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ƏЛЕУМЕТТІК САЯСАТТЫҢ МƏН-МАҒЫНАСЫ ЖƏНЕ АНЫҚТАМАСЫ: САЯСИ ТАЛДАУ
Р.Б. Əбсаттаров – Абай атындағы ҚазҰПУ-нің саясаттану жəне əлеуметтік-философиялық пəндер
кафедасының меңгерушісі, ҚРҰлттық Ғылым академиясының корресподент-мүшесі, филос.ғ.д., проф.
Мақалада қоғамдық-саяси прогресс тұрғысында əлеуметтік саясаттың мəні мен анықтамасы қарастырылады.
Мақалада саяси мəселе ретінде «əлеуметтік саясат» ұғымы тереңірек қарастырылған. Сонымен бірге пікірталас
тудыратын сұрақтарға да көңіл бөлінген.
Тірек сөздер: саясат, əлеуметтік сала, мемлекет, қоғам, тұлға, əлеуметтік топ, халық,əлеуметтік игілік, əлеуметтік қамсыздандыру, əлеуметтік тəлім-тəртіб, мүдде, материалдық жəне рухани қажеттілік

Əлеуметтік саясат қоғамдық өмірдің маңызды ауданы, сонымен қатар мемлекеттік саясаттың негізгі
бағыт-бағдарының бір саласы болып табылады. Қазіргі замандағы мемлекеттерде оның қызметінің
ауқымы айтарлықтай молайған. Ол білім беруді дамыту үшін жағдайлар жасап, қоршаған ортаны қорғау
жөніндегі шараларды жүзеге асырады, экономиканың қоғамдық саласын дамытады. Мұнда қоғам
мүшелерінің бəрі бірлесіп өздері тұтынатын «қоғамдық игіліктер» жасайды: нақты айтқандакөлік
қатынасы, байланыс саласы, көшелерді абаттандыру, өрт сөндіру қызметі, құтқару қызметі жəне
т.с.с.барша адамдарға ортақ қажеттіліктер. Ал, мемлекет болса қоғамның қауіпсіздігін қамтамасыз ететін
қоғамдық тəртіпті қорғау органдарын құрып, оның жұмысын реттеп, адамдардың құқығы мен мүддесін
заң жүзіндеқорғау үшін мүмкіндіктер туғызады. Бұл қызметтің бəрі «əлеуметтік» деп аталады. Мемлекеттің «əлеуметтік қызметі» жөніндегі түсінік «əлеуметтік саясат» ұғымынан барынша ауқымды болып
келеді. Алайда əлеуметтік саясатта бұл ұғымдардың көпшілігі жүзеге асырылады. Оның жүзеге асырылуы барысында экономиканың жəне қоғамның саяси жүйесінің əлеуметтік бағытықамтамасыз етіледі.
Əлеуметтік саясат қоғамдық санада қашанда адамдардың, таптардың жəне əлеуметтік топтардың өмір
сүру жағдайындағы теңдік пен теңсіздік өлшемдері ретінде əлеуметтік əділеттікпен байланысты болады.
Əлеуметтік саясатта адамгершілік жəне құқықтық мəселе зор рөл атқарады [1]. Бұл мəселе ауқымында
əділеттілік қоғамдық санада міндетті деген ұғым болып табылады.
Əділеттілік жекелеген адамдардың, сондай-ақəлеуметтік топтардың нақты маңызы арасындағы,
олардың əлеуметтік жағдайлары арасындағы талаптарды, құқықтар мен міндеттер арасындағы, еңбек пен
сый-құрмет арасындағы,қылмыс пен жазаарасындағы талаптарды құрайды. Əлеуметтік саясат басқару
жүйесінде пайдаланылып, ғылыми еңбектерде қолданылады. Алайда қазіргі кезеңде мұндай мəселе
жөнінде түрлі пікірлер айтылып, пікірталастар туындап келеді.
Шетелдердегі жəне өз еліміздегі отандық ғылымда əлеуметтік саясаттың көптеген əдіс-тəсілдері мен
айқындамасы бар. Осы əдіс-тəсілдердің, айқындамалардың бəрін бірнеше топтарға бөлуге болады. Бұл
топтардың əрқайсысы бір-бір ұқсас концепцияға бірігеді.
Біріншісі, барынша көлемді топ əлеуметтік пен қоғамдық мəселелер бірдей теңдеген ұғым мен
əлеуметтік саясат мəселелердізерттеп, зерделеп шешуде қоғамдық іс-қимыл ретінде қарастырылып, бүкіл
қоғамдықамтиды. Мұнда тəсіл бойынша əлеуметтік саясаттың негізгі мақсаты қоғамды өздерініңмақсатына жетуіне бейімдеу.
Екінші топ, жоғарыдағы бірінші концепцияда баяндалған мəселелерден ең бірінші əлеуметтік-еңбек
қатынастарынан туындап, бұл қатынастардың тұрақты болуына бағытталып, еңбек пен капитал қатынастарын реттейді.
Концепцияның үшіншітобы, əлеуметтік саясат қоғамдық қызмет ретінде ең бірінші
қарастырылып,барынша қауіпті, зиянды топтарды қамтуға бағытталады. Ал қауіпті, зиянды топтар
дегеніміз еңбекке жарамсыздар мен маргиналдар, ешқандай тапқа жатпайтындар деуге болады. Мұнда
əлеуметтік саясат мемлекет тарапынан көмек көрсету мен қоғамның қайырымдылық жасау жүйесі
арқылы олардың қажетін қанағаттандыруды барынша аз мөлшерде ыңғайлы етіп қаматасыз етеді.
Төртінші концепция əлеуметтік саясат қоғамды технологиялық басқару ретінде қарастырылады.
Мұндай ұстаным бойынша əлеуметтік саясат жекелеген адамдар мен қоғамдық теңсіздіктің жағымсыз
зардаптарын, редистрибутты (қайта бөлу арқылы) жеңілдету құралы болып табылады. Мұны жүзеге
асырудағы ең басты құрал салық саясатын жүргізу.
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Ақырында əрекет концепциясыныңбесіншітобықазіргі кезеңдегі азаматтық қоғам мен əлеуметтік
мемлекеттің жинақталған құндылықтары ретінде əлеуметтік əділеттілік пен əлеуметтік
серіктестікұстанымынан туындайды.
Шетелдерде, сондай-ақ кейінгі жылдары біздің елімізде кеңінен таралған Р.Баркердің «Əлеуметтік
жұмыс сөздігі» еңбегінде əлеуметтік саясатқа берген анықтамасы мынандай: Əлеуметтік саясат
дегенімізəдіс-тəсілдерді қалыптастыру арқылы жекелеген адамдар, топтар, қауымдар, əлеуметтік
мекемелер арасындағы қатынастарды реттейтін қоғамның қызметі мен ұстанымы. Бұл ұстанымдар мен ісқимыл қоғамның дəстүрлері мен құндылықтарының нəтижесі жəне қазына-байлық пен адамдардың
игілігінің бөліну деңгейін барынша жоғары дəрежеде айқындайды.
Барлық ғалымдар түрлі өлшемде əлеуметтік саясатты мемлекеттің əртүрлі əлеуметтік бағдарламалары
мен іс-тəжірибесіндекөрініс табатын ішкі саясаттының бір бөлігі деп қарастырады.Мұның өзі қоғам
мүддесіне орай қатынасты реттейді, осы мүдделер арқылы əлеуметтік топтарына қарым-қатынасын
реттейді.
Мемлекеттің əлеуметтік саясаты қоғамның əлеуметтік дамуын оңтайландыруы бойынша жүргізілетін
белгілі бір шарасы, əлуметтік топтармен арақатынасы, олардың өкілдерінің өмір сүру қажеттерін қанағаттандыру үшінбелгілі бір жағдайлар жасау.
Сонымен қатар, əлеуметтік саясатты мемлекеттің немесе қоғамның (қоғамдық институттардың)
қызметі ретінде түрлі əлеуметтік топтар мен əлеуметтік-аумақтық ортақөндіріс саласында, олардың бөлу
мен тұтынумəселесінде келісім табуы бойынша айқындайды.
Алайда, ғалымдар мен жұмысты іс жүзінде атқарып жүргендер əлеуметтік саясатқа қандай анықтама
берсе де, оның басты нысаны қоғамның əлеуметтік саласы болып табылады.
Қоғамның əлеуметтік өрісінеқоғам мен тұлға арасындағы қатынас, қоғамда қалыптасқан əлеуметтік
топтар арасындағы қатынас қамтылады: əлеуметтік-таптық топтар, этникалық, кəсіби, діни, демографиялық мəселелер жəне т.с.с. Əлеуметтік салада əрбір субъекттің өзіндік ерекше мүддесі болады. Оның
жағдайы өзге көптеген мəселелерден айырмашылықтары болады. Əлеуметтік өрістегі қарым-қатынастар
дегеніміз суьбъектілердің қоғамдағы маңызды орнынының сақталынуы мен өзгеруі бойынша болатын
қарым-қатынастар. Сондықтан, көптеген ғалымдар мемлекеттік саясатта оның негізгі өзегі деп азаматтық
үміт-сенім – əлеуметтік үміт-сенім деп есептейді. Бұның бəрінің жиынтығы жұртшылық болып əлеуметтік өрістің негізін құрайды.
Осыған байланысты «əлеуметтік саясат» ұғымы кең жəне тар мағынада да қолданылады. Кең мағынада əлеуметтік саясаттың мəні қоғамның əлеуметтік саласын дамыту бойынша мемлекеттік қызмет болып
табылады. Осылай қарастырғанда əлеуметтік саясаттың басты міндеті барлық қоғамдық топтардың
дамуы үшін,олардың өзара қарым-қатынасы үйлесімді болуы үшін қоғамның материалдық жəне
руханиқажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қолайлы жағдайды қамтамасыз ету болып табылады. Қазіргі
заман-ғы мемлекеттің мұндай қызметі оның тұрақтандырушы рөлі ретінде көрініс табады. Əлеуметтік
саладағы мемлекеттің қызметі қоғам жағдайының тұрақты болуына ықпал етеді. Əлеуметтік саясаттың
мақсаты қоғамдағы «əлеуметтену үдерісінің» өсуі болады. Бұның өзі барлық жекелеген адамдардың,
олардың шығу тегіне, əлеуметтік дəрежесі мен жағдайының ерекшелігіненемесе интеллектуалды
қабілетіне қарамастан əлеуметтік қызмет мүмкіндігінің артуынбілдіреді. Мұндай жағдайда əлеуметтік
саясат «əлеуметтенудің» көрсеткішін қалыптастырады, мұның өзі жеке адамдардың еркіндік дəрежесінің
өсуіне, олардың таңдау жасау мүмкіндіктерінің кеңеюіне, өзідігінен даму əлеуетін жүзеге асыруына
бағытталы-нуы тиіс.
«Əлеуметтік саясат» ұғымының тар мағынада айтылғанда бұл сөздің мəні адамдардың өмірінің барынша ауыр жағдайға душар болған кезде (ауруы, мүгедек болу, жұмысыз қалу, қартаю, асыраушысынан
айрылу, табиғат апатына ұшырау) адамды қорғауға бағытталған мемлекет қызметі ретінде қолданылады.
Бұл терминнің тар мағынадағы мəні «əлеуметтік саясат» ұғымы «əлеуметтік қорғау» жəне «əлеуметтік
қауіпсіздік» түсінігімен тығыз байланысты.
Əлеуметтік қорғау заң шығару, экономикалық, əлеуметтік-психологиялық жөніндегі тұрғындарға
кепілдік ретінде қарастырылып,түрлі деңгейде əлеуметтік əділеттілікті қамтамасыз етеді.Мемлекеттің
«əлеуметтігі» «əлеуметтік кепілдік беру» мəселесінде көрініс табады. Мұндай жағдайда қоғам мемлекеттік жауапкершілікті өз мойнына алады. Бұл міндеттер мемлекет жүзеге асыратын белгілі бір шаралар мен
əрекеттердекөрініс табылады. Сонымен қатар, бірқатар мемлекеттік емес институттар мен ұйымдар
адамдардың өмірдің белгілі бір саласында қоғамның мүмкіндіктері мен күш-қуатына сүйенетін болады.
Мұндай ұстанымда əлеуметтік саясаттың басты міндеті адамдарды қорғау, олардың қауіпсіздігін
қамтамасыз ету болып табылады [2].Мұндай бағыттағымемлекеттің қызметі əлеуметтік саясаттың
«қорғаныс» қызметі болып көрінеді.
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Сонымен, əлеуметтік саясаттың ауқымы жекелеген адамдар мен қоғамның тұрмыс-тіршілігінің барынша кең көлемдегі мəселелерін қамтиды. Əлеуметтік саясаттың негізгі бағыты оның өзіндік ерекшелігінен
көрінеді:
- тұрғындардыңтабыс саясаты (өмір сүру деңгейі, тұтыну мөлшері, тұрмыс-тірлігі);
- еңбек жəне еңбек қатынастары саласындағы саясат (еңбекақы төлеу, еңбекті қорғау жəне əлеуметтік
қамсыздандыру, адамдарды жұмыспен қамту жəне т.б.);
- əлеуметтік саланың дамуының негізгі бағыттары (денсаулық қорғау, білім беру, ғылым, мəдениет,
дене шынықтыру жəне спорт);
- əлеуметтік экологиялық саясат;
- қазіргі заманғы инфрақұрылым саласындағы саясат (тұрғын үй, көлік, жол, байланыс, сауда жəне
тұрмыстық қызмет көрсету);
- тұрғындардың жекелеген топтарына қатысты саясат (отбасылық, жастар саясаты, қарттар мен
мүгедектерге байланысты саясат, сондай-ақ көш-қон саясаты).
Əлеуметтік саясаттың ауқымы өте кең, қоғамның ең əлсіз мүшелерінің өмір сүруін жəне өмір сүру
қабілетін қолдауды қамтамасыз етуден бастап, нақты айтқанда мүгедектер мен қарттар, қорғансыз,
жалғыз басты қалғандар, əсіресе жалғыз басты көп балалы аналар, босқындар, елді мекендеген өзге ұлт
өкілдері секілді топтарға қамқорлық жасаудан бастап, бүкіл қоғамның қызметі мендамуын
қамтамасызетуге дейін. Қоғамның əлеуметтік жағдайын айнадағыдай нақты көрсетіп отыратын арнайы
есеп жүйесі(əлеуметтік статистика) жасалады. Мұнда тіпті адамдардың орташа өмір сүру көрсеткішінен
бастап,балалардың өліміне дейін, қоғамдағы табысы ең төмен адамдар тобы мен табысы ең жоғары
адамдардың арасындағы алшақтыққа дейін, еңбек ақыныңорташа мөлшері, ең төменгі еңбекақы мен
бюджеттің ең аз жұмсалатын тұтыну мөлшері, жалпы тұтыну қажеттілігінің деңгейі, жан басына
шаққандағы азық-түлік мөлшері, сондай-ақ тұрғын үймен қамтамасыз ету, телефон мен ұзақ уақыт
пайдаланылатын заттарға дейін – бəріне де есеп жүргізеді. Осы есеп көрсеткішіне орай мемлекет
əлеуметтік саланың дамуын қадағалауды, əлеуметтік саясаттың бағыттарының білгілі бір саласына орай
өзгертулерді енгізу қажеттігі жөнінде шешімдер шығаруды жүзеге асырады.
Мұндай жұмыстар тек жекелеген елдерде ғана емес, жалпы əлемнің барша мемлекеттерінде жүргізіліп, мұның өзі БҰҰ-да қорытындыланып отырады. БҰҰ-да мынандай əлеуметтік статистиканың көрсеткіштері болады: ел тұрғындары, қоғамның əлеуметтік құрылымы, отбасы жəне тұрмыс-тірлік, отбасының
табысы жəне оның үнемделуі мен жұмсалуы, өмір сүру деңгейі, денсаулық сақтау, азық-түлікті пайдалану,тұрғын үй жағдайы, білім беру мен мəдениет, еңбек ету жағдайы жəне жұмыспен қамту, ауыл тұрғындарының өмір сүру жағдайы, əлеуметтік қамсыздандыру, балаларды асырау жəне тəрбиелеу, мүгедектер,
қарттар мен зейнеткерлердің қажетіліктерін қанағаттандыру, адамгершілік тұрғысындағы жасалған
қамқорлық түрлері мен мөлшері,қоғамдық қорлар.
Сонымен қатар, əлеуметтік саясаттың мынандай салада түрлі өлшемдері болады: экономикада,
ұйымдастырушылықта, заң жүйесінде,нақты əлеуметтік салада, мəдениетте, экологияда, жеке тұлғаларда. Мұндай өлшемдерге объективті көрсеткіштер,қоғамда жүзеге асырылатын əлеуметтіксаясаттың
сапалық жəне сандықсипаттамалары сəйкеседі. Олардың арасынан басым мəн-маңызға ие болатын
көрсеткіштер мынандай: адамдардың түрлі топтарының əлеуметтік мүддесі жəне олардың рационалды
қажеттіліктерін қанағаттандыру, адамдардың əлеуметтік қорғалуы, əсіресе,тұрмысы төмен топтар,
балалар, зейнеткерлер, жұмыссыздар, ауыр науқасқа ұшырағандар жəне т.с.с.
Сондай-ақ, əлеуметтік саясат қала мен ауыл арасындағы қарым-қатынасты, адамдардың ой еңбегімен
жəне қол еңбегімен шұғылданатындар арасындағы ерекшеліктерді, түрлі ұлт өкілдері, түрлі таптар, тіпті
мемлекет пен жеке адамдарарасындағы қарым-қатынастарды реттеуді қамтиды.Сөйтіп мұның өзі
адамдардың өмір сүруінің барлық салаларын (еңбек, тұрмыс-тірлік, мəдениет), соның өзінде олардың
ішіндегі жекелеген салалардың өзіндік ерекшеліктеріне сəйкес (мəселен, өндірістегі) қарым-қатынастарды қамтиды. Сөйтіп тікелей реттеушілік қызмет атқарады. Сонымен қатар, кейбір салаларда (мəселен,
демографиялық қатынас саласында) мұндай ықпал ету жанама түрде жағдай туғызу жолымен жүзеге
асады. Тіпті кей жағдайларда адамдардың немесе қоғамның əлеуметтік қалауы үшін мүмкіндігінше
олардың талап-тілегін туындатуға əсер етеді.
Əлеуметтік саясаттың мұндай ықпал етуі тіпті қоғам мен тұлға арасындағы қарым-қатынастың қалыптасуын реттеуге десептігі болады. Мұндай жайт қоғамдарарасындағы жəне олардың ішіндегі əлеуметтік
топтар мен тұлғалардың əлеуметтік қажетін білдіреді.Сөйтіп əлеуметтік саясаттың ең басты
міндетіадамдар мен қоғамның игілікке бөленуі болып табылады. Мұндай жағдайда тұлғалардың дамуын
қамта-масыз етуге қолайлы жағдайлар туғызу мəселелері де қозғалып отырады.
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Осындай жағдайларды ой елегінен өткізсек, əлеуметтік саясатты бүтіндей алғанда, əлеуметтік ілгерілеу деген ұғымға да сыйдыруға болады. Өйткені ол қашанда адамдардың материалдық жəне рухани
қажеттіліктерін қанағаттандыру деңгейін білдіріп отырады. Ақыр соңында, белгілі бір елдерде əлеуметтік
саясаттың тиімділігі белгілі бір мөлшерде адамдардыңөмір сүру дəрежесін оңалтып, олардың еңбегі мен
демалысын, тұрмыс-тірлігін қорғап, денсаулығын жақсартып, сана-сезімі мен мəдениетін өсіреді. Этникалық топтар, ұлттар арасындағы жəне тұлғалар арасындағы қарым-қатынасты жетілдіріп, əлеуметтік
құқықтар мен кепілдіктердің жасалуына əсер етеді. Осындай жайттердің бəрін пайымдай келгенде, əлеуметтік саясат бүтіндей алғанда экономикалық саясаттың нəтижелерінеде тəуелді болатынын ұғуға болады. Сондықтан да,қазіргі замандағы əлеуметтік саясаттың негізгі мақсатары мынандай деп жіктейміз:
- елдегіеңбек етуге тиістілердің,интеллектуалдардың, рухани этикалық əлеуетінің барынша сақталуы;
- заң шеңберіндегі талаптарға сəйкес елдегі нарықтың талаптарынелдегі «адам капиталын» қалыптастыру бағытын ұстанған еңбек етудің берік дағдылар мен жаңа талаптарын қалыптастырады, мұнсыз
экономика жақсаруға бағыт алмайды, тиімді экономика болмайды,толыққанды нарық қалыптаспайды;
- азаматтардың, қоғамдағы түрлі топтардың жəне халықтың белсенділігін оятып, азаматтардың өздерін
тұлға ретінде танытатындай құлшынысқа түсіру арқылы қажеттіліктері мен мүдделерін жүзеге асыруының институтционалдық жəне əлеуметтік-экономикалық алғышарттарын қалыптастырады. Мұнсыз
азаматтық қоғамның, адамдар еркіндігінің, нақты демократияның алғышарттары жасалмайды [3].
Баршаға мəлім, əлеуметтік саясаттыңқызметі шығынды қажет етеді жəнеол бұл жөнінде ұзақ мерзім-ді
қамтиды. Əлеуметтік дамудың əрбір бағыты қомақты қаржыны қажет ететін талаптарды туындатады. Ол
алдына қаншалықты маңызды мақсат қойса, оны жүзеге асыру үшін соншалықты көп қаржы бөлінуді
талап ететіні түсінікті. Алайдаақыр соңында əлеуметтік саясатқа инвестиция салу қоғамдық байлықты
жұмсауда барынша өнімді болмақ.
Жоғарыдағыдай мəселелердің негізінде əлеуметтік саясат қоғам мүшелерінің«жағымды»қажеттіліктерін қанағаттандыра отырып,əрбір адамның əлеуметтік ілгерілеу жолында құқығы мен мүддесін қорғауға жетелейді. Сонымен əлеуметтік саясат дегеніміз əлеуметтік саланы жəне əлеуметтік қарым-қатынасты
реттейтін мемлекеттік жəне қоғамдық ұйымдардың қызметі болып табылады. Мұның өзі тұлғалар мен
əлеуметтік топтардың, жалпы қоғамның əлеуметтік мүдделері мен қажеттіліктерін қанағаттандыруға
бағытталады.
1 Бачинин В.А. Политология. Энциклопедический словарь.-СПб., 2005.-С.149, 189-190.
2 Аверин А.Н. Социальная политика. Теория и методология.-М., 2009.
3 Калиева М.Ш. Социальная политика в системе гражданского общества // Вестник КазНПУ им.Абая. Серия
социологические и политические науки.2006, - №2.-C.16-18.
Резюме
В статье рассматриваются сущность и определение социальной политики в контексте общественно-политического прогресса. В статье более подробно рассматривается понятие «социальная политика» как политическая проблема.
Вместе с тем уделено внимание и дискуссионным вопросам.
Ключевые слова: политика, социальная сфера, государство, общество, личность, социальная группа, народ,
социальное благо, социальное обеспечение, социальное поведение, интерес, материальная и духовная потребность
Summary
In article the essence and definition of social policy in the context of political progress are considered. In article the
concept "social policy" as a political problem is in more detail considered. At the same time the attention and to debatable
questions is paid.
Keywords: policy, social sphere, state, society, personality, social group, people, social benefit, social security, social
behavior, interest, material and spiritual need
УДК 329 (574)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАСАЯСИПАРТИЯ ИНСТИТУТЫМЕН
КӨППАРТИЯЛЫҚЖҮЙЕНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
А.Д.Жүсіпова–с.ғ.к., Т.Рысқұлов атындағы Жаңа экономикалықуниверситетінің доценті
Мақалада қазіргі таңдағы қоғамның саяси жүйесіндегі саяси партия институтының алатын орны мен рөлі қарастырылып, əлем көлемінде саяси партия институтына деген қажеттіліктің əлі де болса сақталып отырғандығы дəлелденіп, посткеңестік қоғамдар мен батыстық демократия елдеріндегісаяси партия институтының қалыптасуы мен
дамуына салыстырмалы талдау жасау арқылыпосткеңестік елдердегі партиялардың даму динамикасының ерекшеліктері көрсетілген.
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Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Социологические и политические науки», №1(49), 2015 г.
Тарихи жəне саяси тұрғыдан ҚР-да саяси партия институтының қалыптасуы мен даму сатылары беріліп, елдегі
көппартиялық жүйенің қалыптасу ерекшеліктері анықталған;саяси партиялардың сайлау кезіндегі қызметтеріне
талдау жасалып, елдегі партиялық-саяси жүйе моделінің болашағы мен тиімділігін арттыруға байланысты ұсыныстар жасалған.
Тірек сөздер: саяси жүйе, саяси партия, көппартиялық жүйе, азаматтық қоғам, саяси плюрализм, қоғамды
демократияландыру процесі, пропорционалдық сайлау жүйесі, оппозиция, саяси менеджмент

Қоғам өмірін демокртияландыру процесінде саяси жүйенің тұрақтылығы мен оның қызметінің тиімділігіне қол жеткізу саяси институттарға, əсіресе, солардың ішінде қазіргі таңда маңызды рөлге ие болып
отырған саяси партияларға байланысты. Демократиялық елдерде саяси партиялар мемлекет пен азаматтық қоғамды байланыстырудың механизмі ғана емес, сонымен қатар, азаматтық қоғам тарапынан мемлекетке бақылау орнатудың маңызды құралы болып табылады.
Саяси партиялар əлеуметтік өмірдің феномені ретінде саясат сахнасынан орын алып,қоғам өмірінде
ықпалды саяси күшке айналу барысында партиялардың рөліне байланысты көзқарастар мен пікірлер де
өзгеріп отырды. Бастапқы кезде партияларды қоғамда жік туғызып, қақтығыстардың орын алуына əкеледі
деп бағалау орын алса,кейіннен партиялар əрбір қоғамда түрлі əлеуметтік топтардың мүдделерін қорғайды жəне оларсыз өкілдік билікті қалыптастыру мүмкін емес деген пікір орныға бастады.
Ал, XX-ғасырдың 70-80-жылдарынан бастап саяси кеңістікте «қысым топтары»,бұқаралық қозғалыстар, БАҚ сияқты күштердің саяси рөлінің арта түсуі партиялардың саяси жүйе мен билік органдарында
азаматтардың аттарынансаяси өкілдік ету монополиясынан айрылуына əкелді. Осы проблемаға байланысты саясаттанушылар арасында «партиялық саясат дағдарысқа ұшырады» деген тұжырымдама қалыптасып, саяси партия институтының болашағына сенімсіздік білдіру орын алуда[1].
Алайда, бүгінгі таңда саяси партиялардың құлдырауға ұшырауы байқалмайды. Керісінше, партиялар
постиндустриалдық, постмодерндік қоғамдардағы өзгерістер менқалыптасқан саяси жағдайларғабейімделе отырып, өздерінің саяси жүйедегі орны мен рөлін сақтап отыр.
Ғылыми əдебиеттердіңбеттеріндесаяси партияғабірқатар анықтамаларберілген. Олардың басым
көпшілігі саяси партияныңбасты мақсаты - еркін сайлау нəтижесінде, өзге партиялармен сайысқа түсу
барысында қол жеткізілген қоғамдағы қолдауға сүйене отырып, өзінің өкілдерін мемлекеттік билік органдарынаұсыну жолымен билікті алу, оны ұстау жəне жүзеге асыру болып табылатындығын алға тартады.
Партия мəнін анықтайтын барлық жолдарды біріктіретін тағы бір маңызды ерекшелік - Конституцияның
азаматтық қоғамда жəне саяси жүйеде де партияларға негізгі рөлді беруі. Соның нəтижесінде Қазақстанда
партияның қызметі демократиялық өзгерістердің қозғаушы күші болуда.
Партиялар тарихы демократия тарихымен тығыз байланысты. Демократиялық мемлекеттердің қалыптасуы мен дамуының тарихи тəжірибесі күшті саяси партияларсыз биліктің демократиялықжолмен
қалыптасуы мүмкін емес деген тезисті растай түседі. Партиялар əртүрлі топтардың мүддесінмемлекет
саясатында таныту қызметін атқарады, халықтың саяси еркін қалыптастыру барысында идеялар мен
пікірлер плюрализмін ұсынушы ретінде танылады. Мемлекеттің басқару органы ретіндегі жəне қоғамның
басқарылатын нысан ретіндегі өзара байланысын жүзеге асырады, азаматтардың саяси санасын қалыптастыру, олардың бірлігін нығайтуда маңызды рөл атқарады. Бұл тезисті өркениетті елдердің даму
тарихынақты дəлелдеп береді.
Француз саясаттанушысы Р.Ж. Шварценберг: «Партия - үздіксіз қызмет ететін ұйым, ол ұлттық та,
жергілікті деңгейде де əрекет етеді, билікті алуды, оны жүзеге асыруды мақсат тұтады жəне осы мақсат
негізінде
халықтық
қолдауғаұмтылады»[2],дейді.
Бұл
қағиданы
Саяси
партиялар
туралыҚазақстанРеспубликасының2002жылғы15шілдедегі№344ІІЗаңыдарастайды.Заңда«ҚазақстанРеспубликасыазаматтарының,əртүрліəлеуметтіктоптарыныңсаясиеркі
нмемлекеттікбилік,жергіліктіөзін-өзібасқарудыңөкілеттіжəнеатқарушыоргандарындатанытатын,олардықалыптастыруғақатысатыназаматтардыңөзеркіменбіріккенбірлестігісаясипартияретіндеанықталады»[3],-делінген.
Cаясипартияларменпартиялықжүйелердіңқалыптасуыжəнеэволюциясынақтыбірелдеқалыптасқанқоғамдықтарихижағдайға,нақтырақайтқанда,солелдіңэкономикалықдамудеңгейі,халқыныңтаптыққұрамы,саясидəс
түрлері,этникалыққұрамыменсаясимəдениетініңдеңгейінетікелейбайланыс-тыпроцесс.
Қазіргікездепосткеңестікқоғамдардағысаясипартиялардыңинституционалданупроцесісаясаттануғылы
мындаөзалдынажекепроблемаретіндеқарастырылуда.Өйткені,посткеңестікелдердегісаясипартияинститут
ыменпартиялықжүйеніңқалыптасуыныңбатыстықмодельгесəйкескелмейтінөзіндікерекшеліктерібайқалып
отыр.Оныңбастыерекшелігі–
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қоғамдыдемокртияландырупроцесіндебұлаталғанелдердіңбірпартиялықжүйеденкөппартиялықжүйегекөш
уінде.
Посткеңестікқоғамдардағыпартияинститутықұрылысыныңжиырмажылданастамтəжірибесінешолужас
айотырып,бұлпроцестегісолқоғамдарғатəнкелесідейерекшеліктердіатапөтугеболады:
 батысЕвропаелдеріндегіпартиялықжүйелерменсaлыстырғандаөтпеліқоғамдардакөппартиялықжүйені
ңқалыптасуыныңбарыншақысқамерзімніңішіндежүзегеасырылуы;
 көппартиялықжүйеніңқалыптасупроцесініңкүрделіжəнеқайшылықтытүрдеөтуіжəнеоныңбарысынасо
лкездегісаяси-экономикалық,идеологиялық,мəденифакторларықпалыныңкүштіболуы;
 партиялардыңқалыптасып,дамуындаілгеріжылжуғанаемес,соныменқатарстагнациякезеңі,керікетуме
ндеградацияғаұшыраудыңдаорыналуы;
 партиялықжүйеніңқалыптасуыныңбасқадасаясинституттардыңқұрылуыменқатаржүзегеасыры
луы;
 жалпықоғамда,соныңішіндесаясисалададемократиялықдəстүрдіңжоқтығы; 
саясикөшбасшылықтыңхаризматикалықтипініңбасымболуы;
 саясипартиялардыңинституционалданупроцесіндемемлекеттіңекіжақтысаясатыныңорыналуы,дəліре
кайтқанда,мемлекеткөппартиялықжүйеніңдамуыназаңдықкепілдемеберуменқатаравторитарлықшектеушірөліндеатқаруда.
Əрине,посткеңестікелдердегікөппартиялықжүйеніңдамуындажоғарыдаайтылғанұқсасжақтарыменқата
рəрбірөтпеліқоғамғатəнөзіндікерекшеліктерідежоқемес.Мəселен,зерттеушіН.И.Харитонованыңпікірібойы
нша,партиялықплюрализмдіқалыптаструдаРоссиядемократияландырудыңклассикалықжəнеклассикалықемесмодельдерінүйлестіреқолданса,ҚазақстанРеспубликасы«плюрал
истікавторитаризм»бағытынұстануда[4].
ЕгемендіҚазақстанРеспубликасындағықоғамдықсаясибірлестіктердіңқалыптасутарихы1986жылданбастауалады.Атапайтқанда,1986жылыжелтоқсандаАлм
атықаласындақазақжастары«орталықтың»отаршылсаясатынаашыққарсылықбілдіріп,батылтүрдешеругеш
ықты.АлматыдабасталғанЖелтоқсаноқиғасыеліміздіңбірқатароблыстарындадажалғасынтапты.Бұлтекбізд
іңелдіғанаемес,КеңесОдағыныңқұрамындағыбасқареспубликалардыдадүрсілкіндіргеноқиғаболды.ТіптіК
СРОныңыдыраупроцесіосыоқиғаданбасталдыдесек,артықболмас.ҚазақжастарыныңКеңестіктоталитарлықжүй
егеқарсыбаскөтеруіазаматтардыңсаясижəнеұлттықсанасезімніңдамуынабарыншаықпалетті.1987жылышілдедеСОКПОКніңқазақхалқынаұлтшылдепайыптаққанқаулысыелдегіжағдайдыоданəрішиеленістіріпжіберді.Осыкездеұл
ттықмүдделеридеясыныңнегізіндетоптасқансаясипартиялардақұрылабастады.Мəселен,1990жылымамыра
йында«Желтоқсан»қозғалысыдүниегекеліп,кейінсоныңнегізіндеосыаттаспартияқұрылды.Қазақстантəуелс
іздіккеқолжеткізгенненкейінұлттықмүдденіұстанғанпартиялардыңбіршамасыбіртіндепдемократиялыққоғ
амплатформасынабетбұрабастады.
Жалпы,19862002жылдараралығындаҚазақстандақоғамдықмəртебегеиеболғанекімыңнанастамəртүрліқоғамдықсаясибірлестіктерқұрылғанжəнеолардың1300іоблыстықəділетбасқармаларыдеңгейіндетіркелгендерболды.
Қазақстандағықоғамдыққозғалыстарменсаясипартияларөздерініңқалыптасуымендамуындашартытүрд
емынадайалтыкезеңненөттідеуімізгеболады:
 1986жылдыңкүзінен1989жылдыңбасынадейінгікезең(бейресмибірлестіктерменклубтыққұрылымдард
ыңдамуы);
 1989жылдыңбасынан1991жылдыңтамызынадейін(көпұлттықжəнебірұлттықпартияларменқозғалыста
рдың,ұйымдардыңқұрылуы);
 1991жылдыңқыркүйегінен1998жылғадейін(СОКП-ныңтаралуыжəнеКСРОныңыдырауы,тəуелсізҚазақстанРеспубликасыныңқұрылуы,қоғаммүшелерініңсаясибелсенділіктерініңарт
уыжəнепартияларменқоғамдықбірлестіктердіңтіркелукезеңі); 
1998ж.–
2002жылдыңшілдесінедейін(партиялықжүйеніңдамуы,жаңақоғамдықбірлестіктердіңқұрылуы);
 2002жылдыңшілдесінен–2007жылғадейін(партиялартуралыжаңазаңныңқабылдануынабайланыстыпартиялардыңқайтатіркелуіжəнежаңашапртиялықжүйеніңқұрылуы);
 2007жылдыңшілдесіненқазіргіуақытқадейін(ҚР-ыКонституциясынаөзгертулерментолықтырулардыңенгізілуінебайланыстысайлаужүйесініңөзгіруі,осығанбайланыстыпартиялықсаясиалаңдықайтақұр
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у).
Осылайша,еліміздепартияинститутыныңқалыптасупроцесітекілгеріжылжубағытындағанаемес,күрделі,
əріқайшылықтыжағдайдажүруде.Тəуелсіздіктіңжиырмажылданастамуақытаралығындаеліміздетіркеуденө
ткен28партияданқазіргітаңдаөзқызметтерінжалғастырыпжатқан8партиябар,олар«НұрОтан»партиясы;«Ақжол»демократиялықпартиясы;«Азат»жалпыұлттықсоциал-демократиялықпартиясы;ҚазақстанКоммунистікхалықпартиясы;ҚазақстанКоммунистікпартиясы;Қазақстанпатри
оттарпартиясы;«Ауыл»Қазақстансоциал-демократиялықпартиясы;«Бірлік»саясипартиясы.
Партиялардыңқалыптасуыныңбастапқыкезеңдердесаясипартиялар«төменнен»құрылса,кейінгікезеңдер
індепартиялардыңкөпшілігі«жоғарыдан»құрылған.
ҚазіргітаңдаҚРдабірпартияныңбасымдылығы,яғни,«НұрОтан»партиясыныңбасымдылығыбар,көппартиялықжүйемоделі
қалыптасты.МұндайжүйеЖапонияда-Либералдық-демократиялықпартия-ның,Ұлыбританияда–19701980жылдарыКонсервативтікпартия,ГФР-да19701990жылдарыХристиандемократиялықпартиясыжəнеАзияның,ЛатынАмерикасыныңбірқатарелдеріндеор
ыналған.СолсияқтыРесейдедеосымодельбойыншакөппартиялықжүйеқалыптасқанынбілеміз.Ресейдебасы
м-дылыққаиебиліктіңпартиясы«ЕдинаяРоссия»болыптабылады.
Жоғарыдаатапкөрсетілгендей,саясипартияныңтүпкіліктімақсаты–
билікүшінкүресжəнеоғанқолжеткізгенжағдайдабиліктіжүзегеасыруболыптабылады.БұлтұстаПарламентті
ңтөменгіпалатасы-Мəжіліскесайлаудыңнəтижелерінеталдаужасайкелемынаныбайқаймыз:
НұрОтанХДПөзініңқұрылған1999жылданбастаптұрақтытүрдеПарламентмандатынаиеболыпкележатар.
1990жылдардаҚазақстанКоммунистікпартиясыекіретсайлаудыңнəтижесіндеМəжілістенорыналды.
-Ақжолдемократиялықпартиясы,Əділетдемократиялықпартиясы,АуылҚазақстансоциал-демократиялықпартиясыбірреттенсайлаукезіндежеңіскежетіп,мандатқаиеболса,қалған5партияМəжіліссайлауыкез
індеешбірорыналаалғанжоқ.
2007жылыҚР-сыныңКонституциясынаенгізілгенөзгерістерментолықтыруларғабайланыстыПарламентМəжілісінесайлаупропорцианалдықсайлаужүйесібойыншажүзегеасырылды.Осыжүйебойынша2007ж
ылдың18тамызындаМəжіліскесайлаукезінде98мандатқатек«НұрОтан»ХДПғанаиеболды.Соныңнəтижесін
деМəжілісбірпартиялықпалатағаайналғаныбелгілі.Қалған9партия7%дықмежеденөтеалмауынабайланыстыПарламенттентысқалды.Əрине,бұлжағдайелішіндебіразпікірталаста
рынтуғызды.Парламентпалатасыныңтекбірпартияөкілдеріненқұралуы,əрине,көппартиялықжүйегеқайшы
жағдай.СолсебептідеболарМəжіліс2011жылымерзіміненбұрынөзөзінтаратутуралышешімқабылдағаныбелгілі[5].
Ал,2012жылы15қаңтардаөткенсайлаудыңнəтижесінде«НұрОтанХДП»сайлаушылардың88,99%дауысынаиеболып,83манда
талса,«Ақжол»демократиялықпартиясысайлаушылардың7,47%дауысынжинап,8мандаттыиеленді;ҚазақстанКоммунистікхалықпартиясысайлаушылардың7,19%дауысынаиеболып,7мандаталды.Албасқатіркеуденөткенпартиялар7пайыздықмежеденөтеалмады[6].
СондаекіпартияөкілдеріменҚазақстанХалықАссамблеясысайлайтын9депутатМəжілісқұрамының22,4%-ынғанақұрайдыда,«НұрОтанХДП-ның»үлесіне77,6%тиесіліболыпотыр.БұлқалыптасқанжағдайданбізҚРдағыкөппартиялықжүйеніңəлідеболса,жетілмегенжақтарыбарекенін,оныңқалыптасуүстіндеекендігінбайқ
аймыз.
Əрине,8партияныңішіндеəлідеболсақоғамдаықпалдыкүшкеайналақоймағанпартияларбаршылық.Бірқатарсаясаттанушығалымдарменсараптамашылардыңпікірлерінше«НұрОтанХДП»,Ақжолдемокр
атиялықпартиясы,«Азат»Жалпыұлттықсоциалдемократиялықпартиясыпартияинститутынақойылатынкритерийлергесай,алқалғандарыпротопартияларса
тысындадегенпікірде.Бірсөзбенайтқанда,оларəліқалыптасуүстіндедегенсөз.
Наққазіргікездееліміздегікөппартиялықжүйеніңдамуындабірқатаркемшіліктерорыналуда.Саясижүйеде
басымдылыққаиебилікпартиясыменбəсекегеқабілеттіпартиялардыңқалыптасуымендамупроцесібаяужүру
де,тіптітоқыраужағдайындадесекартықболмас.Партияларқоғамдағыбелгілібірəлеуметтіктоптардыңмүдде
леріүшінкүресіп,азаматтардысаясиөміргежұмылдырыпотырдеуқиын.Қоғамдатұрақтыжұмысістейтін,азам
аттардыңмақсатмүдделеріннақтықорғайтынсаясипартияғадегенқажеттілікбар.Əзіргемұндайқажеттіліккежауапберіпотырғ
ан10
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«НұрОтан»партиясығана.Біздіңеліміздегісаясипартияларғасайлаунауқаныкезіндеғанабелсенділіктанытуба
сым.Сондықтандаболар,ресмитіркеуденөтіп,бағдарламалыққұжаттарыболғаныменсаясипартиялардыңбас
ымкөпшілігісандабарда,санаттажоқ.Жоғарыдаайтыпкеткеніміздей,кейбірдамығанелдертəжірибесіненбас
ымпартиясыбарпартиялықжүйеніңтиімдіекенінкөруімізгеболады.Алайда,күнікешеғанабірғанапартияның
үстемдігіорнағантоталитарлықсаясирежимдібасынанкешіргенқоғамдарүшінсаясижүйедебасымдылыққаиепартиясыбармодельдіңорыналуы,партияларарасындашынайыбəсекелестіктіңболмауықауіптіжағд
ай.Бұлжағдайеліміздегідемократияландырупроцесінтежеп,қоғамныңілгерідамуынакеріықпалынтигізуіəбд
енмүмкін.
Біздіңелдехалықтыңсенімінеие,беделіменсаясисалмағыбар,толыққанды,нағызоппозициялықсаясипарт
ияныңқалыптасупроцесідеқайшылықтыжағдайдаөтуде.СоңғыкездеоппозициялықЖСДПмен«Азат»парти
яларыныңортақұйымдабасқосып,бірігуіненоңнəтижешықпай,керісінше,олардыңарасындаауызбірліктіңбо
лмай,жіктіңтууысоныңдəлелі.
Қоғамдапартиялардыңықпалдыкүшкеайналуынқамтамасызетуүшінсаясипартиялармынамəселелергеназараударуларыкерек:
біріншіден,саясипартияларішкіұйымдыққұрылымдарыныңсапасынарттырып,сайлауаралықкезеңдесаясим
енеджменттідамытуға,саясимаркетингқұралдарыншеберлікпенқолдануға,тиімдіақпараттықжəнекоммуни
кативтіктехнологиялардыұтымдыпайдалануғамаңызбергендеріжөн;
екіншіден,партияларөзқатарларынансаясиэлитақұрамынаұсынатынкадрлардыңкəсібисаясаткерретінд
егішеберліктеріменморальдықсапаларынжақсартумақсатындаіс-шаралардыжүзе-геасыруларықажет;
үшіншіден,мемлекеттікбилікпенбірлесеотырып,саясипартияларазаматтыққоғаммүшелерініңсаясипроцест
ерге,əсіресесайлауғабелсендіқатысуларынақолжеткізулерікерек.Олүшінəлемдікдемократиялықстандартқа
сай,шынайы,əділсайлауөткізужолыменазаматтардыңсйлауғадегенсенімдерінарттыруғамаңызберілгенжөн.БұлреттеҚазақстанРеспубликасыПрезидентіН.Ə.Назарбаевтың2014жы
лдың17қаңтарындаҚазақстанхалқынаЖолдауында«Əлемніңдамыған30елініңқатарынаұмтылыскезіндебізгеадалб
əсекелестік,əділеттілік,заңныңүстемдігіжəнежоғарықұқықтықмəдениетахуалықажет»[7],депатапкөрсеткенінбасаайтқанымызжөн.
төртіншіден,оппозициялықпартияларбилікпартиясыменбəсекедесалмақтанытатынсаясикүшкеайналуүшін
өзбастарынбіріктіріп,жаңабағдарламаменидеологиялықтұғырнамаəзірлеп,электоралдықменеджменттехно
логияларыншеберпайдалануарқылыэлектораттарапынанбарыншақолдауғаиеболумүмкіндігінқарастыруы
қажет.Соныменқатар,мемлекеттікбилікоппозицияныңдемократиялықсаясижүйеніңмаңыздыжəнезаңдыин
ститутыретіндегіроліменмəртебесінтолықмойындауыжəнеолардыңпікірлеріменсанасуларыкерек.Əрине,о
лүшін,екіжақтыңтарапынандақоғампайдасыүшінпікіралмасуғадегенмүдденіңболуықажет.
1 ПерегудовС.П.Партииигруппыинтересов:кновоймоделивзаимодействия//Полис.-2014.-№1.-C.45-59.
2 ШварценбергР.Ж.Политическаясоциология/Пер.сфр.-М.,1992.-С.27-28.
3 ҚазақстанРеспубликасының«Саясипартиялартуралы»Заңы//ЕгеменҚазақстан.-19шілде,2002ж.
4 ХаритоноваН.И.ДемократическийвыбордляРоссиииКазахстана//Опытдемократическихреформнаевразийско
мпространстве:сравнительныемоделиипрактическиемеханизмы.Сборникматериаловмеждународнойнаучнойконференции.-Алматы:КИСИприПрезидентеРК,2006.-С.28-31.
5 БулуктаевЮ.А.,БокаевС.О.ЭлекторальнаядемократиявРеспубликеКазахстан- Алматы,2011.-С.116-139.
6 БесіншішақырылатынҚРПарламентіМəжілісініңдепутаттарынкезектентыссайлауқорытындыларытуралых
абар//ЕгеменҚазақстан.-18қаңтар2012ж.
7 ҚазақстанРеспубликасыПрезидентіН.Ə.Назарбаевтың2014жылғы17қаңтардағы«Қазақстанжолы2050:бірмақсат,бірмүдде,бірболашақ»аттыҚазақстанхалқынаЖолдауы//ЕгеменҚазақстан.-18қаңтар2014ж.
Резюме
Встатьерассматриваютсяместоирольсовременногоинститутаполитическихпартийвполитическойсистемеобщества
,аргументированавостребованностьинститутапартиивсовременноммире,проведенсравнительныйанализфомирования
иразвитияинститутаполитическойпартиивпостсоветскихстранахистранахЗападнойдемократии,выделеныособенност
ивпартийнойдинамикепостсоветскихстран.
ДанаполитикоисторическаяпериодизациястановленияиразвитияинститутаполитическойпартиивРК,раскрытыособенностиформиро
ванияиразвитиямногопартийнойсистемыРК,анализируетсяэлекторальноеповедениеполитическихпартийвРК,взаключ
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ениистатьиделаетсявыводовозможныхнаправленияхдальнейшегоразвитиямоделипартийнополитическойсистемыисформированырекомендацииподальнейшемуразвитиюмногопартийностивРеспубликеКазахстан.
Ключевыеслова:политическаясистема,политическаяпартия,многопартийнаясистема,гражданскоеобщество,поли
тическийплюрализм,процессдемократизацииобщества,пропорциональнаяизбирательнаясистема,оппозиция,политиче
скийменеджмент
Summary
Inthisarticletheplaceandroleofamodernpoliticalpartyinstitutioninthepoliticalsystemofthestatehasbeenconsidered,therelevanc
eofapartyinstitutioninthemodernworldhasbeensubstantiated,acomparativeanalysisoftheformationanddevelopmentofapoliticalp
artyinstitutioninthepostSovietcountriesandinthecountriesofWesterndemocracyhasbeenconducted,alsospecificfeaturesinthedynamicsofpartiesinthepost
-Sovietcountrieshavebeenhighlighted.
ThepoliticalandhistoricalperiodizationoftheformationanddevelopmentofapoliticalpartyinstitutionintheRepublicofKazakhst
anhasbeenprovided,specificfeaturesoftheformationanddevelopmentofamultipartysystemofKazakhstanhavebeendisclosed,theelectoralbehaviorofpoliticalpartiesintheRepublicofKazakhstanhasbeenanalyze
d;possibletrendsofthefurtherdevelopmentofthemodelofpartypoliticalrelationshavebeenrevealedintheendofthearticle,alsorecommendationsforthefurtherdevelopmentofamultipartysystemintheRepublicofKazakhstanhavebeendrawnup.
Keywords:politicalsystem,politicalparty,multipartysystem,civilsociety,politicalpluralism,theprocessofdemocratizationofsociety,aproportionalelectoralsystem,opposition,poli
ticalmanagement
УДК323.1-047.44:008(574)

ПРАВОВЫЕОСНОВЫВОСПИТАНИЯКУЛЬТУРЫМЕЖНАЦИОНАЛЬНОГООБЩЕНИЯ
А.Ж.Мукажанова–д.полит.н.,доценткафедрыполитологиииСФДКазНПУим.Абая
Существеннойзакономерностьюсовременногообществаявляетсяростмасштабовмежнациональногообщенияипоэт
омувоспитаниекультурымежнациональногообщенияимеетважноезначениедлясохранениястабильностиицелостности
любогомногонациональногогосударства.Вданнойстатьерассматриваютсяправовыеосновывоспитаниякультурымежнациональногообщениятаккакименноправоваясистемаявляетсяосновныммеханизмомрегулированиявзаимоотношенийграждан,народов,этносовмногонациональныхгосударств.Ведущейфункциейправовойсисте
мыявляетсяподдержкаизащитаправнародов,этносов,прависвободгражданинанезависимоотрасы,национальности,языка,происхождения,местажительства,отношениякрелигии.Всвязисэтимполитологическийанализправов
ыхосноввоспитаниякультурымежнациональногообщенияпредпологаетопределениеосновныхпроблемиприоритетных
направленийвэтойсфере,чтоавторпытаетсяосуществитьврамкахданнойстатьи.
Ключевыеслова:этнос,нация,многонациональноегосударство,общество,межнациональноеобщение,право,свобод
а,равенство,политика,нравственность,гуманизм

Формированиякультурымежнациональногообщениясложный,многоаспектный,длительныйпроцесс,на
основекотороголежатопределенныебазовыепринципы.Нарядуснациональнымииобщечеловеческимиценностями,являющиесяосновопологающимивмежнациональномобщенийважноезначениетакжеимеютправовыенормыизаконы.Поэтомудеятельностьпоформированиюивоспитаниюкультурыме
жнациональногообщенияказахстанцевдолжнаопиратьсянаважнуюмеждународнуюправовуюоснову,котораяпризнанамировымсообществом.
ВУставеООН,вовсеобщейДекларацияправнародов,вмеждународномпактеобэкономических,социальны
хикультурныхправах,атакжевмеждународномпактеогражданскихиполитическихправах,взаключительном
актесовещанияпобезопасностиисотрудничествувЕвропе,витоговыхдокументахМадридской,Венскойвстре
чирассмотреныиутвержденысамыеважныемеждународныеправовыепринципыкакуважениеправисвободче
ловека,равенство,недопущениедискреминациипокакимлибопризнакам,правонациинасамоопределениеиса
моуправлениеит.д.Внихтакжеутвержденыправанациональныхменьшинств,принципывзаимоотношениясд
иаспорой,законныепутизащитыиндивидовприущемленийправисвобод,обязанностигосударств,направленн
ыеназапретврамкахзаконалюбыхзаявленийидействийпоразжиганиюнациональной,расовойлиборелигиозн
ойвраждыиненависти.Напротив,требуется«действоватьвдухебратстванародовпоотношениюкдругдругу»[1
].
Поотношениюотдельныхличностейнеявляющимисягражданамистраныпроживанияутвержденыопреде
ленныемеждународныеправовыестандарты.Внихотраженпринциправенствапоотношениюкпереселенцами
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ихсемьейпомногимжизненноважнымпроблемам.Вместестем,ииностранцыпроживающиеназаконномоснованиинатерриториитойилиинойстраныдолжныбытьзащищеныотпосягательствместнойвласти.
Рассмотренныевышемеждународныеправовыенормыипринципывсвоейсовокупностиформируютинсти
тутправчеловека.Этоодновременнообязанностигосударства,строющегообщественнуюжизньнапринципахг
уманизмаидемократии,атакжетребования,предъявляемыечленаммеждународногосообщества.
Восновеправчеловекамеждународноесообществопредусматриваетестественноисторическуюобусловленность,связаннаясприродойсамогочеловека.Правачеловекаисходятизприсущегок
аждомучеловекучувствачестиидостоинства.Занимаяцентральноеместосредидругихсоциальнополитическихнормитиповсоциальнополитическогорегулирования,правачеловекапровозглашаютпринциправенстволюдейдействительноразныхпомногимпризнакам,втомчислеипонациональномупризнаку.Такаяразнос
тьпроявляетсявопределенныхотношениях,гдекаждыйучастниквыполняеткакуютороль.Совершенствогума
нистическогосодержания,собственнаяобусловленностьправчеловекаставитихводинрядсосновнымиобщеч
еловеческимиценностями.
Понашемуубеждениюбезусловноеуважениеправчеловекавнезависимостиотрассы,национальностиирелигииявляетсяосновойдеятельностипоформированияивоспитаниюкультурымежнациональногообщениявКазахстане.Усилиясубъектовуправления–
государства,политическихпартий,общественныхструктурит.д.должныбытьнаправленынаустановлениекон
тролязаобеспечениемправчеловека,насозданиеусловиидляихразвития.Оченьважноинеобходимоотметить,
чтоэтокасаетсянетольконациональныхменьшинствипредставителейнетитульнойнации.Формированиевоб
щественномсознаниипонятииобезусловнойценностикаждогочеловекасприсущимиемусвободамииправам
и,опринципиальномравенствевсехлюдейпорождаетвсвоюочередьатмосферутолерантности,атакжеуважен
иелюбойформы«неодинаковости»,оригинальнойидентичностичеловеческого«я».Одновременнопорождаетсяиморальноеправосохраненияизащитыэтойоригинальнойидентичности,котораявосприн
имаетсякакзаконнаявсоответствиисформирующейсятрадицией.
Приоритетчеловеческихправвыделяетвличностиегогражданскийстатус,социальноеположениеиосновы
ваясьнаэтомставитьвсехвравноеположениепередгосударствомивотношенияхдругсдругом[2].Общественн
ыедвиженияиотдельныеличности,уделяющиеособоевниманиенациональнымпроблемамявляютсясторонникамиобъективного,справедливогорешенияэтихпроблемврамкахконцепцииправчело
века.Еслиотрицательныеэмоциинаправленынакоготоконкретно,топротивопоставляемыепредставителилю
бойнацииональностибудетвосприниматьсякакпотенциальныевраги.
Общечеловеческийхарактеросновныхправчеловекасоставляетихобъективнуюоснову.Всвязисэтимприз
наниепреобладанияобщечеловеческогонадклассовым,национальнымит.д.являетсяпервоосновойвсейконцепцииправчеловека.Насегоднешнийденьэтоимеетважноетеоретико-методологическоезначениедляпониманияактуальныхпроблемнацииональныхимежнациональныхотношенийсоднойстор
оны,атакжевзаимосвязиправчеловекаиразвитиясвободличностисдругойстороны.
Внекоторыхбывшихсоветскихреспубликахдействительнопровозгласившихосвоейнезависимостиирати
фицировавшихмногиемеждународныеправовыеактыограничиваютсяправаисвободычеловека,например,вп
олучениигражданства,виспользованииродногоязыкапосвоемужеланию,впоступлениинагосударственнуюс
лужбу,ввыборепрофессии,атакжеместажительства.Такженаблюдаетсяотрицательноеотношениекмежнациональным,смешаннымбракамит.д.Врезультатетакогоприукрашиваниянацион
альныхфакторовоткрытоилинегласнонарушаетсягормоничноесоотношениемеждунациональнойпринадлежностьюиличностнойсвободойчеловека,таккаквольноилиневольноограничиваютсясовбодав
ыбораличности,еедуховные,социально-политическиестремления.
СточкизренияконцепцииправчеловекаидеяпреимуществакореннойнациипредложеннаяиосуществляемаявстранахБалтийскогопобережья-оченьпагубнаяидея.Всоответствиисэтойидеей,государ-ство–
эторезультатсамоуправлениянаций,состоящихвгармоничныхвзаимоотношенияхмеждусобойиоснавнаяцел
ьгосударствазащитаправтитульнойнации,давшейназваниегосударству,насамоуправлениеисохранениееенациональнойидентичности[3].
Еслигосударствовоспринимаетсякакгарантнациональнойидентичности,национальнойнезависимостикореннойнации,топоэтойлогикегосударствопревращаетсянасредствоосуществленияпринципанезависи
мости,стоящеевышеобщества,вышеегочленовинеподвластноеникому.
Переносидеипреимуществанацииналичностныйуровеньзапускаетмеханизмпревращенияизначальносу
ществующуюидеологиюнациональноговозрождениявеепротивоположность.Существо13

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Социологические и политические науки», №1(49), 2015 г.

ваниятакихвзглядовможнообъяснить,дажеможнопонятьсточкизренияпсихологиикакестественнаяреакция
послемноголетнегозабвениянационального.Нонивкоемслучаенельзябратьихзаосновунациональногосударственногоустройства.
Превосходствооднойнациинаддругиминацияминалюбойоснове,например,какчисленность,уровньразви
тия,срокпроживания,определенностьисторическихотношенииит.д.невозможноинедопустимо.Вобщечелов
еческом,высокомизмерении«естьприоритетсуществующихценностейионидолжныбытьсохранены,развит
ы»[4].
Виномслучае,науровнегосударственнойполитикииорганизацииобщественнойжизнипроисходитделени
е,разобщениелюдейна«своих»и«чужих».Напервыйвзглядтакоеделениепроисходитвродебыпоэтническому
признаку,нопосути,пополитическимпоследствиям–
этоделениепополитическомупризнаку.Стремлениеобосноватьтакоеделениесточкизрениянравственных,мо
ральныхиэстетическихпонятий,являющихсяпонятиямиобщечеловеческими,новтожевремяимеющиесвоюн
ациональнуюспецифику,нанашвзгляднелогично,недоказательно.Есливдействительностиукаждойнациису
ществуетсвоясобственнаянравственность,товцеломсложиласьбыситуациявсеобщейбезнравственностиинародынепришлибыквечнымценностям,являющиесядуховнымбогатствомвсегочеловечества.Насамомделевсенетак.Понятииодобреизле,опрекрасном,осовместной,общественнойжизнедеятельностилюдей,связанныесформамипроявления,соответствиемэлементов,атакжесконкретноисторическойиособенной,духовнойпрактикойкаждогонародаотличаются.Однако,понятийонравственност
и,особенносвязанныесрезкимростоммежнациональныхвзаимоотношений,взаимообменовиинтеграции,всвоемсамомглавномсущностномаспектедлявсеходинаковы.Вместестем,унравственных,
моральных,эстетическихпонятийнародовпроживающихводномкультурно-цивилизационномпространстве,напримеркакЕвропа,общиекорни–
христианство,эпохиантичности,возрожденияипросвящения.
Государственнаяполитиканаосновеидеипревосходствакореннойнациивесьмапротиворечиваипроблема
тична.Онанепродуктивна,невыигрышна,таккакнаначальномэтаперазвитиявновьзавоевавшихнезависимостьгосударствнеобъединяетчленовобществадлявыполнениянеобходимых,созидательныхзадач,напротивразобщает.Объединениелюдейвокругобщего,значимогодлявсехдела,привлечениек
аждоговнезависимостиотнациональностидляучастиявобщемделеспособствуютсовершенствованиювоспитаниякультурымежнациональногообщения,темсамымускоряютпроцессдостиженияпоставленныхцелей.
Национальность–
этопризнакневсегдаприсущийчеловекусрожденияипредопределяющийуровеньегодуховности.Нетстрогой
зависимостимеждубиологическойнаследственностьючеловекаиегобудущимхарактером,мировоззрением,п
оведением.КакотмечаетА.Б.Понкратов:«Личностьчеловека,какегосознаниенивкоеймеренеявляетсяпредшествующимегоповедению,наоборотповедениепорождаетл
ичность»[5].
Этоправилоимеетбольшуютеоретико-методологическуюзачимость,таккакпозволяетчеткоопределитьвсюцепьпроблемвоспитаниякультурымежнациональногообщенияилижееезначительнуючасть.Создан
иеблагоприятныхусловиидляразвитияравноправных,доброжелательных,уважительныхидоверительныхот
ношенийвпроизводственно-экономических,политико-социальных,духовно-идеологи-ческих,культурнобытовых,военно-административныхидругихвидахдеятельностиявляетсяважнейшимнаправлениемуправлениянациональнымиотношениями,втомчислеввоспитаниикультурымежнациона
льногообщенияказахстанцев.Целостностьбытиячеловечествавидоизменяясьтойилиинойопределенноймер
евкаждомчеловеке,проявляетсебяввидевнутреннеприсущихемуинтересов,стремлений,надежд.КаксправедливоотмечаетС.П.Бурлаков,изсоответствия«маленького»внутреннегомираэтого
отдельногочеловека«большому»социальномумирупоявляетсявозможностьвывестипонятиеодвухсторонно
стиобщения[6].
Прочнойосновойвзаимопонимания,сотрудничествалюдей,народовприрешенииконфликтныхпроблемв
разныхсферахявляетсяценностииидеалыгуманизма,отражающиесущностные,общеродовыепризнаки,характеристикичеловека.Гуманизм–
этоисторическийменяющаясясистемавзглядов,признающаяценностьчеловекакакличность,егоправонасвоб
оду,счастье,напризнаниеиразвитиесвоихспособностей,благополучиечеловекакаккритерийоценкисоциальн
ыхинститутов,атакжерассматривающаяпринципыравенства,справедливости,человечностисоответствующ
ейнормойчеловеческогообщения.Внаучнойлитературепоследнихлеткромепонятии«гуманизм»широкоераспростра14
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нениеполучиломысльопревосходствепонятии,касающиесяглобальноговфилософскомисоциологическомк
онтексте.Гуманизм–этонетольковнешнийпоказатель,ноивнутреннаясущественнаямерачеловеческойжизнедеятельностиивоспитаниякультурымежнациональногообщения.Восновнойжизнедеятельностичеловеческогосубъектагуманизм,чащевсего,проявляетсянекакбездеятельноесвойст
во,а«какпотенциал,требующийреализацииидействия»[7].Изэтогоследуетнеобходимостьцеленаправленног
овоздействиянаобщественныеотношения,политикосоциальныеидуховныесферыжизнедеятельностиобщества,атакженавсевидычеловеческойдеятельностиио
бщениядляобеспеченияусловиигуманизациисамогочеловека.Итогдачеловеквключенныйвэтисферыивидыдеятельностиосознанно,посвоейволе,учитываясвоиинтересывыбираеториентиромгуманистическиеценностивсехнар
одов.
Несомненно,всвязисисторико-социальными,индивидуально-личностнымиусловиямиуровеньочевидностиэтихпотенциаловможетбытьразнообразным,авнекоторыхслучаяхонимогутбытьневостребованыилидаженепризнаны.Однакоэтонеумоляетзначениетакойгуманизациивсейобщественнойжизни,вза
имоотношенийлюдейввоспитаниикультурымежнациональногообщенияикакпредпосылки,центральногона
правлениягармонизацииирегулированиясистемынациональныхотношении.
Большиетрудностисвязанныесглобальнымипроцессамиикореннымиизменениямивнациональногосударственнойструктуре,атакжеспреодолениемглубокогодуховногокризисавесьмаосложнилипроцессгу
манизации.Этомупроцессупрепятствуютустаревшиепонятияидогмывсеещеукоренившеесявсознаниибольшинствалюдей,низкийуровенькультуры,отсутствиедемократическихтрадиций,обострени
енационализма,ростпреступности,противоморальныедействия.Оченьнехватаетлюдейсбольшимвоспитате
льнымпотенциалом,спозитивноймодельюмежнациональноговзаимодействиявдухеистиннойдружбы.Нево
зможноибессмысленноопределениеконкретныхсроковиответственныхсубъектовгуманизациитогоилииног
оаспектавоспитаниякультурымежнациональногообщения.Гуманизация–
этонесуммаарифметическихвеличин,анепрерывныйпроцесс.Еслиучестьмасштабиглубинусистемногокриз
исаохватившегообщества,тоеерезультатнепроявитсявближайшеевремя.Однако,понашемумнению,нетдруг
оговыбораидругойвозможности.
Гуманизациядолжнаохватитьсемью,школу,военновоспитательнуюсистему,сферууправления,сферуреализацииполитикосоциальныхпотребностейиинтересовжителейиихполитическуюдеятельность.Повидимомуосновнымкритериемпозволяющийговоритьоеестепениразвитияможетбытьростколичес
твалюдейразныхнациональностейдовольныхсвоейжизнью,субъективночувствующиесебясчастливыми,ув
еренныевзавтрашнемдне,готовыепомочьблизкиминепринимающиенационализм.
КультурамежнациональногообщениявКазахстанеиеевоспитаниеявляясьнеобходимымэлементомлюбы
хнациональныхотношении,посвоейприродеявляетсяфеноменомобщественнойжизниотражающийвспецифическойформеполитико-моральную,нравственнодуховнуюсущностьнациональныхотношений.Воспитаниекультурымежнациональногообщенияявляющег
онадстроечнымэлементомчащевсегопутаютсприродойсоциально-экономическихидуховнополитическихформобщениинации.Когдагормоничноевзаимодействиеивзаимопроникновениенационально
гоиобщечеловеческоговмежнациональныхотношенияхврамкахбазисныхинадстроечныхотношениисоотве
тствуютприведен-нымвышепринципам,томожетформироватьсявдеятельности.
Есливосноветакихотношенийбудуттакназываемыепережиткинационализма,извращенныеинтернациональныепринципысузкоклассовыхпозиций,тоэтозначительноогрничитмежнациональныеотношения
,нанесетимурон,способствуетроступротиворечийивконечномсчете,«пророждаетпротиворечивые,кризисн
ыеиконфликтныеситуацийиотрицаеткультурумежнациональногообщенияивоспитаниямежнационального
согласия»[8].
Межнациональноеобщениепосвоейсутивозможнотольконаосновесовместнойдеятельности,поэтомусуб
ъектыуправлениядолжныобеспечитьусловиядлясовместногообучения,работы,отдыха,занятияспортом,об
щественнойработойит.д.сцельюдостижениямежнациональногосогласияидружбы.Подлиннаякультуравзаи
модействияисотрудничестванародовивоспитаниекультурымежнациональногообщениямогутвозникнутьтольконаосновераскрытиядуховнонравственногопотенциалакаждойнации,обменаполитико-социальной,культурнотворческойпрактикой,справедливости,равенстваисвободы,втомчислеинаосновереализацииидеаловнациональногосамоуправления.
Высокаякультураобщенияказахстанскихнародовиеевоспитаниеэтоодновременноисредствоирезультатформированияифункционированияновойсистемыотношенийвполит
15
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ической,экономическойидругихсферахдеятельностинацийигосударстввцелом.Такаясистемаможетбытьсформированатолькот
огда,когдакаждаянациябудетстроитьпроцессвзаимодействиясдругиминациямиинациональностяминаосновепринциповравноправия,учетаинтересовдругойстороны,взаимопомощииобменавовсехоб
ластяхматериальногоидуховногопроизводства.
Формированиюравноправныхотношенийивоспитаниюкультурымежнациональногообщениянеобходим
осоответствующаятеоретическаяконцепция.Созданиетакойконцепциисвязаноснекоторы-митеоретикометодологическимипроблемами,втомчислеспреодолениемтрудностейврамкахкультурымежнациональногообщения.Всвязисэтимнеобходимоучестьследующиепринципы:
-конкретно-историческийуровеньразвитиянацииинациональныхотношений;
- богатствоимногообразиепроявлениикультурнойидентичности,традицииобщения; порядокразмещенияклассовыхсилвнутринациональногосообществаивокругнего;
- историческийукоренившаясятрадицияипрактикавзаимодействиянацийинародностей(ближниесоседи
идальные);
- политикоидейныеориентирызаложенныевосновустановленияифункционированиякультуры,обычаевитрадиции;
-духовныйоблик,культура,психология,особенностинравственночеловеческихкачествотдельныхличностейвступающихвмежнациональноеобщение.Демократические,посл
едовательно-гуманистическиетрадицийвоспитаниякультурымежнациональногообщениядолжныбытьобоснованы,развиты[9].
Интернациональноевзаимодействиенацийосуществляясьчерездеятельностьчеловеканаходитсвоеотраж
ениевполитико-социальном,духовноммиреконкретнойличностиявляющегося«основнымстержнем»ипобудительнойпричинойкультурымежнациональногообщенияиеевоспитания.Ипоэтомурассматрива
япроблемувоспитаниякультурымежнациональногообщения,впервуюочередь,необходимоучитыватьважностьобеспечениянеобходимыхусловийдляформированиятакихкачествкакдуховность,интеллигентность,которыеоказываютблаготворноевлияниенапричиныпобуждающиекдействию,кнр
авственномупостоянству,кдоброжелательности.Вместесважностьюсозданияусловийдляформированиядух
овнонравственныхкачествличностикакносителяопределеннойкультурынеобходимообеспечитьвозможностьреа
лизацииэтихкачествнавсехуровняхсоциальнойдифференциациикакгосударственный,этнический,профессиональныйит.д.
Осмыслениевсеговышесказанногопозволяетнамсделатьвыводотом,чтоцели,условияипринципыорганиз
ациидеятельностипоформированиюивоспитаниюкультурымежнациональногообщенияказахстанцевпосвоейсутиивсилусвоейприродывключенывпроцесссозданияправовогогосударстваигражданског
ообщества.Аонисосвоейстороныявляютсяструктурамизанимающиесяорганизациейжизнедеятельностиоб
щества,группииндивидов,гденаосновепринциповгуманизма,демократииисправедливостипроисходитвосп
итаниекультурымежнациональногообщения.
Попредставлениямсовременныхисследователейосновнымипризнакамиправовогогосударстваявляются:
-разделениевластей;
- приоритеторгановправовогогосударства;
- наличиемеханизмовконтроляинадзоразасоблюдениемправизаосуществлениемзаконов[10,11,12].
Деятельностьправовогогосударствавсферерегулированияизащитыправграждандолжнавоздействоватьнаформированиеправовой,политическойстабильности,котораяобеспечиваетверугражданинавсущ
ествующуювластьвнезависимостиотегонациональности,вспособностьвластизащититьегочувстванационал
ьногодостоинства,вееспособностьпредотвратитьлюбыеразногласияидискриминациюпонациональномупризнаку.Отсюдаследует,чтовкомпетенцииправовогогосударствадолжныбытьреаль
нодействующиезаконодательные,правовыемеханизмыипроцедурызащитыправграждан.Всвязисэтим,подр
обноеизучениеидеиобщеевропейскогоивсеобщегоправовогопространстваикакпоказываетеепрактическоеп
рименениевстранахчленовСНГ,этоидеяимеетважноезначениедлявоспитаниякультурымежнациональногообженияказахстанце
в.
Какнамизвестно,Европейскаяконвенцияпоправамчеловека,ЕвропейскаякомиссияиЕвропейскийсудпоп
равамчеловеказанимаютважноеместовсистемемеханизмовзащитыправчеловека.Судебнаякомпетенцияявл
яетсяобязательнойсостороныгосударствподписавшихКонвенцию.Любоегосудар-ствочленможетобвинитьиподатьобоснованнуюжалобунадругогогосударства16
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членаонарушенииправчеловека.Атакжепредусмотренаподачажалобысостороныотдельнойличности.Такая
подачажалоб-заявлениивозможнакогдаисчерпанывсесредстванациональнойзащиты.
Вправовомгосударстведолжнобытьэффективноевыражениесоциальногонедовольстваврамкахзакона.К
огдаэтипутизакрыты,тосоциальнаямощьищетинаходитдругиепутивыхода.
Признаниегосударствомприоритетаправизаконностисвоейдеятельностинеявляетсяосновойопределени
яегокакправовогогосударства,еслигражданегосударстванепринимаютинепризнаютглавенствоправизаконо
в.Толькособлюдениезаконов,осознаниегражданамисоциальнойизаконодательнойответственностипередобществомигосударствомможетбытьгарантиейстабильностинациональныхотношений,усиливаетчувствоправовойзащищенностиотмассовогопосягательства.Этонесомненнооченьважнодлянациональныхменьшинств.Витогевобществеформиреутсяатмосферавзаимотерпимости,происходитосознаниеипризнаниеправлюбыхнациональныхменьшинствиегопредставителейназащитусвоейидентичностисоциально-приемлемымисредствами.
Изэтогоисходит,чтопередсубъектамивоспитаниякультурымежнациональногообщениястоитзадачафор
мированияправовойкультуры,преодолениеправововгонигилизма.
Правомероностьвзаимосвязистроительстваправовогогосударстваигражданскогообществаочевидна.Современныеисследователирассматриваютданныекатегорииосновываясьнанаучнойтрадицииидущейот
Д.Локка,Ш.Монтескье,А.Токвиля.Гражданскоеобществоможноопределитькакотделеннуюотгосударствас
труктурусостоящаяизразличныхассоциации,объединениисвободныхлюдей.
Сформированное,развитоегражданскоеобществобезвмешательстваиограничениисостороныгосударств
асоздаетусловиядлясамореализациинации,свободногодействиявсехчленовобществавсференациональныхо
тношении,такимобразомукрепляетестественныеросткиискреннихчувств,доброжелательностивмежнацион
альномобщении.
Важнейшимэлементом,скрепляющимгражданскоеобществоиправовоегосударствовединуюцелостност
ь,являетсязрелаявдуховном,нравственном,политикосоциальномпланеличность.Таккакнетвозможностидатьвсестороннуюхарактеристикутакойличности,имын
еставимтакуюзадачу,мырассмотримболеезначимуюдлявоспитаниякультурымежнациональногообщенияха
рактеристику.Этодолжнабытьличностьобладающаядемократическимтипомсознания,мышленияиповедени
я,которойнечуждылиберальныеценности.Эторасширитспектрмнении;увеличитполевосприятия«чужого»и
самоеглавноеличностьограничиваясвоипотребностейстремитсябытьсоучастником,сотрудничатьвсфереме
жнациональныхотношений.Толерантнаявидеологическом,национальном,религиозномпланеидемократиче
скиориентированнаяличностьберетнасебяответственностьзанаправлениенациональныхвзаимоотношении,за«возвышенность»и«благородства»целей,задуховнонравственнуюосновусвоегоповеденияприобщении.
Насегодняшнийденьоченьактуальнапроблемавоспитаниявысокойкультурымежнациональногообщения
казахстанцев.Иподводяитоги,можноопределитьзадачивоспитаниякультурымежнациональногообщенияследующимобразом:дляуспешногорешениязадачпоформированиюиразвитиюкультурымежнациональногообщениянеобходимонаправитьвсеусилиянастрогийучетнациональныхирегиональн
ыхособенностейвсехэтносов,проживающихвразныхрегионахстраны,наосмыслениереальныхэкономическ
их,духовныхинтересовипотребностейкаждогонародаиихотдельныхгрупп,атакженацеленаправленнуюпро
погандупрактикипоискаконкретныхпутейисредстввоспитательнойработысоответствующихместнымуслов
иямиоснованнаянапередовыхисторическихтрадицияхэтихнародов.Вэтомзаключаетсясоответствиенацион
альногоиобщенациональноговвоспитаниикультурымежнациональногообщениявКазахстане.
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Резюме
Қазіргі заманғы қоғамға тəн заңдылық – ұлтаралық қарым-қатынастар ауқымының өсуі, сондықтан да кез-келген
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Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Социологические и политические науки», №1(49), 2015 г.
көпұлты мемлекеттің тұрақтылығы мен тұтастығын сақтау үшін ұлтаралық қарым-қатынас мəдениетін тəрбиелеудің
маңызы зор. Бұл мақалада ұлттық қарым-қатынас мəдениетін тəрбиелеудің құқықтық негіздері қарастырылады,
өйткені құқықтық жүйе көпұлтты мемлекеттер азаматарының, халықтары мен этностарының өзара қатынасын
реттейтін жетекші механизм болып табылады. Құқықтық жүйенің негізгі функциясы - нəсіліне, тіліне, шығу тегіне,
тұратын орнына, дінге қатысына тəуелсіз халықтар мен этностардың құқықтарын, азаматтардың құқықтары мен
еркіндіктерін қорғау жəне қолдау. Осыған орай автор мақала шеңберінде осы саладағы негізгі мəселелер мен басым
бағыттарды айқындауды ұйғаратын ұлтаралық қарым-қатынас мəдениетін тəрбиелеудің құқықтық негіздерін саясаттану тұрғысынан талдауды жүзеге асыруға тырысты.
Тірек сөздер: этнос, ұлт, көпұлтты мемлекет, қоғам, ұлтаралық қарым-қатынас, құқық, еркіндік, теңдік, саясат,
ізгілік, гуманизм
Summary
Essential regularity of modern society is growth of scales of international communication and therefore education of
culture of international communication is important for preservation of stability and integrity of any multinational state. In this
article legal basics of education of culture of international communication are covered as legal system is the main mechanism
of regulation of relationship of citizens, people, ethnoses of the multinational states. The leading function of legal system is
support and protection of the rights of the people, ethnoses, the rights and freedoms of the citizen irrespective of race, a
nationality, language, an origin, a residence, the relation to religion. In this regard the politological analysis of legal bases of
education of culture of international communication assumes definition of the main problems and the priority directions in this
sphere that the author tries to carry out within this article.
Keywords: ethnos, nation, multinational state, society, international communication, right, freedom, equality, policy,
moral, humanity
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МЕМЛЕКЕТПЕН ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІБАСҚАРУ
ОРГАНДАРЫНЫҢҚАЗАҚСТАННЫҢƏЛЕУМЕТТІКСАЯСИДАМУЫНДАҒЫӨЗАРАƏРЕКЕТТЕСТІГІ
Г.И. Досмағамбетова–
ҚРПрезидентініңжанындағыМемлекеттікбасқаруакадемиясының«Мемлекеттіңсаясистратегиясы»ка
федрасыныңпрофессорм.а,с.ғ.к.,
А.К. Садвокасова– ҚР Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы Орталық Азия
өңіріндегі этносаралық жəне конфессияаралық орталығының жетекшісі, ə.ғ.д.
Мақаладатүпнегізіндежергіліктіөзін-өзібасқаруоргандарыменорталықбилікоргандарыарасындағықатынастаржатқанжергіліктіжерлердегібиліктіұйымдастырудыңүлгілеріталданған.Жергіліктіөзін-өзібасқарудыңмемлекетпен,орталықбилікпенөзарақарымқатынасындағымаңыздысипатынегізделген,олмемлекеттіліктіңтарихынаықпалеткенжəнеəлідеəсеретушіосыфеномен
ніңстратегиялықмəніненкөрінеді.Мемлекеттікөкілеттіктердіңтабыстаупроцесіөкілеттіктердіқайтабөлудіңтəсіліретінд
ежəнемемлекеттікбилікпенжергіліктібилікоргандарыарасындағыбилікөкілеттіктерінорталықсыздандырудыңтиімдітə
сіліретіндеқарастырылды.
Түйінсөздер:жергіліктіөзін-өзібасқару,англосаксондықүлгі,континентальдықүлгі,мемлекеттікфункциялардыңкөшуі,жергіліктіоргандардыңөкілеттіктері

Қоғамныңтұрақтыдамуыныңқажеттішартыжаһандықбасқаруинституттарынқұруболыптабылады.Тұра
қтандырудағышешушітұрақтандырушырөлатқаруғатартылғанфакторжергіліктіөзінөзібасқаруболыптабылады.АтақтыэкономистФ.А.Хайскатапөткендей,«өмірқызметініңсолжəнебірсаласын
ұйымдастыраотырып,бізқоғамныңспонтандықкүшінесүйенуімізкерекжəнемүмкіндігіншемəжбүрлеудіазпайдалануымызкерек».Осындайұстанымсаналыəлеуметтікөздігіненреттелудіңзаманауитехнология
ларын,қоғамдыдемократиялыққағидаттарғасəйкесұйымдастыруғатырысудысипаттайды.Осысаладағышек
теулерəлеуметтікбасқаруобъектісініңқаншалықтымаңызды«субъектіленетініне»,əртүрліəлеуметтіктоптар
дыңмүдделері,қажеттіліктеріменқұндылықтарысаласындаконсенсусқақолжеткізілеме,соғанбайланысты.
Жергіліктіөзін-өзібасқару–
бірлестіктің,еңалдымен,жергіліктіқоғамдастықтың,халықтыбилеудіңбастапқыдеңгейініңұйымдасқанныса
ны.Олқоғамдастықтардыңқатыстықавтономдықдамуынқамтамасызетедіжəнеоғанəрқашаншектеуліаумақтаіскеасырылатынтаңдаулықағидат,қаржыландырукөздерінің
дербесжүйесіжалғасады.
ҚазіргізаманғыҚазақстандағыөзін-өзібасқарудыңəртүрліформаларынадегенқарқындықызығушылық:конституциялыққұрылымменазаматтыққоғамғадұрысұйымдастырылғанжергіліктіөзін-өзібасқаруарқылыжолтабуғаболатынындəлелдепотыр.
18
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Жергіліктіөзінөзібасқаруөзтабиғатындатұрғындарменмемлекеттікқұрылымдарарасындағыбайланыстырушызвеноболып
табыладыжəнеөңірліксаясаттыңтиімдіқұралыболаалады.Жергіліктіөзінөзібасқаруинститутыннығайтуарқылықоғамменмемлекеттіңөзараісқимылыныңшынайытетігінқалыптастыруғаболады.Жергіліктіөзінөзібасқарудыңосымағынададамуымемлекеттің,оныңаумақтықтұтастығыныңнығаюына,əлеуметтіккедергілерменқақтығыстардыңтуындауымүмкіндігініңтөмендеуін
е,жергіліктіерекшеліктергебейімэкономиканыңқалыптасуынажəрдемдесуімүмкін.
Қазіргіуақыттағылымиəдебиеттетүпнегізіндежергіліктіөзінөзібасқару(басқару)органдарыменорталықбилікоргандарыарасындағықатынастаржатқанжергіліктіжерлер
дегібиліктіұйымдастырудыңүлгілерінеғұрлымжиікездеседі.Аталғантəсілгесəйкесжергіліктіөзінөзібасқарудыңтөртүлгісінатауғаболады:англосаксондық,континентальдық,араласжəнекеңестік.
Англосаксондық(классикалық)үлгібірыңғайқұқықтықжүйегеиеелдердебасымтаратылды.Серіктестікүлгідептеатайтынбұлтипқоғамдықтеорияныңидеалдарынажақын.Ол«жер-жерлердесайланатынмуниципальдықоргандарғақамқорлықететінорталықүкіметтіңөкілеттіоргандарыболмауын»болжайды[
2].Англосаксондықтəсілжергіліктіөзінөзібасқарудыеңалдыменбасқаруретінде,яғникөпшілікбиліктіжергіліктідеңгейдежүзегеасыруретіндеқараст
ырады.Заңшығарушыныңкөзқарасыбойынша,орталықүкіметтіңтазатехникалықтұрғыданбарлықəкімшілік
аумақтықбірліктердеөздігіненбасқарудыжүзегеасыраалмайтындықтанғана,жергіліктіоргандаржұмысжаса
йды.Осылайшажергіліктібилікоргандарыжалпыұлттықстандарттарғасəйкесжəнежалпыұлттықбасшылықпентұрғындарғақызметк
өрсететінорталықведомстволардыңөзінше«агенттері»тəріздіқарастырылады.Англосаксондықтипкебилікті
ұйымдастыруқағидаттарыныңсипаттықжинағытəн.Біріншіқағидат–
жергіліктібилікоргандарықызметінің«оңретеуқағидаты»:бұлжердеөкілеттіктеркөлеміолардыңқұқықтарым
енөкілеттіктеріннақтысанамалауарқылыбелгіленеді.Жергіліктібилікоргандарытекзаңдатікелейжазылғанəрекеттердіғанажасауғақұқылы.Бұлреттеуқағидатыөзгеқұқықтықжүйелерібарелдердекейбіртаратылуғ
аиеболды(Дания,Израиль).
Кейбірелдерде«теріс»реттелуқағидатыжүзегеасырылады,оғансəйкесжергіліктіоргандарзаңдатуратыйы
мсалынбағанжəнеқандайдабірөзгеоргандарғабекітілмегенəрекеттердіжүзегеасыруғақұқылы(яғнижергілікт
імаңызыбармəселелердізаңшеңберіндешешудіңжалпықұзыретінеие).Осылайша,1992жылғыЧехияКонстит
уциясының104-бабы2-тармағынасəйкесқауымдастықтардыңөкілдіоргандары(өкілеттіктері)«өзінөзібасқарумəселелерібойыншашешімқабылдайды,себебіоларзаңменжоғарыаумақтықөзінөзібасқаратынбірліккежатқызылмаған».
Екіншіқағидатжергіліктібилікоргандарыныңжүйесіəртүрлітиптердіңұйымдастыруұяларынқамтуынане
гізделген,себебіқалалықжəнеауылдықжерлерүшінөкілеттіктердібөлудіңзаңнамалықтұрғыданеғұрлымнем
есеазғантайнақтыөлшемдерібелгіленген.
Үшіншіқағидаттөментұрғанбилікоргандарыныңжоғарытұрғаннемесежергіліктібиліктіңөкілеттіорганда
рынатікелейбағынуыныңболмауынболжайды,оларөздерінеберілгенөкілеттіктершеңберіндеформальды,авт
ономдықтүрдеəрекететеді.Жергіліктібиліктіңөкілеттіоргандарыныңқұрылымындажұмысістейтінкомиссия
лар(комитеттер),шешімдерқабылдаусаласындаауқымдыөкілеттіктерменқұқықтарғаие.Бұлжержерлердеуəкілеттіорталықүкіметтің,яғнижергіліктіөзін-өзібасқарудыңөкілеттіоргандарынақамқорлықжасайтынлауазымдытұлғалардыңболмауынанкөрінеді.Төртіншіқағидатөкілетті
жергіліктіөзінөзібасқаруоргандарыменқатартікелейхалықкейбірлауазымдыадамдардысайлайалатынынбекітеді.
Англосаксондықелдердежергіліктіоргандардыңқызметінбақылаунегізіненжанамажолменжүзегеасыры
лады:орталықминистрліктерарқылы,сондай-ақсотарқылы–
бұлбесіншіқағидаттыңнегізі.Классикалықмуниципальдықнысандардыңотаны–
Ұлыбританиядажергіліктіөзін-өзібасқаруоргандарыныңқұзыретіпарламенттеншығадыжəнеоларпарламенттіңкреатуралары(қолшоқпарлар,сыпайыеріктіор
ындаушылар)болыптабыладыдегенфактдаусызболыпесептеледі.
Англосаксондықүлгіденжержердегібиліктіұйымдастырудыңконтинентальдықүлгісібарыншаерекше.КлассикалықүлгісіФранцияболы
птабылатынжергіліктіөзінөзібасқарудыңконтинентальдықтипімемлекеттіктеорияғатағыжақын.Оныңнегізінде-өзінөзібасқарудыңəкімшілікқамқорлығы,жер19
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жерлердеорталықүкіметтіңагенттерініңболуыжатыр.ОлтекқанаконтинентальдықЕуропаелдеріндеғанаеме
с,соныменқатарЛатынАмерикасы,ТаяуШығысжəнефранкотілдесАфрикададақолданысынтапты.Жұмысіст
еуқұзыреттеріменшарттарынанықтаукезіндеөзінөзібасқарудыңбұлтипіорталықбилікактілерінің«жасанды»құрылғанқұрылымдарыменорталықбиліктертан
ыған«табиғи»қалыптасқанқұрылымдар(қауымдастықтар)арасындағыерекшеліктергенегізделген,былайшаайтқанда«табиғиқұқықтық»доктринасынаншығады.
Қарастырылғанүлгілерменқатар,осыүлгілердіңəрқайсысыныңсипаттарынсолжəнебірдеңгейдеиеленген
жəнежекеайрықшасипаттарыбаржержерлердегібиліктіұйымдастырудыңнұсқаларыбар.ОсындайүлгілергеГерманиядағы,Австриядағы,кейбірсо
циалистікжəнедамығанелдердегіжергіліктіөзінөзібасқарудыжатқызуғаболады.Араласүлгілергетəнсипатолтөменгіаумақтықдеңгейдегіжеткіліктіавтономдықжергіліктіөзінөзібасқарудыңнеғұрлымжоғарымемлекеттікбасқаруменүйлесімділігідепсанауғаболады.
Жоғарыдасанамаланғандардыңбарлығынанқағидаттытүрдеайрықшаболатыныжержердегібиліктіұйымдастырудың«кеңестік»үлгісі,олеңалдымен,КеңесОдағыүшінжəне«əлемдіксоциализм
жүйесінің»басқадаелдеріүшінтəнболды.Қазіргіуақыттаолтекөздерінсоциалистікдепесептептейтінкейбірелдерде(
Въетнам,Қытай,ҚХДР,Куба)ғанасолжəнебірдеңгейдесақталуда.Кеңестікүлгініңжекелегенсипаттарыкейбі
рТМДелдеріндедебайқалуда.Бұл–
өкілдіоргандардыңтөменненжоғарығадейінгібірыңғайбилігі,өкілдіжəнеатқарушаоргандардыңқатаңорталы
қтандырылғанжүйесі,оныңбарлықзвеноларыныңиерархиялыққосабағынушылығы.Практикадакеңестікүлг
ініңнегізіндебиліктердібөлуқағидатынқұптамау,тиістіаумақтағыөкілідіоргандардың(кеңестердің)толықби
лігіндекоративтікжариялаужатыр.
Кеңестертеориялықтұрғыдатолықбиліккеиеоргандарболыпесептелгенімен,шынайыбилікəкімші-лікаумақтықбөліністіңəртүрлідеңгейлеріндегіжұмысістегенжəнебарлықмаңыздышешімдердіқабылдағанпарт
иялықұйымдардаболды.ҚазіргіуақыттаШығысЕуропаелдерікеңестікүлгіденбіржолабастартып,құқықтықж
үйелергеедəуіржақындығынескереотырып,жергіліктіөзінөзібасқарудыңконтинентальдықүлгісінбасшылыққаалды.
Орталықпенжергіліктіөзін-өзібасқарудыңарасындағыөзарақарымқатынастардыңүлгілерінталдайкеле,өзарақарымқатынастыңүшүлгісіанықталады.Муниципальдықбиліктіңқатыстықүлгісінденақтыайқындалғанқұқықтар
менміндеттершеңберіндегітəуелсіздікұсынылады,бұлреттемемлекеттіңрөліжоққашығарылмайды.Орталы
қпенжергіліктіөзін-өзібасқаруарасындағыреттеушізаңболыптабылады.Тиісінше,мемлекеттарапынанбақылаузаңменрегламенттеледі.
Агенттіктіңүлгісіндемуниципалитеттерорталықтыңсаясатынжүргізетінагенттіктерретіндемүддесінбілд
іреді.Бұлреттеорталықпенжергіліктібилікарасындағыөзарақарым-қатынастарзаңнамадаегжейтегжейліжазылады.Бюджеттікқамтамасызетусубсидияларменжергіліктіемесқаржыландырукөздеріненжүзегеасырылады,алжергіліктісалықтар,негізінененгізілмейді.
Өзараіс-қимылдарүлгісіндеорталықжəнежергіліктібилікоргандарыныңісқимылдарысаласынанықтауқиынғасоғады,себебіоларкүрделіқарымқатынастаржүйесіндежатыр.Проблемабарлықдеңгейдегібилікөкілдеріндискуссияларпроцесінетартуарқыл
ышешілмек.Бірлескенқызметпеншешімдерқабылдауғаерекшеназараударылады,тиісіншеорталықжəнежер
гіліктібилікарасындажауапкершіліктібірыңғайбөлужоқ.Қарастырылыпотырғантұжырымдарменүлгілер,ме
млекеттікжəнеөзінөзібасқарушылықбастамалардыңбірыңғайөрістібиліктіңжазығындажатқанытуралы,өзгерістербасқарудыо
рталықсыздандыруменолардыңтиімділігінарттырумүдделерінесəйкесболыпжатқанынкуəландырады.Ерек
шеліктер,бастыжағдайда,аталғанмақсаттардыіскеасыруқұралдарынтаңдаудантұрады.Көпшілікбиліктіңси
патымендеңгейлерінекөңілқойылмайды.
Жергіліктіөзін-өзібасқарудыңмемлекетпенжəнеорталықпенөзарақарымқатынасындағымаңыздысипатыболыпосыфеноменніңмемлекеттіліктіңтарихындаатқарғанжəнежалғасыпо
тырғанрөлістратегиялықмаңызыболыптабылады.Осылайша,соңғысыныңпайдаболуыменқоғамөміріндегіжергіліктіөзінөзібасқарудыңбастапқыжəнеқарапайымнысандарыныңрөліөзгерді:мемлекеттерменоныңсоңынанергенбил
ікөкілеттіктерініңшоғырлануыменжоғарысаясибилікоргандарындажергіліктіөзінөзібасқаруөзініңдербестігіненайырылып,өзқұзыретініңмаңыздыкөлемінжоғалтты.
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Алайдамемлекеттіңорталықаппаратындағыөкілеттіктердіңшоғырлануы,жалпыалғанда,бұл–
биліктіорталықтандыру,əдеттеолқоғамменөзарақарымқатынастардажəнехалықтыбағынбауғамəжбүрлеген,олардыңмүдделеріменүйлеспейтіншешімдерқабылда
удағыүйлесімділіктібұзуғаəкепсоқтырады.Осылайшаəрекеттергеəкелгендағдарысжергіліктібилікөкілеттік
терінұлғайтутуралымəселенімемлекеттікбиліктіңкүнтəртібінеқояды.Өкілеттіктердіқайтабөлунəтижесінде
мемлекеттіңбұзылупроцесінедəуірұстаптұрдыжəнедағдарыстаншығуғаықпалетті,осыданкейінорталықбил
ікөкілеттіктердішоғырландырупрактикасынақайтасоқты.Мемлекетпенқоғаммүдделеріүйлесімділіктапқан
жағдайдағанаөкілеттіктердіорталықтандырупроцесітоқтапқалатын,жергіліктіөзін-өзібасқарудыңдамығанжүйесімемлекетке«сиқырлышеңбербойынша»мығымжолдықайталауғажолбермеді.
Мемлекетқұрылысыныңзаманауипрактикасындакөпшілікбиліксубъектілеріарасындаөкілеттіктердіқайтабөлуменорталықбилікпенжергіліктібилікоргандарыарасындағыбилікөкілеттіктерінорталықсыздан
дырудыңтиімдінысаныретіндежергіліктібилікоргандарыныңмемлекеттікөкілеттіктердітабыстауыпайдаланылады.Зерттеушілердіңпікірібойыншасолжəнебірмемлекеттікөкілеттіктердіңжергілі
ктіоргандарғаберілуібірқатармаңыздыроблемалардыболдырмауғамүмкіндікбереді,олардышешу–
орталықдеңгейдегібиліктіартықконцентрациялаудыболдырмаумүмкіндігіне,орталықүкіметтібарыншажер
гіліктіістерменжүктемеуге;тұрғындардыңбилікөкілеттіктерінжүзегеасыруға,саясипроцескеқатысуынқамтамасызетуге;мемлекеттіңазаматтыққоғамменжақындасуынажəрдемдеседі.
Шындығында,тиістімуниципальдықбірліктердеістердіңжағдайыменжақсытанысжергіліктіөзінөзібасқаруоргандарыорталықүкіметкеқарағанда,локальдықмəселелердіжиінеғұрлымтиімдіжəнежеделшеш
угеқабілетті.Аталғанжағдайтабыстаунегіздерініңбіріболыптабылатынсубсидиарлыққағидатындаөзініңсипатынтапты[1].Аталғанқағидатқасəйкесбасқарудыңтөменгідеңгейлеріндешешугеболатынмəсел
елердібасқарудыңнеғұрлымжоғарыдеңгейінеберудіңқажетіжоқ.БұлқағидатЕуропа-лықжергіліктіөзінөзібасқарухартиясының4-бабындабекітілген[2].
«Пайдаменқажеттілік»мемлекеттікөкілеттіктерінжергіліктіөзінөзібасқаруоргандарынажүктеудікөптегенмемлекеттердіңзаңшығарушыларысаналытұрғыдақабылдады.Жа
лпыалғандааталғанқағидатЖергіліктіөзінөзібасқарутуралыЕуропалықхартиядабекітілді,мұнда«жергіліктіөзінөзібасқаруоргандарызаңменбелгіленгеншектердеөздерініңқұзыреттеріненалыныптасталмағаннемесеөзгеб
илікорганынаберілмегенкезкелгенмəселебойыншаөздерініңбастамаларынжүзегеасырудаеркінəрекеттергеие»екеніайтылады(42бап).
Зерттеуəдебиетіндеатапөтілгендей,«жергіліктіөзінөзібасқаруоргандарыжүзегеасыратынфункцияларменөкілеттіктердіңекісанатынбөліпажыратқанжөн:жергіліктімаңызыбаржекеістердішешубойынша,яғниаталғанқауымдастықтыңөмірлікқызметіментікелейба
йланыстыжəнеоныңбасқа-рушылықжəнеқаржылықмүмкіндіктерінелайықістер;орталықтандырылғанмемлекеттікбасқаруғатəнфункцияларменөкілеттіктер(сондықтан,барлықаумақтабірк
елкі)».
Осыжағдайдамемлекеттікөкілеттіктердіжергіліктіөзінөзібасқаруоргандарынатабыстаудыңмүмкіндігіменмақсатқасайекендігімəселесікүдіктуғызбайдыжəненегіз
гіболыптабылмайды.Мемле-кеттікөкілеттіктердіжергіліктіөзінөзібасқаруоргандарынатабыстаурəсімінеқойылатынталаптардыңмаңыздысипаттарытуралымəселенеғұрл
ыммаңыздыболыптабылады.
Осылайша,мемлекетпенжергіліктіөзін-өзібасқаруоргандарыныңөзарақарымқатынастарыжүйесіндеоларғажекелегенмемлекеттікөкілеттіктердіңжүктелуіменжергіліктіөзінөзібасқарудыңқұзыретінайқындау,материалдықжəенеқаржылықбазанықалыптастырумаңыздыорыналады.
Жергіліктіөзінөзібасқаруоргандарынаөкілеттіктерберутəртібіəртүрліелдердебірыңғайемес.Қазіргіəлемніңкөптегенмемле
кеттерініңзаңнамасыжергіліктіоргандардыңөкілеттіктерінміндеттіжəнефакультативтік(еркін)депбөледі.Мі
ндеттіөкілеттіктердіңқатарынаəдеттежалпымемлекеттікмəнібар,жергіліктіқоғамдастықтарүшінөмірлікмаң
ызыбармəселелеркіреді:қоғамдықтəртіппенқауіпсіздіктіқолдау,мектепкедейінгі,бастауыш,алкейдетұрғын
дардыңортабілімінұйымдастыру,аумақтықжоспарлау,жерпайдаланудыбасқару,өрткеқарсықорғау,суменж
абдықтау,кəріз,ағындысуларлықсымасы,коммуналдыққалдықтардыкəдегежарату,қоршағанортаныңластануынбақылау,денсаулықсақтау,сан
итарлықмекемелердіпайдалану,халықтыэлектрмен,газбенжəнежылуменқамтамасызету,көшелердіжарықт
андыружəнежинау,көшеқозғалысынреттеу,жолдарды,коммуналдықзираттардыұстау,салттыққызметтерді
ұйымдастыру,саудаменнарықтыдамытужəнес.с.
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Мемлекетəдеттеосындайқызметтердіңеңазстандарттарынбелгілейді,олардыңорындалуынқадағалайды,осылайшажергіліктібиліктердіңəрекеттерітиімсізнемесеолардыңəрекетсіздігіжағдайындахалықтыб
елгілібірқорғауғакепілдікбереді.Жергіліктіоргандарөздерініңміндеттіфункцияларынорындамағанкездеола
рғақатыстымынадайшараларқолданылуымүмкін:жергіліктібиліктерденсондайорындамауларүшінзалалөн
дірілуімүмкін;оларүкіметтіксубсидияларданайырылуымүмкін;сəйкесфункциялардыжоғарытұрғандеңгейд
егібиліктержергіліктіорганесебіненжүзегеасыруымүмкін;кейбіржағдайлардыжергіліктікеңестаратылуымү
мкінжəнет.б.
Факультативтікөкілеттіктердіжергіліктіоргандарөзқалауыбойыншаіскеасырады,қаржылықмүмкіндікте
рінеқарай,əдеттеəлеуметтікжəнемəденисаламенбайлжəнебасқалары.Факультативтікқызметтердіңстандарт
тарын,əдетте,үстіңгіжақбелгілемейді,тікелейжер-жердеəзірленеді.ЖергіліктіөзінөзібасқарудызерттеушіА.Черкасов«бірқатарелдердекөрсетілгенөкілеттіктердіңкейбіреулеріміндеттіфункцияларғажатқызылуымүмкінжəнекерісіншеміндеттіфункцияларретіндесанамаланғанжекелегенфункцияларфакультативтікфункциялардыңқатарынаенгізілуімүмкін»депатапөтеді[3].
Мəселен,Латвиядаөзінөзібасқаруфункцияларынекіүлкентопқабөлугеболады:міндеттіжəнееркін.Міндеттіфункциялардыңүштүрі
нажыратуғаболады:-тұрақтыфункциясы,олбірғанаөзінөзібасқарутуралызаңғанегізделеді,осыфункцияныңөзінөзібасқаруүшінорындалуынажауапбередіжəнеаталғанфункцияныөзінөзібасқарубюджетіқаржыландырады;берілетінфункцияларуақытында.Роформаөткізілуікезеңінде(мысалы,жер),қандайдабірфункциялардыорын
даудабелгілібіруақытқажеттілігібар.Берілгенфункцияларуақытшабасқазаңдарменбелгіленеді,бұлфункция
ларғаөзін-өзібасқарудыңөзіжауапбереді.Оларнеөзінөзібасқарубюджетіненқаржыландырылады,незаңдақаржы-ландырукөзікөрсетіледі;Ереженіқабылдағансоң,МинистрлерКабинетібереалатынбірреттіктапсыр-малар.Мұндайжағдайдаөзінөзібасқаруаталғанфункциялардыңорындалуынажауапбереді,бірақМинистрлерКабинетіқаржыландырадын
емесемəмілегекеледі,МинистрлерКабинетіменөзін-өзібасқа-рудыңарасындакелісімтабылады[4].
Функциялардыңкелесібіртобы–еркінфункциялар,Латвиядаолардыңүштүрібар.Біріншітүрі–
бұлөзініңемес,басқаөзін-өзібасқарудыңфункциясы.Мысалы,өзінөзібасқаруаумағындаортамектепжоқ.Білімберуфункциясыекіөзінөзібасқаруфункциясынажүктелген,себебіолардыңаумағындаортамектепкебаруытиісбалалартұрады.Алайд
а,өзінөзібасқаруаумағыныңбіріндемектепболмаса,албілімберугеақшабарболса,олаумағындамектебібарөзінөзібасқаруменөзінөзібасқаруаумағындатұратынбалалардыоқытутуралышартжасасуытиіс.Бұлфункцияларғаосыфункцияларғ
азаңбойыншажауапберугеміндетті,яғнитөлейтінсолбірөзін-өзібасқаружауапбереді[5].
Заңбойынша,өзін-өзібасқарумемлекеттікбасқаруоргандарыныңжекелегенфункцияларынорындауғақұқығыбар–бұлеркінфункциялардыңекіншітүрі.Аталғанөкілеттіктердііскеасыруүшінөзінөзібасқаруменжəнежекелегенмемлекеттікорганныңарасындашартжасауқажет.Бұлфункцияғамемлекеттікбасқаруорганыжауапбереді[6].
Еркінфункциялардыңүшіншітүрі–
еркінбастамалар,«яғнисаясипартияларменбірлестіктербелгілібіраумақтардыңтұрғындарынсайлауалдында
орындауғауəдебергеністер:қандайдабірденесалу,түзету,жөндеу».Осыфункцияныіскеасыруүшіннегізболы
пбелгілібіркеңестіңшешімітабыладыжəнеқаржыландыруғажауапты–өзбюджетіненқаражатбөлугетиісөзінөзібасқаруболыптабылады.Бірақ,практикада,өкінішкеорай,бұлфункциясирекжəнеқиындықпеніскеасырыл
ады,себебі,бюджетте,əдетте,еркінбастамаларүшінақшақалмайды[7].
Бірқатарелдердіңконституциялықзаңнамасыжергіліктіоргандардың«табысталған(тапсырылған)»жəне«
жеке»депаталатынөкілеттіктердіанықтады.РесейзерттеушісіА.В.Глуховтыңпкірінше,«муниципальдыбилі
ктің«жеке»өкілеттіктеріде,жəнежоғарыдан«табысталған»мемлекеттікөкілеттіктеросыөкілеттіктердібелгілейтін(табыстайтын)мемлекеттікбилікпеноныңоргандарыныңжекелегенқұқықт
ықактілеріндезаңнамалықтұрғыдабаяндалуытиіс»[8].Мысалы,Финляндиядажергіліктіөзінөзібасқаруоргандарыүшінзаңменбелгіленгенөкілеттіктерміндеттіболыптабылады,одансоңғыларыныңбаст
артуынақұқығыжоқ,себебіосыөкілеттіктерарқылыхалықтыңөмірлікмаңыздықажеттіліктеріқанағаттандыр
ылады.
ГерманиядажəнеФинляндияда,мысалыжергіліктіөзінөзібасқаруфункциясыүштопқабөлінеді:еркін,міндеттіжəнетапсырылған.Үшіншітопқатікелейжергіліктібол
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ыпесептелмейтінжəнеықпалетудіңтабысталғансаласынқұрайтынмəселелержатады.Қауымғақандайдабірме
млекеттікміндеттердіжүктеуəрбірнақтыжағдайдажердіңзаңнамалықактісібойыншажүзегеасырылады,оны
менміндеттітүрдеқажеттіқаржымəселелеріреттелуітиіс.ҚазіргіуақыттаГерманиядаміндеттіжəнетапсырылғ
аністержергіліктіоргандаратқаратыністердіңжалпыкөлемінің8090%құрайтыныкөрсеткішболыптабылады.КейбірмемлекеттердіңКонституциялыққұқығыжергіліктіорганд
ардыңорталықпеннемесефедерациясубъектілеріменбірлескенқұзыретінкөздейді.Мысалы,Голландиязаңна
масынасəйкесмуниципалитеттердіңміндеттеріавтономдықтүрде,сондайақ«бірлесіпбилікету»жүйесінесəйкесорындалуымүмкін.Мексикада,сондайақБразилияныңкейбірштаттарында,муниципалитеттербірқатармəселелербойынша(ауызсу,көлік,саябақтар
)федерациясубъектілеріменбірлескенқұзыреткеие.
Қазіргіəлемніңкөптегенелдеріүшінортақүрдісжекекоммуналдықістердіқысқартуменміндеттіжəнетапсы
рылғанфункциялардыкеңейтугенегізделеді.Мұндайжағдайжергіліктіоргандардыңмемлекеттікмеханизмгеұлғайыпбірігуін,олардыңжалпымемлекеттікмаңызыбарміндеттердішешугебейімделуінбілдіреді.
Шетелдердетабыстаурəсімінеқаржы-материалдықсүйемелдеуді,бақылауды,жергіліктібилікоргандарынамемлекеттікөкілеттіктердіңіскеасырылуыүшінжауапкершіліктірегламенттейтінедəуірқатаңталапта
рқойылады.Расында,жергіліктіөзінөзібасқаруоргандарыныңмемлекетжүктегенөкілеттіктердіорындауыбіразшығыстарменбайланысты.Осыла
йша,қаржыдербестігінеқауіптөнуі,қатыстық«коммуналдықавтономия»бұзылуымүмкін,бұлжеке,берілгенфункциялардыорындаумүмкінеместігінеəкепсоқтыра
ды.Деректерменбасқадақолайсызсалдарлардыболдырмауүшіншетмемлекеттердіңзаңнамасында,халықаралыққұқықтықактілердежергіліктіөзін-өзібасқаруоргандарынамемлекеттікбилікөкілеттіктерінтабыстаурəсімінміндеттісүйемелдеутуралыереже,қажетті,соныменқатарқаржылық,мат
ериалдықресурстардыңберілуіменбекітіледі.
Жоғарыдабаяндалғанныңнегізінде,мемлекеттікөкілеттіктердіжергіліктібилікоргандарынаберурəсіміне
қойылатынмынайталаптардыанықтауғаболады:
1) берусубсидиарлыққағидатынасəйкесжүргізіледі;
2) жекелегенмемлекеттікөкілеттіктердіберумүмкінболатынқосымшакелісімдердіжəне(немесе)шарттар
дыжасайотырып,арнайызаңнамалықактініңнегізіндежүзегеасырылады;
3) рəсіммемлекеттарапынанжергіліктібилікоргандарынақажеттіматериалдық,қаржылық,ақпараттықресурстардыберуменсүйемелденеді;
4) берілгенөкілеттіктермемлекеттікқұқықтықтабиғатынсақтапқалады,бұлретте,мемлекеттікбилікоргандарыберілгенөкілеттіктердіорындауды,
сондайақберілгенқаражатпенресурстардыпайдаланудыдабақылайды,іскеасырылуыбойыншанұсқаулар(императи
втіккеңестер)беруқұқығынсақтайды;
5) жергіліктіоргандардыңберілгенқаржылық,материалдықжəнеөзгедересурстаршегіндетабысталғанмемлекеттікөкілеттіктердіорындамағанынемесетиісіншеорындамағаныүшінмемлекеталдындағыжауап
кершілігібелгіленеді.
Табыстауқағидатынқолданузерттеушілертарапынанəртүрлібағаларғаие.Зерттеушілердіңбірбөлігі,оңқұ
былысретінде,биліктіңорталықдеңгейдеорталықсыздануын,орталықүкіметтіңжергіліктіістерденбосауынж
əнемемлекеттіңазаматтыққоғамменжақындасуынатапөтеді.Басқалары,көптегенелдерүшінортақжекекомм
уналдықістердіңқысқаруыменқоғамдықміндеттерқұрылымындағымемлекеттікөкілеттіктер(міндеттіжəнетапсырылғаністер)үлесініңөсуүрдісінатайотырып,жергіліктіөзінөзібасқарудытікелейбірыңғаймемлекеттікбасқаруғақосутуралыайтады.
Ғылымиəдебиеттеорталықжəнежергіліктібилікоргандарыныңөзарақарымқатынастарынталдауғаəртүрлітəсілдерорыналыпотырғанынақарамастан,жергіліктіөзінөзібасқарудыңүстіненорталықтыңтиімдібақылауқажеттілігітуралыкөзқарасбар.Мұндайқажеттілік,атапайт
қанда«жергіліктібиліктержүзегеасыратынкөптегенфункциялар,өзмəнібойынша,жалпыұлттықсипатқаиежə
несондықтандаолардыіскеасырудыңеңазстандарттарынмейліншеқолдауқажеттілігіне»негізделеді[9].Мем
лекеттікбақылаунəтижесінде,олбұлретте«мемлекеттемемлекетболмай,керісіншеөзміндеттерінжалпымемл
е-кеттікзаңдаршеңберіндешешетін»жергіліктіөзінөзібасқарудыңдамуынакепілдікберугетартылды.[10].ГерманияғалымыФ.Л.Кнеймайербилікқұрылымының
бірыңғайлығыкөзқарасыбойынша,қадаға-лаудықауымдарғакепілдендірілгенқұқықтарғатабиғиқарамақарсылықретіндеқарағанжөндепатапөтеді.Бұлреттеаталғанбақылауеңалдыменкоммуналарəрекеттерініңза
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ңдылығынқамтамасызетугебағытталған«олардыңөзінөзібасқаруғақұқығынтүзеуретінде»жəне«коммуналардыңерекшемүдделерінебайланыстымемлекеттіктұтастықмүдделерініңкепілдікетуі»болады[10,118б.].
Жергіліктіөзін-өзібасқарутуралыЕуропалықхартияның8-бабы2-тармағында«жергіліктіөзінөзібасқаруоргандарыныңқызметінкезкелгенəкімшілікбақылаудың,əдетте,заңдылықпенконституциялыққа
ғидаттардысақтаумақсатыболуытиіс»депатапөтіледі.Соныменқатаролардыпайдаланужергіліктіөзінөзібасқаруоргандарынатабысталғанміндеттертуралысөзболғанжағдайда«əкімшілікбақылаужоғарыдеңгейдегібилікоргандарыжүзегеасыратынбірізділіктібақылаудыдаөзміндетінеалуытиіс»[10].
Жергіліктібилікқызметінқадағалаудыжүзегеасырудажержердегімемлекеттікəкімшіліктіңөкілдерімаңыздырөлатқарады,сондайақжергіліктіоргандардыңүстіненəкімшілікқадағалаудыорталықүкімет,əдеттебірнемесебірнешеминистрлер
жүзегеасырады.
Жергіліктіоргандардыңқызметінорталықбиліктіңəкімшілікбақылауы,еңалдыменолардыңкейбірактілер
дібекітужəнесоңғыларыныңжекелегенəрекеттерінмақұлдау,жергіліктіөзін-өзібасқарудыңлауазымдыадамдарынауыстыруқұқығынанкөрінеді.Жергіліктібилікоргандарыдербесшешімдерқабылдауғақұқығыболмайтынмəселелерқатарына,əдеттеолардыңқаржылықактілері,муниципальдықмүлікпенжасалатынмəмілелеріжəнесолсияқтыларжатады.Ұлыбританияда,мысалы,орталықбиліктердіңбекітуіне
жергіліктінормативтікактлердіңжобалары,капиталдықсалымдардыңжоспарлары,елдімекендердіңқұрылыстары,жеручаскелерінсатыпалут.б.жатады.Жекелегенмемлекеттерде(Ұлыбританияда,Сканд
инавияелдерінде)жергіліктіоргандарқызметтерініңбелгілібірсалаларынбақылаужəнебіріншікезектеқаржы
лықсаласынбақылаудымуниципалиттердіңлауазымдыадамдарыныңқаржылық-бюджеттікжəнекейбірөзгедеөкілеттіктердідұрысорындамағаныүшінжауапкершілігітуралымəселеніалғатартуқұқы
ғынаиеарнайыбақылаушылар(омбудсмендер)жүзегеасырады.
Əлбетте,ҚазақстанРеспубликасындажергіліктіөзін-өзібасқарудыңжекеүлгісінжасаубіздіңеліміздіңөзінетəнерекшеліктеріненегізделеотырып,жүзегеасырылуытиіс.
2012жылықабылданған«ҚРжергіліктіөзінөзібасқарудыдамытутұжырымдамасына»сəйкесҚазақстанполяктардыңтəжірибесіннегізгеалады[11].Аталғ
антаңдаудынегіздейотырып,сарапшылардыңбасымкөпшілігініңпікірібойыншаполяктардыңжергіліктіөзінөзібасқаруреформасынеғұрлымтабыстыреформаларыныңбіріболыптабылады.Реформаныңмəнімемлекетті
орталықсыздандыру,яғнибилікпенқаражатты,сондай-ақжауапкершіліктіорталықсыздандыруболды–
адамдарөздамуыныңбасымдықтарынөздеріанықтауғажəнеөздерініңшамасыкелетінпроблемалардышешуг
емүмкіндікалды.Өзінөзібасқарумемлекеттікэлиталарүшіншынайыдемократиямектебіболыптабылды.Өзінөзібасқарудықұруэкономикалықжəнеəлеуметтікдамудыңтүрткісіболды–
тоқсаныншыжылдарыалдағыонжылдыққақарағандасуқұбырларыменкəрізжелісіонесекөпсалынды.
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Резюме
В статье проанализированы модели организации власти на местах, в основе которых лежат отношения между
органами местного самоуправления и органами центральной власти. Обоснована важная черта местного самоуправления в его взаимоотношениях с государством, центральной властью, которое выражается в стратегическом значе24
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нии этого феномена, сыгравшего и продолжающего играть в истории государственности. Рассмотрен процесс
делегирования государственных полномочий как способ перераспределения полномочий и эффективная форма
децентрализации властных полномочий между центральной властью и местными органами власти.
Ключевые слова: местное самоуправление, англосаксонская модель, континентальная модель, делегирование
государственных функций, полномочия местных органов
Summary
The article analyzes models of local government organization which based on relationship between local government and
center. Important feature of the local governance on its relationship with center is strategic importance of this phenomenon
which played and continues to play significant role in the history of the state. The process of delegation of state authorities as a
means of redistribution and effective form of decentralization between the central and local government is considered.
Keywords: local governance, Anglo-Saxon model, continental model, redistribution of government functions, local
government authorities
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ƏЛЕУМЕТТІКСАЯСАТТЫҢДАМУЫМЕНКЕМЕЛДЕНУӨЛШЕМДЕРІ–
ƏЛЕУМЕТТІКМЕМЛЕКЕТ
Р.Б.Əбсаттаров– АбайатындағыҚазҰПУ-ніңсаясаттанужəнеəлеуметтікфилософиялықпəндеркафедасыныңмеңгерушісі,ҚРҰлттықҒылымакадемиясыныңкорресподентмүшесі,филос.ғ.д.,проф.
Мақаладаəлеуметтіксаясиəдебиеттеəлідежетезерттелмегенəлеуметтіксаясаттыңдамуыменкемелденуөлшемдеріқарастырылады.Мақалада
əлеуметтіксаясаттыңдамуөлшеміретіндеəлеуметтікмемлекеттереңірекқарастырылған.Соныменқатарпікірталастудыр
атын,аззерттелгенмəселелергедекөңілбөлінген.
Тірексөздер:саясат,əлеуметтікөмір,əлеуметтікмемлекет,өлшем,даму,əлеуметтікинститут,құқық,заң,əлеуметтіктех
нология,Конституция

