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Мақолада XIX гасырдагы халықаралық ахуалга. оның іианде 
Ортаяық Атя айматндагы агыяшын-орыс бәсекеяестігіне сипат 
беріяіп. оның туу себептерін ашын көрсетуге умтыяыс жасалган. 
Атаяган кезеі[дегі, аталган аймақңа байяанысты Британ ж « к  Ре- 
сей өкіметтерінің устанган бавыттарыңа ерекиіе көңіл болінгеи.

В статье рассматриеается международная обсттючка. е том 
числе нричины м характеристика английско-русского противостоя- 
ния « Центраяъноазиатском регионе е XIX аеке. Особое ени.%шние 
удеяяется иолпріям Брияюнской ы Российской политики в рассмат- 
риеаемый нериод, е рассматриваемом регионг.

Ін іһе іһете ю  Ье соняМегегі ргоЫеті ге!аЬШп§ Іо іһе ініегнаііонаі 
зііиаііон. інсіш/іп^ геаяоня аті (ІехсгірИап о /  іһе ЕнцПзһ - Ямяяіап 
орроііііон. Ін Сепігаі Айап ге§іоп ін І9іһ сеніигу

Х К  гасырдыа біріяші хартысы оэтішлық Рвссйдія басьш апуиіы- 
лық сахсаплгын күшсюшса снтггапады. Гівтпішіык Казақстаыпыц ба- 
сым ввіпшлігін басып аяып, Орта Азняға ю  ұстемдігів тарата басгайды.

Ресебдіц Кіші жаае Орта жүздердс орпыгуы жөне патшалықтыц 
қазақ жерлгріне терецдей жышкуы XIX гасырдын 30-жыцдарында 
Ортавзшшық хандықтардын қарсыласуьшсн қатар, Үлыбрнтанняныц 
жасырын қарсылыгы байқдлды. Бүл уақытқа қаран Англмя өзшін ец 
бай, ец ірі отары Үндістанда иознциаларын біржола бекітіп, керші 
азнялык меылекстгерге ықпалын жүргізуге үмтылды. Брнтан 
өкіметініц стратегвнлық жоспарларында да Орта Азня ыен корші 
Ауғанстанпыя территорняларына аз көціз бөлінген жоқ, оны апілня- 
ныц өяеркөсіптік тауарларыпа потенцналды тпімді өткізу рыпоі ы 
жәнеоріаяық жөне оцгүстікшыгыс Азнядагы экспашіяоын кенсшуге 
ыцғайлы жоснарлары деп карастырдыі 1 ].
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Орта Азняныц кең жазығы, бір кездердегі Алексацдр Македонс- 
кнн мен Темірланның соғыс театры және кезіпде өзінің ліалқынты- 
лықтарымеп Еуронаға тынынггық бермеген көшнелі тайналарының 
бесігі, енді Ресей мен А н г л і ія н ы ң  неліктсріне болініп отырды. Ш.Уәли- 
ханов бұл жөнінде былай деп жазады: «Осы екі халықтың осы террнто- 
рияда тікелей қақт ыіысы бола қоймас, бірақ, әрине тек коммерңиялық 
жолмен екеуі де Түранда өзінің ықналын орнатуға умтылады»/2'.

Орта Азияның қалалары мен қопыстары Ресейдід коммерңялық 
ісінің дамуьша кең және монополиялық рынок болып табылады. «Ок- 
сустың арғы жағықцағы рыноктар ағылшын енеркәсібінің тауарла- 
рына түнып түр; бүл тауарлар Түранның солтүстігі болігінде әзер 
өтеді, өйткені жергілікті азиялық билеушшер мен түрғындар Ү ндістан 
мысалынан қорқып, ағылшындр мен олардың агентгеріне сенбейді, 
ертел і-кеш Үлыбританияға тәуелді болып, вассалына айналудан қауіп- 
тенеді. Мүсылман фанатгарының, Үндістандағы ағылшындардьщ іс- 
қимылы жоніндегі әңгімелері, ортаазиялық халықтардың еуропалық- 
тарға деген жеккәрушіліктерін әрі күшейтті. Осыдан шығатын, 
Түркістанды керекті тауарлармен қамтамасыз ету керек. Ресейге, бүл 
жерде өз ықпалын жүргізу анағүрлым оңайға тиеді; барлығы олардың 
осы үшін қолданатын шаралары оз әдістеріне байлапысты болады, 
Олар елдің, халықтың мүдделеріне ортақ емес. Жаулап алу жонінде 
айтып та қажет емес. Бүл жерлерге жорык жасау, оның сусыз, қүмды 
аудандарын ескере отырғанда тек шығын болып, мүлде пайда әкел- 
мейді», -деп Ш.Уәлиханов түжырымдайды/3/.

