттардың осы азғана тобының 
соншалық күшті қауып болып көрінуіне дәлел сол — Рохас 
оларды дспутаттык орнына жібермеу аркасында ғана сауда 
туралы американ заңын және конституцияға екгізілген түзе- 
туді парламенттің кабылдануына қажетті дауыстың үштен екі 
бөлегін пайдалануға мүмкіндік алды, (конституция бойынша- 
парламент қурамынық емес, жыйналған курамның үштен екі 
бөлегі дауыс беруі кажет еді), ал конституцияға енгізілген 
түзету Филиппинді тонау жөнінде және Филиппин халқын қа- 
нау жоніпде Америкам капиталына шежсіз мүмкіншілік 
берді.

Демократиялык козғалысты қарулы куніпен басып-жаншу 
демократиялык, козғалысты жақтаушылардыц онан сайын кө- 
бейіп, олардық күшін топтала түсуіне және коммунистік пар- 
тияның ықпалының күшейе беруіне жәрдем етті. Коммуңистік 
партия мүшелерінің саны алты есе өсті. Аграрлық реформа 
жолындағы күрестің ооғыстан кейінгі екі жылы ішінде Улттық 
шаруалар одағы мүшелерінің саны 250 мықнан 1 миллионға 
дейін артты. Халықтық Хукбалахап армиясында Филиппин 
азат етілгеннен кейінгі алғашқы кезенде 70 мың жауынгер
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болса, Филиппин үкіметі уәкілдерінің ресми мәліметі бопынша, 
1948 жылғы августа жауынгерлердің саны 200 мыңға жетті. 
Коммунистер басқарған жумысшылар уйымы жөніндегі Коми
тет камтыйтын уйымдасқан жумысшылардың саны да артты. 
Соғыстан кейін Филиппин жумысшылар козғалысының тари- 
хында туңғыш рет забастовкалық козғалысқа укімет кәсіп 
орындарының жумысшылары тартылды.

Хукбалахап уйымының, оның Пампанга проЕішциясыилағы 
Кандаба дейтін шалшықты жерлердегі штабымен коса ыкпалы 
тараған жерлер тек' Орталық Лусон ғана емес. Империализ.мге 
қарсы күрес жүргізетін уйымдар Филиппиннің басқа аудапда- 
рында да бар. Атап айтқанда Лусон аралының оңтустік жа- 
ғындағы Сиерра Мадре дейтін ормакды тауларда дәл осыидай 
уйым жу.мыс жүргізуде. Бул уйым соғыстан кейін Талмбаяг 
Банса, яғни «Улт авангарды* деп атанған. Хукбалахап сыякты, 
бул армия да зор саясп-ағарту жумыстар жүргізуде. Осы ар- 
миякың саяси басшысы Висенте Вибораның айтуынша, орбір 
жауынгер өтетін саяси мектепте «фсодалпзмді кайтсе жоюға 
болатынын уйренеді, олар фсодализдіді жек көруді үйренсді» ь".

Фнлиппинніц Рохас бастаған қолжаулық укіметі партизан- 
дар мен шаруалар қозғалысына қарсы Лусонның тск бс с орта- 
лық провпнцияларында ғана курсе жүргізген болса, 1948 жыл- 
ғы март айында Кирино укіметі: демократиялық шаруалар
қозғалысы Лусонның оп провинциясын: Пампанга, Нузва Эсп- 
ха, Тарлак, Булакан, Лагуна, Косой (бурын Тайябас деп атан- 
ған), Батаан, Рисаль, Замбалес және Пангасннан провипция- 
ларын қамтыды деп ресми түрде мойындады.