Еңбіріншімынанықадапайтукерек.Əлеуметтікмемлекетдегенімізəлеуметтіксаясатпенелдіңəлеуметтікп
рогресініңжетілуіменкемелденуінің,дамуыныңкөрсеткішіөлшеміболыптабылады.Алəлеуметтіксаясаттерм
инікейінгікезеңдердеғанапайдаболуынақарамастан,мемлекеттіңерекшерөліменқоғамменқарымқатынасыжөніндемəселелережелденақойшылдардыңпайымдауларыныңнегізіболыпкелді.Тіптіежелгікезеңдердетүрліғалымдардыңмемлекетті
ңміндетіөздерініңазаматтарынақамқорлықжасауғатиістідегенпайымдауларыболыпкелді.Ежелгігрекғұлам
асыПлатонкезкелгенбилікжүйесібилікеткендеөзініңқоластындағылардыңигілігінойлайдыдегендейтұжыр
ымтүйіндеген.АлАристотельболса,мемлекеттекадамдардыңөмірсүруіүшінғанаемес,адамдардыңбақыттыө
мірсүруіүшінқұрылады,демекмемлекетбүтіндейалғандакөмеккөрсетуүшінқалыптасатынодақдепкөрсетке
н.
ЖаңазаманойшылдарыТ.Гобсс,И.Кант,Г.Гегельжəнебасқаларыдамемлекеттіңөзазаматтарыалдындағы
міндеттерітуралымəселелердіқарастырғандаəділеттіліктіешқандайдаутуғызбайтынəлеуметтікжəнеізгілікті
құндылықдепесептеген.
Көптегензерттеушілермынандайпікірдіұстанған:егерадамдардыңбірлесіпөмірсүруізаңдыболсындесек,
ондаоларбіріншіден,құқықсипатынмойындауытиіс;екіншіден,құқықдегенімізəділеттіліктіңөлшеміболуыт
иіс;үшіншіден,əділеттіқұқыққоғамдықтəртіппенқорғалуытиіс–
демекмұныңөзіəділеттімемлекеттіңсипатынаиеболады.
Əлеуметтіксаясаттыкейінгізерттеушілерменпайымдаушылармемлекетпенқоғамныңөзіндікқызметізаманынасəйкесболғандағанаəлеуметтікмемлекеттіңнегізіқаланадыдегендейпікірдібілдіреді.Мұныңалғы
шарттарыХІХғасырдағанатуындайбастаған.ОсыкезеңдебірқатарЕуропаелдеріндеқамсыздандыруинститут
тарыпайдаболды.ОныңалғашқынұсқаларыГерманияныБисмаркбилегенкезеңдеқолданылабастады.Ауырға
нжағдайдаміндеттіқамсыздандыружүйесіжөніндебірқатарзаңдар(1883ж.)қабылданды,өндірістеқолайсызж
ағдайғаұшырағандарғабайланыстызаң(1884ж.),сондайақмүгедектерменқарттыққабайланыстызаң(1889ж.)қабылданды.Кейінненмұндайзаңдарөзгеелдердедеқаб
ылданғанболатын.
«Əлеуметтікмемлекет»дегенұғымныңөзінғылымиайналымғаХІХғасырдыңсоңындабелгілінемісғалым
ыЛюдвигфонШтайненгізді.Олəлеуметтікмемлекетелдіңбарлықазаматтарынэкономикалықжəнеқоғамдықп
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рогресскеұмтылуғажетелеугеміндеттідейді.Бұлақырсоңындабаршаныңдамуыныңбастышартыболыптабыладыжəнеосымағынадаəлеуметтікмем
лекеттуралысөзқозғауғаболадыдегендейтұжырымтүйдіол.МұнанкейінХХғасырдағыасакөрнектісаясаткер,
социалдемократтардыңкөсеміВиллиБрандтəлеуметтікмемлекеттуралымынандайтұжырымжасады:«Қоғамбарлық
азаматтардыңжақсыөмірсүругедегенұмтылысынқалайдатолыққанағаттандыраалатынболса,ондамұныəлеуметтік
мемлекетдепайтуғаболады.Əлеуметтікмемлекетдегенімізадамдардыңар-ожданынқорғаудыңинституттықкепілі».«Əлеуметтікмемлекет»термині1949жылыФРГКонституциясындазаңдытүрдебекіт
ілгенненкейінкеңінентаралды.
Əлеуметтікқұқықтықмемлекетдегенімізөзініңқызметіндеəлеуметтікталаптыұстанатынмемлекет[1].Бұныңөзібарлықаз
аматтардыңжақсыөмірсүрудеңгейінқамтамасызетугебағытталып,қоғамныңбарлықəлеуметтіктоптарының
негізгіөмірсүруқажеттіліктерінқанағаттандыруғасаяды.Нақосыұстанымəлеуметтікмемлекеттұжырымдама
сыныңнегізіболыптабылды.Əлеуметтікмемлекеттіңбастырөліəлеуметтіккепілдіктібарыншақамтамасызету
үшінжəнеəлеуметтіксаясаттыдамытып,жетілдіруүшінжағдайжасауболмақ.
Соңғыжылдарыəлеуметтіксаясатұғымыəлеуметтікмемлекеттуралытұжырымдартұрғысындазерттелді.
Өйткенімұндаймемлекеттүрлерініңидеологиялықнегізініңөзараайырмашылығыболады.Өйткеніəлеуметтік
саясатқоғамдықойдыңəртүрлімектептерөкілдерініңтүсінігіндежəнеəлеуметтіксаясаттəжірибесіндетүрлішеболады.
СоныңөзіндеəлеуметтіксаясаттерминіЕуропадағыШвеция,Германия,Даниясекілдімемлекеттергеқатыс
тыжиіқолданылсада,көптегенқазіргізаманғыдемократиялықсипаттағымемлекеттердеде«əлеуметтіктің»қа
ндайдабірбелгілерібар.Олардадамақсаттымемлекеттікəлеуметтіксаясатжүргізіліп,əлеуметтікүдерістердісаналытүрдебасқаруқажеттілігіжөніндетүсініктерорнығып,əлеуметтіктехнологи
яларқолданылады.Бұндаймемлекеттерөзазаматтарыныңалдындатабыстысалықжəнеəлеуметтікбағдарлама
ларарқылықайтабөлуқажетекендігіжөніндегіміндеттімойындайды.
Бүгінгікүндерікез-келгенəлеуметтікмемлекеттіңнегізгіөлшемімынадайдеппайымдалады:қамсыздандырудаəлеуметтіксалағақаржыбөліпотыружүйесінəртопқалайықтапжіктеу,салықтыңжоғарыдəрежесіж
əнебюджеттікқалыптастырылуменəлеуметтіксалағабюджеттібөлумөлшері;тұрғындардыңбарлықтоптарыү
шінқызметкөрсетужүйесіменəлеуеметтікқызметтілайықтапбөлу;биліктармақтарыныңбөлінуіжүзегеасырылғанжағдайдасоғанлайыққұқықтықжүйежасау,сөйтіп,биліктармақтарыныңəрбіре
уініңқызметіннақтыжүзегеасыру;əлеуметтікжұмыстыңнормативтіқұқықтықбазасы,мемлекеттікоргандардыңөзарақарымқатынасжасауы;азаматтыққоғамменжекелегенбастамалардыңарақатынасынреттеу.
Əлеуметтікмемлекетдегеніміз–адамдардыңлайықтыөмірсүруінқамтамассызетужəнеадамдамуыныңеркіндігіүшінжағдайжасауғабағытталғансаясатұстанғанмемлекет.Мемлекеттіңəлеуметтіксаясатыныңидеологиялықнегізіоныңмақсатынаорайқалыптасады.Сөйтіп,əлеуметтіксаясаттыңнегізгібағытынкө
рсетеді.Мұныңөзіəрбіржекелегенмемлекеттіңəлеуметтік-мəденижəнедінидəстүрлеріненбастауалады.
Əлеуметтікмемлекеттіңмақсатынжүзегеасырумеханизмібилеушіидеологияғатəуелдіболадыжəнеолəлеу
меттіксаясатқакірігеді.Əлеуметтікмемлекетсаясидоктринасыз,экономикалықүлгісізжəнеонықаржылайқам
тамассызетпеймүмкінболмайдыдеугеболады.Əлеуметтіксаясатəрбірелденақтытарихиесепжасауарқылықа
лыптасады[2].
Мемлекетжүргізетінəлеуметтіксаясаттыңсипатыкөптегенжайттарғабайланысты.Біріншіден,мемлекетті
ңөзініңсипаты,табиғаты,құндылықтарыныңбазалықжүйесімемлекеттікидеологиясыменкірігіпжатады.Екін
шіден,əлеуметтіксаладажүргізілетінжұмыстардағыəлеуметтікқұрылымныңерекшелігіненболады.Үшіншід
ен,ұлттықэкономиканыңқорларынан,яғни,кез-келгенелдеэкономикалықдамудыңнəтижесіндеқамтамасызетілетінмүмкіндіктерден.
Қазіргіəлемдеəлеуметтіксаясаттүрлісубъектілерменсалаларарқылы,əсіресе,бəріненбұрынмемлекетарқылыжүзегеасырылады.Алайда,қазіргідамығандемократиялықмемлекеттердеəлеуметтікқызметауқы
мымемлекеттенөзгебасқада«ойыншылардан»-мемлекеттікемессалаларданяғни,қоғамдықбелгілібіртоптардың,қоғамдыққозғалыстардыңжəнебірлестіктердің,сондайақ,азаматтардыңөздерінің(а
заматтықбелсенділік)мүддесінбілдіреді.
Дамығанелдерде«үшіншісектор»арқылы(біріншісектор–коммерциялық,жекесектор,екіншісі–
мемлекеттік)арқылымемлекеткөптегенəлеуметтікмəселелердішешеалады.Көптегенелдердежылданжылғакоммерциялықемесжəнемемлекетттікемесұйымдарқатарыөсетүсуде.Бұларқоғамдықмүдденіқалыпт
астырыпжүзегеасыруғабағытталған.
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Əлеуметтіксаясатнысандарыныңарасындасаясипартияларерекшеленеді.Жалпысаясипартиялардыңпайдаболуыменəлеуметтіксаясатолардыңбағдарламаларыныңмаңыздыбөлігіболды.Мəселен,екіншідү
ниежүзіліксоғыстанкейін«солшыл»күштер,əсіресе,социалдемократиялықпартиябиліктеорнығыпалды.Оларөздерініңбасқарукезеңіндееңбекшілердіңөміріəлеуметтік
-саясижəнеэкономика-лықтұрғыданнарыққатынасыныңбейберекетжағдайындақорғаужөніндекөптегеністератқарды.Бұлпартияныңбилікеткенжылдарындаөмірсүруд
əрежесініңқалыбыжəнеəлеуметтіктұрақтылықайтарлықтайжоғарыкөрсеткіштергежетті.Бұғанмысалретінде,Австрия,Германия,Норвегия,Финляндия,Франция
,Швейцария,ШвецияжəнебасқаЕуропамемлекеттеріндеəлеуметтіксаясатпенəділеттіліктіңжүзегеасырылға
ндығынайтуғаболады.
ХХғасырдың80жылдарыБатысЕуропапенСолтүстікАмерикадажаңанеоконсервативтіпартияларбиліккекелгендебасқашаə
леуметтікəділеттілікөлшемінұстанды.Сөйтіполаркөптегенелдердесоциалдемократиялықбағыттағыпартияларды,солардыңішіндесоциал-демократиялықұстанымдыберікұстанғанпартияларды(Германияда,Франциядажəнебасқаелдерде)даығыстырды.М.ТэтчерменР.Рейганөзелдерін
деəлеуметтіксаясатқаойысқантұңғышсаясаткерлерболды.Жаңанеоконсервативтіпартияларбиліккекелгенд
еқоғамдағыəлеуметтікмемлекеттіңорныменрөлінқайтақарастырды.Оларқоғамүшінжаппайжұмыспенқамт
уғақарағандажұмысорындарындабəсекеболуытиімдідепбілді.Оларжұмыссыздықеңбекөнімділігініңарттыруынтұрақтандырады,еңбекнəтижесінедегенқызығушылығынарттырады,сөйтіп,еңбеккедегенқұлшыныстыоятып,арамтамақтықтыжоюғаықпалетеді.Сондықтаннеоконсерваторларəлеуметтікбағдарламаменəлеуметтікқажеттіліккебөлінгенбюджетшығынынайтарлықтайазайт
ты.Нақтыайтқанда,зейнетақы,жұмыссыздарға,көпбалалыотбасыларға,тағысолсекілділергежасалатынқамқ
орлықмөлшерінқысқартты.Албілімге,медицинаға,əлеуметтікқамсыздандыруғажəнеөмірдіңөзгедесалалар
ынақамқорлықжекебизнестарапынанболды.Əлеуметтіксаясаттыеңбекшілердіңпайдасынаорайжүргізуүшінмемлекеткеасазорықпалететінкəсіподақтар,социалдемократтарқұқығышектелді.
Мынадайжайттыдақадапайтакетукерек.Мұндайөзгерістердеəлеуметтікбағыттыңтарылуысайлаушылар
тарапынанішкісаясаттағынеоконсерваторларғасенімсіздікбілдіребастады.Өйткенібүтіндейалғанданеоконсерваторларбағытындажұмысшылардыңмүддесімүлдеескерусізқалғанжоқ.Мемлекеттіңэкономикалықсекторынжекешелендіруакционерліккəсіпорындарарқылыжүргізілді.Пəтерлердіжеке
шелендіружұмысыкеңіненөрістеп,жаңадантұрғынүйсалуқұрылысы(коттедждерменғимараттар)үшінжеңілдіктерауқымыкеңейді.Шағынжəнеортабизнесжеңілдетілгеннесиелерменсалықтарарқылыкө
термеленді,яғниоларжоғарыдан(мемлекеттен)жəне«төменнен»(кəсіподақтар,еңбекшілер)қысымкөрсетілу
денарылды.Жекеменшікиелерініңқатарыбарыншаөсуіүшінарнайысаясатжүргізілді.Мəселен,АҚШтақазіргіуақыттатұрғындардың2/3бөлігіакцияныңиелеріболыпотыр.Мұндабизнесдегеніңізтұрғындардыңб
арлықтоптарыүшінтартымдыжəнеқолжетерліктейболыпəркімніңтабысқажетуінежолашты.
Осындайшаралардыжүзегеасырунəтижесінденеоконсерваторларжүргізгенсаясатқажұртшылықтыңкөзқарасыөзгерді.Солайболсадақоғамныңкейбіртоптарыбұрыңғыдайолардыңсаясатынақарсышығуда.
Мұндайларжүргізілгеншаралардыəлеуметтікəділетсіздікдепесептейді.Неоконсерваторлардыңəлеуметтіксаясатыэгоизмдітуындатады.Олартұрмысынашартоптарменқайыршыланғантоптарғадеген«
салқын»көзқарастыбілдіредідепсынап-мінеуменболыпжүр.СоныңнəтижесінеХХғасырдың90жылдарыБатыстыңбірқатарелдеріндежұртшылықтыңілтипаты«солға»ауды.Сөйтіп,социал-демократтарбірқатарелдерденақтыайтқандаАнглияда,Грецияда,Норвегияда,Португалияда,Финляндиядасаясат
тықайтабелгілейтінболды.ОрталықжəнеШығысЕуропада(Венгрияда,Польшада,Литвада,Молдовада)нары
ққабейімделубарысындабиліккесоциалистеркелді.
Əлеуметтіксаясаттыңлибералдықтүрідеболады.Либерализмніңмаңыздысаясиқұндылығыадамдардыңж
екебасыныңеркіндігіменқұқығы.Либералдарəлеуметтіксаясаттыжүргізгендеоныңшектентысасырасілтеуб
олмағынынансақтанады.Мəселен,социалдемократтармемлекеттіңбилігінкүшейткендеадамқұқығын«кіріптарлыққа»ұрындыруымүмкін.Соныменқа
тар,оларөмірсүрудіңжоғарыдəрежесінқамтамассызетудіісжүзіндеқолдағандақайыршылықпенжұмыссызд
ықты,баспанасыздарды,адамқұқығыбұзылғанынескереалмады.Олартұрғындардыңəлеуметтіктұрғыданқорғалмағантоптарынадегенмемлекеттің«қатыгездігі»қолайсызболғанынсезінеалмады.Сөйтіп,адамқұқығынкемсіт
угежолберді[3].Солайболсадаазаматтардыңэкономикалықсаладажəнеодантысжағдаяттардажекелейтабысқ
ажетуіүшінжұрттыңжаппайқұлшынысынтуындатудыжоғарыбағалады.
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ДүниежүзіліксоциалистікжүйеелдеріндежəнеКеңесодағындаəлеуметтіксаясаттыңерекшеүлгісіжасалып
,жүзегеасырылды.Мұны,социалистікəлеуметтіксаясатнемесеКеңестікүлгідепжиіайтатынболды.Бұлжүйед
ежекеменшікқатынастардытаратушылар(капиталистер,жериеленушілер,банкирлер,саудагерлержəнеосысе
кілділер)яғни,əлеуметтіктоптарментаптардыжоюсекілдіерекшесипатыболды.Сөйтіп,дамудыңеңбастысапа
сықоғамныңəлеуметтікқұрылымыбіркелкіболуыбастымақсатқа,бастықұндылыққаайналды.Мұндайдақоға
мныңбасқадайəлеуметтікжəнеэкономикалықмүддеұстанғандарғаорынболмады.Сөйтіп,шындықтыидеологиялықтұрғыданбүркемелепқоғамныңнақтыəлеуметтікэкономикалықəртүрліболуынескерусізқалдырды.Экономикасаласындамемлекеттікидеологиясынасəйкест
енгенменшіктүріқалыптасты.Сөйтіп,бəрідемемлекеттікі,«бүкілхалықтікі»болды.Мұндайсаясатэкономика
ныңкомандалықəкімшілікбасқарудыңтетігінеайналдырылды.Бүкілхалықтыңеңбеккедегенжəнешығармашылыққадегенқұл
шынысыжойылды.Билікадамдымемлекеттікмашинаның«тетігіне»айналдырды.Қоғамдықұйымдарбилікпе
нмемлекеттіңқұрамындаөзініңқызметінедегенқызығушылығынжоғалтты.Əлеуметтікжəнеруханисаланықаржыландырумардымсызболды.Адамд
ардыңқажетінеорайтауарөндірутұрақтытүрдеарттақалуықалыптасты.Нəтижесіндеасазортабиғибайлығыме
нтұрғындардыңғылымикүшқуатыменқұлшынысыжоғарыболуынақарамастанКеңесхалқыныңбаршасынаортақеңбекүдерісіөмірсүруді
ңжоғарыдеңгейінжəнесапасынқамтамасызетеалмайтындайжағдайғаұшырады.
Зерттеушілерқазіргіжағдайдағықоғамныңнегізгіекіпартияға–
«солшыл»жəне«оңшыл»болыпбөлінуітұрғысынанəлеуметтіксаясаттықарастыруғаболадыдегенпікірдіжиіа
йтады.Мұндайкөқарастыұстанушыларəлеуметтікстратегияныеңбіріншісаясиэкономикалықдоктринатұрғысынанқарастырудыжөндепесептейді.
«Солшылдардың»саясиэкономикалықдоктринасыдегенімізтеңдіксаясатыигілікті,қызметкөрсетужəнемүмкіншілікбəрінетеңбөлут
алабынанқалыптасадыдегенұғымдыбілдіреді.Мұныңөзіəлеуметтікəділеттілікүшінөмірқажетінбəрінетеңбө
лудімақсатетуболады.
«Оңшылдардың»саясиэкономикалықдоктринасыдегенімізөнімділіксаясаты.Олэкономикалықөсімніңбарыншажоғарыболуынбол
ашақтаиндустриалдықжəнетехнологиялықдамуғақолжеткізетінсаясат.Жекелегенадамдардыңеркіндігінар
ықтық,саудасаттықарқылыеңбекөнімділігінарттыруғаынталандырады.Мұныңөзіəлеуметтікəділеттіліккеқарағандаəлде
қайдамаңыздыболмақ.Зоригіліктіжасауүшінжəнемемлекетөнімділігінарттыруүшінқоғамдаөнімділіктіартт
ырып,индустриалдыжəнетехникалықөнімдіқамтамасызетугеқоғамдыұйымдастырабілукерек.Мұндайсаяса
тқоғамдатеңсіздіктісақтайотырып,барыншамолтабыстабудыкөтермелеугебайланысты.Мұныңбастытұжырымымынадай:өні
мділіктіңөсуібайларғада,кедейлергедетиімді.
Бұлсаланызерттеу«солшылдардың»саясибастаушылығыəлеуметтікшығындардыңжоғарыдеңгейіүшінм
індеттіжағдайболабермейді.Алайда,«оңшыл»партиялардыңбастаушылығыəлеуметтікқажеттіліккежұмсалатыншығындəрежесінтөмендетедідептүсіндіреді.
Көптегенғалымдаркөптегенжағдайдажеңгенпартиялардыңнемесепартияларкоалициясыныңсаясатысайлауалдындағыөздерініңуəделерінесəйкес,сондықтандаолардыңсайлауалдындағыбағдарламаларыбойыншаəлеуметтіксаясаттыжүргізусипатынұғынуғаболадыдегендейпайымдаужасады.
Бірқатарғалымдарсаясипартиялардыңəлеуметтіксаясатыменстратегиясыарасындағыөзарабайланыстықарастырғандапартиялардыңнегізгісаясатынбасқашапайымдап,оғаниланақоймады.Мұндайғалымда
рдыңпікірлерінжақтайтындармемлекеттіңсаясибағытынанықтауүшінпартиялардыңсайлауалдындағыбағд
арламасынемес,түрлісаладағыэкономикалықжəнеəлеуметтікдамужөніндегімемлекеттіңсаясатыасамаңыздыдеппайымдайды.Нақтыайтқанда,мұныəлеуметтік-экономикалықөлшемдердіңдамуыпартияныңжекелейіс-қимылжасауынамəжбүрлейді.
Мұндайсынипікірлергеқарамастаносысекілдібағыттыңықпалысаясиғылымменмемлекеттібасқарутеориясындасақталыпкеледі.Өйткені,əлеуметтіксаясаттыжасауүшінəлеуметтікжəнеэкономикалықжағдайдыескермеумүмкінемес.Шынмəніндесаясатбоскеңістікте,яғниөміржағдайларынескермейқұрдолбарменқұрғақой-қияларқылыжасалмайдығой.Кімде-кімəлеуметтікмақсаттықалыптастырғанда,белгілегендежəнесаясишешімқабылдағандақоғамныңмүмкіндіктеріне,оныңматериалдықресурст
арынасүйенеді.Қазіргікездеəлемдеəлеуметтіксаясаттыңмəніменмаңызыныңкөрсеткіштерініңбасымкөпшіл
ігінегізіхалықаралыққұжаттардақамтылған.Нақтыайтқанда,бұларЖалпығаортақадамқұқыДекларациясын
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да,БалақұқыжөніндегіКонвенция,Экономикалық,əлеуметтікжəнемəдениқұқыжөніндегіхалықаралықпакті,
Азаматтық,Саясиқұқықжөніндегіхалықаралықпакті,сондайақБҰҰ,ЮНЕСКО,ВОЗ(Бүкілəлемдікденсаулықсақтауұйымы),МОТқұжаттарындабекітілді.
Əлеуметтіксаясаттыңхалықаралықұстанымдарыныңқалыптасуына1994жылыболғанхалықтыңқоныста
нуымендамуыжөніндегіхалықаралықКаирконференциясыныңүлесізорболды.Мұндақабыл-данғанісқимылбағдарламасыныңнегізгіұстанымдарынаорайүкіметтердіңбасшылыққаалатынмəселелерімынандай:жекеадамныңеркінжəнелайықтыдамуынажағдайжасауғамемлекеттікжауапкершілікнекені,о
тбасын,анаменəкеніжəнебаланымемлекеттікқорғау,тұрмыстыжақсартумақсатындаэкономиканыңдамуынтұрақтандыру,өмірсүрусапасынжақсартужəнекедейшіліктіболдырмау,əйелдердіңелдіңқо
ғамдық,мəдени,экономикалық,саясиөмірінежанжақтыжəнетеңқұқықтыбелсенеқатысуынқамтамасызету,медициналыққызметке,соныңішіндеотбасынжос
парлауғабаршаныңқолыжетерліктейболу,əрадамныңбілімалуқұқынқамтамасызету.Бұлшараларадамресур
сынтолыққандыдамытуға,адамныңар-ожданынқорғауменкүш-қуатынарттыруғабағытталуытиіс.
Əлеуметтіксаясаттыңжетістігіментиімділігіадамдардыңматериалдықжағдайыныңдеңгейіне,руханидам
уына,бүкілқоғамныңөміртірлігініңжоғарыдеңгейгекөтерілуінежолашуынанкөрінеді.Осығанораймемлекет
тіңəлеуметтіксаясатының«күшті»жəне«əлсіз»дегентүсінікпайдаболды.Күштіəлеуметтіксаясатдепəлеуметт
іксаясатмемлекетқызметтініңбасымбағытыболғанынажəнебюджеттіңайтарлықтайбөлігіəлеуметтіксалаға
жұмсалатынынаорайайтылады.
Əлеуметтіксаясаттыкөбінесеерекшеəлеуметтіктехнолгияретіндеайқындайды.Əлеуметтіктехнологияны[4]кеңмағынадаайтқандабасқарудыңалдынақойғанмақсатынажетудегіжетістіктердіңбелгілібірəдістəсілідеугеболады.Əлеуметтіксаясаттыəлеуметтіктехнологияретіндеайқындайды,өйткеніоныңжүзегеасуы
мемлекетазаматыныңөзіндіккөзқарасынқалыптастырады.Əлеуметтіксаясатқоғамдаадагершіліктісезінуаху
алынқалыптастырыпсайлаукезіндеқоғамдықдағдының,қоғамныңмемлекеттікбилікинститутынақатыстыл
ығыныңүлгісінқалыптастыруғаықпалетеді.
Əлеуметтіксаясатарнайыəлеуметтік(қоғамдық)бағдарламаларменжобаларжүйесіндежүзегеасырылады,
бағдарламаларəлеуметтікөмірдіңбарлықсаласындажасалыпжүзегеасырылады.Ал,бұлбағдарламаларды,на
қтылапайтқандатабыстыңөсуіне,денсаулықсақтауменбілімберудідамытуға,зейнетақыменқамтамасызетуге
,тұрғынүйқұрылысына,əлеуметтіккəсіпкерлікке,халықтыңтүрлітоптарынəлеуметтікқорғауға,отбасынжоспарлауға,маңыздықоғамдымəселелергеқатыстыкешендімемлекеттікбағдарламалар,т.с.с.
Əлеуметтіксаясаттеорияжүзіндеде,іс-жүзіндедеəлеуметтікқауіпсіздікпен,əлеуметтікжұмыстарментығызбайланысты.Əлеуметтіксаясатқоғамдағыəлеуметтікжұмыстарғазорықпалетеотырыпхалықтыңтү
рлітоптарынаəлеуметтікқызметкөрсетудіңнегізгібағытынайқындайды.
ҚазақстанмемлекетіндеəлеуметтіксаясаттыңнегізгібағыттарыҚазақстанРеспубликасыныңКонститутциясындақамтылыпбекітілген.МұнданегізіненҚазақстанРеспубликасыныңəлеуметтік-экономикалықдамуыбағдарланған.Республиканыңəлеуметтіксаясатыныңбастымақсатыəрбіреңбеккежарамдыадамға
еңбекетуіжəнекəсіпкерлікпеншұғылдануыарқылыөзініңотбасылықтұрмысынжақсартуғамүмкіндікжасау,а
леңбеккежарамсыздарменқамқорлыққазəруболғандарүшінсенімдіəлеуметтікқорғауменқамтамасызетубол
ыптабылады.Қазақстандаеңбекетудіəділеттікөтермелеудің,тұрмысынашаразаматтардыəлеуметтікқорғауд
ыңжəнебүкілхалықтыəлеуметтікқорғаудыңдеңгейінарттыру-дыңтиімдіжүйесіқалаыптасқан.
Қазақстанмемлекеттігініңбастыəлеуметтікұстанымыізгіліктіболудымақсатқаайналдыруболыптабылад
ы.Еңбеккеақытөлеусаласындағымемлекеттіксаясатеңбекақынысенімдітабыскөзінеайналдыруеңбеккерлердіңеңбекбелсенділігінынталандырудаоныңмаңызынарттырауғабағытталған.ҚазақстанРесп
убликасындатұрғындардыжұмыспенқамтужөніндегімемлекеттіксаясатжаппайжұмыспенқамтудықамтамасызетугебағытталған.Қазақстанмемлекетініңұстанғанмақсатынарықэкономикасыныңəлеуметті
кбағытыныңүлгілерінжетілдіруболыптабылады.Мұндақазіргізамандағыжоғарыдамығаннарықтықшаруаш
ылықтыңбасымболуыескеріліп,əлеуметтікəділеттіліктіқамтамасызетугежəнеазаматтардыəлеуметтікқорға
удыңтиімділігінарттыруғанегізделген.
Соныменжоғарыдабаяндалғантұжырымдардызерделейкелгендемынандайқорытындыжасауғаболады:ə
леуметтікмемлекетдегенімізазаматтардыңбарлыққұқығынқорғауменмұңмүддесінескерудіқамтамасызетудіңбарлықмүмкіндіктерін,əсіресеəлеуметтіктұрғыданжүзегеасыруғабейім
болудыұстанғанмемлекет.Басқашаайтқандаəлеуметтікмемлекетəлеуметтіксаясаттыдамытуменжетілдіру,қ
оғамныңəлеуметтікілгерілеугежетуініңөлшемі,үлгісіболыптабылады.Сөйтіп,əлеуметтіксаясатпенəлеуметт
ікдамудағыбастымақсатыкезкелгенелдебүкілқоғамныңөміріментұрмысынжақсартудыбарыншақамтамасызетудезоржетістіктергежетуб
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Резюме
В статье рассматриваются критерии развития и зрелости социальной политики, который еще недостаточно
исследован в социально-политической литературе. В статье более подробно рассматривается социальное государство как критерий развития социальной политики. Вместе с тем уделено внимание и дискуссионным, малоизученным вопросам.
Ключевые слова: политика, социальная жизнь, социальное государство, критерий, развитие, социальный институт, право, закон, социальная технология, Конституция
Summary
In article criteria of development and a maturity of social policy which is still insufficiently studied in socio-political
literature are considered. In article the social state as criterion of development of social policy is in more detail considered. At
the same time the attention and to the debatable, low-studied questions is paid.
Keywords: policy, social life, social state, criterion, development, social institute, right, law, social technology,
Constitution
УДК32:330.322

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚСАЯСАТ
Б.И.Иманбекова–с.ғ.д,ҚазМемҚызПУ-ніңқоғамдық-гуманитарлықпəндеркафедрасыныңмеңгерушісі
БұлмақаладаҚазақстандағыжаһанданужағдайындағыинвестициялықсаясаттыңдамуыменқалыптасуықарастырылып,«инвестиция»,«инвестициялыққызмет»,«инвестициялықүрдіс»ұғымдарынаберілгенғылыми-анықтамалықəдебиеттердегітұжырымдарғасүйенеотырып,қазіргікезеңдегіҚазақстандағыинвестициялықсаясатыңдамудинамик
асыназерттеужасалынған.Еліміздегіинвестициялықсаясаттыңдамуыелэкономикасыныңөркендеуініңбастыкепіліекендігіндамығанелдертəжірибесінесүйенеотырыпдəйектелген.Кезкелге
нелгешетелинвестициясыныңкелуіжəнеолардыңтиімділігіинвестициялықжағдайдыңқолайлылығыментүсіндіріледі.Мақаладаинвестициялықсаясаттыдамытудыңнақтымеханизмдеріменқаржылықкөздерінкөрсетеотырып,осысаладағықұқықтықнормативтікбазанызаманталабынасайқажеттігіанықталынған.Жаһанданужағдайындағыинвестициялықсаясаттыңдамуыелэкономикасынөркендетуге,халықтыңəлауқатынарттыруғанегізделгендігінерекшеатапкөрсеткен.Соңғымəліметтергесүйенетінболсақинвестициятартуғадеген
шетелинвесторларыныңқызығушылығыжылданжылғаартыпкеледі.БұлҚазақстандағысаяситұрақтылықтыңмығымболуыменқатарэкономиканыңқарқындыдамуының
арқасында.Сондай-ақ,тəуелсізҚазақстанныңхалықаралықсаясаттағысаясиимиджініңдешетелинвестициясынтартуғаөзіндікықпалынтигізетінісөзсіз.
Түйінсөздер:инвестиция,инвестициялықсаясат,инвестициялықүрдіс,саясиимидж,халықаралықсаясат,экономика,і
шкісаясат,инновациялықдаму,инвестициялықресурстар

ҚазақстанРеспубликасыныңПрезидентіН.Ə.Назарбаев«НұрлыЖол–
болашаққабастаржол»аттыҚазақстанхалқынаЖолдауындаелдегіинвестициялықахуалдыжақсартудыңқаже
ттілігінерекшеатапайтқанболатын[1].Қазіргікезеңдеелдіңэкономикалықөсуінтұрақтыдамытуүшіналдымен
енинвестициялықсаясаттыдұрысжүргізуқажеттілігінөмірөзідəлелдепотыр.Кезкелгенмемлекеткешетелинвестицияларыныңкелуіжəнеолардыңтиімділігіинвестициялықжағдайдыңқолайлығыменентүсіндіріледі.Қазақ
станРеспубликасынаинвестициясалуғақызығушылықжылданжылғаартыпкеледі,оғанеліміздегісаяситұрақтылықжəнетабиғиресурстардыңмолдығысебепболыпотыр.Əл
еуметтік-демократиялықмемлекеттіңтұрақтыэкономикалықдамуыинвестициялықүрдістіңсапасымен,инвестициялықахуал-дыңтиімділігіменанықталады.
Қазақстанныңəлеуметтік-өндірістікпотенциалынқалыптастыру,ұдайыөндірістіңөнімділігінқамтамасызету,жалпыалдатұрғанəлеуметтікэкономикалықжоспарлардыіскеасыруинвестициясызмүмкінемес.Қазіргікезеңдеинвестициялықпроцестіқа
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йжағынанболмасынзерттеу,соныңішіндеəлеуметтіксалаларынталдауөмірдіңөзіталапетіпотырғанобьективтіқұбылыс.ҚазақстанРеспубликасының«ИнвестициялартуралыЗаңы»
2002жылықабылданғанболатын.Заманталабынасайжылданжылғабұлзаңғаөзгерістерментолықтыруларенгі
зуқажеттілігітуындапотыр.Шетелинвесторларынтарту–
Қазақстанкапиталыныңсыртқырыноктағыимиджіннығайтуға,əсіресеелэкономикасыныңөркендеуінеөзінді
күлесқосады.Анықтамалықəдебиетердегіинвестицияұғымынаберілгентүсіндірілуінесүйенетінболсақ«инв
естиция»ұғымымүліктікқұндылықнемесемүліктікиелікдегендібілдіреді[2].Оғанақша,құндықағаздар,бағал
ымүліктер,жылжымайтынмүлікжəнеқұқықтықиеліктержатады.
Сондайақ,инвестицияғабанктіксалымдар,пай,акциялар,технологиялар,машина,зауыт,фабрика,ғимараттар,құралжабдықтаринтеллектуалдыққұндылықтаржатады.Инвестициялықсаясат-инвестициялардыңнеғұрлымбасымбағыттарынайқындайтыншараларжүйесі,мемлекетіңішкіжəнесыртқысаясатын
ыңажырамасқұрамдасбірбөлігі.Теориялықтұрғыданжасалынғанзерттеулергесүйенсеккөптегенанықтамал
ықəдебиеттердеинвестицияғаəрғылымсаласыөзқырынанəртүрліанықтамаларберілген.Мысалы,үлкенэконо
микалықсөздікте,инвестиция–
пайдакөрумақсатындақойылғанкіріскөзінемесеқұндықағазды,ақшаныөсімарқылыпайдаланудептүсіндіріл
еді.Қоғамдықгуманитарлықғылымдарсаласындаинвестицияғаəрсаладақолданылуынақарайəртүрліпайымдауларайтылға
н.Бірақолардыңжалпымазмұныортақбірұғымғасəйкескеледі.Кəсіпкерлікқызметтегімүліктүрітабыстабума
қсатында,белгілібірмерзімдеиеленугеуақытшажалғаберіледідегентұжырымжасауғаболады.Осындайжолда
рарқылыішкіжəнесыртқыинвестициялардытартужүзегеасырылады.Кезкелгенмемлекетсырттанинвестициятартуғамүдделіболады,себебібұлмемлекеттіңжүргізіпотырғанішкіжəн
есыртқысаясатыментікелейбайланысты.
Жалпыалғандаинвестициялықсаясатэкономикалықөркендеудіңкешендіжиынтығы,мемлекеттіксаясатт
ыңажырамасқұрамдасбөлігі.Инвестициялықсаясатинвестициялардыңбасымбағыттарынайқындайтыншара
ларжүйесі.Өндірісті,кəсіпкерліктідамыту,пайданемесебасқадатүбегейлінəтижеалумақсатындашаруашылы
қжүргізушінемесебасқадасубьектілерініңкəсіпорынның,фирманың,компанияныңт.баймақтықелдіңішінде
де,сондайақодантысқарыжерлердеқаражатинвестициясалудыңкөлемінқұрылымыменбағытынбелгілейтіншаруашыл
ықшешімдерініңжүйесі.ҚазіргікезеңдеҚазақстандағыинвестициялықсаясаттыдамытудыңжаңабағдарлама
сықабылданып,үкіметтарапынанжүзегеасырудыңнегізгітетіктеріқарастырылыпжатыр.Экономикалықжүй
еніңбірсаласыретіндегіинвестициялықпроцессішкіжəнесыртқыфакторлардыңкүрделіөзараықпалдастығы
жағдайындажүреді.Қазіргікезеңдегімемлекеттікинвестициялықсаясаттықалыптастырудағынегізгіміндетш
етелдікинвестицияныұлттықэкономиканыңөркендеуінежұмылдырукерек.Бұлкүрделідеқұбылмалыүрдісел
дегітікелейинвестициялыққызметарқылыжүзегеасырылады.Инвестициялыққызметкежекетұлғанемесезаң
дытұлғадақатысаалады.Кезкелгенадамөзініңмүліктікиелігіарқылыкіріскөзінкөбейтумақсатындабұлқызме
ткеалғышарттарқалыптастырыпонызаңдастыруарқылыинвесторболаалады.Инвестициялыққызметтіжүзег
еасыратынбастыэлементтеріинвестициялықжобажəнеинвести-циялықресурстарболыптабылады.
Инвестициялықресурстарғазаңдықтұлғалар,ұйымдарфирмалар,компаниялар,кəсіпкерлер,акционерлеркіреді.Оныңішіндеқаржылықресурстарғабағалықағаз,мүлік,материалдықактивтер,транспорт,мекем
е,жериеліктеріжатады.Инвестициялыққызметарқылыартықөнімкөру,кіріскөзінұлғайтукөзделеді.БүгінгітаңдаҚазақстанэкономикасынасырттантартылғаншетелдікинвесторларелэкономикасынаинвестициятартуарқылыөзқаражатындакөбейтедіжəнеелдіңəлеуметтікдамуынадаөзіндікықпалынтигізе
ді,жалпыэкономикалықтұрғыданинвестицияекіжаққадатиімдіболуышарт.
Мемлекетқабылдағанинвестициялықбағдарламаларғасəйкесинвестициялықсаясатмынандайжолдарарқ
ылыжүзегеасырылады,мемлекеттікинвестициялардытікелейбасқару,салықтықжеңілдіктерберунемесемінд
еттітүрдесертификатарережесінебақылаужасауарқылы.Əлеуметтікэкономикалықдамудыңбірсаласыретіндеинвестициялыққызметтекөптегенфакторларəсерететінкүрделіəріу
ақытпенкеңістіктеүздіксізжүретінпроцесс.Демек,инвестициялыққызметтіфункционалдық,аумақтықбағыт
тағыжүйеретіндеқарастыруқажет.Соныменқатар,əлемелдерініңтəжірибесінталдаужаңаинновациялықтехн
ологиялардытарту,ғылымиөндірістердідамытуғаөзіндікықпалынтигізеді.
Қазақстандаинвестициялықсаясаттыдамытубүгіндеөзектімəселелердіңбірі.Мемлекеттікинвестициялықсаясаттыдамытуүшінеңалдымененинвестициялықсаясаттыңқұқықтықэкономикалықіргетасықалануытиіс.Келесіміндетқұқықтықнегіздеинвестициялыққызметтүріқолданысқае
нуітиіс.Бұлқызметтіңжүзегеасырылуымемлекеттікоргандартарапынанқадағаланыпжылсайынмониторинг
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жаса-луыдабастышарттардыңбіріболуыкерек.Сондай-ақ,еліміздеинвестициялықсаясаттеориялықтұрғыдантолыққандызерттеліпоныңқолданыстыққажеттілігіайқындалып,тұжырымдамасықалыптасуыкерек.Со
данкейінғанаинвестициялықсаясаттыпрактикалықтұрғыданқысқамерзімге(1жылға),ортамерзімді(510жылға),ұзақмерзімді(15-20жылға)арналғанстратегиялықжоспарларыжасалыныпжүзегеасырылууақыттарыбелгіленуітиіс.Экономикасыдамығанелдердіңинвестициялықсаясаттəжірибесізертте
ліп,оғанбарлықсаланыңмамандарықатастырылыпəраспектідетəжірибесіжан-жақтықарастырылуыкерек.Осындайкешендітүрдеғылымитеориялықжəнепрактикалықтұрғыданзерделеніпбарып,мемлекетікинвестициялықсаясаттыжүзегеасыруды
ңшешушітетіктерініскеқосқантиімдіболареді.
ЕкіншідүниежүзіліксоғыстанкейінөзініңөнеркəсіптікқұрылымыназуақытішіндемодернизациялағанелдерЖапония,ОңтүстікКорея,Тайванелдеріэкономикалықəлеуметтікдамудағыинвестицияныңжоғарғ
ыүлесіменерекшеленеді.Мысалы,АҚШныңинвестициялықсаясатынқарастыратынболсақ,инвестициянарығыелдегікапитализмніңөмірсүруінқамт
амасызетеді.
Қытайелініңэкономикалықдамуындағыбастыерекшеліктерініңбірісырттанинвестициятартудағытəжіри
бесі.ЖаһанданужағдайындағыҚытайдыңқазіргікездегіқадамындаинвестициятартудаалысаудандардағыша
лғайжерлердегіөндірістідамытужəнеөндірістікбəсекегеқабілеттіліктіңдеңгейінкөтеруболыптабылады[3].Қ
ытайдыңғылымиинновациялықдамуындағыжоспарлауменжүзегеасырусатыларыныңсəйкестігіəлемгеəйгілі.Үлкенхалықара
лық,ұлттықкорпорацияларөздерініңзауыттарынжəнеғимараттарынсалуға,ұшақтарды,поездардыжəнекеме
лердісатыпалуға,телефонжелілерінорнатуғатағыбасқатүрліжобаларғақаржыалуүшіносынарықтыңкөмегін
есүйенеді.Ғылымижобаларменкреативтіидеялардыжүзегеасырудағалымдарменөнертапқыштарорталығыі
шкіинвестицияғаарқасүйейді.Əсіресеғылымиорталықтар,ақылдықалашықтарбасқатүрліжобаларғақаржыа
луүшін,зерттеулермендамытужұмыстарынжүргізугеқажетқаржыныкапиталнарығынаналады.Ішкіинвестицияғазейнетақықорлары,сақтандырукомпаниялары,банктер,басқақорларжəнеколлеждерменуниверситтеркіреді.Сондай-ақ,жекетұлғалардыңдақаржыларыинвестициятартуарқылыжылданжылғаөсіпотырады.
ХалықаралықИнвестициялықОрталықтыңмəліметтерінесүйенетінболсақОңтүстікШығысАзияелдерімемлекеттіңинвестициялықүрдісқарқынынаəсеретудіңқосымшатетіктерінбелсендіпайд
алан-ды.Мемлекеттікинвестициялартекинфрақұрылымғағанаемес,соныменқатарбасқадасалаларғаинвестициялардысалықтықынталандыру,жеңілдіктержасауарқылыжүргізген.Əринешетелдікинвестициялықсаясаттыжүргізутəжірибесінесүйенгендұрыс,алайдаеліміздіңішкіжəнесыртқыерекшеліктерінескереот
ырыпқолданысқабірте-біртеенгізгендұрыс.
Қазақстанэкономикасыныңтүйіні–мұнай-газкешені.''Қазақстанның-2050стратегиясында''энергетикалықресурстарғажəнеолардытиімдіпайдалануғаерекшемəнберіледі[4].Мұнайұлттықминистірлігіэкономи
каныңболашақтағыдамуынанықтайды.Қабылданғанстратегияғасаймұнайгазсекторыелдіңэкономикалықөркендеуініңнегізіболып,жақынболашақтағыбелсендіқызметінеұйытқыбол
уытиіс.Соңғыжылдарымұнайгазкешенішетелдіккомпаниялардыңқатысуыменсипатталуда,мұныңөзікөмірсутектікресурстардықолданустратегиясыныңжетілгентехнологияменұзақмерзімдікинвестициялардыіскет
арту,экспорттыққұбырлардықұру,энергетикалықинфрақұрылымдыжасауменжүзегеасырылыпжатыр.Қарқ
ындыэкономикаболмайыншаəлеуметтікалғажылжулардаболмайды,инвесторлардымемлекеттікқолдауарқ
ылыелімізгетарту,əсіресеауылшаруашылығыменғылым,білімсалаларынатартудыңмəнізор.Инвесторқолдауқөрсеткенкезкелгенкəсіпорынондағанжұмысорнынашса,мұныңөзіқоғамдағыəлеуметтікмəселеніңтүйінтарқатудыңбірж
олыболареді.
Қазақстандаинвестицияныəлеуметтіксалаларғатартатынуақытжетті.Алысаудандардыақпараттықкоммуникативтікжелілерменқамту,ғаламтор,электрондықүкіметигіліктерінехалықтыңқолжетімділігінартт
ыру,мектеп,балабақша,мəдениетошақтарынкітапханалар,телефон,поштажелілерінзаманауйталаптарғасайжасауүшінинвест
ициятартукерек.ШетелинвесторларынҚазақстанғатартудаəртүрліқиындықтарменкедергілерқарамақайшыпікірлердебар.Алайдаолардантүсетінпайдаəринекөпжəнедебіздіңəлеуметтікэкономикалықдамуымызғатиімді.Əрине,кезкелгенқоғамдағыəлеуметтікүрдіссияқты,бұлүрдістіңкемшіліктерідежеткілікті.Атапайтсақ,біріккенкəсіпор
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тарындайындаукезеңіндегіжəнекеліссөздержүргізубарысындағытəжірибеніңжетіспеушілігі,шетелсеріктер
стерініңсенімділігіменнесиеніөтеуқабілетіндегізаңдықкемшіліктер,келісім-шарттардыжүргізіп,бекітудегіасығыстықкөптегеншетелдіккомпаниялардыңжобалардықажеттітүрдеқаржыландырудықамтамасызетеалмауынаəкелген.Экономиканыдамытудажаңасыртқытəуекелдердіескереотырыпелімізг
еіскерлікбелсенділікпенжұмыспенқамтудыынталындыруасақажет.Еліміздегісоңғыкөрсеткіштербойыншажалпыинвестициялықпортфельалтытриллионтеңгеніқұрайды.Мемлекеттіңүлесіжылданжылғажоғарыкөрсеткіштердіқұрайды.
Қоғамдағыбарлықсаланыңмамандарығылымижұртшылықпенбірлесеотырыпинвестициялықсаясаттың
артықшылықтарыменкемшіліктерінанықтапмемлекеттікконцепцияқабылдауымызкерек.Мемлекетнарықт
ықпроцестіңжағымсызсалдарынтежеп,экономикалыққиынқыстаужағдайлардаазаматтардықамсыздандырыпотыруғатиісті.Қазақстанэкономикасындақалыптасқанш
ындықтыескереотырып,инвестициялықпроцестідамытустратегиясынжасау,оныіскеасырушаруашылықты
инвестициялаудыңнəтижесіменыңғайлы,баламалыинституционалдықжүйеніқұруарқылықамтамасызетілетінəлеу
меттікдамудыинвестициялауісінбіріншікезеккешығаруөзсептігінтигіуімүмкін.Қазақстанкеңауқымдышикі
заткөзімендүниежүзінебелгіліелдердіңбірі.Индустриялдықинновациялықдамудың2020жылдарғаарналғанбағдарламасындаелдегіинвестициялықахуалдықалыптасты
рудыңнегізгібағыттарыанықталынған.Ендігіміндетинвестициятартудыңжүзегеасырылужолдарынқарасты
ру.СоңғымəліметтергесүйенсекеліміздеИсламДамуБанкіарқылытартылғанинвестициякөлеміеңжоғарғыкөрсеткішкеиеболыпотыр.Ортаесеппеншаққандаэкономикағатартылғанинвестициякөлемі25%құрайды[
5].
Экономиканытиімдібасқаружүйесінешетелдердіңкапиталынсаналытартужатады.Қазіргікезеңніңба
стыерекшеліктерініңбірі–
шетелинвестицияларынтартуменпайдаланудыңоңтайлыжолынтабуболыптабылады.Соныменелімізгеі
шіжəнесыртқыинвестицияныəлеуметтіксалаларғатартуқажеттілігібасымтұр.Еліміздіңəлеуметтікэкономикалықсалаларынаұзақмерзімгеинвестициятартуеліміздіңішкіжəнесыртқысаясатымен,қазақстаныңəлемдіксаясаттағысаясиимиджіментікелей
байланысты.Бұлбағыттатəуелсізқазақелініңхалықаралықаренадағысаясибеделініңықпалыныңзорекендігісөзсізшындық.
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Резюме
В статье «Инвестиционная политика Республики Казахстан» рассматриваются политические аспекты и динамика
развития иинвестиционной политики современного Казахстана.
Инвестиционная политика неразрывно связана с внутренней и внешней политикой государства и оказывает
влияние на международный имидж независимого Казахстана.
Инвестиции – долгосрочные вложения капитала в отрасли экономики внутри страны и за границей. Автором
статьи анализируются понятия «инвестиция», «инвестиционная деятельность», «инвестиционный процесс», раскрываются методы развития отечественных инвестиций, проводятся результаты исследования опыта современных
крупных инвесторов, а также даются рекомендации по улучшению законодательно-правовой базы инвестиционной
деятельности в современном Казахстане.
Ключевые слова: инвестиция, инвестиционная политика, инновация, инвестиционная деятельность, общество,
политичнский имидж, инвестиционный процес, международная арена
Summary
In his article "The investment policy of the Republic of Kazakhstan" focuses on the political aspects and dynamics of the
investment policy of modern Kazakhstan.
The investment policy is inextricably linked with the domestic and foreign policy of the state and has an impact on the
international image of independent Kazakhstan.
Investments - long-term investment in sectors of the economy in the country and abroad. The author analyzes the concept
of "investment", "investment activity", and "investment process", discloses methods for the development of domestic
investment, the result of research carried out today’s experience of large investors, and provides recommendations to improve
the legislative base of investment activity in modern Kazakhstan.
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ПРОТИВОРЕЧИЯИТРУДНОСТИМЕЖНАЦИОНАЛЬНОГОСОГЛАСИЯИИХПУТИРЕШЕНИЯ
Н.Б.Сейсен−к.п.н.кафедрыполитологииисоциально-философскихдисциплин
ИнститутамагистратурыиPhDдокторантурыКазНПУим.Абая
Встатьерассматриваютсяактуальныевопросыпротиворечияитрудностимежнациональногосогласияиихпутирешен
ия,которыеещенедостаточноизученывнаучнойлитературе.Основнойпроблемойисследованияявляетсясостояниеихара
ктермежнациональногосогласия,точнаяоценкаиопределениеперспективегодальнейшегоразвитиявразличныхрегионахстраны.Возможностьнаучнойоценкисостоянияэтихотношенийосновываетсянамеждисципли
нарномподходеианализеобъективныхусловий,вкоторыхэтиотношенияформируются.Такогородаподходпозволяетпол
учитьобоснованныйвыводовероятностивозникновениянапряженностивмежнациональныхотношенияиперерастанияе
евконфликты,особоопасныевследствиетого,чтоонимогутвызыватьвусловияхсовременногоКазахстанарострегиональн
огосепаратизма,угрожающегоцелостностиистабильностистраны.Вместестемуделеновниманиеидискуссионнымвопро
сам. Ключевыеслова:противоречие,межнациональноесогласие,этническийконфликт,национальныйвопрос,целостнос
ть,этническиегруппы,региональныйсепаратизм,возникновениенапряженности,нация,народность

Существуетцелаясистемапротиворечийитрудностейпроцессамежнациональногосогласия.Вэтойсистем
еможновыделить,покрайнеймере,тригруппыпротиворечий:
1)противоречияитрудности,имманентноприсущиесамомупроцессумежнациональногосогласия,национ
альнымотношениям:междутенденциямиразвитияисближениянаций,национальнымразвитием,возрождени
емнациональногосамосознанияипроцессомвсеболынейинеобратимойинтернационализацииобщественнойжизнивусловияхдемократизацииипереходаобществанарыночныеэкономическиеотноше
ния,междуобъективнымипредпосылкамиисубъективнымифакторамивпроцессемежнациональногосогласия;
2)противоречия,возникающиенауровнепроцессавзаимодействиязарождающегосяновогоинетакужлегко
отступающегостароговмежнациональномсогласия.Преждевсего,здесьимеютсяввидупроявлениявнациона
льномобщественномсознаниипережитковшовинизма,национализма,местничества,национальноговысокомерия,чванстваинациональногоэгоизма;
3)впроцессемежнациональногосогласия,национально-языковогостроительства,научногорегулированияиуправлениянациональнымиотношениямичастовозникаютупущенияиошибки,чтоспособствуетвозникновениюсоответствующихпротиворечиймеждуотдельнымисторонамииэлементамисистемымежн
ациональногосогласия.Сюдамыотносимотдельныепросчетыинедостаткивсоциальномпланировании,управлениинациональнымиотношениями,подбореирасстановкеруководящихнациональныхкадров,
работетелевидеңияидругихСМИит.д.
Национальныйвопросвсегдаимеетконкретноисторическоесодержание,включающеесовокупностьнациональныхпроблемнаданномэтаперазвития.
"Национальныйвопрос",понимаемыйкаксостояниемежнациональныхсогласиявопределенныхисториче
скихусловиях,являетсяоднимизважнейшихпоказателейвнутреннейбезопасностииполитическойстабильностивлюбомполиэтническомгосударстве.Национальнаяпринадлежностьвреформируемомказахстанскомобществесталазаметнойсоставляющейполитическоймобилизации,активновлияющейнавесьполитическийпроцесс.
Особенноявнойактуализацияэтнической(национальной)проблематикистановитсянарубежевеков,очемп
ишутсегоднямногиеисследователи."Историческаяпрактикапоказала,-отмечаетН.Г.Скворцов,этничность,атакжесвязанныеснейформынационализманетолькосохранили,ноиусилилисвоюрольвсоциаль
ныхиполитическихпроцессах.Нетнадобностиговоритьотом,насколькоостросегоднястоятэтническиеинаци
ональныепроблемыврядерегионовземногошара,втомчислеинатерриторияхбывшегоСоветскогоСоюза[1].
Главнойпроблемойисследованиясостоянияихарактерамежнациональныхсогласиястановитсяточнаяоценкаиопределениеперспективихдальнейшегоразвитиявразличныхрегионахстраны.Возможностьнаучнойоценкисостоянияэтихотношенийосновываетсянамеждисциплинарномподходеианализеобъективныхусловий,вкоторыхэтиотношенияформируются.Такогородаподходпозволяетполучитьобоснованныйвыводовероятностивозникновениянапряженностивмежнациональныхсогласияиперера
станияеевконфликты,особоопасныевследствиетого,чтоонимогутвызыватьвусловияхсовре34
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менногоКАзахстанарострегиональногосепаратизма,угрожающегоцелостностиистабильностистраны.
Усилениевниманияисследователейкпроблемемежнациональныхсогласиявпоследнеевремянеозначает,к
сожалению,наличиясложившегосяпонятийногоаппарата,позволяющегоопределитьсущностьиспецификуэ
тогофеномена[2]
Ипервое,счемсталкиваетсяисследователь,этоиспользованиетакихнаучныхкатегорий,как"национальныесогласия"и"межнациональныесогласия"какравнозначных.Снашейточкизрения,этипонятиянесовп
адаютпосодержанию,иупотреблениеихкакравнопорядковыхможетсущественноосложнитьосмыслениевну
треннихпротиворечийнациональнойсферы.Мысчитаем,что,еслиисходитьизсутипроблемы,тонациональны
еотношениякорректнеепониматькаксоциальные,экономические,политическиеотношениявнутринации,т.е.какпроцессы,отражающиееевнутреннююжизнь.
Врамкахкаждойнациикакцелостногоорганизмаможнонаблюдатьпротивоположныетенденциивовзаимо
действииеечастей,перспективыразвитиякоторыхмогутбытьпротивоположны:отсолидарностидовзаимного
отрицания.Какправило,ониимеютобъективнуюоснову.Вусловияхклассовогообществасоциальныеотношен
иявнутринациивыливаютсявклассовуюборьбу,апогеемкоторойможетстатьреволюция,специфическиразре
шающаявкаждомотдельномслучаевнутринациональныеантагонисти-ческиепротиворечия.
Впериодвызреванияреволюционнойситуацииобьективнойстановитсянеобходимостьустраненияпричин
иусловийвозникновенияострыхсоциальныхконфликтов.Однаконеспособностьправящихклассоврешитьна
копившиесяпроблемыприводитктому,чтоестественныенеантагонистическиепротиворечиянациональногоразвитияприобретаютантагонистическийхарактер.Причемэтотантагонизм,какправ
ило,имеетдвесферыпроявления-внутреннююивнешнюю.
Вовнутреннейонпроявляетсявнарастающемнесоответствиистратегическихзадачвоплощения"национал
ьнойидеи"иреальногосостояниянации,врасхожденииофициальнопровозглашенногокурсасреальнойпракти
койутвержденияприоритетностисвоегонациональноговмногонациональномрегионе(приопределениигосуд
арственногоязыка,расстановкекадров,обсспечеииилюдейжилойплощадью,работой,земельнымиучастками,
возможностьюполучениявысшегообразованияит.д.),борьбызатакназываемую"национальнуючистоту"и"ос
обую"миссиюданнойнации.
Вовнешнемсамовыражениинациональныепротиворечияспособнытрансформироватьсявмежнациональные,посколькунередкоинспираторывнутринациональныхконфликтовзаинтересованывискусственной"канализации"народногогнева,вызванноговнутреннимисложностяминациональногобытия,встор
онуинонациональногососеда.
Межнациональныесогласия,влияющиенаразвитиенацийифункционированиеобщества,следуетпонимат
ькакотношениямеждуразличныминациями,народностями,этническимигруппамивразличныхсферахжизнедеятельностиобществаинаразличныхуровняхвзаимосвязей-отнационально-личностныхдогосударственных.Субьектамиэтихотношенийявляютсянации,народности,национальныеиэтническ
иегруппы.Межнациональныесогласия,какидругиеобщественныеотношения,представляютсобойодинизви
довнаправленногосоциальноговзаимодействия,социальнойактивностиидеятельности.Онидетерминирован
ыэкономическими,политическимиипсихологическимифакторами,которыевсвоюочередьобусловленыприр
одойисоциальнойсредойсуществованиянародов,ихпотребностями,обычаямиитрадициями.Межнациональныесогласияотносятсякчислусубъектносубъектныхотношений,ибовпроцессеэтоговзаимодействиякаждаянация,народность,национальнаяилиэтни
ческаягруппавысту-паюткаксубъект.
Структурироватьмежнациональныесогласияможнокакминимумпотремпараметрам:поколичеетвуохват
ываемыхкаждымизвидовсогласиинародов,похарактеруисодержаниюэтихсогласии[3].
Впервомслучаеречьможетидтиобсогласиях:
а) междудвумянародами;
б) междугруппаминародов; в)
международныесогласия.
Вовторомслучаевыделяются:
а) согласияболееилименеетесного.многоаспектногосотрудничестванародов;
б) разноплановыесогласия:отблагожелательностидонеприязни;
с)враждебныеотношения.
Втретьемслучае-согласияэкономические,политические,культурныеит.д.
Разумеется,предложенноеструктурированиеявляетсявесьмаусловным,ибомежнациональныесогласиячрезвычайномногообразны,онигруппируютсяипереплетаютсясамымнеожиданнымобразом,могутсохра
нятьсяпрактическинеизменнымидлительноевремя,амогутнеожиданновидоизменяться.Вконечномсчетевзаимоотношениямеждунациями,ихпозитивноевзаимодействиезависитоттого,наскольковысокэк
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ономическийикультурныйуровенькаждойизних.Аотпозитивноговзаимодействиянародов,какпоказываетоп
ытистории,зависятнетолькоотношенияодногонародукдругому,ноиуспешныйпроцессвнутреннегоразвития
самогонарода.Борьбанародовзамаксимальноблагоприятныеусловиясвоегоэкономического,социальногоик
ультурногоразвитияпородиланациональныйвопрос.Нацио-нальныйвопросэтопреждевсегоотношениянациональногонеравноправия,делениянацийнапривилегированныеинеполноправные;этонеравенствоуровнейэкономическогоикультурногоразвитияразличныхнаций;отставаниенеравноправныхнацийотнацийпривилегированных;это,наконец,атмосферанационал
ьнойрозни,национальныхраспрей,враждынанациональнойпочве,закономерновозникающихподвоздействи
емпервыхдвухфакторов(неравноправия,тоестьрежиманациональныхпривилегийинациональнойдискрими
нации,ифактическогонеравенстванацийвдоступекэкономическимикультур-нымценностямит.п.).
Такимобразом,каждыйизназванныхэлементовнациональноговопросаможетиметьразличнуюстепеньна
пряженности,разныемасштабыпроявления.Иногданациональныепроблемыпроявляютсяввопросахэкономи
киикультуры,аиногданапервыйпланвыступаютполитикоправовыемоменты.Указанныепроблемымогутобостритьситуациювсферемежнациональногосогласия,ожив
итьнегативныенаслоениявсознанииибыту,которыесложилисьврезультатедлительноговоздействияфакторов,составля
ющихсущностьнационалыюговопроса.
1 Межнациональныеотношения:теорияипрактика.-Уфа,2008.-305с.
2 СидоровА.И.СотрудничествонародовЕвразии:состояниеиперспективы.-Ростов-на-Дону,2009.-276с.
3 АбсаттаровР.Б.,СадыковТ.С.Воспитаниекультурымежнациональногообщениястудентов:теорияипрактика.Алматы,1999.-212с.
Түйін
Мақаладағылымиəдебиеттеəлідежетезерттелмегенұлтаралықкелісімніңқайшылықтарыменқиындықтарынабайлан
ыстыөзектімəселелерқарастырылады.Ұлтаралықкелсімніңбүгінгітаңдағыжағдайыменсипаты,онынақтыбағалаужəнее
лдіңəртүрліаймақтарындаоданəрідамукелешегінайқындаузерттеудіңбастымəселесіболыптабылады.Бұлқатынастарды
ңжағдайынғылымитұрғыдабағалаумүмкіндігіпəнаралықзерттеугежəнеосыбайланыстардыңқалыптасуыныңобъективтіжағдайынталдауғанегізделген.Бұндайтұрғыданзерттеуұлтаралыққатынастарау
қымындашиеленушіліктіңтуындауыжəнеоныңқақтығыстарғыұласумүмкіндігітуралынегізделгенқорытындыжасауға
мүмкіндікбереді.БұлқазіргікездегіҚазақстандаелдіңтұтастығыментұрақтылығынақауіптөндіретінаймақтықсепаратиз
мніңпайдаболуынабайланыстыөтеқауіпті.Соныменқатар,мақаладапікірталастудыратынмəселелергедекөңілаударылға
н.
Тірексөздер:қайшылық,ұлтаралықкелісім,этникалыққақтығыс,ұлтмəселесі,тұтастық,этникалықтоптар,аймақтықс
епаратизм,шиеленістіңтуындауы,ұлт,ұлыс
Summary
Inarticletopicalissuesofacontradictionanddifficultyofaninternationalconsentandtheirsolutionwhicharestillinsufficientlystudi
edinscientificliteratureareconsidered.Themainproblemofresearchisthestateandcharacterofaninternationalconsent,anexactassess
mentanddefinitionofprospectsofitsfurtherdevelopmentinvariousregionsofthecountry.Possibilityofascientificassessmentofacond
itionoftheserelationsisbasedoninterdisciplinaryapproachandtheanalysisofobjectiveconditionsinwhichtheserelationsareformed.S
uchapproachallowstoreceiveavalidconclusionaboutprobabilityofemergenceofintensityininternationaltherelationsanditsdevelop
mentsintotheconflictsespeciallydangerousbecausetheycancausegrowthoftheregionalseparatismmenacingtointegrityandstability
ofthecountryintheconditionsofmodernKazakhstan.Atthesametimetheattentionandtodebatablequestionsispaid.
Keywords:contradiction,internationalconsent,ethnicconflict,ethnicquestion,integrity,ethnicgroups,regionalseparatism,inte
nsityemergence,nation,nationality
УДК340.11

ПРАВОВАЯКУЛЬТУРАНАЦИОНАЛЬНЫХМЕНЬШИНСТВ:ТЕОРЕТИЧЕСКИЙАНАЛИЗ
Г.Р.Абсаттаров–к.полит.н.,заместительдеканаисторическогофакультетаКазНПУимениАбая
ВстатьерассматриваютсяактуальныевопросыправовойкультурынациональныхменьшинствКазахстана,которыевсо
циальнополитическойнаукеещенеисследованы.ВстатьеизученыправаисвободынациональныхменьшинствКазахстанакакосно
выихправовойкультуры.Болеетого,уделеновниманиероликазахстанскогоправаигосударственнойполитикистранынаф
ормированиеиразвитиеправовойкультурынациональныхменьшинств.Встатьерассматриваютсятакжеправовыенормы,
принципы,уровеньифункцийправовойкультурынациональныхменьшинствКазахстана,которыестанутважнымфакторо
моздоровленияказахстанскогообщества,движениякправовомугосударствуигражданскомуобщесту.Вместестемуделен
оввниманиеидискуссионнымвопросам.
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Ключевыеслова:право,политика,правовоегосударство,правоваякультура,национальноеменьшинство,справедлив
ость,закон,мораль,казахстанскоеобщество,правосознание,свобода,обязанность

Каждыйизисследователейпроблемыправовойкультурыобращаетвниманиенаинтересующиеличноегогр
ани,различныеаспектыкаксоциально-политическогоявления.Насжеинтересует,впервуюочередь,политологическиеаспектыправовойкультурынациональныхменьшинствКазахстана.ВКазахстанежив
утитрудятся139национальныхменьшинствдиаспор,общаячисленностькоторыхсоставляетоколо7млн.человек.Срединих:русские–3793764,украинцы–
333031,уйгуры–224713,татары–204229,немцы–178409,узбеки–456997,корейцы–100386,турки–
97015,азербайджанцы–85292,белорусы-66476,дунгане–51944,курды–38325,таджики–36277,поляки–
34057,чеченцы–31431,кыргызы–23274[1]ит.д.
Какпоказываетнаучныйанализсоциально-политическойлитературы,правоваякультуранациональныхменьшинствКазахстанаещенебылапредметомсамостоятельногоисследованиявполитическойнауке,поэ
томуполитологическоеисследованиеправовойкультурынациональныхменьшинствнаматериалахКазахстан
аимеетнетольконаучно-теоретическое,ноиполитическо-практическоезначение.
Преждевсегоследуетсказать,чтозадачаРеспубликиКазахстансостоитвтом,чтобы,вопервых,невыпячиватьинеигнорироватьнациональныеособенностииправовыементалитетынациональныхм
еньшинств,во-вторых,предвидетьипредупреждатьсобытия,ненаколятьпроблемы,втретьих,смелееидтинавстречувозникающимсложностям,трудностям,инаходитьнеординарныерешениядля
снятияпроблемы.
ВажнаячастьрешениянациональноговопросаиправовойкультурынациональныхменьшинстввКазахстан
еполноеотрицаниешовинистическихинационалистическихвоззрений,правовогонигилизмаибезкультуры.Вн
ашейстранеужемногоесделаноиделаетсядляпреодолениянациональнойограниченностиинациональногочванства,правовогонигилизмаиразвитияправанациональныхменьшинств,которыесп
особствуютразвитиюказахстанскихнациональных,этническихгрупп,малочисленныхнародовиихправовойк
ультуры.
Намойвзгляд,долженбытьразработанкомплексмерпоразвитиюнациональныхменьшинствРеспубликиКазахстан,предусматривающийконкретныешагипоразвитиюправа,свободы,языка,культуры,образов
анияит.д.Водночасьенельзяобеспечитьрешениеэтойпроблемы.Поэтомунеобходиморазработатьпоэтапнуюпрограммуеереализации.Основойеерешениядолжныстатьразвитияправисвободынациональ
ныхменьшинств,мерыпорасширениюподготовкикадровнаместах,обучениебольшихгруппучащихся,магист
рантов,докторантов,стажеровизпредставителейнациональныхменьшинствкаквреспубликанских,такивзару
бежныхвысшихучебныхзаведениях.
Основныепараметрыправовойкультурынациональныхменьшинстввказахстанскомобществезадаютсяф
ундаментальнымихарактеристикамиобщейкультуры,частьюкоторойонаявляется.Впоследнеегоды,каксчитаютнекоторыеученые,произошлозначительноеобогащениепредставленийосущностиэтогофеномена,механизме,спомощьюкоторогоонрегулируетобщественнополитическуюжизньнациональныхменьшинствистраны.
СовременныепредставленияоправовойкультуренациональныхменьшинстввКазахстанеисходятизпризн
анияорганическогоединствавнейдвухначал:духовного,идеологическогоипрактического,деятельного.Форм
ированиеправовойкультурынациональныхменьшинствисоциализациявКазахстанерассматриваютсякакдея
тельныйпроцесс.СпособностьтогоилииногофеноменастатьэлементомправовойкультурынациональныхменьшинствКазахстанавпервуюочередьопределяетсявозможностямиеговлиян
иянадостижениепланируемыхрезультатовдеятельности.
Следуетсказать,чтоправоваякультуранациональныхменьшинствКазахстанакакфеноменсоциаль-нополитическойреальности,несостоитизотдельныхиизолированныхявлений,апредставляетсобойнекотороец
елостноеобразование.Именноцелостностьопределяеттеинтегральныекачества,которыеоказываютсяпрису
щимиотдельнымсоставляющимкаккомпонентамсистемы.Концептуальныминструментомрешенияпроблемыполитологическогоисследованияявляетсяпостроениесистемыпоказателейиэмпи
рическихиндикаторов,определяющихправовуюкультурунациональныхменьшинствКазахстанакаксоциаль
но-политическийфеномен.
ПравоваякультураисодержаниеправосознаниянациональныхменьшинствКазахстанавосновномзависят
отзнанияправаиполитики,помимокоторогоонимогутбытьнаделеныспецифическойполити-коправовойопределенностью.Однакознаниеправаиполитикинеявляетсярешающимфакторомправомерногоповедения.Этифакторыдолжнывключатьнетольконегативныесанкции,юридическоепросве37
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щение,ноинациональнуюгосударственноправовуюидеологию,влияющуюнаформированиеправовыхустановокказахстанскогонациональногоменьш
инствавегосоциально-конкретных,невсегдаблагопри-ятныхобъективныхусловиях.
ОпираясьнарезультатыимеющихсяисследованийправовойкультурыКазахстана,втомчисленациональныхменьшинств,можноохарактеризоватьеекакстепеньовладенияправом,политикойвдействии,вчастно
сти,самосознание,ответственностьвреализациитребованийправа,политики,творческуюориентациюнаобщеказахстанские,общечеловеческиеценностиинормы,атакжеособенностинациональнойкультур
ывпротиворечивыхполитических,правовыхситуациях,предполагающуювсвоемвысшемпроявленииинтуит
ивноеполитико-правовоеповедение,участиевправотворчествеивразработкегосударственнойполитики.
Итак,правоваякультуранациональныхменьшинствКазахстанакаксоциально-политическийфено-мен–
сложноеявление,определенноеединствовсеобщего,особенногоиединичного.Эффективностькаждогоэлеме
нтавобщеммеханизмевоздействиянаказахстанскоенациональноеменьшинствоизменяетсявзависимостиотцелогокомплексафакторов,средикоторых:время,социальнополитическоепространство,экономическаяситуация,политическаяобстановка.Каждаясоставляющаяэтогом
еханизмаможетбытьдетерминирующимэлементомприусловиивоздействиянасознаниеиправосознаниелич
но-стииобществавцелом.Вэтомпроцессеважнуюрольиграетправо[2].
Выступаякакважноеинеобходимоеорудиегосударственногоуправления,какформареализациигосударст
веннойполитики,казахстанскоеправоодновременноявляетсяважнымпоказателемположенияличностинациональногоменьшинствавобществеигосударстве,гарантированностиееправ,инструментомихохраныиреализации.Права,свободыиобязанностичеловека,диаспорыигражданина,составляющиеправовойстатусличности-национальногоменьшинства-важнаясоставнаячастьказахстанскогоправа,весьмасущественнаядляоценкиразвитостиидемократичностиданнойправовойсистемы.Казахстанс
коеправовегоподлинномсмыслерассматриваетнациональногоменьшинства,человека,егоблагокакцель,анек
аксредствофункционированияобщества.
Такимобразом,правовказахстанскомобществевыступаеткаксистемаподдержанияобщихусловийсущест
вованиялюдей,национальныхменьшинствиобщества,егоустойчивостииупорядоченностипоотношениюкде
стабилизирующимвоздействиям,тормозящимразвитие.
Дляказахстанскогоправавдемократическомобществахарактернопризнаниеизащитагосударствомправна
циональногоменьшинства,человекаигражданина,представленныеимсамимправазащищатьсвоиправавсеми
законнымиспособами.Поэтомуважнымпоказателемправовойкультурыказахстанскогонациональногоменьшинства,гражданинадемократическогообществаявляетсянетолькознаниесвоихправи
свобод,ноиумениеиготовностьзащищатьсвоиправавслучаеихнарушения,атакжесолидаризироватьсясдругиминациональнымименьшинствами,гражданами,чьиправатакженарушены.
Всвязисэтимследуетьсказать,чтоправоваякультураказахстанскихнациональныхменьшинствсодержитн
емалополезногодлярешенияактуальнойвусловияхКазахстаназадачиподведенияподполитикунравственныхиправовыхоснов.Такойподход,очевидно,особеннодлясегодняшнегоКазахстана,который
провозгласил,чтобудетстроитьправовое,социальноегосударство.
Надоотметить,чтоправоваякультуранациональныхменьшинствКазахстанаотражаетидейно-правовоесостояниеказахстанскогообществанаопределенномисторическомэтапе,характеризуетуровеньправосоз
нания,знаниеправа,уважениекзаконам.
УровеньправовойкультурынациональныхменьшинствКазахстанаопределяетсяуровнемправосознания,степеньюегопрогрессивности,масштабомиглубинойюридическогообразованиявстране,профессиональнойподготовкойюристов,степеньюразвитияправовых,политическихнаук,правового,политическогомышления.
Следуетсказать,чтоправоваякультуранациональныхменьшинств,населенияКазахстанаоказываеторгани
зационно-регулирующеевоздействиевпланеобеспечениясоциальнопозитивногоповедения,предупреждениянегативныхпроявленийиустраненияспособствующихимфакторов
прирешениисоциальнополитическихзадачлюбойсферыилюбогоуровняжизнинациональныхменьшинствказахстанскогообщества.ОнавыступаетнеобходимымусловиемразвитиядемократиивКазахстане,адемократия,вк
онечномсчете,нужнадлятого,чтобывказахстанскомобществесуществовалазаконностьиторжествоваласпра
ведливость,утверждаласьздороваяинравственнаяинфраструктура.
Вместестем,правоваякультурнациональныхменьшинстввКазахстананаходитсяворганическомединстве
ивзаимосвязисостальнымиобластямикультурыстраны-политической,этической,эстетической,нормыкоторыхгармоничноувязанысказахстанскимправом.Особеннотеснавзаимосвязьправо38
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войиполитическойкультур.ВысокийуровеньполитическойкультурынациональныхменьшинствКазахстана
немыслимбезвысокогоуровняправовойкультурыказахстанскогообщества,строгогособлюденияпринципазаконности,которыйявляетсянетолькоправовым,ноиполитическимпринципом.
ПравоваякультуранациональныхменьшинствКазахстанакакстепеньсвободногоразвитияиндивидапрояв
ляется,преждевсего,вегоподготовленностиквосприятиюпрогресивныхправовыхидейизаконов,уменийинав
ыков,реальногоправа.Сэтихпозицийонахарактеризуетсяналичиемправовыхкультурныхориентиров.Право
ваякультуранациональныхменьшинствКазахстана–
этоопределенныйхарактериуровеньдеятельностиличностиказахстанскогонациональногоменьшинства,впр
оцессекоторойонаприобретаетилиразвиваетсвоиправовыезнания,умения,навыки.Наконец,правоваякульту
ранациональныхменьшинствКазахстанаможетсуществоватьикакрезультаткультурнойдеятельностивсфере
права,политики,т.е.каксовокупностьсоответствующейстепениполитико-правовыхзнаний,умений,навыковличности-казахстанскогонациональногоменьшинства.ЭтотспособсуществованияправовойкультурынациональныхменьшинствКазахстанаможносчитатьеепотенциалом.
Правоваякультуранациональныхменьшинствказахстанскогообществакаксистемавзаимосвязанасвнешн
имипоотношениюкнейсистемами,атакжессистемойболеевысокогопорядка,вкоторуювключена.Нетсомнен
ийвтом,чтофункционированиеправовойкультурынациональныхменьшинствказахстанскогообществадетер
минировано,вконечномсчете,системойполитических,социально-экономическихотношений.Этадетерминацияправовойкультурынациональныхменьшинствказахстанскогообщес
твавызываеткжизнитакуюеефункцию,какправовоеобеспечениепроцессастановленияновойказахстанскойг
осударственности.
Содержаниеуказаннойфункцииизменяетсяпомереизменениязадачнатомилииномэтапереформированияказахстанскогообщества.Реализовыватьсяэтафункцияможетразличнымипутями,втомчислеблагод
аряформированиюунациональныхменьшинствправовыхзнаний,убеждений,привычекит.д.,обеспечивающи
хихправомерное,социальноактивноеповедениевправовойсфере.Здесьважнаивыработканавыковправовойд
еятельностинациональныхменьшинств,гражданиобществавцелом,реформированиевсейправовойсистемы
Казахстана.Повсейвероятности,этооднаизосновныхфункцийправовойкультурыказахстанскогообществана
сегодняшнийдень.
Изнеевытекаютидругиефункцииправовойкультурынациональныхменьшинствсредикоторыхможновыд
елить:освоениеипреобразованииеправовойреальности(познавательно-преобразовательное,ценностнонормативное,правовоспитательное,коммуникативное).
Познавательно-преобразовательнаяфункцияправовойкультурынациональныхменьшинствказахстанскогообществасвязанасзадачейпостроенияправовогогосударства.ПознаниеправовойреальностиКазахс
танапредполагаетучеттехкризисныхпроцессов,которыепротекаютвэкономике,политикеиобществе.Начав
шаясяреформапредполагаетииспользованиевозможностейтакойфункцииправовойкультурынациональных
меньшинствказахстанскогообществакакосвоениеипреобразованиеправовойреальности.
Ценностнонормативнаяфункцияправовойкультурынациональныхменьшинствказахстанскогообществанаправленана
обеспечениеустойчивого,слаженного,динамичногоиэффективногофункционированиявсехэлементовправовойсистемыКазахстана.Правоваякультуранациональныхменьшинствсвязан
анетолькосотражениемправовойреальности,ноисактивнымобратнымвоздействиемнанее.Этафункцияправ
овойкультурынациональныхменьшинствреализуетсяспомощьюнормправа,усвоениекоторыхнеобходимокаждомунациональномуменьшинству,каждомугражданинудляуспешнойадаптаци
иврамкахгосударства.Нормативнаясторонаправовойкультурынациональныхменьшинствказахстанскогооб
ществавключаетширокийкругтребований,которыепредьявляютсякдуховномумируказахстанскогонациона
льногоменьшинства,егонравственно-правовымкачествам,знаниям,правовымубеждениямит.д.
Ценностнонормативнаяфункцияправовойкультурынациональныхменьшинствказахстанскогообществаохватываетраз
нообразныеявленияифакты,которыеприобретаютценностноезначение,отражаясьвчеловеческихпоступках,
социально-политическихинститутахит.д.Исходяизэтогоправовыенормы,другиесоставляющиеправовойкультурынациональныхменьшинствказахстанскогообществавыс
тупаютобъектамиоценки.Наэтойосновевнаукесоздалосьобособленноетеоретическоенаправление–
правоваяаксиология.
Еереализацияначинаетсятогда,когдаизучаетсяоценочноеотношениеличностиказахстанскогонациональ
ногоменьшинствакрезультату,целиеедействий,направленныхнаизменениеокружающейправовойдействит
ельности,кэталонам,образцамповедения,предусмотреннымнормамиправа,кповедениюидеятельностидруг
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ихлиц.ОценочнаядействительностьвправовойкультуренациональныхменьшинствКазахстанасостоитв«изм
енении»индивидом,обществомправа,законности,правопорядка,правоотношений,механизмаполитикоправовогорегулирования,путемсопоставленияссоответствующимиполитическими,правовымиценностями.
Воспитательнаяфункцияправовойкультурынациональныхменьшинствказахстанскогообществавыража
етсявформированииправовыхкачествличностинациональногоменьшинства.Превращениеправовыхпредпи
саний,нормправавпривычку,вестественныйрегулятордеятельностиказахстанскогонациональногоменьшин
ства,гражданинапредполагает,чтоониусвоеныличностьюнациональногоменьшинствастраны,сталиеевнутр
еннимубеждением.Остепениусвоениянормправаможносудитьпореальномуповедениюказахстанскогонаци
ональногоменьшинства,гражданинавразличныхправовыхситуациях.Вэтомсмыслекультураправовойдеяте
льностиличностиказахстанскогонациональногоменьшинстваестькультураееповедениявправовойсфере.
ЛичностьнациональногоменьшинствавКазахстанедолжнахарактеризоватьсяярковыраженнойправовой
ориентацией,знаниемипониманиемправа.Правоваякультуранациональныхменьшинствказахстанскогообщ
ествадолжнаспособствоватьформированиюправовойкультурыличностиказахстанскогонациональногоменьшинства,уважениякзакону.
ПрисущиеправовойкультуренациональныхменьшинствКазахстанаидеалы,правовыенормы,принципы,т
радициипредполагаютконсолидациючленовказахстанскогообщества,концентрациюихусилийнарешениеза
дачпостроенияправовогогосударства.ПравоваякультуранациональныхменьшинствКазахстанаобеспечиваетсоциально
политическоесплочениелюдей.Онапозволяетнетолькоосуществлятьправовоеобщениемеждунациональны
мименьшинствами,гражданами,ноирегулироватьихвзаимоотношениявправовойсфере[3].
Какизвестно,правоваякультураисодержаниеправосознанияказахстанскихнациональныхменьшинстввос
новномзависятотзнанияправа,политики,моралиит.д.Обэтомсвидетельствуютирезультатысоциологическог
оисследованиямолодежинациональныхменьшинствКызылординскогоколледжа«Кызмет»(опросомбылиох
вачены50респондентов).Результатыопросапоказаливысокийуровеньправовойкультурыучащихсянационал
ьныхменьшинств.Так,каждыйреспондентсообщил,чтохорошознаетКонституциюКазахстана,85,2%опроше
нныхимеютхорошуюоценкупоосновамправа,более90%–ненарушаютзаконыстраны,78,3%–
помогаютправоохранительныморганам,общественно-стивреализацииправовойполитикивжизнь.
Интереснымипредставляютсясточкизренияопределениязрелостиправовойкультурынациональныхмень
шинствответынавопрос:«КакВысчитаете,насколькособлюдаютсяВашиправаиправаВашихблизких?».Прив
одимрезультатысоциологическогоисследования,проведенногонамивпоселкеЖусалыКармакчинскогорайо
наКызылординскойобласти(70респондентов).Приответенаэтотвопрос,большаячастьреспондентовотметил
ареализациюсвоихправвполноймереиизучениязаконовКазахстана.Политическоеиправовоереформирование,модернизациянашегообществастимулируютсовершенствованиеправовойкультурынациональныхменьшинств,населенияиправовойполитикиКазахстанавообще.
ГотовностьиумениенациональныхменьшинствКазахстаназащититьсвоиправаиихнетерпимоеотношени
еклюбымфактомнарушенияправчеловекастанутважнымфакторомоздоровленияказахстанскогообщества,движениякправовомугосударствуигражданскомуобществу.
ПравоваякультуранациональныхменьшинствКазахстана,такимобразом,выражаетпосуществусоциальн
о-политическуюсвязьивзаимодействиеиндивиданациональногоменьшинства,государстваиобщества,ивэтомсвоемкачестветакаяоценкавыступаеткакполито
логическаяхарактеристикаправовойкультурынациональныхменьшинствстраны.Иеще.ПравоваякультуранациональныхменьшинствКазахс
танапосуществувыступаетвыражением,отражениемкаксущностисодержанияифункцийправовогогосударства,такирезультатомосуществленияправовойполитикиРеспубликиКазахстан,восновекоторых
лежитправовоевоспитаниенаселения.
Сегодняважно,чтобырешениеназревшихпроблемправовойкультурыказахстанскихнациональныхменьш
инстввцеломспособствовалосплочениюказахстанскогообществаистабильностидемократического,справедливогообщества,которомупринадлежитьбудущее.
1 ПереписьнаселенияРеспубликиКазахстан2009года.Краткиеитоги.-Астана,2010.-С.10.
2 Sozialphilosophische,politischeundrechtlicheaspektedermodernisierungkasachstans.-Berlin:verlagdr.Köster,2012.-S.3541.
3 СидоровИ.П.Правоваяполитика:теорияипрактика.–М.,2013.-С.169.
Түйін
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Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Əлеуметтік жəне саяси ғылымдар» сериясы, №2(49) 2015 ж.
Мақалада əлеуметтік-саяси ғылымда əлі де жете зерттелмеген Қазақстандағы ұлттық азшылықтардың құқықтық
мəдениетінің өзекті мəселелері қарастырылады. Мақалада Қазақстандағы ұлттық азшылықтардың құқықтық мəдениетінің негізі ретінде олардың құқықтары мен еркіндіктері зерттелінген. Сонымен бірге, қазақстандық қоғамды
дамытудың, құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғамға қарай бетбұрудың маңызды факторы болып табылатын
Қазақстандағы ұлттық азшылықтардың құқықтық мəдениетінің құқықтық нормалары, қағидалары, деңгейі мен
функциялары қарастырылады. Мақалада пікірталас тудыратын мəселелерге де көңіл бөлінген.
Тірек сөздер: құқық, саясат, құқықтық мемлекет, құқықтық мəдениет, ұлттық азшылық, əділеттілік, заң, мораль,
қазақстандық қоғам, құқықтық сана, еркіндік, міндет
Summary
In article topical issues of legal culture of ethnic minorities of Kazakhstan which in socio-political science aren't
investigated yet are considered. In article the rights and freedoms of ethnic minorities of Kazakhstan as bases of their legal
culture are studied. Moreover, the attention of a role of the Kazakhstan right and a state policy of the country to formation and
development of legal culture of ethnic minorities is paid. In article also precepts of law, the principles, level and functions of
legal culture of ethnic minorities of Kazakhstan which will become an important factor of improvement of the Kazakhstan
society, the movements to the constitutional state and a civil obshchest are considered. At the same time the vvnimaniye and
to debatable questions is given.
Keywords: right, policy, constitutional state, legal culture, ethnic minority, justice, law, morals, Kazakhstan society, sense
of justice, freedom, duty

ƏЛЕУМЕТТАНУДЫҢӨЗЕКТІМƏСЕЛЕЛЕРІ
АКТУАЛЬНЫЕВОПРОСЫСОЦИОЛОГИИ
УДК316.334.3

ҚОҒАМНЫҢƏЛЕУМЕТТІКТОПТАСУЫМЕНЫНТЫМАҚТАСУЫ–
ƏЛЕУМЕТТІКСАЯСАТТЫҢБАСТЫБАҒЫТЫ
Р.Б.Əбсаттаров–АбайатындағыҚазҰПУ-ніңсаясаттанужəнеəлеуметтікфилософиялықпəндеркафедасыныңмеңгерушісі,ҚРҰлттықҒылымакадемиясыныңкорресподентмүшесі,филос.ғ.д.,проф.
Мақаладаəлеуметтіксаясиғылымдаəлідежетезерттелмегенəлеуметтіксаясаттыңмаңыздыбағыттарыретіндеқоғамныңəлеуметтіктоптасуым
енынтымақтасуықарастырылады.Соныменқатарпікірталастудыратынмəселелер-гедекөңілбөлінген.
Тірексөздер:саясат,тұрақтылық,топтасу,ынтымақтастық,мемлекет,адамқұқықтары,қоғам,еркіндік,теңдік,əділетті
лік,тілектестік,əлеуметтікжауапкершілік,бейбітшілік,заң,нормалар,ережелер