Бүл жердс Ш.Уәлиханов. Орта Азияға байланысты агресснвтік 
саясат үстанбау жөнінде айтып отыр .

Осы мәсепеге байланысты Ресей мемлекетінің саясатксрлерініц де 
көзқарастары екігв болінді. Сырпсы істер мшшстрі А.М.Іорчаков бір позн- 
ция үсганып, мемлекеггің ішкі жагдайы мен сыртқы күпггердің ара саамагъь 
нан туған, «қорғану» техннкасы болды. Бүл познциясы үлтгық партия 
өкілдерінің қарсылығына кездесгі, оны сол кездегі орыс қоғамының бедечді 
адамдары әскери мннистрМилютинжәне, бізгетанымал, Константинополь- 
дегі елші Игпатьев баскарды. Олар Горчаковтың шекгелген бағдарпамасы- 
мен келісней, Орталық Азидда белсенді кимылдарға кошу іуралы айпы/3/.

Соз ортасында А.М.Горчаковқа келер болсақ, ол дворян отбасыпан 
шыққан. 1798 жылы шоиьде Гапсалда, өскери семьяда дүниеге келген.

Горчаков үйден жақсы төрбие мен алғаш білімін алып, Петербург 
пімназиясын бітірген. 1811 жылы Патшалык-селолык лидейге түседі.

Декабрист-лицеистер В.К.Кюхелбекер меп И.Н.Пущиннің само- 
даржавиені қүлату жөніндегі радикалды көзкарастарын ол бөліспейді:



ол моішрхняныц жактаеы бодды, крепосгнойлық қүқықты жойып 
азамаітық ерііггіяікгер ецгізу керектігін айтгы.

1817 жылы білім алып Сыртқы істер мнннстрлігіае қызметке 
түрады. 1820 жьшы Лопдонға қүпня елші ретівде жіберіледі/4', әрі 
карайгы саясн карьерасы еотгі деп аігтуға болады.

Ағыпшын кәсінксрлсріпщ, днпломапврыпьщ жәие көпестерінщ 
Қазақстап мен Ортальіқ Азняға дсгеп кьпыгушылыгы, Солтүстік соғыс 
ахкталгапнан псйін, орыс-агшшшн дішломатнялық қагынастары толық 
көлсмдс қанта жапдалганнап-ақ басталды. ХУІП гасырдың 30-шы жыл- 
дярындя агышпындвр оз епметіне, Ресей террнторнясы арқылы Персн- 
ямен траішгггік сауданы қайта жандандыру мәселесіп қойды және 1741 
жылы Реппг қшіасында агылшьш сауда факгорнясын қүруіа қолдары 
жетгі. Орта Шыгыс, оньщ ішіцце Псрсия арқьшы етстін агылшын кепес- 
тсрінш маршрутгары Каспіш тсцЬініц ІІІығыс жагапауымен отті, сон- 
дықтан болар Батыс Казақстан мен Орта Азпя хандықтарыньщ аіімақга- 
рын зерітеу ағылшьга коммсрпнялық топтарын срскше қызықгырды'5/.

XIX гасырдыц егішігі жаргысынап, Брнтан слшілік миссиялары- 
Ш.Щ оріаазнялық хапдықтарыпа, Персияга жәпе Шыгыс Түркістанга 
белсенділік көрсетуі, Ресей меп Англняньщ орталық Азия рыноктары- 
на босекслесгілігіпіц күшеюімен және Таяу Шыгыстагы ықпал сфера- 
сына саясн к\греспеп бейнсленді. Адрнанополь (1829 ж.) және Ункняр- 
Йскелес келісімдерінен (1833 ж.) көрінген, Кааказ аймағы мен Балқан- 
дагы Ресей познцияларыньщ күшеюі, дереу 'Гаяу Шыгысгьщ жәпе Ор- 
таазиялық бағытгарда патшапык екіметгін сырткы саясн қадамдарын 
байлауға тырысқан, Англияныц белсенді қарсылыгына кездесті/6/.