Террор және қудалау эрекеттері халық қарсылығын токта- 
та алмады. Халық қарсылығы барған сайын кец өрістеп, оған 
халыктың жана топтары тартылуда. Хукабалахапты келісімге 
келуге көндіріп, қаруыы тастату жөнінде істелген көп эрекет- 
терден осы уақытка дейін еш нэтшке шықпады. Үкімет тарапы- 
нан болған ішінара жеқілдіктерден бас тартпастан, Хукбала
хап өз программасыныц нсгізгі пункттерінің орындалуын, соныц 
өзінде ең басты шарттың орындалуын қарудың өз қолында қал- 
дырылуын, конституциялық праволарын пайдалану жөніндегі 
•халық букарасының праволарына тимеуді талап етті, әсіресе, 
1946 жылғы август айында, Рохас елге ашаршылық қаупынын. 
төнуі себепті егіннен алынатын заттай арендалық төлсмді 50 
проценттен 30 процентке дейін кеміту туралы заң шығарып, 
Хукбалахапка қарулы қарсылыкты тоқтату туралы усыныс

ls «Salut», октябрь 1947. ж.
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жасаған кезде, Хукбалахап пен шаруалар одағы атынан Тарук 
мынадай шарттардын. орындалуын талап етті, партпзандарды 
және Улттык, шаруалар одағының мүшелерін кудалауды қою,. 
парламент пен сенатқа демократиялық депутаттарды жіберу, 
шаруаларға карсы шығып отырған жергілікті чиновниктердің 
борін орнынан аластау және олардың орнына ең болмағанда 
паршяда жоқ адамдарды қоюды: парламент сайлауында Де- 
мократиялық одақ көпшілік дауыс алған калалар мен провин- 
цияларда жсргілікті өкімет орындарының парламенттегі азшы- 
лықтыц, яғни Демократиялық одактың қалауы бойынша та- 
ғайындалуын талап етті. Осы шарттар орындалған күнде ғана 
Тарук каруын тастаман Келісімге келмекші болды.

Улт бостандығы, ішын демократияльж, халык окіметі, аграр- 
лық реформа және индустриаландыру жолында күрее жүргізу 
үстінде Филиппин халқьшың Рохас үкметі және 'қазіргі Элпи- 
дио Кирино үкіметі де американ империализмінің агентураеы 
болып алғандығына көзі д<етті.

^  Филиппин халқы қажырлы дүрес үстіпде америкаи импөриа- 
лизмінің отарлық тепкісінен түгелдей лоне шын мәнісінде азат 
етілмеііінше улт бостандығына ионе шын демократияға жету 
мүмкін емес екепдігін, буржуазиялық-помещиктік үкімет аме- 
риканың үстемдігін кулатуға қабілетсіз екендігі Филиппин 
халкына өзінің табандылык күрес жүргізуі үстінде күннен-күн 

■' аГікындалып келеді.
«Филиппин — қул болған ел. Ол әрқашан басқа мемлекет- 

лin — Испан, американ, жаітон мемлекеттерінің қулы болды. 
Казір ол американ капиталистерінің қулдығында тағы отыр. 
Рохас үкіметі — халық үкіметі емес. Халықтың әділ талапта- 
рын қанағаттандыру орнына бул үкімет оны американдар ус- 
■ідткан мылтыкпен атқылауда» 19—деді Талибанг Банса ар- 
мнясындағы әйел жауынгерлер американ журналисте.

1948 жылғы май айында лона президент Қирино Хукбала- 
хапты кару тастауға көндірмек болып тағы да әрекет етті. Та
рук тағы да қаруын тастамау шартымен, мезгілді уақыт жет- 
кенге дейін «Бейбіт конституциялық жолдармен, егер муның 
мүмкіншілігі болса, не болмаса революциялық жолмен егер 
бірден-бір амал тек осы болатын болса, шын демократиялык 
мемлекет қурылатын мезгілге дейін» 20 келісімге келуге риза- 
лык берді.

10 «Salut», октябрь 1947. ж.
20 Ассошиэйтед пресс агенттігінініц Маниладағы тілшісіне Таруктың

жазған хатынан.
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«Филиппин халқыныц жаулары—• помещикДер және Уолл- 
■стриттің монополистері — әлі де өкімет басында отыр, шынын- 
да олар орындарынан тайдырылуға тиі» деп жазды Тарукосьг 
хатында және ол Хукбалахаптың мынадай талабын: ен. алды- 
мен сауда туралы заңның бузылуын, Филиппиндегі американ- 
дардың Филиппин азаматтарымен теқ праволы болуын жою- 
ды, американ -базаларьгн қуртуды және американ әскерлерінің 
әкетілуін хабарлады.