Қоғамныңəлеуметтіктоптасуыменынтымақтасуықазіргіқоғамдамуыныңдоктринасыныңнегізіболыптаб
ылады.Мұныңөзіəлеуметтікшектелудіжəнеəлеуметтікдезинтеграцияны,жұтаңдықты(кедейшілік,баспанас
ыздық,жетімдік)жеңужолындағыөзектімəселелердішешугехалықтыңбелсенеқатысуынаңғартады.
Бүтіндейалғандаадамзатқоғамыныңтоптасуыменынтымақтасуыныңдамуынақтыайтқандақоғамдықэкономикалықжүйеніңөзгеруүрдісіндетуындайтынтабиғиқажеттілік.БұлтеорияныП.А.Сорокиннегізде
генболатын.ОсындайкөзқараспенқарастырғандақазіргіҚазақстанқоғамыныңбұданəрідамубағытының(сон
ыңішіндеəлеуметтіктоптасуыныңбекемдейтүсуінемесеəлсіреуіжолында)мүмкіндігітеорияжүзіндедекөңіла
удартады.
Қазіргізамандағықоғамүшінəлеуметтіктоптасудыңмаңызызор[1].Оныңарқауыадамқұқыболғандықтаноғанмаңызберугелайық.Мұныңөзіжеделəрітүбірліөзгерістергеұштасыпəлеуметтікбайланыстытуындатады.Мұндайжайтеркіндікті,теңдіктіжəнеқоғамдықынтымақтастықтықамтамасызетудіңқұра
лыболды.
Түрлімемлекеттердеəлеуметтіксаясаттыңұлттықжəнебүкілəлемдікөлшемдерібүтіндейалғандатрансфор
мациялануүрдісібелалғандықтанайтарлықтайэкономикалық,саяси,əлеуметтік,демографиялықөзгерістерарқылықалыптасып,нақтыөміршындығынаорайбелгіленеді.Біржағынанəлеуметтікқамтамас
ызетужүйесініңөзіөзгеріскетүсті.Мұндайқұбылыселдіңдемографиялықсипатына(мысалықартайғанадамда
рсаныныңартуы),көшіқондеңгейініңөсуіне,табыстыңтұрақтыболуына,еңбекнарығынаəйелдердіңқатысуыкөбеюіне,т.с.с.байланы
стыболды.Екіншіжағынанхалықтыңəлеуметтікқорғаужүйесінежаңаталаптарқоюықалыптасты.Мұндайқоғ
амдықөзгерістеркөпшіліктіңсанасындақалыптасыпорнықтыжəнеелдіңсаясатындаəлеуметтіктоптасуүрдісі
қалыптасты.
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Əлеуметтіктоптасудегенімізтекзаңжүйесіндекөріністабуыжəнеқалыптасқандағдыларғанаемес,мұныңөз
іəлеуметтікқатынастарменережелерге,құндылықтарғасенімарту,оғанөзарақатыстыболудағдысыменқұнды
лықтары.Шынмəніндемұндайжəйтынтымақтастықпенқоғамдыққұндылықтарболыптабылады.Əлеуметтік
ынтымақтастықтүсінігіережедебекітіліпмемлекетқызметіндекеңіненқолданылады.БұлнегізіненЕуропалық
Қауымдастықтаталқыланыпмемлекеттікүрдістергекірігіпжəнемəдениаралықассимилияциядатолықтырыл
ыпəлемніңосыбелгілібірөңіріндежүзегеасады.ЕуропалықҚауымдастықтыңқұжаттарындабұғанмынандайа
нықтамаберілеген:«əлеуметтіктоптасудегенімізқоғамныңөзініңбарлықмүшелерініңризашыллыққабөленуі
нқамтамасызетуарқылыдамудағытүсінбеушіліктібарыншабəсеңдетугежəнеадамдардыңшеттетілуінболдырмауғабейімболуы».
Азаматтық,саясижəнеэкономикалық,əлеуметтікқұқықтарыныңбүкілкешеніадамқұқысаласындағыбастыекіқұжаттақорғалған.Олармыналар:АдамқұқыжөніндегіЕуропалықконвенцияжəнеҚайтақаралған
Еуропалықəлеуметтікхартиясы,АдамқұқыжөніндегіЕуропалықсотжəнеЕуропалықəлеуметтікхартияныңорганыкелісімжасасқантараптардыңосықұқықтардытолықорындауынқадағалауғаміндетті.Ə
лемдіктоптасуаясынданегізгістрагегияЕурпалықхартиядақайтақаралыпжарияетілгенқұқықболыптабылад
ы.
Адамқұқығынақандайқұқықтарқатысты?
БҰҰқұжаттарындаадамқұқығынамынандайанықтамаберген:«Адамқұқығыныңжалпысипатынадамның
табиғатынаорайласқанқұқықдепайқындауғаболады,мұнсызоладамсанатындаөмірсүреалмайды.Адамқұқы
ныңжəнееркіндіктіңнегізгіталаптарыбіздіңадамдықболмысымыздыңсапасынжақсартаотырып,дамытуғаж
əнеоныпайдалануға,біздіңинтеллектімізбенталантымыздықолдануғамүмкіндікберіпрухани,өзгедеталаптіл
егіміздіқанағаттандырады.Мұныңөзіəрадамныңөзіндікабыройыменқұндылығықұрметкебөленуінежəнеқо
рғауғаалынуынаорайадамзаттыңқажеттілігініңартуынанегізделеді».
Адамғаберілгенқұқықпенеркіндікнегіздеріненбастартутекқанадербесжағдайемес,əрадамныңқасіретіға
наболмайды,əлеуметтікжəнесаясиберекесіздіктерментəртіпсіздіктергеқолайлыжағдайдықалыптастырады
жəнеқоғамныңтікелейөзініңішіндеде,қоғамдарарасындада,мемлекеттерарасындадазорлықзомбылықпендау-жанжалдыңөршуінеалғышарттарынтуындатады.
ЖалпығаортақадамқұқыДекларациясыныңбіріншіЕрежесіндеадамныңадамгершілігі,абыройы,арнамысыеркіндіктің,əділеттіліктіңжəнежалпығаортақтатулықтыңнегізіболатыныкөрсетілген.
Адамқұқыəмбебап,яғнибаршағаортақ,оныбарлықадамдарешқандайалалауғаұшырамастанпайдаланаалады.Адамныңөзіндікқұқынатұрақтытүрдеқұрметкөрсетілуітиіс.Мұндайқұрметқалыптасқанжағдайл
арғанемесесаясижүйегетəуелдіболмайақкөрсетілебереді.Кейбірадамдардыңнемесекейбіртоптардыңқұқыбасқабіреулердіңқұқынасəйкеспегенжа
ғдайдашектетілуімүмкін.
Ендіадамқұқыныңнегіздерін–
өмірсүруқұқын,еркіндіктің,теңдіктіңжəнеалалауғаұшырамаудың,ынтымақтасудың,əлеуметтікжауапкерші
ліктің,татулықтықамтамасызетудің,сондай-ақзорлық-зомбылықтыболдырмаудыңмəністерінқарастырайық.
Өмірсүруқұқы.Адамныңөмірсүруқұқыадамныңқадірқасиетінсезіну,адамдегенөміріміздіңеңбастықұндылығыекенінмықтапескеруадамқұқынқорғаусаласындағ
ыбаршажұмыстың,баршақызметтің,бүкілісқимылдыңнегізі.Адамөмірініңқұнынжəнеөзгетіршілікиелерініңқұныбасқабаршақұндылықтарменақылойлардың,ұстанымдардыңқайнаркөзі.Мұныңмəнісіешкімдеөмірсүруденқаскүнемдіксалдарынанайырылы
пқалмауытиіс,сондай-ақөмірсүруқұқыəрадамныңбұлжымасəріеңбастықұқыболыптабылады.
Сондықтандадаəлеуметтіксалақызметкерлерімүмкіндігінше,қолдарынанкелгеншеадамқұқыныңбұзылу
ынақарсыіс-қимылжасап,адамқұқынқорғаужөніндегі,адамныңөмірсүруінқамтамасызету,тұрмыстірлігіноңалтужолындағыбаршажұмыстарғабелсенеқатысуытиіс.
Сондағанаадамныңшынмəніндеөмірсүруінежолашуғаболады.Адамныңөмірсүруініңбарлыққажетіменө
згетіршілікиелерініңөзаратығызбайланысыбар.Олардыңөмірсүругеқажеттерініңбіріқамтамасызетілмесеад
амөмірітолыққандыболаалмайды.Бірадамныңөмірсүруіқиянатқаұшырасамұныңөзібүкіладамзатқазардапк
елтіреді.Басқашаайтқанда,өмірдіңқұндылығы,адамдыөмірсүруденайыруменқайғықасіреткедушарболуыбүкіладамзатқаортаққасіретекенінəлеуметтіксаладағықызметететіндермықтапескер
уітиіс.Өйткені,адамныңқасіретіменқуанышы,ризашылыққабөленуі,бақытқакенелуіөзгелергедеқатыстыбо
лмақ.Осытұрғыданқарастарғандаадамныңденсаулығы,аманесенболуы,əлеуметтікқұндылықтардыңмаңыздыбірбөлігіболыптабылады.Қоршағанортаныңбұзылуы,сукө
здерініңластануы,денсаулықсақтаусаласындағыбағдарламалардыңжүзегеаспауы,медициналықталаптарды
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ңорындалмауыадамныңөмірсүруінеқауіп-қатертөндіріп,зардапқаұшыратады[2].Мұндайзардаптардыболдырмауүшінəлеуметтіксалақызметкерлеріхалықтыосындайкелеңсіздіктергеқарсыкүресугехалықтытоптастыруғакүшсалуыкерек.
Еркіндік.Еркіндіктіңмəнісіқандай?ЖалпығаортақадамқұқыДекларациясыныңалғашқыекібабында«барлықадамеркіндіккеиеболыптуады»депкөрсетілгенімəлім.Еркіндіктіңнегіздері:еркінболуқұқы;құлд
ықтанжəнемəжбүрлікжағдайданазатболу,қинауданжəнеқатыгездікпенадамгершіліккежатнемесеадамныңа
дамдықабыройбеделінкемсітуназарғаалыныпжазалануы;күштептұтқындалудан,ұсталыпəкетілуденжəнеқу
ғындалуданазатболу;жекебасыменотбасыныңөмірінеозбырлықпентисуденжəнедербестұрғынжайыменқар
ым-қатынасқұпияларынадөрекілікпенқолсұғуданазатболу,сондай-ақжүріптұрументұратынжерінтаңдауғакүштепшектеусалуданазатболу–осыДекларация-ның19бабындажарияетілген.
Əрадамеркіндіккеиеболыптуадыжəнееркінболуғақұқылыдегенжайттыңмəнісіəрадамөзөмірінетаңдауж
асауғаеріктіболадыдегенұғымдыбілдіреді.Алайдамұндайеркіндіктіңкейтұстарыматериалдықжəнеөзгедежайттартұрғысынаншектеледі.Сондайақмұндайеркіндікбасқаадамдардыңеркіндікқұқынқұрметтеуұстанымынасəйкеспеседешектеледі.Қалайдег
енмендеөміржағдаяттарындаеркіндікдегенадамқұндылығыныңеңмаңыздысапасыретіндеқарастырылыпад
амныңабыройбеделіменадамөмірініңтеңдессізқұндылығыментығызбайланысты.
Еркіндіккедегенұмтылыскөптегенадамдардыөңірлікжəнегеографиялықтəуелсіздіккеиеболумақсатында
күресжүргізугеқұлшындырды.Руханижəнеинтеллектеркіндігінеұмтылыскөптегенадамдардыерлікжасауға
даұмтылдырды.Алжекелегенадамдарғакелсек,олардыңеркіндігінемесеөздерініңсанасезімдерінбасқаруқабілеттерінжандүниесініңтынышболуыменүйлесімдіболуғабейімделугеықпалетеді.Əлеуметтіксалақызметкерлерікөбінесееркіндікжолындағыкүрестіңалғышебінентабылад
ы.Əлемніңқайсыөңіріндееркіндікжоқболса,өзұстанымыменөмірсүргісікелгенадамдарқуғынғаұшырайды.
Теңдікжəнеалалаушылықтыңадаболу.ЖалпығаортақадамқұқыДекларациясының1бабындатеңдіктіңнегізгішарттарыжарияетілген.Алайдаадамдыққарымқатынастардыңтүрліжайттарынайтпағанныңөзіндекүнделіктіөмірдетиісіншеқолданылақоймайды.Алмұныңөзіəділеттіліктіңеңбастынегізіболы
птабылатынынескермеудендеугеболады.Сондықтанбиологиялықжайттарменрухани,əлеуметтікжəнемəде
ниқажеттіліктернегізіндеəрбіреудіңөзгелердіңигіліккебөлеугеқосқанүлесітұрғысынантеңдікпентеңсіздіктіңəділеттінемесеəділетсізболуынабайыптысараптаужасаудыталапетеді.
Алалаушылықтыңболмауыбүтіндейалғандатеңдікпенқұрметтеуұстанымынанегізделеді.Алалалаушыл
ықбірғанабелгіменайқындалады:жынысы,нəсілі,түр-түсі,діні[3]т.с.с.Алалаушылықадамдыкөнгіш,ақылессізорындайбергішболуғаайналдырады.Өйткенімұндайжағдайдаадамөзінтолыққандытұлғаретіндесезіну
денайырылады.Алалаушылықбіразадамдардыңнемесешағынғанатоптардыңмүддесіүшінбаршаадамдарөзд
ерініңбарыншатанылыпмойындалғаннегізгіқұндылықтарынанайырылуғамəжбүрболады.Алалаушылықтыңалуантүрлерібар,алалаушылықтыңбелгілеріментүрлеріні
ңтізіміхалықаралықшарттардакөрсетілген:нəсілі,түрініңтүсі,тілі,діні,жынысы,саясинебасқадакөзқарасы,ұ
лттықжəнеəлеуметтікнегізі,дүниемүлкі,шыққантегіжəнебасқадажағдайлары.Əлемдеөмірдеболыпжатқанөзгерістергеорайалалаушылықтың
жаңасебептерітуындауда(мəселен,жыныстықауытқушылық,ВИЧ(СПИД)вирусыныңтаралуы)еркіндіктіңж
аңашарттарынмойындау,жаңапроблемалардыңпайдаболуы,технологиялықжəнеөзгеұстанымдарпайдабол
ыпөмірсүрудағдыларынөзгертугеұрындыруда.Сондықтанəлеуметтіксалақызметкерлеріөздеріңқызмететубарысындаалалуш
ылыққақарсыəрекететкендеөздерініңкөзқарасынжəнеұстанымынүнемісақтықпенқадағалап,оныұшырасқа
ноқиғаларменсалыстыраотырыпіс-қимылдарының,шешімдерініңəділеттіекенінесенім-діболуытиіс.
Əділеттілік.Əділеттілікдегенне?Мұныңмəнісінанықтауүшінəділеттіліктіңтүрліжағдаяттарғаорайайқын
далатынынбілуқажет:құқықсаласында,сотжүйесінде,экономикалықжəнебасқажағдайлардаадамныңжəнео
ныңотбасымүшелерініңарожданын,абыройынқұрметтеутұрғысындақауіпсіздігіменадамдыққасиетініңқорғалуынқамтамасызетудіұс
танғанқоғамныңнегізіəділеттілікболатынымықтапескерілуітиіс.
БіріккенҰлттарҰйымыныңХалықаралықШарттарындаозбырлықпенкүшқолданыперкіндіктенайыруға
жолбермеу,жекебасыныңөмірінеқолсұғылмау,тиістізаңғасəйкесқорғауғаалынудықамтамасызетумақсатындамаңыздыұстанымдарменміндеттерқамтылған.Заңталаптарыбұзылғанжағдайдаазаматсо
ттағыісінжеделəріəділеттішешілудіталапетіптиістісоторгандарынажүгінугеқұқылы.Егертиістісотоныңөзін
айыптыдептапса,ондаолсоттыңмұндайқателігіқайталанбасүшінадамгершіліктұрғысынанөзініңталаптарын
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жарияетугедеқұқысыбар.БҰҰныңосындайқұжаттарыныңбəріндесоторгандарыныңбиліккетəуелсізболуыасамаңыздыекендігінақтыкөрсе
тілген.Алайдаəділеттіліктіажыратабіліпайқындауайтарлықтайкүрделіболғандықтанмұндайдажаңылысуд
ыңсоңытүрлізардаптарғаұрындыруыдамүмкін.Əлеуметтікəділеттілікадамныңкүнделіктіқажетінқанағаттандырудыжəнематер
иалдыққордыəділеттібөлісудібілдіреді.Бұлсаладағыісқимылденсаулықсақтауменбілімберусекілдімаңыздымəселедебастапқыкезеңдебаршағабірдеймүмкіндікж
асаудықамтамасызетуге,қолай-сызжағдайдаболғанадамдынемесетоптардықорғау,сыйсияпаткөрсету,табысқаортақтасужəнебөлісусекілдімəселелердетепетеңдіктісақтаудықамтамасызетугебағытталуытиіс.
Əлеуметтікреформаторлар,солардыңішіндеəлеуметтіксалақызметкерлеріəділеттіліктіқамтамасызетуге
ұмтылысжасағандаəділеттілікжəнеəлеуметтікəділеттілікдегенқанаудыңбарлықтүріненқорғаужəнеадамзат
тыңəділеттідамуыныңнегізіболыптабыладыдепесептейді.
Ынтымақтасу.Адамзаттыңəділеттідамуындаынтымақтасудыңмаңызыөтезорболатынынқадапайтук
ерек.
Сондықтандаадамдардыңда,бүкілхалықтыңдаөзараынтымақтасуыадамзаттыңəлеуметтікжолындатоптасуғабастайды.Соғанорайадамзаттыңəділеттіөмірсүруіүшінынтымақтасудыңмаңызызорболмақ.Ын
тымақтасуадамдардыңқайғықасіретін,бейнетіменəділетсіздікқұрбаныболуынтексезінуғанаемес,мұндайкелеңсіздіктерденарашалау,мүл
деболдырмауүшінынтымақтасуыныңмаңызызор.Жекелегенадамдарменде,отбасымендетүрлітоптарменде,
бірлестіктерменде,тіптібүкілхалықпенде,бүтіндейнəсілменнемесеэтникалықтоптармендеынтымақтасуқаж
еттілігітуындауымүмкін.Сөйтіпəлеуметтіксалақызметкерлеріəлемніңкез-келгенөңіріндегізорлықзомбылықкөргендерменде,азапқаұшырағандарменде,шеттетілгендерменде,кемсітілгендермендеынтымақт
асболужолындажұрттытоптастыруғакүш-жігержұмсауғаміндетті.Сондайақкездейсоқапатқаұшырағандарменде,қасіретшеккендерменде,қазынабайлықтыбөлісудеəділетсіздіктіңзардабынтартқандармендеынтымақтасудыңпайдасызорболмақ.Кедейшілік,қайыршылық,тоятамақтанаалмау,өмірсүруінеқажеттіазықтүліккеқолыжетпеуадамқұқыныңөрескелбұзылуыекеніəлікүнгедейінкөптегенелдердежеткіліктімойындал
ақойғанжоқ.Мұндайтүсінбеушіліктіболдырмауүшіндеынтымақтасумаңызды[4].Мұндайжағдайдакелеңсіз
діктергежолбермеудіңалдыналужөніндекүш-жігердібіріктіруүшінтоптасуқажет.
Бірсөзбентүйіндепайтқанда,əлеуметтіксалақызметкерлеріөзгесалақызметкерлеріменде,жұртшылықпендеынтымақорнатып,белсендікүресжүргізебілсеадамқұқыныңбұзылуынажолберілмеуінемесехалық
тыңқайғықасіретке,əділетсіздікқұрбаныболуғаұшырауынболдырмауға,тіптікелеңсізжағдайдыаздаболсасиретугеқол
жеткізуіəбденмүмкін.Міне,осындайсансалалы,алуаністердеəлеуметтіксалақызметкерлерініңжауапакершіліктісезінебілсеғанажұмыстарынəтижел
іболмақ.
Соныменəлеуметтікжауапкершілікдегенне?Мұныбылайтұжырымдауғаболады:əлеуметтікжауапкершілікдегенімізхалықтыңəлсіз,қорғансызқалғантоптарыныңжəнеадамқұқыбұзылуыныңқұрбаныболған
дардыңмүдделерінқорғауыжолындақызметатқарудыөздерініңміндеті,парызыдепсезінуіынтымақтасудыңб
ірқырыдеугеболады.Ал,ынтымақтасуданегізгімақсатшынмəніндекүресжүргізу,ісқимылжасауболмақ.Сондықтандакөптегендіниұстанымдарбойыншакімдекім«артықшылықжағдайда»болса,өздеріненкемшінқалғандарға,ыңғайсызжағдайғаұшырағандарғадакөмек
тесуді,қамқорболудыөздерініңміндетідептүсіндіреді.«Артықшылықжағдай»дегенбайлықемес,бірадамның
өзгелергеқарағандабарыншажақсыжағдайдаболғаны.«Əлеуметтікжауапкершілік»дегенсөзтіркестерініңмəніде«қамқорлық»жасаудегенұғымғасаяды.Соғансəйкесбіздіңқандайартықшылығымызболса,соныө
згелердіңжағдайынжақсартуүшінжұмсауғатиіспіз.«Қамқорлықжасау»дегенсөзтіркесідеадамдартекөзгелер
менартықшылығын,байлығынбөлісуғанаемес,сондай-ақөзініңдарынқабілетінадамзаттыңигілігінежұмсаудыдабілдіреді.
Бейбітшілікжəнезорлықзомбылықтанбастарту.Жоғарыдатұжырымдалғанқұндылықтарменұстанымдар
текқанаадамқұқыконцепциясыныңнегіздеріғанаемес,адамдарарасындағықарымқатынастыңсапасынанықтайтынжайттар,белгілерболыптабылады.Мұнанөзгетағыдабірмаңыздықұндылық
бар.Олбейбітшілік,тынышөмірсүруболыптабылады.Мұныңмəнісінұйымдастырылған,ұйымдастырылмаға
ндаужанжалтуындамайтынжағдайдепайтуғадаболады.Албейбітөмірдісақтауүшінөзіңеөзіңде,басқаларменде,ай
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налақоршағанортамендетүсіністікпенқарайбілунегізгімақсатқаайналуытиіс.Аладамдарарасындағықарымқатынастадау-жанжалұшрасабередіемеспе.Дау-жанжалдыжою,мəселеніреттеубейбітжолменде,күшпен,тіптізорлықзомбылықпенде,тараптарғатиімдіыңғайлыболатындайданемесебүлдіружолымендежүзегеасуыəбденмүмкі
н.Мұндайдареволюциялықтəсіл–
«бəріндетүптамырыменжойыпжаңадүниеніжасау»көптегенғасырларбойыадамдардыəуестендіріпкелсе,мұ
ныісжүзінеасыруқайғықасыреткеұрындырмайқоймайтынытарихтадəлелденген.Алэволюциялықтəсілнəтижегежеделқолжеткізеқоймайбаяужүреді,алайдаақырсоңындабарыншасенімді,барыншатиімдішешімшығарылып,берікнəтижегежетугемүмкіндікбереді.Нақосытəсілдіəлеумет
тіксалақызметкерлеріадамдарарасындағынемесетүрлітоптарарасындағыдаужанжалдыреттеугежиіқолданатынболды.Бұлтəсілеркіндікті,əділеттілікжолынқарастыруды,əлеуметтікəділ
еті-ліктііздестірубарысындатеке-тірестердімүлдежояалмасадазорлық-зомбылықкөрсетудіболдырмайды.
Адамзаттыңбүкілтарихындазорлықзомбылық,қантөгісмəселеніуақытшашешкенімен,биліккежаңаданкелгендердіқұлатумақсатындажаңадант
ағыдареволюцияболудыңсебептерінтуындатады.Өшпенділікті,кекалушылыққарымтақайтаруғаұрындыры
п,тағыдакекалушылықтытуындатады.Алзорлықзомбылықсызүздіксізқарсыласушылыққысымыкерісіншебарыншамызғымастайберікнəтижеберуіəбденмү
мкін.
АлЖалпығаортақадамқұқыДекларациясындаадамөмірініңбарлыққырытүгелқамтылып,адамөміріадамқ
ұндылығыныңнегізіболыптабылатыынжарияетілген.Халықаралыққұқықтаадамқұқынқұрметтұтудыңұста
нымы,оныңнормаларыменқалыптарынақтыайқындалыпкөрсетілген.Соныменқұқықтыңжалпыұстанымы–
халықаралыққұқықтыңұстанымыболыпсубъектілердіңхалықаралыққұқықтажаппаймойындалғантəртібіні
ңнормаларынбілдіреді.БҰҰ-ныңХалықаралықСотыныңбапта-рында(38бап)«өркениеттіұлттармойныдағанқұқықтыңжалпыұстанымы»түсінігіқолданылады.БҰҰ,ЮНЕСКО,МОТ
,халықаралықконгрестерменөзгефорумдарықабылдағанадамқұқыныңұстанымдарықалыптастырылғанқұж
аттарыныңмəніменсипатынсараптасаққұқықтыңтəржімəсіəртүрліболғанынаңғарамыз.ӨйткеніДекларация
лардың,ұстанымдардың,басшылыққаалынатынережелердің,тəртіпқалыптарыныңжəнеұсыныстардыңмінд
еттелгензаңдықкүшіболмайды.Солайболсадамұндайқұжат-тарадамгершіліксаяситұрғыданықпалетуідаусызəрімемлекеттерөздерініңсаясатынжүргізгендеісқимылдабасшылыққаалуыдамүмкін.Бұлқұжаттардыңқұндылығыбірқатармемлекеттермойындап,қабылда
йды,тіптізаңдыкүшіболмасадаХалықаларыққауымдастықшеңберіндежарияланғанжалпығаортақұстанымр
етіндеқарастырылады.Конвенсиялар,пактілер,шешімдерқатыстыболғанхалықаралықактілердіқабылдауға
бекіткеннемесеоларғақосылғанмемлекеттерүшінміндеттітүрдекүшіболады.БҰҰныңшеңберіндеқабылданғанШарттардыбарлықмемлекеттерқолқойыпқабылдауынаболады.Соныменқатар
өңірлікұйымдаршеңберіндеқабылданыпбекітілгенШарттароларғамүшеболғанмемлекеттерүшін(мəселенЕвропаКеңесі)оныорындауталабыболыптабылады.
Əлеуметтіктоптасуқоғамныңөзініңмүшелерініңбəрінигіліккебөлеуүшінтеңсіздікті,қоғамныңекігежары
луынбарыншаазайтуүшінмүмкіндігеншеісқимылжасауғажұртшылықтыжұмылдыруғабастайды[5].Адамдардыңигіліккебөленуі,тұрмыстірлігініңжақсаруыдегентектеңдік,адамқұқынсақтауғанаемес,лайықтыөмірсүруі,дарынқабілетініңмойындалуы,қоғамғаөзіндікүлесқосуы,түрлімəдениеттің,діниұстанымдардың,түрлікөзқарастар
дыңқұрметтелуі.Əрадамныңөмірбойыдамуеркіндігіне,əрерадамменəйелдердіңтолыққандыазаматретіндеқоғамғабелсенеқатысуынақолжетуінеəлеуметтікт
оптасуарқылымүмкіндікжасалатыныəбденмүмкін.
ЕуропалықКеңесқұқыққанегізделгенəлеуметтіктоптасудыңəдістəсілдерінжасаудықарастыруда[6].Мұндажасалғанқұқықшарттарыəлеуметтіксаясаттыңберікнегізіболмақ.
Нақосындайқұқықтыңарқасындақоғаммүшелерітеңдікжағдайындаөмірсүреді.Осығанорайадамқұқығынас
үйенеотырыпəлеуметтіксаясатсаласындағымемлекеттіңқызметіқоғаммүшелерібарыншажақсыөмірсүруіү
шінөзгелергеқамқорлықжасаунемесеəлеуметтіккөмеккөрсетуменбаршаадамүшінқұқыққасайкепілболуыт
иіс.
Құқықтыңзаңменқорғалуықандайкүштіболғаныныңөзіндеқоғамныңбарлықмүшелері,əсіресекедейшілі
кпенөмірсүріпжатқандарыүшінқай-қашандатекзаңкепілділігіжеткіліксіз.Оларшынмəніндеөздерініңқұқықтарыннақтыпайдаланаалуытиіс.Алөміршындығынзерделесекəдеттентыскімдекімөзініңқұқығынқорғаудыбарыншақажететседеөздерінқорғаудазаңкүшінпайдаланаалмайдыекен.Міне,со
ндықтандақұқықтызаңменқорғаудаəлеуметтіксаясаттыңпəрмендішараларыменжүзегеасырылуытиіс.Сонд
ағанаісжүзіндеəркімөзқұқынқорғайалуынақолжеткізетінболады.
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ƏйелдердіңерадамдарментеңдігіЕуропаКеңесініңнегізігіміндеттерініңбірі.Мұныңөзіқоғамныңəлеуметт
іктоптасуыныңстрагеиясыментығызбайланысты.Əлеуметтіксаясатсаласындабұлмəселеқашанданазардант
ысқалмай,гендерлікталаптұрғысынаншешімтауып,кез-келгенқызметтеəлеуметтіксаясатпенбайланыстықарастырылып,əйелдерменерадамдардыңтеңдігінқамтамасызетудіңкешен-діəдістəсілдеріжасалуықажет.
Теңдікқұқынажататыннегізгіұстанымдардызерделесек,олармынандайдептұжыруғаболады:ешқандайал
алушылықсызбаршағаортақтеңдікқұқы;ерекшемұқтажболғандарүшіналалаушылықтыболдырмау;жоғары
сапалықызметкөрсетугебарлықадамныңқолынжеткізу;салықтөлеужүйесінеəділеттіəрідəйектісаясатұстану
;қоғамныңмұқтажмүшелерініңталабынаерекшекөңілбөлу;шешімшығаруғаоныпайдаланатындардықатыст
ыру.
МемлекеттіксаясателдіңКонституциясындакөрсетілгендей,құқықнормаларынорындауболыптабылады.
Мəселен,ҚазақстанРеспубликасыныңКонституциясынбұғандəлелретіндеайтуғаболады.Нақтылыққұқықн
ормаларықоғамқызметініңтүрліауқымындамемлекетсаястаныныңбағытбағдарынайқындапотырады.Алқұқықболсақоғамныңбарлықмүшелеріміндеттітүрдеорындауүшінқажеттіж
ағдайдақоғамдыққатынастардыіскежаратутетігіболыптабылады.Мұныңөзібелгіленгеннормаларменереже
лергебейімделеотырыпнормалардыңбұзылуынантуындағанзардаптардыбейтараптандыруқұралынайқынд
айды.
Жоғарыдабаяндалғантұжырымдардызерделегендемемлекетсаясатынбарлықсаладажүзегеасыруқұқықт
ықнегіздеолардыреттеументығызбайланыстыекенінұғынуқиынемес.Сондықтанқұқықережелеріқұқықтықжəнеəлеуметтікережелерінесəйкесіпəлеуметтіктоптасудыңмаңыздыбіртетігіретіндетүрлітоп
тардыңішіндегіжəнетоптарарасындағышиеленістердібейтараптандырунемесеболдырмаудыңалдыналуыəб
денмүмкін.Сөйтіпқоғамныңтұтастығынсақтауғамүмкіндіктудырыпотырады.Алайдаөмірдемұндайжағдайб
асқашасипаталуыдамүмкін.
ҚазақстанРеспубликасықұқықтықжəнеəлеуметтікмемлекетдепжариялауы[7]қазіргікездеосындайұстан
ымғасəйкесболуғаұмтылдыруда.
Нақтыайтқандақоғамдықұқықтықмемлекеттіңұстанымдарынаорайтоптастыруқұқықережелеріберікбол
уын,мемлекеттіжаңғыртумақсатындақұқықтықорғауəлеуметтіксаясиинститутретіндеқоғамныңəлеуметтіктоптасуыныңнегізіболуымүмкін.
Қоғамныңəлеуметтіктоптасуыелдіңэкономикалықдамуынаықпалетеді.Қоғамныңтұрақтыболуыэконом
икалықіс-қимылжасауғақолайлыжағдайболуынқамтамасызетеді.Нарықтықэкономикақаржысынелдің,халықтыңмүддесінежұмсауғабейімадамдарғазəру.Алкедейшілікэкономикалықдамудыңберікнегі
зіболаалмайды.Басқашаайтқанда,əлеуметтіктоптасуғаоңтайлыжəйттербизнескедеқолайлыболады.
Еңбекетуқұқыадамқұқыныңмаңыздыбірталабы,азаматтықтыңнегізігітетігі.Халықтыңжаппайеңбекетугеқатысуыжəнеөмі
рсүругелайықжұмысорындарыныңкөбеюікедейшілікпенкүрестіңасамаңыздыжолыдеугеболады.Білімгене
гізделіпжасалғанэкономикаадамресурстарыныңқорындамытуғажолашады.Ал,адамресурсыболашақтағыэкономикалықдамудыңкепілі.Алайдақысқамерзімдіжəнекепілб
олуыменқаматамасызетілмегенуақытшажұмысорындарыəлеуметтіктоптасуғаықпалетеалмайды,керісінше
қоғамдашиеленістудырыпадамқұқыныңбұзылуынаұрындыруыдаəбденмүмкін.
Қазіргікезеңдежаңазаманғасəйкеспостөндірістікқоғамдаэкономикалыққызметкеадамдардыңжаппайқат
ысуынадегенəлеуметтікжауапкершілігібарғансайынкүшейетүсуде.Мұндайжауапкершіліктіісжүзіндеатқаруүшінбизнестіңəлеуметтікжауапкершілігіненазараударуыкүшейіп,мұндайжауапкерші
ліктіісжүзінеасыруүшінтүрліамалдаржасалуда.Мұндақоғамныңəлеуметтіктоптасуыүшінэкономикалықісқимылдыбағалауғаықпалететінəдіс-тəсілдерменқұралдардыдамытыпжетілдірудіңмаңызызорболмақ.Сондайақмұндазаңдықжəнеқаржылықамалдардыбағалаужəнеəлеуметтіксалымдардыынталандыру(арнайыбелгіле
ржасау,салықжеңілдіктері,т.с.с.)қажет.
Жоғарыдабаяндалғанмəселелердібайыптасақнарықтықэкономикақоғамныңəлеуметтіктоптасуынасепте
сінболуыүшінқадағалауамалдарыніздестіру,бұғантұтынушыретіндебарыншаазденқоятындардыдашетқалдырмағанпайдалыболмақ.Егерқоғаммүшелеріөзаражауапкершіліктімойнынаалса,ондақоғамт
оптасаалады.Егеразаматтарқұқыққақатыстыжауапкершілігінсезінебілсе,ондамұндайқоғамтоптасқанқоғам
болыпазаматтардыңқұқыбарыншажақсықорғалады.Бұлбіржағынан,алекіншіжағынантүптепкелгендебарш
аныңтұрмыстірлігіигіліккебөленуіүшінбарлықазаматтарөздерініңжауапкершілігінсезініпбұлмəселегебелсенеатсалысу
ынəтижеліболмақ.Əлеуметтіктоптасудадаəркімөзініңжауапкершілігінсезінуінарттыратүсуіүшінəркімөзінд
ікүлесқосарлықіс-қимылғабелсенеатсалысыпөзарабір-бірінетəуелдіекенінмойындайбілуітиіс.
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Азаматтыққоғамдыұйымдастыру,ұйымдасқанжүйежақсынəтижегежеткізеді.Мəселен,атааналарөздеріде,балаларыдабелсендіазаматболуыүшінжаңапайымдауларды,жаңаəдістəсілдердімеңгеруітиіс.Атааналарөздерініңбалаларынтəрбиелеуүшіноларғаəлеуметтікжауапкершіліксезіміндарытуытиісжəнеөздерід
еотбасындаосығансайсезімдеболаалуыкерек.ІскерлікортасыменБАҚөздерініңқызметіндеəлеуметтікзардап
тарғаөздерініңжауапкершілігінсезінугеміндетті.Банктерменқаржыинститутарыақшасалымдарыныңэтикал
ықзардаптарынерекшеескеріпотыруытиіс.
Жоғарыдабаяндалғантұжырымдардыбайыптап,сараптапқорытындытүйіндегендежекелегенадамдармен
қоғамныңөмірсүрумəселесібарыншамолəріалуанқырлыболғандықтанəлеуметтіксаясаттыңауқымыдасоғансəйкесөтекеңдеугеболады.Сөйтіп,əлеуметтіксаясаттыңауқымындақоғамныңəлсізмүше
лерініңлайықтыөмірсүруінқаматамасызетіпқолдаукөрсетуденбастап(мүгедектерге,қарттарға,жалғызбасты
аналарға,босқындарменоралмандарға,өзгеұлтөкілдерінет.с.с.),қарапайымқызметорнындағықызметкерлер
ді,еңбекпенқаматасызетугедейінжəнебүтіндейқоғамныңдамуынадейінқамтылады.Демекəлеуметтіксаясатт
ытолыққандыжүзегеасыру–
қоғамныңда,мемлекеттіңде,халықтыңдабастымақсаты,армантілегі.Егермемлекет,халықосынаумақсаттыңү
десіненшығужолындаісқимылжасауғабарыншакүшсалатынболсаондақоғамныңқуатыүздіксізартыпіргетасы,бірлігібекемболады.
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Резюме
В статье рассматривается проблема социальной сплоченности и социального сотрудничества в обществе как
важнейшие направления социальной политики, которые еще недостаточно изучены в социально-политической
науке. Вместе с тем уделено внимание и дискуссионным вопросам.
Ключевые слова: политика, стабильность, сплоченность, сотрудничество, государство, права человека,
общество, свобода, равенство, справедливость, солидарность, социальная ответственность, мир, закон, нормы,
правила
Summary
In article the problem of social unity and social cooperation in society as the most important directions of social policy
which are still insufficiently studied in socio-political science is considered. At the same time the attention and to debatable
questions is paid.
Keywords: policy, stability, unity, cooperation, state, human rights, society, freedom, equality, justice, solidarity, social
responsibility, world, law, norms, rules
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РОЛЬИЗНАЧЕНИЕКАЗАХСТАНАВБОРЬБЕЗАЯДЕРНУЮБЕЗОПАСНОСТЬ
М.А.Абишев–д.с.н.профессорКазНАУ,
Р.С.Саурбаева–старшийпреподавательКазГосЖенПУ
АнтиядернаяполитикаКазахстанаоказалазначительноевлияниенаформированиеегомежъядерногоавторитета.Перв
ымшагомзаложившимосновуполитикиКазахстанасталозакрытиеСемипалатинскогоядерногополигона.
Ключевыеслова:политика,авторитет,полигон,ядерноеоружие

Первымшагом,заложившимосновубудущейполитикиКазахстанавобластинераспространенияиядернойб
езопасности,сталозакрытиеСемипалатинскогоиспытательногоядерногополигонав1991г.
ПодписаниеУказаозакрытииСемипалатинскогоядерногополигонаПрезидентомНазарбаевымН.А.длявс
ехказахстанцевбылисторическимактомосознаниесвоейисключительнойсуверенности,силыимудрости,уве
ренностивнастоящемибудущем.Именноэтимобъясняетсяпроявленнаяволянарода,объединившегосявмежд
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ународноеантиядерноедвижение«Невада-Семипалатинск».
Инициаторомзакрытиясемипалатинскогополигонаизапрещенияиспытанийядерногооружиявовсеммире
выступилов1989годуМеждународноеантиядерноедвижение«Невада-Семипалатинск».В1992мостановилработуполигонвНеваде,гдеиспытывалисвои«изделия»СШАиАнглия.Вследзанимзамолчалфра
нцузскийполигоннаатоллеМороруавТихомокеане.И,наконец,в1996году–китай-скийвпустынеЛобНор.Международныймораторий,начавшийсясзакрытияСемипалатинского,продолжаетсядосихпор.
Напомним,чтоКазахстанудосталосьпоистине«богатое»наследиевоеннойиндустрииСССРввидеиспытат
ельныхполигоновинаучнотехническихкомплексовпоразработкеразличногородаоружия.Республикаобладаетсамойбольшойчисленно
стьюядерныхполигоновнадушунаселения.Добавимкэтому,чторазвитаяпромышленностьподобычеиперера
боткеурановыхрудостроставилавопросыхраненияизахоронениярадиоактивныхотходов.Неудивительнопоэ
тому,чтонераспространениеядерногооружияиобороннаяконверсиявошлитогдавстратегическиеприоритет
ыполитикимолодогогосударства.
ДляКазахстанаидеалынераспространенияоружиямассовогоуничтоженияимеютособоезначение.Послед
ствияиспытанийнаеготерриторииядерногооружияотразилиськакнажизнииздоровьенаселения,такинаэкологическомбалансеогромнойтерритории.Широкаяобщественнаяподдержка,оказаннаяантия
дерномудвижению«НевадаСемипалатинск»,атакжеувенчавшаясяуспехомборьбазазакрытиеядерногополигонавСемипалатинскеоказа
лисерьезноевлияниенаформированиеполитикиКазахстанвсференераспространенияядерногооружия.
Необходимоотметить,чтопервоначально,послеобретениянезависимостивКазахстаневсежерассматрива
лиядерноеоружие,размещенноенаеготерритории,вкачествесредствасдерживаниявнешнихугроз,соднойсто
роны,икакинструментдляукреплениямеждународногостатусаирегиональ-ногопрестижа–
сдругойстороны.Однакоужевначале1992годаведущиеполитикипришликвыводу,чтосохранениеядерногоор
ужиянатерриторииКазахстанаведеткдипломатическойизоляцииреспубликиипомешаетейстатьполноправнымчленоммеждународногосообщества.Наиболеекритическиважныйпери
одпереоценкиказахстанскойядернойполитикипришелсянафевраль-апрель1992года.
Ивсежерешающимфактором,повлиявшимнапереоценкуядернойполитики,сталисоображениягеополити
ческойирегиональнойбезопасности,актуальныеисегодня.ГлубокоевнутриконтинентальноеположениеКаза
хстана,отсутствиепрямоговыходакмировомуокеану,соседствоссевераисюгасдвумявеликимидержавами,об
ладающимиогромнымиядернымипотенциалами,всеэтоначистонивелируетгеополитическоезначениеобладанияКазахстаномядерныморужием.Еслидобавит
ькэтомучеткообозначившиесякначалу90хгодовстратегическиеинтересызападныхстран,преждевсегоСША,связанныесогромнымизапасаминефтепр
одуктовнаКаспие,толегкопонять,чтовусловияхповышенногоинтересакКазахстанумногополярногомира,присутствиеядерногооружиянаеготерриториимоглонегати
вносказатьсянакрупнейшихинвестиционныхсоглашениях,играющихсегоднянемаловажнуюрольвэкономи
кереспублики.Присложившемсянаисходестолетиябалансеинтересовкрупныхмировыхдержав,соображени
янациональнойбезопасностистраны,настоятельнодиктующиенеобходимостьвхожденияКазахстанавмировуюсистемуглобальнойбезопасности,недопускаютниэкономическую,ниполитическуюизоляцию,котораямоглапоследовать,еслибыреспубликапродолжалаполитикуудерж
анияядерногооружия.Посути,сегодня,когдамировоесообществосполнымнапряжениеминтеллектуальныхсилстремитсяквыработкеновоймоделиколлективнойбезопасности,ядромкоторойдолжныстать
мировыедержавыистраны,стабильныевовсехотношениях–иэкономически,иполитически,ипосоображениямрегиональнойбезопасности,-Казахстанунетсмыславестисвоюигру,отстаиватьсвоюлиниювовнешнейполитике,основаннуюнаобладаниипотенциальнойядернойугрозой.Оказавшись
запределамимировойсистемыглобальнойбезопасности,Казахстансразужелишитсяэкономическойбезопасн
ости,посколькуэкономикастранывомногомориентировананавнешнийрынок,атакжепоставитподугрозубезо
пасностибудущихпоколений.
Можносмелосказать,чтоясноопределивсвоюпозициюпопроблеменераспространенияядерногооружия,К
азахстанвнесбольшойвкладвделоядерногоразоружения.23мая1992годареспубликавкачествеоднойизравно
правныхсторонДоговорамеждуСССРиСШАосокращениииограничениистратегическихинаступательныхв
ооружений(СНВ)подписалаЛиссабонскийпротокол,вкоторомобязаласьвкратчайшиесрокиприсоединиться
кДоговоруонераспространенииядерногооружиякакгосударство,имнеобладающее.
Конечно,Казахстанбылозабоченнадежнымобеспечениемсобственнойбезопасностивсвязисотказомотяд
ерногостатуса,изарубежныепартнерыспониманиемотнеслиськэтому.Нелишненапом48
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нить,чтов«ХартииодемократическомпартнерствемеждуКазахстаномиСША»,подписаннойвовремявизита
ПрезидентаКазахстанаиВашингтонвфеврале1994года,былизакрепленысущественныеэлементы,фиксирующиеопределенныегарантиибезопасностиКазахстана.Авдекабре1994годанаБудапештскомсаммитеОБСЕглавытрехядерныхдержав–
США,ВеликобританиииРоссииподписали«МеморандумогарантияхбезопасностивсвязисприсоединениемР
еспубликиКазахстанкДоговоруонераспространенииядерногооружия».Этотдокументотражаетстратегическ
иеаспектыобеспечениявнешнейбезопасностистраны[1].
Вавгусте1993годапоинициативеМАД«Невада-Семипалатинск»вАлматысостоялсяМеждународныйантиядерныйконгресс,накоторомпрозвучалопредложениесоздатьмеждународныйфондподэгидойООН
дляоказанияпомощинаселениютехтерриторий,которыйпострадалиипродолжаютстрадатьотядерныхиспытаний.ПередучастникамиконгрессавыступилПрезидентНурсултанНазарбаев.Онподче
ркнул,чтонеслучайноУказозакрытииСемипалатинскогополигонабылоднимизпервыхактовмолодогогосуда
рства,твердозаявившегоосамостоятельностиврешениивнутреннихпроблем.Болеетого,подобныйшагбылпр
едпринятвпервыевмировойпрактикеи,несомненно,сыгралопределеннуюрольвтом,чтомногиегосударстваи
зменилисвойвзгляднаядерноеоружие,сталиболеевзвешенноиответственноотноситьсякэтойпроблеме.
5августа1999годаКазахстансталполноправнымчленомКонференциипоразоружениювЖеневе,чтоявило
сьпризнаниемзначительноговкладареспубликивукреплениерегиональнойиглобальнойбезопасности.
Какизвестно,послераспадаСССРядерноеоружиеоказалосьврукахРоссии,Беларуси,УкраиныиКазахстан
а.ВтовремякакРоссиясталаправопреемникомСССР,авотношенииБеларусииУкраинынебыло,посутидела,б
ольшихсомненийотносительнотого,каконипоступятсихядерныморужием,ведьэтобылиевропейскиестраны
спреимущественнославянскимиправославнымнаселением,вслучаесКазахстаномситуациябылаиной[2].
НаходясьвАзиииимеязначительномусульманскоенаселение,нашастранастоялапередгораздобольшимис
кушениемиимелоделосвесьмакрасноречивымиискусителями.ВпервыеднинезависимостиКазахстананебылоотбояотразногородаэмиссаров,котороеобещаябольшуюфинансовуюпомощь,убежда
лиПрезидентаоставитьядерноеоружие,говоря,что«выбудетепервойиединственноймусульманскойстранойсядерныморужиемичтовасбудетуважатьисвамибудетсчитатьсявесьмир».Надосказать,чтоз
начительнаячастьказахстанскойэлитытоговременитакжебылазасохранениеядерногоарсенала,которыйпоее
мнениюводночасьеввелбыуниженныйиникомунеизвестныйКазахстанвклубядерныхдержав.Поэтомусправ
едливобылобыподчеркнуть,чтоотказотядерногооружиябылмужественнымимудрымрешениемименноПрез
идентаНурсултанаНазарбаева[3].
В2006годуКазахстансталоднимизучредителейГлобальнойинициативыпоборьбесядернымтерроризмом,объявленнымРоссиейиСША.Вреспубликерассчитываютнаукреплениеядернойбезопасностипредотвращениюраспространенияядерногооружияиэффективнуюборьбусядернымтерроризмом.
АвотещеодинпримерполитикиКазахстана:в2006годунашастрананарядусдругимигосударствамиЦентральнойАзии(ЦА)подписалавСемипалатинскеДоговоросозданииврегионезоны,свободнойотядерн
огооружия.Этотфакттакжеполучилвысокуюоценкумеждународногосообщества.ГосударстваЦАзаявилиосвоейтвердойприверженностипринципамразоруженияинераспространения,открытомусотрудничествупоразрешениюоднойизнаиболееактуальныхпроблемсовременности.Вмарте2009годад
оговорвступилвсилу.МАГАТЭназвалоегореальнымвкладомвреализациюДоговораонераспространениияде
рногооружия[ДНЯО],вглобальныйпроцессразоруженияиядерногонераспространения.
КазахстанподдерживаетучреждениеМеждународногобанкаядерноготопливаподэгидойМАГАТЭивнос
итпредложениярасположитьданныйбанкнасвоейтерриторииивзятьзаегохранение[4].
Гипотетическаяугрозапримененияядерногооружиядажевтактическихцеляхможетвызватьцепнуюреакц
июповсемумируикатализироватьновыйглобальныйконфликт.
НаГлобальномсаммитепоядернойбезопасностивВашингтонев2010году,ПрезидентСШАБаракОбамаот
метил,чточерездвадесятилетияпослеокончания«холоднойвойны»мысталисвидетелямижестокойиронии:ри
скядерногопротивостояниямеждугосударствамипонизился,арискядерногонападения,наоборот,вырос[5].
Квеликомусожалению,мирвступилвновуюэругонкиядерныхвооружений.Многиегосударствасегодняза
нимаютсяреализациейрядапрограммпомодернизациисуществующихисозданиюновыхвидовядерныхвоору
женийисредствихдоставки.Крупнейшимиконкурентамивгонкевооруженийвближайшиедесятилетиябудут
СШАиРоссия.ВчастностиСШАпотратит700млрд.долларов.ВсвоюочередьРоссиядо2020г.потратитнаразви
тиеядерныхвооруженийнеменее70млрд.долларов.Вчислестран,участвующихвгонкеядерныхвооруженийот
мечены:Китай,Индия,Франция,Израиль,ПакистаниСевернаяКорея.
ВнастоящеевремяситуациявокругядернойпрограммыИранарезкообострилась.Вэтойситуациибылоприн
яторешениепровестипереговорывКазахстане.Вфеврале2013годавАлматысостоялсяочереднойраундперего
воровпоиранскойядернойпрограммесучастиемпредставителей5-тигосударств49
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членовСоветаБезопасностиООН,ГерманиииИрана.Вэтойситуациибылоприняторешениепровестиперегово
рывАлматы.ВыборуАлматывкачествеместапроведенияочередногораундапереговоровпоиранскойядерной
программеспособствовалтотфакт,чтоКазахстансоблюдаетнейтралитетподанномувопросу.Крометого,наша
республикаявляетсяпризнаннымлидеромглобальногодвижениянераспространенияатомногооружияивыступаетсрядоминициативпопостроениюмира,свобо
дногоотядернойугрозы[6].
Воктябре2011годавАстанепрошелфорум«Забезъядерныймир».Мероприятиеприуроченоктакимзнамена
тельнымдатамкак20-летиеНезависимостиКазахстанаи20летиюсоднязакрытияСемипалатинскогополигона.ПоитогамконференциибылапринятаАстанинскаядеклар
ациязабезъядерныймир.Вдекларацииотмечено,чтонасталоподходящеевремядлятого,чтобывсегосударства,обладающиеядерныморужием,предпринялишаги,направленныенаполнуюликвидациюядерногооружиявкратчай
шиесроки[7].
РешениеотказатьсяотядерногопотенциалаприноситКазахстануплюсыисегодня,почтидвадцатьлетспуст
я.ПобывавшийнатерриториибывшегоСемипалатинскогополигонаГенеральныйсекретарьООНПанГиМуно
тметил,что«в1991годуПрезидентКазахстанаНурсултанНазарбаевпроявилисключительныелидерскиекачествавпринятииединственноверногорешения–
закрытьполигон.Неменеесудьбоносныйшагнапутикбезъядерномумиру–
отказвашейстраныотядерногооружия.ЭтосвоегородаДекларацияНезависимостиКазахстана,являющаясяне
толькосимволомразоружения,ноисимво-ломнадеждынабудущее».
КазахстанинициировалмеждународныйПроект«АТОМ»AbolishTestingOurMission(«ОтменаИспытаний–
нашаМиссия»).ВрамкахПроекталюбойчеловеквмире,выступающийпротивядерногооружия,можетподписа
тьсяподонлайн-петициейнаинтернет-сайтепроекта–
www.theatomproject.orgспризывомкправительстваммиранавсегдаотказатьсяотядерныхиспытанийидобитьс
яскорейшеговступлениявсилуДоговораовсеобъемлющемзапрещенииядерныхиспытаний[8].
КаксчитаетПрезидентКазахстанабезъядерныймир–
этонеутопия.Этореальность,присутствующаяназначительнойчастипланеты.Зоны,свободныеотядерногоор
ужия,созданывЮжнойиЦентральнойАмерике,АвстралиииОкеании,Африке,ЮговосточнойиЦентральнойАзии–
сегодняэтопрактическиполмира.Требуетсяэффективныймеханизммеждународноправовыхгарантийихучастникамсосторо-нывсехядерныхгосударств.
Ключевымсобытиемосенней2013г.сессиимежпарламентскихассамблейСНГЕврАзЭсиПарламентскойассамблеиОДКБвСанктПетербургесталаинициированнаяМажилисомПарламентаРКмеждународнаяконференция«Ядернаябезопа
сностьвсовременноммире.Рольпарламентариеввпроцессеядерногоразоруженияинераспространения».Стр
ибуныавторитетнойдиалоговойплощадкисообществазаконодателейбылпредставленуникальныймеждунар
одныйПроектАТОМ,инициирован-ныйНурсултаномНазарбаевым.
ПримерКазахстанаособенноактуаленсегодня,когданасталовремярешительныхдействийдлятого,чтобып
овернутьвспятьгонкусмертоносныхвооружений.Инаэтомпутиоченьваженвкладпарламен-товвсехстран.
1 Осипов В.Замирбезядернойугрозы.Казахстанскаяправда.12.10.2011.
2 НазарбаевН.А. «ЭпицентрМира»–Астана:«Елорда»,2001-95-97.
3 Саудабаев К.Казахстанскийпутькбезъядерномумиру-единственноверный.Казахстанскаяправда.29.08.2008.
4 ОсиповВ.Вкладконкретениощутим.Казахстанскаяправда.23.08.2012.
5 Куретов
В.НурсултанНазарбаев:решительныйшагксозданиюбезъядерногомира.Казахстанскаяправда.15.04.2010.
6 Каминский А.Ураганныйполустанок.Экспресс-Кº.27.02.2013.
7 Королев А.Ототказадозапрета.Литер.30.08.2012.
8 КазанцеваО.МировоззренческийимпульсАТОМа.Казахстанскаяправда.30.11.2013.
Түйін
Қазақстанның антиядролық саясаты елдің халықаралық беделінің артуына ерекше əсер етті. Оның ішінде, Семей
ядролық полигонының жабылуы Қазақстанның ең бысты қадамы болды.
Кілт сөздер: полигон, саясат, атом, тəуелсіздік
Summary
Antinuclear policy of Kazakhstan hag significant influence on forming its international authority. Semipalatinsk testing
ground closing was the first step of politics of Kazakhstan.
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ДОИСЛАМСКИЕВЕРОВАНИЯКАЗАХСКОЙСТЕПИ
А.И.Артемьев–д.филос.н.,профессоркафедрыполитологииисоциальнофилософскихдисциплинКазНПУим.Абая
ВстатьепрофессораА.И.АртемьевадаётсякраткийанализдоисламскихрелигийвКазахстане:тенгрианства,митраизма
,несторианства,монофизитства,зороастризма,шаманизма.Особоотмечаетсярольсуфиевв«объединении»доисламскихверованийказаховсосновнымидогматамисуннитскоготолкависламе.
Ключевыеслова:многообразие,религии,многовариантностькультуры,мировоззренческиеориентации,мифология,
пантеонбогов,творец,человек,ересь,мироваяборьбадобраизлаит.д.

ДоприходаисламавКазахстаннаеготерриториисуществовалозначительноечислорелигий,которыектому
жесильноразличалисьвзависимостиотрегионов.Подтверждаяэто,сошлемсянаизвестногоказахстанскогоисс
ледователяверованийдревнегоКазахстанапрофессораМ.С.Орынбекова.Онписал:«Основнымиучениямиран
негоКазахстанаврелигиозно-философскомаспектепредставляютконцепциипоклоненияТенгри,ЖерСу,Умай,шаманизмиязычество,культМитры,буддизм,манихейство,христианство(несторианствоияковитство),зороастризм.Пестротаимногообразиерелигиозныхверованийпозволяю
тпредположитьбогатствоимноговариантностькультурыжителейКазахстана,различностьвмировоззренческ
ихориентациях,чтонаходитсвоеотражениевразнообразныхфилософскихоснованияхмироздания.Исследова
ниеэтогонеобычайногобогатствакультовдаженесколькопугаетвсвязисутвердившимсямнениемоналичииисламасуннитскоготолкакакединственно«достойнойверы»,ибоисторическоеналичиесамыхразличныхверованийподрываетдиахроническуюбазудляпоявленияединоймонотеист
ическойрелигии.
Исходнымпунктомрелигиозногосознанияоказываетсяпоклонениедобродетельнымсилам,благодарякото
рымпроисходиткруговоротмироздания,оказываетсявозможнойсамажизнь,появляютсясредстваксуществов
анию.Именнокультблагодеянийистоящихзанимиприродныхсилявляетсяпервичным,наосновечегоивозник
аетблагодеяние,феноменвечнойблагодарностипотустороннимсилам,которыепокровительствуютлюдямви
хмноготруднойборьбезавыживание.Этоявлениепозволяетрасценитьборьбудобрыхизлыхсилужекакпроизв
одноеотизначальногопониманиядобродетели.Тогдаоказывается,чтопостулатобизвечнойборьбепокровительствующихизлокозненныхсуществдлярелигиозногоотноше
ниякдействительностивторичен,онследуетзаисходнымверованиемвдобруюдобродетельнуюсилу.Таквозни
каетпоклонениеТенгри(Небу)»[1].
Тенгрианствокакрелигиознаясистемамонотеистическогохарактеравпиталавсебявсебогатстворелигиозн
о-мифологическихпредставленийдревнихтюрков.
ВедьещевдревнетюркскоймифологииТенгривыступаеткак«неперсонифицированноемужскоебожествен
ноеначало,распоряжающеесясудьбамичеловека,народаигосударства»[2].Многиеученыесчитают,чтообраз
Тенгривкачествекакой-тоособойсилывозникещевдотюркскуюэпоху.«ПредставленияоТенгрискладывалисьнаосновеанемическихверованийонебесномдухе–
хозяине,причемнебомыслилосьиегонепосредственнымпроявлением,иместомегообитания»[3].Постепенно
всознаниитюрковпроизошлоразделениеТенгрикакнебаикакбожества,затемТенгривозводитсяврангнепрост
обожества,аверховного,принадлежащеговерхнемумиру.
Тенгри–
творецвсего:Земли,Неба,космосавцелом.Поэтомуонираспоряжаетсявсем.Ондаруетвластькаганам,даетимм
удростьприрешениигосударственныхдел.Вот,кпримеру,какпишетосвоемвосшествиинапрестолБильгекаган:«Небо,которое,чтобынепропалиимяиславатюркскогонарода,возвысиломоегоотца-каганаимоюматькатун.Небо,дарующее(каганам)государства,посадиломенясамого,надодумать,каганом,чтобынепропалиим
яиславатюркскогонарода»[4].«Поволенебатюркиодерживалипобедыитерпелипоражения.НебоиЗемляводаспасалитюркскийнародвлихуюгодину.ТюркскиеханывсвоихнадписяхпостояннопризываютНебобыть
благосклоннымкним»[5].Тенгриопределяетсудьбукаждого.Онвершитсудит.д.Следовательно,здесьужеявн
опрослеживаетсяединобожие,хотя,каксовершенносправедливоотмечаетисследовательтенгрианстваН.Г.Аюпов,«религиозныепредставления,развозникнув,долгодержатсявсознаниилюдей,поэтомувэтойсистеме(т.е.тенгри-анстве–
А.А.)сохранилисьпредставлениярелигииприроды,получившиедальнейшееразвитие.Так,вписьменныхисто
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чникахприводятсяразличныебожества,которымпоклонялисьдревниетюрки,нарядуспоклонениемверховно
мубожествуТенгри.Ктенгриямдобраотносилсятенгри«Йер-Су»божествоплодородия,посылающеедождь,дающеежизньрастениямиживотным.Особоеместовпантеонебого
взанималабогиняУмай–«Умай-катун»…
…Если«ЙерСу»былоглавнымбожествомсреднегомира,которомуприносилисьжертвыикотороеотождествлялосьсосвящ
еннойземлейпредков,Родиной,тоУмай(или«Умайкатун»)олицетворялаженскоеземноеначало.Онабылабогиней,покровительствующейдомашнемуочагуиохр
анительницейдетей.Самослово«умай»втюркскомязыкеозначает«послед»,поэтомутюркисчиталиУмайпокр
овительницеймладенцавчревематери,бытовалапоговорка:«КтобудетслужитьУмай,тотполучитсына»,кнейвовр
емяродовобращалисьповитухи,априлечениидетей–
знахарки.НоприэтомУмайсчиталасьпокровительницейвоинов,дарующейпобеду,чтоговоритозначительной
ролиженщинывтюркскомобществе,участииеевгосударственныхивоенныхделах»[6].
Весьмапочитаембылбог«Алаатликйолтэнри»,т.е.бог,обладающийпегимконем.Внекоторыхисследо
ваниях,вчастности,вработеС.Е.Малова«Памятникидревнетюркскойписьменности»,этотбогпроходитп
одименемЗерваныиассоциировалсясБесконечнымвременем,существовавшимизначально.Сильнымбог
ом,или«великимбогомсудеб»,былбог«Карайолтэнри»(дословно:«богчерногопути»)ит.д.
Нонадоиметьввиду,чтовсеэтибогиприэтомбыликакбыразличнымивоплощениямиТенгриибезусловноев
ерховенствоосталосьтолькозаним.Именноон,Тенгри,вместесдругимибогамираспоряжаетсявсемвмире,втомчислеисудьбамилюдей.
Мир,потенгрианству,делилсянаверхний–миртенгриев,средний–мирчеловекаинижний–
подземныймир,гдеправилобожествоЭрлик,котороезабиралодушиумершихлюдей.
Такимобразом,тенгрианство–
этоверавТенгрикактворцавсего,тоестьвБога,новБога,находящегосяневнемира,ненадним,априсутствую
щегововсем,втомчислеивчеловеке,егодуше;этопоклонениеприродекаквсеобщемуисточникужизни;это,нак
онец,веравжизненнуюсилу,актив-ноеначалокаквсеобщего,такисамогочеловека,аотсюда–
взагробнуюжизньибессмертиедуши.
Вдуховно-нравственнойэтикепоследователейтенгрианстваособоеместозанималопочитаниестарейшин,старшихиродителей,культдетей,вместеобразующихдуховно-религиознуюпредметность,проявлениемкоторойможносчитатьнеразрывностьпоколений,трансляциюдуховныхценностей;приоритетотдава
лсямежличностнымотношениям,общению,следованиютрадициям,соблюдениюсоответствующихправилповеденияит.д.[7].
Втенгрианствеужескладываетсяиерархиясвященнослужителей:
-тивины–вихзадачувходилоразъяснениенародузаконоврелигии,руководствожертвоприношениямиидругимирелигиознымиобрядами,атакжеразличногородаобщениями.Тивиныдолжныбылиотречься
отмирскойжизниинеподдерживатьпостоянногообщенияслюдьми.Всяихжизньпроходилавсвятилищах,враз
мышленияхожизниивечном.Следовательно,тивины,будучипроводникамиистиннойрелигии,занималисьивопросамипознанияипрактики.
Старейшинтивиновназывали«тенгриканами»;
камы(бахсы)такжеявлялисьслужителямитенгрианства,поддерживающимипостояннуюсвязьслюдьми.Вих
обязанностивходилозанятиезаговорами(окыш),лечениезаговорами(дэмселиш),написаниеоберегов(тумарйезиш),принятиеродовиобрядовыелечения(периойнитиш)[8].
Какотмечаютисследователи,поклонениеТенгри,«ставпорукойсуществованиякочевников,превратилосьвжизненнуютрадицию».Кпримеру,казахиисегоднявремясвосходадозакатаделятнарассвет,позднееут
ро,полдень,вечер,сумерки.«Этатрадиция,возникшаянаберегуСырдарьи,черезрелигиюЗаратуштры,перешл
авиудаизм,способствовалаформированиюпятивременнамазависламскойрелигии»[9].
ТенгрианствобылоширокораспространенонатерриториидоисламскогоКазахстана.Илишьспринятиемка
захамиисламатенгрианствобыловытеснено,хотяегоотдельныеэлементыдошлидонашихднейввиденародны
хверований.
Распространенбылимитраизм–древняярелигия,основаннаянакультеМитры–богасолнца.Митра–
одинизглавныхиндоиранскихбогов.Онтакжеявлялсябогомдоговора,согласия,покровителеммирных,добро
детельныхотношениймеждулюдьми.
Широкобылопредставленоинесторианство–
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еретическоенаправлениевхристианстве,возникшеевВизантиивVвеке.
ОснователембылконстантинопольскийпатриархНесторий.Согласноегоучению,ИисусХристосявляется
человеком,который,преодолевчеловеческуюслабость,сталМессией.
Наименование«СынБожий»Несторийпочтивсегдаупотреблялпоотношениюк«СловуВоплотившемуся».Словобыло«СыномБожьим»довоплощения;послевоплощенияононеможеттакназыватьсяотдельн
оотчеловеческойприроды.
ПозднееНесторийпризнал,чтосоединениепроисходитвмоментблаговещения.
ОнсчиталДевуМариюнеБогородицей,ачеловекородицей,посколькуонабылачеловеком,потомутоинемоглародитьБога.
ДвежеприродыХриста,человеческаяибожественная,помнениюНестория,находятсялишьвотносительно
мединении,никогдаполностьюнесливаясь.
Предостерегаяпротивтермина«Богородица»,Несторийзадавалсявопросом:«РазвеБогимеетмать?»идавалотрицательныйответ,ссылаясьнасловаапостолаПавлаобожественностиХриста:безотца,безматери,бе
зроду.
ПозднееНесторийзаявлялболееумереннуюпозицию,заменивслово«человекородица»натермин«Христор
одица».
ХристианскаяцерковьвыступилапротивученияНестория.Емубылпредъявленультиматум:втечение10днейотказатьсяотсвоихубеждений.ЭтогоНесторий,естественно,несделал.ВКонстантинополеначалис
ьволнения.
НаЭфесскомВселенскомСоборе(431)несторианствобылоосужденокакересь,асамНесторийбылсосланвЕ
гипет.
Началисьгонениянаегопоследователей.
Именнотогдабольшаягруппанесторианэмигрировалавказахскиестепи,несяссобойогромныйкультурный
потенциал.
МонофизитскоекрылоАссирийскойцерквиВостокабылопредставленояковитами.
Монофизитство–
этоеретическоенаправлениевхристианстве,возникшеевВизантиивVвеке.Основателемсчитаетсяконстантин
опольскийархимандритЕвтихий.
Сторонникимонофизитстваисходятизтого,чтоИисусХристос,хотяирождениздвухприрод,божественной
ичеловеческой,нопребываетневдвух,аодной.Объясняетсяэтотем,чтовактевоплощениянеизреченнымобразомдвеприродыпревращалисьводну,ачеловеческаяприродаХристасталалишьпринад
лежностьюегобожественнойприроды,утративвсякоесобственноесуществование.
Кмонофизитамотносилисьияковиты–сирийскиеиегипетскиеобщины.
СвоеназваниеониполучилиотЯковаБарадея(Цанцала,ум.в587),которыйстоялвоглавесирийскихмонофиз
итоввтечение37лет,ас541г.имелсанЭдесскогоепископа.
Яковитаминазывалисьсирийскиеиегипетскиемонофизиты.
ПриимператореЮстиниане(527-565)наихдеятельностьбылналожензапрет.
Кстати,обрядрукопожатияведётсвоёначалоотмонофизитства.
Монофизитынапротяжениивсейисторииподвергалисьпреследованиям,но,несмотрянаэто,ихобщиныдей
ствуютипосейдень.
Широкораспространенбылизороастризм,основателемкоторогосчитаетсяиранскийпророкЗороастр(Зар
атуштра,Заратустра).Историчностьегодостовернонеустановлена,хотямногиеисследователисчитаютЗороастралицомреальным.УчениезафиксировановдревнейсвященнойкнигеАвесте(наиболеед
ревниечастиее–песнопенияигимныГатыиЯсны–приписываютсясамомуЗороастру).
Потрадиционнойпехлевийскойхронологии,онжил«за258летдоИскандера»(АлександраМакедонского),т.е.в7-6вв.дон.э.ЛингвистическийанализГат–семнадцативеликихгимнов–
самойсвященнойчастиАвесты–позволяетотнестиэпохудеятельностипророкакXII-Хвв.дон.э.
Зороаструвыпалаучастьпринестивмирновуюверу.Краеугольныйкамень,накоторомзиждется«всёвеличе
ственноезданиеегоучения»[10],–
это«освобождениедушичеловекаотпосмертногонаказаниязанеправильныйвыборвземномсуществовании»[
11].
Онобозначилвнутренниеэнергии,питающиедушу.
«Перваяэнергия–мысли,илимышления,–
оцениваетвещисточкизренияихистинностииложности.ЕеонобозначилвименахБессмертныхСвятых:АхураМазда(ВластелинМысли),Спента-Манью(СвятойДух)иВоху53
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Мана(ДобрыйПомысел).МысльвученииЗаратуштрынетолькодаетимявещи,ноитворитсамувещь.
Втораяэнергия–наития,илиинтуиции,–этовосприятиечерезбессознательное.Онапомогаетпостигатьявления,происхождениекоторыхнеясно,смутно,плохообъяснимо.Наитиесвязаносмышлением,какподв
однаячастьайсбергаснадводной.ВдоктринеЗаратуштрынаитиесоединеносМысльюиБожьимПромыслом.
Третьяэнергиядуши–
чувство,определяющее,измеряющеечеловеческиеотношения,приемлемыеилинеприемлемыедлячеловека.
ЭтадушевнаяэнергияобозначенаЗаратуштройсвященнымименемАртаВахишта(НаилучшееСуждение,ЗдравоеСуждение,Правосудие,Правда).
Четвёртаяэнергиядуши–
ощущение,позволяющееприниматьвещитак,каконисуществуютсамипосебевдействительности.Этуэнерги
юЗаратуштраобозначилдвумясвященнымиименами:Спента-Армайти(СвятаяПокорность)иХшатраВарья(ЖеланноеГосподство,Владычество,Власть).
Посколькуисточникзла,согласноЗаратуштре,помещенвглубинахчеловеческойпсихикииподвластенсвободнойличнойволе,Гатычастообращаютсякпроблеменравственноговыбора»[12].
Зороастризмвозникненаголомместе.Древниеиранцычтилисвященныхживотных–
корову,собаку,петуха.Унихсуществовалкультдуховумершихпредков,атакжеогня.Иранцычтилидуховсвета
идобраагуров.Злымидухамисчиталисьдэвы.Богов,которымонипоклонялись,быломножество.Нарядусбожествами
культа(Огонь,Вόды,ХаомаиГэушУрван(«Душабыка»)существовалии«природные»боги.Этобылибогинебаиземли,которыхиранцыназывали
соответственноАсманиЗам,богисолнцаилуны–ХвариМах,двабожестваветра–ВатаиВайуит.д.[13].
Особонадосказатьонравственноэтическихпредставленияхдревнихиранцев.Всехлюдейониделилинаашаван–
«праведных»,тоестьпридерживающихсяаша–законаопорядкевсегосуществую-щего,идругван–
«приверженцевзла»,илидруг–лжи,искаженияистины.
Отсюдаприданиеогромногозначениясвятостиданногочеловекомслова,иликлятвы.Человек,которыйнеде
ржалслова,ноотрицалэто,подвергалсяиспытаниюиливодой(еслиречьшлаоданнойклятве),илиогнем(есликас
алосьдоговора).Впервомслучаеобвиняемыйдолженбылпогрузитьсяподводу,держасьзаногистоящегорядом
человека.Погружаясь,ондолженбылпроизнестисоответствующуюмолитву.Вэтотмоментстрелялиизлука,ибыстрыйбегунбросалсявследзастрелой.Еслибегунвозвращалс
ясострелойдотого,какобвиняемыйпогибалподводой,значитбогклятвыщадилегоиоправдывал.Еслиженесча
стныйумирал,значит,онбылвиновен.Испытанияогнемзаключалосьвтом,чтообвиняемыйдолженбылпробеж
атьпоузкомупроходумеждудвумяпылающимиполеницами.Еслионоставалсяжив,значит,богдоговорапрово
зглашалегоневиновным.Вогненныхордалияхиспользоваласьирасплавленнаямедь,которуювыливалинаобнаженнуюгрудьобвиняемого[14].
ВотпочемуглавнымвученииЗороастрасталаидеяозависимостимиропорядкаиторжествасправедливост
ивмировойборьбедобраизлаотсвободноговыборачеловека,егоактивногоучастиявэтойборьбенасторонедо
бра.
Основызороастризмазафиксированывдревнейшейсвященнойкнигезороастрийцев–Авесте.Последователизороастризмасчитали,чтоона–священноеоткровениеверховногобожестваАхураМазды,котороеЗороастрпередалсвоимученикам.Поэтомузороастризмотносяткрелигиямоткровения.
Нозороастризм,безусловно,иоднаизпервыхразвитыхрелигий,ибоздесьуженалицопереходотмагической
кэтическойрелигии.
Человексамопределяетсебявжизни.Толькоотегожизненнойпозициизависитегосудьба.Ондолженпостоя
нносовершенствоватьсяинежалетьсилвборьбесозлом.Онобязанбытьдоброжелательным,умереннымвпомыслахижеланиях,уметьуправлятьсвоимистрастями.
«Пустьвэтоммирепослушаниепобедитнепослушание,
Пустьмирпобедитраздор,
Пустьщедростьпобедитскупость,
Пустьлюбовьпобедитпрезрение,
Пустьправдивоесловопобедитлживоеслово,
Пустьправдапобедитложь».

(Авеста,Ясна60.5)
«Теявляютсябудущимиспасителяминародов,
КоторыеспомощьюДоброгоРазумасражаютсясосвоимидеяниями,
Чтобывершитьсуд,которыйтыпризнал,оМудрый,справедливым.
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Ибоонибылисозданыкакврагигнева».

(Авеста,Ясна48.12)
Адляэтогонадоочиститьсянетолькодухом,ноифизически.Потомуисключительнымибылитребованиякличнойгигиене,которойзороастрийцыпридавалиритуальноезначение.Отсюдаиособыйобрядзахорон
ения:таккактруппокойника–
этосимволнечистоты,тооннеможетсоприкасатьсясчистымистихиями(землей,водой,огнем).Трупынехорон
или,апереносиливспециальноотстроенныебашнииоставлялинасклевываниехищнымгрифам,акостиумерше
госбрасывалисьнадноколодца,вырытогоподбашнейиоблицованногокамнем(вИндииисегодняестьтакие«кл
адбища»,гдетрупыоставляютнасклевываниегрифам).Нечистымисчиталисьбольные,атакжеженщиныпосле
родовивовремяменстру-ации.Ониобязаныбылипроходитьособыйритуалочищения.
Вобрядахочищенияглавнуюрольигралогонь.Вообще,всеритуалы,совершаемыевчестьАхураМазды,совершалисьневхрамах,анаоткрытыхплощадкахспением,виномиобязательноогнем.Отсюдаиещеод
ноназваниесторонниковзороастризма–огнепоклонники.
Именнозороастризмпривнесидеюораекаксветоноснойсфере,существующейпомимоЗемлииНеба.Сохра
ниласьлегендаотом,какАхураМаздаизгнализраяилишилбессмертияпервогочеловекапоимениЙима,когдатот,нарушивзапрет,сталупотреб
лятьвпищумясосвященныхбыков.Сэтогоякобыиначаласьборьбадобрасозлом.Концепциягрехопадениячело
векавстречаетсяздесьвпервые,нопозжеонаполучитширокоераспространениевомногихрелигиях.
Впервыездесьполучилосвоеоформлениеиучениеоконцемира,«страшномсуде»,атакжепришествиимессии–спасителя,которыйдолженявитьсядляустановления«царствабожьего».Такимспасителембылобъявлен,естественно,самЗороастр.ПоследователямАхураМаздыонобещалпосмертноеблаженство,апособникамзлагрозилмуками,страшнымсудом,которыйбудетвер
шитьАхура-Маздавконцемира,расплавленнымметаллом.
«Ипорочногочеловека,иправедника,
Итого,вкомхорошеесоседствуетсдурным,
ПосправедливостирассудитСудья,
Учтязаконы,чтобытуютныне».

(Авеста.Ясна33.1)
Пооднойверсии,пророкпредсказал,чтоконецсветанаступитприжизнисовременногоемупоколения,подругой,–черезтритысячилет,когдаправедникибудутспасенысаошьянтом–воплощениемЗороастра.
Следовательно,зороастризм–этопророческая,эсхатологическиориентированнаярелигия.
Такимобразом,вероучениезороастризмаможносвестикследующейкраткойформуле,предложеннойЮ.В.
Тихонравовым:«человеческаяжизньопределяетсямировойсправедливостью(Арта)и/иливсемирнымзакономпричинности(Зерван),атакжеборьбойдобра(асурывоглавесАхуройМаздой)илизла(дэвывоглавесАнгроМайнью),потомучеловекдолженстремитьсябытьдостойным(Аша)того,чтобыпослеокончанияборьбыдо
браизлаполучитьвсе,чтоестьвжизниприятного(парадиз),илипокрайнеймереизбежатьвсего,чтовнейесть
неприятного»[15].
Несмотрянато,чтозороастризмбылдревнейшейрелигией,онсумелпродержатьсявЮжномКазахстаневпл
отьдоприходатудаислама.
НонаибольшеераспространениенавсейтерриторииКазахстанаполучилшаманизм(егомодернизированныеформыдошлидонашихдней).
Шаманизм–
этовераввозможностьособыхлюдей(шаманов)бытьпосредникамимеждучеловекомидухами,способностьпр
едсказыватьбудущее,узнавать,чтоделаетсявотдаленныхпунктах,лечитьотболезней,вызыватьизменениявпр
ироде,провожатьумершихвподземныймирит.д.
Шаманы–этодревниепрофессиональныеслужителикульта.
Слово«шаманизм»–
производноеотслова«шаман»,котороепришловрусскийязыкизязыкаэвенковиозначает«иступленный»,при
шедшийвкрайнююстепеньнервноговозбуждения.Изрусскогоязыкаслово«шаман»перешловомногиеязыки
мира.Вкачествесинонимаслову«шаманизм»иногдаупотреб-ляетсяслово«шаманство».
Ноураннихнародов,враннихязыках,естьсвоиназваниядляшаманов,кпримеру,казахиихназывают«баксы».
Самжеобряд,совершаемыйшаманами,внаучнойлитературеназывается«камланием»(оттюркскогослова«
кам»-«шаман»).Этокрайняяформаэкстаза.
Врядликтоизнасвиделживогошамана55
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человека,убежденного,чтоонизбрандухами,чтобыслужитьимисихпомощьюзащищатьотбедсоплеменников
.
Новспомнимфильмыиликниги,закроемнанесколькоминутглазаипредставимсебетакуюкартину:
полутемнаяюрта,внейвиступленнойпляскемечетсячеловеквпричудливойодежде.Онбьетколотушкойоболь
шойбубен,призываядухов.Еголицоизмождено,глазазакрыты.Вотударыстановятсявсечащеисильнее,вотонувертываетсяотневидимоговрага.Вотонпадаетбезчувств.
Потомшаманрасскажетсидящимвюртахлюдямосвоейвстречесдухами.
Когдавозниклошаманство?
Некоторыеархеологисчитают,чтоотдельныенаходкиуказываютнасуществованиешамановещевкаменно
мвеке(ихследывиднывкультурепалеолита).
Носвоеоформлениекакосновной,центральныйкультшаманствополучилонесколькопозже,когдатеилиин
ыеплеменастализаниматьсяохотойискотоводством.
Вотдаленномпрошломшаманство,очевидно,былоизвестновсемнародамЗемли.
Скореевсегошаманскийкультсложилсясамостоятельноураннихгруппиплемен,подобномногимявлениям
культуры,которыедолжныбылинекогдавозникнутьповсеместно,ибоэтоготребовалиусловияжизнилюдей(н
апример,жилище,одежда,украшения,орудиятрудаиохоты,знания,основанныенанаблюденияхзаокружающ
ейсредойит.д.)
Также,видимо,обстоялоделоисшаманством.Главныеидеи,лежащиевосновешаманства,просты:
естьдухи,болеемогущественные,чемлюди;ихнадоублажать;уотдельныхлюдейэтополучаетсялучше,значи
т,духипредпочитаютиметьделосними.
Такпоявляетсяшаман–посредникмеждулюдьмиидухами.
Весьматрудноперечислитьвсеобязанностишамана:
ониспрашивалубоговидуховблагополучияиздоровья,плодородиялюдямиживотным,удачногопромысла,хо
рошейпогоды;
-призывалдуховнапомощьприкаких-либонесчастиях;
-охраняясоплеменниковприжизни,онпослеихсмертикакбысопровождалихдушивзагроб-ныймир;
-егоделомбылораспознатьпричиныболезнииизлечиватьбольных;
онмогузнатьудухов,чтождетчеловекавбудущем,гденаходятсяпропавшиелюди,животные,вещи(шаманывб
ольшинствесвоембылиясновидящими).
Вообще,вкомпетенциюшаманавходиливсеслучаи,гдепредполагалосьвмешательствосверхъестественныхсил.
Шаманамимоглибытьнетолькомужчины,ноиженщины.
«Шаманствокакрелигиозно-общественноеявление,-пишетизвестныйисторикрелигийИ.А.Крывелев,характеризуетсяследующимипризнаками:1)существуетопределеннаяобщественнаягруппа–
шаманы,специальностьюифункциейкоторыхявляетсяпосредничествомеждулюдьмиимиромсверхъестеств
енныхсуществ–
демонов;2)основнойформойдеятельностишаманаявляетсяактегообщениясдемонами,имеющийцельюдоби
тьсяотнихрезультатов,благоприятныхдляклиентовшамана;3)камланиепредставляетсобойсвоеобразныйспе
ктакльсединственнымактером–
шаманом,исполняющимбольшуюречевуюивокальнуюпрограмму;4)входекамланияшаманобычноприходи
твсостояниенервноговозбуждения,переходящеговсостояниеэкстаза;5)нередковкачествешамановвыступаю
тпатологическивозбудимыелюди,иногдадажепсихическибольные.Посколькувкачествекритериядляопреде
лениянормрелигииберетсяхарактерверований,тоопределяющимявляетсявопросотом,каковытеверования,к
оторыележатвосновеперечисленныхособенностейшаманизма.
Этиверованиямогутбытьопределеныкакполидемонизм»[16].
Чтобыстатьшаманом,надоиметьвродупредкашамана.Ноэтогонедостаточно.
Чтобыбытьизбраннымвшаманы,надоещеизаболеть«шаманскойболезнью»,т.е.совершатьтакиепоступки
,которыевобщем-тосвидетельствовалибыо«потерерассудка».Воткакобэтомпишет,ссылаясьнарассказодногоизшаманов,исследовательшаманизма,этнографиисторикВ.Н.Басилов:
-Приемникавыбираютсамидухи–
покровители.Ониявляютсякизбранникуспредложениемстатьшаманом.Обычнодухиполучаютотказ,ноониу
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порствуют,принуждают,угрожаютсмертью,наказывают.Вконцеконцовдухидобиваютсясвоегоиунихвновьпоявляетсяслужительшаман.Так,вобщихчертах,представлялисебешаманскоеизбраниемногиенароды.
Избраниесопровождалосьособой«шаманскойболезнью».Проявленияеебылисамымиразными,новсегдач
еловеквыгляделпотерявшимрассудок.Онсовершалнепонятныепоступки,могдолгимичасамисидетьвоцепен
ении,аиногдаубегализдомаискиталсягдетовлесу.«Временамивзимниеночиянезаметноотсвоихвыходилголыйисиделнадереве.Срассветомосторожн
о,нежелая,чтобыузналиродные,ложилсявсвоюпостель»,–
рассказываетякутскийшаман.Крометого,втечениерядаднейчеловеклежалбезсил,ощущаяужасныеболи.Ему
чудилось,чтодухипреследуютитерзаютего.Этамучительнаяболезнь,предшествующаяначалушаманскойдея
тельности,нередкообъясняласьупрямствомизбранника:ведьонсопротивляетсяпризванию,идухамничегонеостается,какпослатьнанегоболезнь.Но
это–
позднееобъяснение,появившеесятогда,когдаистиннаяпричинашаманскихстраданийначалазабываться.Что
жеэтозапричины?Почемудухиподвергаютизбранникаизощреннымпыткам?Абезмученийпростонельзяобо
йтись–
духидолжныубить,разрезатьнакусочки,сваритьисъестьбудущегошамана,чтобыпеределать,«пересотворить
»егоивоскреситьуженовымчеловеком,стоящимужевышепростыхсмертных[17].
Всешаманыстрадаютвидениями.
Внашиднишаманствосохраняетсявосновномвпережиточныхформах.Унекоторыхнародовшамановужен
ет.
ВКазахстанеиСреднейАзиишаманствоужедавновоспринимаетсякакчастьисламаивэтомоднаизпричинег
оживучести.
Воткакописываетсвойвизитк80-летнейказахскойшаманкеБалбикебаксы(ЮжныйКазахстан)исследовательК.Байбосынов.Онарассказала,чтолечитпациентов,играянакобызе,
ипризываетмусуль-манскихсвятыхидухов–
пери(пари).Иногдаоткладываеткобызиберетнож.Перечисляяименасвятых,касаетсяножомтелабольного.«Б
оясьножа,джинныубегают».Естьидругойспособудалитьзловредныхджинов:зарезатьрядомсбольнымживу
юкурицуисразужеотнестиеена«святое»место.Кровь–
лакомстводухов.Онисобираютсякокровавленнойкурицеивместеснеюуходятотбольного.Балбикеделаеттак
женебольшихкуколок.Есликуколкиобнестивокругголовыбольного,азатемзавернутьвкусокматериииполож
итьна«святом»месте,вместеснимиостанутсяидухи,причинившиеболезнь.Притяжеломзаболеваниинадодел
ать«зикир»(зикр):вместесшаманкойучастницыобрядавыкрикиваютименаАллахаилифразытипа«НетБога,кромеАллаха»[18].
Взаключениеследуетособоподчеркнутьрольсуфизмавпринятииказахамиислама,котораясостоялавтом,ч
тосуфиисумели,сучетомсоциальноэкономическихиполитическихреалийтоговремени,какбыобъединитьдоисламскиеверованияказаховсоснов
нымидогматамсуннитскоготолкависламе.
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Түйін
Профессор А.И. Артемьевтің мақаласында Қазақстандағы исламға дейінгі діндер: тəңіршілдік, митраизм, несториандық, монофизиттік, зороастризм жəне шамандыққа қысқаша талдау жасалады. Қазақтардың исламға дейінгі
сенімдерін сунниттік бағыттағы ислам догмаларымен «біріктірудегі» сопылардың роліне ерекше көңіл бөленеді.
Тірек сөздер: көптүрлілік, діндер, мəдениеттің көп нұсқалығы, дүниетанымдық бағдарлар, мифология, құдайлар
пентеоны, жаратушы, адам, дінбұзарлық, жақсылық пен жамандықтың əлемдік күресі жəне т.б.
Summary
A brief analysis of pre-Islamic religions in Kazakhstan (Tengrism, Mithraism, Nestorianism, Monophysitism,
Zoroastrianism, hamanism) is given in the article of Prof.Artemyev. Also the author highlights the role of Sufis in the
"unification" of pre-Islamic beliefs with the basic tenets of the Kazakhs Sunni Islam.
Keywords: variety, religions, diversity of culture, world outlook orientations, mythology, pantheon of gods, creator,
person, heresy, world fight of the good and evil, etc.
УДК:008+1+316.4](=14/9)

БАТЫСЖƏНЕШЫҒЫСАДАМДАРЫНЫҢМЕНТАЛИТЕТТЕРІНІҢАЙЫРМАШЫЛЫҚТАРЫ
Ж.А. Қабаева–ф.ғ.д.,Саясаттанужəнеəлеуметтікфилософиялықпəндеркафедрасыныңпрофессоры,АбайатындағыКазҰПУ
БерілгенмақалаБатыспенШығысмəдениеттерініңайырмашылықтары,екітүрліболмысбастамаларыныңбірініңдоми
нантыБатыста–рационалдық(апполондық),Шығыста–
иррационалдық(диониссийстік)болыптабылатынбатысжəнешығысадамыныңменталитеттерініңайырмашылықтарым
енбайланыстыекендігінкөрсету-гебағытталған.
Тірексөздер:Батыс,Шығыс,гуманитарлық,рационалдық,иррационалдық,интеллектуалдық,дионисийлікжəнеапол
лондықбастамалар,менталитет,мəдениет,гармония

ТүрлібағыттағықандайдабірбифуркциянүктесіненЕуропаменШығыстағығылымныңда,философиялықойдыңдадамуыболыпөтті.Бұны,жалпылайалғанда,болмыстыңдионистілікжəнеаполлондықбастама
ларыныңжүзегеасырылуыдепсанауғаболады.
«Аполлондықжəнедионистік»философиялықұғымдарын1872жылыФ.Ницшеболмыстыңекібастамасынсипаттауүшіненгізгенболатын.«Аполлондық–жарық,рационалдыбастама,дионистік–қараңғы,экстатикалық–құмарлықтыбейберекетсіз,оргиялық–иррационалды»[1,34б.]дептүсініктемеберілген.Аполлондық–
бұлрационалдыинтеллектуалдыбастама.Бүкілеуропалықөркениеттіңмағына-сы–
болмыстыңапполондықбастамасыныңмəнінашудеугеболады.Ол–
мəдениетте,философияда,ғылымда,техникадажеткенжетістіктердіапполондықбастаманыңмəнінжүзегеасы
рылуыдепқарастыруғаболады.Дамувекторыныңосындайбағытықазіргібіздіңқоғамымыздыңқалыптасуынаалыпкелді.Егерда
муаполлондықбастаманыңжүзегеасырылуыбағытыменжүрмесе,мүлдембөлек,дамудыңбасқабағытындағы
қоғамғаиеленередік.
Адамзатдамуыныңбифуркация«нүктесі»депежелгігректердіңантикалыққоғамынсанауғаболады.Солқоғ
амда«гректереркінадамдареді,сондықтандаоларобъектіні,оныңсубъектігеқатынасыналғашқыболыпұғынды»[2,86б.].Гегельайтуыбойынша,батысқоғамындағытанымсубъектісіменобъектісіннақтыа
жырату–
жаңаконцептініңпайдаболуы.Бұлайауысушығысқоғамындаболмады:данаадамсолөзініңбаяғықұрметтіорн
ындақалаберді,албатыстасубъектменобъектіажыратылды.Оныбылайтүсінугеболады:шығыстаданаобъект
пенсубъектажыратылмағантүріндеқалабереді.Албатысқоғамындасубъектпенобъектжекешеқарастырылып
,өзжолдарымендамиалды.Бұлайшаажыратуабыз,данаданигеругеəкелді.Осындайжағдай,əрине,шығысжəне
батысменталитеттерініңайырмашы-лықтарыныңмінездемелерінсипаттайды.
ДəстүрлішығысжəнебатысменталитетінД.Судзукиөзінің«Шығысжəнебатыс»лекциясындакереметсипа
ттайды:«Өздəстүрінесəйкес,батыстыңойталдауғабейім,көреген,дифференциялды,индуктивті,индивидуалд
ы,интеллектуалды,объективті,ғылыми,концептуалды,жүйелі:олжалпылаушы,заңды,ұйымдастырушы,биліккеұмтылушы,өзіннақтылаушы,өзеркінбасқаларғатануғабейімжəнет.б.Оғ
анқарама-қайшышығысойысинтезгебейім,біріктіруші,көрегенемес,дедуктивті,жүйелен58
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беген,догмалы,индуктивті,субъективті,руханииндивидуалистік,жəнеəлеуметтік,топтықт.б.»[3,16б.].
Сонымен,БатысжəнеШығысадамыныңойлаутипініңсалыстыраотырып,Судзукиолардыңайырмашылығынанықкөрсетеді.
Батысжəнешығысменталитеттерініңосыанықтамаларыкелесітүсініктіқалыптастырды:болмыстыңаполл
ондықбастамасыныңнегізгісипаттамасы–«рационалды»,алдионистіліксипаттамасы–«иррационалды».Дионистілікбастамадарационалдылық,əрине,бар,бірақолнегізгікомпонентретіндеқарастырылмайды,компоненттердіңбіріретіндеғанақарастырылады.
Жалпылайайтсақ,еуропалыққоғамдажоғарыдамығаннəрселераполлондықбастамағатиісті.Тарихитұрғы
дансолайболуыкерекеді:адамзаттарихындатанымпроцесініңөзінтанумаңыздылауболды,осыбағыттағанапр
огрескежетугеүлкенмүмкіндіктертуылды.Еуропалықмəдениеттесолайболдыда.
Аполлондықбастамадарационалдықойлауғажəнерационалдытанымға,алдионистілікбастамадаиррацио
налдыққаакцентқойылды.Бұлжердедионистілікбастаманыңиррационалдысипаттамасынаакцентжасалып,о
лпозитивтіракурстақарастырылуыкерек.
«Батысмəдениетінетəнекіидеябар–олар:«тұлға»жəне«машина»[3,15б.],дейдіСудзуки.Бұлидеяларөндірістегітабыстылықты,техникаментехнологияныңқарқындыдамуын,қоғамны
ңсаясиқұрылымыншарттады.
Аполлондықбастамаадамирухіс-əрекетініңкезкелгенсаласындағыклассиканыңқайнаркөзіболыптабылады.Классикалықдегендеəмбебапнəрсенібейнелей
міз.Аполлондықбастамағатəнсаналы-рацио-налдылогикалықөніміғылымитехникалықпрогресснəтижесіретіндекөріністауыпотыр.
Философтардыңтанымпроцесініңигереалуынабасқапроцестердіңигерілуітəуелдіболады.Шындықтытеориялықтұрғыда
нигерілуініңнегізінеайналғанаполлондықбастаманыңдамуы–
жаңашыл,революциялықнəрсеболды.Бұлжайғанареволюцияемес,адамзатдамуыныңұлыреволюциясыеді.
Адамқоғамыныңдамуы-ныңбұлпунктінеəрқашандатоқталакету,əртүрлікөзқарастартұрғысынанжанжақты,тереңойластырыпзерттеумаңызды.Дəлсондаболашаққаұмтылғанидеяныңпотенциалдыкүші,прогрестітуындайтынкүшш
оғырланған.Егертереңірекойласаң,осымаңыздыэтап–генезистізерттейотырып,тағыдакөптегеннəрсеніқайтаұғынуға–
мəнінашуғадаболады.Философияның,ғылымныңтарихындаосындайұмтылысбайқалады.
Танымөрісініңөзіматематикалықжаратылыстану,гуманитарлық,техникалықөрістердентұрады.Ойдыңосыөрістердібөліптұрғанқоршауларға
шалынуытағыбар.Қазіргідамупроцесіосыөрістердіңбіріненбірінеөтудіжеңілдетеалатындайжағдайда.Осығ
андейінзерттеушілер,соныңішіндефилософтарда,басқаларға«жолсалудан»гөрітекөзөрістерінөңдеуменəлекболды.Пəнаралықөзарабайланыстарəзіргемеханикалы–тұрпайы,икемсізформада.Аполлондықбастаманыңдамуышығыспенсалыстырғандабатысменталитетіндебасымырақболғандықтан,осытұрғыдаеуропаадамзатыныңтабыстылығытуралы
айтакетукерек.Табыстылықпенқоса«Еуропақұлдырауы»(Шпенглер)дегенойтағыдабар.
Болмыстыңаполлондықжəнедионисийлікбастамасытуралыайтқанда,бұлекеуінадамтабиғатынатəнқұбы
лысдептеқарастыруғаболады.Адамтабиғатындағыдионисийлікбастамаөзініңкөріністабуынталапетеді.Ада
мрухыныңбұлбұзықтығыадамжанымен-адамдық«Меннің»эмоция,инстинктер,бейсанадантұратынжағыменбайланысты.Бұлжердедионисийлікбастамапозитивтімағынадақарастырылыпотыр.Дионисийлікбастамаəрқашандашығужолдарыніздестіріп,түрліформалардакөріністауыпотырған,
бірақолбелгілібірдəрежедеаполлондықбастаманыңқарқындыдамуыменығыстырылды.
Дамудыңірітарихикезеңдерінде,өзініңзерттеуөрісінигерудіңбелгілібірмезетіндебұлекібастамаортақнəр
сегетоғысып,бір-бірінтолықтыратүсетінінескерукерек.Егеркең,глобалдысипаттағыкатегорияларменнемесеобраздытүрдебейнелерболсақ,руханиқасиетретіндеруханилықжəнеинтеллектуалдыжанныңбірлігіқарастырылады.Бұлүйлесу,адамтабиғатындағырухани,интеллектуалдықпенжанныңүйле
суісияқтысинхрондытүрдеөтеді.Ж.Делезжанменақылпарасаттыңөзараəрекеттестігінтөмендегідейсипаттайды:«Жан–ақыл-парасатемес,ақыл-парасат–
жанныңқұштарлығыемес.Бұлмағынадаақылпарасатинстинкт,əдетнемесетабиғатдепаталареді.Адамтабиғаты–
ғылымныңшынайыобъектісі»[4,21б.].Ақылпарасатжалпы,тоталдытүрдежанға«сайкелетін»ракурста«жұмысістейді».Жалпыалғанда,ақылпарасатжанныңтартылыссферасында«əрекететеді».Делездіңбұлтезисіөтеқызықтыжəнетереңірекашудытал
апетеді.Жуықарада«құштарлықпсихологиясыконституциялан59
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ғансубъектфилософиясынаайналады.Рационализмдəлосындайфилософияныжоғалтты»[4,16б.].Өзіүшінне
қызықтыекенінтүсінуорынды,сыртқынəрсенің«адамилануы»жүріпотырады,олішкінəрсеменсəйкестіліктеболуыкерек.Адамныңжандүниесінесөйкесосыəлемдежақсарупроцесіжүруікерек,сондаға
набұлəлемадамүшіныңғайлыболатүседі.ЖапонфилософыД.Судзуки«Дзенбуддизмжайлылекцияларында»:«Еңалдыменпсихология,соданкейінғаналогикаменталдау»[3,38б.]деген.Б
ұлтүсінікадамныңтабиғиөзінділігіненшығады.Психологияжанғақатыстынəрселерге,адамтабиғатындағыдионисийлікбастамаларғажақын.Ал,логикаменталдау–
адамбойындағыаполлондықбастамағатəн.Жанменақылпарасаттыңөзарақатынасындағыбіріншілік,бағыттаушыкүшжанғатəн.Руханижанмағынасынанықтаутекфилософиялықбағытпеншектелмеуікерек.Бұндайтақырыптар«ғылымижəнеғыл
ымиемес»,«философиялықжəнефилософиялықемес»жəнет.с.с.білімдердіңбірлігіндетереңірекашылады.
«Оған(Шығысқа)–көлікбейнелілікұнамайды,олкөліктіңқұлынаайналғысыкелмейдідеп,Д.Судзукижазды.Жұмысқадегенмахаббатшығысқатəнсипат.Азияныңбасқахалқыменқытайлықтардыңөмірдісүйетіндігініңжəнеоныбасқанəрсегеқолжеткізуəдісінеайналдырғысыкелмейтіндігініңбастысебе
бі–
олардыңөмірібасқашаарнағаауысареді.Олареңбектісүйеді,бірақтандашыңдықтыайтқандаеңбекбасқанəрсе
геқолжеткізудібілдіреді.Жұмысбарысындаолареңбектіңжүрупроцессіменмарапатталадыжəнеоныаяқтауға
асықпайды»[3,13-14б.].
Мұндайшығысадамыныңөмірге,еңбекжүрісінедегенқатынасынсандық,механикаландырылған,интеллектуалдынықабылдауы,яғнибарлығырационалдықемесбасымдылыққажататынының,түсіндіріледі.Шығысадамыныңділініңнегізіндеүндестіктіңтүптікрухыжатыр.“Eventoday,-дейдіХ.Накамура–
thereisastrongtendencyintheJapanesesocialstructure...Thistendencyisdeeplyrootedinthepeopleandhasledtotheirstres
singofhumanrelations,especiallythespiritofharmonyorconcord”[5,247б.].(БүгінгітаңдадаЖапонныңқоғамдыққұ
рылымындаүдерісбар.Бұлүдерісадамдарментереңтамырласыпжатыр,оладамдардыадамиқатынасқаəкелді,ə
сіресеүйлесімменкелісімніңрухынайтуғаболады).Шығысадамыныңтабиғатқа,қасындағыадамдарға,қауымғақатынасындаүндестікбар.
Бəрінкеңконтекстеұғынумаңызды.Барнəрсеөзінеқарамақарсынемесеоппозициялынəрсеменбіргетіршілі
кетеді.Жағымдыменжағымсызды;дұрыспенқатені;бақыттыменбақытсызды;ақылдыменақымақты;жаспенк
əрініжəнет.б.–
біргеқарастыруыкерек.Олардыбірбірінеқарсықоюемес,олардыңбірдейдəрежедегіөзарақатыстылығында,бі
рлесетіршілікетугеқұқылыретіндеқарастыру.Бұныңқызықтығыолардыңбірліктеқарастырылатындығында.Бірліколардыңбарекендігінде,тіршілікететіндігінде.Оларосынысымендеқұнды.Сондықтанда,бұлбірлікпенсанасу
керек.Бұлойекібастамағадақатысты.
Бұлмағынада,үлкенадамгершілікбүкілғылымилықты,бүкілфилософиялықты,бүкілтехникалықтықамту
ыкерек.Бүкілкеңістіктікуақыттықнəрселерүлкенадамдыққарамағындаболуыкерек.Барлықнəрсеадамилыққаұмтылады,сондықтанд
ағылым,философиясалаларынақатыстынəрсеніңбарлығыжəнесаяси,əлеуметтікəрекеттердіңбарлығы–
адамдық,адамгершіліксəулесіменжарықтандырылуыкерек.Адамдардыңосынытереңұғынуынафилософтар
,гуманитарлықғылымдарөкілдерікөмектесуітиіс.АполлондықжəнедионисийлікболмысбастамаларыменБа
тысжəнеШығысқатынастарынақатыстылардыңқарастырылуықатаржүреді.Ығыстырылғандионисилікбастаманыңпозитивтіжаңакөзқарастытұрғыданқайтақарастырутенденциясыныңкүшеюіосығанбайланысты.ХХғасыртехникағасырыболды,ал
ХХІғасыргуманитарлықғасырыболуыкерек.
Сонымен,бұлжұмыстаақыл-парасатжəнеантиинтеллектуалдықтынөзарақатынасыныңдамутенденцияларынашолужасалып,антиинтеллектуалдығақатыстыгумандылықтыңбасымболуықажетекенінкөрсету
геұмтылыстаржасалды.
1Философскийэнциклопедическийсловарь.-М.,1989.
2ГваттериФ.,ДелезЖ.Чтотакоефилософия?-М.,1998.
3ФроммЭ.,СудзукиД.,Р.ДеМартино.Дзен–буддизмипсихоанализ.–М.,1997.
4ДелёзЖ.Эмпиризмисубъективность:опыточеловеческойприроде.-М.,2001.
5NakamuraH.HistoryofJapaneseThought592–1868(JapanesePhilosophybeforeWesterncultureenteredJapan).–
London,NewYork,Bahrain,2002.
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В данной статье сделана попытка показать, что различие культур Запада и Востока обусловлено, наряду с другими, различием менталитета западного и восточного человека, зависимого от доминанты одного из двух начал бытия:
в западном – рационального (аполлоновского), в восточном – иррационального (дионисийского).
Ключевые слова: Запад, Восток, гуманистическое, рационалистическое, иррациональное, интеллектуальное,
дионисийское и аполлоновское начала, менталитет, культура, гармония
Summary
This article attempts to show that the difference in cultures of East and West due to, among others, the difference in the
mentality of Western and Eastern dependent person's dominance of one of the two principles of life: in the west - the rational
(Apollonian), in the east - the irrational (Dionysian).
Keywords: West, East, humanist, rationalist, irrational, intellectual, Dionysian and Apollonian beginning, the mentality,
culture, harmony
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ОСОБЕННОСТИРАЗВИТИЯТОРГОВОГОИПРОМЫШЛЕННОГОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ВСЕМИРЕЧЕНСКОЙОБЛАСТИВ80-ЕГОДЫXIXВЕКА
Ф.М.Султанова–к.и.н.,доценткафедрыполитологииисоциально-философских
дисциплинКазНПУимениАбая
Вданнойстатьенамипредпринятапопыткарассмотретьособенностиразвитияторговогоипромышленногопредприни
мательствавСемиреченскойобласти.
Наразвитиеторговливрегионеоказывалисущественноевлияниеразличныефакторы,каксоциально-экономического,демографического,такиполитическогохарактера.
Помимоторговливкраепостепенносталоразвиватьсяпромышленноепроизводство.Промышленнаяобработкапродук
товземледелияискотоводстваиззанедостаткакапиталов,знанийипредпринимателей,находилосьвСемиреченскойобластивзачаточномсостоянии.
Ключевыеслова:торговля,промышленность,предпринимательство,натуральноехозяйство,купцы,мануфактура,завод,импорт,кризис