XIX ғасырда брнтан екіметі Азнядвғы ағыіппын-орыс қатыпаста- 
рына өзіндік түсіиік берген болатын. Ағылшындардыц версиясы бо- 
йынпіа, Ресей бір облысты бірінен ксйін баса отыр Үпдістанга төніп 
келеді, ал Англия көпір ретінде жатқан Оттоман импернясыныц 
қауіпсіздігін қорғауда. Бүл версня көптеген ағылшындык «Көк кітап- 
тармен» мәжілістік пікірталастарда дамыды'7/.

Ресенде кашггалистік қашнастардьщ дамуымен жопе Еуропамен 
сырткы саудадагы өзгерістермен байланысты XIX ғасырдыц 30-жылда- 
ры, темір меп шоиыпды экспортқа пшғаруы күлдырап кеткен кезде, ази- 
ялық рыноктар барған сайын ү.ікен мацызга ис бола түсгі. I Николайдын 
өкімсгі Орта Азнямен женс Казақстанмен сауданы күшейту үішн бірка- 
тар шаралар қопданды. Алайда Азиямен кец көлсмді экономикапықбай- 
ланысты дамытуга азнялық рынокіардыц Рессіідіц Орталык Губерния- 
ларынан қашықгыгы, сауда жолдарыпыц қауіпсіз еместігі жепе азнялық 
рынокіарда орыс копестерінін қүқыгьпш қысым жасалуы ксдсргі бол-
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ды. Осының бәрі XIX ғасырдьщ ортасына дейія Ресейдің сырткы саяса- 
тында ортаазиялық істерді екінші орыпга қапдырып келді/8/.

Ресейдін XIX ғасырдың екінші жартысындағы ортаазиялық саяса- 
тында екі кезен айқын сараланады: Қырым соғысының аяқталуынан 
бастап XIX ғасырдың 60-жылдарына дейін және 60-80-жылдардьщ ал- 
ғашқы кезең: Үлы жүздің, Солтүстік Қырғызстанның және Орта Азия- 
пың жекелегсн аудаидарының Ресейге қосылуынБщ аяқталуымен, бүкіл 
регионның Ресей империясьша қосылуының аяқталуына саяси-страте- 
гиялық және экопомикалық дайындық жасаумен сипатгалады. Екінші 
кезеңде Ресей Орта Азияның терріггориясын қосыи алу жөнінде бел- 
сенді шабуылды, ішінара соғыс операңияларын жүргізеді. Бірінші ке- 
зеңде де, екінші кезеңде де Ресей Англияның күшейе тускен қарсы әре- 
кеттеріне тап болды, ал Англия Орта Шығыста өзінің отарлық иелік- 
терін кеңейтуге мүдделі еді. Патша өкімшілігі мен әскери топтар Орта 
Азиядағы саясалы күшейту арқылы Англияның Шығыста ілгері жыл- 
жуын тоқгатып,жаңа жерлерге, тауар өткізілетін рыноктарға, шикізат 
көздеріне ие боламыз, өзіміздің шығыстағы мемлекетгік шекарапары- 
мызды қауіпсіздепдіреміз деп үмітгенді/9/.

XIX ғасырдың еюнші ширегіңде ағылшын өкіметі азиялық бағъпта 
озіпің әскери-саяси белсеңщпігін арпыруға кірісті. Гераттың стратегия- 
лықжағдайын есептей отыра, Англия бүл кияздікке берік орналасты және 
оны Орталық Азияға жыпжуға пладдарм реіінде пайдалаңды. Кейін ағыл- 
шыпдар Гератган Хиуа мен Бүхарага оз агентгерін жіберіп спырды/10/.

60-іны жыпдары Ресейдің Орга Азияға тереңдей жылжуы, ағыл- 
шын-орыс қатынастарын жаңа ншеленіске әкелді. Британ дпнломатпя- 
сы және жоғарғы әскерн топтары, Англияда консервативтік баспасоздің 
қолдауымен, оның ішінде Үндістанда, орыстардың Үндістанға басын 
кіру жоспары версиясын жаңа қарқынмен белсенді үгітгей бастады.