Соғыстан кейінгі улт-азаттық қозғалыстың алғашкы ке- 
зеңінде, парламентаризм жөніндегі хиял әлі жойылмай турған 
кезде, американ империализміне қарсы күрес әкімшілік қыз- 
меттерге коллаборационистердің (опасыздардын) тағаііында- 
луына қарсы шығу түрінде, тәуелсіздіктің жедел түрде берілуін 
талап ету түрінде орын алып келген болса, «тәуелсіздік» беріл- 
геннен кейін, әсіресе, базалар туралы американ зандары мен 
келісімдері қолданылғаннан кейін улт-азаттық жолындағы кү- 
ресушілер американ империализмінің өзіне қарсы қарулы кү- 
рес жүргізбейінше ішкі реакцияны жеқу мүмкін емес екендігін 
жаксы уғынып келеді. Американдык колжаулық үкіметтіц де- 
мократиялық реформалармен дәмелендіріп, кешірім жасауға 
уәде беріп халық буқарасын тузаққа түсірмек болған әрекетте- 
рі әлі күнге дейін сәтсіз қалып отыр. Кирино 1948 жылғы июнь 
айывда Тарукка кешірім бергенде Хукбалахапты, соны- 
мен бірге бүкіл улт-азаттық қозғалысты жоюды көз- 
деген еді. Хукбалахаптың барлық партизандарына «ке- 
шірім» жариялап, Рохас «заннан тыс» деп жариялаған 
барлық уйымдарға бостандық беріп, Кирино- тіркеу кезінде зор- 
лықпен каруларын тастауға көндірмекші болған сді. Каруды 
тіркеудің мерзімі екі рет узартылса да (соңғы мерзім—1948 
жылғы 15 август болатын) 189 адам ғана тіркелген жәпе не 
борі 10 адамның ғана қаруы алынған. Кешірім беру ісі сәтсіз- 
дікке ушырағаннан кейін Кирино барлык майданда ашықтан 
ашық шабуылға көшті. Аз уақыттан кейін Хукбалахап пен 
Улттық шаруалар одағына қарсы қарулы күрес керемет зор 
көлемде қайта басталды. Тек мылтықпен каруланған шаруа- 
ларға іқарсы Кирино үкіметініц авнациямен ж-әне артиллерия- 
мен жарақтанған полиция әскерлері қыймыл жасауда. Презн- 
денттің кеңеешісі полковник Рамос «хуктерге карсы Шабуыл, 
олар жойылмайынша немесе тауға қарай қуылмайынша ток- 
талмайды» деген.

Филиппин үкіметі улт-азаттық козғалысын «жасырын» гур
де жазалады. Үкімет әсксрлері Хукбалахап қамалын мықтап 
қоршап жаткан Қандаба ауданындағы штабтарға тілшілср жі-
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берілмеді. Кирино үкіметі жумысшы-шаруа армиясына карулы
шабуыл жасаумен бірге жумысшылардың право-сына ■ қарсы 
жорык ашты. Жоғарғы соттың қаулысы бойынша жумысшы- 
лардыц ереуіл жасау праволары шуғыл кемітілді, Филиппин 
конгресі мемлекеттік қызмстшілерді ереуіл жа-сау праволары- 
нан айыру туралы заң жобасын талқылады.

АҚШ-тың үлгі-сі бойынша Филиппин ассамблея сы «антифи- 
липшшдік» істерді зерттеу жөнінде комиссия бөлді. Ассамблея 
мүшелерініц бірі Амернкандағы Дайс баскарған комиссияның 
тәжрнбесін уйреніп қайту үшін Вашингтопға әдейі жіберілді. 
Осы мәселе бес ай зерттелгеннен кейін комиссия 1949 жылғы 
февраль айында Филиппин жоғарғы оотының коммунистік пар- 
тияға тыйым салу туралы 1932 жылғы қарарына сүйеніп, ком- 
мунистік партияның барлық мүшелерін антифилиппиндік іспен 
айыптап жауапқа тартуды усынудан артык, амал тапқан жоқ.