Вусловияхсовременнойразвитойрыночнойэкономикивесьмаактуальнакактемасобственности,такианал
изосновныхформпредпринимательскойдеятельностивКазахстане.Развитиенациональнойэкономикистран
ызависитотрядафакторов,средикоторыхопределенноеместозанимаетразвитиепредпринимательства.
Вэтойсвязибольшоеактуальноезначениеимеетнаучныйанализразвитияпредпринимательствавдореволю
ционномКазахстане,позволяющийиспользоватьисторическийопытдлярешениясложныхсовременныхсоци
ально-экономическихпроблем.
ВданнойстатьенамипредпринятапопыткарассмотретьособенностиразвитияторговогоипромышленногопредпринимательствавСемиреченскойобласти.Выборданногорегионаобусловлентем,чтоуникальн
оегеографическоеположениерегионаиобщаяграницасКитаем(чтообусловилотесноевзаимодействиесэтойд
ержавой)придалиспецифическиеособенностиразвитиюторговлиипромышленностипосравнениюсдругимиобластямиКазахстана.Особоезначениевразвитииэкономикирегионаигралатор
говля,впервуюочередьсКитаем.МынерасполагаемполнымиданнымиовнешнейторговлевСемиречьеза18811883годывследствиеотсутствиятаможеннойслужбывобласти.Крометого,набольшейчаститерриториинеим
елосьпропускныхпунктов,никакихсредствдлярегистрацииввозаивывозатоваров.
Наразвитиеторговливрегионеоказывалисущественноевлияниеразличныефакторы,каксоциальноэкономического,демографического,такиполитическогохарактера.Так,посравнениюс1881г.вывозтоваровв
Кульджув1885г.повысилсязасчетувеличениянаселениявИлийскойобластииотносительноспокойнойситуац
ии.Инаоборот,вывозтовароввТарбагатайскуюобластьснизилсяиззапередвижениявойскинаселенияизМанасаиШиховКульджу,атакжевследствиеобязательногообращениябу
мажныхденег(тицзы),выпущенныхместнымначальством,которыенепользовалисьбольшимспросомунаселения.ТорговоезначениеЧугучакауменьшилось,таккактоварыиторговцынаправлялисьвДорбулджиниШихо,
минуяэтотгород.ТорговыеоборотысКашгариейувеличилисьиззаеестабильноговнутреннегоположенияипоощренияторговлисостороныкитайскихвластей.
Представляетбольшойинтересноменклатураиобъемпредлагаемыхтоваров.Так,мануфактурныхтоваровб
ыловывезеновИлийскуюобластьнасумму709460р.80к.,вКашгарию-на57488р.;скотавКульджуна383686р.,вКашгарию61
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на149236р.;железныхиметаллическихизделий,стеариновыхсвечей,спичек,меду,воску,вина,дабы,чаю,мехо
випрочихбылозавезеновКульджуна841144р.ЗаисключениемскотаостальнойвывозвКитайнасуммуоколо20
00000р.состоялизпродукциирусскойпромышленности[1].
Такимобразом,импортвЗападныйКитайсостоялглавнымобразомизмануфактурныхидругихизделийрусс
койпромышленности,атакжескота.
Всвоюочередь,изЗападногоКитаяввозиливпределыСемиреченскойобластитоваровнасумму72892р.40к.
иямбовогосеребранасумму1197688р.;изКашгариитоваровна472975р.80к.исеребравямбахна230770р.Вцело
мизКитаябылозавезенотоваровисеребранасумму1974326р.20к.[2].
ПослесеребраглавноеместовимпортеизКитаязанималадаба(хлопчатобумажнаяткань),еепривезенобыло(исключительноизКашгарии)насуммуоколо320000р.,тогдакакостальныхтоваров(овчины,шерсти,в
олоса,кошмы,ковров,халатов,китайскойпосудыипрочих)-насумму101000р.[3].
Такимобразом,ввозизКитаясостоялвосновномизямбовогосеребраидабы.ПолученноеизЗападногоКитаясеребробольшейчастьюотправлялосьвКяхту,гдеимрассчитывалисьзачай.Кяхтинскийчайпользо
валсябольшимспросомуместногонаселения.
Кяхтинскогобайховогоикирпичногочая,освобожденногоотпошлиныипредназначенногодляСреднейАз
иибылопривезеновсего43911пудов21фунтнасуммудо1600000р.[4].Вконце80хгодоввторговлечаемотмечалосьбольшееоживление,чемвпредыдущиегоды,приэтомпреобладалапродажаз
аналичныеденьги,аневкредит.ЧастьэтогочаявывозиласьвКульджу.
Местноенаселениепрактическинезанималосьторговымпредпринимательством.Так,торговлясТарбагата
йскимокругомнаходиласьврукахрусских,татар,сартов.РусскиекупцывелиторговлювосновномвИлийскойобласти,втовремякаквВосточномТуркестанеторговлейзанималисьисключительносарты(преимущественноКашгарские),которыезакупалирусскиетоварынаИрбитскойиНижегородскойярмарках,адабызавозилиизКашгарии[5].
Внутренняяторговлявобласти,вгородахисельскихпоселенияхнаходиласьпреимущественноврукахрусск
ихторговцев,австепи,вюжнойчастиобласти,средиторговцевпреобладалисартыитатары,всевернойчаститатары,казахиичастичносарты.Торговлявстепиимелахарактеробменаскотанаситец,халатыидругиенеобход
имыедляместногонаселениятовары.Болеедешевыехлопчатобумажныеизделиярусскихфабриквсебольшевы
тесняликашгарскиеисреднеазиатскиеткани(дабы),чтоотрицательносказывалосьнаразвитииремесленногопроизводствавэтихрегионах.
НаторговлювСемиреченскойобластив80егодыповлиялобщийэкономическикризисвРоссии,осложненныйвстепипадежомскотавследствиеджутав18
78-1880гг.Несмотрянапостепенноевосстановлениепоголовьяскота,ценынанегооставалисьнизкими(стоимостьбаранаот80к.до3р.,лошадиот8р.взависимостиотвозраста).Несмотрянаэто,спроснаскотоставалсянизкимиззаослабленногосбытанаСыр-ДарьюивСибирь[6].
Помимоторговливкраепостепенносталоразвиватьсяпромышленноепроизводство.Промышленнаяобраб
откапродуктовземледелияискотоводстваиззанедостаткакапиталов,знанийипредпринимателей,находилосьвСемиреченскойобластивзачаточномсосто
янии.Кромемукомольныхмельницпродуктыземледелияобрабатывалисьлишьнавинокуренныхипивоварен
ныхзаводахимаслобойнях.СуществующиевинокуренныезаводыбылисосредоточеныврукахвладельцаТургеньскогозаводаказалинскогокупцаИванова,которыйарендовалвсезаводы,вВерном,ТалгареиЛепсинске.Кроме3существую
щихпивоваренныхзаводовбылопостроеноеще3вг.Капал,КараколиДжаркент.Маслобойныхзаводовкустарн
огохарактеранасчитывалось44.Продуктыскотоводстваобрабатывалисьна25кожевенныхзаводах,салона4мыловарнях[7],которыеносиликустарныйхарактер.Кочевникиитаранчисамостоятельновыделывализначительноеколичествокожииовчиныдлясобственногопотребления.Нобольшаячастьв
ыделаннойкоживвозиласьизСибириивнутреннихгубернийРоссии.ЗначительнаячастьнаселенияСемиречьядажевселахвсебольшесталаприобретатьзаводскуюобувь.
ВгородеВерномимелся1лесопильныйзаводсобъемомпроизводствана13000р.Крометого,вВерненскомуе
здеимеласьещеодналесопильнясобъемомпроизводствана3000р.РазвернувшеесявСемиреченскойобластист
роительствопостояннотребоваловсебольшестройматериалов,поэтому4кирпичнымзаводамвг.Верномприбавилсяеще1заводвг.Джаркенте.Нокирпичпроизводилсяплохогокачества,всвязисэтимпораспоряжениюгенералгубернаторакупцуЗенковубыловыданассудав1884г.в4000р.собязательствомпроизводствапрессованногоип
одпяточногокирпича.Делаэтогозаводавсеженепроцветалииз62
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занедостаточногосбытакирпича,которыйотличалсяхорошимкачеством,ноидороговизною.Определенноеразвитиеполучилаипищеваяпромышленность.В1885г.врегионебыловыварено35пудовсырахорошегокачества,которыйсразубылраспроданнаместе,ачастьвывезенавг.Верныйидругиег
ородакраяпоцене20-25р.запуд.
Такимобразом,вконцеXIXв.Семиреченскаяобластьвсебольшевтягиваласьвобщероссийскийрынок,враз
витиекапиталистическихотношенийблагодарядеятельности,впервуюочередь,российскихкупцовипредпри
нимателей.РазвитиюпредпринимательскойдеятельностивСемиреченскойобластитакжеспособствовалаиоб
щаяграницасКитаем.Шелпроцессразложениятрадиционногонатуральногохозяйстваказахов,но,темнеменее
,самикочевникикрайнемедленнововлекалисьвпредприниматель-скуюдеятельность.
1ОбзорСемиреченскойобластиза1882-1883гг.-Верный,1883.-С.199.
2Тамже.
3КасымбаевЖ.К.Казахстан-Китай:караваннаяторговляХIХ-нач.ХХвв.-Алматы,1996.-С.119.
4ОбзорСемиреченскойобластиза1885г.-Верный,1885.-С.23.
5КасымбаевЖ.К.Указ.соч.-С.71.
6ЦГАРК.Ф.698.Оп.14.Д.418.Л.12.
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Түйін
Мақалада Жетісу өңіріндегі сауда жəне өнеркəсіптегі кəсіпкерліктің даму ерекшеліктерін қарастыруға талпыныс
жасалды.
Бұл аймақта сауданың дамуына əртүрлі, соның ішінде əлеуметтік-экономикалық, демографиялық жəне саяси
сипаты бар факторлар елеулі əсер етті.
Өлкеде саудадан басқа өндіріс өнеркəсібі де бірте-бірте дами бастады.
Жетісу өңірінде капиталдың, білімнің жəне кəсіпкерлердің жетіспеуінен егіншілік пен мал шаруашылығының
өнімдерін өнеркəсіптік өңдеу енді калыптаса басталған қүйінде қалды.
Түйін сөздер: сауда, өнеркəсіп, кəсіпкерлік, натуралды шаруашылық, көпестер, мануфактура, зауыт, импорт,
дағдарыс
Summary
In this article we made an attempt to consider features of development of trade and industrial business in Semirechensky
area.
Various factors, as social and economic, demographic, and political character had essential impact on development of
trade in the region.
Besides trade in the region industrial production gradually began to develop. Industrial processing of products of
agriculture and cattle breeding because of a lack of the capitals, knowledge and businessmen, was in Semirechensky area in
embryo.
Keywords: trade, industry, business, subsistence economy, merchants, manufactory, plant, import, crisis
УДК:821.512.122.0

«ОРАҚТІЛДІ,ОТАУЫЗДЫ»БАҚТЫБАЙЖОЛБАРЫСҰЛЫНЫҢАҚЫНДЫҚМƏДЕНИЕТІ
Г.Х.Халидуллин–т.ғ.д.,АбайатындағыҚазҰПУ-нің
Саясаттанужəнеəлеуметтікпəндеркафедрасыныңпрофессоры,
Ə.Қ.Қоспағарова,Л.Ə.Аманқұлова–АбайатындағыҚазҰПУніңСаясаттанужəнеəлеуметтікпəндеркафедрасыныңМəдениеттанумамандығыныңмагистрантт
ары
Мақаладаəдебиеттіңбейнесінкөрсеткенорақтілді,отауыздыБақтыбайақынныңөлеңдеріментолғауларынансыршерт
іледі.Соныменқатар,ақынныңайтысөнеріндегіқолданатынмəдениешешендігінақылсөздерменкөмкеріледі.Оныңақылдылығыменданышпандылығыəрбірайтыстардасөзтапқырлықшешендігіменхалыққакөрінебілді.Ақын
өззаманыныңдүлдүлшешені,айтыскерақыныжəнеөнермəдениетінеүлесінқосқанталантиесі.
Кілттіксөздер:өнер,көңіл,поэзия,жыр,дастан,əңгіме,айтыс,қиял,ойлау,шығарма,көркем,мəнер

Əдебиеттіңкөркемдікқырларын,бейнелілікмазмұнынтанудаА.Байтұрсыновтыңпікірініңорныерекшеде
мекпіз:«Сөзөнері–адамсанасыныңүшнегізінетіреледі.1.Ақылға;2.Қиялға;3.Көңілге.Ақылісі–
оңдауяғнинəрселердіңжайынұғу,тану,ақылғасалыпойлау,қиялісі–
меңзеу,яғниойдағынəрселердібелгілінəрселердіңтұрпатына,бернесінеұқсату,бернелепсуреттепойлану,көңі
лісі–түю,талдау.Тілдіңміндеті–
ақылдыңаңдауынаңдағанша,қиялдыңмеңзеуінмеңзегенше,көңілдіңтүюінтүйгеншеайтуғажарау»[1,26б.].
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Ақынныңқаруы-тіл.Күлліқұбылыстарқұпиясыменолардыңсабақтастығынайтыпбереалатынкүшпоэзиядесек,алпоэзиятілі-образдықуатпенбейнелісуреттің,сұлуырғақпентөгілмеліұқсастыңнегізі[2,13б.].
Б.Жолбарысұлыөлеңдеріндегі,толғауларындағы,дастандарыменайтыстарындағыкөркемдеуішқұралдар
ын,бейнелісөздерменсөзтіркестерін,поэзиялықшығарманыңкөркемдікжүйесінқалыптастырудаайрықшаорынғаиеболатынөлеңқұрылысыныңерекшеліктерінқамтиотыраəдебикөркемдікталдауларжүргізбекпіз.Нақылөлеңдер–
ақындардыңфилософиялықойшылдықтереңдіктерінтаныта-тынасатереңмағыналышығармалар.
Жалпыестіртудіңсоңыəркезжұбатуға,көңілайтуғаұласады.Қазаныестіртіпотырып,адамдысабырғашақыртудыңөзідетабиғидүниеболсакерек.Бірақбұданестіртуменкөңілайтудыбіржанрлықтүргетоғыстыр
уғаəбденболмайды.Өйткені,екіжанрдыңатқаратынқызметтеріəртүрлі.Естіртуқазаныхабарлапқұлақтандырса,көңілайтудаатыайтыптұрғандайқайғылыадамдыжұбатады,қайғысынбіргебөліседі,сабырғашақырып,тоқтамайтады.
М.Əуезовжоқтаудыңішкі-сыртқытабиғатынжан-жақтызерттейкеле:«Жоқтаудаөлгенкісіжоқталады.Өлгенəйелдің,апақарындасыныңнемесешешесініңбіржылғадейіняғниасыберілгенгедейінжоқтауыеңарғызаманнансақталып
келген.Жоқтаушыларкүнінеекірет:күншығарда,күнбатардаөлгенадамынажоқтауайтыпжырлауғатиіс.Жыр
өлгенадамныңабзалқасиеттеріндəріптейді.Үйішініңқайғысын,өлімніңауырлығынайтыпегіледі»депжоқтау
дыңішкімазмұнынашатүседі[3,389б.].«Жалпыайтаөтуімізкерек,жоқтау–əдет-ғұрып,тұрмыссалтжырларынажататынөтекөнежанр.«Табанымұздантаймаған»мұзбалақақын–
Бақтыбайоныңхасшеберіболған»депО.Исмаиловбағала-ғанындайақынның«Досжардыңбата,дұғасы»,«Екеуедіқайының»,«Атамыз–
адампайғамбар»аттыөлеңдерідүниеденозғанжақсыадамдардыңжақынжандарының,асылана,жанжары,ұлқыздарыныңөтініштеріменшығарылғанғаұқсайды.Бақтыбайақынныңерекшелігідесололшығарғанжоқтаут
олғамдарындағыойларыбекем,жанғажағымды,жылағанғамедет,қайғырғанғақуатберерлік.Кейтұстарынақылғада
,өсиеткедежақын.Жаратушыжаратқандыаузынаалыпбастайтынжоқтауортасында:
Жыламайадамтұрама,
Аһдүниепенделік,
Расулымызөткенсоң,
Біздерқайтыпкөнбелік,-дейкеліп;
Жарамайдытірлікте,
Пақырдыбайданкемкөріп.
АсырағанбірАлла
Баршасынажемберіп[4,56б.].

66–
жолдантұратынбұлшығармадандүниепарқынтаразылайотырып,Алланыңақсөзінетоқтамжасайтынпендеақ
ынныңорындысөздерінекүəболамыз.
«Ағуз-зибиллəсөздіңанасы,Бісміллəсөздіңсарасы»,«АтамызАдампайғамдар»депбасталатынжоқтауларынандінніңа
қжолынқоғамныңдамукөзінеайналдырудыадамбойындағыабзалқасиеттердідəріптеудімұратетті.
БақтыбайЖолбарысұлыөлеңдерініңкөбіадамөмірініңмəні,дүниебелестері,жақсыменжаман,тектілікпент
ексіздік,адалдықпензалымдық,достықпенқастықсындыадамбойындакездесетінкереғарқасиеттердісалысты
ражырлауақындарпоэзиясыныңойшылдықдүниетанымтереңдіктерінтолықбейнелейтіншығармаларынақылдар,мақалдардакездеседі.Мақал-мəтелдер
дің,шешендіксөздердіңазсөздергекөпмағыналарсыйғызатыншымыр,жинақынұсқалысапаларыосыақынды
қəдебиеттегінақылөлең-сөздержанрыарқылыжаңашатүлегенқалпыментанылады.
Тақырыпарқауындахалықтытəлім-тəрбиемəселелерінтолыққамтығаннақылөлеңдер–
халықəдебиетіндегімақалмəтелдердің,шешендіктұрақтытіркестердіңдəстүріндегітуындыларБақтыбайЖолбарысұлышығармашылы
ғындаайқынкөрнісалады.
Аталысөзаузымда:
«Мыңасқанғабіртосқан»,
«Ақтағантарытаусылар»,
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Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Əлеуметтік жəне саяси ғылымдар» сериясы, №2(49) 2015 ж.
Ашындырсаолелді,
Ақиғанкөзіалайып,
Жұмылардаашылар[4,45б.].

Мақал-мəтелқайзамандадапоэзияныңүйренер,тағлымалармектебіболды.Оныңүстіне,мақалмəтелдіңөзгешеұйқасы,поэзияғажақындығы,оныментуыстығы,əсіресетереңмазмұндылығыпоэзияүшінқа
шандаөнегелік,тəрбиелікмаңызынжоймай,əрдайымүлкенөнерөрісінеқарайтартыпбаулыпотырды.Б.Жолба
рысұлының«Алдырғаналбырт»,Сыйғы–сый,сыраға–бал»,[4,188б.]«Мыңасқанғабіртосқан»,«Сыртыбүтін,іші–түтін»[4,124б.]т.б.
Мақалмəтелдетүйінделгентүбірлі,кесекойдыбеткеұстаунегізгіқұралесебіндепайдалану,өзпікірінсоныңнегізіндета
ратыпбаяндауқазақақындарыныңкөбінедерліктəнкөркемдіктəсіл,шығармашылықізденісқадамыБақтыбай
шығармашылығынадақатысты.Мысалы:«Ақтағантарытаусылар»,«Ханұрса,бірқайранытиер»,бұлайшамақ
алдауқазақауызəдебиетіндекөнедəстүрденкележатқанқұбылыс.Оныңсебебі,шығутөркініобастаəдебиеттің,
поэзияныңөнегелік,тағылымдықмақсат-мұраттарынабайланыс-тыболсакерек.Бақтыбайхалықтыңмақалмəтелнегізіндеөзталантынқанаттандыраотырып,саналуансаналыдасалмақтытуындыларжасады.
Жақсыаттанжығылса,
Жаманныңқанартабасы-ай!
Жақсымененжаманның
Жерменкөктейарасы-ай!

Мақал-мəтелдерқайзамандадапоэзияныңсусындарбұлағы,нəраларарнасы.Оныңсебебімақал-мəтелдердезаманабойықалыптасқанұғымтүсінікжандыбейнедесақталыпотырғандығындаболсакерек.
БақтыбайМəйкеқызбенайтысындаМəйкені«Түрленгентотықұстай»дептотықұсқа,«Аққудайжелдікүнгіа
спағаөрлеп,толқытыпшығарыптұрəнненырғақ»дегенжолдарындааққуқұсқабалайды.Бақтыбайөлеңтолғауларындажиікездесетінайшықтаудыңтүрі–
қайталау.Құбылысты,адаммінезін,қоғамболмысынт.б.жырғаарқауболғанжайттардысалыстыракөрсетуде,б
алайсуреттеудебелгілібірсөздернемесесөзтіркестеріқайталаныпқолданылады.Соныменбірге,əдетте,дидакт
икалықжанрлардаойдыңқайталануы,ортақбіридеяныжеткізуүшінекінемесебірнешенəрсесалыстырылакөрс
етіледідесек,осыныңнегізіндесөздікқайталауларжатады.Мəселен,
Дейдіекенұсталардандатқалады,
Дейдіекенжазыпкеткенхатқалады.
Дейдіекенөлегененсоңқабіріңде,
Саудырапсүйегіңменжаққалады[4,54б.].

Бақтыбайдыңбұлтолағауынанүзіндіде«Дейдіекен»,«қалады»сөздеріүшреттенқайталанады.Мұндайсөзд
ікқайталаулардыңжырауларпоэзиясындажиіқолданысқатүсуітолғаудыңшешендіксөздергежақындығымендетүсіндіріледі.Сөзəсерінкүшейтеотырып,оқырманназарынай
рықшааударғысыкелгеннəрсенінеқұбылыстыбірнешемəртеқайталап,айтаройды,құтырарсырдыұғымғамұқиятсіңіретүс
у.БақтыбайЖолбарысұлытуындыларындатереңойлы,нақылғибрат,қанаттысөздерменфразалықтіркестердіңкөркемдік-эстетикалықтұрғыдаалатынорныерекше.
Есепсізбіткенмүліктің,
Ертекелеркүткені.
Қайығаныінгеннің,
Бураныңдұрысшөккені[4,47б.].

Мағыналықсипатынаорайтұтастайнақылсөзгежатқызуғаболады.Бірқарағанда,кейінгіүзіндідегіойдаалд
ынғышумақпенсарындассекілді.Бірақекеуініңдемағыналықтұжырымдарындаморальдықдидактикалықерекшеліктерайқынаңғарылады.Біріншімысалдағы:«Асабиіктаулардыңсулыкелербөктері»т
абиғатаясындаөскенкезкелгенадамтүсінігінебөтенемес,екіншіжолдағы«Өресітөменадамның,қиынкелерөк
темі»адамқасиетініңөмірфактілеріндегішынайыкөрнісінберген.
Бақтыбайақынөззаманыныңоттілдіорақауыздыайтыскерақынығанаемесқоғамдағыкелеңсіздіктердішешуге,ханменқарахалықтыңарасынжарастырыпəділдіктітуетіпкөтергеншыншылдатурашылақын.
1 БайтұрсыновА.Шығармалары.–Алматы:Жазушы,1989.–438б.
2 НегимовС.Ақын-жырауларпоэзиясыныңбейнелілігі.–Алматы:Ғылым,1991.–280б.
3 ƏуезовМ.20т.ТШЖ.–Алматы:Жазушы,1985.–19т.–448б.
4 ИсмаиловО.Басылыпжатқанқазынам...–Алматы:Комплекс,2005.–312б.
Резюме
В публикация освещена одной из акыну Бактыбаю. Он широко мыслищий, талантливый импровизатор. В принимавших айтысах он докaзал свою остроту и провату в культуре и искусстве. Акын внес большой вклад в деле разви65
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тии айтысного искусства казахского народа, а также рассматриваются художественные особенности ораторской
речи Бактыбай Жолбарысулы.
Ключевые слова: искусство, настроение, поэзия, проза, эпос, рассказы, сказание, воображение, мысль, красота,
интонация
Summary
This publication is illuminated by one of akyn Baktybai. It is widely thought talented improvizator. In taking aityses he
proved his sharpness in art and culture. Akin has made a great contribution to the development of the Kazakh people and is
considered art peculiarities of oratorical speech of Baktybai Zholdarsuly.
Keys words:art, mood, poerty, prose, epos, stories, saga, imagination, thought, beauty, intonation

ШЕТЕЛҒАЛЫМДАРЫНЫҢМІНБЕСІ
ТРИБУНАЗАРУБЕЖНЫХУЧЕНЫХ
УДК34.341

ANINTRODUCTIONTOTHEMECHANISMOFEXTRATERRITORIALJURISDICTIONTOPROSECU
TEVIOLATIONSOFHUMANRIGHTSBYTRANSNATIONALCORPORATIONS
NicolásZambrana-Tévar–LLM(LSE)PhDdoctor,(Navarra)AssistantProfessor,KIMEPUniversity
Theuseofextraterritorialjurisdiction(prescriptive,judicialandenforcement)maybeusefulinordertoenforceinternationalhumanr
ightsnorms,visávisviolationsofsuchnormsandprinciplesbytransnationalcorporations.Still,extraterritorialjurisdictionmustbehandl
edwithcarebecauseofitslegal,economicandpoliticalimplications.
Keywords:Extraterritorialjurisdiction,transnationalcorporations,humanrights

ThedeathofseveralhundredworkersinthetextilefactoryatDacca,Bangladesh,in2013,necessarilyposesagaintheque
stionoftheresponsibilityofmultinationalbusinesses,fortheharmtheycause–whichisindeedbig,insomecasesbutalsobecauseofwhattheyfailtodo.
Delocalizationofproduction,takingitfromNorthAmericaorWesternEuropetodevelopingcountries,hasethicalimplications,forseveralreasons.Inthefirstplace,therearej
obslostindevelopedcountries,althoughtherearealsojobscreatedelsewhere.Inthesecondplace,onemusttakeintoaccount
thatdelocalizationismade,sometimes,byrelocatingthefactories,aswellasotherproductionequipmentandfacilities,outsi
dethecountryoforiginofthatmultinational,wheretheproductionhasceasedor,onthecontrary,isstillunderitsbusinesscont
rol.
Nevertheless,itismoreandmorecommontomakecommercialarrangementswithlocalproviderswhowillmanufactur
etheproducts,sotheycanafterwardsbedistributedunderaUSbrandandthewellknown“MadeinThailand”sign.Thissecon
doptionmaybemuchmoreconvenientsometimes,insofarasiteliminatescostsfortheWesternmultinationalwithoutreduc
ing(defacto)controloverproduction.
Theproblemliesinthefactthatthemanufacturers,inthiscasefromBangladesh,wereonlyboundbyBangladeshilaws,w
hicharemuchlessprotectiveofworkersortheenvironmentthan,forinstance,thelawsofCanada,FranceorGermany.Asith
asbeenindicatedabove,themultinationalthatreceivestheproductsmadeinAsia,inordertoresellthemintheWest,makesak
illing:ithasfewercostsbecausetheAsianworkersearnmuch,muchlessandhavelesssocialbenefitsand,inaddition,itdoesn
othaveworryaboutannoyingtradeunionsnorcollectivebargainingagreementsbecauseunionsmaynotexistormaybegag
gedbytheGovernmentorbythugshiredbythecompany.Furthermore,collectivebargainingagreementsmaybealuxuryth
atsomestarvingcountriesdonotmissatall.
Fromastrictlylegalpointofview,thismatterdoesnothave,inprinciple,aneasysolution:eachcountryissovereignforgo
odandforbadand,ifthereissupportforthepropositionthataStatecandowhateveritwantswithitsnaturalresources,theresho
uldalsobesupportforitsrightnottopassverygenerouslabourlaws.Thecountriesoforiginofthemultinationalsmayimpose
dutiesonthosecorporationsinordertoforcethemtobehaveinacertainwayintheirinternationalbusinessesbut,beyondthef
actthatthereachofsuchobligationsislegallydoubtful(theproblemofextraterritoriality),thosecountriesoforiginaredefini
telywillingtostayongoodtermswithcompaniesfromwhichtheyobtainabigpartoftheirbudgetaryincomebymeansoftaxe
sandwhich,whoknows,mayalsofundtheirelectioncampaigns.Ontheotherhand,internationalorganisations,suchastheI
LO,candenouncethebreachofmultilateralconventionsfortheprotectionofworkers,butnotmuchmore.
TheproblemoftheextraterritorialapplicationofWesterncountries´domesticlawsinordertoregulatetheirownmultina
tionalsandtheiractivitiesabroadhasbeengivemuchattentionlately.Itmaybesaidthattherearethreetypesofextraterritorial
jurisdiction:(i)thepowerofaStatetoenactlawswhichregulateconductsorpropertylocatedintheterritoryofanotherState(e
xtraterritorialjurisdictiontoprescribe);(ii)thepowerofordinarydomesticcourtstoadjudicatedisputeslocatedintheterrito
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ryofanotherState(extraterritorialjurisdictiontoadjudicate);and,finally,(iii)thepowerofaStatetodeploytheactivitiesofit
sorgansintheterritoryofanotherState(extraterritorialjurisdictiontoenforce).
Extraterritorialjurisdictionandinternationalcrimes
Inaccordancewithinternationalconventions,Stateshavetheobligationtodeploytheirjurisdictiontoprescribeandtoad
judicateinrelationtothecrimesofgenocide,warcrimes,crimesagainsthumanity,tortureandforceddisappearance,where
vertheyarecommittedandwhateverthenationalityoftheoffender,insofarasthoseindictedforsuchcrimesaretobefoundwi
thintheirterritory.However,thoseinternationaltreatieswhichforeseetheaforementionedjurisdictionobligationswheren
otdraftedwithlegalentitiesinmind.Therefore,itwouldnotbereasonabletodeducefromthosetreatiesaninternationaloblig
ation,e.g.forthoseStateswhereacompanyisincorporated,toprosecutethatcompany,forinstance,forcomplicityinanyoft
heabovementionedcrimes,asitmaybethecasewhenacompanyprovidesmilitaryorparamilitaryforceswithequipment,w
ithwhichtheycommitactscontrarytothoseinternationalnorms.
Ontheotherhand,noteveryStatehasintroducedoracceptedtheconceptofcorporatecriminalliability,whichreinforces
theabovementionedconclusion.Nevertheless,thestudyofsuchinternationalcriminalnormscanindeedleadtothepossibil
ity–nottheobligation-thatStatesprosecutelegalentitiesthathavearelevantlinkwiththoseveryStates.
Furthermore,theprincipleofinternationalcooperationintherepressionofcertaincrimesalsoauthorizesthecooperatio
noftheStateoforiginofthelegalentityinordertopunishcriminaloffensescarriedoutintheterritoryofasecondState,wheret
helegalentityoperates.Nevertheless,itisalsopossibletothinkofcoercivemeasuresthatmaybeenforcedbytheStatewheret
helegalentitycarriesoutitsactivities,liketheclosureoffacilitiesandthefreezingofassetsthatthelegalentitymayhavethere.
However,foranyotherkindofcoercivemeasuresitwillalwaysbenecessarytoengagethecooperationorsupportoftheState
oforiginofthelegalentity,althoughsuchcooperationcanbeveryproblematic,forthesamereasonsindicatedabove:notever
ylegalsystemcanpunishalegalentityforacriminaloffenseornotforeverykindofcriminaloffense.
Internationalcrimes,suchasthosetowhichreferencehaspreviouslybeenmade,areaspecialcase.Beyondthem,accordi
ngtoProf.DeSchutter,thereisnogeneralobligationofStates,accordingtoInternationalHumanRightsLaw,tomakeuseofit
sextraterritorialjurisdiction,withaviewtocontributingtotheprotectionandpromotionofallhumanrightsinternationallyr
ecognised.ItisnonethelesstruethataStatemayincurininternationalresponsibilityforviolationsofhumanrightsbyacorpor
ationownedormanagedbytheState(Governmentcompaniesor“public”companies)andwhoseactivitiescanbeattributed
totheStateinaccordancewiththeLawofStateResponsibility.
Furthermore,aStatemayalsoincurininternationalresponsibilityforitsomissions.Therefore,theStateoforiginofatran
snationalcorporationmayhavetoanswerfortheharmdonebysuchcorporationifithadnotbeendiligentenoughtopreventh
umanrightsviolationsofacompanyoverwhichitmayhavebeenabletoexertaneffectivecontrol.Still,itcannotbesaidthatag
eneralinternationalnormhasalreadycrystallizedwhichforcesStatetocontrollegalentitiesbeyonditsterritory.
Extraterritorialjurisdictionandeconomicandsocialrights
Notwithstandingtheabove,inotherareasofthelaw,suchaseconomicandsocialrights,itcanindeedbesaidthatthereisag
rowingacknowledgementoftheinterdependenceofStates,whichwouldleadtoanobligationthatallStatesactjointlyvisàvi
scollectiveproblemsoftheinternationalcommunity.Forthatreason,theinternationalobligationtocooperateisbecomings
tronger.
Inmuchthesameway,ininternationallawscholarshipthereisastrongtendencytoimposeuponstatesaninternationalob
ligationtotrytoinfluencesituationstakingplacebeyondtheirborders,totheextentthatsuchinfluencecaneffectivelybeexer
ted.TherearescholarswhounderstandthatthebasisforsuchanobligationofdevelopedStates–
theobligationtotrytopositivelyinfluenceeconomicdevelopmentisthewideprotectiongrantedbyInternationallawtoinvestorswhocomefromthosecountries,asitisevidencedbythegrowi
ngnumberofclaimsfiledbyinvestorsagainstStateswheretheinvestmenthasbeenmade,beforetheICSID,aswellasbefore
otherinternationaltribunalsandbodies.
Nevertheless,evenifsuchadutytocooperatereallyexists,whichmaybethebasisoftheduty,oratleastoftheauthorisatio
nthattheStatesoforiginoftransnationalcorporationsneedtoregulatetheactivitiesofthosecorporationsabroad,suchregula
tionsmaynotbewellreceivedbytheStateswherethetransnationalcorporationoperates(hostState),becausethelattermayu
nderstandthattheylimittheirowncapacitytorundomesticaffairsorbecausesuchregulationsevidencealackoftrustinthose
countries´abilitytotacklewiththeirownmeanstheproblemofhumanrightsviolations.
AStatemayalsobeentitledtoinfluencetheactivitieswhichtakeplacebeyonditsborders,bymeansofextraterritorialnor
ms,firstly,whensuchactivitieshaveasubstantial,directandforeseeableeffectonitsterritory(e.g.theeffectsdoctrineincom
petition/antitrustlaw).Inthesecondplace,thenationalityoftheperpetratoroftheregulatedactivity(principleofactivenationality)orofth
evictim(principleofpassivenationality)maybethebasiswhichallowstheuseofextraterritorialjurisdictionnorms.Inthethi
rdplace,aStatemayexertitsjurisdictionconcerningpersons,propertyoractswhichtakeplaceabroadandwhichconstitutea
threatforthemostimportantinterestsoftheState.Inthefourthplace,certaincrimeswhichareperceivedasespeciallyharmfu
lbyallStatescanbeprosecutedbyanyState;thisistheuniversaljurisdictionprinciple,whichisshown,forinstance,inthepros
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ecutionofpiracy.
Theexerciseofextraterritorialjurisdictiononthebasisoftheactivenationalityprinciplewouldbeparticularlyjustifiedi
nthecaseofthosetransnationalcorporationswhichhavethenationalityoftheregulatingState(i.e.theStateoforiginoftheco
mpany),especiallyinthecaseofhumanrightsviolations.Thereasonbehindthisstatementisthefactthat,traditionally,natio
nalsarenotextraditedand,forthatreason,theStateofthenationalityoftheperpetratorshouldregulateandprosecutetheactiv
itiescarriedoutabroad,outofsolidaritywiththeStatewheretheharmfuleventhasoccurred.Furthermore,theStateoforigin
ofthemultinationalshouldnotallowcorporationsofitsownnationalitytodoabroadwhattheyarenotallowedtodoinitsownt
erritory.
Inallcases,theexerciseoftheprincipleofextraterritorialityissubjecttotheprincipleofreasonableness.Thatistosay,ane
xtraterritorialnorm,evenifithassatisfiedoneofthecriteriawhichauthorizeit,couldonlybeenactedorenforcedifitseffectsa
rereasonableandproportional.Inmuchthesameway,theexerciseofextraterritorialjurisdictionwouldalsobeauthorizedw
hentheStateoforiginofthetransnationalcorporationisnotjusttryingtoprotectitsowninterests,butinternationalcooperatio
ninterests,liketheinteresttoprotecthumanrights,evenintheabsenceofaclearlinkbetweentheperpetratorofthehumanrigh
tsviolation,thevictimandtheStatethatexertsextraterritorialjurisdiction.
Thisway,wheneveraStateexertsitsextraterritorialjurisdictiontoprotecthumanrights,itcannotbesaidthataStateviolat
estheInternationallawprincipleofnotinterferingintheinternalaffairsofotherStates,becausetheprohibitionofinterferingi
ntheinternalaffairsofotherStatesconcernsissuesinwhichtheStatewherethetransnationalcorporationoperatescanfreely
exertitssovereignty,whichisnotthecaseinthesphereofhumanrights,wherethesovereigntyofStatesislimitedbyInternati
onallawingeneral.
Commoncriteriatodeterminethenationalityofalegalentity,whichisthefirststeptowardsexertingextraterritorialjuris
dictionoverit,aretheplaceofincorporation,themainplaceofbusinessortheplaceofcentraladministration.Thecontrolcrite
rionismoreproblematic.Underthiscriterion,asubsidiarymayhavethenationalityoftheparentcompany,onthebasisofthe
controlthattheparentexertsoverthesubsidiary.Finally,innocasewillaStatebeentitledtoexertitsjurisdictionoveracorpora
tiononthebasisthatitsshareholdershavethenationalityofthatStatealthough,nowadays,therearemanyBilateralInvestme
ntTreatieswhichprotectinvestorswhichhaveaspecificnationality,eveniftheyhaveincorporatedasubsidiaryintheStatew
heretheinvestmenthasbeenmade.
Thecriterionoftheplaceofincorporationalsopresentssomedifficultiestobeapplied.Suchcriterioncontributestolegal
certaintyforitsforeseeability.Nonetheless,thelinksofthelegalentitywiththeplaceofincorporationmaybeveryweakand
maynotindicatethetruecentreofactivitiesofthecompany.Furthermore,theremaybeStateswhichgrantthenationalitytole
galentitiesinaccordancewiththisrulefortaxationpurposes,withoutreallyworryingaboutregulatingthemconveniently.
Extraterritorialjurisdictionandgroupsofcompanies
Themosttroublesomedifficultyis,nevertheless,thatoftheattributionofresponsibilitywithinagroupofcompanies.Wh
enalegalentitydecidestogointernationalbymeansoftheestablishmentofabranchwithoutlegalpersonality,inanotherStat
e,theactsofsuchbranch-or,tobemoreprecise,theactsofthepersonswhoworkinitareattributeddirectlytothelegalentity,whichisincorporatedinanothercountry.If,ontheotherhand,asubsidiaryisincorpor
ated,orwhenthelinksbetweenthefirstlegalentitiesandthesecondonearecontractualinnature,theissueofattributionismor
ecomplicated.
Besidethepossibilityofimposingobligationsandsanctionsontheparentcompanyfortheactsofitssubsidiaries,directo
bligationsontheforeignsubsidiariesmayalsobeimposed,iftheirassetsarewithinreachoftheStateoforigin.However,thisp
ossibilitymaybeperceivedlikeathreattothesovereigntyoftheStatewheresuchsubsidiariesareincorporated.
Severalavenuesexist,inordertoovercometheseproblems.Thefirstoneisthepiercingofthecorporateveildoctrine,whi
chconsistsofanexaminationofthefactualrelationship(i.e.economicrelationship)betweentheparentcompanyandthesub
sidiary,whichcanleadtorealisingthatsuchrelationshipresemblesmoretherelationshipbetweenaprincipalanditsagent,in
suchawaythattheactsoftheagentareattributedtotheprincipal.Thismechanismmaybejustifiedwiththeargumentthatthec
orporatestructurehasbeenabused,sothattheparenthasundulyhiddenitselfbehindthefaçadeofthesubsidiary.
Twoconditionsseemtobenecessary,inordertoapplythepiercingofthecorporateveildoctrine.Ontheonehand,thepare
ntcompanymusthavethepowertodecisivelyinfluencethebehaviourofthesubsidiaryandmusthaveusedthatpowerinthed
ecisionmakingprocessthatledtotheharmfulevents.Thismechanismhasthedisadvantagethatitmaydiscouragetheparent
companytoexertaclosesupervisionoverthesubsidiarybecause,themorecontrolitexerts,themorepossibilitiestherewillb
etoconsiderthatthecorporateveilisartificialandcanbelifted.
Thesecondwaytoovercometheproblemsofattributionofresponsibilitywithinagroupofcompanieswouldbetoconsid
erthattheinterconnectednessamongthemembersofthegroupissogreatthatthereisapresumptionthatanyactcommittedby
thesubsidiaryisanactcommittedbytheparentcompany.Finally,theremaybeadirectresponsibilityoftheparentcompanyf
ortheomissionofthedutyofdiligenceinthecontroloftheactsofitssubsidiaries.
Itislegitimatetoposethequestionwhetherthemechanismofattributionofresponsibilitytotheparentcompanyfortheac
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tsofthosesubsidiarieswhicharecloselycontrolledbytheirparentscouldnotbeapplied,byanalogy,tocaseswherethereisac
ontractualrelationshipbetweenthelegalentityincorporatedintheStateoforiginandthelegalentityorindividualsituatedint
heStatewheretheeventsthatneedsanctioningtakeplace(e.g.distributor–
manufacturer),insuchawaythatthecontractualrelationshipwouldhidethetruecontrolofthe“parentcompany”.
Thissolutionmaybereachediftheactsofthecontractualpartnerswerestatutorilyattributedtothetransnationalcompan
ywheretherewassucharelationshipofdependencybetweenthatcompanyanditspartnerthatitshouldbepresumedthatthec
ompanykneworshouldhaveknowntheactsofthepartnerandthatitshouldhaveactedtopreventthem.Inthesameway,indir
ectly,alegalobligationofvigilancecouldbeimposeduponthetransnationalcorporationtowatchitscontractualpartnersint
hirdcountries.
Finally,asithasalreadybeenmentioned,itispossiblethattheStatewherethehumanrightsviolationstakeplacemaycons
iderthattheexerciseofextraterritorialjurisdictionbytheStateoforiginofthecorporationviolatesitssovereigntyorimpliesa
nillegitimateinterventioninitsinternalaffairs.Furthermore,itmaybethecasethatseveralStateswanttoregulatethesamesit
uationorthesamecorporation.
Inordertoavoidsuchconflicts,theStatewhichiswillingtoexerciseitsextraterritorialjurisdictionshouldabstainfromdo
ingitunlessthereisaclearbasisforsuchjurisdiction:theeffectsdoctrine,theactiveorpassivepersonalityprinciple,theprote
ctionprincipleortheuniversaljurisdictionprinciple.Furthermore,theexerciseofthiskindofjurisdictionmustbereasonabl
eandproportional.Inthecasesofcriminalextraterritorialjurisdiction,thereisaneedtoapplytheprincipleofnonbisinidema
ndtheneedthattheharmfulactsarecategorisedasoffensesinbothcountries:theonewhichexertsitsjurisdictionandtheone
wheretheactiscarriedout.
Anothermechanismwouldbenottoapplytheextraterritorialnormswhenthecorporationwhichistargetedbysuchlegis
lationwouldbebreachingthelegislationoftheStatewhereitcarriesoutitsactivities.Furthermore,theStatewhichiswillingt
oapplyitsextraterritorialjurisdiction(Stateoforigin)mayfirstholdconsultationswiththeStatewherethecorporationopera
tes(hostState).
Conclusion:transnationalcorporationsasenforcersofhumanrights
Notwithstandingtheabovementionedextraterritorialmechanisms,itmayalsobesaidthattheoneswhichcandomore,i
ntheeyesofmany,arethecorporationsthemselves:theoneswhichbuytheproductsfromthemanufacturerslocatedindevel
opingcountries.Thesecompanies–European,American,Canadian,etcmayconditiontheircommercialdealswiththemanufacturerstothefulfilmentbythelatteroftheminimumstandardsofbeha
viourwhicharerepresentedbyhumanrights,ortheycouldrefusetobuyproductsfromamanufacturerwhichharassesitswor
kers,theindigenouspopulationoftheplacewhereitoperatesortheenvironmentthatsurroundsthem.
Westerncompaniesareonthedefensiveandusuallyclaim,amongotherissues:thattheydoinfactcalltheattentionofthe
manufacturerstowardsissuesthatneedimprovement,butthatthelastword–legallylieswiththemanufacturers;thattherearesomanycodesofconductputforwardbyNGOsandinternationalorganisationstha
ttheydonolongerknowwhichonetheyshouldfollow;orthattheydonotunderstandwhytheyshouldbetheoneswhofund,fo
rinstance,externalauditsinordertocheckthefulfilmentofhumanrights.
Whyshouldtheybetheones?Theanswerissoeasythatitmaysoundsilly:becausetheycan,becausetheyarethebestplace
dtodoit,becausewithgreatpowercomesgreatresponsibility.Thesocialfunctionofprivatepropertydoesnotonlyimplythat
theGovernmentmayexpropriateachunkofourlandinordertobuildahighway.Italsoimpliesthateveryone,individualsand
corporations,mustusetheirpropertyforthegoodofsociety,startingwiththatwhichweneedforourselvesandourfamilies,g
iventhefactthattheyarealsomembersofsocietyandthatsolidarityishierarchical:Imustfirstachievemyownsustenance,th
enmyfamily’s,thenmyneighbours’,etc.
Thereisatendencytothinkthat,intherelationshipsamongthedifferentsocialentities(individuals,corporations…)theo
nlyformofjusticethatmustprevailiscommutativejustice–Igiveyousomethingbecauseyougivemesomething,butthatdistributivejusticeisamatterfortheStateandthattheonlywaywehavetocollaboratewithafairsocietyisbypayingta
xes:themore,thebetter.Thisisaforgeryofjusticebecausewemustallcareaboutothers,totheextentwecanand,yes,inagloba
lizedworld,Bangladeshanditshundredsofrecentlydeceasedworkersarepartofoursocietyandweareresponsibleforthem,
toacertainextent.Furthermore,Westerncompanieswhichbenefitfromtheireffortsandworkmoredirectlywiththemhave
moreresponsibilitythanthosewho,forinstance,onlybuytheproductsthattheymanufactured.
Түйін
Экстерриториалды юридикцияны пайдалану адам құқықтары саласында халықаралық нормаларды сақтауды
қамтамасыз етудің пайдалы құқықтық механизм болуы мүмкін, сонымен бірге, керісінше сол нормалар мен қағидаларды бұзу барысында, мысалы трансұлттық корпорациялар тарапынан, қолданылуы да мүмкін. Сондықтан, экстерриториалды юридикция болуы мүмкін құқықтық, экономикалық жəне саяси салдарларына байланысты аса мұқият
қарастыруды қажет ететін тақырып болып табылады.
Тірек сөздер: экстерриториалды юридикция, трансұлттық корпорациялар, адам құқықтары
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Резюме
Использование экстерриториальной юрисдикции может быть полезным правовым механизмом в целях обеспечения соблюдения международных норм в области прав человека, и наоборот, использоваться в нарушение этих норм
и принципов, например, транснациональными корпорациями. Тем не менее, экстерриториальная юрисдикция - тема,
подход к которой должен быть подобран с особой осторожностью в свете её возможных правовых, экономических и
политических последствий.
Ключевые слова: экстерриториальная юрисдикция, транснациональные корпораций, права человека
УДК2.348

ОТЛИНГВИСТИКИКРЕЛИГИОВЕДЕНИЮ
ХенрикХоффманн–заведующийкафедройисториирелигииИнститутарелигиоведения
Ягеллонскогоуниверситета(г.Краков),д.филос.н.,профессор
ВданнойстатьеДр.Хоффманнрассматриваетдинамикувыделениярелигиоведениявкачествесамостоятельнойнауки.
Центральноеместовработеотведеноустановлениювлияниялингвистикинаформированиерелигиоведения,точнеевзаим
оотношениюрелигиииязыка.Также,всвоейстатьеавторвыделяетотдельныхучёных,сыгравшихопределеннуюрольввыд
елениинаучнойдисциплинырелигиоведения.
Ключевыеслова:сакральное,лингвистика,библеистика,религиоведение,развитиерелигиоведческойнауки,возникн
овениедисциплинырелигиоведения,религияиязык

Мыоткрываемвмногочисленныхсферахкультурыразличныепроявленияsacrum,апоэтомуисследоватьеговозможнолишьспомощьюмногостороннихподходов.Такимобразом,научныедисциплиныизучаютег
овтакойстепени,вкакойпозволяютиспользуемыевихрамкахметоды,техникииисследовательскиесредства.Однако,наиболееполнымобразомsacrumраскрываетсявразличныхсистемахверований,называемыхрелигиями,которыеизучаетвовсевозможныхихаспектахипроявленияхрелигиоведение[19,с
.14].
РелигиоведениекакотдельнаянаукавозникловзападнойЕвропевовторойполовинеXIXвекапритеологиче
скихфакультетахвэпохудоминированиянаправленийпозитивизмаиэволюционизма.Следуетотметить,чтоэт
адисциплинаимеладавнюю,уходящуюсвоимикорнямивантичность,предысторию.Ведьрелигиявовсевреме
напребывалавцентревнимания.Впрошломнеюзанималисьпреимущественносвященники,атакжепутешественники,ученыеиполитики,исходяизразличныхсоображенийкакпрактичес
ких,такипознавательных[12,с.49].СторонникамиотделениявовторойполовинеXIXст.религиоведенияоттео
логиибылисамитеологи,особеннопротестантские.
Возникновениюнаукиорелигияхкакавтономнойспособствовалоразвитиедругихгуманитарныхнаук–
этнологиииархеологии,атакжелингвистикиибиблеистики.Вэтойстатьеяхочурассмотретьвлияниелингвисти
кинаформированиерелигиоведения.«Философское»и«теологическое»происхождениерелигиоведенияширокоизвестноиисчерпывающимобразомописано,тогдакакролилингвистикиуделяетс
язначительноменьшевнимания.Поэтомуяпопытаюсьпоказать,какоевлияниеоказаласравнительнаялингвистикаиразвивающаясяподеесильнымвлияниембиблеистика,наформированиенашейнаучной
дисциплины.Отмечу,чтонеидетречьофактевлиянияфилологииилиоважнойролиработыязыковедадляпоним
анияписьменныхпамятниковрелигии,но,преждевсего–
взаимоотношениярелигиииязыка.Втеологиимеждуипослевоенногопериодавозросинтерескпроблематикеяз
ыка,аименнотекстовыеисследованияСвятогоПисания–библеистикаибиблейскаягерменевтика,потребностипроповедническойикатехетическойдеятельности,атакжемиссионерскойисвязаннаясэтимнеобходимост
ьпереводовсвященныхкнигнадругиеязыкисразнымлексикономипонятийнымаппаратом[11,с.189-190].
Важнуюрольсыгралодлярелигиоведениянаправлениевисследованиимифов,называемое«сравнительноймифологией»(ComparativeMythology).Онозародилосьватмосфереромантизма,аегосторонни-ки–
срединихФ.Кройцер,Й.Й.Геррес,Ф.Х.Баур,А.Кун(F.Creuzer,J.J.
Goerres,F.Ch.Baur,A.Kuhn)–
усматриваливмифахсимволическуюформупередачиглубокихфилософскихистин.Однойизихидейбылатак
жеинтерпретациямифологииисимволикипервобытныхнародовкак«иероглифическое»выражениеОткровен
ия[5,с.8-21].
«Отцом»сравнительногорелигиоведениясчитаетсяизвестныйязыковед(санскритолог)ФридрихМаксМю
ллер.Онявляетсяавторомстатьи«Очеркокомпаративноймифологии»(EssayoncomparativeMythology),опубли
кованногов«ОксфордЭссейс»(OxfordEssays)в1856г.Этоработасталазначимойдляформированиярелигиовед
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ениякакавтономнойнауки.Еслидатуеевыходапринятьосновополагающейдлянашейдисциплины,товэтомгодукакразисполняетсяблиско160годовщинаеесуществования[12,с.5051].Мюллервыразилcredoновойдисциплиныспомощьюутверждения:«ктознаетодну[религию]тотнезнаетни
какой».
Важнымэтапомбылциклизчетырехлекций,прочитанныхФ.М.Мюллеромв1870г.Онивышливофрагмента
хвнаучномжурнале«ФрезерсМегезин»(Frazer’sMagazin),иизданныхпозднеев1873г.ввидеотдельнойработы
«Введениевнаукуорелигии»(IntroductiontotheScienceofReligion).ВтомжегодувКраковебылопубликованполь
скийпереводэтойкниги,выполненныйизвестнымлитературнымдеятелемипедагогомАдольфомДыгасински
мподназванием«Религиякакпредметсравнительногознания»(Religiajakoprzedmiotumiejętnościporównawczej
).Последнее,помнениюизвестногоисследователяпольскогорелигиоведенияЗигмунтаПонятовского,способствовалотому,чторелигиоведение«сталочастью
польскогообщественногомнения»[6,с.67].
Мюллербылнетолькоученым,последовательнымсторонникомэмпирическогоивместестемсравнительно
горелигиоведения,всежеограниченноговбольшоймереязыковедческойкомпаративистикой,нотакжеиоснователембольшогоиздательскогодела.Онинициировалв18791984годахизданиев49томах(включаяотредактированныйМ.Винтерницом«Перечень»,1910р.)первойкрити
ческойантологиисвященныхтекстов«СвященныекнигиВостока»(TheSacredBooksodtheEast)присотрудничествемногихвы
дающихсявостоковедовилингвистов.Этособраниеоткрывалегособственныйпереводкниг«Упанишад».
Ф.М.Мюллербылещеглавнымпредставителемоченьизвестногонаправлениярелигиоведческихисследова
нийXIXст.–такназываемогонатуралистическогомифологизма(Naturmythologie).Егосторонникисводилирелигиюкотдельнымэлементамприроды,абоговсчиталиперсонификациейприродныхявлений.
Этомногогранноенаправлениеполучилоразвитиевомногихстранах.Средиегосторонниковбылитакиеучены
екакГ.Узерер,А.деГубернатис,Г.В.Кокс,А.Н.Афанасьев(H.Usener,A.deGubernatis,G.W,Cox).
Следуеттакжевыделитьнарядусастралистикой(astralmythologischeSchule)и«натур-филологическую»школу[17,с.202-253].Сторонники«натурфилологическойшколы»,какисамМюллер,признали,чтоключомкпознаниюсодержаниямифовявляютсялин
гвистическиеисследованиясамыхдревнихрелигиозныхтекстов,какимипоотношениюкиндоевропейскимнародампризнали«Веды».Ониученыеэтогонапра
вленияотметили,чтомногочисленныеведийскиебожестваимеютименаидентичныесназваниямиопределенн
ыхэлементовприроды–Сурия-солнце,Агни-огонь,Чандрамас-луна,Джаус-небо,Ушас-зоря,Ваюветер.Поэтомуонипосчитали,что«Веды»показываютрелигиюкакбыinstatunascendi.Божествавтакомпонима
нииявляютсянечеминымкакгипостазированныминазваниямиэлементовприродногомира(восновномасторо
номическиметереологического).Помнениюэтихученых,религияявляетсярезультатомгипостазирования,адалееантроп
оморфизированияи,наконец,деифицирования(nomen=numen),названийприродныхявлений.ПоэтомуМюлле
рпришелквыводу,чтомифологияявляется«болезньюязыка»[8,с.23-56].
Стоитвспомнить,чторевностнымглашатаеммыслиМюллеравПольшебылЯнАлександрКарлович–
всестороннийученый,считающийсяоснователемпольскихрелигиоведческихисследований.Позднееонотош
елотпринциповнатурфилологическойшколыкэволюционизмуЭ.Б.Тайлора,чьютеориюанимизмаактивнораспространял[6,с.7173].
Однако,следуетподчеркнуть,чтовнаправлениинатур-мифологизмаошибочнопринималосьутверждениеопроисхождениирелигииотмифов–ведьрелигиозныймифужепредполагаетсуществованиекакогонибудьsacrum–иневерностремилисьредуцироватьмифыкметерологическимиастрономическимявлениям,восновномсолярным.Темнеменее,нужноотдатьдолжное,чтоименносторонникиNaturmythol
ogie,какиэволюционисты,сломалимонополизмконфессиональныхисследованийрелигии.
РазвитиелингвистикиоказалотакжевлияниеназарождениебурныхпеременвсферебиблеистикивXIXв.Би
блеистикавеетрадиционномпониманииявляетсятеологическойнаукой,хотьибываютнеконфессионныебиблеисты,нотребуетпомимотеологическойподготовкиещеязыковедческихзнаний.Отцомсовр
еменнойбиблейскойкритикисчитаютДж.Астрюка,заметившегоещев1773г.,чтовопределенныхчастях«КнигиБытия»и«Исхода»БоганазываютЯхве,авдругихЭлохим.Этооткрытиепозднеенеперес
тавалоинтриговатьмногихисследователей.Некоторыеизних,например,А.Гедедс,Й.С.ФатериВ.ДеВетте(A.
Geddes,J.S.Vater,W.deWette)полагали,что«Пятикнижие»являетсясобраниемнезависимыхфрагментов,адругие–
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Х.Эвальд,Ф.Блеек,Ф.Тух(H.Ewald,F.Bleek,F.Tuch)защищалитезис,чтоосновнаячасть«Пятикнижия»возник
лаизосновногоисточника,позднеедополненное.ЭвальдвключалвэтукнигутакжеописаниевзятияХанаанаИо
илемипоэтомуназывалвсе«Шестикнижием–Heksateuch».
СпустястолетпослеАстрюкасновойгипотезойвыступилХ.Хапфельд,которыйпомимояхвистическогоисточника(J)выделилдвойнойэлохистическийисточник.Историческопророческуючастьонназвалэлохистическийистоник(E),ачастьправовогохарактера–
священническимкодексом(Priestercodex–
P).ГодспустяЭ.Рим(E.Riehm)выделилиз«Пятикнижия»отдельнуючасть,такназываемыйдевтерономически
йисточник(D).Гипотезу,наосновекоторойв«Пятикнижии»выделяличетыреглавныхисточника–
J,E,P.D,признавалиЭ.Реусс,А.Нюнен,К.Х.ГрафиЛ.Велльхаузен(E.Reuss,AKuenen,K.H.GrafiL.Wellhausen).
ИменноименаГрафаи,преждевсего,Велльхаузенаидалиназваниеэтойтеории[16,с.61-69].
РамкинашейстатьинепозволяютнамдетальнееостановитьсянаописаниимногочисленныхдальнейшихособенностяхиоткрытияисследованийВетхогоЗаветаданногопериода.Посемуограничимсялишьвыделе
ниемтого,чтоэтиисследования,первоначальнососредоточенныенаанализелитературнойструктуры«Пятикнижия»иегопроисхождениянаосноветеорииГрафа-Велльхаузена,былипозднеераспространеныинадругиеветхозаветныекниги.ДальнейшееразвитиеисследованийВетхогоЗаветасталовозможным
благодаряпреодолениюошибочныхвыводоввышеупомянутойтеории.Особеннаязаслугавэтомпланепринад
лежитХ.Гункелю(H.Gunkel)[тамже].Этомуспособствовалитакжедальнейшиеархеологическиеилингвистич
ескиеоткрытиятоговремени.
ПараллельносизучениемВетхогоЗаветавXIXпроисходиломногоновыхоткрытийтакжевисследованииНовогоЗавета.Нарелигиоведениеособенноевлияниепроизвелспорпро«жизньИисуса».Ещевпериодпр
освещенияХ.С.Раймарус(H.S.Reimarus)предпринялпопыткуреконструкциидеянийиречейИисуса.Анализир
уятекстыНовогоЗаветаонпришелквыводу,чтобольшаячастьпреданийпроИисусаявляетсямистификациейег
оучеников,создавшихлегендупронего,вследствиепроигрышаегополитическойакции.ПоставленнаяРаймарусомпроблемаинициировалаактивнуюдискуссиювцеломкругубиблеистов
XIXв.Спорыразгорячилисьпоповодупопытоквоссоздания«жизниИисуса»,особеннопослевступленийД.Ф.
ШтрауссаиЭ.Ренана(D.F.Strauss,E.Renan).
Штрауссвсвоемглавномтруде«КритическипересмотреннаяжизньИисуса»(DasLebenJesukritischbearbeit
et,18351836),основываясьнагегелевскойфилософии,стремилсяпоказать,чтоевангелиипомимоисторическихфактов
содержаттакжемногомифов,созданныхлюдьмидляуспокоениясобствен-ныхожиданийимечтаний[12,с.3138].ЕщебольшийинтересвызвалаработаЭ.Ренана«ЖизньИисуса»(ViedeJésus,1863).Онтакжестремилсяпода
тьбиографиюИисуса,лишеннуюкаких-либосверхъестественныхчерт.ВнейИисуспредставлялсявобразерелигиозногомечтателя,окружениекоторогонаделилоегомессианскойчестью,чтоврезультатеипривелоегокмученическойсмерти[10,с.232-233].
НоваторскиеэлементысодержалитакжеработыФ.Х.Баура(F.Chr.Baur).Мывышеупоминалиегосредипред
ставителейсравнительноймифологии.Вбиблеистикеонбылтворцом«тюбингенскойшколы».Баурнeпосвяща
лотдельноевниманиежизниИисуса,но(согласнотриадическойсхемеГегеля:тезис-антитезиссинтез)выделилизэволюцииидейНовогоЗаветапетрову(тезис)ипавлову(антитезис)«тенденции».Синтезомэ
тихдвухтенденцийонипризналидеипозднейшегохристианства.Стоитприпомнить,чтостализвестенкакиссле
довательгностицизма[7,РазделIV].
Оченьважнымнаправлениемновозаветныхисследованийстал«либерализм»,развитыйпротестантскимитеологами,восновномнемецкими,подвлияниемэволюционизма.Этонаправлениеназывается«историч
еско-критическойшколой».«Теориядвухисточников»,сформулированнаяегопредставителями,признавалазависимостьевангелийотутраченногособрания«речейИисуса»(logia)иотУрМаркусилижеПрото-Маркус(Ur-Markusили,Proto-Markus)–
предполагаемойпервоначальнойверсииевангелияотМарка.Сторонникилиберализмапризналисвоимнаибол
ьшимдостижениемотделение«Иисусаистории»от«Христаверы».Главнымипредставителямиэтогонаправле
ниябыли:П.Вернле,А.фонХарнак,Б.Вайсс,В.Буссе,А.ЮлихериХ.Й.Хольтсманн(P.Wernle,A.vonHarnack,B.
Weiss,W.Bousset,A.Jülicher,H.J.Holtzmann)[10,с.233-235].
Концепциилиберализмабылиподданыостройатакекритикипредставителяминаправленияподназванием«
эсхатологизм».Ученые,аименноЙ.Вайсс,В.ВредеиА.Швайцер(J.Weiss,W.Wrede,A.Schweitzer)сосредотачи
валисьпреждевсегонамессианскомсодержанииНовогоЗавета.Иисусбылдлянихеврейскимапокалиптиком,о
жидающимбыстрогоконцамираисвоейдобровольнойсмертьюприближающимприходЦарстваБожьего[там
же,с.235-236].Наконцепции«эсхатологизма»основывал72
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сяипредставителькатолическогомодернизмаА.Луази(A.Loisy).ВконцепервогодесятилетияXXв.разгорелась
новая«борьбазаИисуса»,начатаясторонникаминаправления«мифологизма»,оспаривавшимиисторичностьХриста.Предвестниками«мифологистов»впериодпросвещениябылиШ-Ф.ДюпуииКФ.Вольней(Ch.-F.Dupuis,C.F.Volney),aвXIXст.сторонникитакназываемойголландскойшколы:А.Д.Ломан,С.Гоекстра,А.Пирсон,Г.Болл
андидругие(A.D.Loman,S.Hoekstra,A.Pierson,G.Bolland).Этагруппаученыхподдаваласомнениюаутентичнос
тьвсехписанийНовогоЗаветаисчиталаИисусаХристаплодомфантазиипервыххристиан[1;10,с.236].Известн
ымсторонникомтеории«дохристианского»ИисусабыламериканецВ.Б.Смит(W.B.Smith)ианглийскийлитературоведДж.М.Робертсон(J.M.Rober
tson)[14,т.2,с.463и476].Сильноевлияниевэтомспореоказалапанвавилонская(П.Дженсен–
P.Jensen)иастралистическаятенденции(А.Древз–A.DrewsиА.Немоевский–
A.Niemojewski)[14,т.2,с.463,475,486;17,с.28-29].
Эволюционистскиеидеиивозникновениемолодойнауки:«историирелигии»(каквначаленазывалирелиги
оведение)оказалисильноевлияниенаактивноеразвитиевконцеXIXв.библейскихисследований.Приразличны
хтеологическихфакультетахисториюрелигии(Religionsgeschichte)вначалерассматриваликакисториюнеиуд
ейскохристианскихрелигий.Идеютакогоизучениярелигиозныхявленийкакпрограммуперенялширокийкругпроте
стантскихбиблеистов,объединенныхвшколеисториирелигии(religionsgeschichtlicheSchule).
Главнойцельюсторонниковэтогонаправления–
А.Айнхорна,В.Буссе,Х.Гункеля,К.Клемена,А.Бертолетаидругих(A.Eichhorn,W.Bousset,H.Gunkel,R.Reitzen
stein,C.Clemen,A.Bertholet)было«очищение»содержанияНовогоиВетхогоЗаветовотчужих–
вавилонских,египетских,персидских,эллинистических,привнесенныхэлементов.Врезультатевоздействияа
рхеологическихифилологическихоткрытий,христианствоначалорассматриватьсякаксинкретическаярелигия.Поэтомуследоваловключи
тьеевисторическисравнительныеисследования.Такимобразом,всферерелигиоведениябылапреодоленатенденция,придававш
аяхристианствуисключительныйхарактер.Сэтихпорпониманиесравнительнойисториирелигиикакнауки,вк
оторойвсерелигииявляютсяравноправнымиисследовательскимисферами,сталообязательнымправиломдлявсехрелигиоведов[2;3;4,с.79-98].
ЗаслугойreligionsgeschichtlicheSchuleбылопреодолениедоминирующейвтовремявбиблеистике«литерату
рнойкритики»ивведениевисследованиярелигийиудейскогоираннегохристианскогопринциповсравнительн
огорелигиоведения.Однако,особенноважноподчеркнутьещеодинфакт.Атмосфера,сформировавшаясявокр
угспоровсторонниковиантагонистовэтойшколы,сталасвоеобразной«отдушиной»длявключениявэтуполемику–ранеезарезервированнуюдлятеологов–
многихлингвистоввостоковедов.Этовывеловсюдискуссиюнановыйуровень–
появилисьнекоторыетенденциипоройкрайнегоредуцированияхристианстваккультурамсоседнихнародов.К
примеру,взависимостиотспециализацииконкретногоученогохристианствуприписывалосьвосновномвлиян
ия,кромеэллинизма,иранской,египетской,ассировавилонской(панвавилонизм),идажебуддистскойрелигий.Дальнейшееразвитиеэтихисследованийвпротест
антскойбиблеистикепроисходилоблагодарядостижениямшколFormиRedaktionsgeschichte.Вкатолическихбиблейскихисследованияхкачественноновыеизменениякатолические
появилисьпoслеIIВатиканскогособораподвлияниемпротестантскойбиблеистики.Необходимоотметить,что
лингвистикаявляетсявспомогательнойдисциплинойтакжедлягерменевтики[15,с.135-144].
Нашейцельюбылонапомнитьозначимойролилингвистикивформированиинаукипрорелигиимира.Несомненно,этастатьянеисчерпываетцелостностивзаимосвязейлингвистикиирелигиоведения,необычайнотесныхпосейдень.Возможно,вближайшембудущемвозникнетноваянаучнаядисциплина–
религиоведческаялингвистика.
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Түйін
Др.Хоффманн бұл мақалада дінтанудың жеке ғылым ретінде бөліну динамикасын қарастырады. Жұмыста зерттелінетін басты мəселе – лингвистиканың дінтанудың қалыптасуына ықпалы, дəлірек айтқанда дін мен тілдің арақатынасы. Сонымен қатар, автор өз мақаласында дінтанудың жеке ғылыми пəн болып бөлінуінде нақты рөл атқарған
жеке ғалымдарға тоқталады.
Тірек сөздер: құдіретті, лингвистика, библеистика, дінтану, дінтану ғылымының дамуы, дінтану пəнінің қалыптасуы, дін жəне тіл
Summary
In this article Other Hoffmann considers dynamics of allocation of religious studies as independent science. The central
place in work is allocated for establishment of influence of linguistics on formation of religious studies, is more exact to
relationship of religion and language. Also, in the article the author allocates the certain scientists who played a certain role in
allocation of scientific discipline of religious studies.
Keywords: sacral, linguistics, Bible Studies, religious studies, development of theological science, emergence of
discipline of religious studies, religion and language
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КАРТИНАОБЩЕСТВАУПЕРВОЙВЫДАЮЩЕЙСЯПОЭТЕССЫ
ТЮРКСКО-МУСУЛЬМАНСКОГОМИРАМЕХСЕТИГЯНДЖАВИ
Р.Б.Абсаттаров–член-корр.НАНРК,д.филос.н.,профессор,заведующийкафедройполитологииисоциальнофилософскихдисциплинКазНПУим.Абая;
И.А.Рау–д.филос.н.,профессорАкадемииведущихкадровБундесфера(Гамбург),
почетныйдокторАНАзербайджана
ВстатьерассматривютсявопросыкартинаобществаупервойвыдающейсяпоэтессытюркскомусульманскогомираМехсетиГянджави,которыеещенедостаточноизученывсоциальнополитическойнауке.НаконкретныхматериалахизученысоциальнополитическоемировоззрениеМехсети.Вместестемвстатьеуделеновниманиеидискуссионнымвопросам.
Ключевыеслова:поэзия,характер,чувство,общество,культура,женщин,родина,рубаи,любовь,гендернаянесправед
ливость,конфликт,народ
Эпиграф."...первойушла,втустрану,гдевсемы
душивсеголишь,бесплодны,немы,тоестьгдевсе
-мудрецы,придурки,-всенаоднолицомы..."
ИосифБродский

Родившаясяв1089годувазербайджанскомгородеГянджапоэтесса,певуньяишахматисткаМехсетиГянджа
ви*сегодняизвестнадалекозапределамисвоейРодины.Мехсетибыланетольковысокоинтеллектуальной,ноинеобычайнокрасивойисильнойженщиной**.ПоэзияМехсетипронизанагуманизмом,свобод
омыслиемиглубокойлюбовнойлирикой.Еёпроизведенияотличаютсяразнообразиемтематикииперекличкой
створчествомизвестныхтогдамусульманскоперсидскихпоэтовтакихкакНизамиГянджави,ФелекиШирвани,ЦелединХаганиидр.Естественно,чтокакеди
нственныйбольшойпоэтженщинаМехсетивыделяласьизэтойгруппынетолькоособенностямисвоегопоэтическоготворчества.Своейп
оэзиейМехсетинетолькопредставилавпервыевмусульманскоммиреспецифическиеаспектыженскогопоэтич
ескогодара,ноисоздалановыйжанрлитературывАзербайджане.
Описанныевеёпроизведенияхженскиехарактерыглубокопротиворечивы:соднойстороныунихбойцовски
йхарактер,асдругойоничувствуютбезнадёжноепокаположениебольшинстваженщинвокругних;соднойстор
оныихтворчествоглубоконародно,национально,асдругойонизнаютсебецену,международную,общечеловеческуюзначимостьсвоихидей,поступковитворчества.Жен
щинывстихахМехсетиоткрыто,свободноговорятосвоихчувствах,страстяхижеланиях.Этоноваядлятоговрем
ени(11-12века)точказрениянаженщину,наеёвнутреннийдуховныйиэмоциональночувственныймириеёнепризнаннуюиневостребованнуютогдарольвобществепредставленавтворенияхМехс
ети.
ЕслимырассмотримстихиМехсетипоихлитературнопоэтическимособенностям,товыясняется,чтовлияние"высокой"культурышахскогодворабылонанеёминима
льным.ВнаследииМехсетинесомненнанеразрывнаясвязьстакназываемойпоэзией"ремесленников"("sche`riäsnaf").ЭтапоэзиясталаврегионепопулярнаначинаясХIIвекаиотличаласьвомногихаспектахот"придворной"
поэзии,предназначеннойдляаристократическойпублики.КтомужеМехсетичастосовершаладалёкиеиродолжительныепутешествиякаждыйразвызываявсебебольшоевнимание.Таквработе"МехсетииАхмед"сообщаетсяопо
чётномприёмепоэтессывпровинцииБалх:местныепоэтывысокоценилитворчествоМехсети.Вупомянутойра
ботеназываютсяитакиеизвестныегородакакМерв*,Герат**идр.Этоговоритовесьмаширокомпространствепутешествийпоэтессы,еёизвестностииналичииибогатыхивлиятельныхпо
читателей***.
______________________________
*МыблагодаримпосольствоАзербайджанаВГерманиизапредоставлениематериалов,сделавшихвозможнымэтосо
общениенарусскомязыке.
**В1941годузнаменитыйнемецкийориенталистФритцМейерзавершилсвоюдокторскуюработу«МехсетиГянджа
ви».В1963годуонееопубликовалподназванием«ПрекраснаяМехсети».Сохранившиесяизображенияпоэтессыподтвер
ждаютэтуоценку.

Игдебыненаходилась,онаникогданетеряладуховнойсвязисроднойГянджой,хотякрасотыиныхместниког
75

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Социологические и политические науки», №1(49), 2015 г.

данезабывалаотметитькороткими,нозапоминающимисястроками:
"ВНишапурерасцветцветовкакрассвет...
ВМервелилиивчистейшихпрозрачных
бассейнахчисты...
Гератласкаетласкаеттончайшимароматом...
ВБалхеамбранапоминаетодыханииЗемли..."

ИдалееоРодине:
"Начужбинеяпозналатоскуитомление,
Врагничегообэтомзнатьнедолжен.
"Ведьилисаобагониильвазнатьнедолжна"Такутешалаясебя,глушатоску".
ИвеликийНизамиГянджави****нашёлвсвоихстихах(Хамзе)местодляМехсетииназываетеёземляч-

кой,коллегойисестройвпоэзии.Вначалесвоейпоэмы"ХосровиШирин"(написанав1181году)онпосвящаетейт
акиестроки
"Оды,сочинённыеМехсети
иСетиэтоКаккаждуюночьсто
сокровищьнайти."

Переводвольный,нозаверностьсмыслуручаемся.Изэтихстрокможнозаключить,чтоМехсетиивзреломвоз
растебылавысокоценимаиуважаема.ПримечательноиточтоНизамиздесьупомянулдругуюазербайжанскую
поэтессуСети.Нынеизвестно,чтоидочьСетисталапоэтессой.
Многиеисточникиутверждают,чтоМехсетипрожиладолгуюжизнь.Дажеввозрасте90летонанепотерялап
оэтическогодара.Онаушлаизжизнив1205годуненамногоранееНизамиГянджави.Вразличныхсредневековы
хстихотворныхсборникахможнонайтистих,посвящённыйобразупожилойМехсети:
"Эта90летняяженщина
всёещёполнажизниисилы
Алицоеёвсёещёсвежо."

КакиантичнаягреческаяпоэтессаСафо(лат.Sappho)*МехсетисобралавокругсебявГянджавесообществод
евушекиженщинаристократическогопроисхожденияспоэтическиминаклонностями(ТохтарХатиб,ТохтарС
алар,РазийяГянджавиидр.).Темыихсочиненийбыливесьмасхожи:правоженщинлюбитьибытьсчастливыми
сизбранникомпособственномувыбору.
ЕслиСафосталаизвестнасапфическойстрофой,тоМехсетисталаизвестнасвоимирубаи(четверостишиями),которыепосвоейструктуреможносравнитьсостихамитрадиционногофольклора.Героинипроизв
еденийМехсетиэтонеиспуганныеиприниженныесущества,аграмотныеженщины,хорошопонимающиежизнь,способныена
большиечувстваируководящиесявтожевремяразумом.ВпреклонныхгодахМехсетисудовлетворениемоглядываетсянапрошедшиегоды.Ноописываютсявеёрубаиитяжёлыем
оментыжизни.
"Ястрадаюиотмоеголюбимого,
иотмоихчувств,
Отэтихстраданийя
Гореламедленнымогнём.
Мойдругдорогой-мояединственная
печаль,
Всвоихпокояхя
________________________________
*Древний город на реке Мургаб. Возник в середине 1-го тысячелетия до н.э. Расцвет во 2-3 и 11-12 веках. В 1222
разрушен монголами.
**Основание города приписывается Александру Македонскому. Входил в состав древних и средневековых
государств Ближнего Востока. Наибольший расцвет в 15 веке. Известна гератская школа миниатюры. За Герат
воевали в 19-м веке афганцы, иранцы и англичане.
***Посмотрите, любезный читатель, на карту и Вы увидите, какие пространства преодолевала молодая
Мехсети. Учесть надо, что тогда не было автомобилей, поездов и, тем более, самолетов.
****Низами Гянджеви Абу Мухаммед Ильяс ибн Юсуф (1141-1209), азербайджанский поэт и мыслитель.
Основное сочинение: «Пятерница» («Хамсе»). Оно состоит из пяти поэм: «Сокровищница тайн», «Хосров и
Ширин», «Лейли и Меджнун», «Семь красавиц», «Искандер-наме». В последней создан образ идеального правителя
и обрисована своего рода социальная утопия. Одному из авторов этих строк посчастливилось увидеть
величественный памятник Низами в римском «Парке писателей».
словненахожу,чтобвыразитьсвоюпечаль.
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Ктоя?Черезпечальнуюлюбовь
печальнойвлюблённостьюОхваченная.
Увядают,нераскрывшись,
цветовбутоны,
Яжсталачеловеком,не
радующемсяжизни.
...Мехсетикаксвечкав
рукахсвоегоспутника,
Лишьонеёединственная
слеза,еёединственноестрадание".

Этоодноихстихотворений-мелодийМехсети.Иосновноймотивмелодииясенбезлюбвижизньлишаетсябольшейчастисвоегосмысла.Мехсетиписаластольоткровенно,чтопоеёрубаиможн
оопределить,вкакойпериодеёжизнионибылинаписаны.Всестороныжизнинашливнихотражение,каксветлы
е,счастливы,такитёмные,несчастные.Мехсетииспользоваласлова,которыенаходилиоткликвсердцахбольш
инствачитающихженщин.Мехсетивозвысилаженщин,ихчувстваиразум,призывалауважатьихособенности.
Иногдавэтомвозвышениипоэтессаиногдаипревышаламеру,почтиобожествлялаженщин,описываяихдушик
акабсолютнуючистоту.Нодлятоговременитакиепреувеличениябыли,хотяивесьмасмелые,необходимыдлятого,чтобыпривлечьвниманиеквекамидлящейсягендерной
несправедливости.
"Нельзяпревращатьнасвслугиделать
постояннымсопровождениемСтареющих,
Нельзянасзапиратьвтёмныеклетки,
Инельзяудерживатьнасцепями,
Принуждатьнасжитьвограниченных
помещениях."

Мехсетинетольковпечатляющеописываетэтугендернуюнесправедливость,ноипризывалаборотьсяпротивнеё.
"Неожидайниоткого
благотворительности
вэтоммире,
Благотворительностьисчезла
слишкомбыстрорастаяла.
Ищедрость
исчезла
Забудьпронеожиданнуюблагодать.
Вцеломмиретыможешь
искать...напрасно
Тёплыекухнюипищу".

Ссаранчой,"пожирающейщедрость"сравнивалаМехсетитех,кто"мучаетнарод"и"пьётегокровь".Кактяже
ло,писалаона,видетьпустыедомаихолодныеочаги,погасшиеиз-забесконечныхконфликтоввстране.
СамымбольшимпорокомлюдейМехсетисчиталажадностьисвязанноеснею
недостойноедлясамихжадюгидругихлюдейобращениесосвоимисородичами.
СмилойРодинойонапрощаласьтак:
"Яухожу,носердцем
вечноостаюсьяздесь,
Прилюбыхстраданияхутешение
найдёшьтыздесь.
Телотвоёумрёт,душаостанется
вечной.
Илюбовьнеисчезнет."
___________________
*Cафо (Сапфо), 7-6 века до н.э. Жила на острове Лесбос в городке Митилене. Одно время была изгнана в
Сиракузы (Сицилия). Стояла во главе кружка знатных девушек, которых обучала поэзии, музыке, слоганию песен и
пляском. Писала она и песни к свадьбам – эпиталами (Epithalamien). В центре ее лирики – темы любви, нежного
общения подруг, девичьей красоты. Лирика Сафо отличается метрическим богатством. Один из введенных ею
размеров носит название сапфической строфы, которую использовал и Гораций. Она состоит из трех 11-сложных
и 5–сложных стихов. Сафо приписываются, с опорой на ее стихи, воспевающими лесбийскую любовь, лесбийские
склонности. Покончила жизнь самоубийством, бросившись со скалы.

Этострокидлякаждогосмертногочеловека,комуземляроднаядорога.Мехсетикакразностороннеобразова
нныйчеловекнетолькообновиласамопоэтическоетворчество,ноиактивновыступалазарешениесоциальныхи
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политическихпроблем.Хотянапервомместеунеёстоялагендернаяпроблематика,неоставилаонабезвниманияивопросысоциальнойнесправедливости,раздробленностистранынамножест
вомелкихханствисултанств,междоусобнуюборьбумеждуними,множествоморальнонравственныхпроблемжизненногопутивысокоразвитойличности.Ионанепростосетоваланаэтиидругиенедо
статки,нонакаждыйподнятыйвопросдаваласвойчестныйпоэтическийответ.
Түйін
Мақалада əлеуметтік-саяси ғылымда əлі де жеткілікті зерттелмеген түрік-мұсылман əлемінің ең танымал поэтессасы Мехсети Гянджавидің шығармаларындағы қоғамның көрнісі мəселелері қарастырылады. Нақты материалдар
негізінде Мехсетидің əлеуметтік-саяси дүниетанымы зерделенеді. Сонымен қатар, мақалада пікірталас тудыратын
мəселелерге де көңіл бөлінген.
Тірек сөздер: поэзия, мінез-құқық, сезім, қоғам, əйел, отан, рубаи, махаббат, гендерлік əділетсіздік, қақтығыс,
халық
Summary
In article questions a picture of society at the first outstanding poetess of the Turkic and Muslim world Mekhseti
Gyandzhavi which are still insufficiently studied in socio-political science are considered. On concrete materials are studied
socio-political outlook of Mekhseti. At the same time in article it is given attention е and to debatable questions.
Keywords: poetry, character, feeling, society, culture, women, homeland, ruba, love, gender injustice, conflict, people
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ТРИБУНАМОЛОДЫХУЧЕНЫХ
УДК32(100)

THEBASICOUTLINESOFAPOLYCENTRICWORLDORDER
T.Nurlybek–
studentof2ndMaster'sandPhDdoctoraldegreeofKazNPUnamedafterAbay,DepartmentofPoliticalScienceandsociophilosophicaldisciplines,specialty6M020200-"InternationalRelations".
Thearticledealswithchangesinthebipolarworldorder.Thenewlevelofcomplexityinrelationshipsintheworldpoliticsappearsduri
ngthelastcentury.Thearticlestalksabouttheworldwhichisbecomingpolycentric.Nowadaystheworldisnomorebipolarandtheworld
balancedoesnotdependonlyontwopoles.Andasthehistoryofthelastcenturyshows,worlddidnotbecomemoresafeinthetermsofstabil
ity.
Keywords:bipolar,worldorder,nuclear,politics,global,revolution,geopolitical,balance,pole,ratioofstability,ratioofinstability,
polycentric,peace,nations,humanity,community,ethnicity,internationalrelations,economy,development

Atthebipolarworldorder,byanalogywiththeglobewerethetwopoles.Inrelationtotheworldwearetalkingaboutthetw
opolestheNorthandSouth,EastandWest.ThereareEasternandWesternhemisphere,butthereisnoEastandWestpoles.Therefor
ewecannottalkaboutathreeorfourpoleglobe.TheworldcommunityrelationsbetweenstatesareformedbyPrincePu,accordingtowhichtheactionisareactio
n,force-thecounter-forceand,accordingly,thefocusisasacounterweighttoothercenters.
Throughoutthehistoryofthisprincipleisoneofthecoreprinciplesofselforganizationofhumansocieties,includingtheworldorder.Twopolesinthetwopoleworldorderanditisformedinaccordancewiththisprinciple.However,ifcreatedafterthecollapseofthebipolarworldo
rderthingsstandattheforefrontoftheworld,asalreadynoted,totakenewpowerfulfactorsinthefaceofnewstates,regions,na
tions,transnationalcorporations.Amongthemarealsonotableanonymousfactorswhodonotrecognizetheprinciplesofint
ernationallaw,thegenerallyacceptedrulesofthegame,etc.whichisunlikelytoagreetoenterintoalliances,coalitions,andb
alanceorequilibriumsystemandsoon.Thereforemorecorrecttospeaknotofthepoles,andthemultitudeofcentersofpower.
Asalreadymentioned,withtheendofaEurocentricworldofEuropeanandNorthAmericaneconomicandpoliticalcent
ersisnotathingofthestory,notrelegatedtothepast.Justnexttothemgraduallyappearedandapprovedthenewcenterswithw
hichtheyarecalledtosharepowerandinfluencetobeartheburdensharingcoexistencewithalltheensuingconsequencesfor
allmembersoftheinternationalcommunity.Amongthem,inadditiontoJapan,highlightthenewlyindustrializedcountries
.
ThemostfarreachingchangesinthebalanceofgeopoliticalforcesmakestheascentofChinaandIndia,preservingitsstatusasdemograph
icgiants.Graduallybutsurelytheyturnintoeconomicandmilitaryrollheavyweightsethicnuclearweapons.RapidlyapproachingtheranksofgreatpowersBrazil.Intheareaofstrategicresou
rcesmaintainsitspositiontheMiddleEast.
OnemanifestationofthenewtrendsinworldpoliticsisthereturnofRussiaininternationalpolitics.Ofparticularimporta
nceisthefactthatRussiaisstillthatthereissufficientcapacitytopreserveitsstatusasagreatpower.Especiallyinthefieldofnu
clearstrategicweapons,ithasthecapacitytomaintainparitywiththeUnitedStates,andevenwithalltheWesternalliance.
Aslongasonepartyhastheabilitytostrikeretaliationafterthefirstenemyattackorvisibilityhasthisability,itsnuclearforc
es,atleastinpoliticalterms,itisimpossibletoneutralize.Inthissense,thestrengthofthesecondpinandcannotbetoolarge.Bu
ttheyshouldbesufficient.Thatafterthefirstattackoftheenemy'sabilitytoretainstrikeretaliationatleastafewdozenwarhea
ds.
Thefactthatthestateiscapableofapplyingasecondnuclearmissilestrikeandcausedamagetoatleastonegreatpower,re
gardlessofitsgeographicalremoteness,asithasaparitywithallothernuclearstatescombined.Inthiscontextitisworthnotin
gthatatthepresenttimeinthefieldofarmsreductionuntilthatitisfirstandforemostitisaboutweaponstheUnitedStatesandR
ussia.Neitherinquantityorquality,theyarenotcomparablewiththepowerofallothercountries,includingBritain,Francea
ndChina.
InfavorablecircumstancesRussiawiththeCISmayeventuallycreateanindependentpowercenterthatcancompeteand
cooperatewithothercenters.Thepresenceofhugeenergyreservesandambitiousplansfortheirdevelopmentcreatetheprec
onditionsfortheconversionofCentralAsiaandtheCaspiantothemostimportantfromageopoliticalpointofviewoftheregi
on.
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Noneoftheabovecomponentsoftheinternationalcommunityalonewillnotbeabletocontroltheemergingnewworldor
der.Anyway,someofthemeachindividuallyorjointly(combinationsmayvarydependingonthecircumstances)areableto
rejectorblockthedictatesofthevaryingpowers(whethermilitaryoreconomic),aspiringtobecomeasuperpower.
Agrowingnumberofcountriesandregionsarenolongerjustextrasinthegrandgeopoliticalgameofthetraditional"conc
ert"ofgreatpowers,orserveasapassivearenaoftheirrivalryforinfluence.Theyareabletomaneuverindependentlyandpurs
uetheirownpolicy,oftencontradictorypoliciesoftheirformerpatrons.
Losesitsmeaninghasbecomecustomarydivisionoftheworldintothesocalledthreeworlds,theconceptof"thirdworld".Withregardtothenewlyindustrializedcountries,itranksthemgroweveryy
ear,makingitthefirstofthemtheactualmembersofthecluboftraditionalindustrialcountries.Hassteadilyincreasingweigh
tandinfluenceofsmallcountrieswithseriousscientifictechnicalandfinancialcapacity.BecomelesssubservienttothedictatesofanumberofpossiblestatesoftheSouth,withthem
ilitantleaderstosolicitthelatestweaponssystems.Looksmorerealprospectofanumberofdevelopingcountries,weaponso
fmassdestruction.
Bipolarworldorderboundarybetweenthetwoblocks,orpolesareclear,hard,andimpenetrable.Itwasclearwhotheene
myisandwhoisafriend,whereweareandwheretheyare.Andsuddenly,asifovernight,everythingchanged.Therewasaloto
fcallsandtheirsources.Averyimportantproblemistheinabilitytoidentifyaspecificandclearlyanyfixedandpredictableso
urceofexternalthreat.
Inadditiontonewpotentialviolatorsofdisciplinehasbecomelessdangerousandriskytochallengethegreatpowers,and
throughoutthedevelopedworld.Toensurethesecurityofanymajorpowergainstheabilitytoreflecttherelevanceofthethre
atonmanyfrontsor,astheysay,inalldirections.
Inabipolarworldthepowerofoneblockwasevaluatedwithrespecttothepowerofthesecondunit.Inapolycentricworldt
oaState(ifyouignoretheSaveBlockNATO)havetobecomparedwiththepowerofhismightisnotoneofthetwoopposingsi
des,andseveralormultipleparties.Therefore,argumentsaboutarmscontrolandarmsreductioncannotbelimitedtoindivid
ualunionsorstates.
Forexample,Russia,goingtonegotiate,wouldhavetotakeintoaccountthevolumeandpowerofweapons,notonlyforw
esterncountries,butalsoJapan,Chinaandothercountries.Similarly,fromChinaalsocannotexpectagreementonthereduct
ionofitsweaponsifIndiaandanumberofneighboringcountrieswillnotagreetoanequivalentreduction.India,inturn,willre
quirethatthecorrespondingreductionwentPakistan,etc.Inotherwords,thebalanceofpowerrequiresnotonlybetweenindi
vidualcountries,andthebalanceoftheworldscale,wherealliesandopponentswilloftenbereversed.
Additionalcomplicationsariseduetothefactthatthesituationinthisareawillbesubjecttoconstantchange.Thiswillrequ
ireallstakeholders’constantadjustmentsoftheirposition.Situationisfurthercomplicatedbytheemergenceofagrowingnu
mberofso-calledthresholdstates.Thismakesitallthemoreunpredictableandgloomyprospectsforthereductionandnonproliferationofnuclearmissiles.
Seemstoariseonthebasisofeconomicprioritiesregionalassociationswillnotbeclosedbysomeblocks.Thiswillpreven
tthegrowingeconomicinterdependenceofthevariousregions,thelevelofindustrialspecialization,theinterestsofthesafet
yofsourcesofrawmaterials,ideasforattractingforeigncapital,etc;Inotherwords,themainwayofdevelopmentofthemode
rnworldglobalizationandinternationalization,whichareanintegralpartofopenregionalismandTheincreasingtransparencyingo
vernmentandtheNationalboundaries.
Inthissituationtherearenewneoprenedivision,resultingincompetitionbetweenthevariouseconomicfactorsbecomesmorecomplex,multidimensionalnature.
Theyinteract,collaborate,andconflictwitheachother,tryingtorealizetheirinterests.Eachofthemperceivesathreattonatio
nalsecurityandpeaceintheregionalandglobalscaleisnotuniqueandnotuniform.Increasedfreedomofaction,ifnotall,the
majorityoftheactors,whilemakingtheirrelationshipandinteractionmorevolatileandlessstable.
Allthispracticallyeliminatestheabilityofanyoneactoralonetocontrolworldevents.Japanesefirmsmaydominateinth
eelectronicindustries.IslamicfundamentalistsareabletocontrolthepoliticsofcertaincountriesoftheIslamicworldandino
neformoranothertoinfluencethepolicyofnonIslamicstatesbythreatsofterroristattacksorjustblackmail.NewYork,London,HongKong,etc.willretainthefocalpointof
thefinancialsystem,orthatthegreatpowerscanusedisproportionatelymorethanothercountries,theinfluencebyvirtueofp
ossessingnucleararsenals.
Inotherwords,theeffectofeachofthemislimitedtoaspecificarea,andthereforeitisimpossibletoconverttohegemonyin
theworld.Forbetterorworse,butitseemsthatthehegemonicpowersandimposedtheirstabilityarebecomingrelicsofthepa
st,artifacts,historyofinternationalrelations,whichcametoanendwiththebeginningofglobaluncertaintyandinstabilityatt
heendoftheXXcentury.
Inapolycentricworldorderrelationshipsamongmultipleactorstoagreaterextentthanbefore,setonspecificcasesandth
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ereforemoresusceptibletochange.Theyarelesssymmetricalandlessconstrainedbypowerinherent,officialbodiesandins
titutions.Partofactors,undercertainconditionsmayevenbypasstherequirementsofnationalstates.
Polycentricworldshouldnotbeseenasakindofclosedonceandforallthisstaticphenomenon.Itisopeninalldirectionsan
dforalleffects,uncertain,constantlychangingstructure.Inthisregard,thepeculiarityofthesituationliesinthefactthatthesu
bjectsofinternationalrelations(forexample,participantsinthetalks)shouldplaysimultaneouslyinseveralgamesthatinvo
lvedifferentactors.
Ofcourse,savedindividualcentersofattractionintheface,suchastheUS,Japan,China,theEU,Russia,butinsidecenters
themselvesnoanycleardividingstrips.So,intheEastAsianregionindependentvalueacquiredoracquirepairedbundlesoft
hegreatpowers:theUnitedStates-Japan,theUnitedStates-China,USA-Russia,Japan-China,Japan-Russia,RussiaChinaandetc.Herearepossiblealliances,builtontheconfigurationoftriangles,quadrangles,etc.,suchas,forexample,theS
ovietUnion-China-India,US-EU-Japan,NAFTA,andShanghaiCooperationOrganization(SCO).
Inmodernconditionsitispossibletotalkaboutthesocalledmodelofopenregionalism.Itsessenceliesinthecombinationofeconomicandothertieswithseveralregionalorganiz
ationsorassociations.Participantsineachofthemdonotassumeanymandatoryrestrictionsintheirforeigneconomicrelati
onswithEurope,theMiddleEast,NorthAmericaandotherregions.
Basedontheaboveitcanbeconcludedthattheascentpolycentricworldorder,withitsstateandnonstateactors,butsignificantnarrowed,ifnoteliminate,thepossibilityofsavingorextensionofanyonecountryasasuperpowe
rcapableofsinglehandedlycontrolthesituationintheworld.Theradicaldifferencebetweenthecurrentsituationsisthatifearlieritwasaboutth
ebalanceofpowerbetweenthegreatpowers,itisnowpossibletospeakaboutitinaglobal,globally.
Thenoveltyofthesituationliesinthefactthattheforeignpolicyofalmostalltheleadingactorsbecomesamultivectororientationinaplanetaryscale.
Therewillbenewgroupingofpowerandinterests.Changesintherelationshipbetweentheglobalandregionalpowerswi
llstimulatetheformationofnewstructuresthatcanbothcooperateandcompeteandconflictwitheachother.Moreover,thisr
elationshipofcompetitionandcooperationwillbecomemultilateral.Possibleanddesirabletoso-calledacrossunions,whereoneormoreinfluentialstateswillbeincludedintwoormoreunionsandthusactsasabridgebetweenthem.
Allthismakesitverydifficulttoachievethenecessarydisciplineandorder,providingmoreorlessstabledistributionoffo
rcesbetweeninteractingwitheachothercountriesandblocsofcountries,regions.Thereforeitisverydifficulttotalkaboutth
epossibilityofanylongtermconfigurationofgeopoliticalforcesthatwouldlikebipolarstructureisdeterminedbythepoliticalsituationintheintern
ationalarena.
Youcanexpectasituationinwhichtherelationsbetweencountries,regions,politicalandeconomicorotherblocksofcou
ntries,etc.(withminussignsplusorn,respectively,ofconfrontationorcooperation,conflictorconsensus)willbesubjecttoc
onstantchange.
Inotherwords,ifthebipolarinternationalsystemofunits,associations,andgroupsofactorshavebeengivenonceandfor
all,inthenewpolycentricconfigurationgamesontheirformationwillcontinuewithoutend.Boundariesseparatingblocks,
unions,regionshavebecomemoreopen,flexibleandthereforemorepermeable.Inthefirstcasetherewasaclearcutstrategicimperative,basedonthestrategicnuclearbalanceofpowerandmutualfear.Inthesecondsituation,thisimperati
ve,atleastinthearticulatedform,ismissing.
Thereisatransitionfromasituationthatleavesahard,clearchoiceofoneoftwopossibilities(ontheprincipleof"eitheror"),asituationthatgivesmanychoices,asinmostcountriesclearlyincreasedtherangeofchoices.Eachofthemcantakefore
ignpolicydecisions,guidednotbyconsiderationsofbelongingtoaparticularblock,andonthebasisoftheirrealnationalinter
estsandtakingintoaccountthemultiple-choicevectorforeignpolicy.
However,duetothefactthatthestiffnessoftheinternationalstructuresofthepostwardecadeswasreplacedbymobilityc
ertaintygavewaytouncertainty,sourcesofpowerandinfluenceasitwereblurred,becomeanonymous.Theresultisproble
maticclearandunambiguousidentificationofthethreat,itsassociationwithaparticularcountryorgroupofcountries.
Thiscouldresultinthetransformationoftheformerbipolardeterrencedisorderedanduncontrollablemutualdeterrence
,wherethethreatofforceisachronicelementinthesystemofmutualrelationsofthecountriesandpeoples.Accordingly,incr
easethevalueoftheanarchiststartoftheinternationalpoliticalsystem,which,ofcourse,doesnotexcludethepossibilitiesan
dprospectsforstrengtheningtheorganizationalprinciples.
Historicalexperienceshowsthatthetransitionfromoneworldordertoanotherhasneverbeensmooth.Thetransitionperi
od,whichistypicallycharacterizedbytheuncertainty,combinestheelementsoftheoldandnewsystemsarisespenetratinge
achotherandcompetingwitheachother.
Someoftheserelationshipsareintegrativeinnature,whileothersmayleadtodisintegrationandfragmentation.Inthoser
egionsoftheworldthatareunderparticularlystronginfluenceofchangesoccurringwar,andthepeoplecreatingnewstrategi
calliances.Patternsandtrendsofchangesdiffereddependingonthecharacteristicsofhistoricalactorsandforces.
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Itissignificantthatthechangeoferasandworldordersisgenerated,anewhope,andprojectsbetterandfairerworldorder.
Andinourtime,asaresultofabrutalandcostlyColdWar,whenitseemedthatfinallyfelltyrannyandwonbytheprinciplesofd
emocracy,humanrightsandfreedoms,therewerehighhopesofaneweraofpeaceanddemocracy.Thesehopes,inparticular
,fedbythefactthattheresultofthevictorywasthecreationorre-creationofseveralmediumsizedandsmallstates,whichhavedeclaredtheircommitmenttofreedomanddemocracy.
However,despitetheinitialefforts,someofthesecountrieshaveshowntheirinabilitytoestablishandkeepademocracy,
someofthemhavechosendifferenttypesofauthoritarianismandinternationalpeacekeepingstructureswereineffective.F
ormanyindependentstatescharacterizedbyinternalconflicts,othersinvolvedinconflictsamongthemselves,orbecomein
volvedinconflictsbetweenmajorstates.
Inotherwords,theseandmanyotherconflictsinfavorsaythattheemergingpolycentricworldorderislikelytobenodiffer
entspecialresistanceandstability.Intermsofaccelerationtimeandspacenarrowinginternationalarenahasnotbecomemor
ecomfortablethanbefore,place.
Moreover,underconditionswherethestructuredisappearedtwopoleworldorder,thedangersofethnic,religiousandterritorialconflicts,civilandregionalwars,internationalorganizedcri
meandterrorism,etc.increasedsignificantly.
BloodyethnicconflictsinthesouthernperipheryoftheformerSovietUnion,thetragicconsequencesofthecollapseofY
ugoslavia,thewarinAfghanistan,theUSBritishaggressioninIraq,theattacksofSeptember11,2001inNewYorkandWashington,DC,March11,2004,onSeptemb
er1ofthesameyearBeslan,theoutbreakofterrorisminIraq,etc.showedthattodaythepotentialforinstabilityintheworldism
uchhigherthanitwasbeforetheIraqwar.Theseandmanyothereventsoverthepasttwodecadeswillexcitetheworldcommu
nity,suggestthattoday'sinterdependent,butcontradictoryworldisveryfarfrombeingabletomakeitsfundamentalprincipl
esofthemoralimperative"Thoushaltnotkill","loveyourneighbor"andsoon.d.Werecallinthisconnectionthatatpresentall
themilitaryexpenditureintheworldintheaggregateareestimatedatabout1trillionUSdollars.Atconstantprices.Thisis4ti
meshigherthanthelevelofexpendituresmadebytheendoftheSecondWorldWar,and25timesthelevelofthebeginningofXXcentury.
Previously,amongotherthings,theareacouldserveasabuffer,allowingtodefendthecountryagainstexternalenemies.
Thecurrentsituationinthisrespectlargelychanged(especiallyintheWest).LeadingWesterncountrieshaveaccesstobasic
resourcesandmarketstoeachotherwithoutseriousbarriersatnationalborders.Forthem,themorerelevantgainedaccessan
dpresenceratherthancaptureanddomination.
Atthesametime,theriseofmoderntypesofweaponsandtheirmeansofdeliveryislargelydevaluedfactorofterritorialre
motenessandnaturalbarriersintermsofprotectingthecountryfromexternalthreats.Inthecontextoftherisingtideofnation
alism,improvingthemethodsofguerrillawarfareandterrorismgaincontrolovertheprovisionoftheconqueredterritoriesw
asverydifficult.
Itissignificantthatinrecentyears,inmanycases,attemptstoseizeforeignterritorythroughmilitaryforcefailed:Argenti
natriedunsuccessfullytoseizetheFalklands,Iraq-KuwaitandtheterritoryofIran,Somalia-partofEthiopia,LibyaChadetc.Nevertheless,inthedevelopingworldstillimportanttokeeptheterritorialfactor,andtheconflictsandwarsarestillt
erritorial,ethnicandreligiousfactors.
Changesintheglobaleconomicsystem,tendtooccurinothertimecyclesthanthechangesintheinternationalpoliticalsy
stem,asglobaleconomicandpoliticalclocksshowdifferenttimes,betweenthemthereisasignificantvoltage.Forexample,
whenpeoplesuddenlygetpoliticalrightsandfreedom,changeandgrowtheireconomicexpectations.
However,inmostcases,politicalandinstitutionaltransformationcannotprovideimmediatepositiveresults.Thepheno
menonoftherevolutionofrisingexpectationswasobservedinthepost-colonialcountriesinthe60-70ies,againdetectedaspotentiallyverydangerousprobleminthecountriesoftheformerSovietbloc,wheretheacquisitionofi
ndependenceandthetransitiontoadifferentformofgovernmentisnotaccompaniedbyanincreaseinlivingstandards.
Anotherproblemgeneratedbydifferentratesofmovementofpoliticalandeconomichours,ismorelongterm.Theglobalizationofeconomicrelations,finance,capital,science,technology,propertyandentrepreneurship,etc.req
uiresanincreaseinthetransparencyofstateborders.This,inturn,makesitdifficultforsmallandmedium,especiallythenewi
ndependentstatesprotecttheirnationalinterests.
Forallthatdonotwanttoagreewiththoseoftheauthor,whosaythatthemodernworldaworldofchaos,thestruggleofallagainstall.Yetitshouldbenotedthatinthecontextoftheabove,therearemanyperennialqu
estion:
-Canthecomingnewworldordertoachievetheaboveobjectives?
-Willhebeabletoprovidethematerialwellbeingofpeoples,sustainabledevelopmentofbothnationaleconomiesandtheworldeconomyasawhole?
-Canheeradicatepovertyanddestitutioninthevastregionsoftheglobe?
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-Willhebeabletoensurepeaceandstabilityininternationalrelations,orhumanityawaitsuncontrollablecrisis?
CanbecontrolledbyavarietyofcrisesorneutralizedbyaresponsiblepreventiveactionscarriedoutcollectivelybybothState
sandnon-governmentalfactors?
Jointeffortsofthestatetocounteractthesourcesofinstabilityandvarioussecuritythreatsatnational,regionalandinterna
tionallevels,topreventandneutralizepossiblecrisesandconflicts.
Ashistoryshows,internationalstabilityisbestachievedandprovidesjustunderadominantroleinworldaffairsofthegre
atpowers,withappropriateresources,and,ifnecessary,willusetheseresourcestoachieveaspecificgoal.Thisisevidencedb
ytheexperienceoftheworld'sgreatempiresthathadsubjugatedvastspaces,lotsofcountriesandpeoples,foraparticularperi
odoftimeinoneformoranotherandthedegreeofrelativepeaceandensurestability.Theforcehasalwaysbeenacriticalfactor
intheestablishmentandmaintenanceofanewworldorder.Thismaximinsomewayhasnotlostitsrelevanceandimportance
inourdays.
Recognitionofthisrealityimpliestheneedtocreatesomekindofsupranationalinstitutionsofcollectivemultilateralcoo
rdinationbetweenplayersinworldpolitics.Theideaisthattheyshouldbegivenadequatepowersandresourcestoconflictpr
eventionandresilience,ifnecessary,touseforce,includingarmed,toensurepeaceandstabilityintheworld.
Inthissense,perhaps,thoseauthors,accordingtowhich,oftentorestoreorderintheworldneedtocoercionofatroublema
kertocomplywithacceptednormsandrules(ifrequiredbythethreatoruseofforce).MaybetheinterventionofWesterncoun
triesintheaffairsofYugoslaviaatanearlierstagewouldfacilitateapeacefulresolutionoftheconflictandwouldpreventagre
attragedy.
Ofcourse,thisraisesthequestionofhow,onwhatprinciples,fromwhichitmustbecreatedinsuchinstitutionsthatcoulda
ctinawayfunctionspositivelyinterpretedtheworld'spoliceman.
Itistruethatcurrentlythebiggestactors,botholdandnew,areinterdependentandhavealotofinterestingintermsofensuri
ngpeaceandstabilityinthefunctioningoftheinternationalsystem.Thissystem(representedprimarilytheUN)haseffective
institutionsandleverstoregulaterelationsbetweenstatestoagreaterextentthananyotherinthehistoryoftheinternationalsy
stem.
However,anycomplacency,themoreexcessiveoptimisminthismattertouscannotbealuxury.AsR.Debray,optimism
provokedalargenumberofaccidents.Optimismisnotallowedtopreventagreatnumberofhistoricalandtragedieslulledwil
l.
ButdodifferentcomponentsofhumanityinallVREexchangedidnotfightwitheachotherforlifeanddeath,sometimesarrangingdanceofdeathandcarnageglobalscale?Wher
eistheguaranteethatthenatureofmankind,itsethosradicallychangeanditwillacquiretheabilitytoachieverealunityandpe
aceandsecurityforthewholeworld?Inotherwords,therearemanyquestionsthatveryfewpeoplecangiveanyacceptablean
swers.
Thefactthat,asarule,theirroleintheglobalcommunityofeachofitsmembersdefinesapluralityoffactors.Becauseofthi
s,allstateswithoutexceptioncannotacceptthisorthatspecificthreattopeaceinagivenregionthesameandequallywillingtot
akeriskstoparticipateintheeliminationofthethreat.
Inaddition,collectivesecurityisaneffectivetoolonlyifallnationsorcountriesareequallyinterestedincounteringthepar
ticularactofaggressionandreadytogotoequaltheriskofconfrontation.Suchacoincidence,astheexperienceofhistory,asar
ule,doesnothappen,becauseeachstateassessesthedangerthreateninghimfromthepointofviewoftheirownnationalintere
sts.This,inparticular,canbeexplainedbytheirrefutablefactthatnoactofaggression,whichwouldhaveinvolvedoneoranot
hergreatpower,hasnotbeenrecognizedbyapplyingtheprincipleofcollectivesecurity.
ThisappliestotheactivitiesoftheUnitedNations,thedecisionsofwhichultimatelyprovedtobeineffectiveorunenforce
ableifitwasabouttheactionsandbehaviorofgreatpower.Therearemanyexamples.ThisistheUSaggressioninVietnaman
dtheSovietUnioninAfghanistan,theBerlincrisis,theAmerican-BritishaggressioninIraqandothers.
Suchanapproachisthemorecorrect,giventhatthecommonhumanitywithcommoninterests,goals,values,etc.Youca
nimagine,say,abird'seye.Thelowerwegodown,themoreclearlytraceditsfragmentation,patchwork,multicolored,diver
sityagainstthebackdropofconstanttension,hostility,conflict,confrontation,war,etc.
Inaddition,theexpansionoftheglobaleconomyandinternationalizationprocesseshavegeneratedanewsetofchalleng
esandrisksoftheworldscale,whicharemultidimensional.Manyofthemaretheresultofunintendedconsequencesoftechn
ological,economic,socialdevelopmentandpolicyintheseareas.Thedangersoftheseproblemscanleadtolargescaleglobalcrisisifgovernmentsarenotpreparedtodealwiththemtogether.
Itisobviousthatthesolutionoftheseproblemsrequiresmultilateralconcentratedeffortoftheinternationalcommunity.I
nthisregard,itisworthmentioningthatevenwhentherewasgeneralagreementonthenatureandsignificanceoftheissuesin
volved,itwasextremelydifficulttodevelopandimplementacommonpolicyoftheinternationalcommunity.Theproblemi
showtoachieveacertainconsensusevenamongtheprincipalmembersoftheinternationalcommunityonwaysandmeanst
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opreventconflictsandthreatsofwars,internationalsecurity.
Apparently,forpolycentricworldorderwillbecharacterizednotbyanyprincipletakenseparately,forexample,theprin
cipleofbalanceofpower,orofcollectivesecurity,orareasofinterest,anddependingonthespecificsituation,someformofco
mbinationthereof."Nointernationalsystemhasneverbeenegalitarianandneverwillbesuch"notwithoutreason,Aronarguedatthebeginningofthe60softhelastcentury.Indeed,thesystemofinternationalrelationshas
alwaysconsistedofmoreequalinthefaceofpowerfulnationsandlessequalinthefaceoftheweak,asarule,smallcountries.
Moreover,smallcountriesareoftensacrificedwhenthegreatpowersthoughtthatitservestheirnationalinterests.
Newpolycentricworldorder,aswellasallpreviousinternationalsystem,apparently,willalsobebasedonthehierarchic
alprinciple,thecriteriaofauthorityandpoweroftheindividualmembersoftheglobalcommunity.Inthisregard,whatmatter
sisthatthenewworldorderischaracterizednotonlybyapolycentric,butalsothefactthatitsshapeisdeterminedbymanyfact
ors.Forthisreason,thestatusofastateinthehierarchicalstructureoftheinternationalcommunityisdeterminedbyacomplex
setofcriteria.Amongthem,inadditiontotheeconomicandmilitarymightplayanimportantroleofpoliticalwill,profession
alism,competence,flexibility,leadership,etc.
Fromtheforegoingitcanbeconcludedthatthefactorsorforces"invisiblehand"thatdeterminetheglobalprocesses,worl
dorderanditssubsystemsset.Thisglobalmarkets;social,economicandtechnologicalfactors;everchanginginterestsoftraditionalandnewactorsinworldpolitics;internationalpowerstructuresdeterminedbygeoeconomicandgeopoliticalinterestsofthegreatpowers;thenatureandintensityofinternationalcooperation,etc.
Theseforcescombinetoprovideasetofrules,regulationsandcodes,creatingthebasisforacertainformofdecentralizedr
egulationofrelationsbetweenthevariousactorsinworldpoliticsandtoachieveorderintheinternationalarena.Violationsof
theserules,regulations,codescanhavetheeffectofsanctionsimplementedlegitimatelyestablishedbyinternationalorgani
zationsorcoalitionofstates,usingvariousmeans,includingviolence.
Nevertheless,orderandchaos,anarchyandcontrol,predictableandunpredictableevents,certaintyanduncertainty,vio
lence,threatofforce,terrorism,andinternationalsanctions,contradictions,conflictsandcooperation,staticsanddynamics
becomeessentialpartsofanewpolycentricworldorder.Differentactorstobepresentedcountlessopportunitiestorespondrationalorirrationalfordomesticandinternationalissues,accordingtotheirintellectualcapabilities,culture,habits,traditions,specificinterests
.
Inotherwords,thenewpolycentricworldorderanarchicnaturepreserve,asinthecurrentsituationofconstantuncertaint
yunprecedenteddynamismofdeeptransformationsthemselvesexistentialfoundationsoftheexistenceofnationsandpeop
lesishardlypossibletoimplementanykindofbeentheworld'spoliceorasinglesystemofglobalgovernancecapableofcontr
olling,regulateandharmonizeglobalprocesses.
Forsuchasystemthereisnotexpectedanykindwascommontoallthepeoplesroundvalues,acommonmentality,univer
salideology,whichwouldbebasedoncommonfortheentireworldcommunityinterests.Atthesametime,theworldistooco
mplexandmultifaceted,toovastanddiverse,tooquicklyandbecomesricherliterateandabletodiscoverandexplorenewpo
ssibilities,toodynamicanduncertainthatitcanbecontrolledfromanysinglecenter,toleavenomatterwhatAnywayinstanc
echancetoestablishitshegemonyoverit.
1 АронР.Указ.соч.- С.709.
2 ДрукерП.Ф.Новыереальности.- М.,1994.- С.57.
3 КиссинджерГ.Дипломатия.- С.15.
4 Независимаягазета,1995,25апр.
5 RosenauJ.Turbulenceinworldpolitics.L.,1990.- P.7.
6 GilpinR.WarandChangeinWorldPolitics.- Cambridge,1981.- P.9.
7 TreitschkeH.Von.Politiks.- Leipzig,1897.- S.43.
8 WaltzK.Theoryofworldpolitics.Reading(Mass.),1979.- P.94.
Түйін
Мақала екі полюстік əлемдік тəртібінің өзгеруіне арналған. Өткен ғасыр бойында əлемдік саясаттағы қарымқатынастардың жаңа күрделі деңгейі пайда болады. Мақала полицентрикалық болып жатқан əлемді сипаттайды.
Бүгінгі əлем екі полюсті емес жəне жаһандық балансы екі полюске ғана тəуелд іемес. Ал өткен ғасырдың тарихы
бойынша, əлемдік тұрақтылы қтұрғысынан қауіпсіз бола қойған жоқ.
Тірек сөздер: екі полюсті, əлемдік тəртіп, ядролық, саясат, əлемдік революция, геосаяси, тепе-теңдік, полюс,
қарсыық қатынасы, тұрақсыздық коэффициенті, полиметрикалық əлем, елдер, адамзат, қоғам, этникалық керекжарақтары, халықаралық қатынастар, экономика, даму
Резюме
Статья посвящена изменениям в двухполюсном миропорядке. В течение последнего столетия появляется новый
уровень сложности отношений в мировой политике. Статья рассказывает о мире, который становится полицентричным. В настоящее время мире не является двухполюсный и мировой баланс зависит не только от двух полюсов. И
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как показывает история прошлого века, мир не стал более безопасным в плане стабильности.
Ключевые слова: двухполюсный, мировой порядок, ядерный, политика, глобальная революция, геополитический, баланс, полюс, соотношение устойчивости, коэффициент нестабильности, полицентрический, мир, народы,
человечество, общество, этническая принадлежность, международные отношения, экономика, развитие
УДК373(574)