1868 жылі.і ағыпшын әскери теорегигі, Орта Шығыс істері жөніпдегі 
«маман» Генри Роулинсон «Орга Азияға Ресейдің жылжуьша қарсы түру» 
мәселесі бойышиа менорандум жариялап, соз сойледі. Роулинсониың 
тюріише, орысгар жақын арада Үндістандағы Бриган нелікіеріне шабуыл 
дайындауда. Орыстарді.пі; Орта Азияға жылжуып, ол «қамал алудың дайын- 
дығымеп сапыстырлы. Бес жылдан кейіп (1873 ж.) орыстардың Хиуаға жо- 
рығы кезінде, Роушшсон Лондонның корольдік қоғамында оқыған баяпда- 
масыңда, осы мәселені дамыггы, егер Ресей оңгүстік-шығыс Касшш жаға- 
лауына бскітп, Атрехқа дейін бекіиісгер белдеуін салса, ап екінші жағынан 
Хиуаға ие болса, онда оның қолында. Орталық Азияның жеңімиаздары 
Үндістан жазықгарьша піапқынпшлық жасаған жолдары қалады»[11 ].

Бүл болжамдардың негізі бола қоймады жәнс тепденңиозды



үгіттеу сшіатында болды.
Рсссйдін, Орга А-ашгя •шаміісиясы бсягілі жономнкачыкжоне сыр- 

ткы саясн осбсшсрдщ сагідары еді. Бүл біршшшеи, орівазаялық рыпок- 
тардыи қажспішіі жаве 1861 жылы кресшшдых рсформадап кейіи же- 
дел пячл.т келе жаткан орыстьш кашгіалпсіік өцеркәсібшс іиикіэвптын 
қажспіііігі, екшпцдвн, Үцдісгаішвғы брігпш ооіікісріііен гөрі, Ресейдщ 
саудасы үшін мацызды жоне емірлік мацьвы бар орталықтарын қортау 
үш ін, Каспші тсцізіне, Ошүсіік Оралға женс гемснгі Волгаға едеуір жа- 
і(ин Орга Азняныц тшінапары мен хандықгарына орысгардыц бақылау- 
ын орннту; жоне дішломатпялық ессіггсрдсп, яғгаі Ресейс басгы таяушы- 
гыстық багытга Аш-лня гарапыпан жеціпдіктсрге қол жсткізуге тырыс>'.

Патшалықтын Шығыстагы саясаты агресснвті, баскыпшы сипат- 
та боады жене Ресейдщ помсщпктері мен кашггалпстсрі жсил>’ата- 
торяык ташарыпыц мүддесін қорғады. Дегенмен, патшалық екімег, 
Орга Азняга тез жыпжу көзініц езін шекгсулі, шын іске асатыя міндет- 
тер ғана қойды. Кырым соғысьшыц қарсацында жепе кезіцде РесеЙде 
Шығыс меселесіне арнатгап бірнеше жоба панда болды. Бүл жобапар- 
дың авторпары, сол уакытгың корпекті есхерн қвбраткерлері Чиха- 
чев, Торва>', Бпарамберг, Хрулев жене т.б. олардыц айіуынша Орга 
Азияда жан түршігерпік ескерн демонсграция үбымдастыру керек 12

Ескерерлік жаЙ, бүл жобалардын бірде-біреуін патшалық окімет 
қабылдамады. Өскеріі мшщстрлік олардыц гаыпдыққа үласпайтып- 
лыгьш кореегті, опткені авторлар үсынған шараіар үзақта көнжыл- 
дык дайыпдыкты талап етті.

Брнтан болжамдарына байлапысты, сол уакытгыц кейбір кврнекгі 
бритап ескери жене саясн қайраткерлорі консервативтік баспасездіц 
жандапдырып, өршһіп отырған антнорыстык пснхоэын беліскен жоқ. 
Олардын катарына мысалға XIX ғасырдьщ 60-шы жылдарыпыц екіпші 
жартысында (1864-69 жж.) Үпдістанпыц шще-королініц кызмепп ат- 
карган Джон Лоуренс жнгады. Лоуренс Үндістанға орыс швбуылыпыц 
қауіпі ерскнк дәріптелінген деп есептеп, екі держава арасындагы қап- 
шылықты бейбіт, дшшоматнялық жолмен шешуді үсынған| 13).