Шектен шыққан фашнстік осы жүгенсіздіктің бәрі АҚШ-қа 
Совет Одағыиың «шабуыл жасау қаупы» төніп тур деген лақап 
таратумен, коиституциялык. бостандықтарды бузу үшін жүр- 
гізіліп отырды. Бірақ Филиппин буқарасын советке қарсы жа- 
ламсн қорқыту мүмкін емес. Феодал-помешнктердің және 
Уолл-стрит корольдерінін аяусыз қанауына ка-рсы күресуші, 
амернкан империализмінің отарлық үстемдігін қулату үшін 
күресуші филипшш букарасы Совет Одағын халықтардын, 
улт бостандығының қорғаушысы деп біледі. «Совет Одағы фи- 
липпиндердін одактасы болып табылады... Ег-ер,— дейді Хук- 
балахаптық көсемі Луис Тарук,— ССРО мен АҚШ арасында 
соғыс бола қалса, мен Филиппиннің адал адамы болып калған- 
да, амернкан соғыс базалары үшін және америкаи империалис- 
терініц менің халкымды қанау правосы үшін өз өмірімді қур- 
бап етуге тиіспін деп ойламаймын... Азиялық басқа халықтар 
жөніиде совет саясатыиыц кандай екенін біз көрдік. Индоне
зия халық республнкасыныц, Вьетнэмның және баска да отар 
халыктардыц мүддесі үшін табандылыкден күрескен жалғыз 
ел ССРО болып отыр». Тарук фнлиппиндіктерді Совет Одағы- 
ныц Азиядағы еаясатын куаттауға шақырады.21 Американ им
периализм! Филиппин халкьін өзіне бағымдырмақ болып, оны 
империализмніц потенциялдық резерв! етіп алмақ болып төрт 
жыл бойы көп күш жумсаса да Филиппин халқының көпшілі- 
гі бүкіл дүниежүзілік антиимпериалистік демократиялық ла- 
герьдің белсенді күшіне айналып барады.

. -ч Таруктың «Манила Таймста» 1948 жылы 5 сентябрьде жариялан- 
ған хатыиан.
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Филигшиндіктерге қарсы әрекет жасады деген айып тағы- 
лып, жауапқа таргылған Филиппин коммунист партиясының 
бас секретарь! Мариано Бальгос баспасөз уәкілдеріне мәлім- 
деме жасағанда «сотые бола қалса Филиппин коммунистері Со
вет Одағының жағында болады. Біз Совет Одағын куаттаймыз, 
өйткені біз Совет Одағын дүниежүзілік демократияның және 
бейбітшілік жолындағы күрестің басшысы және де дүние жү- 
зіндегі карапайым адамдардың мүдделері жолындағы күрес- 
кер деп санаймыз. Совет Одағы соғыс инициативасын өзіне 
алады деп ойлау бос кыял болар еді» •— деді.

АҚШ-тың Гоминданға соғыс және финанс жағынан орасан 
көп көмек бергеніне қарамастан, Қытай халқынық гоминдан 
реакциясын талқандап жеңуі Филиппин халқын американ им- 
периализміне карсы және оның жергілікті агентурасына қар- 
сы күреске жігерлендіріп отыр.

Демократиялық лагерьдің күші күресте өсіп, нығаюда, ком- 
мунистік партияның саяси ықпалы өсіп, күшеюде. Саяси жағы- 
нан банкрот болып, ашықтан ашық фаідистік диктатураның 
әдістеріне көшуге мәжбүр болған буржуазияшыл ултшылдар 
өздерінің ултқа карсы, демократияға карсы күш екенін күн са- 
нап әшкерелей түсуде.

Ік, , Г17 —  960
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