«БРАТЬЯ-МУСУЛЬМАНЕ»:СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙАНАЛИЗ
АбхариАйманШаукатФарис–магистрант2курсакафедрыполитологииисоциальнофилософскихдисциплинКазНПУимениАбая
Вэтойстатье,однойизсерииизчетырехстатей,рассматриваютсяфеноменполитическогоисламаисовременныеисламскиедвижения,причиныихпоявленияифакторы,которыесопровождалиразвитиеэтихдвижении.Такжеуделен
овниманиеразличиюмеждувсемиэтимидвижениямисточкизренияпринятияилиотказаотучастиявполитическомпроцес
севстранах,гдеониширокораспространены.Болееподробновстатьерассматриваетсядвиже-ние«Братья-мусульмане»самоераспространенноеинаиболеевлиятельноесредиисламскихдвижений.Такжеизученаличностьоснователядвижени
я,начинаясмоментасозданияпартиив1928годуидоегоубийствав1949году.Втеченииэтогопериодадвижениепрошлочере
змногиеважныесобытиякакучастиеввыборахвпарламент,выдвижениесвоегокандидатанапостпрезидентастраны.Вмес
тестем,встатьеобсуждаетсяцелидвиженияимеры,предпринятыедвижениемдлядостиженияэтихцелей.Уделенопристал
ьноевниманиетактике,используемойдвижениемвборьбесрежимамивАрабскойРеспубликеЕгипет,атакжерассмотрены
причиныпротивостоянияилиподдержкидвижениемрежимовиправящихпартийвэтойстране.
Ключевыеслова:ислам,политическийислам,движение,политическийрежим,политическаяборьба,общество

Политическомуисламукакотдельнойтемыисследованияпосвященыразличныеработынаразныхязыках.Н
оцелиисследования,атакжеаспектыизученияразные.Некоторыеработы,исходящиеотнегативнойоценкиэтог
оявления,акцентироваливниманиенаегонедостатках.Цельюжемногихработнаписанныхвпозитивномключе
являетсязащитаполитическогоисламаотнападок,понимаемаякакзащитасамойисламскойрелигии.Многиера
ботынаписанывдискуссионномплане,чтоснижаетихтеоретическуюисущностнуюзначимость.Такойдиапаз
онработпосвященныхполитическомуисламуподтолкнулпроведениюисследованияэтогоявлениявнадеждеп
редоставитьболееобъективнуюкартинуисламскихполитическихдвиженийдляопределенияразличиимежду
нимииихдальнейшегоизучения.
Вместестемнетсомнениявтом,чтоактивныедействияагрессивных,радикальныхдвиженийпоследнихдесятилетийиспугалимногихлюдейвовсеммире.Поэтомунетолькопростымобывателям,ноидажеисслед
ователямсталотрудноразличатьихмеждусобой.Иэтостатья,перваяизсериистатьей(всегочетырестатьи),пред
ставляетсобойпопыткурассмотретьвозникновение,эволюциюназванногополитическогодвижения.
Насегодняшнийденьвомногихстранахмираболееполторамиллиардачеловекисповедуютисламивтойили
инойстепенисоблюдаютегоученияизаконы.Некоторыеизнихсчитают,чторелигия–
этолишьритуал,которомудолженследоватьмусульманин.Ондолженвыполнитьеговопределенноевремяиво
пределенномместеиэтотолькодуховноеотношениямеждучеловекомиСоздателем.Помнениюдругихисламэтосоциально-экономический,политикоправовойкомплекссистемиявляетсяосновойдлястроительствагосударственныхинститутов.Такуюгруппул
юдейназывают“исламистами”.
Поотношениюксовременнымгосударствамиполитическимрежимамвстранах,гдеисламистыширокорасп
ространеныониразделилисьнадвегруппы.Перваягруппаотказаласьотучастиявполитическомпроцессе.Основаниемдлятакогоотказапослужиломнениеотом,чтосуществующиесистемывластинер
егулируютсяисламскимзаконодательством,испособыуправлениягосударствомпротиворечатисламскимзаконам,таккакнаписановКоране«решениепринимаетАллах»[1],следовательно,сотрудничес
твоснимиможетпривестикневерию.Внекоторыхслучаяхпоследователитакогоподходаоказалисьвовраждеб
номсостояниисправительством.Поэтомусредипоследователейэтогоученияпоявилисьрадикальныедвижени
я,которыепризываюткнасильственномусвержениюсуществующегополитическогорежима.
ПримеромтакогорадикальнонастроенногодвиженияявляетсяширокоизвестнаявСМИпартия“Такфирвал
ьХиджра“,котораябылавовлеченавубийствоминистраисламскихдел“аукаф”ЕгипташейхаАбдулРахманАль
Дахабив1977году.Египетскоедвижение“АльДжамааАльИсламия"иорганизация“Альджихад“,которыеосу
ществилиубийствоПрезидентаЕгиптаАнвараСадатав1981годутакжевходятвчислотакихрадикальныхдвиже
нии[2].
Позициявторойгруппыисламистовбыласовершеннопротивоположной.Онипринялирешениеобучастиив
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политическойжизниобществаивестипроцессреформацииполитическойсистемыизнутри.Исходяизпониман
иятого,чтосиловоепротивостояниесвластьюничегоположительногонепринесетниим,нинародуисламистыв
торойгруппыверили,чтоспомощьюучастияввыборахилидажеведениямирногонародноговосстанияможноп
озитивновлиятьнаполитическуюситуацию.Такимобразом,онипринялиучастиевнациональноосвободительномдвижениипротивзападногоколониализма.ВХІХиХХвекахвпериодосвобождениямусульм
анскихстранахотколониальногогнетаонипринялиактивноеучастиевполитическойивоеннойборьбе.Иврезул
ьтатенекоторыедвижениявошливсоставправитель-ствамусульманскихстран.
Самоебольшоеинаиболеераспространенноесовременноеисламскоедвижение–это«Братья-мусульмане»,основанноеисламскиммыслителемХасаномальБанна.Последователиэтогодвижениясчитаютсвоегооснователявысшимпримеромдляподражания.Втожевр
емяпротивники«Братьевмусульман»считаютегопервопричинойвсегоотрицательноговполитическомисламе.Ноистина,какэтовсегда
бываетсложнееиглубжечемкартинанарисованнаяпоследователямиБаннаилиегопротивниками.
ХасанальБаннародилсявоктябре1906годавобычнойсемьевМахмудии.Этодеревнявегипетскойпровинции.Ужевюном
возрастеХасанальБаннапроявилинтересксуфийскоймыслии,вчастностиксуфийскомупути«алхусафийскийшазилийскийтари
кат».Этоувлечениеналожилоотпечатокнаегожизньихарактер[3].
ВшестнадцатьлетХасаналь-БаннаприбылвКаирипоступилвколледж«Даральулум»Домнауки.ИвКаиреонначалрегулярнопосещатьсобраниевеликогореформатораРашидРида,владелецаиреда
к-торапопулярногожурналаАльМанариученикаоченьизвестногореформатораМухаммадаАбду,атакжесобрание«МухебаддунальХатиб»сирийскогописателяижурналиста,проживающеговКаире.Посещениеэтихсобраниибылосамоеглавноесобы
тиевегожизнипослепоступлениявколледж.СэтоговремениначинаетсязнакомствоХасанаальБаннаспроблемамисовременнойисламскоймысли.ХасанальБаннабылсвидетелемразгромаКонференцииисламскогохалифатавКаире,проведеннойдляинаугурациикоро
ляФарукавкачествехалифапослеотменыОсманскогоХалифататурецкимлидеромКемалямАтатюрком.Этос
обытие,возможно,оставилоследвегомышлении.Теперьонболеерешитель-но,чемкогдалибостремилсяксозданиюгосударственногоуправленияисламскоготипа[4].
Послеокончанияколледжа«Даральулум»онбылназначеншкольнымучителемвгородИсмаилия,гдебылш
табКомпанииСуэцкогоканалаикрупнейшийбританскийвоенныйлагерьвЕгипте.
ВсвоихмемуарахХасаналь-Баннаописываетсуществующееположениеследующимобразом:«Исмаилия–
чудесный,интересный,вдохновенныйгород,назападекоторогонаходитсяанглийскийлагерь,чтовызываетука
ждогожителяимеющегонациональноесознаниеревностьичувствопечалиисожаления».Иэтотолкаетегопере
осмыслитьзначениеэтойоккупациюиегоужасныепоследствиядляЕгиптаиегиптян.Онзадумываетсянадтем,к
акиеморальныеиматериальныепотеринанеслаоккупация,каконатормозитпродвижениестранывперед,меша
етпрогрессу.Поегомнению,напротяжениишестидесятилетколонизацияостаетсяпервымпрепятствиемнапутиарабскогоединстваиобъединениимусульман.Э
легантныйроскошныйофисуправленияСуэцкогоканалаолицетворяетотношениекегиптянамкаккрабам,акиностранцамкакиххозяевам.ОфисуправленияСуэцкогоканалаосуществляетполныйнадзор
завсемиобщественнымизданиямиисооружениями,муниципальнымизданиями,атакжеводоснабжениемиэле
ктричеством.Дажедорогииподъездныепутинаходятсяврукахкомпании,въездивыездизгородатолькосихсогл
асия[4].
Втечениеэтогопериодахристианскиемиссионерыактивновелипроповедническуюдеятельностьсредимус
ульманскогонаселениясцельюобращенияихвхристианство.Состороныбританскойоккупационныхвластейимоказывалиширокуюподдержку.Длягруппыегипетскихактивистовэтопослужилодополн
ительныйимпульсдляорганизациисопротивления.Такимобразом,быласозданаАссоциациямусульманскойм
олодежи.Средитех,ктоучаствовалвеесоздании,былвеликиймыслительМухебаддунальХатиб,личныйдругХ
асанааль-Банна.МухебаддунальХатибуговорилальБаннапринятьучастиевэтомсобрании.Новскоресталоясно,чтоАссоциациямусульманскойлиберальноймоло
дежинеотвечаетегочаяниям.Ипоэтомуоннаправилсвоисилынасозданиечистоисламскогообщества.Совреме
немунегопоявилисьмножествопоследователей,которыетолпилисьвокругнегововремяуроковилекций,вмеч
етяхикафе.Такимобразом,вмарте1928годаобразоваласьпартия«Братья-мусульмане».ХасанальБаннасталпервымруководителемэтойпартии.
ПоопределениюсамихБратьев-мусульман–этокомплексноереформаторскоедвижение.Всоответ86
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ствиисуставомпартии,«Братьямусульмане»стремятсякполитической,социальнойиэкономическойреформамвсоответствииснормамиисла
мскогошариата.Всвоемобращениикучастникампятойконфе-ренцииХасанальБаннаописываетсвоедвижениекакреформаторскаягруппа,цельюкоторойявляетсяосуществлениекомплексн
ыхреформнаосновеисламскихзаконов.
Движение«Братья-мусульмане»предоставляетсебякак:
1. Салафитскийвызов-призываютквозвращениюкпервоначальнымистокамислама;
2. Суннитскийметодпосколькуонипризываютксоблюдениюсунныпророка,котораябылаполученачерездостовернуюцепьпереда
тчиков;
3. Суфийскаясущность-очищениедуши,доброесердцеилюбовьрадиаллаха–этокореньдобра.
4. Политическийобраз–призываюткполитическойреформации,проведениюреформвправительстве;
5. Спортивноеобъединениезаботятсяоздоровьепоследователей.«СильныйверующийлучшеилюбимееАллахом,чемслабыйверующий»(
хадиспророка);
6. Научно-культурнаяассоциация-получениезнанийиразвитиенаукиявляетсяобязательнымвИсламе;
7. Экономическоепартнерство;
8. Социальнаяидея;
9. Божественная–стремятсякудовлетворениюбога;
10. Международная–касаетсякаждогочеловека,таккаквселюдибратьяиихотецодин.Ониразличаютсямеждусобойтолькопобогобоязненности.
Ассоциация«Братьямусульмане»активизироваласьипроцветалавИсмаилииблагодаряподдержкеивзносовегочленов.Членыпод
держивалитакжесозданиефилиаловврядеегипетскихгородоввплотьдосозданияотделениявКаирев1932году.
Хасаналь-БаннапереехализИсмаилиявКаиритудажеперенесштабквартируАссоциации.Тамначалсявыпуск«ЖурналаБратья-мусульмане»[5].
Ассоциациябылахорошоорганизованной,чтопозволилоимигратьважнуюизначительнуюрольвподдержк
епалестинцевв1936годувовремяпалестинскойреволюциипротивбританскогоколониализма.СоздаваякомитетовБратьевмусульман,онисобиралипожертвованияипомогалидонестиголоспалестинцевдоокраинегипетскихземель,ус
траивалимитинги,демонстрациииподалипетициюпротеставпосольствоВеликобритании.ТакимобразамАссоциацияпроявиласебякаксамыйсильныйигрокнаегипетс
койсоциальнойиполитическойсцене.БлагодаряэтимсобытиямАссоциация«Братьямусульмане»получиливсестороннююподдержкуарабскихимусульманскихнародов,которыесимпатизировалипалест
инскойреволюции[6].
Вмае1936годавЕгиптеквластипришелкорольФарук.Египтянеприветствовалиназначениеновогокороляв
сеобщейрадостью.ВтомжегодукорольпоручилАлиМайерусформироватьновоеправительство.
Преждевсего,АлиМайерустановилсвязьсполитическимипартиямиинароднымисилами.Иименноонпоо
щрилАссоциациюзаниматьсяполитическойдеятельностью.АлиМайерхотелполучитьподдержкумолодойполитическойассоциациивборьбепротивсвоихполитическихпротивников.Такимобразом,братья
-мусульманеоказалисьнаполитическойарене.
В1948годунедовольствонародановымпремьер-министромМахмудомФахмиаль-Нукрашиполучилобольшойразмах.Людивышлинадемонстрациюпротивправительства.Правительствоподавиловседемонст
рациииограничилосвободупередвижениялюдей.ПремьерминистрподписалуказороспускеАссоциацииобвиняяеевподстрекательствеивдействияхпротивнациональн
ойбезопасностигосудар-ства.Спустя20днейпримерминистрбылубитчленомАссоциацииАбдулМаджидАхмедХассаном.ХотяАссоциациявыступаласосужден
иемубийстваиаль-Баннавысказалсвоюизвестнуюфразу:«тектоучаствовалвубийствепремьерминистраэтонебратьяинемусульмане»,правительствонесмотряниначтоарестовалоиотправиловтюрьмутыс
ячичленовАссоциациикромеХасанаальБанна.Правительствооставилоегонасвободе.Черезнесколькоднейтроевооруженныхмужчинперекрылиему
дорогуизастрелилиегопрямоудвериобщины«молодыхмусульман».Хотяонумернесразуинаписалномеравто
мобиля,накоторомуехалиубийцы,ноимвсеравноудалосьсбежать.ХасанальБаннаумервбольнице12февраля1949годаиоставилАссоциациювтрудномположении.Правительствозапрет
илопубличныепохороныиприказалоегороднымпохоронитьвтотжеденьбезучастиядругихлюдей.Послесмер
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тируководителяАссоциацияоказаласьвсложнойситуацииивсежевкачественовогоруководителявыбралаизв
естногосудьюХассанаАлхудейбы[7].
23июль1952годавЕгиптегруппаофицеровподназванием«Свободныеофицеры»провеливоенныйперевор
от,заставивкороляФарукаотречьсяотпрестолаиизгнавегоизстраны.ВоенныйсоветвоглавесгенералмайоромМохаммедомНагибомвзялнасебяуправлениестраной.Братьямусульманеполностьюподдержали«революциюСвободныхофицеров».Основаниемтакойподдержкипослу
жилтотфакт,чтолидеромпереворота,азатемипрезидентомЕгиптасталГамальАбдельНасер,которыйвюномв
озрасте,дослужбывАрмиибылчленомдвиженияБратьевмусульман.ВоенныйсоветрешилраспуститьвсеполитическиепартийзаисключениемАссоциации«Братьямусульмане»,которойновыйрежимоказалподдержку.
Ситуациявстранеизмениласьвсвязисразногласиямивсамомвоенномсовете.ВрезультатеразногласииврамкахвоенногосоветамеждуджамаломинагишомпредседательСоветагенералмайорМохаммедНагибпотребовалсозданиягражданскогоправительстваивозвращенияармиивказармы.Это
привелокразвалуСовета.МохаммедаНагибасодержалиподдомашнимарестом.ГенералмайорХалидМохиуддинбылвыдворенизстраны.Движение«Братьямусульмане»вместесвозмущеннымилюдьмитребоваливозвращения«МохамедаНагиба»воглавусовета.Эти
событияпривиликрасколувотношенияхНасераиАссоциации.ГамальАбдельНасеррешилзапретитьдеятельностьпартии«Братьямусульмане».
26октября1954годавовремявыступленияГамаляАбдельНасерасречьювАлександриибылосовершенопок
ушение.ИсполнительпокушенияМахмудАбдельЛатифстрелялвНасерасрасстояния67метроввосемьраз.Новсепулипрошлимимоионпродолжилсвоевыступление.Насеробвинилбратьевмусульм
анворганизациипокушения,ноониотрицалиобвинениеизаявили,чтопокушениеэтолишьспектакль,придума
нныйсамимНасеромсцельюуничтоженияоппозиции,вчастности,братьевмусульман.Властипровелисериюа
рестовсредичленовпартии«Братьевмусульман».Тысячичленовпартиибылиарестованы,сотниизнихпогибли
подпытками.Именносэтогопериоданачинаетсяформированиевтюрьмахпервыхрадикальнонастроенныхдвижений.
РазговоробэтомпериоденебудетполнымбезупоминанияодногознаменитогомыслителяизБратьевмусуль
ман–СаидаКутба.Некоторыесчитают,чтоименноеготрудыявляютсяисточникомрадикальныхмыслей.
ПомнениюдоктораМухаммадаСалимальАваСаидаКутбапризнаваллишьдватипаобщества:исламскоеобществоиобществоневерующих(кафиров)невежественноеобщество.
Исламскоеобщество–
этообщество,построенноепозаконамислама,гдеприменяютсядогмы,доктриныубежденияипоклонения,зако
ноположенияипорядка,нравственностииобраздействия.
Невежественноеобщество–этообщество,вкоторомисламнеприменяетсяинерегулируетсявосприятияисламскихценностейкакзаконоположениеипорядок.
Исламскоеобществоэтонетообщество,котороесостоитизтех,ктоназываютсебя«мусульманами»инесобл
юдаютисламскоезаконоположение,дажееслионимолятсяипостятся,совершаютпаломничествокСвященном
уДому.Есливтакомсообщественеприменяетсяшариат,тоэтонеисламское,аневежественноеобщество,дажееслионипризнаютБога.
29августа1964годаСаидКутббылповешенвместесдвумясоратниками.Онвнесогромныйвкладвисламску
юлитературу.Егоидеивызвалибольшиедискуссиисредиученыхоналичиивнихмыслейрадикальногонаправл
ения.Нетсомненийвтом,чтогодыпроведенныеимвтюрьмеподпыткамиявноотразилисьвегопроизведениях.В
тюрьмахНасераузаключенных,которыеподвергалисьпыткамвсегдавозникалвопросотом,что«неужелитекот
орыепытаютнассчитаютсямусульманами?Навернякаонинеисповедуютислам».Чувствуяопасностьэтоймыс
ли,руководительдвижения«Братьевмусульман»выпустилсвоюизвестнуюкнигу«Дуатинекудат»,чтообозна
чает«мывызывающиеквереинесудьинадлюдьми»,призывающийлюдейнесудить,таккактолькоБогможетсу
дитьлюдей.
ПослесмертиНасераквластипришелегозаместительАнварАссадат.Егоотношениек«Братьяммусульмана
м»былоиначе.КакпишетМохаммедХамедАбуНаср,четвертыйруководительпартии,кактолькопришелквластиАссадотношенияофицеровкнамвтюрьмесов
семизменились.Втотгодбылиосвобожденывсеполитическиезаключенные.Такимобразом,закончилсясамый
трудныйпериодвистории«Братьевмусульман».
ВходеборьбеслевымипрезидентстраныАнварСадатиспользовал«Братьевмусульман»каккрупнейшуюинаиболеевлиятельнуюполитическуюпартиюнаегипетскойполитическойарен
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е.Несмо-трянасимпатии,оказаннойпрезидентуАнваруСадату«Братьямимусульмани»,оннепозволилимактивнодействоватьнаполитическойарене.Запретьнаактивнуюдеятельность
партиисохранилсядопаденияправленияпрезидентаХосниМубаракавсерединеарабскойвесны.
Семидесятыегодыпрошлогостолетия-этонаиболееважныйпериодвдеятельности«Братьев-мусульман».Помнениюнекоторыхнаблюдателейэтовторойэтапвдеятельностипартии,гдеакцентбылсделаннарекон
струкциюирасширениюсферывлияния.
ТаккакМохаммедХамедАбуНасерв1967годупроигралвойнусИзраилемиэтопривелокпотередовериясосторонысторонниковнациональн
огодвижения.Теперьгражданестранывбольшинствесвоемобратилисьвсторонуисламскогодвижения.Полит
икапрезидентаАнвараСадатапомоглаисламскомудвижениюреализоватьсебякакболеенадежныйвыходизсо
здавшейсяситуации.КакотмечаетРичардГрайрДокмеджянвсвоейкниге«Исламиреволюция:фундаментализ
мварабскоммире»:«ДосерединысемидесятыхгодоввотношенииисламистоввполитикеАнвараСадатасущест
вовалотритенденции:
1.ПолучитьподдержкуотгосударственныхисламскихучрежденийвлицеАльАрхарикрупныхмечетейстра
ны.
2.Получитьподдержкуотбратьевмусульмандляпротивостояниянациональномудвижению.
3.Подавитьфундаментальныедвижения,которыеугрожалиобществусвоимиагрессивными,жесткимидействиями[8].
Вначалесемидесятыхгодовисламскоедвижениеработаловегипетскихуниверситетахкак«Религиозныйкомитет»ивсферуегодеятельностивходилиспортивное,социальноеикультурноенаправления.Втакомкл
ючеисламскоедвижениедействовалодосерединысемидесятыхгодов,тоестьдоначалапоявленияираспространениясалафитскихидейсредибратьевмусульман.
ОтношениепрезидентаАнвараСадатасисламистамисильноухудшилосьпослеподписаниямирногодогово
расИзраилемидошлодокритическогосостояния.14октября1981годуАнварСадатбылубит.
ПослеубийстваАнвараСадатаквластипришелвицепрезидентХосниМубарака.Мубаракначалсвоеправлениесширокомасштабныхарестовисламистов.Этобылс
воеобразныйответнаубийствопрезидентаСадата.Ночерезнекотороевремяонвыпустилтехзаключенных,которыенебылинепосредственнопричастн
ыкубийствуАнвараСадата.ХосниМубаракнестремилсякпрямомустолкновениюсбратьямимусульманами,н
оонбылпротивихполитическойдеятельности.Таккакихдеятельность,преждевсего,касаласьсоциальнойстор
оныжизнедеятельностиобщества,то,помнениюХосниМубаракаонипредставлялисобойугрозудляегорежим
а.Братья-мусульманенастойчивопыталисьнайтипутипреодолениязапретанаполитическуюдеятельностьиучаствоваливпарламентскихвыборахвспискахдругихпартийи
лижевкачественезависимыхкандидатов.Навыборах1984годаонивыступиливблокеслиберальнойпартией«Н
овыйВафд»ипровеливнародноесобрание(парламент)8своихкандидатов.Навыборах1987годаонибаллотиро
валисьвсоюзсоппонентамипартии«НовыйВафд»-либеральносоциалистическойпартиейи«Социалистическойпартиейтруда».Врезультатевыборовэтотсоюзполучил56ме
стиз444общееколичествомествпарламенте.Аврезультатевыборов2000годаполучили17мест,в2005году88ме
ствнародномсобрании.«Братьямусульмане»добилисьбольшойпобедынавыборах2011года.Посколькуэтивыборыпроводились25января,по
слеотстраненияХосниМубаракаотруководствастранойврезультатереволюцииисучастиеминостранныхнаб
людателей,меставпарламен-тераспределилисьследующимобразом:
Партия«Свободаисправедливасть»-«Братьямусульмане»-222места–43,7%;
Партия«Аль-Нур»(салафитскаяпартия)-112мест–22%;
Партия«НовыйВафд»-39мест–7,7%;
Партия“Социально-демократическая”-16мест–3,5%.
Вместестем,партия«Братьямусульмане»выдвинуласвоегокандидатанапрезидентскихвыборах.Ихканди
датМухамадМурсиодержалпобеду.
Такимобразом,подводяитогиможносказать,чтовтакихсложныхполитическихусловияхпроизошлостановлениедвижения«Братьямусульмане».Современемвомногихмусульманскихстранах«Братьямусуль
мане»образоваливетви(филиалы)инасегодняшнийденьихнасчитываетсядесятки.Вместестем,такжесущест
вуютидругиепартии,идеикоторыхсхожисположениями«Братьевмусульман»,ноонинесвязаныснимиворган
изационномплане.Речьонихпойдетводнойизследующихстатей.
1СвященныйКоран,шестойсура«Скот»,57-йстих.
2Др.НоманАбдулраззакаль-Самаррай.Введениевневериекорни–
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причины.Маякдляпечати,публикацииираспространения.- Бейрут,второеиздание.-1986.-С.307.
3МишельРичард.Братья-мусульмане.ПереводАбдулСалама.RadwanКаир,Madbouly,Библиотека.1977-С.47.
4БаширНафи.Исламисты.-Аль-Джазирацентрисследований.Арабскиенаучныеиздатели,Inc,Первоеиздание.2010.С.35.
5ХалилАлиХайдер.Политическаясценарийгосударстваисламистскихдвижений.Emirates,Центрисламскихисследований.-1997.-С.7.
6МохаммедАбдуллаАль-Самман.ХасанАль-Банна:человекиидея.Даралитисам.-1978.
7Аль-Банна.Сборникписьемимама.Каир,ИсламскийКаирскийинститутпечатиипубликации.-1979.
8РичардГрайрДокмеджян.Исламиреволюция:фундаментализмварабскоммире.Издательстводомпечати,книгоиз
даниеираспространениегородАл-Аансура.-1989.-С.103.
Түйін
Төрт мақаладан тұратын мақалалар сериясының бірі болып табылатын бұл мақалада саяси исламның феномені
жəне қазіргі заманғы исламдық қозғалыстар, олардың пайда болу себептері жəне даму барысына ықпал еткен
факторлар қарастырылады. Сонымен бірге, осы қозғалыстар кең тараған елдердегі саяси үдеріске қатысуға келісім
беру немесе бас тартуға байланысты олардың арасындағы айырмашылықтарға да көңіл бөлінеді. Мақалада исламдық қозғалыстардың ішінде ең көп тараған жəне өте ықпалды болып табылатын «Мұсылман-ағайындылар» қозғалысы тереңірек қарастырылады. Осыған орай қозғалыстың негізін қалаушы тұлғаның 1928 жылы партия құрылған
кезден бастап, 1949 жылы қаза тапқанға дейінгі іс-əректі де сарапталынады. Осы уақыт аралығында қозғалыс парламент сайлауына қатысу, өз кадидатын президенттікке ұсыну секілді бірқатар маңызды істерді жүзеге асырған
болатын. Сонымен қатар, мақалада қозғалыстың мақсаттары жəне осы мақсаттарға жету барысында жүзеге асырған
шаралар да зерттелінеді. Қозғалыстың Египет Араб Республикасындағы саяси режимдерге қарсы күрес тактикасы
жете қарастырылып, осы елдегі режимдер мен үкімет басындағы партияларға қолдау көрсету немесе қарсы болудың
себептері айқындалынады.
Тірек сөздер: ислам,саяси ислам, қозғалыс, саяси режим, саяси күрес, қоғам
Summary
In this article, one of a series of four articles, the phenomenon of political Islam and the modern Islamic movements, the
reasons of their emergence and factors which accompanied development of these the movement are considered. The attention
to distinction between all these movements from the point of view of acceptance or refusal of participation in political process
in the countries where they are widespread is also paid. In more detail in article the movement "Muslim Brotherhood" - the
most widespread and the most influential among Islamic the movement is considered. The identity of the founder of the
movement, since the party creation moment in 1928 and before its murder in 1949 is also studied. During this period the
movement passed through many important events as participation in parliamentary elections, promotion of the presidential
candidate of the country. At the same time, in article it is discussed the purposes of the movement and measures taken by the
movement for achievement of these purposes. The close attention is paid to tactics used by the movement in fight against the
modes in the Arab Republic of Egypt and also the reasons of opposition or support by the movement of the modes and ruling
parties in this country are considered.
Keywords: Islam, political Islam, movement, political regime, political struggle, society
УДК:130.2:2

ҚАЗАҚСТАНЖАСТАРЫНЫҢДІНИСЕНІММƏДЕНИЕТІЖƏНЕОНЫҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢӨ
ЗЕКТІМƏСЕЛЕЛЕРІ
М.У.Ундасинова–АбайатындағыҚазҰПУніңТарихжəнешетелдікстуденттерменжұмысфакультетінің6М020400Мəдениеттанумамандығының2курсмагистарнты
БұлмақаладаҚазақстанжастарыныңдінисеніммəдениетініңдеңгейіжəнеонықалыптастырудыңжолдарыкөрсетіліп,ө
зектімəселелеріқарастырылды.Жастардыңəртүрлідіниконфессияұйымдарыөкілдерінедегендінисенімікөзқарасыныңқ
алыптасуындағыəсерінетұжырымжасалды.
Кілтсөздер:дін,жастар,дінижүйе,дінисекта,экстремизм,діниидея

«БіздіңатабабаларымызқазіргіҚазақстанныңдархандаласын,өмірдітануменсезінудіңерекшерухынқорғап,бізгемұраге
рліккетабысетті.Олрухеркінсүйгіштікрухы,тарихтыңдүрбелеңкезеңіндедеөзкүшінжоймады.Себебі,ағабуы
нөкілдеріөзбастарынақиынкүнтуғансəттеріндедебұлрухтысақтайбілді»,дегенелбасымызН.Ə.Назарбаевты
ңосыбірданасөздеріалғаүлкенміндеттержүктейді[1;1].Атабабаларымызұрпағынамұраеткенкеңбайтақжерімізбенеліміздіқорғаубізсекілдіжастардыңміндеті.Олүшінж
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астаржауапкершіліктісезінебілуі,руханиəрісауаттыболуықажет.Солкездеғанақоғамжаңарады,əріөркендей
діБылайдейтінімсоңғыуақыттарыадасушылықтанарылаалмайшырмалыпжүргенжастарымыздыңкейбірініңруханидінитəрбиесі,дінисауаттылығыалаңдатады.Жастардыңсауаты
қашандаруханитəрбиеменбілімнентұрады.Алосыекеуіндеұстаптұратынимандылық.Имандегенсөздіңөзіді
нитұрғыданқарастырғандасыпайылықпенқарапайымдылықтың,ізеттілікпенкішіпейілділіксияқтыкөркеммінездіңиесі.Алмұныңөзімəдениет.Себебі,біліммениман–исламөркениетініңнегізі.Мəдениетдінисауаттылықпенұштасыпжатады.Алосыдінисауаттылыққазіргіқоғамдағыжастарды
ңбойынанқаншалықтыкөріністауыпжүрдегеноймазалайды.
Интеллектуалдылыққұндылықтарретіндеəрбірмұсылманныңпарызы–
біліміздеу.Жастардыңдінисауаттылығыныңөзінбілімділікдесекдінгежаңаданбетбұрғанжастарымызданқал
айбайқалады.Біліміздеуарқылыадамəлемдегінəрселердіңжаратылысынаойжүгіртугеолардытаныпбілугеқұштарланды-рады.Оларқылыойөрісі,білімменменғылымғадегенқызығушылықоянып,адамзаттыңкөкжиегікеңіді.Дəстүрлідінімізисламеңб
астыкезекте–
ғылымдықолдаған.Себебі,исламдағылымиманныңеңбектерінəтижесіндешариғатжанданып,исламзаңдылы
қтарысақталған.Діндідұрыстүсінбегендерэкстремизмніңойынынаайналдырыптажүр.Исламдініндеешқанд
айкемшілікжоқ,бармəселебіздіңоныдұрыстүсінбеуімізде.Азғанақыл,зейінсізжүрек,түйсіксізтүсініктіңсалд
арынанжəнеөміріміздіңөзараүйлесімінтереңтүсінеалмауымызда[2;135].Əсіресежастардыңкөпшілігіосықат
арданкөрінудеСондықтандажастардыңболашағынаалаңдаушылықтуатынысөзсіз.
Ғылымнанүмітібаржандарəрбірнəрсеніөзжаратылысмақсатынбайланыстыразерттеуітиіс.Жастардыңру
ханижəнедінисауаттыболуыкезеккүттірмесмəселелердіңбіріболғандықтаносыбағыттыбіразқарастырыпкөргендіжөнкөрдім.Қазіргіқоғамжастардыңдінисауаттылығыныңтөмендəрежедесипатталуыменқатар,атынандазатынандашатасатынсаясимиссионерліксекталарғатолы.Бұндайжолдарға
,керітартпаағымдарғажібермеудіңеңəуелгіжолы–
жастардыңдінисеніммəдениетінжүйеліқалыптастыру.Осыорайдажастардыңдінисауатсыздығыныңсалдар
ытөмендегідей:
Қазақстандағыдəстүрліемесдіниұйымдардыңжəнетоталитарлықсекталардыңкөбеюіменоныңқатарына
жастардыңкөптептартылуыкөпұлттымемлкетіміздіңұлтаралықтатулықпентұрақтылығынақауіптіфактор.
Жəнеұлтаралықрадикализмменшиеленістітудыратынқосымшакүшболыптабылады.Өкінішкеқарай,құқыққ
орғауоргандарыныңақпараттарынасүйенсек,мұндайқылмыстүрлеріеліміздекеңіненетекалуда.Осыжағдайл
аркөрсетіпотырғандай,түрліқағидаларменжəненұсқауларменқосаберілгендіниидея,басқашаайтқанда,«діні
ңдіұстайалсаң–қасиетіңе,ұстайалмасаңқасіретіңе»айналдыратынемшініңөткірпышағыіспеттес.Экстремизмментерроризмидеологтарыдіндіпайдаланып,діниритор
иканыңерекшеəдістерінқолданаотырып,халықтыңбелгілібіртоптарыныңойсанасынаықпалетебіледі.Көпжағдайдаəлеуметтікбелсенділігіменерекшеленетін,идеологиялықықпалғатезт
үсетінқоғамныңерекшетобыжастартеріспиғылдыдінинасихаттыққызметүшіныңғайлынысанағаайналады.Жасерекшел
іктерінеқарайізденгішжəнебілугеқұмарболыпкелетінжастарқылмысəлемінің,соныңішіндешетелдікжəнеха
лықаралықсубъектілердіңтарапынанайлакерлікпенжасалғанидеологиялықтұзаққажиітүсетінболды[3;92].
БүгіндестатистикалықақпараттарғасүйенсекҚазақстандағы14пен29жасаралығындағыжастардыңүлесса
лмағыхалықтыңжалпысанының27,8%ын,яғни4,5миллионнанастамынқұрапотыр.Олардың700мыңнанастамы–
студенттер.Бұлреттеауылдықжерлердегі46%-дыжастарғақарағанда56%дықұрайтынқалажастарыныңсаныкөптеу.Сондықтандінисауатсыздықтанболыпжатқанжағдайлардыңбасы
мдылығықалажастарынанбайқалыпотыр[4;1].
Əлеуметтікжəнеазаматтықтұрғыданесеюшағындажастаркөбінебізүшінжатықпалдыкүштердіңалдында
əлсіздіктанытады.Жастарəділдікпенжақслықүшінкүрестебарлықісəрекетке,соныңішіндешектеншығушылыққадабойұрады.Мəселен,«Хизб-утТахрир»,«ОрталықАзиядағымоджахиттержамағаты»,«ЖундəлХалифат»,«Таблиғижамағат»сындыэкстремистікжəнетеррористікұйымдардыңнегізіылғижастарданқұралғ
аныбіздіалаңдатады[4;1].
2011жылыҚазақстанРеспубликасының«Діниқызметжəнедінибірлестіктертуралы»Заңыөзкүшінеенгенб
олатын,ондаалғашретханафибағытындағыисламныңжəнеправославтықхристиандықтыңхалықмəдениетіні
ңдамуыменруханиөміріндегітарихирөліаталыпөтілген.Дінибірлестіктердіқайтатіркеудіңнəтижесіндеөткен
жылыеліміздегіконфессиялардыңнақтысаныбелгіленді.Сонымен,қайтатіркеуқорытындысыбойыншареспу
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бликамыздақазіргікезде17конфессияөкілдеріненқұралған3088дінибірлестікжұмысістейді,оларқолданыста
ғыЗаңныңталаптарынасəйкесқұқықтықрəсімделуденөтті.3088дінибірлестіктіңбасымкөпшілігінмұсылманд
ықбірлестіктер(2229)құрайды,бұл–халқымыздыңтарихидамуыменбайланыстызаңдықұбылыс.Республикамызда3226ғибадатүйіжұмысістейді,олардың7
0%-ы(2269)–
мешіттер[5;2].Еліміздеəртүрлідіндерменконфессияөкілдерініңбейбітқатарөмірсүруіжəнеөзаратиімдіісəрекететуіүшінқолайлыжағдайларжасалған.Мұсылмандар,христиандаржəнебасқадінисенімөкілдерібіздіңкөпконфессиялыжəнекөпұлттыортақүйіміздеқоянқолтықараласаөмірсүріпжатыр.Қазақстандағыконфессияаралыққатынастарəлемдегікөптегенелдерүшінүлг
іболыпотыр.Дейтұрғанмен,дінменбайланыстыныңбəрібірдейоңсипатқаиеболабермейді.Сондықтанбіздінн
іңжағымдыжақтарынайтыпқанақоймай,əрбіржағдайменүдеріскеəділкөзбен,шыншылдықпенқарап,тиістібағасынберуімізкерек.Бұныайтыпотырғандағымəселе,қазіргіқоғамымыздабарлықжастард
ыңдінисауаттылығы,дінисеніммəдениетібірдейдепайтаалмаймыз.Өйткені,жастардыңөзгеағымдарғакетіпқ
алуқаупібасым.Бұғанекінегізгісебептіатапайтсақболады.Біріншіден,дінисауаттылықтыңөтетөменболуы.Екіншіден,əлеуметтікжағдайы.Материалдықжағынандұрысқамтылмағанкедей,ме
млекеттенүмітүзгенотбасылардыматериалдықжағынанқамтамасызетеміздепқызықтыруарқылыөздерініңқ
атарынақосыпжатқандығынайтуғаболады.Əринеелдегібарлықадамдыматериалдықтұрғыдантолыққамтамасызетумүмкінемес.Бірақелдідінисауаттылықпенқамтамасызетуімізгеболады.
Жастарымыздыңдінисауатынашуқазіргібіздіңеліміздіңөзектімəселелердіңбіріболыпотыр.Ал,кейбіржастар
ымыздəстүрліемесағымдардыңарасындаадасыпжүрсе,елдіңболашағынеболмақ?!Сондықтанбұлолқылықт
ыңалдыналуүшінтекқанабілімдіпайдалануарқылыжеңіскежетеаламыз.Осытұрғыданмемлекеттарапынанж
ұмыстаржасалыпжатқандығынайтакетугеболады.Бұлсалададакемшіліктераземес.Біліктімамандардыңжеті
спеуінебайланыстыбұлпəндітарихшыларберіпжүр.Көшжүрекелетүзеледідейдіғой,болашақтабұлсалағаөзм
амандарыкеледідегенүміттемін.Тек9-сыныптааптасынабірақретөтетіндінтанусабағыбарлықжастарымыздыңдінисауаттылығынкөтередідепсеніпқалмауымызқажет.Б
ұданбасқадаіс-шаралардыұйымдастырғанымызжөн.Адастырушыағымдарымыздыңқатарындажүргенжастарымыздыңбасымбөлігістуденттер.Сондықтанмектеппенқосажоғарғыоқуорынд
арында«Дінтану»сабағын«Психология»,«Философия»секілдіжалпыпəнретіндеенгізгендұрыс.Еліміздегіст
уденттеріміздіңдінисауатынашумақсатында,қандайағымдармемлекетімізгезиянынтигізіпжатыр,неніңдұр
ыс,неніңбұрысекенінанықтайтын,ақпенқараныажыратаалатындайбілімменқамтамасызетуімізқажет.Сонда
ғанабұлмəселеніңшешімінтабаредік.Қазіргізамандаақпараттықтехнологиялардықолданып,осымəселегеба
йланыстығылыми-танымдықбағдарламаларжасау,телеарналарданелдегіболыпжатқандінимəселелердіңсебептерінашыпкөрсетіп,қамтамасызетеалсақ,бұлжүйедеөз
жемісінберерісөзсіз.
Барлықтарихикезеңдердежастарқоғамныңеңұтқыр,оқуғажаңалықенгізугежəнереформаларғабейімбөліг
іретіндесипатталғанынбəрімізбілеміз.Қазіргітаңдатекбілімді,ой-санасытерең,ақылойыдамығанжəнекəсібидайындалғанжастарғанасапалық,серпіндіжəнеинновациялықдамудыңмаңыздыша
ртыменкепіліболатынын,еліміздіңболашағынқамтамасызетеалатынынешкімгедəлелдепжатудыңқажетіжо
қ.
ҚазақхалқыныңұлыойшылыАбайҚұнанбаевосыданекіғасырбұрыналдыналаескерткендей:«Текаятжəнехадисқанаталассызқабылданып,қалғаныниманиақылменұғынып,ақиқатына
луымызқажет»дегенболатын.Дүниетанымныңнегізіадамныңақиқатқадегенкөзқарасыбалалық,жасөспірімдікжəнежастық
шағындақалыптасады.Қазақжастарыүшінағабуынөкілдері–
аталарымызбенəжелеріміздің,əкелерімізбенаналарымыздыңғибраттысөздері,мінезқұлқыменданалығытəрбиелікжағынанүлкенəсереткен.Сондықтанотбасылықтəрбиеинститутыныңдамңыз
ызор.Яғни,отбасындадабалатəрбиесі-неұқыптылықпенқарағанжөн[6;1].
Біздіңжастар–
алғыр,барлықзаманауитехнологиялыққұралдардымеңгеруде,кезкелгенбасқаелдіңжастарымензияткерлікде
ңгейіжағынантерезелерітең.Біздіңжастарымызғабиікруханитұлғаболутұрақтытүрдемашықтанудыталапете
ді.Жаппайтехнологияланужəнеғаламторғажылдамқосылумүмкіндігіжасалғанғасырда,кеңақпараттықмүмк
індіктержағдайындажастарғакейдедінинемесебасқақажеттіидеяныдұрыстаңдауқиынғасоғады.Сондықтант
еориялықережелерден,жалықтырыпжіберетінфилософиялықнемесеортағасырлыққатартатынкерітартпаұғ
ымдардангөріжастарайтулытұлғалардыңнақтытəжірибесіненсабақалаотырып,имандылықтыңшынайымəн
інтанып-түсінуіқажет.
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Соныменқатар,жастардыңсанасынадіниқайраткерлерденбасқаадамдардаруханибайболаалатынынсіңірукерек.Еліміздеүлгіөнегеалуғалайықтықаншамаиманжүздіғалымдар,дəрігерлер,ұстаздар,өнерқайраткерлері,əскериқызметкер
лер,саясаткерлербар.Олардықұрметтейжəнеоларғаеліктейотырып,жастарымызкөптегенөмірліксауалдары
нажауаптапқанболареді.
Кезкелгендін,соныңішіндеисламдаадамныңбілімалуынашектеуқоймайды.Қазіргізамандасауатыбарада
мешқашанкөшсоңындақалмайды.СондықтанжастарАллатағалабергенжастықшақпеналтынуақыттыдұрыс
бағалап,білімалуға,кəсіптіңбелгілібірсаласынигеругебарыншакүшжұмсауықажет.Дінитұрғыданалғандаəр
кімніңөзхалқыныңдəстүрлерінбіліп,сақтап,құрметтегеніабзал.Біздіңқазақикөшпендімəдениетімізбасқамəд
ениеттерденкөпқырлылығыменжəнебіртұтастығыменерекше-ленеді.Бұлдегеніміз,біздіңатабабаларымыздыңдінмəселелеріндеаққараныарнайысалағанемесеөмірдіңміндеттібөлігінеайналдырмағанынаңғартады.
ЕлбасымызН.Ə.Назарбаевөзінің«Қазақстан2050»Стратегиясы:«Қалыптасқанмемлекеттіңжаңасаясибағыты»аттыҚазақстанхалқынаЖолдауында:«Дін
мəселелеріндеойластырылғанқадамғаөтемұқияттылыққажет.Бізұят,толеранттылықжəнетөзімділікеркіндіг
іпринциптерінқастертұтуымызке-рек»,депатапкөрсетті.ӨйткеніжалпыұлттықойлаудыңпарадигмасынажəнеҚазақстанныңтиімдімемлекеттікдамуыныңұйымдастырушыкүшінеайналғанбұлалғышарттареліміздің,еңбексүйгішҚазақстанхалқ
ыныңболашағыжарқынболатынынасенімұялатады[6;1].
1ZonaKZ.net.
2Өсеров Н.,ЕстаевЖ.Исламжəнеқазақтардыңəдет-ғұрыптары.– Алматы,1992ж.- 135б.
3НуртазинаН.Д.Қазақмəдениетіжəнеислам.– Алматы,2002ж.- 92б.
4Antisekta_zko@mail.ru.
5ОрынбековМ.С.Қазақсенімдерініңбастаулары.– Алматы,2002ж.- 103б.
6Muftyat.kzсайттары.
Резюме
В статье рассматривается вопросы культурно религиозной веры молодежи Казахстана и его проблемные стороны. Делается вывод о роли влияния религиозный убеждений молодежи на формирование отношения к представителям различных религиозных конфессий.
Ключевые слова: религия, молодежь, религиозные процессы, религиозная секта, экстремизм, религиозная идея
Summary
The artiсlе is about the level the Kazakh teenager’s religious culture. Main problems of religious culture and ways of
developing. The conclusion about the role оf religious beliefs influence young people in relation to the formatiоn of different
religious denominations.
Keywords: religion, youth, religious processes, religious sect, extremism, religious idea
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ҚЫТАЙДАҒЫҚАЗАҚДИАСПОРАСЫ:
ҚОНЫСТАНУЖАЙЫМЕНТАРИХИ,МƏДЕНИӨМІРІ
ТұрсынбекКешубай–АбайатындағыҚазҰПУніңТарихжəнешетелдікстуденттерменжұмысфакультетінің«Мəдениеттану»мамандығының2курсмагистранты
БұлмақаладаҚытайдағықазақдиаспораларыныңтарихи,мəдениөміріқарастырылады.Шеттегіқандастарымыздыңмəдениетінжанжақтызерттеужалпыұлттықмəдениетіміздіңқаймағынқалыңдататынысөзсіз.МақаладаҚытайдағықазақтардыжақыныр
ақтануғаықпалететінфакторларзерттелген.
Кілтсөздер:қоныстану,тарих,мəдениөмір,диаспора,наным-сенім,шекара

Бүгінгітаңдажершарыбетіндегіқазақұлтыныңжалпысаныонбесмиллионнанасады.ОнбірмиллионғажуыққандастарымызəлеуметтікэтникалықорганизмретіндеҚазақстанРеспубликасына,бесмиллионқаз
ақдиаспораболыпəлемніңқырықтанастамелінебытырайқоныстепкен.
Қазақдиаспорасымолшоғырланғанмемлекеттердіңбірі–
ҚытайХалықРеспубликасы.Ондағықандастарымыздыңсаны,2005жылғысанақбойынша1миллион414мың[
1].
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Шынжаң–
қытайтіліненаударғанда«жаңаөлке»дегенмағынаныбілдіреді.1884жылықұрылған.ОрталығыҮрімжіқаласы
.Қытайдағықазақдиаспорасынегізіненосыөңірге,нақтыайтқанда,ІлеҚазақавтономиялыоблысынақарастыау
данқалаларға,Алтайаймағына,Тарбағатайаймағына,МорижəнеБаркөлқазақавтономиялыаудандарынабіршама
жиіқоныстанған.Бұларданқалса,БураталаМоңғолавтономиялыоблысыменСанжыДұңғанавтономиялыобл
ысыныңбарлықаудандарына,Құмылаймағына,Үрімжі,Күйтүн,Қарамай,Шыхызықалаларына,қысқасы,бүкілсолтүстікжəнешығысШынжаңғакеңінента
ралыпқоныстанған.Шынжаңнансырт,ГансуөлкесініңАқсайҚазақавтономиялыауданында,Тибетавтономия
лыобылысыныңАлтыншоқыөңірінде,соныменқатарҚытайдыңастанасыБейжіңге,Шаңхайқаласынадаіргет
епкен.
ШынжаңөлкеболыпқұрылғантұстаАлтайерекшеаймақболыпорталыққа,яғни,Бейжіңғатөтебағынды.Ал,
Тарбағатай,Ілеқазақтарысаяси,экономика,мəдениетсындытүрліқоғамдықістердеөлкелікүкіметтіңбасқаруы
ндаболды.1919жылданбастапАлтайаймағыШынжаңөлкесініңбасқаруынакірді[2].
ҚытайХалықРеспубликасы1949жылы1қазанкүніегемендігінжарияеткен.Мемлекеттəуелсіздікалғаннан
кейінелбасыМауЗыдұңдиаспораларіргетепкенөңірлердіңэкономикалық,мəденидамуқарқынынарттырумақсатында«ұлттықтерриториялыавтономия»жүйесініскеқосады.Соныңнəтижесінде,1954
жылыІлеҚазақАвтономиялыоблысықұрылған.ШынжаңныңшығысыментерістігіМонғолия,батысыРесей,Қ
азақстан,Қырғызстанменшекараласады.Шынжаңжартылайсулы,жартылайшөлейтболыпкеледі.ОндағыТия
ньШань,Алтай,Тарбағатайтауларыбұлөлкеніңғанаемес,бүкілҚытайелініңмақтанышы.Іле,Ертіс,Үліңгірөзенд
ері,Бурылтоғай(Ұлыүңгір),Қанас,Сайрам,Көктоғайкөлдеріқысы-жазыбасынанқармұзкетпейтіносытауларданбастауалады.АлтайаймағындағыҚанаскөлі,ІлеөңіріндегіНаратжайлауыҚытайдағыайтулысаяхаторындарыныңбірі.Осыөңірлердіңтамашатабиғаты,көркемкөрінісісаяхатшылардыөзінееріксізбаурайды.ҚазіргітаңдаШынжаңдағытуризмніңдамуыосыөлкеніңəлеуетінарттырыпқанақалмастан,Қытайэкономикасыныңкүшеюінедеайтарлықтайүлесқосуда.
Шынжаңныңтұрмыс-тіршілігі,салтдəстүрі,мəдениетіҚытайдыңөзгеөңірлерінеұқсамайды.Бұлөлкедебұғандейіншаман,будда,христиан,ислам,
маникей,даоизм,тағылымшылдықдіндерініңбарлы-ғыдакеңтараған.
Шынжаңдаөмірсүріпжатқан13ұлтөкілдерініңішіндеөзбек,қазақ,қырғыз,тəжік,татар,дұңған,ұйғырұлтта
рыдəстүрліисламдінініңсүннитбағыты,Ханафимəзһабынұстанады.Жəнедеосыөлкедегітұрғындардыңкөпш
ілігіисламдінінұстанатынұлтөкілдеріненболыпкеледі.Шынжаңдағымонғолдарментибеттерламадінініңтағ
ылымдарынасенедіде,сібе,манжур,дағұрұлттарышамандінінесиынады.Қытайларменкорейлердіңбірсыпыр
асыбуддадініне,алорыстарправославилікдінінұстанады.Шынжаңдағыəрұлтхалқыныңтүрлідін,айырымұлт
өкілдеріненболыпкелуінебайланыстыəдет-ғұрып-тарыдабір-біріненөзгешеленіптұрады.
Шынжаңдағыұлттардыңтілжүйесідеəртүрлі.Қазақтілі–
төркініжағынанАлтайтілдеріжүйесіндегітүркітілдеріжанұясыныңқыпшақтілітобына,сөзқұрылысыжағына
нжалғамалытілжүйесінежатады.Бұлкөпшілікғалымдаржағынантұрақтандырылғанқорытынды[3].
Қытайеліндетұрыпжатқанқандастарымыздыңмəдениетітуралысөзбастамасбұрын,олардыңтарихынақы
сқашашолужасапөткенжөнсияқты.Себебі,мəдениеттіқалыптастыратынтарих,мəденимұрағаттардыжоятын
тарихиуақиғаларемеспе!..
ҚазақстандағытұрғындарарасындаҚытайеліндетұрыпжатқанқандастарымызтуралыкөзқарасəртүрлі.«О
ларкезіндеОтанынтастапқашыпкеткендер...»,«ХХ-ғасырдыңбасындағыашаршылықжылдарындаатабабаларымыздыңбайлығынтонапкеткендер...»дейтінжаңсақпікірлердеайтылыпқалыпжатады.Шынмəнінде
,ондағықазақтардыңкөпсандысы,əсіресе,АлтайменІле,Тарбағатайөңірлеріндегіқазақтардыңбасымбөлігіба
йырғыатақоныстарындаотырғандығынтүрлізерттеулернəтижесікөрсетіпотыр.Тарбағатай–
монғолтіліненаударғанда«суырлымекен»дегенмағынаныбілді-редіекен.
ҚытайжазбаларыныңдерегіненегізделгендеАлтай,Ілеөңірлерізаманымызданбұрынғы56ғасырларшамасындасақтардыңмекеніболған[4].КейінгітүркізаманындадаүшаймақдəлбүгінгідейалыпҚыт
айимпериясыныңиелігіндеболмаған.Алтай–түркілертутігіп,тұғырғамінгенкиелімекен.
«Түрік»дегенсөз(тарихта542жылданберібелгілі)«күшті»,«ержүрек»,«айбынды»дегенмағнаныбілдіреді.
552жылыАлтайдаКөктүріктермемлекетіқұрылды...1500жылдықықылымзаманнанберіталайхалықтартарих
сахнасынанжоғалыпкетседе,түріктуыжығылғанжоқ[5].Л.Н.Гумилевтің«АлтайЕвразиядаласыныңафинасы
»,М.Аджидің«БіздіңОтанымызҰлыДала...алтынбесігіміз–Алтай»деуідетегінемес.
Алтайкөктүрікқағанаттарыөмірсүргенжер.ОртаАзиянымекенеткентүркітілдестайпалар:ғұн,сақ,үйсін,қа
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ңлы,қарлұқ,алан,дулат,түркеш,керей,найман,уақ,арғын,қыпшақ,жалайыр,алшын,қоңырат,т.б.Бұлар–
қазақұлтыныңнегізінқалағанру-тайпалар.Қазақұлты–осырутайпалардыңсанғасырларбойытарихидамументүрлікешірмелердібастанөткеруіненбіртебіртеқалыптасқан.МұхаммедХайдарқазақхандығыныңқұрылғануақытынхижираның870жылы(14651466жж.)дейді[6].Алайда,бұл–
бұғандейінқазақұлтыболмағандегенсөземес.Үстіміздегіжылы«қазақхандығының550жылдығы»аталыпөте
дідегендіестігенкейбірадамдар«қазақхалқыныңтарихытымберідеекенау»депжүр.Қазақхандығыныңтарихыдегенсөзқазақұлысыныңтарихыдегендібілдірмейді.
ХІІІғасырдыңбаскезіндеұлыдаланыбилегенТемучинАлтайдыңтұрғылықтытайпаларынөзқонысынанбір
мезетжераударыпжібергенекен.Шыңғысхан«Тышқанжылы(көктышқанжылы,яғни,1204жылы)жаздыңоналтыншықып-қызылболыптолғанкүні...»наймандарғақарсыжорыққааттанды.Нахугунтаулыөңірінденаймандарқаттыжеңіліскетапболып,Таянханқолғатүсті.ОныңбаласыКүшілікбас
қажақтаболғандықтанаманқұтылдыда...əкесініңінісіБұйрықханныңиелігіндегіөңір–
Алтайтауыныңкүнгейбеті,Ертісөзенініңаңғарынақашыпкелгенеді[3]
ҚазірдеАлтай,Тарбағатай,Ілеөңірлеріндеұлыжүздіңалбан,суанрулары,ортажүздіңонекіАбақкерей,тоғы
зтаңбалынайман,найманішіндетөртатақызайрулары,азсандыуақруларымекенетеді.Шыңғысхандəуіріндем
емлекетдеңгейінедейінкүшейген«меркіт»тайпасыбүгінгітаңдаАбақкерейдіңонекіруыныңбіріболыпсақталғ
ан.
Шыңғысхандəуіріндеқазақтайпаларыныңішіндееңалдыменауғанел–
наймандарболған.ОлардыңбірбөлегіАлакөл,Балқаш,Жетісу,Есіл,СырдариябойынажəнеҰлытауалқаптары
надейінауғаныжөніндежазылғандеректераземес.Олкезденаймандардыңжансаны800мыңдайболған.Жалпы
қазақруларысияқтынаймандардаөзатамекендеріненнешеретауыпкетіп,қайтаоралған...шығысқақарайқоныс
аударғаннаймандардыңбірбөлегініңҚабанбайбатыртұсындағанаөзмекендерінеқайтаоралғанытуралыдерек
тербаршылық[7].
Темучинсалғантемірноқтағашыдамағантүркітектітайпаларқырғиданқашқанторғайдайболыптөңіректің
төртбұрышынабассауғалапкеткенірас.Олтұстатекнаймантайпаларығанаемес,АлтайдымекенеткенАбақкер
ейелініңдеесеңгірепқалғаныайдананық.Сөзімізгеғылымидəлелретіндемынабірдеректідекелтірекетудіжөнк
өрдік.
1770жылықазақтардыңортажүзіндегіАбақкерейдіңкөпсандысы,найманруыныңбірбөліміайырымайырымҚотырақбатыр,Шуашбатыр,Тайлақбатыр,Қуандықбатыр,Байқанбатыр,Естағанбатырдыңбастауын
да,ҚалбатауыменЗайсанкөлімаңынанЕртісөзеніненөтіп,Алтайтауыныңбатысбөлегінекөшіпкелді.Кейінбір
тебіртешығысқақарайжылжикөшіп,қазіргібүкілАлтайаймағынақоныстанды.Бұлқазақтыңкерейруыменнайма
нруыныңТемучин(Шыңғысхан)дəуіріндеАлтайданауғаннанкейінатамекенінеқайтаоралуыеді[4].
Алтай,Тарбағатай,Ілеөңірлеріндемекенеткенқазақхалықыныңсанмəртеауғанытуралымəліметтерөтекөп
.Себебі,əртүрлі.Табиғатытамаша,табиғибайлығымолкеңбайтаққазақдаласықайзамандадасыртелдіңкөзінқызартпайтұрмайды.Қызығыпқанақоймай,тарпабассалыпт
амашажердітартыпалмақтаболады.Осындайниеттерментосынжасалғаншабуылдарданқазақжұртыталаймə
ртеқансыраптақалған.Олардыңкейбірітарихбеттерінетайғатаңбабасқандайанықжазылсада,көбікөмескікүйі
ндеқалыпотырған.Соныңбірі–1723жылыболғанжоңғаршапқыншылығы.Нəтижесі–қазақхалықыныңмалмүлкінтастап,басыауғанжаққа«ақтабаншұбырынды»болыпауыпкетуі.
Қандастарымыздыңжерінтастапжиіаууынатағыбірсебеп–
табиғатапаттары.Ауарайынасүйеніпмалбаққанқазақжұртыжұттыңбелгісібайқалсаболды,жосыпкөшежөне
летінізаңдылық.Еркіндіктісүйетінелдіңкөшудіқиыншылықдепесептемейтінідеақиқат.Алайда,туғанжерінт
үпқазығысанайтынжұртжағдайоңалғанбойдаөзмекендерінеқайтаоралыпотырған.
Тарихидеректерде1905жылдарыАлтайөңіріиенқалуғашаққалады.Олондағыхалықтыңөзтуғанжерлерінс
үймегендігіненемес.Қарақазан,қарабаланыңқамыүшіналдынасалыпайдапжүргеназынаулақмалдарынаманалыпқалуүшінеді.Күнкөрісікөгендегімалынатəуелдіқазақүшінбасыаманқалуыүшінма
лыкүйліболуыкерекқой.Халқымыздың«малашуы–жанашуы»деуідесодан.
ШынжаңөңіріндеХХғасырдыңбаскезіндебасталғансаяситұрақсыздыққазақтыңатқамінеразаматтарынтұтқындаудан,өлімжазасынаүкіметуденкөзаштырмаған.Қарапайымқазақжұртыежелденқойүстінебо
зторғайжұмыртқалағанбейбіткүндісүйеді.Қорада,немесе,өрістежатқанқойғақасқыршауыптыдегендіқұлағымызжиішалады.Үйреншіктіжағдай.Табиғатзаңынадасайқұбылыс.Ал,иендаладабосыпжүр
генбіртопбөрігеқойшауыптыдегендіестімегенекенбіз.Қаншақисынынкелтірейіндесеңіздешындыққаешжа
наспайдығой...Қытайбилігіайранынұрттап,қойынқұрттапжайлауындажайынжатқанқарапайымқазақжұрты
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нбиліккеқарсыоқатуғамəжбүрлейді.«Қорқақтықуаберсебатырболады»дегентəмсілосытұсқатуракеледі.
БилікбасынакелгенМадарыңесімдіұлық1920жылыелдіңкөшбасшысыныңбіріҚылаңныңбасыналып,Алт
айқаласыныңДөңбазарынаіліп,1928жылыАлтайаймағыныңуəлиі(əкімі)болыптағайындалғанУиЖингоКөктоғайдағыЗуқақажыныөлтіртіп,басынАлтайқаласындағықаракөпіргеіліпқойыпжұртқасес
көрсетеді.БұлуақиғаларАлтайаймағындағықарапайымқазақжұртынқаттытіксіндіріп,қасқыркөргенқойдай
ынүрейлендіреді.БұлқорлыққатөзеалмағанОспанСілəмұлыегінші,малшыдихандарарасынансарбазжинап,б
иліккеқарсыкүшбіріктіреді.Қолдарынақаруалып,жергіліктібиліккеқарсытұрады.Əкесініңаяныштыөліміне
нсоңЗуқақажыныңұлыСұлтаншəріпКөктоғайданкөшіпкетеді.ОсыкөшАлтайданауғанелдіңалғашқысыемес
еді.Деседе,биліктіңбұлсойқанытоластаудыңорнынаартартынанжаңғырып,жаңаланыпжалғасынтауыпотырады.Үркінқорқыннанзəттеболғанхалықатыныңеріналып,шешініпұйықтауданқалады.
Бұлаздайын,1933жылы12сəуірдеЖынШуріндітағынантайдырып,ШынжаңөлкесініңəкімшілікқұқынШыңСысайөзқолынаал
ады.Олкөпөтпейөзібилікжүргізіпотырғанбарлықөңіргесақшыорнынқұрып,қарапайымбұқаранықаталзаңар
қылыбасқарудыкүшейтеді.Ендігіжердеқазақтарбірауданнанкелесіауданғабаруүшінсақшымекемесіненарн
айырұқсатқағазалыпжүруінетуракеледі.Бұлдажергіліктіхалықтыңыза-кегінтудырады.
БүгінгітаңдаəлемелдеріндетұрыпжатқанқазақтардыңкөбібіркездеріАлтайөңіріненауғанелдіңұрпақтары
десекартықайтқанболмаспыз.ХХғасырдың20-30жылдарыболғанүркінқорқындаауғанелТибетарқылыПəкістан,Үндістанғаөтіп,Түркияғакетеді.СолардыңұрпағықазірЕуропаның
көптегенелдерінетарапкеткен.
КашмирдетұратыназқазақтарҚытайғақайтаоралудыталапетті.ОларҚХРныңбекітуіменШынжаңғакөшіп,Баркөлсахарасынакеліпқоныстанды.Түркияүкіметініңбекітуімен,БҰҰныңатынанҮндістан,Пəкістан,АуғаныстансияқтыелдердеқоныстаныпқалғанүшмыңнанартыққазақТүркия
ғакөшіпбарып,негізіненСтамбул,Измир,Анкара,Ескишехр,Кайсерқалаларыменауылдарынақоныстанды[4]
.
Əрине,Шынжаңөңіріндегіқазақдиаспорасыкөптігінен,еріккенінендүниеніңтүкпіртүкпірінетарапкеткенжоқ.Тағдырдыңталабы,тарихтыңтартуысолайболды.
1955жылыжаздаКеңесодағыныңАлтайаймағындағыконсулыжабылады.ҚытайменКеңесодағы«Шынжа
ңдағыКеңесодағымұһажырларыныңелінеқайтуқұжаттарарынжеңілдетукелісімшартын»жасасқаннанкейін,ШынжаңөңіріндетұрыпжатқанКеңесодағыныңмұһажырларыныңелігнеқайтум
үмкіндігітуады.Осыорайда,Іле,Тарбағатай,АлтайөңіріненекіжүзмыңнанастамадамҚазақстанғақайтады.Бұ
лмүмкіндік1959-1962жылдарыболғанекен.
Осыарада,ҚытайдағынеқылғанКеңесодағыныңмұһажырларыменазаматтырыдегенсұрақтуындауымүмкін.ШынжаңдағыКеңесодағыныңмұһажырларыəртүрліжолменбарған.ОлардыңішіндеКеңесодағын
ыңконсулқызметкерлері,əскерлері,кенжұмысшылары,саудагерлердебар.Көпшілдігіқарапайымхалықбұқарасы.ОларпатшалықРесейдіңқазақұлтынажүргізгенотарлаусаясатынақарсыболғанқандастар
ымыз.Биліккенаразытопшекараасып,бассауғалауғамəжбүрболды...
Əйгілі«Қылмыс»романыныңавторы,жазушы–ҚажықұмарШабданұлыөзшығармасындаотбасыныңҚазақстаннанШынжаңғақонысаударужайынтергеушісіне«Құдіреттітергеушім,өтірікқоссамтастөбемне
нұрыңыз!»,-дейотырыпбылайбаяндапбереді.
«Үйдебар-жоғыбірпұттайтарығанақалғанекен...Түсаумайақақталыпболды.Шешемақталғантарыныңбірбөлігіншекерқосыпжармаладыда,жылапотырыпбірдорбағаса
лды...Күнбатакəріəжемізүнсізегіліпорнынантұрды,бəріміздіңбетімізденсүйді...Əкемтаяқұстап,буыншағын
арқасынасалдыда,бауырымдыжетелепалдыменшығыпкетті.
Əжемтерісқараптөсегіндежатыр:өнебойыменсолқыл-дап,үнсізжылапжатыр.
–Қош,əжетайым!..Кешірегөр!..Өлершағыңыздақасыңыздаболуқолымызданкелмеді.Бақылбол,əже!депшешемдеүнсалажылады»[8].
Ойлапкөріңізші,шыныменде,кейадамдаройлағандайКеңесодағыныңбайлығынбұлап,шетелгеқашыпбар
ажатқанотбасыосындайкүйдеқоштасармаеді?!Баржоғыбірпұттары.Оныңжартысынжолжүругеденсаулығыжарамайиенүйдежалғызқалыпбаражатқанəжелері
ніңбасынажастапкетеді.Қарабасынақатертөнбесеөзанасынкімтірідейжұртқатастапкетугеқиярдейсіз.Шарас
ыздықтыңбұданартықшегідежоқшығар!Біркүнаялдаса«Айдалу»,«жераударылу»,«Сібір»үкімдерініңбіріот
ағасы-ныңмойынынаілінбек.Оданқұтылудыңжалғызжолы–өзбетіменжераударып,елденкету.
ОсыдеректерденсоңҚытайдағыүшаймақатамзаманнанберіҚазақстаннандербесболыпкелгенбедегенойт
уындауығажапемес.Жоқ.Мүлдемолайемес.
96

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Əлеуметтік жəне саяси ғылымдар» сериясы, №2(49) 2015 ж.

XVIIIғасырдыңсоңындаЧиңпатшалығыəлсірейбастады.ОсытұстапатшалықРесейортаАзияғашапқынш
ылықжасап,қазақдаласынжəнеБалқашкөлініңшығысыменоңтүстігіндегіұланқайырөңірдіиелепалды.Осыдансоң,яғни,1864жылыпатшалықРесейЧиңөкіметіне«Қытай-РесейБейжіңшарты»жəне«ҚытайРесейбатыссолтүстікшекараныөлшепайырутоқтамы»сияқтытеңсізшарттарғамəжбүртүрдеқолқойдырып,қа
зақдаласынбөліскесалды.Əріосытоқтамныңбесіншітармағында«адамдартұрғанжеріменбіргесолмемлекетк
еқарайды»дегенбелгілемешығарды[7].Міне,осыкелісім-шарт,тоқтамтұсындақазақтыңкеңбайтақтерриториясыда,кеңпейілқонақжайхалқыдасиырдыңбүйрегін-дейбөлініп,бөлшектеніпқалады...
Анығы,қазақхалқықайелде,мейлі,қайжердежүрседежүрегі,пейілі,салт-дəстүрібір.Əлемніңкезкелгенеліненқазақкөрсеңізқонақжай,кеңпейіл,ержүрек,адалдейберіңіз.Қателеспейсіз!
1 Тəтімов М.Еларалық«Алтынбесік»журналы.№2сан.- Алматы-2011жыл. 18.
2Аударған:ШаймарданұлыЕсбол.«Қазақтыңсалтдəстүріжəнемəдениеті1».Шынжаң«Шинхуа»баспасы.Үрімжі-2011жыл. 11.
3МырзаханұлыЖ.Қазақмəдениетініңайдыны.- Үрімжі:Шынжаң«Жастар-өрендер»баспасы.2006.33, 16.
4Шəкенұлы Ж.Қытайдағықазақтар.Дүниежүзіқазақтарыныңқауымдастығы– Алматы:«Атажұрт»баспасы.2007жыл.5,201-202,228.
5АхметТоқтабай.Түркіхалықтарыныңэтномəдениеті.– Алматы:«Толағай» баспасы. -2006жыл. 3.
6Таймағамбетов
Ж.Қ.,Байпақов
К.М....Қазақстантарихыкөнезаманнанбізгедейін(Очерк).–
Алматы:«ДƏУІР»баспасы,1994жыл.155.
7СəмитұлыЖ.Қытайдағықазақтар.Дүниежүзіқазақтарыныңқауымдастығы– Алматы:«Атажұрт»баспасы.2000жыл.20, 19.
8ШабданұлыҚ.Қылмыс.Дүниежүзіқазақтарыныңқауымдастығы- Алматы:«Атажұрт»баспасы 2009.91.
Резюме
В этой статье рассматривают историческую, культурную жизнь казахской диаспоры Китае. Разностороннее
изучение культуры соотечественников вносит огромный вклад в общую национальную культуру. В статье изучены
факторы, позволяющие поближе познакомиться с казахами в Китае.
Ключевые слова: поселение, история, культурная жизнь, диаспора, суеверие, граница. факторы, которые
делают, исследовались
Summary
In this article examine historical, cultural life of the Kazakh diaspore China. The scalene study of culture of compatriots
brings in an enormous contribution to the general national culture. Factors allowing closer to become acquainted with
Kazakhs in China are studied in the article.
Keywords:settlement, history, cultural life, diaspore, superstition, border. factors that do were investigated
УДК:340.12

ЗАҢПСИХОЛОГИЯСЫНДАҒЫЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢҚҰҚЫҚТЫҚСАНАСЫЖƏНЕОНЫҢ
ТЕОРИЯЛЫҚМƏСЕЛЕЛЕРІ
М.О.Жұмағұлов – АбайатындағыҚазҰПУ-нің2-курсмагистранты
БұлмақаладаавторҚазақстанРеспубликасындағыжасөспірімұрпақтыңқұқықтықсанасыныңқалыптасуерекшелікте
рінжəнеоныңтеориялықмəселелерінтілгетиекетекеле,қоғамдағыосыбір«əлеуметтіктопқа»қоғамтарапынанжəнемемле
кеттарапынанмұқияткөңілаударукеректігінқарастырады,соныменқатараталғанмəселедешетелтəжірбиесінқалайұтымд
ықолданукеректігінталқылайды.Қоғамдамуындағысабақтастықтыңнегізгібетбейнесіболыптабылытынжасөспірімдержəнеолардыңбүгінгіқұқықтықдамуүлгісі,өркениеттіелдердегібозбалатəрбиесі
ндегіұтымдыкөрсеткіштердіоңтайлыенгізебілукеректігінқарастырғанғалымдардыңойпікірлерінтаразығасалыпкеңіненталқылайды.Қоғамдақұқықтықмəдениетпеналғашқытанысубалалықшақтабасталады
:олертегілердегізаңдықкөзқарастардан,балалықрөлдікойындардағықұқықфункцияларжəнеолардыңқызметкерлерітур
алытүсінікалады;соныменқатарақпаратқұралдарынан,ересекадамдарменəңгімелесуденжəнеқұқықтыққұндылықтарту
ралыбілімдержинақталғанкітаптардыоқуданпайдаболады.Балалықшақтапайдаболғанжекедаралыққұқықтықəлемкелб
етіжасөскенсайынжалпыланадыжəнетұрақталады.
Кілтсөздер:құқық,құқықтықсана,жасөспірім,заңдылық,норма,девианттылық,бозбалақұндылығы,əлеуметтікқөзқарас,құқықтықмəдениет,мінез-құлық,қоғамдықсана

Заңпсихологиясыныңаясындақұқықтықсананытанымпроцессініңқорытындысы,шешіміретінде(көпшіл
ікжəнеқоғамдықсанаретіндегіжағдайда)жəнеоғансайқұрылымретінде(бұлəлеуметтіккөзқарасыкезінде)қарастырады.
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лендіретінінжəнепсихологиялықмеханизмдерменқұқықтықсананыңқалыптасузаңдылықтарынзерттейтінз
аңпсихологиясыныңбөлімі.
Құқықтықсананытүсіндірудекүнделіктіқұқықтықсанағақосатынбірнешеқасиеттерменбайланыстырады:мысалықоғамдықсана,көпшіліксана,əлеуметтіккөзқарас.Бірақбұлардыңбəріментекбірғанақұқықтықсананытүсінді
реді.Құқықтықсанақылмыстуралыəлеуметтіккөзқарас,басқасөзбенайтқандақоғамдықнемесежекедаралықсанасферасы,яғниол
өзінеқұқықтуралыбілім,құқыққадегенқатынасжəнеқұқықтықолданатынісəрекеттердікіргізеді.Құқықтықсанақұқықнормаларыжоқжəнеəрекеттеушіқұқықтуралыкөзқарастаржиынтығыретіндеқарастырады[1].
Қазіргікездеқұқықтықсананызерттеуқұқтықсанақылмысдеңгейінбағалау,қылмысалдықорқыныш,қылмысқа,қылмыскергебайланыстыəлеуметтікнұсқау,жазалауретіндежүзегеасырылуда.Жекедаралы
ққұқықтықсанатəрбие,білім,əдет,солортаныңадамгершілікклиматы,яғниадамныңқоршағанортасыныңəсер
іменқалыптасады.Заңменқұқықтықсананыңмазмұнынсалыстыруүшінжəнеолардыңсəйкесдеңгейінанықта
уүшінолардыңқұрылымдарыныңсəйкестілігінбілуікерек,бұғанқарсыжағдайдаоларбірбірінебайланыспайды.
Құқықтықсананыңкомпонентттерітуралыайтатынболсақ,құқықтықсанаүшнемесетөрткомпоненттердіөзіненбөліпшығарады.Біріншіден,оныңқұрылымыаттитюдқұрылымынаұқсас,олөзінекогнитивті(
білім,елестету),бағалау(бағажəнеэмоционалдықатаржүру),жəнееріктік(түрткіжəнемақсат,біржағынандағд
ы,басқаменəрекеттəсілдері)компоненттерінөзінеқосады.Төрткомпонентіқұрылымдықолданатынжағдайда
бағалаукомпонентіекігебөлінеді:жекебағалаулығы(бұлқұқықтықнормаларғажəнеқұбылыстарғаадамдарды
ңбағаберуі)жəнеэнергетикалық(бұлдақұқықтықмінез-қылықтаэмоцияныңқатаржүруі)жатады.
Құқықтықсананыңмағынасынбілужағдайында,мынадайтерминдер"қоғамдықсана"жəне"көпшіліксана"
қолданылуданшыққан.Бұндакейбіробъективтішынайлықтыадамныңбейнелеуініңмаңыздығын,соныңішін
деəлеуметтікэкономика,саяси,құқықтықжəнет.б.акцентөтежиіжасалады.Əлеуметтіккөзқарасжағдайындаа
дамныңбілімінжəнекөзқарасыныңкелісіммінезінатапкөрсетіп,яғнибұндаадамдарарасындағыкоммуникати
втіпроцесс,жекетұлғалыққалыптасудеңгейінкөреаламыз.
Құқықтықсанасубъектісіқасиетіндебөлекадамретінде,соныменəлеуметтіктопретіндеқарастырылады.Қоғамдықсанаретіндеқұқықтықсананызерттеу,бұндаекімүмкіншіліктерназарғаалынады,яғнимұндам
ынадайжағдайларатапөтіледі.Құқықтықсанабөлекадамдардыңжетістігіболыпсаналады.Олəлеуметтіктопқа
қосылуы,яғнибұндакішінемесеүлкентоптыңоғанмазмұндыəсеретуі.Осығанмысалретіндезаңгерлердің,мұғ
алімдердің,дəрігерлердіңкəсібиқұқықтықсанасыболыптабылады.
Құқықтықсананыңсубъектісікөпшіліксананыңаспектісіретінденемесеəлеуметтіккөзқарасыныңжиынтығыретінде,бұндаүлкенəлеуметті
ктоп,ұлтнемесенəсілерекшеліктерініңнегізіндебөлініпшығуы,бұлжасы,жынысы,азаматтылығы,ісəрекеті,тегіжəнет.б.қарастырылады[2].
Құқықтықбілімберу–
адамныңқұқықтықсанасынқалыптастырумақсатындаорындалатынқұқықтықтəрбиеніңнегізгіықпалетушіə
дісі.Нақтыайтсақ,құқықтықбілімберуарқылыжасөспірімқұқықтыұғынадыжəнеоныңсанасықалыптасып,да
миды.Құқықтыұғынуменқоса,тұлғанызаңдықұрметтеуге,қорғауға,орындауғадағдыландырумензаңныңəді
лдігінесендіруқұқықтықсананыңнегізгібелгілері.Аталынғанбелгілероқушылардықұқықтықтəрбиелеунегізіндеотбасынан
жəнемектептабалдырығынанбастапжүзегеасады.Есейгенадамғақарағандасанасыменмінезқұлқыжаңаданқалыптасабастағанжасөспірім-тəрбиеніңқолайлыобьектісіболыптабылады.
Құқықтықмəдениеттіңнегізгібелгілері:заңнормаларынбілу,заңнормаларынорындау:қоғамдықтəртіпті;з
аңнормаларынбұзбау;заңкүшінесенужəнет.б.Құқықтықмəдениетідамығантұлғақұқықтықмемлекеттіңүлгіліазаматыболады.
Құқықтықтəрбиеберуарқылыжастардыөзқұқықтарынпайдаланып,азаматтықміндеттерінорындайотыры
пқоғамдаөмірсүруге,заңдарменережелердітəжірибедебелсендіқолданабілугеүйретугеболады.
А.С.Макаренконың:«анағұрлымқиынтиетінқайтатəрбиелеужұмысынаоралмауүшін,əуелдендұрыстəрб
иеберугетырысукерек»дегенпікірінұмытпағанжөн[3].
Құқықтықтəрбиеберудіңнегізгімақсаты–оқушылардақұқықтықмəдениетпенқұқықтықəрекетқылыққалыптастырып,олардықұқықтықзаңдылықталаптарынтүсінугеəрімойындауғабаулу.Құқықпентəрб
иеніңөзарабайланыстыəрекетінегізіненжанаматүрдетəрбиегеараласқаната-аналарменұстаздарарқылыіскеасырылады.
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Құқықтыққоғамдықұрудыңбірденбіржолы"төменнен"дегенжол,адамныңөзқұқықтарынқорғауғақабілеттілік,басқаларменқарымқатынастыбасқару,жəнесолуақыттабасқаларғакөңілаудару,жəнеөзқызығушылықтарынанұқсанкелтірмеу.
Микроəлеуметтікшартадамныңқоршағанортасы,құқықтықсананыңақауларыайнасекілдіреалдыөміршарттарынбейнелендіреді.Құ
қықтықсананыңжоғарғыдеңгейіжағымдыөміржағдайындақолжеткізіледі(заңдысақтаушыазаматтаржанұяс
ы,мектептежəнежоғарғыоқуорындаоқуғамүмкіншілік,жасөспірімдіккезеңдежақсықарымқатынасжасау).Бұлөмірлікперспективанысезінугежолжасайды.Құқықтықсананыңбарлықжақтарыдамиды:
интеллектуалды,эмоционалды,мотивациялық-еріктілік.
Танымдыққұқықтықтүсініктердің,білімдердіңсоммасы,құқық-тықнормаларғаэмоционалдыбағаменқарымқатынастыңжағымды,жағымсыз,бейтарапболуымүмкін.Мұныңбарлығықұқықтықжүрістұрыстыңбағдарынтуындатады,заңдыорындауғаəдеттену,заңбұзушыларғажағымсызқарымқатынастытуындатады.Ғылымизерттеулербойыншақұқықтықəлеуметтенудіңақауларыкелесіжағдайларғабайланыстыболады:ата-анаменконфликт,əлеуметтікнашаржанұядатəрбиелену(криминогенді,аморальды,проблемалы,толықемес,өтіріксəтті),мектептеөз-өзінреттеудегіқиыншылықтар,неформалдыаморальдітоптарменжақындасу[4].
Құқықбұлмемлекетбекітетінкөптегенміндеттінормаларменережелердіңжиынтығы.Егеросындайережелерболмас
а,қоғамкөптегенжауласушытоптарғабөлініп,өмірдіңқауіпсіздігіқамтамасызетілгенболмаседі.Бұлережелер
бүгінғанажасалыпотырғанжоқ,оларқоғамныңөмірсүруібарысындаөңделіп,адамныңпсихологиясыменқоға
мныңөмірəрекетіндеөзбейнесінтапты,тарихтыңтүрлікезендеріндеəртүрліболды.Жалпыадамзаттықадамгершілікпенөнегеліліктібейнелейотырып,құқықтыңережелер
ізаңдардағанаемес,салттарда,дінде,өнерде,əдебиетте,халықданалығындабекіді.
Заңпсихологиясы-адамөзпсихикасыарқылықұқықтықмəндегіқұбылыстардықалайшабейнелейтінінзерттейтінқұқықпсихологиясыныңбөлімі,яғниқұқықтықсананыңқалыптасуыныңзаңдылықтарыменпси
хологиялықмеханизмдерінзерттейді[5].
Құқытықсанабұлқоғамныңқұқықтықтəртібітуралыпайымдауларменбілімдер.Бірақ,хабардарболудыңтекөзіғанажеткілік
сіз.Қылмыскердененіңрұқсат,неніңрұқсатетілмегенекенінбіледіемеспе.Білімдероларинтериорияланбай(ин
териорияланусыртқыныңішкітұрпатқаөтуі),өмірдіңжекелікреттеуіштерінеайланбайжəнеөздігіненөзектіленбейіншеміне
з-құлықтыанықтайалмайды.
Нəтижесінде,адамешкүштенбей-ақ,өзінморальмензаңғасəйкесұстайдыжəнебəрінжаттапалғандығынанемес,басқашажасайалмайтындығынан,елестетеалмайтындығынан,бейімеместігіненосылайболад
ы.Құқықпенморальбойынатолықтайсіңіп,оныңболмысындаөмірсүреді.Бұлсатыдаүрдісалысқақажеттіліктікынталылық(мотивациялық)салағажетті,аладамортаныңэталондарыменмəдениетінигеріпалды.
Қылмысқабарғанжасөспірімдердіңарасындаəртүрліқылмыстыңтереңтамырлануыкімдіболсада,алаңдат
пайқоймайды.Құқықтықмемлекеткеқадамбасқаншақтақоғамғасаналыадамқалыптастырумемлекетіміздіңб
астыміндеттерініңбіріболатынболса,олміндеттііскеасыруғабастымақсатжасөспірімдіжаңарухта,жаңакөзқарастатəрбиелеуденайқынкөрінеді.
Бесіктенбелішықпайжатып,əрбіроғашқадамынаселтетпейсергекқарағанжасөспірімдердіңқылмыстықəр
екеткебаруынабайланыстысебепне?Кімкінəлі?Қоршағанортама?Əлдемектеппе?Əлдежүретүзеліпкетердеп
қылмыстықəрекеттерістегенбаласыныңəрекетіненемқұрайлықарайтыната-анама?
Болашақөміріментағдырынбейтарапқалдырмайтынкез-келгенадамныңосысұраққажауапіздеуібелгілі.
Қылмысқабарғанжасөспірімдердiңесейекеле,өздерiнiңжасағанқылмыстықəрекеттеріүшiнүлкенөкінішп
енқараужағдайыкөпболыптұрады.Қылмысқабарғанжасөспірімдердіңқылмыстықəрекетіөмірдеболыпжатқ
аннақтыжағдайларынатікелейбайланыстыемес.Олбелгілібірортағакездейсоқнемесежоспарланғантүрдетам
ырлануы.Жасөспірімдердіңқылмыстықəрекеттердікөбінесеқаладажасауы,əлеуметтіктұрғыданкөптегенсеб
ептерментүсіндіріледі.Жасөспірімніңөзіне,қоғамдапайдалыіспенайналыспауынануақыттыңкөптігі,ауылд
ықклубтыңжабылуы,күнібойғыбоссандалыс,көшекезулер,қылмыстықəрекеттіңалғышартыболаалады.Осы
ндайтолыпжатқансебептержасөспірімніңтаңғажайыпоқиғажасауғаұмтылуына,кереметкөрінуге,болашақта
істейтінқылмыстықəрекетқежоспарқұруынанемесетоптасыпқылмысістеугежолашады.Осыорайдаайтқым
ызкелгеніөткенжылдыңжелтоқсанайындамагистрлікбағдарламабойыншашетелдіктағылымдамаданөтумақ
сатындаОңтүстікКореяныңКванджуқаласынабарыпқайттық.Осытағылымдаманыөтубарысындабізөркени
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етіменмəдениетідамығанКорейхалқыныңжасұрпақтықұқықтықтəрбиелеудегіерекшеүлгісінекуəболдық.Х
алқыныңсанының44%пайызынжасөспірімдерқұрайтынСуЧонелімемлекеттіксаясаттабалатəрбиесінеөтежоғарыдеңгейдекөңілбөлген,соныңішіндебалағақұқықтықтəрбиенібалабақшаданбастапжоғарғыоқ
уорнынадейінүздіксізоқытыпсанасынақұйыпотырады.Баланыңойөрісініңдейгейінеқарайқұқықтықэлементердіжасөспірімсанасынасіңдіріпжəнеолқұқықтықнормалардыиге
рмесезардыбыменсалдарыкандайжағдайғаалыпкелетінін,яғниболашақмемлекеттіқұраушытұлғаныныңжа
уаптылықсанасынбозбалашағынанқалыптастырыпоныотансүйгіштіккетəрбиелейді.Техникасыменғылым
ыдамығанКорейхалқыбаланыңсанасынаəсеретудіңсоңғыүлгілерінпайланадыекен,мəселенбалабақшадабалалардыңтүйсігінетезсіңімдіболуүшін,əртүрліқұқықтықэлементтерібаройындардысмартфондар
ғаорнатуарқылыжəнеинтерактивтітақталардаойнатуарқылыжүзегеасырады.Баланыңойөрісініңөсудеңгейінеқарайаталғанойындардыкүрделендіріпүздіксізқұқықтықбілімберупринципібалабелгі
лібіржекетұлғаболыпқалыптасқаншажалғасынтауыпотырады.СоныменқатарСуЧонхалқыжасұрпақтəрбие
сіндеұлттықсалт-дəстүрдібіріншіорынғақояды,яғниүлкендісыйлау,кішігеізет,өзөзінұстаумəдениетіт.б.,адамқұндылықтарынеңбастытəрбиеніңкөзіетіпсанайды.Осыданшығаржалпыжасал
атын1жылдыққылмыстыңсаныбіздіңелменсалыстырғанда60есеаз,мəселен50миллионхалқыбарКорейелі1
жылда700мыңқылмысжасайтынболса,оның17пайызығанажасөспірімдердіңеншісіндеекен[6].БұлжерденбайқайтынымызқұқықтықтəрбиенібалабақшаданбастапбаласанасынафундаменталдітүрдесіңдіретінКорейелі,мемлекеттікдейгейдегісаясатыныңж
емісінкөріп,өркениеттіелдердіңкөшінбастапкеледі.ОсыорайдааталғанКорейелініңбіліктітəжірбиесітəуелсі
зжасҚазақстанмемлекетімізгеөтеқажетдепойлаймыз.Олайдейтінімізөркениеттіқұқықтықмемлекетқұруғаб
еталғанжасмемлекетімізбалатəрбиесіндеоныңішіндеқұқықтықтəрбиедекемшінқалыпжатыр.Мəселен,елімі
здегі1жылдажасалатынқылмыстың64пайызжастардыңқатысуыменжасалса,оның29пайызыжасөспірімдер
менжасаладыекен[7].Бұныңнақтысебептерініңбірі:бұлбалабақшадақұқықтықсауаташутəрбиесінініңмүлдемжоқтығы,мектепқабырғасында9шысыныптапəнретіндеазсағатмөлшеріндеоқытылуы,жəнеолпəндіарнайымаманныңөткізбеуі,соныменқата
рЖООдақұқықтықсауаташупəніазсағатмөлшеріндеасабірмəнберілмейоқытылуы.Салдарыөзімізжоғарыдакелтірг
ендейжастарменжасалғанқылмыстыңартуынемесеертеңгімемлекеттіңтізгінінұстаушыжасбуынныңжаманбір
жолдарғатүсіпкетуі.
Сонымен,қорытакелгенде,тəуелсізеліміздіңболашақдамуыменөркендеуіосыжасөспірімұрпақтыңқолын
даболса,солұрпақтысаналыдабілімдіетіптəрбиелеубүгінгімемлекеттіксаясаттыңнегізгіқайнаркөзіболуғатиі
с.Сондағанаболашақөркениеттідедамығанмемлекеттіқұраушыжастардытəрбиелейаламыз.
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2 Сапаргалиев,А.Р.Актуальныезадачипсихологииправа//Психологическийжурнал.2010.-Т.8,- №1.-С.14-18.
3 Кудрявцева,В.Н.Правовоеповедение:нормаипаталогия//Москва-2002.С.88-106.
4 Бугыбай,Д.Б.Юридическаяпсихология.2012-М.,.-С.47-76.
5 Еникеев,М.И.Основыобщейиюридическойпсихологии.-М.,2006.–С.387-39.
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Резюме
В этой статье автор рассматривает особенности формирования правового сознания молодого поколения в современном Казахстане и особое внимание уделяет на правовое сознание одной из не защищенных«социальных групп» подростков. Отмечая, что начало знакомства с правовой культурой у подростков происходит в детском возросте с
помощью ролевых игр, разговоров с взрослыми, средств массовой информации и чтения книг о правовых ценностях,
но в то же время со стороны государства необходима целенаправленная деятельность по формированию правового
сознания молодежи и поддержке молодежной инициативы. Также в этой статье рассматриваются вопросы о необходимости внедрения опыта развитых стран мира в сфере воспитания современной молодежи.
Ключевые слова: право, правовое сознание, подросток, зоконность, норма, девиантное поведение, социальный
взгляд, правовая культура, общественное сознание
Summary
In this article the author considers features of formation of legal consciousness of the younger generation in modern
Kazakhstan and special attention pays on legal consciousness of one of not protected "social groups" - teenagers. Noting that
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the beginning of acquaintance to legal culture at teenagers occurs at children's age by means of role-playing games, talk with
adults, mass media and reading books about legal values, but at the same time from the state purposeful activities for
formation of legal consciousness of youth and support of a youth initiative are necessary. Also in this article questions of need
of introduction of experience of the developed countries of the world in the sphere of education of modern youth are
considered.
Keywords: right, legal consciousness, teenager, legality, norm, deviant behavior, social look, legal culture, public
consciousness
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ВАЖНЕЙШИЕТЕНДЕНЦИИМОДЕРНИЗАЦИИФИЛОСОФСКОРЕЛИГИОЗНОГОКОНЦЕПТАЧЕЛОВЕКА
Ж.Бегасилова–магистрант2-курсаКазНПУимениАбая
Встатьерассматриваютсяважнейшиевопросытенденциимодернизациифилософскорелигиозногоконцептачеловека,которыеещенедостаточноизученывнаучнойлитературе.Посколькукаждоенаправлени
ерелигиознофилософскоймыслипредлагает,посути,специфическуюмодельчеловека,создаетсяпроблемавыборанаиболееэффектив
ныхизних.Особуютенденциюврелигиознойантропологиисоставляетакцентированиевниманиянапроблемеценностной
иерархиииценностныхприоритетовчеловеческогоразвития.Посколькувсовременноммиреидетбыстроеразитиетехноге
ннойцивилизации,товозрастаетзначениегуманистическихориентиров.Многиебеды,приписываемыенауке,насамомдел
епроистекаютотплохойорганизациижизниразобщенногочеловечества.Такимобразом,человекявляетсяобъектомиссле
дованияразличныхотраслейнауки.Каждаяизнихпретендуетнасвой,оригинальныйвзгляднаэтотфеномен.Ноименновсвя
зистем,чтовопросочеловекеимеетсвоеразностороннееипротиворечивоетолкование,онпродолжаетвызыватьактивныйи
сследовательскийинтерес.Вместестемуделеновниманиеидискуссионнымвопросам.
Ключевыеслова:религиознаяфилософия,трансформациярелигии,антропология,общечеловеческиеценности,рели
гиозноереформаторство,разум,цивилизация,ценность,ценностныеприоритеты,гуманистическиеориентиры,человечес
тво,феномен