Үпдістанга 1869 жылдыц басьгада Лоуренстіц орпыпа келгсп 
Лорд Мэйо, бас ксзіпде осы кезқарасты боліскен. Опыц пайымдауын- 
ша, «егер екі дсржава да бір-біріне деген сенбеушілік пеп күдіктепу- 
пгіліктеп арылса, Ресейдіц Аэнядағы мүдделері біздіц мүдделеріміэ- 
беп бірыцғай қабатгасуыпа пегіэ болмайды»/] 4/.

Бірақ, Үлыбріггашіяныц шыгыс саясатыцдағы бүл бағьгг, тас мацдай 
агресснвгі топты жеце алады. XIX ғасырцыц 70-пгі жылдарьшан бастап 
кншпаппсгік держававрдың Азия мен Африкадагы отарлау экспапспясы
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уздіксіз сипатқа ие болды. Әлемді бөлу аяктальш келе жатты. Еуропалық 
мемлекетер арасындағы бәсекелестік шиеленіскетүсгі. Рессйдің Орта Азия 
мен Қиыр Шығыстағы сәтгі қозғалыстары, Солтүсгік Африка мен Үнді- 
Қыгаидағы Францияның белсеңді отарлау саясаты Үлыбританияның би- 
леуші тонтарына күшгі қобалжу туғызды. Британ саясатыньщ жетекнгі- 
лері қанткен күнде де отарлау гегемониясын ақгап қалуға ұмгылды.

XIX ғасырдыд 70-ші хылдарында Орта Азяидағы ағылшын-орыс 
күрссінде жалғыз Ресей ғана басқыншы ел болған жоқ. 1873 жылы 
желтоқсанда, орысгардың Хиуаны алғанынан кейін бірнеше айдан 
соң, ағылшын кабинеті Петербургтағы британ елшісіне, орыстардың 
Хиуаны жаулан алуы Англиямен Ресейдің достык қарым-қатынаста- 
рына қауіп тудыратынын айтқызды. Егер Хнуамеп көрші түркімен 
танпалары орыс қауіпінен, ауған жерінде қүтқарушылық іздесе, орыс 
әскерлерімен ауғандықтар арасында қақтығыс тууы әбден мүмкін. 
Ағылшын кабинеті орыс өкіметінің Ауғанстанның тәуелсіздігін мой- 
ындауынан бас тартпауына үміт білдірді, және ол Британ Үндістан- 
ның қауіпсіздігіне маңызды екенін айтгы.

Горчаков ағылшындарга Ресендін Ауғанстанды өзінің сферасы- 
нан тыс санаитынын жариялады. Бірақ, осымен қатар Англияның Ресей 
мен түркшендер арасындағы қарым-қатынасқа араласпауын ескертті.

Әрі қарайғы Англиямен ксліссөздерде Горчаков Ресей мен Анг- 
лияның бәсекелестігінің орын алмауы үшін, екеуінің арасында «ара- 
лык белдеу», немесе буфер қалдыру қажетгілігіне кезеді, және ол екі 
елді тікелей қақтығысудан сақтар екепіп көрсетгі. Осындай буфер 
Ауғансган бола алар еді; тек екі жақта оның тоуелсіздігіп мойындаса. 
Осы жерде орыс канцлері, Ресейдің Орта Азияда оз иеліктерін әрі 
кеңейтпегендігін жариялады/15/.

Британ өкіметі Ауғанстанның тәуелсіздігін мойындаудан бас 
тартты. Ол 1875 жылы қазанында, осы елге қатысты өзінің еркін 
қимылдар жүргізетінін айқын етгі/16/.

Англияның бүл позициясына қарсы, 1876 жылы 17 ақнанында 
натша Қоқан хандығыныц Ресей ипериясына қосылғандығы жайлы 
бүйрық шығарды. Солай Ресей «аралык белдеу» слдеріне қатысты 
еркін қимылдарды өзі пайдаланды.

Англияғаалдына қойған мақсатгарға жету едәуір қиынга түсті. Оның 
ішінде Ауганстанды жаулап алу, аланат табиги қиындықгарға кездестірді. 
Сопымен қатар ауғандықгар Ресей таранынан қолдауға үмітгенді.

XIX ғасырды Австрия империясыпың капцлері былай сипатта- 
ғап: «Старая Европа находится прн начале конңа, -дегсн К.Метгер- 
них. -С  другой стороны, новая Европа еще не начала своего суще-



сгвовавня. Мсжд>’ концом н началом будст хаос»/17/.
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