Закончившеесястолетиеобнаружилоизафиксироваловедущиетенденциивразвитииантропологии.Антро
пологическаялиниярелигиознойфилософииновойориентациипокоитсянаформахотчастиреформированной
религиознойфилософии,которыезародилисьвпервойполовинеXXстолетия,асейчасужесталисвоегорода«кл
ассикой».«Антропологическийповорот»связансрешимостьюфилософовреформаторовпересмотретьвопределенномсмыслетрадиционнуюиерархиюценностейипроблемрелигиозн
ойфилософии.
Еслитрадиционнаярелигиознаяфилософиясводилавсевопросыфилософии,включаяивопросочеловеке,к
проблемеБога,торелигиознаяфилософскаяантропологияXXв.ставитвцентрименноширокообозначеннуюпр
облемучеловека[1].ИхотяотношениечеловекакБогуфилософыэтогонаправлениясчитаюттакженеобходимым«подтянутькцентру»,всежепроисходитзаметнаяинемаловажнаяпереорие
нтацияпосравнениюсрелигиознойклассикой.
Переменысвязаныстем,какименноанализируетсявопросочеловеке,какиеценностижизнииповедениялюд
ейвыдвигаютсянапервыйплан.Меняетсясамстильобращениярелигиозныхмыслителейкчеловеку.
Идеологизападногохристианствапредпринимаютпопыткипереосмысленияосновныхположенийверы.О
днаизведущихтенденцийтрансформациирелигиисвязанасповоротомзападнойхристианскоймысликземным
проблемам.Приоритетнымкачествомвхристианскомпониманиичеловекасталаегоактивнаядеятельность,на
правленнаянапоисксмыслажизниирешениесмысложизненныхпроблем,насохранениецивилизацииифизиче
скогоспасениячеловечества.Вэтихцеляхсовременныефилософскиеучения,осваиваяопытдругихмыслителе
й,пытаютсяпримиритьнаукуирелигиюпосредствомистолкованиярезультатовнаучногопознаниявдухерелигиозныхдогм.Неотомизм,сохраняясьврамкахсхоластическойтрадиции,определяетнеобходимостьреформированнойцеркви,измененияееполитикисучетомтреб
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ованийсовременности.
Усовременныхфилософовактивноосмысливаетсяпроблемадобраизла,общечеловеческихценностейврелигиозноймысли.ПовысившаясявXXв.меразла,человеческихстраданийосложнилаположениерелигиозныхмыслителей,взявшихнасебязадачусозданияновойтеодицеи.Какиеизменениявносятсяимивтрадиционноепониманиедобраизла?
ВрелигиознойэтикеXXстолетияимеетсямассаоттенков:католическая,протестантская,православная.Нопривсехразличияхподходоврелигиозныхфилософовкпроблемедобраизла,кпониманиюэтическихпр
облемфилософиииеенравственныхзадачвэтихподходахестьобщиечерты.Впоследниедесятилетияврелигиоз
нойфилософиизначительноусилилисьголоса,призывающиекутверждениюдобрыхначалчеловеческойсущн
ости,выражающиетревогузасохранениемираивыживаниевсегочеловечества.ТемадобраизлаперерастаетвП
роблематикуобщечеловеческихценностей,отмечаетсяприверженность«абсолютным»,общечеловеческимц
енностямдобраигуманизма[2].
Историческислучилосьтак,чтоименнорелигииназареXXIтысячелетиябылапоставленаникогданеутрачи
вавшаясвоегосмыслазадачаформулироватьизащищатьобщечеловеческиеценности.Инеслучайносегоднявс
ечащевспоминаюторелигиозныхзаповедяхмудрости.Наиболееглубокиеиискренниесовременныерелигиозныемыслители,тонкочувствуяподспудныеизмененияистории,вместестемумелив
ыбратьисторическиеситуации,когдаобновлениеизащитаобщечеловеческихценностейстановилисьособеннонеобходимыми.ГлавнойтемойкнигиГабриэляМарселя«Ктрагическоймудростиизаеепреде
лы»сталазащитаобщечеловеческихнормипринципов.Следуетпризвать,говоритГ.Марсель,кясномуосознан
июбезусловныхценностей,созданныхввеликиепериодыцивилизации,ихинвариантногохарактера.Понятие«мудрость»всегдаигралонемалуюрольвфилософииГ.Марселя.Ноеслив1954г.вкниге«
Упадокмудрости»онскорееконстатировалраспад«духовногонаследия»,бесформенностьперспектив,ожида
ющихчеловечество,товсвоихпоследнихработах,написанныхвконце60-хиначале70хгодов,философстрастно,горячопризвалк«защитетрагическоймудрости».ИзвсегосказанногоофилософииГ.
Марселяследует,чтоегохристианскийэкзистенциализмпогружаетчитателявглубиныдействительнотрагиче
скихколлизийнашеговремениисталкиваетсвесьмаважнойпроблемойобретениячеловекомичеловечествомтойновоймудрости,котораядолжнавпитатьвсебявсеценноеигуманноеизмудростипрошлыхвеков[3].
Особуютенденциюврелигиознойантропологиисоставляетакцентированиевниманиянапроблемеценност
нойиерархиииценностныхприоритетовчеловеческогоразвития.Посколькутехногеннаяцивилизациявступае
твполосуособоготипапрогресса,товозрастаетзначениегуманистическихориентиров,онистановятсяисходнымивопределениистратегийнаучногопоиска.Многиебеды,приписываемыенауке,насамомделепроистекаютотплохойорганизациижизниразобщенногочеловечества.«Человексвое
йдеятельностьюсоздалглобальныепроблемы,отчуждениечеловекаотусловийсвоегосуществованияможетб
ытьпреодоленолишьприсознательномизменениицелейисредстввнаправлении,обеспечивающемвыживание»,-неоднократноподчеркивалА.Н.Кочергин[4].
МногиефилософскиеученияXXв.выразилидухвремениэпохибеспрецедентныхсвершенийнауки,техники,разума,ноиэпохиневиданныхугроздлячеловечества,эпох
иотчужденияиотчаяния.ФилософияМ.Буберанесоставляетздесьисключения.Двойственностьчеловекаиегобытияполучилавнейметафизиче
ское,онтологическое,словом,сущностноевоплощение.
Итак,вобразетрансценденталистскоговосстановлениявсеобщихструктурпорядкавыявляетсятакоеразвит
ие,котороеабсолютнопротивоположнорассмотренномувышеразрушению.Есливпроцессеразрушениязажес
ткимобъективнымпорядкомследуетплюрализмразрозненныхиндивидов,азатем,иррациональныйжизненны
йпоток,товосстановлениеначинаетсяврамкахтрансцендентализма,преждевсего,творческим«проектом»исх
одящимизиррациональноисторическойпервоосновы.Вдальнейшем«проект»обретаетсвоикорнивновомплюрализместруктурированн
ыхсубъектов,и,наконец,этисубъектысоединяютсявчеткийобразединоготрансцендентальногосубъекта,кото
рыйотнынеипроек-тируетмир.
Феноменологическо-антропологическоеобоснованиерелигииобусловленоформированиемхарактеристикличности,специфическихдляэпохинаучно-техническойреволюции.Всложном,дифференцированномиинституциональноразветвленномобществесегоопосредствованнымимеханизмамиинтеграциипроисходитусложнениевнутреннегомирачеловека,осваивающегомногообразнуюсистемусоциальныхролей.Всилуэтогонамногоболееглубоким,болезненнопереживаемымстановитсярасхождениепредъявл
яемыхиндивидомкобществуожиданийиреальныхусловийсуществования,которыепредос102
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тавляетемуобщество,реальногоположения,которогоонможетдобиться.Вэтомрасхождениичеловекосознает
нарастающеепротиворечиемеждусвоимсуществованиемисущностью.
СвязываяспецификусовременнойпостановкивопросаоБогесопытом,свопросомоцелостностиисамоиден
тичностичеловека,теологипереосмысливаютрелигиюкакдуховноеисоциальноеявление,переоцениваютфак
торы,питающиееевозникновениеивоспроизводство.Философскотеологическоеучениеочеловекеирелигиозномопытеуточняеториентирырелигиозноговоспитанияисамовос
питания.Оносодержитсоциальнопсихологическийматериал,которыйможетстатьвнутреннимпланомформированияиукреплениярелигиозности.Норелигиознаяантропологияявляетсянетолькотеоретическойформой,вк
оторойосуществляетсятрансформациятеологии,еефилософизация,модернизация,связьсгуманитарнымина
уками,онаявляетсяифилософскойпостановкой,попыткойрешенияобщечеловеческихпроблем.Будучитеоретическойформойсознания,онапредстаетикакосознаниеактуальныхпроблемипро
тиворечий,какосмыслениесовременногочеловека.
Диалогистывоспринялидуховную,правовую,социальнуюэмансипациюличностногоосвобождения,кото
раянетольконепротиворечитдухухристианства,но,напротив,целикомвытекаетизцентральногоощущенияби
билейскогомировоззрения«добровольной»любвимеждучеловекомиБогом.Поэтомусознаниесвободногоэмансипированногочеловека,
сохранившегоантинигилистическийпафосжизненныхустремлений,становитсядлядиалогистовточкойотсчетавраскрытиисмыслаизвечныхрелигиозныхожид
анийнафонепотрясенийXXв.
Современнаяфилософияосновываетсянапарадигме:«человекмир«Я»человека».Даннаяпарадигмадаетво
зможностьрассмотретьокружающиймирвчеловеческомвидении,определитьприроду,сущностьчеловека,вы
яснитьмеханизмычеловеческойрефлексии,понятьчеловекакаккосмопсихосоциальное,духовноесущество.Т
акоепониманиечеловекаотражаетегосложноорганизованнуюприродуисоциальнуюсущность,обосновываетприоритетностьтакогокачествачеловека,какегодуховность.Духовностьчелове
ка-этоегоспособностьосознаватьсамогосебя,правильнопонятьсвойсмыслжизнииреализоватьсвоепредназначениевпроцессежизни.
Привнимательномизучениипервоисточниковилитературыпотемевыясняется,чтоисламувнутреннеприсущидвауровнявистолкованиивсегоспектраантропологическихпроблем.Соднойстороны,традиционн
аятеологияразработаласобственнуюинтерпретациючеловеческогоидеала.Длятогочтобыназыватьсяистинн
оверующиммусульманином,достаточноувероватьсердцем,публичнопровозгласитьсвоюверуисовершатьдо
брыедела,обусловленныеискреннимнамерением.Проблемачеловека,согласноданнойтрактовке,решаетсяисключительновсфереэтического.Тюркскаярелигиознаямысльвтрадиционалистскомсвоемпроявленииявляласьследствиемусвоенияименнотакойтрактовкиисламскойверы.
Сдругойстороны,мусульманскоеучениеобладаеттакжеинтенциямиквысшемупостижениювсегокомплек
сасоциальноантропологическихпроблем.Развитиеэтогоуровняисламскойрелигиинашлосвоевоплощениевразличныхна
правленияхишколахарабомусульманскойфилософии.Калам,восточныйперипатетизм,суфизм,опираясьнаКораниСунну,провозглаша
ютцельючеловеческогосуществованияобретениеиндивидуумомсвоегоонтологическогостатуса,или,иначег
оворя,выявлениесобственногоместавуниверсуме.Подостиженииэтогосостояниячеловекобретаетистинное
видениедобраизла,иегодействияцеликомопределяютсяпознанным.
Движениерелигиозногореформаторствапровозглашает«открытиядверейиджтихада»принципа,позволявшегорешатьнасущныепроблемысовременностивсоответствиисдухомвремени.Импрису
щатакжеопределеннаярационализациявтрактовкерядарелигиозныхиобщественныхпроблеем,акцентированиеприоритетныхзначенийзнания,разумаиобразованиякакнеобходимогоусловиячеловеческогосовер
шенства.Втворчествереформаторовнепосредственноощущаетсязначительноевлияниеевропейскойнаучнойиобщественноймысли.Идеалмусульманина,включавшийвсебядоселеобладаниенравственным
икачествамиирелигиознымизнаниями,дополненусловиемразностороннейобразованности.Наука,какирелигия,согласноихмнению,этооднаизступенейкглавнойцеличеловека.Егопредназначение
же,помнениюреформаторов,состоитвпостижениивысшегоЗнаниябожественногозакона.Овладениеим,уме
ниедействоватьнаегооснове-этоключкдостижениюподлиннойсвободы,земногосчастьяиблагополучия[5].
Принципиальнымаксиологическимвкладомреформатороввмировоззрениесовременниковявилосьустан
овлениезависимостидостижениясчастьявпотустороннеммиреотуспехавэтом,чтоимеетопределенноесходствоспротестантскойидеейбогоизбранности.ОднакоесливовременаевропейскойРефор103
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мациипроблемаспасениярешаласьсугубоиррационально,знакомбожьегоизбранничестваявлялсяуспехвзем
ныхделах,томусульманскиереформаторырешаютэтотвопросспозицийрационализма:успехчеловекаопреде
ляетсяследованиемпознанномуБожественномузакону,абедыинеудачиобъясняются,соответственно,егозабвением.
Такимобразом,человекявляетсяобъектомисследованияразличныхотраслейнауки.Каждаяизнихпретенду
етнасвой,оригинальныйвзгляднаэтотфеномен.Ноименновсвязистем,чтовопросочеловекеимеетсвоеразностороннееипротиворечивоетолкование,онпродолжаетвызыватьксебеактивныйисследова
тельскийинтерес.Подобныйподходкосмыслениюконцептаантропологическогодискурсаизбраннесцельюре
анимироватьбылуюегомощь,носвязанспопыткойэкспонироватьегонеисчерпанностькаккоррелятаидеисовременнойфилософии.Ибопроблемачеловека-основнаяпроблемафилософии,итотфакт,чточеловеккакпредметпознания,естьвместестемипознающий,имеетнетолькогносеологическ
ое,ноиантропологическоезначение.
Поэтому,проблемачеловеканеможетбытьподмененанипроблемойсубъекта,нипроблемойтрансцендентальногосознания,нипроблемойдуши,психологическогосознания,нипроблемойдуха,нипроблемойи
деальныхценностей,идейдобра,истины,красотыипр.Человекнесубъектгносеологии,недушапсихологииине
идеальнаяценностьэтикиилилогикивчеловекепересекаютсявсекругибытия.Оннетолькопорождениеприродногомираиприродныхпроцессов,он
живетвприродноммиреиучаствуетвприродныхпроцессах;онзависитотприроднойсреды,ивместестемонгум
анизируетэтусреду,вносявнеепринципиальноновоеначало.Проблемачеловекасовершеннонеразрешима,есл
иегорассматриватьизприродыилишьвсоотношениисприродой.Нельзяпонятьчеловекаизтого,чтонижеего,п
онятьегоможнолишьизтого,чтовышеего,считаютфилософы,понятьчеловекаможнолишьвегоотношениикБ
огу.
1СоловьевВ.С.Обупадкесредневековогомиросозерцания//Собр.соч.в2т.-Т.2.-М.,1990.
2ЖильсонЭ.А.Избранное.Том1.Томизм.Введениевфилософиюсв.ФомыАквинского.М.:Гуманитарнаяакадемия,1999.
3МаритенЖ.Знаниеимудрость/Пер.сфр.Л.М.Степачева.–М.:Научныймир,1999.
4ВдовинаИ.С.Эстетикафранцузкогоперсонализма:критическийочерк.-М.:Искусство,1981.–190с.
5КочергинА.Н.Овзаимоотношенияхвсемье//мат.сайта:http://rutracker.org/forum/viewtopiс.php?t=1045.
Түйін
Мақаладағылымиəдебиеттеəлідежетезерттелмегенадамныңфилософиялық-діниконцептінжаңғыртуүрдістерініңмаңыздымəселелеріқарастырылады.Шынмəніндедінифилософиялықойдыңəрбірбағытыадамныңөзіндікүлгісінұсынатындықтан,солардыңарасынаннеғұрлымтиімдісінтаңд
аумəселесітуындайды.Адамзатдамуыныңқұндылықтықбасымдылықтарыжəнеқұндылықтариерархиясымəселесінеже
текөңілаударудіниантропологиядаерекшеүрдісболыптабылады.Қазіргіəлемдетехногендікөркениеттездамыпжатқанд
ықтангуманистікбағдарлар-дыңмаңызыартуда.Ғылымғабайланыстыдегенкөптегенқайғықасіретбөлініпкеткенадамзаттыңөміріндұрысұйымдастырмаудантуындайды.Осығанорай,адамғылымныңəртүрлісала
сыныңзерттеунысаныболыптабылады.Олардыңəрқайсысындабұлфеноменгедегенөзіндіккөзқарасқалыптасқан.Бірақт
аосыадаммəселесіжанжақтыжəнеқайшылықтытүсіндірілетіндіктен,бұлмəселегедегензертеушілердіңбелсендіқызығу
шылығыжалғасуда.Соныменқатар,мақаладапікірталастудыратынмəселелергедекөңілаударылған.
Тірексөздер:дінифилософия,дінніңөзгеруі,антропология,жалпыадамзаттыққұныдылықтар,діниреформаторлық,ақыл-ой,өркениет,құныдылықтыбасымдылықтар,гуманистікбағдарлар,адамзат,феномен
Summary
Inarticlethemostimportantquestionsofatendencyofmodernizationofaphilosophicalandreligiousconceptofthepersonwhichare
stillinsufficientlystudiedinscientificliteratureareconsidered.Aseachdirectionofreligiousandphilosophicalthoughtoffers,infact,spe
cificmodeloftheperson,theproblemofachoiceofthemosteffectiveofthemiscreated.Thespecialtendencyinreligiousanthropologyis
madebyemphasisofattentiononaproblemofvaluablehierarchyandvaluableprioritiesofhumandevelopment.Asinthemodernworldg
oesfastrazityatechnogeniccivilization,valueofhumanisticreferencepointsincreases.Manytroublesattributedtoscienceactuallyresu
ltfromthebadorganizationoflifeoftheseparatedmankind.Thus,thepersonisobjectofresearchofvariousbranchesofscience.Eachofth
emappliesforthe,originalviewofthisphenomenon.Butbecausethequestionofthepersonhastheversatileandinconsistentinterpretatio
n,itcontinuestocauseactiveresearchinterest.Atthesametimetheattentionandtodebatablequestionsispaid.
Keywords:religiousphilosophy,transformationofreligion,anthropology,universalvalues,religiousreformatorstvo,reason,civi
lization,value,valuablepriorities,humanisticreferencepoints,mankind,phenomenon
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БЛАГОСОСТОЯНИЯИИЗМЕНЕНИЯУРОВНЯДОХОДОВПОДВЛИЯНИЕМТРАНСФОРМАЦИ
ОННЫХПРОЦЕССОВ
А.Жусупова–магистрант2-курсаКазНПУимениАбая
Встатьерассматриваютсяважнейшиевопросыблагосостоянияиизмененияуровнядоходовнародаподвлияниемтрансформационныхпроцессов,которыеещенедостаточноизученывнаучнойлитературе.Следствиемэкономическогокризиса,рыночныхпреобразованийявилосьснижениеуровняжизнинаселенияиусилениесоциальнойдифференц
иацииобщества.Анализсодержанияинаправленностисоциальнойдифференциацииказахстанскогообщества,изменения
уровняжизнинаселенияпредставляетэкономикосоциальнуюпроблему,научноеразрешениекоторойобеспечиваетсистемноепониманиевсейсовокупностипроисходящи
хсоциальныхпреобразований.Проводимыевстранепреобразованияотносительносложившейсяцентрализованнопланируемой,административнокоманднойэкономикиявляютсяинновационными.Практическиневозможноперенестиопытреформированияэкономики
другойстранывчистомвиде.Навыбормоделиэкономическихреформвлияетсовокупностьфакторов,которыеспецифичн
ыдлякаждойстраны.Вместестемуделеновниманиеидискуссионнымвопросам.
Ключевыеслова:денежнокредитнаясистема,безработица,либерализацияцен,медицинскоестрахование,издержкипроизводства,экономическаяре
форма,инфляция,долгосрочныекредиты,импорт,товаропроизводители,товарынародногопотребления

ВКазахстане,какивдругихпостсоветскихстранахначалисьсистемныеэкономическиепреобразования,которыепосвоейприродетребуютсравнительнодлительногопереходногопериода.Поэтомувыводыопро
двинутостиэкономическихреформможноделатьнаосновехарактерапреобразований,асистемусоциальноэкономическихиндикаторовиспользоватьдлякорректировкиметодовэкономическихпреобразований.Харак
тернымичертамиразвитияэкономикиКазахстанав90-егодысталиспадпроизводства,разрушениехозяйственныхсвязеймеждупредприятиямивнутриреспубликиистранСНГ,резкоесниж
ениеинвестиций,старениепроизводственныхфондов,разрушениеденежно-кредитнойсистемы,гиперинфляцияирастущаябезработица.
Выделяютпоофициальнойточкезрениятриэтапавэкономическихпреобразованиях.Первый-период19921993годы,характеризуемыеначаломреформированияэкономики,объявлениемгосударственногосуверените
таивведениемнациональнойвалюты.Либерализацияценвызвалагиперинфляцию.Индекспотребительскихце
нвпроцентахвконце1992годакдекабрюпредшествующегогодасоставил3060,1993года-2265.
ВторойэтапрыночныхпреобразованийвРеспубликеКазахстанотносяткноябрю1993года.Онсовпалснача
ломвведениянациональнойвалюты.Предпринятыепопыткиподавитьгиперинфляциювреспубликеобеспечи
лиееснижениев1994годудо1258%,1995г.-160,3;1996г.-139,3;1997г.-117,4;1998г.-107,1;1999г.-108,3;2000г.108,1%.Заэтотпериод(1993-1996гг.)относительностабилизировалсякурстенге,сократилсядефицитгосударственногобюджетадо4,0%,приостановилсяспадпроизводствавэкспортоориентированныхотрасляхпромышленности(добывающиеотрасли,электроэнергетика,чернаяицветнаяметаллургия).
С1996годапринятосчитатьначалотретьегоэтапареформированияэкономики,характеризуемогоосуществ
лениемпрограммыуглубленияреформ.Однако,вэтотпериодрешаютсяпрактическитакиежезадачи,какив199
5году.Финансовыйкризис1998годаоказалсвоевлияниеинаэкономикуКазахстана,чтопривеловновькспадупр
оизводства.Поддерживаемыйправительствомфиксированныйкурсдолларапоотношениюктенгев1999годуб
ылсделансвободным.
РассмотримосновныесистемныепреобразованияэкономикиРеспубликиКазахстаниихвлияниенауровень
доходовиблагосостояния.
Либерализацияэкономики.Используютсяпринципысвободногоценообразования,исходящиеизспроса
ипредложения,механизмгосударственногорегулированияценсохраняетсянаограниченныйкругтоваров,раб
отиуслугиобеспечиваетсячерезантимонопольноезаконодательство.Коммерциализацияотраслейсоциально
йинфраструктурыпривелактому,чтоплатнымсталообразование,здравоохранение,бездотационнымисталисо
держаниедетейвдетскихдошкольныхучреждениях,услугипосодержаниюжилья,коммунальныеуслугиирем
онтжилья.Вгосударственныхшколахоплачиваютсянаселениемтакназываемые«дополнительныеобразовате
льныеуслуги»,среднееивысшеепрофессиональноеобразованиевосновномвозможнынакомпенсационнойосновевбудущем(кредитгосударстванаобучениеистипендию)
иливовремяобучения(средстваспонсоров,родителей,собственные)изасчетсредствгосударства(государстве
нныйзаказиобразовательныегранты105
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примерночетвертаячастьотежегодногонаборастудентов).Вздравоохранениибылреализованпереходотбюд
жетногофинансированиякмедицинскомустрахованиюссокращениемчислагосударственныхлечебныхучре
жденийигосударственнойподдержкойсозданиячастныхклиникиамбулаторий.Медицинскоестрахованиеобеспечиваетсяотчислениямиработодателя,которыепозволяютнаселениюполучать«бесплатно»толькоопределенныйнаборлечебныхуслуг.Ценыитарифынаработыиуслугигосударственныхорганизацийотраслейсоциальн
ойинфраструктурыипредприятийестественныхмонополистов,оказывающихуслугинаселению,контролируюттерриториальныеорганыКомитетапоантимонопольнойполитикеиценообразованиюРК.
ПрограммаприватизациигосударственнойсобственностивРеспубликеКазахстанохватываланесколькона
правлений:
- приватизацияжильянаселениемсиспользованиемкупонногомеханизма.Значительнаячастькупонов,ост
авшаясяунаселенияпослеприватизациижилья,оказаласьневостребованной,посколькугосударствонемоглоо
беспечитьихфинансовымииматериальнымиресурсами,либопоследующее«реальноеучастие»ихвприватиза
циигосударственныхпредприятий;
- приватизацияпредприятий:малая(восновномобъектыторговлииобщественногопитания,бытовогообслуживания,социальнойсферы),массовая,поиндивидуальнымпроектам,приватизациягосударственныхсельскохозяйственныхпредприятий.Малаяприватизацияосуществляласьспособомпрямоговыкуп
аобъектовнаоткрытыхаукционах.Массоваяприватизацияраспространяетсянавсепредприятия,кромекрупн
ыхиобъектовмалойприватизации.Вмассовойприватизацииноминальноучаствоваловсенаселениереспублик
ипутемразмещенияполученныхПИКов(приватизационныхинвестиционныхкупонов)всозданныеповсейстр
анеинвестиционныефонды.Последние,участвуявреспубликанскихинвестиционныхконкурсах,покупалигос
ударственныепакетыпродаваемыхпредприятий.Некоторыеинвестиционныефондысохранилисвоесуществ
ованиедонастоящеговремени.Однако,доходинвестиционныхфондов,судяпопубликациямвпечати,оказываетсядостаточнымтолькодляихсодержанияи,вероятно
,учредителей,посколькунекоторыепредприятия,акциикоторыхбылиприобретеныфондами,объявленыбанк
ротами.Послепроцедурыбанкротстватакихпредприятий,еслиихвозможнореанимировать,какправило,меняетсясобственник.Вбольшинствесвоемнаселениеотсвоегоучастиявмассовойприватиза
цииничегонеполучилоивперспективевероятнеевсегоничегонеполучит.
ПриватизациякрупныхпредприятийосуществляласьподконтролемМВФ,которымвыдвигалисьрядтребо
ваний:передачаобъектовсоциальнойинфраструктурыисполнительныморганамвласти,сокращениечисленностиработающихна30%,сегментацияпредприятийсвыделениемизихсоставанепрофильныхструктурныхподразделений.ВКазахстанеболее100предприятийпереданоправительствомвуправлениеиностранныминвесторам,вихчислекрупныепредприятиянефтегазовойпромышленности,цветнойиче
рнойметаллургии,электроэнергетики.Какправило,эторентоносныепроизводства(комплексдобывающихип
ерерабатывающихпроизводств),гдемалыезатратывлекутзасобойбольшиеэкономическиерезультаты.Рентна
ясоставляющаясталаважнейшимисточникомдоходаруководителейпредприятийнезависимоотформысобст
венности.Рентныеплатежи,вотличиеотналоговнадобавленнуюстоимость,имущество,личныедоходы,неповышаютобщественныеиздержкипроизводстваиценупроизв
одителей.Изъятиедифференциальнойрентыможетпоставитьразныепредприятия(добывающие,перерабаты
вающиеипроизводящиетоварынародногопотребления)вравныеусловияхозяйствованияисделатьравноприв
лекательнымидляразныхинвесторов.Крупныепредприятиямашиностроительногокомплекса,продукциякот
орыхпроизводиласьпокооперацииспредприятиямидругихсоюзныхреспубликинебылаконкурентоспособнанамировомрынке,досеговремениневосстановилисвоюжизнеспособность.Государственныесельскохозяйственныепредприятияпреобразовывалисьвфермерскиехозяйства,эффективностькоторыхоказаласьнизкой,ипомногимхозяйствамведетсяпроцедурабанкротства.Произв
одственнаябазасельскохозяйственныхпредприятийснизиласьзаэтотпериодпочтивдвое.
Созданарыночнаяинфраструктура,включающаясетьбанков,инвестиционныхистраховыхкомпаний,бирж,аудиторскихфирм.Вструктуреваловоговнутреннегопродуктаувеличиваетсядоляторговли,финан
сово-кредитныхинститутов.
Созданиеотносительноравновесногопотребительскогорынка.Вкороткиесрокидостигнутаотносительнаясбалансированностьспросаипредложениянапотребительскомрынке.Побольшомуколичествутовар
овпредложениепревышаетплатежеспособныйспроснаселения,качествопредлагаемыхтоваровнеотвечаеттр
ебованиямпокупателя.Насыщениепотребительскогорынкатоварамиобеспечиваетсяинтенсивнымимпортом.Распространеннаяформаимпортатоваров-«системачелноков»являетсясвидетельствомнерациональнойорганизацииторговлиимаргинализациирабочих,специалистов.В2000годуоколо60%з
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акупокпромышленныхтоваровнародногопотребленияпоимпортупроизведенычелноками.Практикачелноче
стваудушаетотечественнуюлегкуюпромышленность,ведеткпрофессиональнойинравственнойдеградациил
юдей,вынужденныхнепроизводить,аторговать«наулице»,ккриминализацииэтойсферы.СохранениенеорганизованнойторговливстранахСНГстимулируетиспособствуетразвитиюс
оответствующихпроизводстввТурции,Китае,Польше,арабскихидругихстранах.Здесьнужнавзвешеннаяпол
итикагосударствавсдерживанииимпортатоваровнародногопотребленияистимулированииотечественногот
оваропроизводителя.
Снизилсяуровеньитемпыинфляции.Ставкарефинансированияснизиласьдоотметки,когдавостребованнымивэкономикестановятсясреднесрочныеидолгосрочныекредиты,направляемыенаразвитиепроизв
одства.
Такимобразом,проводимыевстранепреобразованияотносительносложившейсяцентрализованнопланир
уемой,административнокоманднойэкономикиявляютсяинновационными.ПрактическиниводнуизстранСНГневозможноперенести
опытреформированияэкономикидругойстранывчистомвиде.Навыбормоделиэкономическихреформвлияет
совокупностьфакторов,которыеспецифичныдлякаждойстраны.
1
БабаеваЛ.В.,ЧириковаА.Е.Бизнес-элитаРоссии.Образмировоззренияитипыповедения//СОЦИС.-1995.-№4.С.129-133.
2БабакумаровЕ.Ж.Казахстан:политическоеизмерениесоциальнойстратификацииобщества/Ин-тразвитияКазахстана.–Алматы,1995.-40с.
3ВиноградовС.А.Социальнаяструктураиобщественноеразделениетруда.- Алматы:Гылым.-1995.-171с.
Түйін
Мақаладағылымиəдебиеттеəлідежетезерттелмегентрансформациялықүдерістердіңықпалынанхалықтыңəлауқатыментабысдеңгейініңөзгерумəселелеріқарастырылады.Экономикалықдағдарыстың,нарықтыққайтақұрулардың
нəтижесіндехалықтыңтұрмысдеңгейініңтөмендеуіжəнеқоғамныңəлеуметтікдифференциациялануыныңкүшеюіорыналды.Қазақстанқоғамыныңəлеуметтікдифференциациялануыныңмазмұныменбағытынталдауғылым
ишешімінтабужүзегеасырылыпжатқанбарлықəлеуметтікқайтақұрулардыжүйелітүрдетүсінудіқамтамасызететінэкономикалықəлеуметтікмəселеболыптабылады.Елдежүзегеасырылыпжатқанбұрынғықалыптасқанорталықтанжоспарланатын,əкім
шілəміршілэкономиканықайтаөзгертуинновациялықболыптабылады.Басқаелдіңэкономиканыреформалаутəжірибесінсол
күйіндеенгізумүлдемүмкінемес.Экономикалықреформаныңүлгісінтаңдауғаəрбірелүшінөзіндікерекшелігібарфакторл
аржиынтығыəсеретеді.Соныменқатар,мақаладапікірталастудыратынмəселелергедекөңілаударылған.
Тірексөздер:ақшанесиежүйесі,жұмыссыздық,бағаныырықтандыру,медициналықсақтандыру,өндірісшығындары,экономикалықреформ
а,инфляция,ұзақмерзімдінесиелер,импорт,тауарөндірушілер,халықтұтына-тынтауарлар
Summary
Inarticlethemostimportantquestionsofwelfareandchangeofleveloftheincomeofthepeopleundertheinfluenceoftransformation
alprocesseswhicharestillinsufficientlystudiedinscientificliteratureareconsidered.Aconsequenceofaneconomiccrisis,markettrans
formationswasdecreaseinastandardoflivingofthepopulationandstrengtheningofsocialdifferentiationofsociety.Theanalysisofthec
ontentsandanorientationofsocialdifferentiationoftheKazakhstansociety,changeofastandardoflivingofthepopulationrepresentsan
economicalandsocialproblemwhichscientificpermissionprovidessystemunderstandingofallsetofthehappeningsocialtransformati
ons.Thetransformationswhicharecarriedoutinthecountryoftheplanned,commandeconomywhichratherdevelopedcentrallyareinn
ovative.Itisalmostimpossibletotransferexperienceofreformingofeconomyofothercountryinpureform.Thechoiceofmodelofecono
micreformsisinfluencedbysetoffactorswhicharespecifictoeachcountry.Atthesametimetheattentionandtodebatablequestionsispai
d.
Keywords:monetaryandcreditsystem,unemployment,liberalizationoftheprices,medicalinsurance,costsofproduction,econo
micreform,inflation,long-termcredits,import,producers,consumergoods
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ҚЫТАЙҚАЗАҚТАРЫЖАЗУЫНЫҢҚАЛЫПТАСУЫ
ЖомартЕртай–АбайатындағыҚазҰПУ-ніңТарихжəнешетелдікстуденттерменжұмысфакультетінің2курсмагистранты
Бұлмақаладажазуадамзатмəдениетіндамытатынжəнеонытарататынқатынасқұралытұрғысындақарастырылған.Негізгіназараударылғанмəселе-бірұлттыңекітүрліжазуалфавитінқолданыпотырғаны,соныңішіндеқытай107
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дағықазақтардыңжазуытуралыбаяндалған.
Кілтсөздер:арабалфавиті,латыналфавиті,əдебитіл

Жазу-адамзаттілдікескіндепбілдіретінжəнежазыпқалдыратынтаңбасы.Жазу-адамдардыңбірбірінүнсізтілментүсінісетінеңкереметқұралы.Жазуадамзаттыңкеңістікпенуақытшектемесінеұшырамай,өзіжасағанортасыныңбарлықсаласыменкеңіненқарым
қатынасжасауғамүмкіндікбереді.Демекжазуадамзатмəдениетіндамытатынжəнеонытарататынқатынасқұра
лы.Жазусызбүкілəлемніңқарым-қатынасжасауынелестетумүмкінемес.
Атабабаларымызежелденберіжазудыңбірнешетүрінпайдаланды.Еңалғаштүркісоғдыжазуынпайдаланыпкелсе,
исламдінініңқазақдаласынакелуіменарабжазуыныңнəсһитүрікеңінентаралды.Бірақ,біразуақыттүркісоғды
жазуменарабжазуытеңқатаржарысақолданылып,кейіндінніңкеңінентаралуыменарабжазуысоғдыжазуынқо
лданысаясынанығыстырыптастады.ТарихшылардыңпайымдауыншаарабжазуынқазақтықұрағантайпаларVIIIғасырдыңсоңыменIXғасырдыңбасындақолданабастаған
депбағамдайды.ƏбунəсірƏлФараби,МақмұдҚашқари,ЖүсіпБаласағұн,ҚожаАхметЯсауисияқтығұламағалымдарымызөзшығармалары
нарабжазуыүлгісіндежазды.ОнанкейінгіҚазақхандығытұсындадабұлжазутұтастайхандықтакеңіненқолданылды.КешегіЫбрай,Абай,Ақыт,Шəкарімтағыбасқад
атұлғаларымызөзшығармашылығындаосыарабжазуынпайдаланған.Дейтұрғанмен,қазақоқырмандарының
заманғасайталабыбойыншаұзақғасырларбойықолданылыпкелгенарабалфавитінегізіндегіқазақжазуықазақ
тілініңерекшелігінтолықбейнелейалмайтынтұстарыболыды,яғни,кейбірдыбыстарымызғаарабжазуындабе
йнеленетінəріпжоқеді,мінеосыолқылықтардытолтырып,қазақтілініңсарайынашуүшін1913жылыұлтымызд
ыңкөрнектіжазушысы,ғалымАхметБайтұрсынұлыескіжазудықайтаданжаңартты.АхметБайтұрсынұлыара
бжазуыннегізетеотырып,қазақтыңфонетикалықтілқасиетінелайықтастырыпжасады.Олкісітекжазудырефо
рмалаушығанаемес,соныменқатарқазақграмматикасынтұңғышретжүйегесалыпқұрастырушыболыпесепте
леді.АхметБайтұрсынұлыбайырғыарабжəнешағатайжазуыемлесіндегіүшдаустыдыбыс(аا,оو,ы)ىтаңбасына,əاء,еە,іءى,ұۇ,үۇء,өوءəріптерінқос
ып,онытоғызғажеткізді.Арабжазуындажоқ(у)ۋəріпіндауыссыздыбысорнынатолықтады.Əліппесі,граммати
касы,емлесіқазіргіқазақтілініңсөйлеутілінеүйлестіріліп,қайтажасалды.Соныменарабалфавитынегізіндеқазақтыңтөлжазауыжарықкөрді.АхметБайтұрсынұлыжасағанқазақжаз
уықазақтіліграмматикасы1924жылыҚазақстандажарияланған.Қытайқазақтарында1930жылдарыжаппайме
ктепашукезінде«АхметБайтұрсынұлыемлесі»,«төтежазу»депаталыпқолданылды.Қытайда1933жыл12сəуіртөңкерісіненкейінАхметБайтұрсынұлыемлесіқытайқазақтарынакеңіненқолда
нылабастады[1.93бет].Бірақ,бұрынмешітмедересседенсауатынашқанүлкендержағыбұл«АхметБайтұрсынұлыемлесін»толыққабылдапкетеалмады.
ҚазақжазуыныңемлесітуралыШинжияңгазетініңқазақшанұсқасындакеңкөлемдеайтыстартыстаржүргізілді.Бұлтартыстыбұрынарабалфавитіменхаттаныған,араб,парсытілдерінененгенатауларбо
йларынаəбденсіңістіболыпқалғанкөнеоқымыстыларқозғады.Бұлжағдайдансоңқазақтыңортақəдебитілініңк
еңқанатжайылуынакедергіболды.Бірақ,қытайдағықазақоқымыстыларыарасындафف,вۆ,хح,һهдыбыстарына
луалмаужөніндеүлкенталастуылады.Айталық1940жылы29қыркүйектеШинжияңгазетіндесолкездегіСпан
мектебініңоқытушысыСəлісмақалажариялап:«ф»,«в»,«х»əріптерішетелденкірген,бұлəріптеркімніңтілінен
кіргенсөздеболсасолелдіңөзтілікүйіндежазамыздегенкөзқарасыналғақойған.Осыталастартыстыңсоңғынəтижесінде«ф»ف,«х»ح,«ч»چəріптері1940жылдарықазақалфавитінеенгізілген.АтапайтқандаҚазақстанславияналфавитіненегізделгенқазақжазуынқолданғаннанкейінбұлəріптердіқол
данабастады.Шинжияңқазақтарыдабұлəріптердіалудықұптады,олар,осыəріптербейнелейтінфонемаларқазақтіліндедебар,олбасқаұлттартіліндеқандаймағыналықөзгерістудырса,қазақтадасондаймағыналықпарықтудырады,сондықтанбұлардықабылдағанымызжөндегенқортындығакелгенек
ен.«в»əріпішинжияңқазақтарыныңəліппесіне1950жылыкіргізілді.«В»əріпіналудыƏнуəрКөкеев1940жылы
ортағақойған[1.101бет].Демек,осыдансоңқытайдағықазақтарарасындаарабалфавитыүлгісіндегіАхметБайт
ұрсынұлытолықтағанқазақтөтежазуыкеңінентаралды.Бұлалфавитқазақтілінің,қазақмəдениетініңдамуынаү
лкенрөлатқарды.
Өткенғасырдыңекіншіжартысынадейінқазақжазуыныңбірарнадағықолданылуережесіқалыптасаалмад
ы.ҚытайХалықРеспубликасықұрылғанғадейінқазақжазуыныңбіржүйегекелуіжөніндекөпте-генталастартыстартуындады.1950жылдарыортақтыққаендіғанатүскентөтежазауқытайқазақтарында1964жылғадейінқолданылыпкелдіде,1964жылыоныңорныналатыналфавитынегізіндежасалғанқытайпин
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инжобасынегізіндегіқазақжазуықолданылмақшыболды.Қазақстанқазағы1929жылғадейінтөтешені,онанке
йін1940жылғадейінлатыналфавитынегізіндегіқазақжазуынқолданса,онансоңСлавияналфавитінекөшті.Дəл
осындайжағдайқытайқазақтарыныңдабасынанөтті.Осығанбайланыстыбұрынғыжазу«көнежазу»,аллатыналфавитынегізіндегіқытайпининжобасы«жаңажазу»делінді.Қытайды
ңпининжазуыкеңмағынададыбыстықжазуғажатады.Алтармағынадаалғандаолбуынжүйеліжазуболыптабы
лады.Қытайжазуыныңпининжобасы1913жылыжасалынған.Ондақытайиероглифініңоқылуынбірліккекелті
румақсатетілген.1918жылғыжарияланғанəліппеліктаңбалары39əріптенжасалынған,1940жылыбұлəріптер4
0əріпкекөбейтілген.Əліппеліктаңбалардылатыналфавитынаөзгерту1930жылдардабасталған.Латыналфавитынигеріпалса,қытайдыңқиыниероглифіноқуоңайбола
тынеді.19551956жылдарыПекидегітілзерттеуорындарындағымамандарШинжияңдағыҚазақ,Ұйғыр,Қырғыз,Сібе
（
Шибе
）
қатарлыұлттардыңтілдерінжаппайтексеругекірісті.СолқатардақазақтіліАлтай,Іле,Мориқатарлыжерлердет
үйіндітүрдетесерілді.Соданкейін«арабжазуықазақтілініңдыбыстықерекшелігіндұрысбейнелепбереалмайд
ы»,бұған«реформажасалукерек»дегенұсыныстарқойылды.Сондықтан1958жылы11ақпандаашылғанбірінш
ікезектімемлекеттікхалыққұрылтайының5кезектіжиналысында,латынжазуынжалпыластыруқаулыетіледі.Латыналфавитынегізеткенқазақтыңжаңаж
азуы1959жылыжобаланған.1960жылысынақретіндежүргізілген.1964жылыоныжалпыластыружөніндеГоУ-Юанқаулышығарған.Соныменқытайқазақтарыарабалафавитынегізіндегіортақтөтежазудықолданыптөселіпқалғанда,ендіаяқастынанлатынжазуынигеруқиынғасоқты.
Латыналфавитынегізіндегіқазақтыңжаңажазуы33əріптенжасалды.Бірақбұлжазудакөпкедейінтабантірептұ
рмады.1983жылы23қыркүйектеШинжияңҰйғырАвтономиялырайондық(өлке)халықүкіметіқазақтіліемлее
режелерінарнаулықұжатпенжариялады[1.111бет].1983жылықазіргітөтежазуқайтаданқалпынакелтірілгенс
оң,ШҰАР(СУАР)тілжазукомитетіменШҰАР(СУАР)қоғамдықғылымдаракадемиясытілинститутыжағынанжасалынған«қазақті
ліемлесініңнегізгіережелеріменқазақжазуалфавиты»1984жылыталданыпбекітілді.Осыемлеережесінегізінд
е«қазақəдебитілініңемлесөздігі»құрастырылып,1985жылыбаспаданшықты.Осыданкейінқазақтілініңжазу
жүйесі,емлеережесібіршамаортақарнағакелді[2.63бет].Қытайелініңөзішінен1949жылғадейін20жылданаст
амуақытбойыГоминдаңжəнеГұңшандаңаттыекіпартияғабөлініпқырқысуыШинжияңныңдаорнықтылығын
аүлкенəсерінтигізді.Шинжияңдағыбіріненсоңбірібиліккешыққанауыспалыүкіметтер,олардыңқарапайымхалыққакөрсеткенқатігедігі,жерлікхалықтардыңұлтазаттықкөтерілістеріондағықазақсияқтыұлттардыңоқуағартусаласындақарыштапдамуынакөпкедергілеріналакелді.Біздіңпайымдауымызша,жазудыңəр30жылға
жетпейтінуақытішіндебасқабіржазуғаауысуы,ондағыоқу-ағартудаайтарлықтайолқылықтарынкөрсетті.
1983жылданбастапжазудыңқайтаданбіржүйегекелуі,əдебитілдіңортақтыққатүсуінеқазақмəдениетініңа
қпараткөздеріарқылыдамуынаүлкенкеңістікашыпберді.Бұрынғытүйіткілдітүйіндершешіліп,қазақтіліндеш
ығармажазушыларештоқаталмастанкеңіненсамғады.Бірақ,бірұлттыңекітүрліжазудықолданғаныбірбірінжазбашатүрдегіақпараткеңістігіндетүсінуінеайтарлықтайқиындықтаралыпкеліпжатыр.Қазақстандажарықкөргенбасылымдардықытайқазақтары,қытайқазақтарышығарғанба
сылымдарын(төтежазу)қазақстанқазағытүсінбей,ұлттықмəдениеттіңдамуына,руханитұтастығымызғаайта
рлықтарəсерінтигізді,əдебитілдіңбірізіділіккетүсуінеайтарлықтайкедергіболыптұр.Шындапкелгендетөтеж
азуқазіргіғылымментехниканыңтілінеілесеалмайды.Қазақжастарыныңəлемдіккеңістіккешығуынаайтарлы
қтайқолбайлаулықжасапотыр.Бірұлттыңжазуыекігеажырағансайынтілдедеайырмашлықтуылады,тілдеайы
рмашылықтуылғансайынмəдениеттедеөзгешелікпайдаболады.Дүниежүзіндеқазақтайбірұлттыңекітүрліжа
зуқолданатынысірəжоқшығар!Қазіргітаңдажəнеболашақтадүниежүзіқазағыбір-бірінемінеркінтүсінісеалатынортақжазуауадайқажет.ОлүшінбаршаəлемдегіқазақтыңҚазақелініңбастамашылығынд
ақазақлатынжазуынакөшузаманталабыəріұлтболашағыментұтастығыүшінөтемаңыздыболмақдепойлаймы
н.
1 Манжыбаев Қ.Қазақоқу-ағартутарихынанқысқашадеркетер.– Үрімжі,2009жыл.
2 Мырзақанұлы Ж.Қазақмəдениетініңайдыны- Үрімжі:“Шинжияңжастар-өрендер”баспасы.2006ж.63б.
Резюме
В данной статье освещается роль и значение письма в развитии культур человечества. Акцентируется внимание
на проблемы, когда по причине социально-исторических условии одному этносу приходится прменять двух форм
алфавита, на примере казахов проживающих в Китае.
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Summary
In this article a role and value of letter are illuminated in development of cultures of humanity. Attention is accented on
problems, when by reason of socially-historical condition one ethnos has to apply two forms of alphabet, on the example of
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КИСТОРИИМУСУЛЬМАНСКОГОСВАДЕБНОГООБРЯДА
ВКАЗАХСТАНЕВКОНЦЕХIХ–НАЧАЛЕXXВВ.
Г.О.Ниеталиева–
магистранткафедрырелигиоведенияЕвразийскогонациональногоуниверситетаим.Л.Н.Гумилева
Внастоящейстатьерассматриваютсяисторическиеаспектыразвитиябытовыхобычаев,втомчислемусульманскихсвадебныхобрядоввКазахстаневконцеХІХ–
началеХХвека.Наосновеобзоранекоторыхисторическихисследованийраскрываютсяособенноститрансформациисваде
бныхобрядоввусловияхукрепленияпозицийисламавтрадиционномказахскомобществе.
Ключевыеслова:мусульманскиесвадебныеобряды,ханафитскоенаправление,реисламизация,мусульманскоебрак
осочетание,«неке»,махр

ПреждечемпереходитькописаниюмусульманскогосвадебногообряданатерриторииКазахстанаважноотм
етитьрелигиознуюситуациютоговремени,этапахиформахбытованияислама.НачинаясVIIIв.вМавераннахре
(ЦентральнаяАзияиюжныерегионыКазахстана)начинаетсяраспространениесунит-скогоисламаиужекXIнач.XIIIв.здесьдоминируетучениебогословскоправовойшколыханафийа.Однако,вместесучениемханафийи,врегионпроникалиидругие,напримертакиека
кмубаййидитскиеишафиитские.Иеслиучениеханафийизакрепилосьвкрупныхгородах,тоего«идеологическ
иеконкуренты»соответственновсельскихигорныхрайонахЦентральнойАзии,гдеониразличнымиспособамииметодами
подверглиповерхностнойисламизациимногиестороны«сакрального»вжизнинаселения.Илишьспустянекот
ороевремяханафитскимиученымибогословамибылиреисламизированынарядусдругимимубаййидитскиере
гионыТуркестана,шафиитскийрегионТараза.Нотеположения«народнойрелигии»,которыеподверглисьпов
ерхностнойисламизацииинебылипринятыханафитами,внароднойпамятипродолжалиоставатьсяивосприни
матьсякак«сакрально-исламские»[3,С.79].
Принявислам,народынаселявшиеМавераннахрвошливнегососвоиминормамиправа,обычаями,традиция
ми.СохранениюсвоихстарыхтрадицийместнымжителямЦентральноазиатскогорегионапозволялиположениеученияханафийи.Этоизвестноеположениеопризнаниивторичности
действий(амал)посравнениюсверойрассматриваетсловесноепризнание(ал-икрарби-ллисан)илиосознаниевдуше(ат-тасдикби-л-калб)истинностиАллаха,ЕгоПисаний[3.,С.79].
Дальнейшиетрансформацииисламадоуровня«бытового»,исследовательМуминовА.К.связываетсприход
омврегионрусскихипоследовавшейборьбойсинтеллектуалами,богословами,служителямикульта,религиозн
ымиучебнымизаведениями.Этоприводитктому,чтоислам,трансформировавшись,низводитсядоуровня«быт
овогоислама»[3.,С.80].Элементы«бытовогоислама»мыможемнаблюдатьвобрядовойсторонежизниобществ
а.Особеннопоказательно«бытовойислам»выступаетвсвадебнойобрядностиказахов.Веськомплекскоторойи
сейчаснередковоспринимаетсяместнымнаселениемкак«сакрально-исламский».
СоветскийэтнографЛобачеваН.П.всвоихисследованияхсвадебныхцеремонийнатерриторииЦентрально
йАзиииКазахстанаотмечала,что«чистомусульманскийобрядвсвадебномцеремониалетолькоодин–
этообрядмусульманскогобракосочетания,проводившегосямуллой.Темнеменее,вобщественноммнениивесь
этоткомплекс,построенныйвбольшейсвоейчасти,наэлементахраннихформрелигийиобычаяхтрадиционног
ообщества,воспринималсяивоспринимаетсянаселениемкакмусульманский.Отсюдаследует,что–
здесьможноговоритьлишьобытовомисламе,анеканоническом,воспринявшемиосвятившемкультурныедост
иженияпрошлыхпоколений»[2.,С.128].
Дореволюционныесемейно-брачныеотношения,втомчислеибрачныеобрядыицеремониирассматриваетКисляковН.А.всвоемтруде«ОчеркипоисториисемьиибракаународовСреднейАзиииКазахстана».Ис
следуясемьюибраквКазахстане,КисляковН.всвоюочередьопираетсянаэтнографи110
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ческиематериалыБроневскогоС.,ЛевшинаА.,ИзразцоваН.,МейераЛ.,АлтынсаринаИ.,ИбрагимоваИ.авторо
вподпсевдонимамиФ.Л-ийиП,КустанаеваХ.,ДиваеваА.идр.
Основныеэтапы(церемонии)казахскойсвадьбы,совершаемыхваулеотца(узатартой)невесты,КисляковН.
отмечалбегство(прятание)девушкииборьбазанее,перваябрачнаяночь,обрядбракосоче-тания–
«неке»,прощаниесроднымииблизкими,приемзятятестем.Вочеркеследующимобразомописываетсяобряд«н
еке»:«церемонияпроисходилаиливюртеотцаиливспециальноотведеннойюрте.Призывалимуллу,переднимс
тавиличашусводой,накрытуюплатком,собиралисьродственникиневестыижениха.Самаженевестанаходиласьвэтойжеюртезазанавеской,илижевдругомпомещении.Муллачиталм
олитвы,затемчерезсвидетелей,следуяспециальнойформулеспрашивалосогласииюношиидевушкивступить
вбрак.Затем,муллаобъявлялразмерыкалыма,иобращаяськжениху,спрашивалего,какойзакладонделает.Жен
ихназывалкакоелибоимуществоимуллаговорил:«этотынеможешьпродатьилиподарить,этопринадлежиттвоейжене»(махр,о
бусловленныйшариатом).Муллачиталзаключительнуюмолитву,дулнаводу,немногоотпивалипередавалча
шку,чтобыдалиотпитьженихуиневесте,атакжероднымиблизким.Приотпиванииводы,молодыедолжныбыл
иприложитьсякчашкеводномместе.Иногдаложиливчашкусводоймонетыикольцаневесты,аотженихакчашкепривяз
ывалибелымплаткомпалочку,изображающуюстрелу.Послецеремонийвещивозращалисьпопринадлежност
иихранилисьмолодыминасчастье.Чащевсегопосленекеновобрачнойодевалиженскийсвадебныйголовнойуб
ор–саукеле[1.,С.111-112].
Именновтакомжевиде,этотобрядпроводилсяещедолгоевремя.Дажевнашидниможнонаблюдатькаксельс
киймуллапослепрочтениямолитв,дуетначашусводой,отпивизнее,передаетеемолодым,предупредив,чтобыи
ониприложилиськчашеводномместе.Вчашусводойложаткольцаилимонеты.Нотакой«вид»проведенияобря
да«неке»становитсяредкостью.Вгородах,молодыелюдистремятсякпроведениюобрядавмечети,гдеегопрово
дитимам,вспециальнодля«неке»отведенномторжественномзале.Самобряд«видоизменился»,имамспрашиваетсогласиеневесты,чащеусамойневесты,иногдауееотц
а,послепрочтенияспециальнойформулы(иджабкабуль)имамспрашиваетомахре,обычноэтозолотоеукрашение,далееотмечаетзначениемахра,читаетдуа,нас
тавления.Внекоторыхмечетяхмолодыеполучаютподарокотмечети,внеговходитлитература,посвященнаясе
мейнойжизни.Такжеможнонаблюдатьтакиеинновациикакрегистрацияданныхбрачующихсявспециальнойк
нигемечетиивручениесвидетельства«мұсылманнекекуəлігі».
ПоследовательностьсвадебныхцеремонийвконцеXIX–
вначалеXХв.вразныхаулахсоблюдаласьпосвоему.Так,одниавторыуказывалинато,чтонекесовершалсявскор
епослеприездаженихаваулипредшествовалпервойбрачнойночи,втовремякакудругихсовершениенекеприу
рочивалсякмоментуотъездановобрачныхваулмужа.Вместестемвесьэтотсвадебныйкомплексмогпроходить
ибезобряданеке[1.,С.108].КисляковН.приходитквыводу,что«неке»сампосебенеявлялсяорганическойчасть
юказахскойсвадебнойцеремонии,аиногдаивовсеобходилисьбезнего,таккакраспространениемусульманствапроизошловКазахстанедовольнопоздноинеимелопрочныхкорней»[1.,С.111].Неке,т.е.мусульманск
оебракосочетаниеуказаховявлялосьскорееисключением,чемправилом[1.,С.82].
ПриводямнениедругогоисследователяН.Гродекова,Н.Кисляковприходиткещеодномувыводу,что«некер
аспространялсяглавнымобразомтам,гдесильнеебыловлияниегородов,вкоторыхмусульманствоукоренилоськрепче»,напримеруташкентскихказаховниоднасвадьбанеобходиласьбезмусульманскогообрядабракосочетания[1.,С.111].
ЗдесьбылобыуместнымнапомнитьососедствестакимикрупнымигородамиЦентральнойАзии,какБухара,
Самарканд,которыеигралибольшуюрольучебногоирелигиозногоцентравраспространенииврегионыканони
ческого,теоретическогоисламанаэтойтерритории.
Нередкиужеитакиеслучаи,когдамолодыеобходятсятолькопроведениемритуала«неке»(никах).Так,отече
ственныйисследовательМустафинаР.утверждает,что«исламвКазахстанераспространялсянеравномерноиси
лаеговлияниянатрадиционныйобразжизниказаховбыладалеконеодинаковойвразныхрайонахКазахстана.Ес
ливюжныхрайонахонтвердилсяещевХв.,товсеверныхегорайонахонзавоевалсвоипозициилишьвХIХв.»[4.,C
.6].
Внастоящеевремямусульманскийобряд«неке»исейчаснеявляетсяглавнойчастьювсегосвадебногокомплексаказахов.Какнапротяжениисоветскогопериода,такинасовременномэтапенередкоказахскийсвад
ебныйкомплекспроходитбезпроведенияобряда«неке».Лишьвпоследниедесятилетия,всвязиспроизошедши
мипроцессами«возрождениемислама»мыможемнаблюдатьвсплескинтересавобществек«нововведениям»в
этойобласти.
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1КисляковН.А.ОчеркипоисториисемьиибракаународовСреднейАзиииКазахстана.- Л.,1969.
2ЛобачеваН.П.Мусульманскаярелигиявтрадиционнойобрядностисемейногоциклаународовсреднеазиат-скоказахстанскогорегиона//Исламинароднаякультура.- М.,1998.- С.22-131.
3МуминовА.К.Традиционныеисовременныерелигиозно-теологическиешколывЦентральнойАзии//ЦентральнаяАзияиКавказ.- №4(5).1999.
4Мустафина,Р.М.Представления,культы,обрядыуказаховвконтекстебытовогоисламавюжномКазахстане,вкон
це19в.–20в.–Алма-Ата,1992.–176с.
Түйін
МақаладаХІХғасырдыңаяғы–ХХғасырдыңаяғындағымұсылмандықтұрмыстықсалтдəстүрлердіңтарихиаспектілері,соныңішіндеүйленутойыдəстүрлеріқарастырылған.Бірқатартарихизерттеулергешолу
жасайотырып,мұсылмандінініңорнығуыжағдайындағыүйболудəстүрініңдəстүрліқазаққоғамындатрансформациялануыназарғаалынған.
Кілтсөздер:мұсылмандықүйленудəстүрлері,ханафибағыты,реисламизация,мұсылмандықнекеқию,неке,махр
Summary
Thisarticlediscussesthehistoricalaspectsofeverydaypractices,includingMuslimweddingceremoniesinKazakhstanattheendof
XIXearlyXXcentury.Basedonareviewofsomehistoricalresearchrevealsthefeaturesoftransformationofweddingceremoniesintheconte
xtofstrengtheningthepositionofIslaminthetraditionalKazakhsociety.
Keywords:Muslimweddingceremonies,hanafidirection,re-islamisation,Muslimmarriage,“neke”,mahr
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ПОЛИТИКАКИТАЯВОТНОШЕНИЯХ СЦЕНТРАЛЬНОЙАЗИЕЙ
ХоуСяоЖие–магистрант2-курсаКазНПУимениАбая
ВстатьерассматриваютсяактуальныевопросыполитикиКитаявотношенииЦентральнойАзии,которыеещенедостато
чноизученывнаучнойлитературе.ГеополитическиеперспективыКитаявЦентральнойАзиизависитотследующихфактор
ов:необходимоукрепитьдоговорнуюбазусостранамирегиона,развиватьШанхайскуюОрганизациюСотрудничества,болеемаштабноучаствоватьвэкономическихпроцессахпроисходящихврегионе,активизироватьэкономическоесотрудничествосгосударствами.ВнешняяполитикаКитаявотношенииЦентральнойАзиивосновн
омпридерживаетсятрадиционнойдляКитаясдержаннойвнешнеполитическойтактики.Вместестемвстатьеуделеновним
аниеидискуссионнымвопросам.
Ключевыеслова:ЦентральнаяАзия,политический,военностратегический,геополитика,экстремистскиегруппировки,военныйконтингент,экономическийфактор

СтраныЦентральнойАзииявляютсяближайшимисеверо-западнымисоседямиКитая,гдеизпятиновыхнезависимыхгосударстврегионатри(Казахстан,ТаджикистаниКыргызстан)имеютсКитаемобщуюграницу,протяженностью3700км.ПослераспадаСССРвцентральноазиатскомрегионесложиласьдовольноблагоприятнаяситуациядлярядастран,втомчислеидляКитая,потомук
акЦентральнаяАзиявышедшаяизподконтролябывшегоСССР,сталаоткрытойдлявлияния.Так,вянваре1992годаКитайустановилофициальные
дипломатическиеотношенияспятьюновыминезависимымигосударствами.
Однакопослеизвестныхсобытий11сентябряизмениласьсамагеополитическаяситуациявЦентральнойАзии,аследовательноисовременноегеополитическоеположениеКитаявЦентральнойАзии,котороестало
характеризоватьсядвумяразнонаправленнымифакторами.
ДляКитая,вконтекстеборьбыстерроризмомисепаратизмомвСиньцзян-УйгурскомавтономномрайонеКитая,былавыгоднаконтртеррористическаяоперация,свержениережиматалибовиотносительнаястаби
лизациявАфганистане,таккаксуществовалатеснаясвязьмеждуэкстремистскимигруппировкамивСУАРитал
112

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Əлеуметтік жəне саяси ғылымдар» сериясы, №2(49) 2015 ж.

ибами.ВчастностиподаннымКазахстанскогоинститутастратегическихисследованийприПрезидентеКазахст
анасепаратистскиегруппировкиизСиньцзянаполучалиактивнуюматериальнуюиморальнуюподдержкусост
ороныталибов,понеобходимостиукрывалисьнатерриторииАфганистана,проходилиопределеннуюбоевуюп
одготовкунабазахталибов.Экспертыэтогоцентранасчитываютоколо27организаций,связанныхсСУАР,мето
дыкоторыхварьируютсяотмассовыхвыступленийдотеррористическихакций.Этотакиеорганизации,как«Ор
ганизацияобъединенногонациональногореволюционногофронтаВосточногоТуркестана»,«Исламскоедвиж
ениеВосточногоТуркестана»,«ЯнаАят»,«Лобнорскиетигры»,«Харакат»идругие.Некоторыеизэтихидругих
организа-цийимеликонтактысталибами.Снижениеугрозсостороныэкстремистскихгруппировокврегионе,приходквластиновогоправи
тельствавАфганистанеположительнымобразомповлиялинаобстановкувСУАР.ЭкстремистскиегруппировкиизСиньцзяналишилисьстратегическойопорывлицедвиженияТалибан[1].
ВцеломвоеннаякампаниявАфганистанеположительновоспринятавКитае.Ноприэтомучитывалисьиееминусы:появлениевоенныхбаз.
СШАиихсоюзниковнатерриториидвухцентрально-азиатскихгосударствКыргызстанаиУзбекистана,одноизкоторыхимеетобщуюграницусКитаем.Некоторыекитайскиеэксперты(о
мненияхкоторыхможноузнать,посетивсайткитайскогоинформационногоагентстваСиньхуа)увиделивдолгосрочн
ойперспективеугрозусвоейнациональнойбезопасности,заявив,чтоэтибазывоткрытойперспективенаправле
ныпротивКитаяичтооперациявАфганистанеявляетсялишьповодомдлясосредоточениявоеннойинфраструктурыСШАузападныхграницКитая.Однаконадоотметить,чтоввоенномотнош
ениинаходящийсявЦентральнойАзиивоенныйконтингентнедостаточен,чтобыпредставлятьсерьезнуюугро
зудляКитая.
ВсложившихсяусловияхвоенностратегическогоприсутствияСШАназападныхграницахКитаяиполитическогосближенияСШАиРоссиипос
лесобытий11сентября,передКитаемвсталазадачапокорректировкесвоейстратегиивотношениистранЦентра
льнойАзиинаближайшуюидальнююперспективу.Приэтоммногиеэкспертысчитают,чтототальнаяконфронт
ациясСоединеннымиШтатамиможетпоставитьподвопросмодернизациюКитая.Насегодняшнийденьиуновогокитайскогоруководстваот
ношениясСШАостаютсянепростыми,таккаквотношениядвухстрансуществуетдостаточномногообластей,вкоторыхпозицииКитаяиСШАрезкорасходятся.Этопроти
воракетнаяоборонаСША,тайваньскаяпроблема,корейскийвопрос,американояпонскиесоюзническиеотношения,американоиндийскоевоенноесотрудничество,политикаСШАвотношенииИранаиИрака,атакжерасширениеНАТОнав
осток.
Всежеможноутверждать,чтоКитайхотелбыстатьвновомвекестратегическимпартнеромдляСША,хотяна
личиерядасерьезныхгеополитическихпротиворечиймеждуКитаемиСША,изкоторыхглавнымявляетсяТайв
ань,будетрегулярноосложнятькитайскоамериканскиеотношениявбудущем.Этоозначает,чтонасреднесрочную,авозможно,идолгосрочнуюперспект
ивуКитайбудетпостоянноискатьпартнеров(преждевсеговлицеРоссии)дляпротивовесаАмерикеипытатьсян
аращиватьсвоеприсутствиевЦентральнойАзии.Всеэтоподтверждаетмысльотом,чтоКитайпереходиткактив
номусотрудничествусгосударствамиЦентральнойАзии,таккакмирнаяконкуренциязарегионвусловияхулуч
шенияегоотношениисЗападомвцелом,остаетсяединственноправильнымпутемдостиженияцели.Вместестем
надоотметить,чтонарядусполитическимиинтересами,которыесвязаныс«американскимфактором»врегионе
,дляКитаятакжеважныиэнергетические,транспортно-коммуникационныеинтересы,атакжеинтересынахождениярынковсбытасвоейпродукции[2].
ГеополитическиеперспективыКитаявЦентральнойАзиизависятотследующихфакторов:
- Китаюнеобходимосохранитьврегионеневраждебнуюобстановку,неприбегатькугрозесилыилипримене
ниюсилыврешенииспорныхвопросов,избегатьпрямойконфронтациисостранами,скоторымиКитайимеетпр
облемныемоменты;
- предотвратитьрасширениевоенногоприсутствияСШАврегионепосредствомпереговоровсСША,Росси
ей,странамиЦА;
- укрепитьдоговорнуюбазусостранамирегиона,Россиейпообеспечениюбезопасности;
- болееактивноучаствоватьвобеспечениибезопасности,преждевсегодляборьбысэкстремизмом,террориз
моминаркобизнесом;
- датьширокиегарантиибезопасностидлястранрегиона;
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- развиватьШанхайскуюОрганизациюСотрудничества,еговоенно-политическуюкомпоненту;
болеемасштабноучаствоватьвэкономическихпроцессах,происходящихврегионе,активизироватьэкономиче
скоесотрудничествосгосударствамирегиона[3].
Учитывая,чтобезактивногоучастияКитаяили,покрайнеймере,безучетаегоинтересоввобеспечениибезопасностиистабильности,ниоднасистемарегиональнойбезопасностивЦентральнойАзиинебудетдост
аточнодейственнойиперспективной,апосколькувсеэтонапрямуюзависиткакотдвусторонних,такимногостороннихотношениймеждугосударствами,принципиальноважнымиявляютсявзаимоотношенияКитаянетольковцеломсЦентральнойАзиейкаксамостоятельнойгеополитическойвеличиной,ноигосударствэтогорегиона.
1 АшимбаевК.С.ГеополитическиеперспективыКитаявЦентральнойАзии,http://www.kisi.k2.
2 ИНФО-ТАСС,16августа1999г.
3 ЭкономическоесотрудничествоКазахстанаиКитаяпринесетпроцветаниенародамдвухстран–
вицеминистрвнешнейторговлиКНР.http://www.kazaag.kz.
Түйін
МақаладағылымиəдебиеттеəлідежетезерттелмегенОрталықАзияғабайланыстыҚытайсаясатыныңөзектімəселелері
қарастырылады.ОрталықАзиядағыҚытайдыңгеосаясикелешегімынандайфакторларғатəуелді:аймақтағыелдерменкелісімшартжасаудынығайту,Шанхайынтымақтастықұйымындамыту,аймақтажүзегеасыпжатқанэкономикалықүдерістергек
еңірекқатысу,мемлекеттерменэкономикалықынтымақтастықтыжандандыру.
НегізіненҚытайдыңОрталықАзияғабайланыстысыртқысаясатыҚытайүшіндəстүрліболыпкелетінбайсалдысыртқы
саяситактиканыұстанады.Соныменқатар,мақаладапікірталастудыратынмəселелергедекөңілаударылған.
Тірексөздер:ОрталықАзия,саяси,əскеристратегиялық,геосаясат,экстремистіктоптар,əскериконтингент,экономикалықфактор
Summary
InarticletopicalissuesofpolicyofChinaforCentralAsiawhicharestillinsufficientlystudiedinscientificliteratureareconsidered.G
eopoliticalprospectsofChinainCentralAsiadependsonthefollowingfactors:itisnecessarytostrengthencontractualbasewiththecoun
triesoftheregion,todeveloptheShanghaiCooperationOrganisation,moremashtabnotoparticipateintheeconomicprocesseshappeni
ngintheregiontointensifyeconomiccooperationwiththestates.TheforeignpolicyofChinaconcerningCentralAsiagenerallyadherest
oreservedforeignpolicytactics,traditionalforChina.Atthesametimeinarticletheattentionandtodebatablequestionsispaid.
Keywords:CentralAsia,political,strategic,geopolitics,extremistgroups,militarycontingent,economicfactor
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ИЗМЕНЕНИЕРОЛИИМЕСТАКИТАЯВСОВРЕМЕННОММИРЕ
ЧеньЦзиньЮля–магистрант2-курсаКазНПУимениАбая
ВстатьерассматриваютсяактуальныевопросыизменениеролииместаКитаявсовременноммире,которыеещенедостат
очноизученывнаучнойлитературе.ПеременывмиреиособенноизменениестатусаКитаяпорождаютнастоятельнуюпотре
бностьвновыхгеополитическихконцепцияхиновыхконцепцияхвкитайскойвнешнейполитике.Китайвсовременноммир
естремитсяоказыватьвлияниеисключительномирнымпутем,безвнешнейагрессии.ВпоследниедесятилетияКитайпревр
ащаетсяизрегиональнойдержавывглобальную.Вместестемуделеновниманиеидискуссионнымвопросам.
Ключевыеслова:внешняяполитика,стратегическииприоритет,глобальнаяполитика,экономическийприоритет,традиция,дипломатическийконсенсус,международныеотношения,геополитическаяконцепция,геополитическоеположение,сотрудничества

КНРпродолжаетстроитьсвоювнешнююполитикувсоответствиисновымстратегическимприоритетом"мирноювозвышениястраны",предполагающимвыдвижениеКитаянарольглавнойдержавыВосточнойА
зииипостепенное,рассчитанноенагодывперед,достижениепаритетныхпозицийсСШАпоосновнымнаправле
ниямглобальнойполитики.
Существенноменяютсяосновныекомпонентыкитайскойвнешнейполитикиидипломатии,которыепризва
ныобеспечиватьновуюрольКитаявмировыхделах:
-Китайготоввзятьнасебяинициативувмировыхделахиусиливатьсвоюактивностьвходеэкономическойглобализацииисозданиямногополюсногомира;
ВнешняяполитикаидипломатияКитая,которыевпредыдущеедесятилетиестроилисьномодели"вызовотве
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т",теперьбудутстроитьсяпомодели"действиерезультат",гдерезультатомибудетреализациякитайскихинтересовкаквеликойдержавы.
Исходяизцели"мирноговозвышения"сформировалисьглавныенаправленияиметодыкитайскойстратегии
,которыевполноймерепроявилисебяврассматриваемыйпериод.
Вопервых,этосозданиевВосточнойАзиизоныпреобладающеговлиянияКНРсвытеснениемвозможныхконкуре
нтов,преждевсего,американцев.Превращениеэтогорайона,сопоройнарядсубрегиональныхорганизаций,вкоторыхрольКитаяподвергаласьбысомнению,вплацдармдлярасширениясвоегов
лияниянадругиерегионы,имеющиеприоритетноезначениедляпостояннорастущихинтересовКНР.
Вовторых,сохранение,померевозможностей,нормальныхотношенийсСШАпутемуступокнаменееважныхнап
равлениях,но,втожевремя,принеуступчивостиидажеосторожнойотступательности,сотрудничаясамерикан
цамиповыгоднымиливторостепеннымдлясебявопросам,втожевремянедоводяделодляоткрытойконфронтац
ии,перераспределятьвсвоюпользублагоприятныеусловияифакторывзонепересечениякитайскихиамерикан
скихстратегическихинтересов.
Втретьих,переходотпростогодавлениякболеетонкойдифференцированнойполитикевотношенииглавныхпол
итическихсилнаТайване.Провоцированиетамрасколапопроблемеотношенийсматериком,подготовкаобщественногомнениянаостровекосознаниюнеизбежностисозданияединогогосударствасостолицейвПекине.Изоляциянегативного,сточкизренияПекина,внешнеговмешательствавобъедините
льныепроцессыиобнадеживающегосепаратистоввлияниянавнутриполитическуюобстановкунаострове,материализующегося,средипрочего,вформевсеболеекрупныхпоставоксовременногооружияиактивизацииполитическихконтактов.
Вчетвертых,диверсификациясырьевой,преждевсего,энергетическойполитики.Основные(поотнюдьнеис
черпывающиевсегокомплексазадач)усилияздесьсосредоточенынаразработкесеверногонаправлениякак"на
иболеенадежногоибезопасного",тоестьнаукреплениисотрудничествавэнергетическойсфересРоссиейистранамиЦентральнойАзии.
Впятых,поискточекстратегическогосоприкосновениясостранамиНС,равнокаксмножествомразвивающ
ихсястран,апробированиеформиметодовоптимальногосотрудничествавкаждомконкретномслучае.Вэтомключеследуетрассматриватьипровозглашениевсентябре2005г.стратегическогосотруднич
ествасКанадой.
ВпланереализациисвоейобщейстратегииКитайв20052006гг.исходилизизвестнойдоктрины"мирноговозвышения".Втечение2005г.рольКитаявСВЛиЮВЛкачест
венновозрослападвухсторон-немуровнеотношений.
Китайпостепенновыходитнапередовуюлиниюнамеждународнойаренеистановитсязаконнымлидеромвм
ировойэкономике.ВпоследниедесятилетияКитайпревращаетсяизрегиональнойдержавывглобальную.Тепе
рьиКитай,иАмерикаявляютсявеликимидержавами,имеющимистратегическиеинтересывсохранениимиров
ойстабильностиипорядка.
ИзменениеместаиролиКНРвмиренапрямуюсвязываетсясростомсовокупноймощистраны.Десятьлегназа
дКитайбылобъектомэкономическихсанкцийСШАиЗапада;ВНПКНРсоставлял1/10японского,1/20ВИНСШ
Аитольконемногопревышалюжнокорейский.К2005г.ВНПКНР-в3разабольшеюжнокорейского,составляет1/7ВИНСШАи1/3японского.КитайсталважнымторговымпартнеромАмерики,Япони
ииЮжнойКореи.АмерикануждаетсявсотрудничествесКитаемиегоучастиивборьбестерроризмом,рассматр
иваяКитайкак"стратегическогопартнера"вэтойборьбе.
ИзменилисьдляКНРиэкономическиеприоритеты:еслираньшебылипервостепеннымикапиталыитехноло
гии,тосейчаснапервоеместовыходятрынкииресурсы:земля,вода,нефть,минеральныересурсы[1].
ГоворяопревращенииКитаяввеликуюдержаву,китайскиеавторыодновременноделаютупорпато,чтоКНР
идетздесьпоособомупути,отличномуотпутитрадиционныхвеликихдержав[2]".
Китайсимволизируетсобойпервоевосточноегосударство(илиразвивающееся,маргинальноегосударство,
находившеесявне"основноготечения"),котороеподнимаетсянаведущееместовсовременноймировойсистеме,гдедоминируетЗапад.Китайделаетупорна"мирноевозвышение",котороебазируетсянав
нутреннемэкономическомростеитрадициях,дипломатииконсенсуса,и,такимобразом,вноситновыеэлемент
ывсовременныемеждународныеотношения.ВКитаеимеетсяясноепониманиепутейисредствосуществления
этого"мирноговозвышения":черезэкономическоеразвитиеимирнуюдипломатиюКитайнамеренуменьшить
потрясениедлямировойсистемы,связанноесизменениемегоместавмире.КитайнельзясравниватьсРоссией,Г
ерманиейиСША,таккаконнеруководствуетсяидеологиейимпериализма,колониализма,милитаризма,террит
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ориальногорасширенияинепретендуетнацивилизаторскуюмиссию.
ПеременывмиреиособенноизменениестатусаКитаяпорождаютнастоятельнуюпотребностьвновыхгеопо
литическихконцепцияхиновыхконцепцияхвкитайскойвнешнейполитикеидипломатии.
Нарядусновойконцепциейбезопасностиивнедрениемеевпрактикумеждународныхотношений,китайски
еполитологиснимаютпервостепеннойпроблемойформированиеновыхгеографическихигеополитическихко
нцепций,касающихсяотношенийКитаясвнешниммиром.
Ониакцентируютвниманиена"новоммышлениивдипломатии","тихойреволюциивмышленииипрактике
китайскойдипломатии",ядромшторойстановитсяактивноесодействиерешениюглобальныхирегиональных
проблем.Одинизэкспертов,СуЧанхэ,полагает,чтопрактикановойкитайскойдипломатииведеткпоявлениюнамировойарене"либеральногоКитая":этосвязаносновымпониманиемконцепцийнаци
ональногосуверенитетаиуправлениямировымипроблемами,базирующихсянаинститутахмногополярности,ибудетиметьогромноезначениедляАзииидлявсегомирa[2].
КНРоднаизкрупнейшихэкономикмира.Занимаявнастоящеевремя4-еместовмирепоабсолютномуразмеруВВП(в2005г.2,28трлн.долл.припересчетеизюанейвдолларыпоофициальномукурсу),Китайплани
руетк2020г.увеличитьегообъемв4разапосравнениюс2000г.исущественнопродвинутьсявмеждународнойтабелиорангах(скореевсего,на2еместопослеСША).ПрисоединениекВсемирнойторговойорганизациистимулировалобыстрыйроствнешней
торговлиКНРс510млрд.долл.в2001г.до1588,6млрд.в2005г.Поэтомупоказателюстрана,опередивЯпонию,вышлана3еместовмире,сразувследзаСШАиГерманией.Последовательнооблагораживаетсяструктуракитайскогоэкспорта.Внастоящеевремя90%вывозаКНРсоставляютготовыеизделия,адолявысокотехнологичнойпродукциидостигла25%экспорта.Китайстабильноявляетсяоднимизкрупнейшихполучателейпрямыхи
ностранныхинвестиций(в2003г.–53,5млрд.долл.).Ихсуммарноефактическоеиспользованиезагодыреформсоставилона1апреля2004г.535млрд.долл.[3].
Неуклоннорастетдолякитайскойэкономикивмировомпроизводствеосновныхтоваровинафинансовыхрынках.ДоляКНРвазиатскойторговлепревысила17%.авмировойоколо5%.ПорасчетамэкспертовВТО.
к2020г.доляКитаявмировойторговледостигнет'10%),т.е.онстанет2йпослеСШАкрупнейшейторговойдержавой.Странабыстрымитемпамипревращаетсяв"падежноеубежище"
длямировыхкапиталов.
Поэтомунеобходимоучитывать,чтоглобализациямировойэкономикиозначаетпреждевсегоусилениевзаимозависимостинациональныхэкономикнаосновемировыхфинансовыхпотоков,деятельноститранснациональныхкорпораций,современнойинформационнокоммуникационнойреволюцииираспространенияперсональныхкомпьютеровисетиИнтернет.
Такимобразом,внастоящеевремяоднимизосновныхприоритетовКитаяявляетсяпостроениеобщества"ма
логоблагоденствия"(сяокан).Достижениеэтойцелиподразумеваетзначительноеповышениежизненногоуровнянаселениявовсехрегионахстраныбезисключения,чтоозначаетпереходКНРотстатуса
развивающейсястраныкстатусуэкономическиразвитой.
ВсовременномКитаеполучилараспространениеидеякомплекснойгосударственноймощиоснованнойнетольконавеличиневоенногопотенциала,ноиопределяющейсяуровнемэкономического,социальнокультурногоинаучнотехническогоразвития,атакжевзвешеннымвнешнеполитическимкурсом.ПоэтомуКитайвсовременноммире
стремитсяоказыватьвлияниеисключительномирнымпутем,безвнешнейагрессии.Китайсимволизируетсобо
йпервоевосточноегосударство,котороенарядусИндиейподнимаетсянаведущееместовсовременномировойс
истеме
1СвешниковA.A.КонцепцииКНРвобластивнешнейполитикиинациональнойбезопасности//Китайвмировойполитик
е.- М.,2003.- С.90.
2ЛюЦзайци.Китайско-росийскиеотношениявновойгеополитическойситуации(1991-2003гг.):политикодипломатическиеаспекты.- М.:Ин-тДальн.Вост.РАН,2004.- С.198.
3ЛузянинС.,СафроиоваЕ.,СвешниковЛ.НекоторыеитогивнешнеполитическойактивностиКНРв2005голу//Пробле
мыДальнегоВостока,2006.- №3.
Түйін
МақаладағылымиəдебиеттеəлідежетезерттелмегенқазіргіəлемдегіҚытайдыңрөліменорныныңөзгеруініңөзектімəсе
лелеріқарастырылады.Əлемдегіөзгерістер,əсіресеҚытайдыңмəртебесініңөзгеруіжаңагеосаяситұжырымдамаларды,со
ныменқатарқытайдыңсыртқысаясатындағыжаңатұжырымдаманытуындатады.БүгінгітаңдаҚытайсыртқыагрессиясыз,
текбейбітжолменықпалетугеұмтылады.СоңғыонжылдықтардаҚытайаймақтықмемлекеттенжаһандықдеңгейдегімемлекеткеайналуда.Соныменқатар,мақаладапікірталастудыратынмəселелергед
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Summary
InarticletopicalissueschangeofaroleandplaceofChinainthemodernworldwhicharestillinsufficientlystudiedinscientificliteratu
reareconsidered.ChangesintheworldandespeciallychangeofthestatusofChinagenerateanurgentneedfornewgeopoliticalconceptsa
ndnewconceptsfortheChineseforeignpolicy.Chinainthemodernworldseekstohaveimpactonlypeacefully,withoutexternalaggressi
on.InthelastdecadesChinaturnsfromtheregionalpowerintotheglobal.Atthesametimetheattentionandtodebatablequestionsispaid.
Keywords:foreignpolicy,strategicpriority,globalpolicy,economicpriority,tradition,diplomaticconsensus,internationalrelatio
ns,geopoliticalconcept,geopoliticalsituation,cooperation
УДК327(578)

ФАКТОРЫ,ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕНАПРАВЛЕНИЯСОТРУДНИЧЕСТВАКАЗАХСТАНАИКНР
ВанЧжаоХэ–магистрант2-курсаКазНПУимениАбая
ВстатьеанализируетсяфакторыопределяющиенаправлениясотрудничестваКазахстанаиКНР,которыеещенедостато
чноизученывнаучнойлитературе.Длямежгосударственногодиалога,изкомплексафакторовследуетостанавитьсянатрад
иционныхисторическихсвязях,географическойблизстигосударств,сходныхзадачахисторическогоразвития,особенностяхэтнонациональныхотношений,атакжестратегическоговзаимодеиствия.Любоеизменениес
итуатциивконтактнойзоне,этопереселениеказахскогонаселениявнутристраныиизвне,увеличениечисленностиханьцевприводяткизменениюгеополит
ическойситуатции.Именнопоэтомудостиженияуровнястратегическоговзаимодействиядаетвозможностьснизитьриски
отизменениягоеполитическойситуации.Вместестемуделеновниманиеидискуссионнымвопросам.
Ключевыеслова:геополитическоеположение,сотрудничества,стратегическийприоритет,научнотехническийпотенциал,этнонациональныеотношения,внешняяполитика,стратегическииприоритет,глобальнаяполити
ка,экономическийприоритет

ДляКНРприоритетностьопределенияпотенциаласотрудничестваможноотметить,например,врядеправит
ельственныхзаявленийЦзяньЦзэминяврассматриваемыйпериод:«силаивлияниегосударстваиеговлияниена
международнойаренеопределяютсянетольковеличинойвоенногопотенциала,ноиуровнемэкономического,с
оциально-культурногоинаучнотехническогоразвития,атакжевзвешеннымвнешнеполитическимкурсом.Понятиесовокупнойгосударствен
ноймощи,кудавключаетсядемографи-ческиеиестественныересурсы,экономический,военныйинаучнотехническийпотенциал,неоднократновстречаетсявдокладеЦзянЦзэминянаXVIсъездеКПК[1].
Вабсолютныхпоказателях(общийобъемВНП)ипоказателяхдругогоуровня(население,территория)разли
чиямеждуКНРиКазахстаномдемонстрируютсоотношениеполинии«крупнаямалаястраны».Какотмечаютисследователи,«соотношениесилвгеоэкономикеигеополитикезависитглавным
образомотабсолютногопотенциала,включающегокромепрочеготакиехарактеристики,какпротяженностьте
рритории,земельныйресурсичисленностьнаселения»[2].
ДлявсехгосударствЦАпослераспадаединогоэкономическогопространстваСССРхарактеренспадвэконо
микевначале1990-хгг.Так,дляКазахстанаснижениеВВПв1995г.посравнениюс1990г.составляло45%".Однако,начинаяс1997года,всегосударстваЦентральнойАзиидемонстрируютблагоприятныетенденцииразвития,наблюдаютсяустойчивыетемпыростанациональныхэкономиквгосударствахЦАРот4,2до6,1%вгод(данныеАзиатскогоБанкаРазвития,2003г.).Втожевремяэкспертыпризнают,этитемпынедостаточными,чтобывернутьстранынауровеньблагосостояния1991г.,атакжерешитьрядэкон
омическихпроблем.
Чтокасаетсястадиального(формационного)уровняразвития,РКможноотнестикиндустриальнымстранам
,тогдакакКНРостаетсяаграрноиндустриальнымгосударством(досихпор68,6%населенияпроживаетвдеревне,илишь31,4%вгородах)[2],лишьпорядупоказателейвыходянауровеньиндустриальныхгосударств.Обагосударстваотносятсякразвивающимсястранам.
ВРКсуществуютопределенныедостижениядлявыходанановуюстадиюразвития,этапаформированияпостиндустриального(информационного)общества.Так,длягосударствЦАРхарактерендостаточновысо
кийисходныйуровеньВВПиопределенныедостижениявтакихобластяхкакздравоохранение,рынокрабочейс
илыит.д.Вперспективедлявсехстранрегионавозможно3,5-7%ежегодногоповыше-нияВВП[3].
Поданнымказахстанскойстатистики,ростВВПреспубликив2000г.составил9,6%,чтопревосходитпоказат
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елиостальныхгосударствЦентральнойАзии.Врядеисследованийпоэкономикерегионаотмечается,чтовнастоящеевремявРКсложилисьобъективныепредпосылки,такназываемая«критическаямасса»,дос
таточнаядляформированиядиверсифицированногопромышленного,научнотехнического,интеллектуального,информационно-инновационнногоивоенногопотенциала.
УКазахстана,посравнениюсгосударствамирегионаиРоссией,заметновышерасходынаобразование(в%ВВП),сКНРэтотпоказательвышепрактическив2раза,однакодостаточнобольшойвнешнийдолг.
Прихарактеристикеразвитияинформационно-инновационныхсектороввРКиКНРвозможнопривестиирядболеесовременныхиндикаторов.Вцелом,дляРеспубликиКазахстанможноотметить,чторазвиваются
невсевидыинноваций,вчастности,достаточномедленнораспространяютсякомпьютерныесети.Исследователиотмечаютразрывмеждутехникойинформационногообеспеченияииспользованиемс
овременнойтехникибытовогоназначениявпользупоследней[2].
Дляхарактеристикивсегокомплексамежгосударственныхсвязейнеобходимовыделитьосновныефактор
ыдвустороннегосотрудничества.Такогородафакторысотрудничестваназываютвсвоихработахрядэкспертов
.Так,авторысборника«АктуальныепроблемывнешнейполитикиКазахстана»,кфакторам,обуславливающимсотрудничествоРКсостранамирегиона,относят:исторические,географические,культ
урные,языковые,общностьпроживающихнародов,выгодноегеополитическоеположение,невозможностьводностороннемпорядкерешитьрядпроблем,сходныесырьевыезапасы,производственныевозмож
ности,экспортныйпотенциал,низкуюстоимостьрабочейсилы.
Изкомплексафакторов,ввидуихособойзначимостидлямежгосударственногодиалога,следуетостановить
сянаследующих:традиционныхисторическихсвязях,географическойблизостигосударств,сходныхзадачахи
сторическогоразвития,особенностяхэтнонациональныхотношений,атакжефакторестратегическоговзаимод
ействия.
ЦентральнаяАзияиздавнаявляласьсферойгеополитическихинтересовКитая.ВэпохуХаньКитайосуществ
лялконтактысЗападныммиромпосредствомторговогопути,проходившегочерезрядпоселенийТуркестана(натерриториисовременногоКазахстана).ЧерезШелковыйпутьвЕвропупоставлялисьтрадиц
ионныедляКитаятоварышелк,фарфорвобменнаметаллическиеизделия,шерстянуюодежду.Множествоэлементовзападноазиатскойкультурыбылоразнесеноповсемстранам,черезкоторыепроходилШелковыйпуть.Сейчасидеятранс
национальногопутиреанимируетсявсовременномвиде,представленномдвумяпроектами:ТРАСЕКА,атакже
Транс-ЕвропейскойиАзиатскойтелекоммуникационноймагистралями.Помногимоценкамэтипроектыбудутиметьнеменьшеезначение,чемСуэцкийиПанам
скийканалы,выводяреспублики,черезкоторыепроходитмагистраль,намировыерынки.КитаюиКазахстанутр
адицииспособствуютвзаимномувосприятиюкультурыиобычаев.
Рассмотримследующийфактор,которыйдолженспособствоватьразвитиюсотрудничества–географическуюблизостьипротяженнуюобщуюграницу.
Какизвестно,границамеждуКитаемиКазахстаномнебылаполностьюопределенавтечениедвухсполовино
йвеков.Врассматриваемыйпериодвременипроизошлоещеодноразграничение-ужекаккитайскоказахстанское.
Развитиеторгово-экономическихсвязейспособствуетстабилизацииэкономики,устойчивомуэкономическомуразвитию,снижаетвозможностьвозникновенияполитических,военнополитическихконфликтоввстранеиврегионевцелом.ЦентральнаяАзиярынокдлясбытакитайскихтоваров,атакжепотенциальныйключкрешениюэнергетическойпроблемы[4].
Выгоды,которыеобесторонымогутизвлекатьизсвоегососедствадляразвитияэкономическихконтактов,до
статочноочевидны.Однаконасегодняшнийденьвыгодыизвлекаетвосновномкитайскаясторона.Этопроисхо
дит,преждевсего,благодарявнешнеэкономическойполитике,наличиюстратегииразвитиязападныхрайонов,
котораяподкрепляетсяорганизационнымимерами.Напрактикеэто-достаточногибкаяполитикальготипривилегийдляприграничнойторговли,атакжеконтрольсостороныкитайскихго
сударственныхоргановзавнешнеэкономическойдеятельностьюсубъектовхозяйственнойдеятельности.Ксо
жалению,такогородаполитикапокаотсутствуеткаквРК,такивРоссии.
Различныеэкономическиепотенциалыивозможностигосударствмогутбытьтормозомдляэкономическойинтеграции,таккакцелиэкономическогоразвитиямогутбытьразличными.Именнопоэтомупокараного
воритьобэкономическойинтеграциимеждуРКиКНР(СУАР).
Междугосударствамисуществуетвысокийуровеньполитическоговзаимодействия(какнадвустороннемуровне,такинамногостороннем(ШОС)),общиеугрозырегиональнойбезопасности,сходныепредставлени
яосозданииновогомеждународногопорядка(концепциямногополярности).Какотмечаетрядполитологов,для
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обоихгосударств«...важновыработатьединуюпрограммусотрудничестваидобрососедства,основаннуюнасоблюдениинациональныхинтересовсторониполитикойнациональнойбезопаснос
ти,однакосуметьприэтомсохранитьбаланссилврегионе».ОбъективноКазахстанзанимаетгеостратегическое
пространствомеждуРоссиейиКитаем.ЭтомуподчиненыивнешнеполитическиеконцепцииРК(«многофакторногоравновесия»ивновьразрабатываемаянапротяжениивотужеболеечемдесятиле
тияконцепция«новогоевразийства»).Хотяпокаказахстанскокитайскиеотношениянедостиглиуровня«стратегическоговзаимодействия»или«стратегическогопартнерств
а»,в«СовместнойдекларацииРеспубликиКазахстаниКитайскойНароднойреспубликиостратегическомвзаимодействииипартнерстве
вXXIвеке»,подписаннойв1999г.,заложеныосновыдлятакогородавзаимодействия[5].
Успешноевзаимодействиегосударствврамках«Шанхайскогофорума»наосновеурегулированияпогранич
ныхпроблем–такжесвидетельствоположительнойролиданногофактора,которыйдолженспособствоватьразвитиюотношений.Однакопроизошлонекоторо
еослаблениеролидвустороннихотношенийвсистемевзаимодействияКНРиРК.
Изнаиболееострыхпроблемследуетотметитьпроблемусоотношениявнешнихивнутреннихфакторовдляразвитиямежгосударственныхотношений.Приоритетностьпроблембезопасностииэкономикивтечен
ие1990хгг.меняласьвследствиеповышенияролипервойзасчетвторой.Среализациейпрограммразвитиязападныхрай
оновКНРвосновувзаимоотношенийнапервомэтапебылположен«экспортторговоэкономическогосотрудничества».ДляКазахстанабыловажноналадитьфункционированиеэкономикистраны
,дляКНР-решитьпроблемуотсталости«западныхрегионов»(вданномслучаеСУАРКНР).Базаподобногородаотношенийсоздаваласьвтечение1990хгг.Обострениеситуацииврегионепотребоваловкороткиесрокирешенияпроблембезопасности,чтоибылодос
тигнутоврамкахнесколькихсоглашенийограницеисоздания«пятерки»ШОС.Такимобразом,любоеизменениеситуациивконтактнойзоне(переселениеказахскогонаселениявнутристраныиизвне,увеличениечисленностиханьцев,дажепрограммамодернизацииэкономики«западныхрайонов»КНРавтоматическиприводяткизменениюгеополитическойситуации).Именнопоэтомудостижениеуровнястратегическоговзаимодейс
твиядаетвозможностьснизитьрискиотизменениягеополитическойситуации.
1Цит.по:ОстроухоеО.Л.,СалицкийА.И.ВнешняяполитикаКНР:обеспечениесуверенитетаицелейразвития//Китай
вмировойполитике.- М., 2001. - С.52.
2Цит.по:БергерЯ.XVIсъездКПКистратегиясбциальноэкономическогоразвитияКитая.//ПроблемыДальнегоВостока.2003.- №2.- С.31.
3ВидясоваМ.Ф.,ФридманЛ.А.СтраныЦентральнойАзии. - С.14.
4Цит.по:НаумовИ.Н.СтратегияэкономическогоразвитияКНРв1996-2020гг.ипроблемыеереализации.- М.,2001.С.24.
5ВидясоваМ.Ф.,ФридманЛ.А.СтраныЦентральнойАзии. - С.31.
Түйін
МақаладағылымиəдебиеттеəлідежетезерттелмегенҚазақстанменҚытайдыңынтымақтастығыныңбағыттарынайқындайтынфакторларталданады.Мемлекетаралықдиалогүшінфакторларкешеніндедəстүрлітарихибайланыстар,мемлекеттердіңгеографиялықжақындығы,тарихидамудыңұқсасміндеттері,этноұлттыққатынастардыңерекше
ліктеріжəнестратегиялықөзараəрекеттестіккетоқталукерек.Қарым-қатынасаймағындағыкезкелгенөзге-рісқазақтұрғындарыныңмемлекетішіндежəнесыртқақонысаударуы,ханьдықтарсаныныңөсуігеосаясижағдайдыңөзгеруінеəкеледі.Сондықтандастратегиялықөзараəрекеттестікдеңгейінежетугеосаясижағдайдыңөзгеруінентуынд
айтынқауіп-қатердітөмендетугемүмкіндікбереді.Соныменқатар,мақаладапікірталастудыратынмəселелергедекөңілаударылған.
Тірексөздер:геосаясижағдай,ынтымақтастық,стратегиялықбасымдылық,ғылымитехникалықəлеует,этноұлттыққатынас,сыртқысаясат,стратегиялықбасымдылық,жаһандықсаясат,экномикалықбасым
дылық
Summary
InarticleitisanalyzedfactorsthedefiningdirectionsofcooperationofKazakhstanandthePeople'sRepublicofChinawhicharestillin
sufficientlystudiedinscientificliterature.Forinterstatedialogue,fromacomplexoffactorsitisnecessarytostopontraditionalhistoricall
inks,ageographicalblizstaofthestates,similarproblemsofhistoricaldevelopment,featuresoftheethnonationalrelations,andalsostrat
egicinteraction.Anychangeofasituattioninacontactzone,isresettlementoftheKazakhpopulationwithinthecountryandfromtheoutsi
de,increaseinnumberofHanleadtochangeofageopoliticalsituattion.Forthisreasonachievementsoflevelofstrategicinteractiongivest
hechancetoreducerisksfromchangeofagoyepoliticheskysituation.Atthesametimetheattentionandtodebatablequestionsispaid.
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ҚАЗАҚСТАН-РЕСЕЙҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢНЕГІЗГІБАҒЫТТАРЫ
Н.А. Ысқақова–Абайат.ҚазҰПУхалықаралыққатынастармамандығының2-курсмагистранты
МақаладасоныменбіргедүниежүзілікалаңдаҚазақстанменРесейдіңсаясижəнеэкономикалыққарым-қатынастарындамаңыздырөлойнайтындығыменанықталады.Осығанбайланыстыжақынжəнеалысшетелдердеекіелдіңықпалда
стықүдерістерінеқосқанүлесіүлкенмағынағаие.БұданбасқаҚазақстанменРесей,объективтіжəнесубъективтісебептеріні
ңарқасында,осыкезгедейін"өзаракелісетін"мемлекеттерболыпқалды.ҚазақстанүшінРесейаймағыбастытранзиттік(уақ
ытша,ауыспалы)кеңістікболыпқалады,ресейлікішкірынок–
қазақстандықөнімніңнегізгітұтынушысы,алРесейэкономикасы–
жетекшіэкономикалықсеріктесболыпқалабереді.РесейФедерациясыүшінҚазақстанбүкілКеңесОдағыкезеңіндежетек
шішикізатсеріктестігініңбірі,негізгіəскери–
ғарыштыққұрлымныңорналасқанорныболыпқанақоймайды,соныменбіргеРесейдіоңтүстіктенболуымүмкінмəселелер
денсақтайтынгеостратегиялықбуферболыптабылады.ҚазақстанныңелбасыН.Ə.Назарбаев«ҚазақстанменРесейдіңқауі
псіздікпенбайланысты,мəселелергекөзқарастабірлігібар.БізРесейФедерациясыныңекіжақтыдеңгейдегіжəнеұжымдық
ұйымдардағы–ТМД,ШОС,ДКБ–ынтымақтастығынаерекшемəнбереміз»-депатапкөрсетті.
Тірексөздер:ТМД,ОДКБ,СВМДА,ШОС,КСРОжəнеЕуразЭС,экономикалық,фронталды,экстенсивтіжəнестандарт
талған,көпвекторлы

Халықаралыққарым-қатынастарқазіргісəттетүбегейліөзгерістердібастанкешіруде.Керағарқұрылымынанбастап,қарсытұратынбүкілəлемдікдеңгейдегіəскери-саясибірігуіменбірге,осыдүниекөпқарамақайшылықтыкөпөңірлікжүйегеқарайжылжуда.Бұлəсіресе,заманауидүниедеөзініңрөліменорныніздестіріп
жүрген,мемлекеттердіңтобыпайдаболған,бұрынғыКеңесОдағыныңаймағындаайқынкөрінеді.Олардыңқата
рындаРесейменҚазақстанРеспубликасыкіреді,оларконтинентініңорталығыболыпқалаотырып,оларөзарақа
рым-қатынастарынеңалдыменТəуелсізМемлекеттерДостастығыныңшеңберіндеанықтапалады.
СоныменбіргеРесейменҚазақстанРеспубликасықазіргісəттеөзініңдамуындаеңжауаптыкезеңдердіңбірінбастанкешіруде,өйткенідəлқазіролардаішкіқызметтіңмақсаттыбағытынөзгерту,жаңасапағаөтубол
ыпжатыр.Көрсетілгенүдерістерғылымисаралаудажəнежаңақұбылыстардыжинақтаудажəнеөзараəрекетету
деде,Достастықтағыбасқаелдерменбіргеəрекететудеде,құндылықтардыңосынегізіндежағдайлардыбекітуде,өткірқажеттіліктітуындатуда.
Қазақстан-Ресейқарымқатынастарыныңкөпғасырлықтарихы,соныңішіндеəртүрлікезеңдежəнебіртұтасмемлекеттіңқұрамындабол
ғанқарым-қатынастар,заманауикезеңдеРесейменҚазақстанРеспубликасыныңсеріктестігіндетеңқұқықтыққарым-қатынастардыңпайдаболуынажəнедамуынанегізболды.Осыкезеңдеекімемлекеттедүниежүзіліксаясаттаөзініңмəртебесінанықтапалу,дүниежүзілікжетекшіелдерменөзарақарым-қатынастарынқұру,халықаралық-құқықтықортағакірумəселесіншешуде.
Қазақстан–
біртұтас,біртектімемлекет.БіріншіКеңесОдағынанкейінгіАтаЗаң1993жылы28қаңтардақабылданған.Кейірі
некол1995жылы30тамыздаболыпөткенреферендумдеқабылданған(1998ж.7қазандаенгізілгенөзгерістермен
бірге),əрекететушіҚазақстанАтаЗаңыменауыстырылды.1995ж.АтаЗаңбойыншаҚазақстанРеспубликасыөзі
ндемократиялық,зиялы,құқықтықжəнеадам,оныңөмірі,құқығыжəнееркіндігіжоғарықұндылықболыптабыл
атын,əлеуметтікмемлекетдепбекітеді.СоныменбіргеАтаЗаңдаҚазақстанелбасыбасқаратынформасыбекітілгенмемлекетболыптабылатынытікелейкөрсетілген.ҚРтəуелсіздіккеиеболғанкүнненбастап,өзініңдамуыныңстратегиялықбағытын,де
мократиялыққұқықтықмемлекеттіқұрудепанықтапалды.
БүгінгікүндеҚазақстан–
Еуразиядағыірімемлекеттердіңбірі.Халықаралықсаясаттыңсалмақтысубъектісіболыптабылады.Тиімдігеос
аясижағдай,бастамалар,белгілідеңгейдеоныбекітетінөңірлікжетекшініңрөлі(мысалы,ВКБшеңберінде),ТМ
Д-дағыерекшемəртебесі,соныменбіргебасқадамаңыздыерекшеліктероныхалықаралықсаясиортадаелеуліетеді.РесейменҚазақстанныңөзарақарымқатынастарыосыекіжақүшіндеасамаңыздымағынағаие.Көрсетілгенкезеңдеекімемлекеттіңарасындағыөзарақарым-қатынастардаболмашықиындықтарғақарамастан,екіхалықпенмемлекеттіңэкономи120
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калықөзаратəуелділігінжəнетарихи-мəденижақындығынешкімжоққашығармайды.
Тарихидəстүрлергебайөзарақарымқатынастардыңіргетасындақаланған,КеңесОдағыкезеңіндегіекіірімемлекеттің,ҚазақстанменРесейдіңекіжа
қтықарымқатынастарыныңтəрізді,соныменбіргемəселелідамуүдерісі,жаңатəуелсізмемлекеттердіңарасындағыөзарат
иімдіжəнетеңқұқылықарым-қатынастардыңқалыптасуыныңүлгісіретіндеқарастырылуымүмкін.Бұданбасқа,заманауиҚазақстанныңсыртқ
ысаясиқұндылықтаржүйесінде,Ресейжетекшістратегиялықсеріктестіктеерекшеорыналады.
КеңесОдағыкезеңіндеЕуразиядамеммлекеттерарасындағықарымқатынастардыңдамуыкөпжылдарбойына,біртұтасқұрылымныңыдырауыныңкүштіқарқыныменжəнеөзарао
қшаулануменанықталғанынақарамастан,ҚазақстанменРесейдіңарасындақұқықтықнегізбенкөршілесмемле
кеттер-діңарасындағыдостыққарымқатынастардыңсаяситұжырымдамасыныңқалыптасукезеңітезжəнеқұрылымдықболыпөтті,өйткеніолардың
арасында"жаңатарих"басталғанкезде,басқатиптегіқарымқатынастардыңқалыптасуыүшін,нормативтікнегізбарболатын,бірақеңбастысы,екіжақтыңжақыннемесесəй
кескелетінқызығушылықтарыныңкөлеміменсипатыныңжəнежетекшілердіңбайланыстарыныңқарқындылығыныңарқасындаосылайболды.
Одақтықмемлекетыдырағаннанкейінжартыжылдансоңқойылғандостық,ынтымақтастықжəнеөзаракөме
ккөрсетутуралынегізгіекіжақтыкелісімжəнеекімемлекеттіңөзарақарым-қатынастарындағызаңдышешімніңнегізгікөзіретінде–
жəнеформалдытүрдебесжылданкейінқабылданғанXXIжүзжылдыққабағытталған,ынтымақтастықпенмəңгі
лікдостықтуралыДекларацияосыкүнгедейінөзініңкүшінсақтапқалды.
ТəуелсіздіктіңалғашқыонжылдығындаҚазақстан-Ресейқарымқатынастарыныңдамуыбірнешекезеңдежүзегеасырылды.
Қысқауақыткезеңінде–жартыжылдайуақытаралығында–
ҚазақстанменРесейдіңарасындағыекіжақтықарым-қатынастардыңқалыптасуыныңбіріншікезеңінде–
ынтымақтастықтыңдамуыныңбағыттарыанықталдыжəнеекіжақтыңмүдделерінеқатысты,мəселелердеқазақстандықжəнересейлікбасқарудыңстратегиясынқалыптастырған,өзарақарымқатынастардыңнегізгіқағидаларыбекітілді.Барлықбағыттарбойыншаынтымақтастықтыңдамытуғаөзарааш
ықжəнедайынекенінресмимəлімдейотырып,екіжақтажаңартылғанеуразиялықидеяғашағымжасады.
90-шыжж.біріншіжартысында–Қазақстан-Ресейқарым-қатынастарыныңдамуыныңекіншікезеңін-де–
өзараəрекететудіңқұрылымдықүлгісініңқалыптасукезеңінде–
екіжақерекшеведомствоаралықкелісімніңнегізіндеағымдағы,күнделіктішаруашылық,өндірістікжəнебасқа
дамəселелердіңшешімінежүгінді.Бұлекіжақтыбайланыстыңосыкезеңдееңқұндыбағыттарыныңқатарындаб
олған,іргелесжатқанөңірлердіңынтымақтастықмəселелерінежатады.
Өтпелікезеңніңқиыншылықтарынақарамастан,екіжақтажағдайдыңқұлдырауыныңдамуыныңалдыналы
пқанақоймай,соныменбіргекеліспеушілікмəселелерінісжүзіндежəнеəлеуеттікжағынанқұрылымдықреттеу
үшін"мəреалаңын"құруғақолжеткізді.Бұлмəселелер–
еңалдымен,азаматтықтыауыстырумəселесінеқатысты,екіншіелдіңаймағындатұратын,бірелдіңазаматының
жоғарықұқықтықмəртебесінқамтамасызету,Қазақстандатілдердіқолдану–
мемлекеттіктілретіндеқазақтілінжəнересмитүрдеорыстілінқатарқолдану.
90-шыжж.ортасындаекіжақтықарым-қатынасташиелініскен"Байкоңыр"ғарышалаңынбіргепайдаланумəселесі,Каспийдіңжерастындағыбайлықтарынөңдеудіқамтамасызетумақсатында,Каспиймəселесінш
ешудеөзараəрекететужəнеақырсоңында,ұжымдыққауіпсіздікжүйесіндеқызметтіқамтамасызетудеынымақтастықерекшемаңыздыболды,əсіресе,ТəуелсізМемлекеттерЫнтымақтастығыныңоңтүс
тікшекарасында.
Ресейменөзарақарым-қатынасжүйесіндеҚазақстанжағынанпрагматизм,ашықтық,келіспеушіліктердіңымырағакелушешімі,өзарақызықтыратынмəселелербойыншаүшіншіжақпенкелісімшартжасағанкез
деұстанымдардыкелісу,Ресейменөзарақарым-қатынастаресмибағытретіндеөзарамəлімденген,стратегиялықсеріктестіксаясатынасəйкесмəселелердішешугеұмтылутəн.Осыкезеңденегізгібағытта
оныңкелісім-құқықтық,саясижəнеэкономикалықнегізіқалыптасты;Ресейменқарым-қатынастыңдамуы,Қазақстандаартықшылықдепаталғанболатын.
РесейменҚазақстанныңсаясиқарымқатынастарыКеңесОдағыкезеңіндеРесейүшін,тіптіБелоруссияменқарым121
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қатынасытұрығысынанқарағандада,еңмəселесізқарымқатынасқажатады.ОДКБ,СНГ,СВМДА,ШОС,КСРОжəнеЕуразЭСшеңберіндекелісімдікміндетемелердіқат
аңұстанаотырып,ҚазақстанменРесейсенімдісеріктесболыптабылады.2011жылыкедендікодақтуралыкелісі
мкүшінеенді,елдерарасындағыжылсайынғытауарайналымытұрақтыөсті.
РесейдеРФтұрғылықтытұрғындарыболыптабылатын,шамаменмиллионэтникалыққазақтартұрады,алҚа
зақстандаҚазақстанныңтұрғылықтытұрғындарыболыптабылатыншамамен4млн.орысхалқытұрады,бұлдае
кіелдіңтығызкөршілесынтымақтастығынасебепшіболады.РесейФедерациясыазиялықөңрліксаясатта,орыс
тарғаеңжақынтүрік-азияхалықтарретінде,қазақтарменқарым-қатынасынанегізгіекпінсалады.
Қазақстан-Ресейқарымқатынастарыныңдамуқарқынынтежейтінмəселелер,жалпыайтқандаоншакөпемес,бірақоларəртүрлікезеңде
рдеқосымшақиындықтардыжасады.Каспийдіңсолтүстікбөлігініңтереңдігінбөліптұратын,ортадағыөзгертіл
геншегіненөтетінаймақтаорналасқан,бірнешекенорындарындағызаттардыанықтауғабайланыстырекшеқиындықтарКаспиймəселесіншешубарысындаерекшеқиын
дықтарпайдаболды.АлайдаКаспийгеқатыстыбарлықнегізгімəселелер,қазіргіуақыташешілді.Екіжақарасын
дағыкеліспеушіліктерсоныменбіргеРесейдің«Байкоңыр»кешенініңжалғаалубойыншатөлемақыныдеркезін
детөлемеуіжəне1992жəне1993жж.ғарышалаңынпайдалануменқызмететуүшінҚазақстанныңшығындарын
ыңорнынтолтырмауысебебінен,екіжақтыңарасындакеліспеушіліктертуындады."Байкоңырды»пайдалануб
ойыншамəселесініңбүкілөзарақарымқатынастардыреттейінішкіқұрылым,құқықтыңнегізді1998ж.жасағанкездедеқиындықтарболды.Осықынды
қтарменқатарекіжаққаорыстілімəртебесінанықтауда,оныңҚазақстанРеспубликасындажұмысістеуініңтəрті
біменкездесуінетуракелді.
НегізінҚазақстанменРесейдің,еңалдымен,Еуразиялықэкономикалыққауымдастығыныңстратегиялықсеріктестігіқұрайтын,Қазақстан-Ресейқарымқатынастарыныңжəнеықпалдастықбірлестіктердіңдамуында–
əртүрлішапшаңжəнекөпвекторлыықпалдастықидеясыжүзегеасырылады.ҚазақстанменРесейдіңынтымақта
стығындафронталды,экстенсивтіжəнестандартталғанықпалдастықтыңорнына,тəжірибегеқарамастан,күніб
ұрынсəтсіздіккеұшыраған,бəлкім,жергілікті,бірақкөбірекнақтынəтижелергеназараударатынжəнебағытталғансаясатжүргізіледі.
БұлөзкезегіндеекіелдіТəуелсізМемлекеттерДостастығындажетекшіорынғашығарады.КеңесОдағыкезең
індеҚазақстанменРесейірімемлекеттерретіндемұнданегізгірөлойнайдыжəнеолардыңарасындағықарымқатынастарыныңқалайдамитынынабүкілКеңесОдағыкезеңіндегіЕуразияныңтағдырытəуелдіболды.
1 Қазақстан-Ресейқарсы-қатынастары.1991-2000жылдары;құжаттарменматериалдаржинағы. – 2001.
2 МансуровТ.А.ӨзгерісдəуіріндегіҚазақстан-Ресейқарым-қатынастары.-М.,2001.
3 НазарбаевН.Ə.ЕуразиялықОдақ:идея,тəжірибе,болашақ.1994-1997жж. - М.,1997.
4 Жақынонжылдықтағыхалықаралыққарым-қатынастаржүйесіндегіРесей-М.,1995.
Резюме
ВданныестатиевожнеишиерольнамировойаренеполитическихиэкономическихотношенияхРоссийиКазахстане.Вэ
тойсвязибольшоезначениеимеетвкладдвухстранвинтеграционныепроцессывближнемидальнемзарубежье.Кромеэтого
РоссияиКазахстан,всилуобъективныхисубъективныхпричин,досихпоростаются"взаимоувязанными"государствами.Д
ляКазахстанароссийскаятерриторияостаетсяглавнымтранзитнымпространством,российскийвнутреннийрынокосновнымпотребителемказахстанскойпродукции,аэкономикаРоссииведущимэкономическимпартнером.ДляРоссийскойФедерацииКазахстанявляетсянетолькооднимизведущихсырьевых
партнеровнавсемпостсоветскомпространстве,местомнахожденияключевыхвоенно-космическихструктур,ноигеостратегическимбуфером,ограждающимРоссиюотвозможныхпроблемсюга.ПрезидентКазахстана
Н.А.Назарбаевотмечает,что"УКазахстанаиРоссииединствовзглядовнапроблемы,связанныесбезопасностью.Мыприда
емособоезначениесотрудничествусРоссийскойФедерациейкакнадвустороннемуровне,такивколлективныхорганизаци
ях-СНГ,ШОС,ДКБ".
Ключевыеслова:СНГ,ОДКБ,СВМДА,ШОС,КСРО,ЕуразЭС,экономика,фронталь,экстентив
Summary
InthesearticlesthemostimportantroleintheworldpoliticalandeconomicrelationsbetweenRussiaandKazakhstan.Inthiscontext,
greatimportanceisthecontributionofthetwocountriesintheintegrationprocessesinthenearandfarabroad.Inaddition,RussiaandKaza
khstanduetoodjectiveandsubjectivereasons,arestill«convergingis»states.ForKazakhstan,theRussianterritoryremainsthemaintran
sitprostrranstvom,Russiandomesticmarket–themainconsumerofKazakhproducts,andtheeconomyofRussia–
theleadingeconomicpartner.FortheRussianFederation,Kazakhstanisnotonlyoneoftheleadingcommoditypartnersthroughoutthefo
rmerSovietspace,thelocationofthekeymilitaryandspasestructures,butalsogeostrategicbufferenclosingRussiafrompossibleproble
msinthesouth.PresidentofKazakhstanNursultanNazarbayevnotedthat«KazakhstanintheRussianunityofviewsonissuesrelatedtos
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afety.WeattachparticularimportancetocooperationwiththeRussianFederationonabilaterallevelandincollectiveorganizations–
theCIS,SCOandtheCollectiveSecurityTreaty.
Keywords:CIS,CSTO,CICA,SCO,KSRO,EurasianeconomicCommunity,frontal,exstens
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚҰЙЫМДАРХАЛЫҚАРАЛЫҚҚАТЫНАСТАРДЫРЕТТЕЙТІНМЕХАНИЗМ
РЕТІНДЕ
Г.Иргебаева–Абайат.ҚазҰПУ-ніңхалықаралыққатынастармамандығының2курсмагистранты
Мақаладағаламдықдамудамемлекеттіңхалықаралыққатынастардыжетілдіружағдайлары,халықаралыққатынастарт
үсінігініңдамуыменқазіргіжағдайы,бұлбағыттағыҚазақстанРеспубликасынңқолжеткенжетістігіқарастырлыған.Халы
қаралыққатынастарəлемдіккеңістіктегіəлеуметтікқауымдастықтардыңарасындағықатынастарретіндеқалыптасады,өмірсүредіжəнежұмысістейді.
Қазіргіəлембір-біріменөзарабайланысқанкөптегенхалықтарменмемлекеттердіңкүрделіжүйесіболыпсаналады.Олардыңарасындатүріменмазмұныəртүрліқатынастарболады.Халықаралыққатынастаралуантүрлі:мемлекеттік,ұлттар,мемлекетодақтарыарасындағысаяси,экономикалық,дипломатиялық,əскери,мəдени,ғылымитехникалықбайланыстарыменқарым-қатынастарқоғамдықжəнезияткерлікт.б.күштерəртүрлідеңгейде(жаһандық,өңірлік,көпжақтыжəнеекіжақты)түйісетінжəнеөзараəрекетететінкеңістікболыптабылады.Халықаралықұйымдарх
алықаралыққатынастардыреттейтінмеханизмболыптабылады.
Кілтсөздер:халықаралыққатынастар,корпорация,ұлтаралықұйымдар,саясиғылым,құндылық,саясат

Қазіргіəлембірбіріменөзарабайланысқанкөптегенхалықтарменмемлекеттердіңкүрделіжүйесіболыпсаналады.Олардыңара
сындатүріменмазмұныəртүрліқатынастарболады.Халықаралыққатынастаралуантүрлі:мемлекеттік,ұлттар,мемлекетодақтарыарасындағысаяси,экономикалық,дипломатиялық,əскери,мəдени,ғылыми-техникалықбайланыстарыменқарым-қатынастарқоғамдықжəнезияткерлікт.б.күштерəртүрлідеңгейде(жаһандық,өңірлік,көпжақтыжəнеекіжақты)түйісетінжəнеөзараəрекетететін
кеңістікболыптабылады.
Халықаралықдеңгейдегісаясиісəрекетбүтіңдейбірмемлекетпенхалықтыңтағдырынайқындайды.Əлемдіксаясипроцестіңнегізгісубъектісіхалықтар.Халықаралыққатынастардыңсубъектілері–мемлекеттер,халықаралықұйымдар,ұлтаралықкорпорациялар,солтүстікқұрылымдар,саясипартиялар,қоғамдыққозғалыстар,жекеадамдар."Халықаралыққатынастар"халықаралықаренадағыбарлықбайланыстардыбіріктіреотырып,олардыңбарлықадамзатшеңберіндегісоңғыжəнеобъективтімақсаттарынанықтаудыталапетеді.Мұндахалықаралыққатынастарғатүсушілердіңнақтыісжүзіндехалықаралықөмірдегіматериалдыққұндылықтарменидеяларменалмасуынқамтиды.Мұндайкелісфранцуздардыңсаясиғылымда
рмектебінде(РаймонАрон),британжəнегерманмектептеріндебасым.Кейбіртүрлеріамериканмектептерінеде
тəн(ГансМоргентау,КеннетТомпсонт.б.)[1].Бұлархалықаралыққатынастымемлекеттіңсыртқысаясатыменбіріктіреді.Бастыназарларынхалықаралықсаясиқатынастарғааударады.
Мыңдағанғасырлықтарихыбархалықаралыққатынастарқұбылысыолтуралыжаңағылымныңдамуынанег
ізболды.Мемлекеттерарасындағыбарлыққатынасты“Халықаралыққатынастар”дептүсініп,бұлтерминдіқол
данысқаенгізгенавторағылшынойшылыДжеремиБентаму(17481832)[2].Алғашындабұлтерминдізаңгерлерқабылдап,текқанамемлекетаралыққатынастардғызаңдылықтар
дыбелгілеудеқолданса,кейіннентарихшылар,экономистерқолданабастады.Халықаралыққатынастардықоға
мдыққатынастарданбөлуоғанбелгіліжаңамəнменмаңыздыақпаратберді.
Қазіргіғылымитүсінікбойыншахалықаралыққатынастар–
қоғамдыққатынастардыңерекшесаласы;əлемдікқауымдастықсубъектілерініңэкономикалық,саяси,идеолог
иялық,құқықтық,дипломатиялық,əскерижəнебасқадабайланыстарменқарымқатынастарынңжиынтығы.Батыссаясатындабарлықхалықаралыққатынастартуралыанықтамалардыекібағ
ыттақарастырады.Олар:
а)адамзатісəрекетіндегібірнешемемлекетөкілдерініңиндивидуалдынемесетоптыққатынасындағыадамдардыңəлеумет
тікəрекеттесуітүрінде;
б)халықаралықаренадағыбастысубъектілердің–
мемлекеттер,мемлекетаралықжəнемемлекеттікемесұйымдарменбірлестіктер,мемлекеттікемесқозғалыстар
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арасындағышиеленісжəнебірлесутүрін-дегі(соғысжəнебейбітшілік)əрекеттер.
Олардыжіктепкөрсетсек:
-дəстүрлітүрдемемлекетаралыққатынастахалықаралыққатынастардытаршеңбердетүсіну,халықаралыққатынастарды:
а)үкіметбірбіріменқатынасжасайтынбайланыстаржəнеосыəрекеттерарқылыжүзегеасырылатынтəсілдер
;
б)мемлекеттікдипломатиялықісəрекеттіжүзегеасыратынтəсілдержəнеқұралдар,технологиялардыңжиынтығы;
в)бірүкіметтіңақпаратынекіншіүкіметкеберужүгеасырылатынпроцесспенрəсімдердідипломатиядептүсі
нуінде.
кеңмғынадағытүсініктемемлекеттердіңдипломатиялықтəжірибесіндетрансұлттықұйымдар(трансұлттықко
рпорацияларжəнебанктер,экологиялыққозғалыстар)қосылды.Халықаралықөмірдегіолардыңсалмағыменəс
ерікөптегенұлттықмемлекеттержəнеолардыңбірлестіктеріненасыптүсуде.
Кеңмағынадахалықаралыққатынастардақазіргіхалықаралықөміргесайөзгерістердібейнелейалатын"пос
тхалықаралықдегентүсініктіұсынады:
1)локалдықжəнеғаламдықəмбебаптыққағидағасəйкесхалықаралыққатынастардыңғаламданутенденция
сы;
2)халықаралыққатынастарсубъектілерініңсаныныңартуы;
3)бейбітшіліктіңкүрделенуіжəнежаңаұрпақтудыратынқайшылықтарменөркениеттікмəселелер;
4)ұлттықмемлекеттердіңтарихипроцестердегіхалықаралыққатынастардағықұралдарыменəдістерініңмодификациялануы;
5)қазіргімемлекеттердіңішкіжəнесыртқысаясаттарыныңауқымыныңкеңеюіж.т.б.[3].
Сонымен,халықаралыққатынастардегенімізхалықаралықсферадағынегізгісубъектілерінің,яғнимемлеке
т,мемлекеттікемесұйымдар,қоғамдыққозғалыстарсондайақжекетұлғалардыңсаяси,экономикалық,əлеуметтік,құқықтықəскери,дипломатиялық,мəдени,ғылымижəнебасқадабайланыстарыныңжиынт
ығы.Мұндайбайланыстарменқатынастархалықаралыққатынастардыңмазмұнынанықтауменқатарқазіргіəл
емніңбейнесінанықтайды.Халықаралыққатынастардыңеңбастықатынасушыларыбарыншабасшыжəнедина
микалықрольатқаратынмемлекеттерболыптабылады.Текмемлекетқананақтырақайтқандаеңалдыменмемле
кетаралыққатынастархалықаралыққатынастардыңсипатын,ахуал-ын,жəнедамубағытынанықтайды.
Мемлекетаралыққатынастардыңмақсаты-мемлекеттердіңөздерініңдамуыменөмірсүруінебарыншатиімдіжағдайтудыруболыптабылады.Əрине,мемлекетаралыққатынастартүрлісаланысаяси,экономикалық,мəденижəнетағыбасқамəселелердіқозғайды.Соныменқатарəрсаланыңішіндебелгілібі
рқатынастардыбөлуімүмкін:мысалы,саясисалада–дипломатиялықжəнеəскери,экономикада–
саудасаттықт.б.
Қазіргіəлемніңдамутенденциялары:
Əлемніңөзаратəуелділігіментұтастығыныңдамуы;
Халықаралыққатынастардыңкөпұлттықжүйесініңқалыптасуы;
Əлемніңəлеуметтікəртектілігініңсақталуы;
Қайшылықтармендау-жанжалдардышешудесаясиқұралдардыңрөлініңөсуі;
Əлемдікдамудыңжаңашынайылықтарыменпроблеманышешудегідəстүрлітұрғыларарасындағықайшыл
ықтардыңшиеленісуі.
ХалықаралыққатынастардыңерекшеліктеріБилікпенбасқарудыңбірыңғайорталықядросыныңболмауы;
Полицентризмменполииерархиянегізіндеқұрылуы;
Стихиялыпроцестерменсубъективтіфакторлардыңролініңартуы;
Халықаралыққатынастардыреттеудезаңдаремес,келісімдер,келісімшарттарүлкенрольатқарады.
Адамзатсанасыжетіліп,ғылымментехниканыңдамуыəлемдеөмірсүретінхалықтардыңбейбітөмірсүруінм
ойындайды.Халықаралықұйымдар-мемлекеттердіңнемесеолардыңқұрылымдарының,сондайаққоғамдықұйымдардың,ұлттыққоғамдардың,үкіметтікемессипаттағықауымдастықтардың,əртүрлімемлек
еттердіңатынанжүретінжекемүшелердіңбірлесуі;қоғамдықөмірдіңəртүрлі(саяси,экономикалық,əлеуметтік
,мəдени,ғылымитехникалықжəнет.б.)салаларындаортақмақсаттарғажетуүшінқұрыладыжəнехалықаралықəріптестіктіңаса
маңыздытүріболыптабылады.ХалықаралықұйымдарXIXғ.екіншіжартысындапайдаболды,олұлттықмемле
кетшеңберіненшыққандамығанэкономикалықжəнеəлеуметтіксаясиқатынастардыңтүбегейліжаңамəселелердің,трансұлттықміндет124
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тердіңшешімінтабудабірлесудің,халықарaлықкүштіжұмылдырудыңобъективтіқажеттілігінентуды.Алғаш
қыбүқаралықхалықаралықұйымдар1863ж.швейцарлықАнриДюнаннегізінқалағанҚызылКрестжəнеБіріншіинтернационал1864ж.ЛондондаК.МаркспенФ.ЭнгельснегізінқалағанХалықаралықжұмысшыларжолдастығы.АлғашқыХалықаралықүкіметаралықұйым-1874ж.құрылғанЖалпыпошталықодақ.ХалықаралықұйымдардыңқұрылуынатүрткіболғанIжəнеIIдүниежүзіліксоғыстар.Олараяқт
алғаннанкейінэлемоныңзардабынталқылап,ендіболдырмауүшінтиімді,оңтайлыхалықаралыққауіпсіздікжүйесінқұруғаталпынысжасады.Осылайша,1919ж.ҰлттарЛигасықұрылды.1945ж.СанФранцискодаБіріккенҰлттарҰйымыныңЖарғысықабылданды.XXғасырдыңекіншіжартысындакүрткүшей
генжаһанданупроцестері,оғансəйкесəртүрліелдерменхалықтардыңөзарақарым-қатынасыныңдамуыжаңахалықаралықұйымдардыңқұрылуынасептігінтигізді.XXIғ.Басындаəлемдеқызметі,мақсатміндеттері,бірлесутүрі,қатысушыларсаны,өкілеттігіалуантүрліондағанмыңхалықаралықұйымдарбар.Бірле
сутүрінебайланыстыхалықаралықұйымдарүкіметаралықжəнеүкіметтікемесболыпбөлінеді.Үкіметаралықх
алықаралықұйымдармемлекеттерарасындағыкелісімдерменшарттардыңнегізіндеқұрылып,қызмететеді.
Олар:
БіріккенҰлттарҰйымы(1945),
Халықаралықвалютақоры(1945),
Бүкілəлемдіксаудаұйымы(1995),
Солтүстік-атлантикалықкелісімұйымы(НАТО,1949),
Мұнайэкспорттаушыелдер ұйымы(ОПЕК,1960)жəнет.б.
Үкіметтікемесхалықаралықұйымдарқоғамдыққұрылымдарменғылымиқауымдастықтарды,жекекомпан
ияларды,мекемелерді,мемлекеттіңатынанкіретінжекетұлғалардыбіріктіреді,үкіметаралықұйымдарғақарағ
анда,халықаралыққүқықсубъектісіболыптанылмайды.Олардыңішіндегіықпалдылары:*Парламентаралықодақ(1889),
ХалықаралықОлимпиадалықкомитет(1894),
Римклубы(1968),
Гринпис(1971)жəнет.б.
Сөйткенменмемлекетдамығансайынөзэкономикасындамытып,əлеуметтікжағдайынжетілдіріумақсатын
даөзқалауынақараймемлекеттерменқатынасжасауғамүдделі.Халықаралыққатынастарғаəсерететінжағдайл
ар:
Əлемдік-экономикалықахуал;
Əскери-стратегиялықжағдай;
Жекелегенмемлекеттердіңықпалы;
Табиғиқорлардың,шикізатжəнетабиғатресурстарыныңықпалы.
Аумақұғымыныңхалықаралықкұқықтағыкеңмағынасыжершарыныңқұрлықжəнесуайдынын,жерастық
ойнауыменəуекеңістігін,сондай-ақғарыштықкеңістікпенондағыаспанденелерінбілдіреді.
Негізгітүрлерінеқарайбарлықаумақ(территория)мынадайүштипкебөлінеді:
•мемлекеттікаумақ;
•халықаралықаумақ;
•араласрежимді(конвенциялык)аумақ[4].
Аумақтықпроблемалартұтастайалғандакеңұғым,оғанаумақтықшектеулерменаумақтықрежимдермəсел
елерікіреді.Аумақтықшектеулерге:аумақтықдаулар,халықтарменұлттардыңөзтағдырынөзішешуі;мемлеке
ттікаумақтыңқолсұғылмаушылығыментұтастығышекараласмемлекеттердіңарасындағыкелісімбойыншажəнехалықаралыққұқыққасəйкесконтиненттікжағдайларменэкономикалықаймақтарды
ңшекараларынбекітужатқызылады.Аумақтықрежимдерге:аумақтықтəуелсіздікжəнеаумақтықюрисдикция,
шетелаумағынантранзиттікөту,мемлекеттеркелісіміменқұрылғанарнайыаумақтықрежимдержəнебасқадам
əселелердіжатқызуғаболады.
Мемлекеттікаумақтардыңшегінбелгілеумемлекеттікшекаралардыңнегізгімəні."ҚазақстанРеспубликасыныңмемлекеттікшекарасыдегенімізҚазақстанаумағыныңшегін-құрлығын,суын,жерқойнауынжəнеəуекеңістігінайқындайтынсызықжəнеосысызықбойыншатігіненөтетінүстіңгіқабаты"бұлҚазақстанРеспубликасыныңмемлекеттікшекарасытуралы1993ж.13қаңтарындағызаңының1бабының1-тармағындаберілгенанықтама,олкөпшіліктанығанхалықаралықстандартқасəйкескеледі.
Мемлекетаумағынқұрлық,сужəнеəуекеңістігішекараларыдепбөледі.Құрлыктағышекаралар,əдетте,жерг
іліктіжердіңжербедерініңерекшеліктерінескереотырыпбелгіленеді(таулар,өзендержəнеөзгедесипаттықбел
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гілері)жəнеорографиялықшекаралардепаталады.Кейдеоларекінақтынүктеарасындағытүзусызықтарбойын
ша(астрономиялықшекаралар)белгіленеді.
ХалықаралыққатынастарсаласындағыамерикандықсаясиойдыңкөрнектіөкіліГансМоргентау(1904)саяс
иреализмтеориясыныңнегізінқалаушылардыңбірі.Оның1948жылыжарықкөрген«Ұлттарарасындағысаяси
қатынас:өкіметпенбейбітшілікжолындағыкүрес»депаталатынкітабыхалықаралыққатынастартеориясындағ
ышынмəніндегіклассикалықеңбеккеайналды.Г.Моргентау«Халықаралықсаясат»еңбегіндесаясиреализмме
нкүштерминдеріне:«Саясиреализмбылайдейді:тұтасалынғанқоғамсекілдісаясаттатамырыадамтабиғатынд
ажатқанобъективтізаңдарменбасқарылады.Қоғамдыжетілдіруүшінбіріншікезектеолұстанатынзаңдардытүсінукерек.Бұлзаңдарбіздіңненітəуіркөретінімізгемеңіреукүй
індеқалып,өзбетіншеəрекететеді,адамоларғатекоңбайкетутəуекеліменғанақыркөрсетеалады.Əлемдіксаяса
ттыңбүкілландшафтындасаясиреализмдібөліптұратынбастыбелес–«күш»(ықпал)терминдеріменанықталатынмүддетұжырымдамасы.Бұлтұжырымдамахалықаралықсаясатнегізіндежатқансарындармензерттелетінфактілерарасындағыбайланыстытүсінугемүмкіндікбереді.Олсаясаттыэкономикадан,этикадан,эстетикаданжəнедінненбөлекдербесқарекетөрісіретіндебөліпалады.
«Күш»(ықпал)терминдеріндеанықталатынмүддетұжырымдамасыбайқаушынынақтыболмыстыойелегі
ненөткізудебелгілібірреттіліктіұстануға,саясиғылымныңсаясаттытеориялықойелегіненөткізуінмүмкінетет
інұтымдылықенгізугемəжбүретеді.Олсыртқысаясаттатаңқаларлықтұтастықтыанықтайды;осылайша,өздігінен-ақдəйектіамерикан,британнемесересейсаясаты,бірінбіріауыстырыпжататынмемлекетқайраткерлерініңəрқилысарындарынан,ұнасымдарынан,интеллектуалды
қжəнеморальдыққасиеттерінентəуелсіз,оқиғалардыңұтымды,түсініктітізбегіретіндекөрінеді.Бұл,халықара
лықсаясаттыңреалистіктеориясыекітұрпаттықателіктің:түрткіболатынсарынғажəнеидеологиялықұнасымд
арғаназараударудыңалдыналады.
Осыпікірлерді«күш»ұғымынадақолдануғаболады.Оныңмазмұны,пайдаланусипатысаясижəнемəдениті
ндердентуындайды.Күшбірадамғабасқаадамныңқадағалаужасап,сонықолдапотыруынабайланыстынəрсен
іңбəрінбілдіреалады.Ол,осылайша,бірпарасаттыңбасқаларғабилікжүргізуінемүмкіндікберетінфизикалықз
орлықтанеңнəзікпсихологиялықбайланыстарғадейін,осынаумақсатқақызметететінбарлықəлеуметтікқатын
астардықамтиды.«Күш»,олморальдықпиғылдарменконституциялықшектеулер(батысдемократияларындағыдай)арқылыреттелгенкездеде,тектөлқұдыретініңзаңдарына
бағынып,төлұлғаятүсуінежалғызақталутауып,бақылаусызжəневарварлықзорлық-зомбылықболғанкездедебірадамныңбасқағаүстемдігінқамтиды.«Күш»ұғымдарындаанықталатынмүддетұжыры
мдамасыморальжолындадепжасалатынэксцестердіңде,саясиақымақтықтыңдаалдыналады.Бізбасқаелдерді
өзіміздіңелсекілдітаразылайаламыз,жəне,оларғасолайкелсек,бізбасқаұлттардыңмүдделерінқұрметтейтінса
ясатжүргізугеқабілеттіболамыз,соныменбірмезгілдеөзмүдделеріміздіқорғап,ілгерілетеаламыз.Саясаттағы
ұстамдылықморальдықпікірлердіңұстамдылығынбейнелемеуімүмкінемес».
БұлеңбегіндеМоргентаусыртқыдүниеменолардыреттейтінзаңдылықтардыүшпостулатқанегізделеді:халықаралыққарымқатынастардыңнегізгісубъектісіөзініңмүдделерінкүшкатегориялары(яғни,олариеболыпотырғанқуаттанту
ындайды)арқылыбілдіретінұлттықмемлекетболыптабылады.Мұныңсалдарыхалықаралыққатынастардыілг
ерілететінішкісеріппесімемлекеттердіңсыртқыортадаөзықпалынбарыншаарттыраберужолындағыкүресібо
лыптабылады.Оныңеңоңтайлыахуалыхалықара-лық(аймақтық)күштепетеңдігі,олорыналыпотырғанмемлекеттерменолардыңкоалицияларыныңкүшіненасыптүсетінұлттықнемесе
коалициялыққуаттыңпайдаболуынансақтандырады,бұғанкүштербалансысаясатыменқолжетеді(саналыне
месебейсанатүрде).
Халықаралықсаясат,кез-келгенсаясатсекілдіықпалүшінкүрес.Мемлекетқайраткерлері,халықтартүптіңтүбіндебостандыққа,қауіпсіздікке,гүлденугенем
есеықпалетудіңөзінеқолжеткізеалады.Оларөздерініңмақсаттарындіни,философиялық,экономикалықнемес
еəлеуметтікмұратретіндеайқындайалады.
СаясибилікжəнесаясатмəселесітуралыМоргентау:«саясибилікдегенімізоныжүзегеасырушыларменсолб
иліккімніңүстіненжүргізілетіндердіңарасындағыпсихологиялыққатынас.Бұлосылардыңбіріншілерінесоңғ
ылардыңқарекеттерінолардыңақылойынажасайтынықпалыарқылықадағалаумүмкіндігінбереді.Бұлықпалүшқайнаркөзденпайдакүтуден,ұтылыпқалуқаупінен,адамдарменинституттардысыйлауданнемесесүюденөрбиді.Оладамны
ңнемесеинституттыңбұйрықтарымен,қорқытуымен,сендіруіменнемесеосынауфакторлардыңкезкелгенініңұштастырылуыменжүзегеасырылаалады»депжазады[5].
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Халықаралықұйымдарəлемдіксаясаттыңажырамасбөлігі,соларқылымемлекет,халықаралықмəселелерреттеліпотырады.Кезкелгенсаясат,мейліолішкінемесесыртқысаясатболсын,үшбазалықмодельдіаңғартады,яғнибарлықсаясифен
омендердінегізгіүшмағынадатүсінугеболады.Ол:некүш-қуаттысақтауға,некүш-қуаттыкүшейтуге,некүшқуаттыкөрсетугеұмтылады.Саясаттыңосынауүшүлгісінехалықаралықтəртіптіңүштұрпатысəйкескеледі.Сы
ртқысаясатыкүш-қуаттыөзпайдасынақайырабөлугеемес,сонысақтауғабағытталғанелстатусквожолынұстанады.Қалыптасқанкүш-қуаттыңарасалмағынөзгертужолыменқосымшакүшқуатқаиеболғысыкелетінелимпериализмсаяса-тынжүргізеді.Сыртқысаясатықолындағыкүшқуатынонысақтаумақсатыменде,ұлғайтумақсатымендекөрсетугебағытталғанұлтөзбеделінқолдапотырусая
сатынжүргізеді.Саясиреализмтеориясыныңнегізгіқағидалары(билікүшінкүресретіндегіхалықаралықсаясат
туралы,мемлекеттердіңұлттықмүдделерініңүйлеспеуіжəне,демек,халықаралықортаныңжанжалдылығытур
алы)практик-саясаткер-лерүшіндекөкейтестіболыпшықты.
Саясиидеялартарихыадамның,қоғамныңжəнесаясаттыңтабиғатынаекітүрлікөзқарастыңкүресі.Олардың
бірініңөкілдеріұтымдыжəнесоныменбірмезгілдеморальдықпринциптергенегізделгенсаяситəртіптіңмүмкін
екендігінесүйенеді.Оларадамтабиғатыныңбастанақжақсылықтанөрбитінінежəнебілімберуменреформалар
жолыменқоғамдыжетілдіретүсумүмкіндігінесенеді.
Екіншікөзқарастың-саясиреализмтұжырымдамасыныңжақтастарыдүниеəлімінсіземесдепсанайды.Ұтымдынегізделгенсаяситəртіпжасауүшін,жетіліпболмағанадамтабиғатынескеруқажет.Қазіргідүниеде
болыпжатқаноқиғалардадүниеніңмінсіземестігіндəлелдеуде.
Осызаманғыдүниегемүдделерқайшылығытəн.Демек,баршаплюралистікқоғамдардыңтіршілікетупринципт
ерімүдделербалансына,тежеуменқарамақарсысалмақжүйесіненегізделген.Саясиреализмніңекіншіпринципі-билікпенкүшқуаттерминдеріндетүсінілетінұлттықмүдделерпринципі.
Ұлттықмүдделертұжырымдамасыхалықаралықсаясаттыэкономика,дін,этностыққатынастарсияқтысала
лардансалыстырмалытəуелсізөрісретіндеқарастыруғамүмкіндікбереді.Саясиреализмніңүшіншіпринципі:са
ясиреализмхалықаралыққатынастартеорисынекітүрліадасудансаясиқарекетнегізіндежатқансарындарменниеттердізерттеуден,сондайақхалықаралыққатынастарсубъектілерініңидеологиялықартықшылықтарынзерттеуденқұтқарады.Саясире
ализмніңтөртіншіпринципіұлттықмүдделердісерпіндітүсінуменбайланысты.Саясиреализмдоктринасынас
əйкесжалпыадамзатқаортақəмбебапморальдықпринциптермемлекетқарекеттерінебағаберугеқолданылаал
майды.Зерттешілердіңпікірібойыншахалықаралықсаясаттеориясыныңнегізіндесаяситəртіпзаңдарыжатыр,
олардыңтамырынадамтабиғатыныңөзіненіздеукерекдегенойдынегіздейдіМұндайамалдықолданғандабилі
кидеясымүддеұғымындашоғырланады,ол«күш»терминініңкөмегіменанықталған«мүддетұжырымдамасы»мемлекеттіңішкіде,сыртқыдасаясатыныңмəнісінанықтауғамүмкіндікберді.Қорытаайтқанда:«Сыртқ
ысаясимақсатұлттықмүддеарқылыанықталуыжəнебатылқарсыкүшпенқуатталуыкерек».Əлемдіккеңістікте
ҚазақстанРеспубликасыныңбеделініңартуыкөрегенсаясатпенбайланысты.Олар:
Евроазиялықкеңістіктіқұру;
ОБСЕгетөрағалықетуі;
Біріккенұлттарұйымыныңшараларынабелсенеараласуарқылыəлемдіккеңістіктегімемлекетаралықбайла
ныстардыдамытуы.Бұлəрекеттерхалықаралықұйымдардыңықпалыныңбастыкөрсеткіштеріболыптабылад
ы.Сыртқысаясаттағыбастытұғырмемлекеттегіішкітұрақтылықтықалыптастыру.СоныменқатарҚазақстанР
еспубликасыныңсаясатымемлекеттіңішкітұрақтылығыжəнесыртқысаясаттыдамытуболыптабылады.ОныңнегізгікөрінісіелбірлігінсақтаудағыЕлбасымызН.Ə.Назарбаевтыңсындарл
ысаясатыныңбіртармағыұлтдостастығынорнықтырудағыХалықтарАссамблеясыныңқұрылуы.Соларқылы
елдетатулықтыңкілтітабылды.Ғаламдағыжағдайдыестіп,біліп,көріпотырғанəрадамбейбітөмірдіңқұнымен
мəнінерекшетүснгендіктенатабабасалтынаденқойып,ұлттыққұндылықтардықайтажаңғыртудымұратетуде.Бұлжұмыстардыңеліміздіңішкітұтастығынсақтаудағынегізгітұғыр
екенінəрҚазақстаназаматытереңсезінуітиіс.Қоғамдамуыныңқайнаркөзіəразаматтыңбілімділігіменсолбіліміменқабілетінелигілігінепайдаланужолдарынанықтайалуы.Қазақеліежелденбілімге,жаңалық
қамəнберген.Білімгедегенқұштарлықбасым.Бұлмəселеқоғамныңинновациялықдамуыныңбастыөлшемібол
ыптабылады.
1 МунтянМ.А.Основытеориимеждународныхотношений.- М.,2006.
2Мироваяполитикаимеждународныеотношения/Подред.С.А.Ланцова,В.А.Ачкасова.- М.,2006.
3GoldsteinJ.S.InternationalRelations.- N.Y.,2004.
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Резюме
Всатьерассматриаваетсяразвитиямеждународныхотношениегосударстввглобальноммире.Историястановленияиразвитияпонятиямеждународноеотношенияирольмеждународныхорганизациивсовременноммире.ДостижениеРеспубликиКазахстанвмеждународномотношении.
Судьбустранигосударствопределяетвзвешанная,мудраястратегическаядеятельностьвмеждународномуровне.Осно
внойсубъектмировойполитики-этонарод.Субъектвмеждународногоотношения–государство,международныеорганизации,международныекорпорации,северныеструктуры,политическиепартии,общественниедвиженияиотде
льныелюди.«Международныеотношение»объединяявсеотношениявмеждународнойаренетребуетопределитьобъективнецели.Тутсторонымеждународныхотношенииобмениваютсяценностямииидеямивмеждународнойжизни.Такиеподходыпреобладаетфранцузскойполитическойшколы(РаймонАрон),британскойинемецкойшколе.Н
екоторыевидыхарактерныамериканскойшколе(ГансМоргентау,КеннетТомпсони.д.).Основноевниманиенаправленонаповышениеролимеждународныхорганизациивсозданиимираназемле.
Ключевыеслова:международныеотношения,корпорация,межнациональныеорганизаций,политическаянаука,цен
ность,политика
Summary
Thisarticleexploresthecurrentstateofinternationalrelationsanditsprogress,thebroadeningoftheinternationalrelationsasaconce
pt,anditscurrentstate,andwhatKazahstanhasachievedinthatrespect.Internationalrelationsform,liveandfunctionasrelationsbetwee
ntheworld’ssocialgroups.
Theworldatpresentisacomplexinterconnectedsystembetweenlotsofcountriesandnations.Theseconnectionsvaryinkindandcon
tent.Therearemanykindsofinternationalrelations:international,thepolitical,economical,diplomatic,military,cultural,andtechnolo
gicalrelationsbetweencountriesandalliances,basedonsocialandintellectualinteractionondifferentlevels(refugee,industrial).Intern
ationalorganizationsarethemechanismwhichregulatestheserelations.
Thepoliticalactionsontheinternationalleveldeterminethedestinyofthewholecountryandnation.Intheworld’spoliticallifethema
inroleisplayedbynations.Thekeyrolesintheinternationalrelationsarecountries,alliances,transatlanticcompanies,politicalparties,so
cialmovements,andseparateindividuals.Theobjectiveoftheinternationalrelationsistorecognizethegoalsforthewholehumanitybase
donalltherelationsthatexistontheworldstage.Theinternationalrelationsareintertwinedwiththeinternationalvaluesandideas.Suchan
assumptionisheldbytheFrenchPoliticalSciencesschool(RaimonAron),andisprevalentinbritishandgermanschools.Sometimesitco
uldalsobefoundintheAmericanschools(HansMorgentau,KennetThompsonandetc).Theseschoolslookatinternationalrelationstog
etherandouterpolicyasawhole.Theirmainconcernisworkingonandkeepingthepeacefulco-existenceofthealliancesandnations.
Keywords:internationalorganizations;thesocial,psychological,humanitarianandlegalfactorsofthesociety’sinnovationaladva
ncement
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ОЮ-ӨРНЕК–ҰЛТТЫҚСИПАТЫМОЛҰЛЫМҰРА
С.Е. Күзембаева–АбайатындағыҚазҰПУ-ніңмагистранты
Мақаладаавторфилософияныөнерменжəнеұлттыққұындылықтыңнегізінде,табиғиүйлесімдіктімəдениетпенбайлан
ыстыразерттеген.Мұндайортаққасиеттершығармашылықіс-əрекеткебағыталған.Уақыттамəденифилософиялықрационализмгеұшырасакеле,ою-өрнектіңсырыменсипатынадамиқұындылықтартүріндеанықтаған.
Түйінсөздер:философия,мəдениет,шығармашылық,ою-өрнектер,айналмалыжəнесызықтыуақыт

Қазақхалқытөлөрнегіндезаттарменқұбылыстардыңұғымынұстанып,оныңмазмұндықжəнемағыналықмə
нінеерекшежауапіздеген.Бұлеңбегіміздеоюөрнектердіңсипаттықерекшеліктерінебайланыстымағынажағынанқарастырып,оныңфилософиялықтаным
ытереңсырыменсипатынтаныту-дыжөнкөрдік.Себебіоюөрнектердіңбояутүсі,ырғақ,таңба,сызықбелгілерітабиғатжаратылысыменжəнекеңістіктегібейнелерментіке
лейбайланыстыекендігінаңғарсақ,ондаоюөрнектердіңжасалужолытөмендегідейүлгіменкөріністауып,табиғатсырыменүндестіктапқандығынкөреміз.
1. Өсімдіктектесою-өрнектер:(«гүл»,«бесгүл»,«жапырақ»,«бесжапырақ»,«түйетабан»,«жауқазын»,«райхан»т.б.).
2. Космологиялықоюөрнектер;(Аспанəлеміндегіай,күн,жұлдызбүкілкеңістікбейнелерінсипаттаптұспалдауданшыққаноюөрнектер«ай»,«айшық»,«жұлдыз»,«жұлдызша»,«күннұры»,«күнсəулесі»т.б.).
3. Зоомофтықою-өрнектер:(Хайуанаттаржəнежанжануарлардыңбейнесінсипаттап,тұспалдайтынөрнектер«мүйіз»,«арқармүйіз»,«түйемойын»,«өркеш»,«түл
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кібас»т.б.)
4. Геометриялықоюөрнектеріміз(«бесбұрыш»,«сызық»,«ирек»,«ромб»,«шаршы»(квадрат),«шеңбер»т.б.).
Осыөрнектердіңішіндегіеңкөнетүрікосмологиялықөрнектерболыптабылады.Бұлеңбектеойғатүйерлікм
əлесе,космологиялықөрнектердіңтабиғиқұбылыстардағыкүн,ай,жұлдыздардыңқозғалысымен,күнментүнніңауысыпотыруыменжəнежылмезгілдерініңалмасуыментікелейбайланыстылығынайтуғаб
олады.Философияғылымындаою-өрнек–көзбенқабылдатынжүйелікқатынасөнеріболғандықтан,алдымен«ою-өрнек»дегенсөздіңмəнмағынасынтанып,«ою»бірнəрсеніойыптүсіру,ал«өрнек»өрнектеу,бейнелеудегенұғымдардыбілдіретінінай
қындапалуымызабзал.Философиялықтұрғыдауақытпенкеңістіккебайланыстыоюөрнектердіңмазмұндықбелгілеріайқындалып,қазақтыңқолөнеріндегісəнділікбұйымдарыменүйлесімтапты.Демек,философия,мəдениеттану,лингвистикағылымдарындатолықсипаттықатауғаиеболғаною-өрнектердіңмағыналықмəнібірінбірітолықтырыпотырғаныайқындалды[1].
Қазақмəдениетіндеоюөрнекнақыштарыныңұлттықсипатысанғасырларданбастауалған.Тарихитəжіриебеніхалықсанасынаорнықт
ырып,ізгіліктідүниетанымын,ішкімəдениетін,руханиболмысынүйлесімділікпеноюөрнектеріндетолықжеткізген.Ою-өрнектердіңəрбірэлементі,бөлігіхалықөнершілерініңқолөнеріндебелгілібірмəнгеиеболған.Мəдениеттануғылымындаою-өрнек–
қазақхалқыныңұлттықдүниетанымыменкөзқарасыныңкөрінісі.
Қазақхалқыныңоюөрнектерішынмəніндематематикалықжүйедежасалып,əлемніңтұтастығын,əсемдігінкөрсететінкескіндерар
қылытереңғылыминегізгебетбұрған.Осыныңайғағыретінде0,2,3,4,5,6сандарыарқылытанылатынқазақтыңо
ю-өрнектерініңтүрлеріхалықданалығынөміргеəкелген.
Ою-өрнекнақыштарының0түріндежасалғаны–
шексіздіктіұғындыратын,шеңбермендөңгелектіңнегізіндеалынғанынкөреміз.Мұныменбірге2түріндежасал
ғаною-өрнекаққуменқаздың,мүйіздіңбейнесіндежасалғанынбайқатады.Ал3түріндекелетіноюөрнектенүшкіл,үшжапырақ,үшбұрышбейнесіндежасалғанынаңғарамыз.Кілембетіндееңкөпкездесетін4түр
індежасалғаною-өрнектердентөрткүл,төртқұлақ,төртүшкүляғни(шаршыоюөрнектер)екенінбілуімізгеболады.Халықданалығытудырғаноюөрнектердіңмағынасыжағынанеңкүрделісі6түріндежасалғаналтыбұрыштыоюөрнектербүгінгіөнерменүйлесімтауып,кілемдерменсəндібұйымдардыңбетінекөптүсіретінболған.
Мысалы,қазақтыңұлттықоюөрнектерініңтүрлеріндееңкөпкездесетінаспанəлемінебайланысты«ай»,«айшық»,«айтуу»,«айтаңба»оюөрнектеріежелденадамдардыңайғадегеннанымсенімдерінен,табынуынантуған.Ертедегіхалықтыңаспанəлемінебайланыстыдінимифтік,ертегіаңыздарыныңүлгілеріндеерекшетəңірлікқасиетібарайболыптыдеседі.
Қазақтыңтұрмыс-тіршілігіндекілемтоқуөнеріндегішеберлер,өнериелерікілемінетүсіретіноюөрнекбояутүсінеөзінетəнқасиетінерекшебағалаған.Қазақою-өрнегініңөзінеғанатəнжалпыерекшелігіменбірге,өрнектегібояутүрлерінтанибілуі,тереңталғамментаныған.Мысалы,Түркістанжеріндегіөнериеле
рікілемтоқуөнерінкөнеғасырдантұрмыстіршілігінеертезаманнанкележатқансалт-дəстүр-меналакелгенжəнетабиғиталантыменертетанылғанөнериелерініңөзіндікқасиетінентуындағандүние.
Қазақелініңоюжасау,өрнексалуөнерітарихыныңтереңдежатқандығыжайында,оюөрнектіңұлттықсипатынғылымиізденісеңбектеріментанытқанқазақтыңбіртуартұлғасыӨзбекəліЖəнібеков.
Ғалым-зерттеушіӨзбекəліЖəнібековқазақтыңөсімдіктектесою-өрнектүрлерінғылымитұрғыданегіздеп,өзінің«Эхо...Последамлегендыозолотойдомбре»аттыеңбегінде:«Растительныемотивы–
листья,пальметты,трилистники,бутоны,цветки.Ихпереплетенияраскрываютвказахскоморнаментепонятияединства,согласованности,причинно-следственнойобусловленностижизниназемле»депатапкөрсетті[2].БұлеңбегіндеғалымӨзбекəліЖəнібековқазақтыңкілемөнеріндеөсімдіктектесоюөрнектердіңəрбіртүрлеріхалықөмірініңынтымағыменбірлігінбейнелейтіндігінғылымитұрғыданегіздепберген.
Қазақтыңмағыналықмəніменішкімазмұнытерең,мəдениқұндылығыжоғарыоюөрнектерікөшпеліөмірдіңсалт-дəстүрінен,əдетғұрпынан,халықтыңдүниетанымыменбүкілкөңілкүйіненсыршертеріанық.«Ою-өрнек–
Жаратылысидеясыныңшағындақарапайымформуласы.Осыформулаадамныңрухани–ізгіліктіой129
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күйіменүйлесімінтапқан»-дейдібелгіліғалымБолатБайжігітовқазақтыңдəстүрліөнеріндегіоюөрнектуралы[3].
Қошқармүйіз–
қошқардыңмүйізітəріздесою.Қазақтыңбайырғымалшаруашылығыменайналысқанхалықтыңөмірсатыменб
айланыстытуғаною-өрнек.
Сыңармүйіз–«сыңар»екеудіңбірі,егіздіңсерігі,жалғыз[4]дегендібілдіреді,яғнимүйіздіңтекбірсыңарыныңсалынуынабайланысты
«сыңармүйіз»депаталған.Бұлою-өрнекқазаққолөнерініңбарлықтүрлеріндеорыналған.
Құсқанат–құстыңқанатытəріздіою-өрнек.Құсқанатыою-өрнегітуралықазақтыңқолөнерінзерттеушіғалымС.Қасиманов:«Бұлқұсқанатмүйізоюыменнешахматшақпақтарыныңізіменбейнеленгенқұстыңқанатытəріздесөрнек»,[5]-депсипаттамажасайды.Құсқанатыоюөрнектерікілембетіндеөрнектелетіннақыштардыңеңүздігіболыптабылады.
Əлемніңшексіздігінтүсінунəтижесіндеалғанэмоционалдықэстетикалықəсерінəсемталғамменүйлестіріп,халықшеберлеріоюөрнекжасауөнеріндехалықтыңдүниетанымдықкөзқарасынданегізгеалған.Қазақшеберлерініңқолынаншық
қанкілемдердегіою-өрнектергезерсалсақ,ондағыою-өрнектер-діңнақышталусипаты,бірбіріменүйлесімділігі,бояутүрлерініңмағыналықмəніменішкімазмұныбелгілібірзаңдылықпенжасалған.Хал
ықшеберлерікілемгетүсетінөсімдіктертектесоюөрнектүрлерінқолданубарысында(розагүл,лалагүл,мақтагүл,алмагүл)адамныңтабиғатқадегенаялысезімде
ріноятабілген.
Қазақоюөрнектердіңүлгілерімағыналықмəніменішкімазмұныныңтереңмəдениқұндылығыменөскелеңқазақелініңөр
кениетіменмəдениетінтанытады.Халықданалығыныңтарихынантереңсыршертетіноюөрнекнақыштарымызмəденисалт-дəстүріміздің,əдет-ғұрпымыздың,салтсанамыздыңсанғасырлықсарқылмасмұрасыболабермек.
1Қазақтілініңтүсіндірмесөздігі/ЖалпыредакциясынбасқарғанТ.Жанұзақов/–Алматы:Дайк-Пресс,2008.–
968бет.–645бет.–658бет.
2УзбекалиДжанибеков.Эхо...Последамлегендыозолотойдомбре.–Алма-Ата:Өнер,1991,-304С.142-143 с.
3БайжігітовБ.К.Бейнелеуөнерініңфилософиялықмəселелері.Кеңістікпенуақытырғағындағытұрақтысуретүлгіле
рі.- Алматы:Ғылым-Өлке,1998ж.–24бет.
4Қазақтілініңтүсіндірмесөздігі.– Алматы, 1985,8-том,- 485-бет.
5ҚасимановС.Қазақхалқыныңқолөнері.– Алматы,1969.- 40бет.
Резюме
В статье автор рефлексировал взаимосвязь философии и искусство через призму национальных ценностей,
грмоничная взаимосвязь культуры и природы.Так же автор рассмотривает время как культуро-философский рационализм и выявляет нравственную ценность на основе национального орнамента.
Ключевые слова:филсофия, культура, творчество, орнамент, цикличное и линейное время
Summary
In article the author reflexed interrelation of philosophy and art through a prism of national values, grmonichny
interrelation of culture and the nature. Also the author considers time as kulturo-philosophical rationalism and reveals moral
value on the basis of a national ornament.
Key words: filsofiya, culture, creativity, ornament, cyclic and linear vremiya
УДК101:001(091)

ҚАЗІРГІЗАМАНДАҒЫНАНОТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢҚАЛЫПТАСУЫНЫҢФИЛОСОФИЯЛЫҚМƏНІ
Ж.Е.Мұқашев–АбайатындағыҚазҰПУ-нің2курсмагистранты
Мақаладаавторфилософияныфизикалықөлшемдерарқылытехниканыңқазіргізаманқұындылықтарболыпнегізделет
інін,кеңістікпентабиғатүйлесімділігінөзектімəселеекенінтүсіндірген.
Түйінсөздер:философия,физика,кеңістік,уақыт,нано-технология,сыниой-толғаулар,танымжəнеболмыс

Нанотехнология-асаұсақбөлшектердіреткекелтірежəнеалдын-алабелгілепқажеттіжекеатомдардыорналастыру.Нанотехнологиятерминінқолданысқаалғашрет1974жылыжапонфизигіНориоТанигутиенгі
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зген.Нанотехнологиясаласындағызерттеулерқазірдіңөзіндепрактикалықмаңызызор.Нанотехнология(грек.
nanos–ергежейліжəнетехнология)–
кеңістіктіңнанометрлікаймағындағыжекеатомдарға,молекулаларға,молекулалықжүйелергеəсеретуарқылы
жаңафизикахимиялыққасиеттерібармолекулалар,наноқұрылымдар,наноқұрылғыларменматериалдаралумүмкіндіктері
нзерттейтінқолданбалығылым.Нанотехнология–
кеңістіктіңнанометрлікаймағындағыжекеатомдарғананоқұрылымдар,наноқұрылғыларменматериалдаралумүмкіндіктерінзерттейтінқолданбалығылым[1].
БұлтерминХХғ.басындакөптегенғалымдардыңеңбектеріндекеңістікпенуақытұғымыидеясыныңаясынд
аөзініңматематикалықөрнектелуінтабуып,математикатіліндедамытылып,математикалықтеңдеулертүрінее
ніп,олардышешужəнетүсіндірілмелеу(интерпретациялау)қажеттілігіндетуындады:«Бұлсаладағыізденушіү
шін,-депжазадыА.Эйнштейн,-бастысұрақмынандайболыптабылады:кеңістіктіңфизикалаққасиеттерін(құрылымды)өрнектейтіншамалардыңматематикалықсипатықандайболмақ?Ж
əнесодансоң:бұлшамаларқандайтеңдеулергебағыныштыболадыекен?»[2,284б.].Басқашаайтқанда,бұлидея
ныəріқарайдамытуүшінматематикалықгипотезаəдісіқолданылуытиісекенінемегзейдіғалым.
Соныменжалпықатынастылықтеориясыныңда(арнайықатынастылықтеориясыныңдасияқты)негізіндее
кіпринципжатыр:біріншісі-жалпықатынастылықпринципі,екіншісіэквиваленттілікпринципі.Жалпықатынастылықпринципініңұйғаруыбойынша,физиканыңзаңдарыбарлықе
септеусистемаларында(текқанаинерциалдықсистемалардағанаемес)бірдей,яғниəмбебап(универсалды)бол
ыпкеледі.Эквиваленттікпринципініңұйғаруыбойынша,локалдықаумақтагравитациялықкүштерөрісіинерц
иякүштерініңөрісіменпара-пар.Осыекіпринциптіңматематикалықтүрдесинтезделеөрнектелуіарқасындажалпықатынастылықтеориясықұрыладыдаолкеңістіктіңуақытпеншектелетінінболашақғыл
ымныңдамуындажаңатехнологиялардыңдамуынаəкеледі.Сонымен,физикалыққұбылыстардың(соныңішінде,гравитациялықөрістіңде)заңдарыбарлықесептеужүйелерінде(яғнитекинерциалдықжүйелердеғанаемес,инерциалдықемесжүйелергеқатынасындада)бірдей.Мұндағыкеңістіктіңгеометр
иясынпсевдоримандықгеометрияғабайланыстырып,қазіргіғылымдамуыныңбастыміндетінанотехнологиялардыңгносеологиялықмəнінашуболыптабылады.
Алфилософиятұрғысынаннақтымəнінашатыннегізгіидеялармыналар:біріншіден,хроногеометрияидеяс
ы,яғникеңістікпенуақыттыбірегейтөртөлшемдікөптүрлілікке(многообразие)біріктіруидеясы;екіншісіметрикаментартылыстыңбірлігіидеясы,яғниолардыбірғанашамаменметрикалықтензорменсуреттеугеболатынытуралыидея:«Метриканыңөзгермелілігініңмүмкіндігіжөніндеа
лғашқынұсқаудыРиманнантабуғаболады,бірақтекЭйнштейнғанаосынегіздеметрикаментартылыстыңбірлі
гінанықтапбердіжəнедеоныдамұныдаматерияныңəлемдіккеңістіктегіжайғасуыменжəнеқозғалысыменбайл
аныстырды.БұлбайланысЭйнштейнніңтартылыстеңдеулеріменөрнектеледі,албұлтеңдеулердіадамданалығ
ыныңұлыжетістіктерініңбірідепмойындауғатиіспіз»[3,265б.],-депжазадыол.
Осыайтқандарынабайланыстыжалпынано-технологиятеориясыныңфизикалықмəнмағынасыменоныңқалыптасыпдамуыныңлогикасыарасындағықатынастуралымəселетуындайды.Бұлмəсел
енібелгілімағынасындадəстүрлімəселелерқатарынажатқызуғаболады.Расында,Ньютонныңмеханикасыпай
даболғалыжүздегенжылдарөткенімен,оныңфизикалықмазмұныменмүмкіндіктеріəбденайқындалғанымен,оныңлогикалыққұрылымытуралымəселеауықауыққайтақойылып,қайтаталқыланыпжатады.Бұлжөніндегіізденістержалпыфизикалықтанымныңтабиғат
ына,дамузаңдылықтарына,негізгіметодологиялықпринциптерінедегенкөзқарасқаорайжəнеоныңболашағы
туралыжорамалдауларғанегізделіп,əртүрліжауаптарұсынады.Классикалықмеханикаға,жалпыклассикалық
физикағабайланыстыосымəселетөңірегендекөптегенғалымдарменфилософтардыңпікірбілдіргенімəлім(Г.Лейбниц,П.Лаплас,
И.Кант,А.Пуанкаре,Г.Рейхенбах,А.Эйнштейн,А.Койре,М.Бунге,Т.Кунжəнет.б.)
Қазіргікезденанотехнологияұғымыəлемдікдеңгейдеəлідеболсаталданыпадамболмысынажəнетанымыназерделеніпжатқанғ
ылымныңсаласы.
1 http://kk.wikipedia.org.
2 ЭйнштейнА.Собр.научныхтрудовв4т.-М.:Наука,1967.-Т.4.–599с.
3 ФокВ.А.ФизическиепринципытеориитяготенияЭйнштейна//ЭйнштейнифилософскиепроблемыфизикиХХвека.М.:Наука,1979.–568с.
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В статье автор раскрывает взаимосвязь философии и ценности физических измерении через современной
техники, гармоничность пространства и природы как актуальный фактор.
Ключевые слова: филсофия, физика, пространство, время, нано-технология, критический рационализм, познание и бытие
Summary
In article the author opens interrelation of philosophy and value physical measurement through modern equipment, a
harmony of space and the nature as an actual factor.
Keywords: filsofiya, physics, space, time, nanotechnology, critical rationalism, knowledge and life

УДК123:01

СУННИЗМИЕГОСОВРЕМЕННЫЕНАПРАВЛЕНИЯ
Ж.Буркитбаева–магистрант2курсаКазНПУим.Абая
Встатьеавторраскрываетрольсуннизмаодинизосновныхтеченииисламскойрелигии,какценностьвсеединствосовре
меннойпроблемы.
Ключевыеслова:филсофия,религия,познаниеиценность,разумидуша

Понятиесуннизмэтоосновноенаправлениевисламскойверование,возникшееврезультатерасколапослесм
ертиМухаммада.СуннизмформировалсявXXIвв.какгосподствующеерелигиозноетечение,суннизмотрицаетидеюпосредничествамеждуАллахомилюдь
ми.СамоназваниесуннизмилиАхлас-Суннава-лДжамааобозначаетлюдисунныисогласияобщины,отражаетидеюособойролиобщиныврешенииосновныхр
елигиозныхиобщественныхпроблем,возникающихпередмусульманами.Следованиеправилам,изложеннымвсунне,считаетсяобязательнымдлячленовмусульманскойобщины.Всоответстви
иснимиобществоиприродарассматриваютсякакотражениебожественного,отражениеструктурыразумаиду
ши.Новыерелигиознофилософскиеидеипозволяютсуннизмуприспособитьсяктребованиямсовременнойцивилизациивпоискесоб
ственногопутиразвитияисохранениясвоеобразияединойдуховнойкультурыислама.
Основнымиформальнымипризнакамипринадлежностиксуннизмуявляютсяследующие:признаниезакон
ностичетырехпервыххалифов–
АбуБакра,‘Умара,‘Усмана,Али;признаниедостоверностишестивводовхадисов-аль-Бухари,Муслима,атТирмизи,АбуДауда,ан-Насаи,ИбнМаджи;принадлежностькодномуизчетырехрелигиознополитическихтолков–мазхабы,богословско-правовыешколы:маликитскому,ханафитскому,ханбалитскому,шафиитскому.
ОснователеммаликитскогомазхабасчитаетсяМаликибнАнас.Длявынесенияправовыхпредписанийисуж
денийИмамМаликопиралсянаследующиеисточники:Коран,сунну,«деяниямединцев»,мнениясподвижнико
вПророка,суждениепоаналогии(кияс)и«независимоесуждениерадипользы»(истислах).
ОснователемханафитскогомазхабаявляетсяАбуХанифаиегоученикиМухаммадашШайбани,АбуЮсуфиЗуфарибнальХузайл.Ханафитскийметодвынесенияправовыхпредписанийоснованнаследующихисточниках:Коран,сунна,единодушноемнениесподвижников,индивидуальныемнениясподвижниковПророка,суждениепоаналогиистем,чтоужеимеетсявКоране,истихсаниместныйобычай.
Основательханбалитскогомазхаба–
АхмадибнХанбаль.Ханбалитскиймазхабявляетсясамыммалочисленныммазхабомпочислуприверженцев.Х
анбалитствосформировалосьвовремяострогосоциальнополитическогокризисавАббасидскомхалифатевIXвеке,когдапризнаниепринципамутазилитово«сотворённостиКорана».
ОснователемшафиитскогомазхабаявляетсяМухаммадашШафии.Этотмазхабсложилсяподсильнымвлияниемханафитскогоималикитскогомазхабовивоспринялихос
обенности.Длявынесенияправовогорешения(фетвы)шафиитскиеправоведыиспользуютКоран,Суннупроро
каМухаммеда,единодушноемнениеавторитетныхправоведов.
Средирелигиозно-политическихнаправленийсовременногосуннитскогоисламанаиболееконсервативным,считаетсяваххабизм.ЕгоосновалвАравиивсерединеXVIIIв.проповедникМухаммедибнАбуаль132

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Əлеуметтік жəне саяси ғылымдар» сериясы, №2(49) 2015 ж.

Ваххаб,современноеучениеофициальнопризнановСаудовскойАравии.Втеоретическомпланеваххабизмраз
виваетидеи,ипринципыханбалитскоймазхабапроповедуютвозвращениекчистотераннегоисламавременпророкаМухаммеда,настаиваютвсоблюдениипринципаединобожия,выступаютпротивпок
лонениясвятынямисвятымместам.Такжеотказываютсяотзаимствованийинововведений,проявляетаскетизм
.
Впринципеисламскийфундаментализмвсовременнойтрактовкеможноопределитькакидеологиюпанисла
мизма,солидарностивсехмусульманнезависимоотихгосударственной,расовой,национальнойисоциальнойп
ринадлежности«равенствавсехпередименемАллаха».Онпредставляетсобойцельноемировоззрение,основа
нноенаБожественныхоткровенияхВсевышнегоАллахасуниверсальнымсодержаниемдуховнонравственного,научно-философского,общественнополитическогоиэкономическогопорядка,знаетвсепути,ведущиексчастьюипроцветанию,атакжедаетчелове
куглубочайшиеразъясненияолюбыхпредметахеголюбознательности.Стержнемвсегоисламскогоученияявляетсяверавединство.
1 https://ru.wikipedia.org.
2 БрокгаузаФ.А. иЕфронаИ.А.«Энциклопедическийсловарь».
3 ЛатыповИ.А.СредневековаяфилософиянародовБлижнегоиСреднегоВостока.- М.,1966,- 352с.
4 ИсторияКазахстанасдревнейшихвремендонашихдней.В4-хт.T.1– Алматы,1996.- с.58.
Түйін
Мақалада автор мұсылман дінінің негізгі бағытының бірі сүннит ұғымының танымдық жəне қазіргі заман құндылықтары арқылы əлемдік бірлік мəселе екенін түсіндірген.
Түйін сөздер: философия, дін, таным жəне құндылық, ақыл жəне жан
Summary
In article the author opens a Sunni Islam role one of the main a current of Islamic religion, as value a vseedinstvo of a
modern problem.
Keywords:filsofiya, religion, knowledge and value, reason and soul
УДК:2:070,1(574)

ДІНИСАНАЖƏНЕЖАСТАР
ƏселДағжан–АбайатындағыҚазҰПУ-нің2-курсмагистранты
Ғылымимақаладаавтордінисанағаконцептуалдыталдаужасап,жастардыңдінисауаттылыққаұмтылысытуралысөзқо
зғайды.Дінгеанықтамабереотырып,дінисананыңдеңгейлерінсипаттайды.Діндіəлеуметтікқұбылыстұрғысынанталдайд
ы.Қоғамдағықозғаушыкүшжастарекеніндəлелменсипаттайды.Ойыннақтылауүшінавтор«АстанаЗерттеу»қоғамдыққо
рыныңзерттеуінмысалғакелтіреді.ДінтанушыəлҒазалидің«пайдалыбілім»жайлыайтқанындерекретіндеұсынады.МақаланыңсоңындаЕлбасыныңхалыққаЖолдауынан
түйіндіойларкелтіріп,автордыңұсынысыайтылған.
Тірексөздер:дін,əлеуметтікқұбылыс,дінисана,жастар,дінитаңдау,білім,иманииммунитет

Əлеуметтікқұбылыстардыңішіндегікүрделісініңбірі–
дін.Бүгінгікүнідінге250астаманықтамаберілген.Бірақ,дінніңмəніменмазмұныанықтамалардыңкөптігімен,я
ғнисаныменанықталмайтыныанық.Дінтануғылымындадінніңфилософиялық,теологиялық,феноменология
лық,əлеуметтанулық,психологиялық,биологиялықанықтамаларықалыптасқан.Біздіндіалдыменəлеуметтік
құбылыс,қоғамдықинститутретіндеқарастырамызжəнедінніңжоғарыдааталғананықтамаларыносытұрғыдаталдайтынболамыз.
Дінніңбастымақсаты–
адамныңруханижетілуіжəнеоныңЖаратушыҚұдайғадегенсенімі.Исламфилософиясыныңтүсіндіруінше,ді
ндегеніміз–
əлемдібайланыстыратынкүшАлланыңбарлығынасенім.Дінəлемдікөркениеттегібарлыққоғамдыққұрылыст
арғатəнтарихи,саяси-əлеуметтік,дүниетанымдықжəнепсихологиялыққұбылыс.Олықылымзаманнанберіадамменбіргежасасыпкеледі.
Дінисана,əртарихикезеңде,түрліқоғамдаəртүрлідəрежедеқызметатқарып,көрініпотырады.Негізіненоны
ңүшсатысынатауғаболады.Бізбіріншісатысынатоқталсақ,дінисанақоғамсанасындажетекшіорыналады;дін
итұрмысбүкілқоғамныңəлеуметтіктұрмысыныңқұрамдыбөлігіболады;əлеуметтікқатынастардадінисенімд
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ерміндеттітүрдеескеріледі;өкіметбилігідінижəнеазаматтықсалалардантұрады.Бұлүрдіс(процесс)сакрализа
ция(лат.sakra–қасиетті)депаталады[1].
Əлеуметтікқұбылысретіндедіндінисана,діниілім,діниəрекет,діниқатынастарменұйымдарсияқтыэлемен
ттерменқұрылымдардантұрады.
Дінисанадінисенімментығызбайланысты.Дінисенімтылсымкүшті,əлдебірқасиеттіліктімойындауғанегізделеді.Бұлтылсымкүш,қасиеттілікдүниедентыс(трансцендентті),алайдаолдүниелікқұбылыстарм
енүдерістергеықпалетіпотырады,дүниеде,қоғамда,жекеадамныңтағдырыдатүптепкелгендеосытылсымғатə
уелді.Дінисанадінидүниетанымдықалыптастырады.Дінисананыдінніңөзегіретіндеқарастыратындінтануш
ыларарасындаекітүрлікөзқарасқалыптасқан.Біріншікөзқарастағылардінисенімдіинтеллектуалдыққұбылыс
ретіндеқарастырады.Олардінитүсініктердіңмазмұндықсипатынабастыназараударады.Табиғатпенқоғам,адамсанағаықпалетеотырып,көрнектібейнелердіқалыптастырады(пайғамбарлардың,əулиелердіңбейнелеріменіс-əрекеттерітуралыаңызəңгімелер),кейіненсолардыңнегізіндеұғымдар,пікірлерменойтүйіндердүниегекеледі(ақайд,фықһ,ахлақсала
сындағытұжырымдар).
Екіншікөзқарастағыларсезімге,эмоцияменырыққабасаназараударады.Олардыңкөзқарасыбойыншабіріншікезектедінисенім,дінитолғаныстар,дінисезім.Бұлтолғаныстарменсезімдердіңбасқаларданерекше
лігіжоғарыдааталғантылсымкүшкенемесеқасиеттілікке(Тəңірге,Құдайға,Аллаға)бағытталғаныменайқындалады.Айталық,махаббатпенсүйіспеншілдік,қуанышпенүрейадамисезімдер,алайда,Аллағад
егенмахаббатпенАлладанқорқумүлдембасқасезім.ТеологтармұндайсезімніңбастауынҚұдайменбайланыст
ырса,дінпсихологтарытуабіткенинстинктілерменнемесетарихиқалыптасқанбейімділікпен(архетиптермен)
байланыстырады[2].
Дінисанадағырационалдылықпенэмоционалдылықтыңарақатынасыдінисанадеңгейлерінталдағандажаңасипаталып,нақтыланатүседі.Дінтанушылардамығандінижүйелердеекідеңгейдіңболатынынаназарау
дарады.Дінисананыңбіріншідеңгейі–
күнделіктітұрмыстықдеңгей.Бұлдеңгейдегідінисанадабейнелерментүсініктер,толғаныстарменсезімдер,дағ
дылармендəстүрлербасымболады.Əрине,бұлдеңгейдеақыл-парасат,көңіл-күй,ерікжігерэлементтерідебар,бірақ,дегенменкөңіл-күй,ерік-жігердіңрөлібасымырақ.Дінисанакөрнектіобраздыформалардакөріністабадыжəнеолардыңқалыптасуындаиндивидуалдытұлғалықерекшеліктермаңыздыорыналады.Сондықтанбұлдеңгейдікөбінеседінипсихологиялықдеңгейдептеатайды.Дінисананыңекіншідеңгейі–теориялықконцептуалдықдеңгей.Бұлдеңгейдегідінисанажүйеленгендіниілімдекөріністабады.ДіниілімніңмазмұныҚа
сиеттікітаптарда(Інжілде,Құранда,Трипитакада,Торада),діниұйымдармендіниғұламалардыңшешімдерінде
көріністапқан.Діниқағидаттардыңмəңгілігіменөзгермейтінінмойындаунағыздіндарлықтың,тақуалықтыңбе
лгісіненсаналады.Қасиеттендірілген(канондалған)қағидаттарғакүмəнкелтірукүпірлік,алолардымойындама
унемесетерістеудінбұзушылық(ересь)болыптанылады.Діниілімніңмазмұныдінибілімніңерекшесаласы–
теологияданемесебогословиеде(христиандықбағыттарда),ақайдта(исламбағыттарында)жетілдіріліпотырады.Дінисананыңтеориялық-концептуалдықдеңгейіндедіниидеологияқалыптасады.
Діндіəлеуметтікқұбылысретіндеқарастырғанда,бастымəселедінисанаобъектілерініңақиқаттылығынданемесежалғандығындаекеніндеемес,олардыңадамныңой-санасына,жүріс-тұрысына,ұстанымдарыменқұндылықтыбағдарларынақалайəсерететіндігінде.ҚоғамдағыадамдардыңбəрібірдейҚұдайғасенебермейді.Алайдадінгекеліп,иманғабетбұрғанадамИллаһизаңдардыорындаудыөзөмірініңеңмəндіқұр
амдассипатыретіндеқарастырады.Сондықтандіниəрекеттіңеңмаңыздыбағыты–
ғибадат.АғылшынантропологыР.Мареттіңпікірібойынша,дінгеерекшесипатберіп,оныбасқадақоғамдықсан
аменəлеуметтікинституттарданөзгешелендіретіннəрсе–ғибадатжүйесі[3].Осытұрғыдадінніңерекшелігідінисенімніңнемеседінисенімобъектісініңайрықшасипатындаемес,дінитүсініктерменұғымдардың,образдардыңғибадатжүйесіндерəміздіксипатқаиеболып,осысападаəлеуметтікқатынастардакөріністаб
уында.Сондықтандінисанамендіниəрекетөзаратығызбайланыстаболады.
«Дінгеқатысты4мəселебар:дінитаным,дінисана,бұлардықамтамасызететіндінисенімжəнедінитəжірибе.
Осытөртеуідеқазақтабар.Олбасқаешқандаймұсылманхалықтанкемдеемес.Бұлардықажырлытүрдеигеруған
ақажетболыптұр.Иманииммунитеттеқазіргіжастарымыздыңбойындабар.Теконысанадеңгейіндеғанаұстам
ай,танымдеңгейінекөтерукерек.Олүшінбілім-ғылымқажет»,–
дейдіЛ.Н.ГумилеватындағыЕуразияұлттықуниверситетіДінтанукафедрасыныңпрофессоры,философияжəнетеологияғылымдарыныңдокторыДосанКенжетай[4].
Еліміздегі1429жасарасындағыазаматтардыңбарлығыжастарекенібелгілі.Қоғамныңбұлтобыбасқабуынөкілдерінеқараға
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ндажаңакөзқарастықабылдауғажəнежаңашылдыққабейімтұратындығымендараланады.Бұлтопкүшіндұрысбағыттасаəріқолданаалсақоғамдажақсыөзгерістержасайды.Сондықтан
болар,жастардегендеəдеттеолардықоғамныңқозғаушыкүшісанайды.«АстанаЗертеу»қоғамдыққорыныңжү
ргізгензерттеуібойыншажылданжылғадінніңпозитивтірөлімойындалуда.Əрідінніңрөлінжақтаушыбуынос
ыжастаржағы,өйткені,үлкенбуынғақарағандажастардыңдінисауаттылыққаұмтылысыжоғарыдейді«АстанаЗерттеу»қоры.Аталғанқордыңзерттеуіеліміздіңбасқаласындажүргізілгенінескерсек,қамтылғанаудиториясаны–
700адам.Зерттеугеқатысқанреспонденттердіңарасындаөзіндінсізсанайтыннемеседіндіəлсізұстанатындар1
3,9пайызболса,77,2пайызжастарөзіндіндар,яғни,діндітолықұстанамыздегендікөрсеткен.Əріересекбуынме
нсалыстырғандажастарбелсендітүрдедінимекемелергебарыптұратындығыанықталған.Бұлолардыңдінибілі
мділікке,сауат-тылыққаұмтылатындығыныңкөрінісіболсакерек.
МұсылмандінтанушысыəлҒазалидінибілімтуралыбылайдейді:«Пайдалыбілімменшұғылданубүкілбасқаістергеқарағандаəлдеқайдажа
қсы.Пайдалыбілім–
дүниеніңжамандығын,ақыреттегіжағдайдыңқауіптілігіменқорқыныштылығынтүсіндіретінбілім.Дүниегеб
еріліп,ақыреттенбетбұрғанадамдардыңнадандығыменақымақтығын,олардыңбойындағыөркөкіректік,күн
шілдік,екіжүзділік,өзінөзісүюшілік,атаққұмарлықпенмансапқұмарлық,дүниегеқұштарлықсияқтыжүрекдерттерініңдауасынеекен
дігінбілдіретінбілім–пайдалыбілім»[5].
Бүгінгіжастардыңəрқайсысыөзініңтанымкөкжиегі,əлеуметтікортасыменталабынақарайзаманныңсұран
ысыменбілімалыпқанақоймай,жан-жақтыбілімдіболуға,спортпенайналысып,физикалықтұрғыдадамықтыболуғаұмтылады.Бүгінгіжастаринтеллектуалды,мəдени,рухани,материалдытəуелсізболудымақсаттұтатындықтан,оларүлкенбəселестіктеөмірсүруде.Сондықтан,бұлжердегібастыназар–
олардыңтаңдағанбағытыныңдұрыстығынадегенсенімділік.
«Əркімніңтаңдауқұқығыбар.Дінитаңдауғаөтеүлкенжауапкершілікпенқараукерек,өйткені,адамныңөмір
ліксалты,тұрмысы,көпжағдайдабүкілөмірісоғанбайланысты.Бізелдіңдəстүрлеріменмəденинормаларынасə
йкескелетіндінисанақалыптастыруымызкерек.Бізөзінөзіұстаудыңерекшеүлгілеріналуғатиіспіз.Менжарияетіпотырғанстратегиябіздіңхалқымыздыортағасырлар
даемес,ХХІғасырдаөмірсүругедайындайды»[6].Ендеше,жастардыңиманииммунитетінтанымдеңгейінекөт
еруүшіноларғадұрысбағдарберетінсауаттыжазылғаноқулықтар,түрліжурналдар,үштілдеқызметкөрсететінсайттар,телевизиялықбағдарламаларқажетдередік.
1Ислам.Энциклопедиялықанықтамалық.Алматы.:АрунаLtd,2010.-157б.
2Формированиетолерантногосознаниявсовременномказахстанскомобществе.Алматы,2009.-242б.
3РадугинА.А.Введениеврелигиоведение:теория,историяисовременныерелигии.М.:Центр,2000.-23б.
4ТасболатЕ.Л.Н.ГумилеватындағыЕуразияұлттықуниверситеті«Дінтану»кафедрасыныңпрофессоры,ф.ғ.д.Д.К
енжетайменсұхбат.//ИсламжəнеӨркениет,2013.
5БейсеновБ.Қ.Дінжəнеқоғам.Алматы.:2013.-8б.
6ҚРПрезидентініңҚазақстанхалқынаЖолдауы.«Қазақстан–
2050»Стратегиясы.Қалыптасқанмемлекеттіңжаңасаясибағыты».Астана,18.01.14.Ақорда.
7Википедияашықэнциклопедиясы.
Резюме
В статье автор дает концептуальный анализ на религиозное сознание и рассматривает стремление молодежь на
религиозную грамотность. Описывает уровень религиозного сознания и дает определение на религию. Религию
анализирует с точки зрении социального явления. Пытается доказать что в обществе молодежь это движущая сила.
Для уточнение мысли автор использует исследование общественного фонда «АстанаЗерттеу». В качестве сведения,
автор дает высказывания про «полезное знание» религиоведа Аль-Газали. В конце статьи автор завершает мысли с
Посланием Президента и высказывает свое предложение.
Ключевые слова: религия, социальное явление, религиозное сознание, молодежь, религиозный выбор, знание,
иммунитет веры
Summary
The author provides a conceptual analysis of religious consciousness and sees young people's desire for religious literacy.
Describes the level of religious consciousness and gives the definition of religion. Religion analyzed in terms of a social
phenomenon. Trying to prove that the youth in the community is the driving force. For clarification of thoughts the author
uses the study of public fund "AstanaZertteu." As information, the author gives a statement about the "useful knowledge"
religious studies Al-Ghazali. At the end of the article the author concludes the thought with the Message of the President and
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ƏЛИХАНБӨКЕЙХАНОВ–ХХҒАСЫРДЫҢҰЛЫЖАРШЫСЫ
Р.Б.Əбсаттаров– ҚРҰлттықғылымакадемиясыныңкорреспондент-мүшесі,филос.ғ.д.,профессор,
Ə.Шалтыков–с.ғ.д.,профессор
Мақаладаəлеуметтік-саясиəдебиеттеəлідежетезерттелмегенƏ.Н.Бөкейхановтыңəлеуметтікэкономикалықжəнесаясикөзқарастарықарастырылады.Мақалада«Алаш»саясипартиясыменƏ.Н.БөкейхановтыңҚазақ
станныңхалықшаруашылығыныңдамуытуралыəлеуметтіксаясиидеяларынаерекшекөңілбөлінген.Соныменқатарпікір-таластудыратынмəселелергедекөңілбөлінген.
Кілтсөздер:саясат,мемлекет,экономика,халықшаруашылығы,мəдениет,ғылым,білімберу,тəуелсіздік,партия,үкіме
т,нарық,қазақхалқы

ХХғасырдыңбасы–қазақхалқыныңтарихындағыбүкілқоғамдықойпікірдіңөрлеуінебетбұрған,Ресейпатшалығыхалықтыңғылымикөзқарасыныңоянуынажолашқанкезеңболд
ы.Х1ХғасырдыңекіншіжартысындақазақзиялыларыілімбілімүйренугеүндеуХХғасырдыңбаскезіндебіршаманəтижесінберіп,алдыңғықатардағықазақазаматтарыне
лдіояту,азаттықтыаңсаумақсатынажетеледі.Қазақжерінбасқаруда,экономиканыдамытудабатыстəжірибесі
небағыттайтынжаңатұлғаларелгетанылабастады[1].
«Алаш»қозғалысыныңжетекшілері,АлашзиялылырыҚазақстандытаяукелешектеБатысЕуропадеңгейін
ежеткенөркениетті,ауылшаруашылығыдамыған,қуаттыагроиндустриясыбар,əлеуметтікдемократиялықпарламенттікқұқықтықмемелекетретіндеқұрудыкөздеді.Алашзиялыларымəдениетсаласын
даБатысЕуропадеңгейінеХ1ХғасырдыңсоңыменХХғасырбасындаЖапониясалғансүрлеужолменжетумүмк
індігінойластырып,жапонтəжірибесінезерсалыпқарағанғаұқсайды.
Алашқозғалысы–ұлт-азаттыққозғлыстыңбиікбелесі,оғанбастысебеп,батыспеншығыстыңқұндылықтарынқатаригергензиялықауымөкілдеріненқұралуынегізболды.
Алашқайраткерлеріұлтымыздыңруханимұрасынжинауда,жариялаудажəнезерттеудемаңыздыістератқа
рды.Олардыңбұлсаладағыорасанзорнəтижеліжұмыстары–
осыхалықүшінмаңыздымəселеніңбастауындатұрғандығымендеқұнды.Солқайраткерлердіңбірегейі,қоғамқ
айраткері,публи-цистжəнеормантанушы–ƏлиханНұрмұхамедұлыБөкейханов.
ОныңтуғанжерібұрынғыСемейоблысындағыҚарқаралыуезініңТоқырауынболысы,қазіргіҚарағандыобл
ысыныңАқтоғайауданы.АтатегіШыңғысханныңүлкенұлыЖошыдантарайтынтөретұқымы.Арғыатасыатақ
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тыКөкжалБарақ.ҚазақтыңсоңғыхандарыныңбіріБөкейханосыКөкжалБарақтыңбаласы.БөкейденБатыр,ода
нМырзатай,оданƏлиханныңəкесіНұрмұхамед.ƏлихандыəкесітоғызжасындаҚарқаралығаапарып,жергілікт
імолданыңқолынаоқуғабереді.Бірақзерделібаламолдаданоқығандардангөріосындағымектептеоқыпжүргендердіңсауаттылығынаңғарып,қаладағыүшкластықбас
тауышмектепкеөзеркіменауысыпалады.БұданкейінолҚарқаралықаласыныңүшжылдықучилищесінетүсіп,
оныда«өтежақсы»дегенбағаменбітіріпшығады.ОсыданкейіноналтыжасарƏлиханОмбыныңтехникалықучи
лищесінеқабылданады.Сөйтіп,олжиырмажасындаДалагенералгубернаторкеңсесініңұсынысхатыменқазақ
қауымдастығының200сомстипендиясыналып,РесейдіңастанасыСанктПетербургкебарып,Орманшаруашылығыиснтитутынатүседі.Олмұндажүріпкүнделіктісабақтарынақосастуденттердіңсаяси,əдеби,экономикалықжəнетағыбасқаүйірмелердіңжұмысынақызуара
ласып,студенттіктолқуларғақатысады.
ОныекіғасырғажуықРесейимпериясыныңқоластындаотырғанхалқыныңауыртағдырықаттытолғандыра
бастайды.Қараңғылықпеннадандықтыңшырмауындаотырғанхалқынабілімменмəдениеткерекекенінұғады,
елдіңтұрмысын,мəдениетін,білімінкөтерудіөзініңалдынамақсатетіпқояды.Оқуынбітіріп,Омбығаоралғанда
Ə.БөкейхановРесейимпериясыныңқазақдаласынажүргізгенотаршылдықсаясатынадегенөзіндіккөзқарасық
алыптасқан,марксизмніңкапиталистікқоғамныңқанаутетіктерінашыпбергенэкономикалыққағидаларымен
қаруланған,саясиастыртынкүрестіңтүрлеріменəдістерінүйреніпбілгенкүрес,тартыстанбіршаматəжірибесіб
арсаясикүрескерболатын.ОлОмбығакелісіменқаланыңсаяси,əлеуметтік,қоғамдықжұмысынабелсенеаралас
ады.«Халықбостандығы»партиясыныңқатарынаөтіп,өзіқазақзиялыларыменсаясибелсенділерініңарасында
осыпартияныңшағынтобынұйымдастырады.Əлиханныңсаясикөзқарасыныңпісіп,жетілуіне,кейінбелгіліса
яси,қоғам,мемлекетқайраткеріəріқазақұлтазаттыққозғалысыныңұйымдастырушысыжəнекөсеміретіндетан
ылуына,саясикүрескерретіндешыңдалуынаОмбыдағыкүндеріерекшеықпалетеді.
XXғасырдыңбасындақазақдаласындаекіағымныңболғаныбелгілі.БіріБұхараменТүркістанғабетбұрғандəстүршіл,панисламшылағым,екіншісінегізіненБатысөркениетінүлгітұтқанжаңашыл,пантүркішілағым.ОсыекіншіағымныңбасындаƏлиханбаста
ғанорысмектептерінентəлімтəрбиеалғанозықойлықазақзиялыларытұрады.Бұлтопсаясиұстамдылықтаныт
ып,Ресейимпериясынақарсыашықкүрескешығудыңəліертеекенінанықтүсінеді.Сондықтанолар,еңалдымен,
халықтыңсанасезіміноятатынжағдайжасаукерекдепбілді.Баркүш-қуаттарыносымақсатқажұмылдырады.
Ə.Бөкейхановқазақдаласыныңқонысыныңжержағдайынзерттеген,яғниөкіметтіңқазақтың«артықжерін»
заңжүзінденегіздеуүшінқұрылғанФ.А.Щербинаэкспедициясыныңқұрамындаболып,қазақтыжергеорналас
тырумəселесіментүбегейлітанысып,зерттейді.Ə.БөкейхановРесейдіңкөрнектіэкономист,географғалымдарыменбірлесеотырып,«Россиябіздіңотанымыздыңжалпыгеографиялықсипаттамасы»аттыкөптомдықеңбектің1903жылышыққанқазақөлкесінеарналған18томныңтарауларынжазуғақат
ысқан.Ə.Бөкейхановқазақтартуралышынайымəліметтеркелтіріп,қазақтардыасқақтатады.Қазақтыңойөрісімендүниетанымы,ежелгімəдениетіментарихысияқтықасиеттеріанағұрлымозықтұрғанынаңғартады.А
байдыалғашреторысоқырмандарынатаныстырады,оныңқазақəдебиетіндегіалатынорнынбағамдайды.1905
жылыСемейоблысынан1-шіМемлекеттікДумағадепутатболыпсайланып,Думатаратыларалдындағанаүлгереді.
ƏлиханБөкейхановтыңсаясиөміргебелсенеараласуыосыкезденбасталады.Орысбаспасөзіндеқазақдалас
ындағыпатшаөкіметініңотаршылдықсаясатынəшкерелейтінмақалаларжариялайды.Əртүрлісаясижиналыст
арғабелсенеқатысып,қазақкадетпартиясынқұрудыкөздейді.Міне,ƏлиханБөкейхановтыңосындайбелсендісаясиқимылдарыпатшаөкіметінсескендіріп,онықазақдаласынаналастап,Самарақалас
ынажераударады.Əлекең,онда1908-1917жылдарытұрып,қазаққоғамыныңтыныс-тіршілігіненқолүзбей«Қазақ»газетіне«Қырбаласы»дегенатпенелтіршілігініңөткірдетүйткілмəселелерінеденқой
ғанмақалаларжазады.Ақпантөңкерісіненсоң,оңтайлысаясиахуалдықалтжібермейпайдаланыпқазақелдігініңдербестігіүшінбелсенеқимылдайды.1917жылдарышілдежəнежелтоқсанайларындаөткенжалпықазақтықсъездердіұйымдастырып,онда«Алаш»партиясымен«Алашорда»үкіметінқұруғақол
жеткізеді.Алашордаүкіметініңтөрағалығынасайланады.Азаматсоғысыжылдарықазақхалқыныңақпенқызы
лдыңтекетіресіндетектен-теккеқосақарасынакетпеуінекүшсалады.Осыбағыт-тажұмыстаржүргізіледі.
КеңескезеңіндеөкіметорындарыҚазақстандатұрғызбай,Мəскеудеұстайды,саясатпенайналысуғамүмкін
дікбермейді.Жаңажағдайғабайланысты,бұрынғыалашзиялыларыөздерініңкүрескерлікжолынөзхалқыныңсауатынашуүшіноқулықтаржазып
,фольклорлықəртүрліжинақтаршығарып,ғылымменшұғылданып,аудармаларменайналысып,қазақшаруаш
ылығынұйымдастырудабасқажұрттыңозықмəденитүрлерінпайдаланудыңжолдарынкөрсетіпнасихаттауғаб
ағыттайды.КеңесорындарыƏлиханБөкейхановқатыныштықбермей,20137
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жылдарыекіреттұтқындап,ондаамалсызбосатып,ақыраяғында1937жылдыңнауқанындақандышеңгелгеалад
ы.
Алашқозғалысыныңбастымақсаты–қазақелініңөзінөзібасқару,яғниұлттықмүддесінқорғайалатынмемлекеттікжүйеқұруқұқығынметрополияғамойындату,түбі
ндедербесмемлекетқұру,қазақжерлерінеРесейденқонысаударуғашекқою,əлемдікозықтəжірибеніпайдалан
аотырып,дəстүрлімалшаруашылығынөркендету,соныменқатар,егіншіліктің,өнеркəсіптіңдамуынқамтамас
ызету,рыноктыққатынастарғажолашу,жекеадамқұқынжəнебасқадемократиялықпринциптердіқадіртұту,ұл
ттықмəдениеттіөркендету,оқужүйесінің,тілдіңдамуынақажетшарттартүзуболды.Алашжетекшілерініңтүпк
імақсатыРесейдегібарлыққазақтыңбасынбіртуастынабіріктіруеді.Оларөздерініңұлттықдемократиялықмемлекетқұруидеясынісжүзіндеасырумақсатында1917жылы«Алаш»партиясынқұруғабелс
енекірісті.Ал,автономияқұруидеясықазақзиялыларыныңұзақжылғысаясикүресініңнəтижесіболғаныанық.
Алаштықбасқарушытоптыңалдынақойғанмақсатмүддесінеоныңинтеллектуалдықсаясидеңгейінбағалауғамүмкіндікберетіннегізгіқұжат«Алаш»партиясын
ыңбағдарламасы.Бағдарламақазаққоғамыныңалдындатұрғаннегізгіекіқоғамдықмəселенішешудікөздеді.Олар,біріншіден,Қазақелінотарлықтəуелсіз
діктеназатету,екіншіден,тегеуріндіреформалықшаралардыіскеасыруарқылықазақөмірінжаңасапағакөтеру
еді. Алашордаөкіметісайлаған2-шіжалпыҚазақсъезіқозғалыстыңұлтаралықсаясаттағынегізгібағыттарынбелгілепберді.Съездқаулысында:«Қазақарасындатұрғаназхалықтардыңқұқықтарытеңгеріледі»деп,көр
сетіледі.СъездеқұрылғанАлашОрдаүкіметінің25орынның10-қазақарасындағыбасқахалықтарғақалдырылды[2].
Алашидеясыныңөзегі–
ұлттықмемлекетқұруболды.АлұлттықмемлекетқұрамыздегенбастыидеяныңбағыттытүрдеіскеасуыҚазақх
андығыныңнегізінсалушыКерейменЖəнібектенбасталатыныбелгілі,ондағыеңнегізгібастыұстаным–
ұлтбостандығыменхалықеркіндігіболатын.Баршақазақтыазаттықпентəуелсіздіккенегізделгенбабалараман
аты–
бүгіндеəлемдікаренадаөзіндікорныменбеделібарҚазақстанмемлекетекенінөткентарихдəлелдепотыр.Алаш
қозғалысыныңқайраткерлеріменХХғасырдың90шіжылдарытəуелсізҚазақстанмемлекетініңұстанғанелсаясатындағыхалықбостандығы,жертұтастығы,елбі
рлігіменынтымақтастығысындыұлтсаясатынжүргізудегібастыұстанымы,оныңтарихисабасқтастықтантуға
нзаңдылықекенінбайқауымызғаболады.
Сонымен,өткентарихқатарихитұрғыданталдаужасарболсақ,Алашқозғалысыныңтарихыменеліміздіңбүг
інгісіарасындаөзарабайланыспенсабақтастықбарекенінбайқауымызғаболады.Бұлсабақтастықтыңеңнегізгімаңыздылығы–
ұлттықмемлекеттілікпенонықұрумəселесі.Алашордашыларұлтжандылықтанытып,ұлтмүддесінқорғады.Қ
азақелініңболашақтағдырыжолындакүресжүргізді.Алашжетекшілерікөрсетіпкеткенбағытбағдарелімізегемендікалып,тəуелсізмемлекетболғанкездедеөзмаңыздылығынжоймақемес,қазаққоғамыны
ңəлемдікөркениетпенұштастыруғажолсілтепотыр.
ƏлиханБөкейхановелінбіліміменғылымыжетілген,мəдениетіжоғары,экономикалықəлеуетізорұлттықме
млекетретіндекөргісікелді.Ол«Мемлекеттілігіжоқхалық,жетімхалық.Кезкелгенболашағынаүмітібарұлтүшінмемлекеттік–негізгіқұндылық»деген.Алашқозғалысы–
ұлтпенбіргеөмірсүретін,ұлтөмірінентамырланғанқұндылықтаржинтығы,ұлттықөмірсүрутұжырымы.Алаш
идеясыныңқайтажаңғыруы,қайтакүшалуыоныңөміршеңдіксипатынайғақтайды.Кезкелгенмемлекеттіңтірегі–
белгілібірұлт.Барлықмемлекеттеросыжолменқалыптасқан.ЖаңағасырдыңбасындаƏлиханБөкейхановбаст
ағанұлтзиялыларыныңАлашатынпартияғада,үкіметкедеберуітарихқаадалдықтың,ұлтжандылықпенсолуақыттағыжəнеболашақбағдардыдұрысанықтаудыңжолыболды.
Сондықтанда,Алашпартиясыныңжетекшілеріұсынғанкөптегенқағидаларкүнібүгінгедейінөзмаңыздылығы
нсақтапотыр.
Алашқайраткерлерініңтəуелсіздіккеапарадыдепсалыпберіпкеткенсоқпағысаражолғаайналды.Алашиде
ясы–
тəуелсіздігіміздіңбағдаршамыболып,күнсанапжарқырайтүсіп,Алашбоздақтарыныңасылмұраттарыныңор
ындалғандығыныңбұлжымасайғағынаайналуда.Алашпартиясы,оныңжетекшісіƏлиханБөкейхановзайырл
ыдемократиялықмемлекетқұрайық,оныПрезидентбасқарсын,Парламентсайлансын,тəуелсізсотболсындеге
нқағидалардыөзбағдарламаларынаенгізудіұсынғанеді.Дəлқазіргібіздіңмемлекеттікжүйемізсолүлгідеөркен
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депотырғаныайғақ.
ƏлиханБөкейхановөзініңқазақжəнеорыстілдеріндегішығармаларындаұлткөсеміхалқынсолбиікмақсатқ
ажетелеуменболды.ОлбасқадаАлашжетекшілеріменбіргеҚазақстандытаяукелешектеБатысЕуропадеңгейі
нежеткенөркениетті,ауылшаруашылығыдамыған,қуаттыагроиндустриясыбарəлеумет-тікдемократиялықпарламенттікқұқықтықмемлекетретіндеқұрудыкөздеген.
Атапайтқанда,қазақтыңұлттық,экономикалықшаруашылықтарихыныңбасындаƏлиханБөкейхановтұр.
Петербордағыорманшаруашылығыинститутыныңүздікбітіргенғалымретіндеолшаруашылықғылымдарды
ңда,қоғамдықжəнесаясиғылымдардыңдабасындатұрдыжəнесоныісжүзіндеқалыптастырды.Оныңмақалары
менбаяндамалары,екітілдебірдейжазғанеңбектеріболсадағыоныңсаясаттанушыретіндегібірқыры.
ƏлиханБөкейхановсаясиқайраткерболуыменқатар,теориялықбіліміжетік,тəжірибесітолысқансарабдалэ
кономистғалымдаболған.ОныңмаңынатоптасқанАлашқайраткерлерідешаруашылық,яғниэкономикалықм
əселелердіңмаңыздылығынтереңсезініп,мүмкіндігіншехалықтыңтұрмыстықжағдайыныныңтүзелуінеөзүлестерінқосты.
1910жылы«Қазіргімемлекеттердегіұлттыққозғалыстардыңформалары»жинағыменшыққан«Қазақтар»(түпнұсқасында«Қырғыздар»)аттытарихиочеркіндеƏлиханБөкейхановөзін«батысшылармыз»депсана
йтынұлтзиялылыары,яғниөзібастаған«Алаш»зиялылары«қазақдаласынасаналытүрдежəнекеңмағынадағы
батысмəдениетініңорнағанынкөргісікеледі[3].ОлармəдениетсаласындаЖапониясалғансүрлеужолыменжүр
іп,олмемлекеттіңтəжірибесінезерсалғанекенінжоғарыдаатапөткеміз.Ұлттықэкономиканыңкелешегінекелг
енде,ƏлиханБөкейхановэкономиканыңауырөнеркəсібісаласындамытудаГерманияны,аулшаруашылығынө
ркендетудеШвейцария,ДаниясияқтыБатысЕуропаелдеріменқатар,жершарыныңекібетіндегіАмерикаҚұрамаШтаттарыменАустралияныңтəжірибелерінүлгіөнегеетіпұсынды.Мысалға,1924жылы«Қосшы»газетіндежарықкөрген«Тозғанегістіккежоңарышқасалсын,
бидайжақсыөседі»аттымақалысындаƏлиханБөкейханов:«малбақ,егінсал,əдісқыл,амалқыл,шебербол,еңбе
кке,білімгежалын.Еңбекке,білімгежалынғанеуропалықтар–мінебесжүзжылболады–
жұт,аштықжоқ.«Жаңбыржоқболды,егіншықпады,қарқалыңболды,мұзжауды»депелбоспайды;малбақса,егі
нсалса–
тізгініөзінде,«құдай»демейді.Егіндіде,малдадақұдайдыңжұмысыжоқ.Еліндеадам,малдыжұтқа,топалаңға,қ
асқырғабермейміндеп,білімгежалынып,еуропалықеңбекқылады.Түзумылтықтымергендей,қыранбүркіттіа
ңшыдайқанжығасықандалады,ауызымайланады.Қазақкедейі,сенқашаносыжолғатүсеаласың?»[4]депжазды.
Малщаруашылығықазақөміріндеқашандадаелеуліорыналған.Тарихбеттерінекөзжүгіртетінболсақ,Х1Хғ
асырдың70жылдарынадейінқазақхалқытекқанамалшаруашыығыменайналысқан.Тіпті,солкездегітүскента
быстың82%ымалшаруашылығысаласынантүсіпотырған.«Малкүйліболса,қазақтакүйлі,өрісшұрайлыболса,қазақтыңжү
зідешұрайлы.Мұндадала–малды,мал–қазақтыасырайды»,-дегенұстанымтіршілікзаңынаайналғанеді.
ƏлиханБөкейханов«қазақжұртымалбағуғажалпышебер»,«малбағуғажұртшеберболғансоң,осымалдықа
зақайналдырғаныжөн»-депесептеді.Оныңкəмілсенімібойынша,күнікешегікөшпеліхалқыныңдəстүрлімалжəнеегіншаруашылығынегізінде–біріншікезекте–ұлттықэкономиканыңауылшаруашылығысаласындамытып,Алашеліжетекшіəріқуаттыагроөнеркəсіптікмемлекеткеайналуытиіс.Төрттүрі
кмалынасылдандыру,дəндідақылдардың,жеміс-жидектің,көкеніс,бақшаөсімдіктеріменжемшөптіңтұқымдарыніріктеуменжетілдіру,ауылшаруашылықтехникасыменауылшаруашылықөнімдерінөңдеудіңеңозықүлгілерінқолдануарқылыҚазақстандүниежүзіндегіжетекшіəрінарықтықеркінбəсекле
стіккеқабілеттізораграрлықмемекеткеайналаалатынбарлықмүмкіндігіменалғашарттары–
кеңбайтақжері,табиғаты,ауарайы,теңдессізжайылымжайлауы,суы,ғасырлдарданберітөрттүлікмалынбағып-қаққантеңдессізтəжірибесібареді.
ƏлиханБөкейхановтың19151916жылдары«Қазақ»газетіндежарияланғанмақалаларынаназараударсақ,біріншідүниежүзіліксоғыскезінд
еРесейимпериясындамыңадамға312іріқарамал,Еуропадаорташаесеппен62,оныңішіндеАнглияда–
263,Германияда–327,Данияда–
758іріқарамалданкелсе,қазақта1мыңадамға1750сиырданкелгенекен.БұлжалпыРесейдегіəрбірмыңадамғаке
летінсиырдаң5,5есе,РесейдіңЕуропалықбөлігіндегі1мыңорысқакелетінсиырдан–28есеартықболған[5].
Алайда,ƏлиханБөкейхановқазақтыңтөрттүлікмалынасылдандырудыкеректігінеерекшеназараударды.Ө
йткені,оныңмəліметінеқарағанда,1дүниежүзіліксоғысжүріпжатқан1915жылықазақсиырыныңеті10пұт21қа
дақтарқанболса,Германияданеміссиырыныңеті2есеартық-1718пұтқатартқан.Бұл,Ə.Н.Бөкейхановтыңпікірінше,қазақпеннемісмəдениеттерініңдеңгейінкөрсетеді,қазақ139
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тыңкөпжердеотырып,малмалдаасырайалмадыдегенгемысалдейді.Осымəліметтердітізіп,келтірекелеƏ.Бөк
ейханов:«Ендізаманөзгерді.Базарда(нарықта)бағаланғаныпұлболады.Қазанабасыкөпкебайлаулыемес,база
рдаақшаболатынғабайлаулы.Ендіжарыстанқалмайындесең,малсүйегінасылда»[6],-дегенүзілдікесілдітұжырымғакеледі.ӨзеңбектеріндеƏ.Н.Бөкейхановхалқынмалбағып,егінегінегуменшұқылдануғақұр
ғаққызылсөзбенғанаүгіттепқоймай,малжəнеегіншаруашылықтарындамытудыңанықжолдарын,еңүздікама
л-тəсілдерінкөрсетіп,оғаннақтымысалдаркелтіреді.АуылшаруашылықсаласынөркендетудіңбірденбіржолыретіндеАлашкөсеміхалқынкооперативкебірігудіұсынып,оғанДаниянымысалғакелтіреді.Оныңіші
нде1924жылы«Ақжол»газетіндежарияланған«Үлгіалыңдар!Даниядакəперативжəнеелшаруасы»аттымақад
асындаƏ.Бөкейхановдателін«күнбатысЕуропадажалпыжұртыхатбілетіналдыңғыелдіңбірі»депсипаттайды.Данияныкелтіруініңсебебі,бұлелде
егінсалумен,малбағуменкүнелтіпкелді.СолуақыттанелужылбұрынғанаДанияхалқыРесеймұжығындайегін
шіболған.Бірақастықарзандағансоңдатжұртыегіншіліктішектеп,малөсіругекөшеді.Келесі29жылдыңішінде
астықеккендатжұртыныңжартысыкемиді.Оныңорнынамалдыңжемшөбіегілгенегістіктікеңейтіп,бүкілДанияжерініңүштенбіріненартықалқаптыалады.Нəтижесінде1879жылдан1900жылғадейінгі21жылдаіріқарамалдыңсаныдаартатүсіп,49мың83шаршышақырымжерім
ен2,5миллионхалқыбарДаниядасиырдыңсаны1миллион700мыңғажетедінемесеəрбірүйбасына2сиырданке
летінболады.«БұлсықылдысиырғабайелАзия,Еуропадажоқ»[7],-атапкөрсеттіөзмақаласындаƏ.Бөкейханов.
Малкөбейгенсоңтозғанегістіктітыңайтатынмүмкіндіктекөбейеді.Шаруашылығынығайғансоңдатхалқы
фосфор,калий,кальцийібархимиялықтыңайтқыштардысатыпалып,тозғанегістіктітыңайтудықолғаалады.Н
əтижесінде1879-шыжылдан1900шіжылғадейінгі21жылішіндебұрынғы100пұтбидайдыңорнына129пұт,118пұтжоңышқа,117пұтсұлы,191пұ
ткартопжинайтынболады.Ə.Бөкейхановтыңесебібойынша,Даниядаартықөнгенбидай,сұлы,жоңышқа,өзгее
гінніңбіржылғыбағасы90миллионсомболып,үйбасы100сомнантабыстүсірген.
Дəндідақылдардың,бақшаөнімдерінің,жеміжидек,көкеністіңкүнсəулесі,жылыауарайыжəнесуға,жерікболатынынтізекеле,Ə.Н.Бөкейхановқазақжерінд
ежылыауарайыда,күнсəулесідеекенін,бірақсурмалыегінгесужетіспейтіні,көпжердіңшөл,шөлейтекенінатап
көрсетеді.Оныңесебібойынша,егінніңөсіп-өнуіүшінбіржылдаортаесеппен400миллиметрсудымқылқажетболса,қазақжеріндебіржылдақар,жаңбыр,шықпенкелетінсу-дымқыл150200миллиметрдіқұрайды.1миллиметрдымқылсу800шелексуғатеңболса,1десетинеегінжайға330мыңшелексукерек.Демек,қазақдаласындажердісуармасае
гінжақсышықпайдыдегентұжырымғакелгенƏ.Н.Бөкейханов,ҚазақстанныңЖержөніндегіхалықкомиссари
аты,жергіліктіжербөлімдері«жатса-тұрса,өлсе-тірілседесудеуікерек,сутабуыкерек»,өзенгетоғанқазып,егінсалғанелодақтасып,осыкүнгісаяситілдекəператип(кооператив)болыпісқылуыке
рек».Қазақегіншілерін«кəператипжолына»бастап,егінсалатынжабдық,жақсытұқымберіп,инженержіберіп,
тоғанынтүзетіп,жоңырышқасалатынжолдыкөрсетіпжіберуіміндетіде.Ə.Бөкейхановтыңпікірінше,Жержөні
ндегіхалықкомиссариатыменоныңжергіліктібөлімдерінніңміндеті.«Өзендегіегіншіаймақаймаққылыпбөліп,тоғанынтүзеп,диірменсалып,жоңырышқасалғызып,өнеркөрсетсе,қазақтыңшаруасытүзеліп,қасқажолғатүсіп,жөнепкетеді»[8],депмəлімдейдіƏ.Бөкейханов.
Даниядажераз,адамкөпболады.Əрүйдіңиеленгенжері1десетинегедежетпейді.Ал,Ə.Бөкейхановтың1915
жылғыесебінеқарағанда,Ресейимпериясыныңезгісіндеотырғанқазақхалқыныңменшігіндеəлідеболса240ми
ллиондесетинақалған,яғниқазақтыңəрбірқарашаңырағына240десетинадайжеркелген.БұлжерДаниядағыəрбіршаңырақтыңүлесінетиетіналақандайжердібылайқойғанда,Ресейм
ұжығыныңсыбағасынан16есекөп.Ал,240миллиондесетинаосыкүніжеркөлеміжағынандүниежүзінде9орыналатынтəуелсізҚазақстантерритоиясыныңнегізі.Қазаққойы
ныңтұқымдарыменқазақтыңқойшаруащылығы,қазақсиырыныңтұқымдарыменқазақтыңіріқарамалшаруаш
ылығытуралы19041905жылдары2бірдеймонография[9]жазғанƏлиханБөкейхановтыңмəлімдеуінше,қойғақазақтыңкеңбайтақ
кеңбайтақдаласынанартықжайылымдүниежүзіндежоқ.«Жеріміз16есеартық,сиырымыз28есеартық!депжаздыбірмақаласындаƏлиханБөкейханов,-Қазақтыңжері–
малкіндігі.Қазақтыңқойыныңетіндей,профессорКулешовжазғанынақарасақ,жерүстіндеетжоқ.Жерүстіндег
іадамбаласыөсіп,баржарамдыжерегінболыпжыртылып,20ғасырдажылданжылғақымбаттады.Америка,Колорадаштатында,бидайсалыпотырғанжердісуарып,жоңышқаегіп,етқымбат
болғандықтан,малжайлауына,малбағатынөріскеайналдырды.Мұндабірдесетинажерге50қойасырайды.Аустралияқой
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ыныңеті4айкемеқоймасындажатып,мұхитжүзіп,Лондонда,Англиядасатылады»[10].
Атапөтукерек,КеңестікҚазақстанның15миллионхалқыбарреспубликада36миллионғажетержетпесқойбасыболғанымəлім.1915жылыдүниежүзіліксоғысжүріпжатқанда6,5миллионболғанқазақтыңдəл
сондай36миллионқойыболған.Яғниəрбіршаңыраққаортаесеппен26басқойданкелген.Ал,ƏлиханБөкейхано
втыңэкономикалықесебібойынша,əрбірқазақшаңырағыөзөлкесініңтабиғи,ауарайыерекшеліктеінеқарайқо
йбасын26-дан78-кедейіннемесеортаесеппен5-дейінкөбейтугеөзүлесінетиетін240десетинажержетіпартылады,яғниқойдыңбасын36миллионнан2-3есегеарттыруғаболады[11].
Жалпыайтқанда,ƏлиханБөкейхановХХғасырдыңбасындағықазақжеріндегікезкелгенмəселеніерекшеқоябілген.Далаөлкесіндегіқойшаруашылығыныңэкономикалықсипатынсаралайоты
рыпкөрсетебілді.
БүгінгітəуелсізҚазақстанғакелсек,халықсаны17миллионғажетседе,қойбасы20миллионғаəзержетеді.Еге
рКеңесдəуіріндеҚазақстанжылсайын300мыңтоннасиыретінэкспортқашығаратынболса,тəуелсізҚазақстанэ
кспортқашығарылатынсиыретінжылына60мыңтоннағажеткізудітек2016жылғақарайжоспарлапотыр.
Ал,ƏлиханБөкейханов1924жылыжазған«Үлгіалыңдар!Даниядакəператипжəнеелшаруасы»аттымақада
сынақарағанда,«жалпыелдіңбілімімолдығынан,кəператипкесүйеніпістегендігіненбайлықДанияелінекүйед
ейжаққан».Автордыңмəліметібойынша,1899жылыДанияда1мың273кооперативболған,1кооперативке500б
ұзаулысиыркелген.Бұлкооперативтедіңсарымай,ірімшікшығаратын4тен20мыңсомғадейінтұрарлықөндірістікқұрал-жабдықтарыболған.Кооперативболмаса,мұндайзоріс23сиырлышаруақолынанкелеме?деп,мақалаавторысұраққоядыда,оқырмандардыкооперативкебірігугешақырып:«Көптүкірсе–
көлболады»!–дептүйіндейді.
ƏлиханБөкейхановтыңкелесібірмəліметтерінеқарағанда,1898жылыкооперативкекірген148мыңүйбарбо
лса,оларлың742мыңсауатынсиырыбарекен.Əріқараймақалаавторымынадайэкономикалықесебінбереді:«Бірсиырдыңбіржылғысүті139пұт,26,5пұтсүттен1пұтсарымайөндірілген.Сөйтіпкооперат
ивтіңбіржылғыалғансарымайы4миллион600мыңпұтболған.Осымайдың4.5миллионынДанияағылшындарғ
асатады.1899шыжылыДаниясарымайсатып,Англиядан79миллионсомалған.Үйбасына190сомнанкеледіекен.Малбағып,
кəператипашып,сарымайстыпалғанақшабірүйге190сомнанкелсе,бұлазкірісемес»[12].
ƏлиханБөкейхановқазақшаруашылығындаөнеркəсіптіңмаңыздылығынадамəнберіп,басқасалаларменса
лыстырғандаоныңалатынорныныңқаншалықтыекенінбағамдайбілгентұлға.Осыоның1915жылы«Қазақ»газ
етіндежарықкөрген«Жауапхат»мақаласынанбайқауғаболады.Мұндаавторəңгіменіалыстанқозғап,«Заводісі
жұрттыңжалпышебер,көнбіс,ұстаболуынабайлаулы.ҚазақбілетінатақтыЗингеркиіммашинасыАмерикадан
келеді.МұныбіздіңРоссиядаістеугеқызметатқаратынжұртшеберлігітөмен.Жақсынəрсешығыратынзавод,фа
брикажоқ.Істегенісісартшегесі,сартбөзісияқты.Жақсыкиім,жақсынəрсеұстайтынадамбұлардыАнглия,Бель
гия,Франция,Германияданалғызады.
...Қарқаралыуезіндебосжатқанкүмістінансалатынпешкеқорытыпалып,дүрілдегенПоповқайда?Мұныңза
водынеменжоқболған?Күмістіжерденқазыпалуғағылым,шеберліккерек.Бұларбосжатқанкүміскеқызығып,к
елеркүндіойламай,қазужайынқарамайөзтопырағыменөзкүмісінкөмген....Күміспенбіргежүретіналтыншөгіп,дасырыныпқалаберетін.Күмістенайырғанқорғасынжалжалболып,міне30жылдаладажатыр....БұлПоповзаводықасынантеміржолжүрсе,заводбасқарушығылымбол
са,қызметқылатынжігітшеберболса,олкүміскеніқайтақозады»[13],-депті.
ƏлиханБөкейхановтыңосымақаласындатекөнеркəсіпемес,ауылшаруашылығы,малтұқымынасылданды
ру,саудажасаумəселелеріндеқамтыған.Солжазғандарыдаəлікүнгемаңызынжоғалтқанжоқ.Əсіресе,оданоны
ңмалшаруашылығынаайырықшаназараударғанынаңғаруғаболады.Олойынжəйғанаайтасалмайды.Эконом
икалықтұрғыданнегіздейді.ƏлиханБөкейхановбылайдепжазады:«Əрнəрсеніамалынбіліп,өзорнынажұмсас
а,іскөркейеді.Малбағуғажұртшеберболғансоң,осымалдықазақайналдырғаныжөн.
…Малтəрбиелепөсіріп,қызметатқарса,байлықтапқандегенсолболады.Қазақосыншажердешалқыпжаты
п,малбасынқосып,шаруақылаалмайотыр»[14].
Өкінішкеқарай,бүгінгікүніқазақтыңмалшаруашылығыэкономикамыздыңжетекшісаласынажатпайды,ті
птіжалпыауылшаруашылығыныңүлессалмағыдатөмен.Бұлсаланыңөнімдерінегізіненішкіқажеттітіліктерім
іздіғанаөтеп,экспорттықбасымдылыққажетеалмайотыр.Алəлемдікнарықтамалөнімдерінедегенсұранысеш
қашантоластағанемес.Бұлсаланыілгерідамытып,молтабыскөзінеайналдырудыңбастыбіржолы,малтұқымда
рынасылдандыруекенінƏлиханБөкейхановжақсытүсінген.Оныаталғанмақаладажылқы,сиыр,қойшаруашылығытəжірибесіненалынғанмысалдармен,мəселенағыл
шындардыңарабатынжетілдіруарқылыəлемдегіеңжүрістіаттұқымыншығарған,алысқабармайақ,орысмұжығыжергіліктіқазақсиырынаасылтұқымдыбұқасалып,өтеетті,cалмақтыіріқаратұқымыншығарғ
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ан,алпрофессорКулешовқазаққойыныңетіндейжерүстіндежоқекенінжазғандейкеле,ƏлиханБөкейхановбылайдейді:«Бұрынақшаболмаған.Өміркерегіжалғызмалменорнынакелетін.
…Ендізаманөзгерді.Базардабағаланганыпұлболады.Қазынабасыкөпкебайлаулыемес,базардаақшаболат
ынғабайлаулы.Ендіжарыстанқалмайындесең,малсүйегінасылда»[15].
Ə.Н.Бөкейхановтыңэкономикалықесептерінжəнеқазіргітаңдадүниежүзіндеазықтүліккедегенсұраныспеноныңбағасыныңжылданжылғаүнеміөсіпкележатқанынескереотырып,Қазақстанбі
ріншікезектежəнееңалдыменауылшаруашылығыныңбарлықсаласынжоспарлыжəнеүдемелітүрдедамытуғатиіс.Оныңішіндедəндідақылдар,жеміс-жидек,көкеніс,бақшаөнімдері,жемшөп,мақта,малжəнеқұсшаруашылықтарыныңөнімдерінөндіру,ауылшаруашылығыныңеңозықəрісоңғыүлгі
дегітехникаларыншығаратынөнеркəсібіндамытудашұғылқолғаалу,экспортқашығаруүшіндайынөнімберетінауылшару
ашылықшикізатынөңдеусаласын–агроөнеркəсіпсаласындамытуыкерек.
Əрине,аграрлықөнеркəсіптіңдамуы,өзкезегінде,жүн,тері,мақтажəнет.б.шикізатардыөңдеп,дайынөнімбе
ретінжеңілөнеркəсіптіңдедамуыназорсерпінбереді.
ЕгербұлкөкейтестімəселердіжүзегеасырғандаҚазақстанныңішкіазықтүліксұранысынтолыққанағаттандырады,азықтүлікқауіпсіздігінқамтамасызетедіжəнетəуелсіздігіннығайтатүседі.
Нарықтыққатынастарзаманындаэкономикалықөсудіқамтамасызетумақсатындаеліміздемемлекеттіңтүрлібағдармалардыжүргізуарқылықолдаутауыпотырғанауылшаруашылығы,оныңішіндемалшаруашы
лығынəлемдікдеңгейдебəсекегеқабілеттіөнімшығарубағытындадамытудыңөзектілігіайқын.Осымақсатты
жүзегеасырудамалшаруашылығыменайналысатынəрбірмаманүшінмалшаруашылығыэкономикасынзерттеудетүрліүлгілердіқамтығанƏлиханБөкейхановтыңеңбектерібағажетпесқұнд
ыдүниеболыпсаналады.
Егербарлықжоғарыдаайтқандарымыздықорытакелсек,Алашарыстарысалыпкеткенжолжалғасынтауып,
бүгінгіжастарымыздыжоғарытехнологияларзаманындакөштенқалмай,сапалыбілімалып,еліміздіңболашағ
ыжолындажалындыеңбекетіп,тəрбиелеутұрғысынанбізүшіналтынарқауболарлықүлгіөнегеболуынасенімімізмол.
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Резюме
В статье рассматриваются социально-экономические и политические взгляды А.Н.Букейханова, которые еще
недостаточно изучены в социально-политической литературе. В статье особое внимание уделено политической
партии «Алаш» и социально-политическим идеям А.Н.Букейханова на развитие народного хозяйства Казахстана.
Вместе с тем уделено внимание и дискуссионным вопросам.
Ключевые слова: политика, государство, экономика, народное хозяйство, культура, наука, образование, независимость, партия, правительство, рынок, казахский народ
Summary
In article social and economic and political views of A.N. Bukeykhanov which are still insufficiently studied in sociopolitical literature are considered. In article the special attention is paid to political party "Alash" and socio-political ideas of
A.N. Bukeykhanov on development of a national economy of Kazakhstan. At the same time the attention and to debatable
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ПРАВОВОЕПОВЕДЕНИЕ:ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙАНАЛИЗ
Г.Р.Абсаттаров–зам.деканаисторическогофакультетаКазНПУимениАбая, к.полит.н.
ВстатьерассматриваютсявопросыправовогоповедениядиаспорнаматериалахКазахстана,которыевсоциаль-нополитическойнаукеещенедостаточноисследованы.ВстатьерассматриваютсяособенностиипроблемыформированиякультурыправовогоповедениядиаспорКазахстан.Вместестемуделеновниманиеидискуссионнымвопросам.
Ключевыеслова:право,поведение,диаспора,Конституция,государство,общество,культура,граждане,обязанность,ответственность,закон,правила,активность

Проблеманаучногоанализаформированияправовогоповедениянаселения,втомчиследиаспорпредставля
етсобойсложный,актуальныйинедостаточноизученныйобъектисследованиявсоциальнополитическойнауке.Ведьвсовременноммиреживутитрудятсяболее3000наций,народностей,племениболее2
000диаспор,авКазахстане140национальностей.Следуетсказать,чтосегодняповышенноевниманиеученыхки
зучениюправовогоповедениянаселенияидиаспоробусловленопроцессомполитизациивсехсферобщественнойжизни,атакженеукоснительнымсоблюдениемправил,нормитребований,предъявляемыхдостигнутымуровнемразвитияобществаипреодолениемнедостаточныхгражданскойзрелостиидисциплинированностичастилюдей.
НеобходимостьформированияправовогоповедениядиаспорнаматериалахКазахстана(139диаспор)вусло
вияхреформирования,модернизацииобществавызвананетолькосоциальноэкономическимиидуховными,ноиполитическимифакторами:утверждениенравственнополитическойзрелости,сознательностиинаучногомировоззренияможетбытьобеспеченолишьврезультатебескомпромисснойборьбысовс
емтем,чтомешаетнашемупродвижениюкцивилизованному,демократическому,правово-муобществу.
Следуетсказать,чтоосновойформированиякультурыправовогоповедениядиаспорРеспубликиКазахстаня
вляетсяКонституциянашейстраны.
Конституция–этоглавныйполитикоправовойдокументстраны.ОнаявляетсяОсновнымЗакономгосударства.Следуетсказать,чтоОсновнойЗакон
выступаетвкачествебазыправовойкультурылюбогогосударства.
ПоэтомуосновойформированиякультурыправовогоповедениядиаспорРеспубликиКазахстанявляютсяК
онституция,гуманистическаяконцепцияправа,свобода,достоинствочеловекаисправедливоезаконодательст
воит.д.Приэтомкультураправовогоповедениядиаспорстраны–
этоверховенствоправавдействиинабазеОсновногоЗакона–
Конституции.КачествоОсновногоЗаконапредопределяетсостояниеиуровеньправовогоповедениянаселенияКазахстана,втомчиследиаспор.ОнозависитотдемократизмаКонституциииеесовершенства.ЭтидвакраеугольныхкамняопределяютосновукультурыправовогоповедениядиаспорРеспубликиКазахстан.
Какизвестно,КонстиуцияРеспубликиКазахстанопределяетобъемихарактерправиобязанностей,составля
ющихправовойстатусказахстанца.Приэтомказахстанскоегосударствоимеетправотребоватьотгражданправ
омерногоповедения,соответствующегоэталону,закрепленномувконституционныхправахиобязанностях.
Правомерноеповедениевказахстанскомобществе–
этоодинизосновныхспособовосуществленияконституционныхправисвобод,выполненияобязанностейграж
дандиаспор.ФормированиеиразвитиекультурыправовогоповедениядиаспорРеспубликиКазахстанпредставляе
тсобойнеобходимоеусловиеобеспечениямассовогоправомерногоповедения,т.е.реализацииконституционн
ыхправ,свободиобязанностейвсоответствиистребованиямиОсновногоЗакона.
ВКонституцииРеспубликиКазахстанзакрепленоправограждандиаспоручаствоватьвуправленииделамигосударства,вобсужденииипринятиизаконовирешенийобщегосуда
рственногоиместногозначения.Болеетого,КонституцияРеспубликиКазахстан,казахстанскиезаконыпредост
авляютвсемгражданам143
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диаспорамвместесказахскимнародомодинаковоеправоучаствоватьвуправлениигосударственнымииобщественнымиделами.
ВКонституцииРеспубликиКазахстануказывается,чтогражданедиаспорыКазахстанаобладаютвсейполнотойсоциальноэкономических,политическихиличныхправисвобод.Помересоциально-экономическогоикультурногоразвитиястраныстановитсявозможнымрасширениесодержанияиусилениегарантийре
ализациисуществующихконституционныхправисвобод,увеличениеихобъема.ПостроениевКазахстанедемо
кратическогообщества,правовогогосударства,правовойкультурыиукреплениематериальнотехническойбазыобщества,сделаливозможнымпровозглашениевКонституцииРеспубликиКазахстанобновленных,новыхправграждандиаспор:праванаобеспечениежильем;пользованиядостижениямикультуры;праванапредпринимательскую
деятельность;прававноситьвгосударственныеиобщественныеорганизациипредложенийобулучшенииихде
ятельности;обжаловатьдействиядолжностныхлиц,государственныхинегосударственныхорганизаций.Значительнорасширенысодержаниеигаранти
иправанатруд,отдых,охрануздоровья,наобразованиеит.д.
КонституцияРеспубликиКазахстанпровозгласилаобязанностьграждан-диаспорукреплятьдемократическуюзаконность.«КаждыйобязансоблюдатьКонституциюизаконодательствоРеспубликиКазахстан,ува
жатьправа,свободы,честьидостоинстводругихлиц»[1]гласитстатья34Конституции.ДиаспорыКазахстанавыполняютэтиконституционныеобязанностивмногообр
азныхформах.
Всвязисэтимнадоотметить,чтоукреплениеконституционнойзаконности,возрастаниееероливдемократич
ескомобщественеотделимыотформированиявысокогоправовогоповеденияпредставителейдиаспорказахстанцевиразвитияправовойполитики,основывающейсянауважениикправу,закону,превращениитребо
ванийправавовнутреннееубеждениекаждогочеловека,каждойдиаспоры.
Конституционнаязаконностьвказахстанскомобществевыступаетвкачествепринципа,регулирующегоповедениеграждан,диаспор,деятельностьгосударственныхорганов,общественныхорганизацийидолж
ностныхлиц.
ВажнейшимпоказателемуровняформированиякультурыправовогоповедениядиаспорКазахстанаистаби
льностиобществаявляетсяконституционностьвдеятельностигосударственныхоргановидолжностныхлиц.ОнидолжныбытьэталономнеукоснительногособлюденияКонституцииРеспубликиКазахстан,при
ниматьэффективныемерыпоеесоблюдению,охранеизащите,воспитыватьудиаспор,казахстанцевуважение,д
овериеигордостьзаОсновнойЗаконстраны.Болеетого,конституционностьдолжнасоблюдатьсянетольковпро
цесседеятельностиоргановгосударстваидолжностныхлиц,ноивпроцессеихформирования.
Извсеговышесказанногоможносделатьвывод,чтоОсновнойЗакон–
Конституцияявляетсяосновойформированияиразвитияправомерногоповедениянаселения,диаспор,апоэто
му,намдумаются,целесообразноввестижесткийконституционныйконтрольвстране.Несомненно,конституционныйконтрольимеето
громноевоздействиенаобщественнополитическуюпрактикуистановитсядейственнымрычагомобеспеченияустойчивогоиреальногоразвитияисо
вершенствованиякультурыправовогоповедениядиаспорКазахстана.
Культураправовогоповедениядиаспор,населенияРеспубликиКазахстанпризванаактивносодействоватьвыполнениюзадачреформированияобщества,формированиюправовогосознанияиправовомувоспи
таниюказахстанцев.Выражаяидеисоциальногогуманизмаисправедливости,казахстанскиезаконыоказываю
тбольшоевоздействиенаобщественнополитическуюжизньдиаспор,населения.Этовоздействиеобусловленокакнеобходимостьюицелесообразнос
тьюправовыхпредписаний,такитемавторитетом,которымобладаютнашаполитикаиказахстанскоеправо,пос
колькуониисходятотдемократическогогосударства,предусматриваетинтересывсегоказахстанскогомногона
циональногонарода,втомчиследиаспор.Провозглашаявзаконахопределенныеидеиипринципы,разработанн
ыеказахстанскойправовойполитикойинаукой,ипоследовательнопроводяэтипринципыиидеивжизнь,казахс
танскоегосударствовлияетнасознаниечленовобщества,диаспор,способствуетвыработкеунихжелательныхв
зглядов,привычек.Казахстанскаякультураправовогоповедениявыступаеттемсамымкакважнейшийфакторв
оспитаниялюдей,диаспор,формированияунихполитическо-правовогосознания.
Всвязисэтимнадосказать,чтоказахстанскоегосударствопризвановыражатьвзаконахобъективноскладыва
ющиесяобщественно-политическиеотношения,недопускать«политическогоилиюридическогонасилия»надними,выражаемоговразличногородакомандахизапретах,идолжнособлюдатьверхо144
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венствоправовойсправедливости.Приэтомправоваясправедливостьвыражаеттребованиесоответствия,сора
змерностимеждудеяниемсубъектаивоздаяниемемузаэтодеяниесостороныдругогосубъекта,междуправамии
обязанностями,междуправонарушениемиответственностьюит.д.Болеетого,означеннаясправедливостьможетвыступатькакпонятиесубъективноепосвоимоснованиям,когдауровеньсоразмерно
стимеждудеяниемивозданиемоцениваетсяспозицииказахстанскихинтересовтогоилииногоиндивида,групп
ы,диаспорит.д.Когдатакаяоценкасовпадаетсоценкой,основаннойнаестественноисторическивозможном,материальнообусловленномдляданногоэтапаразвитияказахстанскогообществауровнесоответствия,тогдаправоваясправедливостьвреспубликебудетиметьобъективный,историческинеобходимыйхарактер.Носителямиподобныхпредставленийоправовойсправедливостивыступают,какправило,прогрессивныесилы,группы,ихпартии,отдельныеиндивиды,диаспорыКазахста
на.Сихточкизрениясправедливойвсамомобщемпланебудеттакаякультураправовогоповеденияилиправовая
политика,котораяотражаетивыражаетвсебеадекватныйсуществующемуспособупроизводстваматериально
йиинойжизниказахстанскогообществауровеньсоразмерностимеждудеяниемивоздаянием,междуправамии
обязанностями,правонарушениемиответственностью,междуисторическивозможнымиинеобходимымисоц
иально-правовымипритязаниямииихдействительнымудовлетворениемит.д.,ит.п.Вэтомсмыслеполитикакультурыправовогоповедениянашегогосударст
ваможетбытьпризнанавцеломсправедливойнатомосновании,чтоонавыражает,закрепляетирегулируеттако
йстройобщественнополитическихотношений,которыйнаправленнаравноправиеисоциальноепартнерстволюдей,диаспор,икото
рыйявляетсянаданныймоментисторическиоправдан-нымипрогрессивнымявлением[2].
Надоотметить,чтоправаудиаспор,казахстанцевбольшие,исозданасистемазаконности,которуюдолжныст
рогособлюдатьграждане,преждевсего,работникиправоохранительныхорганов.Всвязисэтимвозникаетвопр
ос,всегдалисозданныймеханизмсрабатываетбезупречно?Нет,этодалеконетак.Например,какпоказалирезуль
татыпрокурорскогонадзоразасоблюдениемконституционныхправграждан,диаспорвуголовномпроцессев2
0102013гг.,выявленыфактынарушениязаконности.Так,пофактамнарушениязаконностивэтойсферепрокурорам
ипривлеченокдисциплинарнойответственностиболее15тысячработниковоргановследствияидознания.Есть
,ксожалению,идругиепримеры,когдаместныевластидопускаютнесправедливостьвотношенииграждан,диас
пор,иущемляютихправа.Поэтому,видимо,необходиморазработатьдетальныйкодексдляборьбысослужебны
мизлоупотребле-ниямиинарушениямизаконовправоохранительнымиорганами.
Нанашвзгляд,чтобыупешноборотьсясправонарушениямивКазахстане,необходимонаправитьосновныеу
силиянапреодолениеявлений,которыемогутпородитьантинравственнуюиантиобщественнуюнаправленностьповеденияказахстанца,диаспоры.Исследованияпоказывают,чтодлябольшинстваправо
нарушителейхарактернывнутреняядуховнаяпустота,психологическаянеустойчивость,цинизмит.д.Всвязис
этимследуетотметить,чтопреступность–сложное,многоаспектноесоциально-политическоеявление,поэтомуиборьбаснейимеетсоциальный,политический,экономический,юридическийидругиеа
спекты.
ВсвязисэтимглавнойзадачейформированияиосуществлениякультурыправовогоповедениявКазахстанея
вляетсявыявлениеисвоевременноеразрешениеправовыхпротиворечий.Научныйподходкихпроявлениямтре
бует,во-первых,познания,понимания,исследованияобозначавшихсяпротиворечий.Вовторых,осознанноговоздействия,направленногонарешениеихвцелом.Втретьих,устраненияпросчетовиошибок.Однипротиворечиявидоизменяясь,приобретаютновыйхарактер,дру
гиеисчезаютсизменениемобстоятельств,вместонихпоявляютсяновыеит.д.Поэтомуказахстанцы,диаспорыдол
жнынаучитьсяразрешатьправовыепротиворечия,недопускаяпроявленияпреступности.Нодляэтогонужноне
уклонноповышатьправовуюкультуру,совершенствоватьправовоевоспитаниедиаспор,населения,улучшить
подготовкукадровправоохранительныхорганов,ихумениенаучноанализировать,вскрыватьиразрешатьреал
ьныепроблемыполитико-правовыхотношений.
Длятогочтобыформировать,реализоватьправомерноеповедениедиаспорказахстанскогообщества,необх
одимысерьезнаямногоплановаяидлительнаяработа,последовательноепроведениесоответствующейполитики,включающейвсебяидеятельностьпосистематизации,консолидацииикодификациизаконодате
льства,исозданиедоступнойавтоматизированнойсистемыпоискаправовойинформации,иорганизацияедино
йобщегосударственнойсистемыюридическоговсеобучанаселения,диаспор,атакжезначительноеповышение
ролизакона.Всвязисэтим,отрадноотметить,чтовПавлодарскойобластиразработанаПрограммаправовоговсе
обучанаселения.Например,программапредусматриваетправовоеобучениевшколахветерановУВД,прокурат
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уры,судовиюстиции,установкувовсехдепартаментах,комитетахиуправленияхтелефоновдляконсультациин
аселения,диаспор,введениевсредствахмассовойинформацииспециальныхразделов,разъясняющихположениядействующегозаконодательстваидругием
ероприятия.Этотопыт,нанашвзгляд,необходимораспространитьнавсюстрану.Этоформируетправовуюполитикуиповыситкультуруправовогоповедениядиаспор,населениянашейреспубликивсоврем
енныхрыночныхусловиях,позволитукрепитьправопорядокизаконностьвКазахстане,атакжеповыситьрольз
аконавообще.
Активностьдиаспор,населениявсозданиииобсужденииказахстанскихзаконов,другихвопросовгосударст
веннойжизнисталахарактернойчертой,традициейказахстанскойдемократии.Толькозапоследниедесятьлетк
азахстанцы,диаспорыпринялиактивноеучастиевобсуждениимногихважныхзаконодательныхактов,регулир
ующихполитико-правовыеотношения.
Надоподчеркнуть,чтоправоваяактивностьказахстанцев,диаспорприсозданиизаконоввзначительноймереопределяетсяуровнемформированиякультурыправовогоповедениядиаспор,населенияиправовойп
олитикигосударства.Отуровняформированияправовойкультурынаселениязависятхарактеручастиядиаспор
,казахстанцеввправотворчестве,особенностипознанияиоценкиправовойдействительности,осознаниенеобходимостиурегулированияобщественныхотношений,измененийвобластиправа.Приэт
омправоваякультуранаселенияиправоваяполитикагосударствавыступаютнеобходимымусловиемактивног
оучастияграждан,диаспорвправоприменительнойиправоохранительнойдеятельностиказахстанскогогосударства.
Всвязисэтимследуетещеразотметить,чтоказахстанскоегосударствопризвановыражатьвзаконахобъектив
носкладывающиесяобщественнополитическиеотношнеия,недопускать«политическогоилиюридическогонасилия»надними,выражаемоговр
азличногородакомандахизапретах.
Правоваяактивностьдиаспор,казахстанцев–этоформасоциальнополитическойактивности,которойприсущивсепризнаки,свойственныеэтомуявлению.Впонятиисоциальноактивнойличностидиаспорыподчеркиваетсяеетворческое,инициативное,деятельноеотношениекмиру,внутренняянаправленн
остьксоциально-полезнымдействиямпоосуществлениюобщественныхинтересов,воплощениеэтойдеятельностивпрактическихрезультатах.
Следуетподчеркнуть,чтосоциальнополитическая,правоваяактивностьдиаспор,казахстанцевпредставляетсобойсамостоятельную,внутреннемо
тивированнуюдеятельностьпореализацииконституционныхпредписаний.Всвязисэтимнамдумается,чтоважноесвойствополитикоправовойактивностидиаспор,казахстанцев–
еепозитивныйхарактер,качественнаясторона,котораяхарактеризуетсяобщественнойполезностью,творческ
имхарактером,интенсивностью.
Нельзянеобратитьвниманиеинато,чтообъективнымипредпосылкамисоциальнополитической,правовойактивностидиаспор,казахстанцеввыступаетукреплениеправопорядка,совершенств
ованиесоциальноправового,политическогомеханизмареализацииконституционныхправ,свободиобязанностей,обогащениеправовогостатусаличности-диаспорыит.д.
Взаключенииследуетсказать,чтоправовоеповедениедиаспорвКазахстанекаксоциально-политическийфеномен-сложноеявление,определенноеединствовсеобщего,особенногоиединичного.Эффективностькаждогоэлементавобщеммеханизмевоздействиянадиаспорыизменяетсявзависимостиотцелогокомпл
ексафакторов,средикоторых:время,социальноепространсто,экономическаяситуация,политическаяобстано
вка.Каждаясоставляющаяэтогомеханизмаможетьбытьдетерминирующимэлементомприусловиивоздейств
иянасознаниеиправосознаниедиаспорыиобществавцелом.
1 КонституцияРеспубликиКазахстан.-Астана:Елорда,2008.-С.14.
2 Politische,soziologischeundrechtlicheProblemederGesellschaftsentwicklungKasachstans.Berlin:VerlagDr.Köster,2013.-S.59-71.
Түйін
Мақалада Қазақстан материалдары негізінде əлеуметтік-саяси ғылымда əлі де жете зерттелмеген диаспоралардың
құқықтық тəртібі мəселесі қарастырылады. Мақалада Қазақстандық диаспоралардың құқықтық тəртіп мəдениетінің
ерекшеліктері мен мəселелері қарастырылады. Сонымен қатар, пікірталас тудыратын сұрақтарға да көңіл бөлінген.
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Тірек сөздер: құқық, тəртіп, диаспора, Конституция, мемлекет, қоғам, мəдениет, азаматтар, міндет, жауапкершілік, заң, ережелер, белсенділік
Summary
In article questions of legal behavior of diasporas on materials of Kazakhstan which in socio-political science are still
insufficiently studied are considered. In article features and problems of formation of culture of legal behavior of diasporas
Kazakhstan are considered. At the same time the attention and to debatable questions is paid.
Keywords: right, behavior, diaspora, Constitution, state, society, culture, citizens, duty, responsibility, law, rules, activity

МЕРЕЙТОЙ – ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ 70 ЖЫЛ!
ЮБИЛЕЙ – К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
УДК141.7

ИСТОРИЮНАДОПОМНИТЬ,ЧТОБЫНЕПОВТОРЯТЬЕЕОШИБКИ
А.И.Артемьев–д.филос.н.,профессор
СтатьяпосвященасемидесятилетиюПобедывВеликойОтечественнойвойне.Внейрассказываетсяотехжертвах,котор
ыепонеслочеловечество.ОсобоевниманиеуделеноХолокосту.Авторпризываеткбдительности,ибосегодняимеютместо
попыткиисказитьисторическуюправдуовойне,реабилитироватьнацистовифашистоввсехмастей.
Ключевыеслова:война,Холокост,нацизм,фашизм,шовинизм,бандеровщина,новыеугрозы,бдительность
«Люди,будьтебдительны!»
ЮлиусФучик

Еслипопытатьсямысленноохватитьисториючеловечества,то,какпредставляется,невольносодрогнешьсяоттехпотерь,которыеонопонесловрезультатененавистииутоленияненасытныхаппетитовполитическ
ихавантюристов.
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Тольковдумайтесьвтецифры,которымирасполагаютученые!
Так,численностьчеловеческихжертвлишьнаЕвропейскомконтинентесоставляет:XIIвек–22,9млн.человек;XIIIвек–3-5млн.человек;XIVвек–6-9млн.человек;XVвек–8-11млн.человек;XVIвек–1416млн.человек;XVIIвек–45млн.человек;XVIIIвек-40млн.человек;XIXвек–
17млн.человек;началоXXвека(до1925г.)–51млн.человек.
Новейшаяисториянесталаисключением.ПорасчетамамериканскогопрофессораА.Уэстинга,воВторойМ
ировойвойнепогиблочетырепроцентавсегонаселенияземногошара,тоесть51млн.216тыс.человек,причемгра
жданскогонаселения–29млн.868тыс.человек,авоеннослужащих–
21млн.348тыс.человек.БывшийСоветскийСоюзпотерял20млн.человек:10млн.военнослужащихи10млн.гра
жданскихлиц(ноэтацифрасейчасоспариваетсявпланезначительногоувеличениямногимиисследователями);Германия–
6млн.221тыс.человек(4млн.750тыс.военнослужащихи1млн.471тыс.гражданскогонаселения);Китай–
4млн.человек(по2млн.военнослужащихигражданскихлиц);Япония–
2млн.10тыс.человек(1,5млн.военнослужащихи510тыс.гражданскогонаселения).Уэстингуказывает,чтопоте
ригражданскогонаселенияАнглии,Францииидругихстранбылинезначительными,аСШАивовсенеимелипот
ерьсредимирногонаселения[1].
Сегоднянельзябезсодроганияидушевнойболивспоминатьужасывоенныхпреступлений.Развеможнозаб
ытьоХолокосте–гибелисвыше6млн.населенияЕвропывходесистематическогопреследованияиуничтожениянацистамивГерманиииназахваченныхтерриторияхв19331945гг.евреевитех,ктобылнесогласенснацистскойидеологией[2].
ОдинизнаиболееобъективныхсовременныхисследователейбиографииАдольфаГитлераИохимФест,пыт
аясьответитьнавопрос,откудауфюрерабылатакаяпатологическаяненавистькевреям,пришёлквыводу,чтоона
сформироваласьещёвюности,вавстрийскийпериоджизни.
ВконцеXIXначалеXXвв.Австрия,какимногиедругиеевропейскиестраны,испытывалаглубокийкризис:«гибластарая,кос
мополитическая,феодальнаяикрестьянскаяЕвропа,ставшаяособенныманахронизмомкакразнатерриторииа
встровенгерскоймонархии».Всёэтопорождалонетолькотревогузабудущее,но«ивозникновениемногочисленныхд
вижений,отражавшихпотребностьбегстваотреальности.Главнымобразомониисповедовалиидеологию«фёлькише»ирасовогопревосходства,котороевыдавал
осьзаучение,направленноенаспасениегибнущегомира».
Вособойобострённойформеэтотзащитныйрефлекспроявлялсявантисемитизме.Евреивтовремязанимали
ведущиероливэкономикеАвстрии,«непропорциональносвоемуколичествувторгалисьвучёныепрофессии,о
казывалидоминирующеевоздействиенапрессуизавладелипочтивсемикрупнымибанкамиВеныизначительн
ойчастьюеёпромышленности»[3].Кпримеру,в1913годусредистудентовмедицинскогофакультетаевреевбыл
о29%,наюридическомфакультете-20,5%,нафилософском–16,3%[4].
Ощущениеугрозынаходилосвоёвыражениевутверждении,«будтоевреиоторваныотсвоихкорней,оказыва
ютразлагающее,революционноевлияниеидлянихнетничегосвятого;приэтомих«холодныйразум»полемиче
скипротивопоставлялсянемецкойсердечностиидуховности...Кэтомуприсоединялсяещёирасовыйфактор.К
нигаГерманаАльвардтасхарактернымназванием«Отчаяннаяборьбаарийскихнародовсеврейством»,хотяиче
рпавшаяматериалсвоих«документальныхданных»изнемецкихисторическихисовременныхисточников,был
австреченавБерлине90хгодов,несмотрянавсемодныеантисемитскиетечениятоговремени,всеголишькакболезненнаявыходкакаког
о-тоаутсайдера;вВенежеегофантазиизахватилиширокиеслоинаселения».[5]
ВсёэтоиявилосьосновойдляформированияуГитлераантисемитскихвзглядоввсамойманиакальнойобострённойформе.И,придяквласти,онсмогихреализоватьвужасающейпобесчеловечностипрактикенет
олькопоотношениюкевреям,ноимногимдругимнародам.
Ещёвначале30-хгодовГитлервыдвинултребованиеовыработке«техникидепопуляции»иподчёркивалприэтом,чтоимеетввидуликвидациюцелыхнародов,«миллионыпредставителейнеполноценной,размножающейся,подобнонасекомым,расы»[6].
В«МайнКампф»онписал,чтохорошобылобы«12или15тысячэтихеврейскихрастлителейнародаподержат
ь...подотравляющимигазами»[7].
Ужевконце1939годаначалисьпервыедепортациивгето.А31июля1941годаГеринготдалшефуСДРейнгард
уГейдрихууказаниео«желательноокончательномрешенииеврейскоговопроса»[8].
ПооценкамГлавногоуправленияимперскойбезопасности,уничтожениюподлежали11млн.евреев,убитыс
148

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Əлеуметтік жəне саяси ғылымдар» сериясы, №2(49) 2015 ж.

выше5млн.[9].
Вотлишьодинпримерзверств,окоторомрассказалнаНюрнбергскомпроцессеГерманФридрихГребевкаче
ствесвидетелямассовогорасстрелаэсэсовцамииукраинскойвспомогательнойполициейоколо5000евреев5ок
тября1942годавДубновУкраине:
«Сошедшиесгрузовиковлюди–мужчины,женщиныидетивсехвозрастов–должныбылипотребованиюэсэсовца,державшеговрукеплёткудлялошадейилисобак,раздетьсядоголаисложитьсвоюодежду,обув
ь,верхнееинижнеебельё–всёраздельно–вопределённыхместах.Явиделгоруобуви–
примерновосемьсотилитысячупар–
огромныегрудыбельяиодежды.Этилюдираздевалисьбезкрикаиплача,стоялисемейнымигруппами,целовали
сь,прощаясьдругсдругомиожидаязнакадругогоэсэсовца,которыйстоялуямыитожедержалврукеплётку.Нап
ротяжениичетвертичаса,чтоястоялуям,янеслышалникакихстенанийилипросьбопощаде.Янаблюдалзаодно
йсемьёй,ихбылочеловеквосемь...Стараяженщинасседымиволосамидержаланарукахгодовалогоребёнка,что
тоемунапевалаищекоталаего.Ребёнокзакатывалсяотудовольствия.Супружескаяпарасослезаминаглазахсмо
трелананего.Отецдержалзарукумальчикалетдесятиичто-тотихоговорилему.Мальчикизовсехсилстаралсясдержатьслёзы.Отецуказывалпальцемнанебо,гладилегопоголовеи,кажется,что-тоемуобъяснял.Тутэсэсовецуямыкрикнулчтотосвоемутоварищу.Тототделилчеловекдвадцатьивелелимидтизахолм.Семья,окоторойяговорил,тожебылав
ихчисле.Яещёотличнопомню,какоднадевушка,черноволосаяистройная,проходямимоменя,показаланасебя
исказала:«Двадцатьтригода!»Яобошёлхолмиоказалсяпередогромнойямой.Внейвплотнуюдругкдругулежа
лилюди,такчтовидныбылитолькоголовы.Почтисовсехголовнаплечистекалакровь.Частьрасстрелянныхещё
шевелилась.Некоторыеподнималирукиикрутилиголовой,чтобысказать,чтоониещёживы...Яоглянулсянатого,ктострелял.Это
тчеловек,эсэсовец,сиделнакраюямынавынутомгрунте,опустивногивямуиположивавтоматнаколени,икурилсигарету.Совершеннонагиелюдиспускалисьпоземлянымступенькам,вырытымпосклонуямы,вниз,перелезаличерезголовылежащихктомуместу,котороебылоимуказаноэсэсовцем.Ониложилисьвпередиубитыхилираненыхлюдей,некоторыегладилиещёживыхичтототихоговорилиим.Потомяуслышалавтоматнуюочередь.Япосмотрелвямуиувидел,какещёвздрагиваюттела
илиуженедвижнолежатголовыналежащихпереднимителах.Иззатылковструиласькровь»[10].
Наоднойизтакихмассовыхэкзекуцийвавгусте1942годаприсутствовалГенрихГиммлер,такдажеэтотнечел
овек,посвидетельствуочевидцев,«итопочтипотерялприэтомсознание,апотомбилсявистерике».[11]
Газета«Известия»28января2000годаписала,чтовсегобылоуничтожено6млн.евреев,3млн.изнихпогиблон
атерриторииСоветскогоСоюза.Сухаяистрашнаястатистикагласит,что1млн.300тыс.человексталижертвами
ХолокоставУкраине;вЛатвиииз150тыс.евреевуцелело135–
нетысяч,ачеловек!ЗатовБолгариифашистынеубилиниодногоеврея–
евреевздесьпрятали,переписывали«подболгар».Ипотомпослевойнымногиеевреивэтойстраневграфе«нацио
нальность»писали:«еврей-болгарин».
Ещёв60егодывсоставемолодёжнойделегацииизКазахстанаяпосетилбывшийконцентрационныйлагерьОсвенцимв
Польшеидосихпорбезсодроганиянемогувспоминатьобэтом.Апервыемесяцыподсильнымэмоциональнымв
печатлениемуменябылнервныйсрыв:янемогспать,таккакмневсёвремяснилиськошмары.
Поэтомуисегодня,попрошествиюлет,я,какираньше,всемантисемитаммогусказатьсловамиЕвгенияЕвту
шенко:
«Еврейскойкровинетвкровимоей,
Ноненавистензлобойзаскорузлой
явсемантисемитамкакеврей
ипотому–янастоящийрусский!»[12]

Вноябре2014г.мневновьдовелосьпобыватьвКракове(Польша),ияпосетилбывшеееврейскоегетто,прошё
лпоулицам,которыенаполненыпамятникамипрошлыхпреступлений,ивсеужасыХолокоставновьвсплыливм
оейпамятиияподумал:воткуданадопривозитьвсехшовинистов,националистовиверонетерпимцев,особенно,неонацистов.Пустьвидят,кчемупризываютонивсвоейненавистиклюдямдругогоцветакожи,другихрелигиозныхубежденийивзглядов.
Особаястраницависториипреступленийнацизма–этозверства,чинимыефашистаминаоккупированныхтерриторияхбывшегоСоветскогоСоюза.
Ещё30марта1941года,т.е.затримесяцадовторжения,ГитлерсозвалвИмперскойКанцеляриивБерлинепри
мерно250высшихофицероввсехродоввойскиобъяснилимвсвоейдлившейсядвасполовинойчасаречиновыйх
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арактерпредстоящейвойны:
«НашизадачивотношенииРоссии:вооруженныесилыразгромить,государстволиквидировать…Намнесле
дуетпридерживатьсятутзаконовсолдатскоготоварищества.Коммунистнебылтоварищеминебудет.Речьидет
оборьбенауничтожение…ЭтовойнабудетрезкоотличатьсяотвойнынаЗападе.НаВостокежежестокость–
этоблагодлябудущего»[13].
Иэтаидеяактивновоплощаласьвреальныедействия.Досихпормынезнаемточногоколичествапогибшихсн
ашейсторонывэтойужаснойвойне:ктоговорит20млн.,кто–
более30.Раздаютсяголоса,чтопотерибылинеоправданными.Нопредставьтесебе,чтобыбыло,еслибымыпрои
гралиэтувойну!..
Гневивозмущениевызываютпопыткиотдельныхбезответственных«политиков»пересмотретьитогивойн
ы,реабилитироватьнацистов,бандеровцев,власовцев,бывшихчленовТуркестанскогоиЛатвийскоголегионовит.д.
Немогубезвозмущенияслушатьрассужденияотом,чтоведьисоветскиевоинынебылиангелами.
Да,войнаестьвойна!НодавайтевспомнимпронзительныестихипоэтаАлександраСуркова,написанныеимнаЗападномфронтевсамыедраматическиеднивойны1941года:
«Человексклонилсянадводой
Иувиделвдруг,чтоонседой.
Человекубылодвадцатьлет.
Надлеснымручьемондалобет:
Беспощадно,яростноказнить
Техубийц,чторвутсянавосток.
Ктоегопосмеетобвинить,
Еслибудетонвбоюжесток?»[14]

«Апофеозомсправедливости»,-назвалИльяЭренбургНюрнбергскийпроцесс,накоторомонучаствовалвкачествепредставителясоветскойпрессы.«Трибунал,-писалон,заседалвзданииокружногосуда;настенебылароспись–
Адам,Ева,змей.Установилидневнойсвет,кабиныдляпереводчиковикинооператоров;новкоридорахотоплени
енедействовало.Шелснег;всекашляли,чихали…
Яжадноразглядывалподсудимых,какбудтоискалразгадкупроисшедшейтрагедии.Герингулыбалсяхорош
енькойстенографистке;Гессчиталкнигу;Штрейхержевалбутерброды.Авэтовремячиталидокументы:убитыв
застенкахтристатысяч,шестьсоттысяч,шестьмиллионов…
ПоодеждеГерингабыловидно,чтоонпохуделивсежевыгляделтучным;веголицебылонечтобабье,наушник
инанемказалисьплаточком…
Пожалуй,единственныйнеожиданныйэпизодприключилсясчеловеком,которогогитлеровцыназывали«с
овестьюпартии»,сГессом.Вначалепроцессаонговорил,чтоничегонепомнит.Защитникнастаивал,чтоуподсуд
имогоамнезия;целоезаседаниебылопосвященодокладамврачей–
экспертов.ОднаждыГесспопросилсловаиобъявил,чтопотактическимсоображениямстимулировалболезнь.
Получилосьнелепо.Впрочем,всезаседанияявспоминаюкакдлинныйкошмарныйсон»[15].
КакжеправбылВ.С.Соловьёв,когдаещёв80егодыXIXвека,т.е.задолгодопоявленияфашизма,писал:«Доведённыйдокрайнегонапряжения,национализмг
убитвпавшийвнегонарод,делаяеговрагомчеловечества,котороевсегдаокажетсясильнееотдельногонарода»[
16].
Неправдали,оченьзлободневно?Ведьисегодняполитическийэтнонационализмпредставляетглавнуюопа
сностьдлявсехгосударствмира.Сначалаонперерастаетвшовинизм,азатем–
вфашизминацизм,тоестьидеологическоеипсихологическоеоснование,накоторомреализуютсвоиамбициипо
литическиеавантюристы,добивающиеся«…массовогопомутненияумов…»(А.Зиновьев),разногороданегод
яиотполитики,ибонегодяй–
этопатология,постепеннопереходящаяизболезнивосновнуюсутьчеловека,ачащевсего–
ивегоспециальность.
Кгипертрофиинациональногочувствачеловекприходитнесразу.Формированиеэтогочувстваначинаетсяв
семье,гдеименнотрадициимертвыхпоколений,пообразномувыражениюК.Маркса,«каккошмар,тяготеютна
дсознаниемживых»,затемвэтотпроцессвключаетсяобщество,вернее,самыезлейшиееговраги–националпатриоты.
Шовинизм(ванглийскойверсии–джингоизм)–этопровозглашениенациональнойненависти,исключительностиипревосходства,противопоставлениеинтересоводногоэтноса,илисуперэтноса,другим.Самтерм
ин,какизвестно,появилсявоФранциив1831годупослепубличногопредставленияпьесыбратьевКоньяр«Трёх
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цветнаякокарда»,вкоторойобразодногоизгероев–агрессивно-воинственногоНиколыШовена–
исталнарицательным.
Шовинизм-прародительфашизмаинацизма.
Сочетаявсебебесспорнуюверувидеюисключительностииизбранности,отождествляя«обществоснацией,
нациюсгосударством,экономическуюдеятельностьсполитическойдеятельностью»(Р.Фарначчи),фашизмот
вергидеюсвободыиравенствалюдейнезависимоотихнациональнойирасовойпринадлежности,религиозных
иполитическихприверженностей.Лозунгитальянскихфашистов«верить,подчиняться,бороться»сталантитез
ойдевизуФранцузскойреволюции«свобода,равенство,братство».Какпровозгласилвсвоейработе«Доктрина
фашизма»БенитоМуссолини,«фашизмнетолькозаконодательиосновательинститутов,ноивоспитатель,ипокровительдуховнойжизни.Объектегопе
рестройки-нетолькоформыжизни,ноиихсодержаниечеловек,егохарактериеговера.Длядостиженияэтихцелейонвводитдисциплинуииспользуетавторитет,входя
вдушуиуправляяснеоспоримойвластью.Поэтомуонизбралсвоейэмблемойпрутьяликторов(знакдолжностнойикарающейвластиА.А.)-символединства,силыисправедливости»[17].
Вгерманскойверсии-внационал-социализме-фашизмприобрелформурасизма.
Поэтому,думается,исегоднянеутратиласвоейобъективности(еслиотброситьнекоторуюидеологическуюфразеологию)оценкафашизма,даннаянаXIIIпленумеИсполнительногокомитетаКоммунистическогоинтернационала,которыйпроходилвМосквевноябре-декабре1933года:«Фашизместьоткрытаятеррористическаядиктатуранаиболеереакционныхшовинистическихинаиболееимпериалистическихэлементовкапитала».
В30-40-хгодахфашизмпредставлялсямногимэдакимтрагическимпарадоксом,историческойзагадкой.Парадоксомизагадкойвтомсмысле,чтовсёэтопроисходиловстранахевропейскойкультуры,гдетаклюбил
иилюбятрассуждатьолиберализме,демократии,гуманизме.
Какжевсёэтомоглослучиться?
Непомню,комуиздеятелейнемецкойкультурыпринадлежитэтотрассказ,носутьеготакова:
- Когдапришлизабиратьмоегососеда-еврея,япромолчал,потомучтоя-нееврей.
- Когдапришлизабиратьмоегородственника-коммуниста,япромолчал,потомучтоя-некоммунист. Акогдапришлизабиратьменя,тоговоритьужебылонескем.
Рассматриваяименнотакуюпозицию,КарлЯсперсввелвфилософиюпонятие«пограничнойситуации»исвя
занноеснейпонятие«раковины»(«футляра»).Человеквцеляхсамосохраненияживеткакбыв«раковине»,пряча
сьотострыхпроблем(«пограничныхситуаций»).Новсёэтоведетлибокпараличу,либоккомпромиссу.Однакоо
баварианта-невыход.Ониещёбольшеосложняютситуацию.
Сегодня,например,мывсёчащесталкиваемсясвылазкаминеонацистов,т.е.свидоизмененнойформойнациз
ма,пытающегосяприспособитьлозунгииметодыдеятельностиксовременнымусловиям,ноприэтомидейнополитическаяосноваостаетсянеизменной.
Примертому–
событиявУкраине,гдевовремянедалипроявлениямполитическогонационализма,шовинизма,бандеровщины
,фашизма,нацизма,шизофреническойверонетерпимостисоответствующуюправовуюиобщественнонравственнуюоценку.
Ихочетсяверить,чтоэтотпечальныйпримерпослужитсерьезнымпредупреждением!
Мнепредставляется,чтоизучениетакихсложныхявлений,какнационализм,шовинизм,фашизминацизм,кр
айняяверонетерпимость,требуеткомплексногоподходаиучастияученыхгуманитариевсамыхразныхспециальностей:философовиисториков,психологовисоциологов,культурологов
ирелигиеведов.Приэтомиметодыизучениядолжныбытьсамыесовременные:номотетический,идиографический,системно-комплексный.Иважнонетолькоизучитьэтифеноменальныеявления,ноглавноеразработатьмеры,которыебыспособствоваливоспитаниюэтническойирелигиознойтолерантности,уважени
якультурногонаследияинациональныхособенностейвсехнацийинародностейнашейстраны.
ИвзавершениехочупривестипронзительныесловаписателяЮлиусаФучика–
автора«Репортажаспетлёйнашее»,написанноговфашистскихзастенках.Передказньюонписал:«Ободномпро
шуВас,тех,ктопереживётэтовремя:незабудьте!Незабудьтенидобрых,низлых»[18].
Мынезабыли!
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Түйін
Мақала Ұлы Отан соғысы Жеңісінің жетпіс жылдығына арналады. Мақалада соғыс құрбандары туралы айтылады. Холокостқа ерекше көңіл бөлінген. Мақала авторы халықты қырағы болуға шақырады, өйткені қазіргі кезде соғыс туралы тарихи шындықты бұрмалауға, алуан түрлі ұлтшылдар мен фашистерді ақтауға талпыныстар жасалуда.
Тірек сөздер: соғыс, Холокост, ұлтшылдық, фашизм, шовинизм, бандеровшылар, жаңа қауіп-қатерлер,
қырағылық
Summary
This article is devoted to the seventieth anniversary of the Victory in the Great Patriotic War, particular attention in which
is paid to the Holocaust. It tells about enormous amount of victims incurred by the mankind. By this work the author calls for
vigilance, as nowadays there are attempts to distort the historical truth about the war, to rehabilitate the Nazis and fascists of
all stripes.
Keywords: war, Holocaust, Nazism, fascism, chauvinism, Bandera, new threats, vigilance
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ЖАЗЫЛМАСЖҮРЕКЖАРАСЫ
Т.Ж.Қалдыбаева–с.ғ.д.,АбайатындағыҚазҰПУ-ніңпрофессоры
«Асқартауымəкешім»,«əкетайым,қорғаным»дегенəндерменсөздерменсияқтыадамдарғасоншалықтымəндіболыпкөрінебермеуімүмкін.Себебіəкесімайдандақайтысболғандарнемесеəкелерінтектүсіндеғ
анакөргендербалаларқатарындаболыпержеттім.
ӨміргеəкеммайданғааттаныпкеткенсоңүшайдансоңқазіргіШығысҚазақстаноблысыныңТабағатай(бұры
нғыАқсуатауданының)бұрынғыМаксимГорькийколхозыаумағында,Доланғаратауыныңбаурайындаөмірге
келіппін.ƏкемізЖұмажановЖүмəділ,майданғажетіп,жауменсоғысқакіріскенненкейіноныңотбасынажолда
ғанекіхатығанақолғатиіп,кейінол«хабарсызкеткендер»қатарынакетебарған.Оныменүшіншісыныптаоқыпж
үргенжылытектүсімдеғанажүздестім.Еуропаүлгісіменкиінген,өзініңбойынашақ,жарасыптұрғанжолақтықо
ңыртүстікостюмкиген,ортабойлы,бұйрашаш,қараторыЖүмəділменіңқарсыалдымдамағанмейірленеқарапт
ұрды...ҮлкенəкемЖұмажансөзінеқарағандаменшынындаменəкеммен«бетпебетжүздескен»екенмін.
Əкесінкүнделікті,жанынанкөріп,етенеараласып,оныңтөккенжаннұрынабатыпжүргенбалаларондайқасі
реттіқұбылыстардытүсінедеалмайтыншығар.Бірақбейбітөмірдеөзбаласынанаттоныналақашып,немесемейі
ріміненгөрікөрсетерқиянатымол«əкелерді»көру,түсінуменсияқтыларғадақиынекеніанық.
Əкеденбізүшбалақалдық.ҮлкенағамызСлямбайекіншіағайымДəуірбекекеумізгеқарағандаəлдеқайдаере
секболды.Сондықтандаболаролкейінірек,əкеміздіңəкесіатамжасыұлғайып,денсаулығыкемибастағаншақта
бауырларының,жалпыотбасымыздыңнегізгіқамқоршысына,асыраушыеразама-тынаайналды.
ƏкемізЖүмəділ,атамыздыңмаңдайынабіткенжалғызперзенті,өміріндежинақыжүретін,өзуақытындағыс
ауатты,ширақ,ұжымдықшаруашылықбасшылығыныңалдыңғықатарданкөрініпжүргеназаматболыпты.Ала
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йдафашистікжаулапалушылықшабуылотанқорғауісінеондаймиллиондағаназаматтардыжұмылдыруғамəж
бүреткенібелгілі.Кеңестікқоғамныңотанқорғаушыларыментылдағыеңбеккерлердіңеренеңбегіменөлшеусіз
жоғарыпатриотизміҰлыЖеңіскеқолжеткізді.Халықаралықфашизмгеқарсыкүрестеортақтасқанодақтастард
ыңболуынақарамастанКеңесОдағыныңоныңбіртұтас,іштейұйысқанхалқыныңбұлдүниежүзіліксоғыстаерекшерольатқарғаныбұлтартпастарихишындық.Сол
себептісоғысқиындықтарықаншалықтыортақболса,қандышайқастарарқылықолжеткізгенЖеңістеортақ.Аталарыныңқайтпасқайсарлығы,ерліккүресіқазіргіДостастықелдерініңжасұрпақтарыүшінтаусылмасмұражəнезорəлеуметтіксаясижауаптылық.ҰлыЖеңістің70жылдығыортақмəртебелімереке.
АлайдаЖеңісөткенжылдардығыжойқынсоғысəкелгенсалдарлардыдаескесалмайқояалмайды.Оныңауы
рзардабынашалдықпағанотбасыболмағандеугедеболады.Соныңбірібіздіңотбасымызеді.
Бірқатарəкесісоғыстақазаболғаннмесеқайтпай,хабарсызкеткенбалаларғақарағанда,немерелерініңбақыт
ынақарай,əкемніңəкесі,яғни,туғанатамызБақыұлыЖұмажанменжетіншісыныптаоқыпжүргеншағымадейін
жанымыздаболды.Олауылаумағықадірлеп,құрметтұтыпсилайтын,«Жүкеақсақал»депаталыпкеткен,асаина
баттыжанеді.Мінезіқаталдау,бірақəділ,талғампаз,солуақыттыңтіліменайтқанда,пірадарадам.Олкісініңайтқ
анынатекотбасымүшелеріғанаемес,ағайынтуғандарменкөршіқолаңдақарсышықпайтын.Текөмірініңсоңғы56жылындаекікөзідекөрмейқалып,кəріптікжағдайғакездескенімен,рухыжығылмай,еңсесітүспей,бұрынғыс
ыншақоршағанадамдараумағыныңар-ожданыболыпқалаберді.
АтамЖұмажанныңжалғызбаласынанайрылып,əкелікжүрегініңсағыныштанқақайрылып,талайретүйсыр
тындатаяғынасүйеніптұрып«жалғызым»депкүңіреніпжылағаныныңкуасыболдық.Дегенменатам«жүрегім
сезеді,меніңжалғызымөлгенжоқ»дейтінжəнежұбанатын.
Немересіүшеуболғаныменменоныңжанынаеңжақынжұбанышыболдым.Əсіресекөзіненайрылғанжылда
рыекеуміздіңжұбымызжазылғанжоқдеугеболады.Жетектепдаладажүргізетінде,қонаққаапарыпкелушіде,о
ныңшежіреəңгімесінтыңдағысыкелгенауылақсақалдарыныңортасынаалыпшығып,тізесініңтүбіндеотырат
ында,негізінен,менболатынмын.«Меніңкөккөзім»депсабақтанкелгенімшеасығакүтіпотыратын.Атамныңба
тасыналғысыкелгенотбасыларыкейдеалысауылдарғадаонықонаққашақыратын.Бірат,бірертоқымүстіндеек
еумізкележатамыз.
Бірдеұзақуақытнəрестекөреалмайжүргенотбасыбалалыболғандарынақуанып,қадірліадамныңбатасына
лмақойменатамдышамасы1015шақырымдағықонысынақонаққашақырған.(Шамасыменіңүшіншісыныптаоұитынкезім).Екікүнқонақтаб
олғансоңжасəкебіздіауылғадейіншығарыпсалмақболыпжолғашықтық.Біразжолжүргенсоңмен«Сізқайтабе
ріңіз,менжолдыбілемін»депбойбермеушіліккебастым.Атамныңкелісіміменолкісікеріқайтып,бізалғақарайк
етебардық.Біраздансоңменжолдыңтымұзапбаражатқанынбайқап,қобалжибастадым.Біраздансоңнегізгіжол
данауытқыпкеткеніміздіəбденсездім.Адасыпкетіпатамдыөлтіріпаламынбадегенқорқынышбойымдыалабас
тады.Ширығыпотырмын.Көзімжасташығыпкетті.Бірақатамжайымдысезіпқоймасаекендепқыстығып,білді
меугебарыншатырысыпотырмын.Əйтеуіржалғызаяқжолменастымыздағыатымызалыпкележатыр...Əйтеуі
рбіруақыттааулымыздыңқарасыкөрінді-ау!
Əринеатамменіңжаншырылымдысезіпотыр,бірақшыдамдылықпенолдаөзініңкүдігінбілдірмеді,ешбірсө
зайтпады.Шамасымағанжаныашып,оданəріқинамайындепотырсакерек....
Бүгіндеөткенкүндергекөзжүгіртеотырыптүсінетінім,атамменіңбалалықшағымдағыбастыұстазым,жана
шышырым,қамқоршымболғанекен.Олнемересініңруханиеркіндікте,ешкімгежалтақтамай,жасқанбайөсуін
емүмкіндіктудырыпты.Бұлтекəкесізөскендерүшінғанаемес,талайталайəкесіжанындажүргендерүшіндетабылабермейтінбағасыжоқмолруханимəдениқазына.Кейжағдайларданегебарлықүлкенəкелердіңменіңатамдайданалықпенмейірімділіктіңқайнар
көзіболабермейдідептеойланыпқаласың.
Соғыстанкейінгіжылдардаəліқиындығымол,жетіспеушілікжылдарыболып,қарапайымхалыққысылып,қ
ымтырылыптіршілікжасапжатты.Ақша,жалақыдегендіадамдартек50шіжылдардыңортасындакөребастады.Олқиындығымолбоғаныменеларасындағыберекебірлік,төзімділік,ел
мүддесінеберілгендік,кедейболғаныменхалықтыңрухыжоғарыболғануақытеді.
Бастауышсыныптаоқыпжүргенжылдардыңбіркүнінде,аяздықыстаменүйгедаладан,атамаеркелігімдібіл
дірежыламсырап,аяғымдағыпимамныңөкшесітесіліпқалғандықтанаяғымныңтоңыпкеткенінайтудамын...
Атамменіжанынажақынотырғызып,шашымдықолыменсипайотырып,байыппенəңгімебастады:соғыста
нкейінгіжағдай,соғыстанқайтпағанəкелерменбалаларжайы,үлкенағамыздыңəскерденқайтқанғадейін(олҚи
ырШығыстатөртжылдықтеңізфлотындаəскериборышынөтеудеболатын)жағдайымыздыңтүзелетінін,уақы
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ттыңқиындыққашыдаудықажететіптұрғаны....Көзікөрмеседеқолыменсипалапотырып,пимамдыөзіөкшеле
пберді.Алекіншіағайымолуақыттажоғарысыныптарыбарбасқаелдімекендегімектептеоқитын.Үйдеқалғана
там,анамжəнеменғанаболатынбыз(əжембұданбіразжылодүниелікболыпкеткенеді).
Кезіндемəнбермегенімізбен,қазірөткенөміржолынойғаалаотырып,күйеуісоғыстанқайтпағананамыздың
өзініңбалаларыменқайынатасынадегенқұрметі,отбасындағысыйласымдылықтыңөзіндікбіререкшеадами,а
дамгершіліктіқұбылысекенінтебіреністісезімменқайтақарап,жаңашабағалағандайсың.
АнамызРаисоваТойғажы(Тойшыдепаталыпкеткен)32жасынанбастапжесірлікжағдайындатіршілікжаса
п,63жасындадүниесалды.Екіншіқайтатұрмысқашықпады,керісіншеерадамныңеңбегінжасап,жынысыəйел
болғаныменермінезділіккөрсетіп,сырттада,үйдедетіршіліктауқыметіненқолыбірбосамай,оданқалдыкейіні
рек,алғашқынемерелерінкүтіп,бірқарағандаелқатарлыболғанымен,жесірліктұрмыстауқыметінетереңіненб
атажүріпөмірденөтті.
Атамтекнемерелеріүшінғанаемес,келініүшіндеəке,қамқоршы,сенімдіқорғаны,аяулыақылшыболды.
Қайынатасынөзəкесіндейқұрметтеп,қошаметтеп,алдынанкесөтпей,бетінетіктепқарамай,көңілінетиетін
дейсөздіестірпей,оныңалдындаөзбаласынадақаттысөйлемей,астыңжылыжұмсағыналдыменатаныңалдынақою,көзіненайрылыпқиналғанақсақалдыадамныңүстінешаңжұқтырмайқ
арапбағу...,қандайізеттілікменадамгершілік,шыдамдылықпенқайсарлық.Қазақкеліндерініңосыбіркеремета
дамдыққасиеттеріқазіргіжастардыңкейбірінеерсі,шектентысөзінөзішектеуболыпкөрінуідемүмкін.Дəлосы
ндайадамимінезқылықтардыңғанаөзінқоршағанортаны,жанындағыадамдардыңөмірінмəнді,маңыздыетеалатыныекініңбірі
ғанаұғынуымүмкін.
Əрине,жұбайынансоғысайырғанəйелолғанаемес.Алайдаəрқайсысыныңжандүниесіөзінше.Жүріпөткен
жолы,көргенбейнетіменөмірденөткеншетүйсініпүлгергеназдыкөптіеңбегініңзейнетідеəркелкі.Қалайболға
ндадаелүшінапаттысоғыстыңжесірқалғананаларғаəкелгенжүрекжарасыныңжазылмағаны,үшкікүйіктіолар
дыңөзіменбіргеалакеткеніанық.
Қалайболғандакүйеуіненжасқалғанəйеладамның,жарынсызөткенжылдардыңқаншалықтыазаптыекенін
,жандүниеніңжазылмасдертін,ондағанжылдарғасозылғанжаралыжүректерсоғысынтекəйеладамдар,əркелкіжағ
дайлардажарынанайрылғананаларғанатүсінеалатыншығар.Жұбынсоғысқашығарыпсалғанқаншамажүздег
енаруаналардыңжанментəнкүйзелісін,арменұяталдынатізесінбүгіп,абыройынтуетінуысынақысқанмыңдағ
анрухани,мəдениерліктібіздеркезіндесезінеде,түсінедеалмаппыз.
Біздіңотбасымыз50жылдарғадейінмалшаруашылығысаласындаеңбекеткен.Қыстақыстауда,жаздажайлауда,тамашатабиғатаяс
ындаемінеркінжүгіріпойнап,тазақұнарлытамақпеннəрленіп,анамыз,ағаларымызбенқатаржүріп,еңбекпенш
ынығажүріпболашаққаапарарөміресігінаштық.
Жетіжасымдабізқоныстанғанелдімекенгежақынмектепболмағандықтанатамменіоқуғажібермеді.«Менс
енібіреудіңүйінетұрғызып,басқаларғакүніңдітүсіріп,жасытаалмаймын.Келесіжаздамектебібар«Үштөбе»ау
ылынаөзімізкөшіпбарамыз,жылама,шыда!»депкесіпайтты.АйтқанындайкелісіжаздаӨкпетітауыныңбөктер
індеорналасқан,табиғатықыстадажаздадабарыншатіршіліккеқолайлы,«Ленинжолы»ұжымшарыныңортал
ығыболыптабылатынҮштөбеауылынакөшіпкелдік.Біріншіқырқүйектеанамтіккізіпбергенжелбіретекжібек
көйлегімді,белдіқысыптұратынкүртешемдікиіп,матаданжасалғанаспакітапсалғышымдыиығымасалыпмек
тепкебардым.Ауылдабасқажұмыстабылмағандықтананамызмектепеденінжуып,тазалығынажауапберетінб
олды.Кішіағамызекеумізбіргежүріпкөмектесетінедік.Жұмыстантысқарыүйшаруасыдаанамызүшінжетіпар
тылатын.Үлкенағамызəскердеболғанжылдарықысқакеректіотынменшөптікішіағайымекеумізөзімізшауып
жинап,даярлап,атарбаментасыпжеткізіпалатынедік.
Біздіңөткенөмірімізбенсалыстырсаққазіргібірталайбалаларқолыбостықтан,еңбеккеараласпай,өзқолыме
нештеңеоңдышаруабітірмегендіктенбозөкпе,жалқау,талапсызболыпөсіп,сөйтіпжүріпжақсыменжаманның
арасындаайырыпалаалмай,əртүрліауытқуғаұрыныпжатады.Бізкөргенсоғыстыңсалдарынбасқаныңбасынат
үсірмесіндейотырып,адамдыадаметіпөсіріпшығаратынеңбекекенінəрбіротбасы,қоршағанортасыешқашан
ұмытпасажəнеөскелеңұрпақертежастанеңбекжағдайынақойылса,еңбектенуге,еңбекбарысындақиындықты
дажеңугеұмтылса,сөйтежүріперік-жігеріқалыптасса,тəрбиеніңеңбастыжеңісіосыболаредідепойлайсың.
Соғыссалдарынанəкесізөсудіңсалдарыағаларымүшіндежеңілболғанжоқ.Атаммарқұм«сенісағыныпүйд
еотыраалмадық»депүлкенағамыздымектептенжиіжиіалыпкетіп,ақырыоныңортамектептітолыққандыоқыпаяқтауымүмкінболмаған.Солсебептібойындағыба
рқаблетіашылмай,көкірегітабиғатынанояуболғаныменөзқатарындағыазаматтарменбіргежүріп,біліктімама
нболыпшығаалмайқалды.Кішіағайыминтернаттаоқыпжүріп,денсаулығынаақаутүсіріп,ақырызоотехниктік
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жоғарыбілімалыпшыққанымен,азғанажылмамандығыбойыншаеңбкетіп,бардыжоқты31жасынданауқастанқайтысболды.Егерəкемізтіріболып,оныңдеркезіндегіқолдауыменқамқорлығын
аиеболсақанамыздыңда,оныңбалаларыныңдатағдырыəлдеқайдамəндіжəнемазмұндыболареді.Бірақсұрапы
лсоғысталайжастыңжолынбөгеді,қолыжетугетиістіөріскеенгізбеді,əкесінбалаларынанайырып,жартылайж
етімдікжағдайындакүнкешкізді.
Қазіргіжағдайдабіздіңжастарымызбардықадірлеп,бейбітөмірдіңқұндылығын,отбасыныңтұтасығынынб
ағалап,бақытынадалеңбектентабудыүйренсе,осылайшаөмірсүрсе,Отансоғысындатөгілгенəкелерқаны,жас
тығынакөзжасысіңгенаналарүмітіақталдыдередік.Екіншідүниежүзіліксоғыстыңшындықтарыадамзатжады
нда,болашақтаосындайапаттыəлемдікқақтығыстардыболдырмауғасақтандырушықұбылысретіндемəңгісақ
талуғатиіс.
Адамдаралдағыуақыттажекелегенұлттың,халықтартоптарыныңбіржақтыартықшылығытуралыжалғана
ңызғабойалғызбауға,адамзаттағдырынанемқұрайдылыққа,жауапсызсаясаткерлердіңдемагогиясынаеріпке
тугежолбермеугетиіс.Əсіресетеррористік,экстремистікниеттердіңəртүрліжамылғығаораныптөңірегіміздіж
ағалапжүргенжағдайында.
АғаларымЖұмажановСлямбайменЖүмəділовДəуірбекақынжандыадамдареді.Жоғарыдаайтылғанойла
рдысолкісілердіңөлеңдершумақтарыменжалғастырудыжөнкөрдік.
Жұмажанақсақалдыңмұңы
Көзқымбатбардененіңбəріненде,
Жазбасалекарьемдепдəріменде.
Қымбатденебасболғансоғыстада,
Қорғағаноқпеноттыңзəріненде.
Ендешесолкөзімекеліпзақым
Сондықтансауадамнантөменқақым
Мағандүниеқаранғыкөрсекілді
Көзімекөрінбейдіалысжақын.
Несіөмірсəулесіжоққаратүннің
Несіөмірқұрқұлаққакелгенүннің
Жарығынменкөрмейміннұрлыкүннің
Ішқұсабопойғаалғанмұңменжүрмін.
Зарығыпменотырмынсоқыршалбоп
Артымжар,суытерең,алдымталбоп
Бəріненкөзқайғысықиынекен
Толсадаүйің,қораңбаспенмалбоп.
Түстерінбірбаламныңкөреалмаймын
Бірбасыпөздігіменжүреалмаймын
Қараңғытұмантүнекбоптұрғансоң,
Өмірдіңнеекенінбілеалмаймын.
Шамшырақшын-ақсөніпкеткеніңбе,
Кемеуліканыққуыпжеткеніңбе,
Жарығындүниеніңбіркөреалмай,
Қайғыменқалғанөмірөткеніңбе?!...
Бабам
ҮлкенəкемЖұмажан,ақылдыеді,данаеді
Əңгімешілшежіре,көптоқығанжанеді.
Өзінебаурапалушыед,əділдігібарелді,
Кеңжауырынды,шекелі,денебітімзореді.
Бетажарыкөрікті,қарақаткөзімөлдіреп,
Серілігібареді.
Кем-кетіккеқамқоршы,адамдыталғаужоқеді,
Онсаусағыонкісі,шеберлігідемоледі.
Ойланбайсөйлепкөрмеген,ақылойғабайеді,
Мінезідежадағай,əзілгедесайеді.
Арамдыққабаспайтын,адалдықтанаспайтын,
Адалжүректазаеді.
Ағайынхалықішінде,көңілі,шіркін,жазеді.
СілəмбайЖүмəділұлы
Даламекен
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Шіркін-ай,даламекен,
Менсенісүйемелденалабөтен…
Сағыныпқалмасүшінбұданбылай
Біруыстопырағыңдыалакетем.
Ойғакеткенкезімдесырақтарып,
Көрінедітуғанелсияқтанып.
Сенбесендер,құрбылар,бұлсөзіме
Жеріңдісағыныпкөржырақбарып.
Анама
Мəпелепсəбикүнненардақтаған
Жолдаймынсізгесəлем,ардақтыанам.
Құттықтапмерекелікүніңізбен
Жыржазыпотырмінеарнапбалаң.
Келгендейжыртөккісіасқақтаған
Кейкездекетедіөстіпбастапқалам.
Жүректен,ана,сізгежыртөксінші
КөңіліндейАлатаудыңасқақтаған.
Жүзіңненкөремеркіндалатаңын
Менсеніңеркінөскенбалапаның.
Əлікүнгесəбибоперкелеймін,
Басымнансипапөтсеалақаның.
Аға
Сезімібай,көңілінар,жаныаппақшағала,
Ризаболғанжерімбар,азамат–Абанағаға.
Ақылыайтқантас-түйін,ағалықсөзібатпандай,
Қарсыалдындақасқиып,атаншөгіпжатқандай.
Ей,ағалар,ағалар!Үйретақыл,мархабат,
Арттағыбала-шағалар,борышынжүрсінарқалап.
ДəуірбекЖүмəділұлы
Нəрінентабиғаттыңсусындаған
Табиғат,қуатбердің,айбатбердің,
Қайсармінез,қайыспасқайратбердің
Балакезденшындыққатурақарап,
Қиындықтыжеңугежетеледің
Балалығым,жасшағым,бойжеткенім
Табиғатаясындаөткергенмін.
Жүрсемдеталайжердіңдəмінтатып,
Өзіңдейжерұйығынменкөрмедім.
БаурайыТарбағатай,Өкпетінің
Болатынбіздерүшінжазғымекен.
Қызылтас,Боғасбойыкөзалдымда
Бүгіндесолтабиғатқалдымаекен?!...
Жайсаңжайлау,көкшалғын,балбалауса
Сыңғырлағанбұлақтар,мөлдіртаза,
Қарақаты,бүлдірген,тошаласы
Өскелеңтəніңүшінболғандауа.
Рауағаш,биемшекпентүйетабан
Даламныңбергенсыйыболдымаған.
Аунап-қунапой-қырдыасырсалып,
Табиғатпенсырласыпөстібалаң....
Əліталайасқардыңшыңыналам
Себебіменөзіңдейтазақайнар
Табиғаттыңнəріненсусындағам!
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Ə.Шалтыков–с.ғ.д.,профессор

ТəуелсізҚазақстанныңсаясаттануғылымыныңнегізінқалаушылардыңбірінемесебірегейі,филсософияғы
лымдарыныңдокторы,профессорБайделдиновЛайықƏмірұлыныңтуғанына85жылтолыпотыр.Олтамашааз
амат,үлкенғалым,белгіліқоғамқайраткеріеді.Оныңқайратекерлігібұрынғыкоммунистікидеологиябилептөстептұрғаншағындабуржуазиялықілімдепкелгенсаясаттануғылымынатəуелсіздіктіңсəулесікөрінебастағ
андамойынұсынып,оныңқоғамүшінмаңызынсезгенҚазақстандағыалғашқығалымдарымыздыңбіріболды.
ЛайықƏмірұлысаясиғылымменжоғарыбілімніңдамуынаатсалысқаніріғалымжəнекөрнектіпедагогболд
ы.Олөзініңшығармашылыққуатын,өміріндегінегізгіістергеадалболажүріп,барлықкүшіменбілімінеліміздің
дамуыүшін,кележатқанжеткіншекұрпаққаберугеарнады.
ЛайықƏмірұлыбілімменғылымныңжоғынжоқтап,үнеміолардыңбарынқастерлеуді,ұстаздыққағұмырын
сарпетудіананыңсүтіменбойынажастайынанжинақтағаныбаршағабелгілі.Оныңөмірдегібарлықжетістіктері
текөзініңтабиғитартуеткендарындылығыменқұдайбергенқабілеттілігінарқасындағанакүнбекүнаяусызтертөгіп,маңдайтерініңнəтижесідеугеболады.Олжастайынанқажырлыеңбектіңқадірінбіліп,жалп
ыбілімгедегенқұрметтіңадамғадегенқұрметтенбасталатынынертетүсінген,соныменқатаролардыңбірбіріменөзаратығызастасыпжататынынертеертеаңғарғанжан.Өзхалқынадегенізгіліктіқатынасынөзінөзіжетілдіруден,кəсібижəнетұлғалықсатыларданөтуденбастағанЛайықағамызкүнделіктіпедагогикалықжə
неғылымиөмірдеəуеліфилсофия,соданкейінсаясаттанудесебарыншаденқойып,жаңаидеялардесебарынтасы
менықыласбілдіріпкелді.Лайықағамызақпаратжəнедереккөздерінебарыншажақындайтүсуді,онығылымис
ипаттатереңигеруді,жастарғаолардыерекшеқұндылықретінденасихаттаудымақсатетті.Міне,солбілімгедеге
нқұштарлықтыңЛайықағаныңжекебасынаныңадамитабиғатында,кісіліктағдырындабелгілібіржоғарыдеңг
ейдемаңыздыжəнежетекшірөлатқарғандығыбілімділерарасындаонысаясаттануғылымындабеделдікəсібим
амандеңгейінекөтеріп,осығылымныңқазақтопырағынданегізінқалаушысыныңбіріретіндеестеқалды.
Саясатадамзатөркениетініңбөлінбесбөлігіболыптабылады,онсызқоғамның,тұлғаныңөмірсүруініңəлеум
еттікпрогресімүмкінболмаседі.Адамзатөмірідамуыныңөзекті,шешушімəселелерітүгелдерліксаясатпенбай
ланысты.Саясатолардыңмақсат158
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міндеттерінжəнеқұндылықтарыніскеасырып,шындыққаайналдырудыңнегізгіқұралыментетігіболыптабыл
ады.Саясаттыңəлеуметтікміндетіқоғамдықдамудаəділəлеуметтіктəртіптінығайту,мемлекеттіккүштеудітеж
еужəнеадамқұқығыныңбасымдылығынқамтамасызетуболыптабылады.
Адамзатөркениетініңқазіргіэволюциясыжағдайындасаясатқоғамдымодернизациялаудыңқұралы,əдісіж
əнежолыболыптабылады.Осындайсаясатқоғамдықжүйеніөзгертудің,жаңартудыңқұралы,тəсіліжəнеəдісібо
лаотыра,экономикалық,əлеуметтікжəнемəденисалалардыдамытудыүнемікүнтəртібінеқоядыжəнеіскеасыр
ады. Азамат,тұлғаөзмүддесінқорғауүшінсаясаттыбілугеміндетті.Саясаттыбілу,саясибелсенділікжəнесаясим
əдениетхалықтыңда,биліктіңдесапасынкөтеругекөмектеседі.Аристотельдіңпікірінше,«саясаттыбілетінада
мəдеміөмірсүреалады».
Саясаттануадамдарғасаясиқажеттіліктерінмемлекеттарапындаіскеасырудыңжолдарыменəдістеріндұры
стаңдапалуға,демократиялықтəртіптердіжəнеқоғамдықинституттардықалыптастыруғакөмектеседі.Олсаяс
итөзімділікті,келісімге,серіктестікке,мəмілегекелебілуді,саясишиеленіс,даужанжалдардыдеркезіндешешуді,ұлтжандылықты,қоғамменмемлекеталдындағыазаматтықпарызды,жауап
кершіліктісезінугеықпалетеді.
Лайықағамыздыңғылымдатаңдапалғанжолыфилософия,оданкейінсаясаттанудегенімізадамныңтереңой
лауменойдытұжырымдауөнері,əлемдіруханигерудіңерекшесаласыболыптабылады.Ал,бұлсалалардаадамғ
аешқандайшектепулерболуымүмкінемесжəнебұлпəндердіңқұрылымынкөптегенғылымдардағыдайдайынт
ұрғанжауаптардыңауқымыменкөмкересалуғадаболмайды.Философияныңжəнеоданнəралғансаясаттануды
ңқұдіретінжететүсінусанаулытұлғалардыңеншісіндеекенінəлемдікой-пікіртарихыдəлелдепотыр.
Лайықағамыздыелденерекшелеп,ірітұлғадеңгейінекөтеретінқасиеттеріжетерлікеді.Еңəуеліолкісініңада
лдығыментазалығын,əділдігіменимандылығын,кісілікпенкішіпейілділігін,парасаттылығымензиялылығын,
оданкейінқұдайбергенсалмақтылығын,сабырлымінезін,айтқансөзгетұратынтұрақтылығынайтуымызкерек
.ƏринемұныңбəрінЛайықағамыздыңадамиболмысынан,күнделіктіатқарғанқызметінен,бітіргеністерінен,к
өпшілікпен,ел-жұртпенараласқанқарымқатынасынанбайқалғанерекшеқасиеттеріненбайқайтынбыз.Оныменқосаоныңұйымдастырушылыққасиеті,
қызметбабындаадамдардыалалаудантысқарыбіркелкілігі,ұстамдымəдениеттілігі,сондайақ,өзгегеде,өзінедеталапқойғыштыққасиеттерідеағамыздыелденерекшелеп,ірітұлғадеңгейінекөтерді.Қолү
шінберу,көмектесу,үлкендісыйлау,кішініқұрметтеу,бəрімендетілтабысу,аралас-құраласжүру–
Лайықағамыздыңөмірдегіұстанымдарыболды.
ҚасиеттіҚостанайтопырағындаталайданалардүниегекелгенібелгілі,талайданаларөзшығармашылығынə
лемгепашеткенітарихқааян.ЛайықағамызосыоблыстыңҚамыстыауылы,Кубеновпоселкасындатуған.Оның
əкешешесіауылзияларыныңқатарынаншыққан,əкесіколхоздыңтөрағасыболған,партияжəнекеңесоргандарынд
ақызметатқарған.ОсындайкүрделізамандажасЛайықіргелібілімалудыңқажеттілігінтүсінеді.Оныңбұлойын
əке-шешесіқызуқолдайды.
Əрине,дарындыазаматболуоңайемесжəнеондайбиіккекөтерілудіңөзіекініңбірініңқолынанкеледебермейді.
Міне,осындайқасиеттітопырақтадүниегекелгенЛайықБайделдиновортамектептіойдағыдайбітіргесінбіл
імге,ғылымғадегенқұштарлықалбыртжастысонауалыссолтүстіктегіЛениградтыңА.Ждановатындағымемл
екеттікуниверситетініңфилософияфакультетінеалыпкелді.УниверситтестудентЛ.Байделдиновсолзаманны
ңатақтыфилософғалымдарынансабақалады.Университтегікурстарғылымикатегоряларды,қоғамдық,саясипроцестердітерең
түсінудіңнегізінқалады.Университетқабырғасындаоқыпжүргенкезіндеақ,ЛайықƏмірұлықоғамдықжұмыст
арғабелсенеараласып,курстыңкəсіподақұйымынбасқарды,Ленинградоблыстықкомсомолкомитетініңштатт
антыснұсқаушысыболыптаістейді.Студенттікжылдарыолтамшалекторболыпқалыптасады,əлемдікəдебиет
ті,қоғамдықөмірдіңфилософиясыноқыпбіледі.
Жоғарыбілімдіжасмаманжолдамаментуғанелінеоралғасынқажырыменқайратыныңарқасындаөрлеубас
палдақтарыбиіктейбереді.БілімменбіліктіліктіжадынатұтқанЛайықалғашындаҚостанайпедагогикалықинс
титутыныңоқытушыболып,диалектикалықжəнетарихиматериализмсабақтарыбойыншадəрісбереді.
ҚостанайқаласындаЛ.Ə.Байделдиновөзініңпедагогикалыққызметінүлкеннасихаттықжұмысыменұштас
тырады,облыстық«Білім»ұйымыныңқоғамдық-саясисекциясынабасшылықжасап,қоғамдықсаясимəселелерібойыншаұдайыдəрістероқиды,солеңбектеріүшінКеңесОдағы«Білім»қоғамыАлқасыныңал
ғысграмотасыменмарапатталады.
ƏріқарайЛайықƏмірұлыүлкенқажыр159
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қайраттанытып,өмірініңғылымдағыжолынүздіксізізденістеөткізеді.ПедагогикалыққызметЛайықағамызды
ңғылымменайналысуынаитермелейді.Сондықтанда1957жылыолМəскеуқаласындағыКСРОҒылымАкадем
иясыфилософияинститутыныңаспирантурасынаоқуғатүседі.Ондабіржылоқығаннанкейінеңбекпентұрмыс
тыңжаңатүрінзерттеубөлімініңұсынысыбойыншаосыбөлімніңаспиратурасынаауысады.Бұлбөлім60шыжылдардыңбаскезіндеƏлеуметтікзерттеулеринститутыболыпқұрылады.
1961жылыЛайықБайделдинов«Əлеуметтікзерттеулердегістатистиканыңрөлі»аттытақырыптакандидат
тықдиссертацияқорғайды.Сөйтіп,іргеліғылыморталығындаЛайықƏмірұлыБайделдиновКеңеселініңішінде
алғашқылардыңбіріболып,əлеуметтікғылымдарсаласындағығылымкандидатыатағыналыпшығады.
АспирантурадаоқығанжылдарыолКеңесОдағыныңбарлықреспубликаларыныңтанымалəлеуметтанушы
жəнефилософтарыментығызбайланысорнады.
Аспирантурадағыоқудыойдағыдайбітіргенненсоң,ол1962жылыАлматықаласындағыЖоғарыпартиямек
тебінеағаоқытушықызметінешақырылып,өзініңбарғылымжəнеұйымдастырушылықөмірініңнегізіносыАл
матыЖоғарыпартиямектебіқабырғасындаөткізеді.БұлжоғарыоқуорнықабырғасындақазіргітəуелсізҚазақст
анныңшынмəніндесаясижəнебасқаруэлитасытəрбиелендіжəнеқалыптастыдеугеболады.
Сонымен,Л.Ə.БайделдиновтыңсанқырлығылымижəнепедагогикалыққызметіосыАлматыЖоғарыпарти
ямектебіментығызбайланысты.Ондабұлжоғарыоқуорныныңбарлықдерлікқызметбаспалдағынанөтеді:ағао
қытушы,доцент,профессор,кафедрабасшысы,декан.
Осыжоғарыоқуорнындаеңбекеткенкездерде19621992жылдарЛайықƏмірұлыБайделдиновтыңұйымдастырушылыққасиетіайқынбайқалады.Олөзінтекдары
ндығалымғанаемес,жоғарышеберлігібарпедагогретіндекөрсетебілді.
Л.Ə.Байделдинов80жылдардыңортасынанбасталатынКеңесОдағыхалықтарыныңөміріндегітүбегейліөз
герістердібелсендіқабылдады.Ұстаздыққызметатқаражүріп,ЛайықƏмірұлығылымизерттеужұмыстарымендебелсенеайналысады.Оныңғылымизерттеутақырыбыныңнегізгіобъектісіқоғамдықдамудыңсубъективтіфакторымəселелерінеарналған.Осыпр
облемаларбойыншағалымМəскеуЖоғарыпартиямектебіндеөткізілгенғылымиконференцияда«Рольсубъек
тивногофакторавпревращениивозможностивдействительность»дегентақырыптабаяндамажасайды.
Сондай-ақ,ЛайықƏмірұлыБайделдиновқоғамныңəлеуметтіксаясиөміріндегісубъетктініңаспектілері,субъектілікжəнесубъектілікфакторларыжөніндезерттеулержүргізд
і.1985жылыжарықкөрен«Социалистікқоғамдағыəлеуметтікпрактика»аттымонографиясыосығылымизертт
еудіңнəтижесіболыптабылады.Осытақырыпбойыншағалым1988жылыдокторлықдиссертациясынүлкенаб
ыройменқорғапшықты.БұлдиссертацияКСРОдасоциализмқұрылыстəжірибесінесыникөзқарасмазмұнындаболдыжəнееліміздіңөміріндетүбегейліөзгеріс
жасауқажеттілігідəлелденді.ДиссертацияКПССОрталықКомитетіжаңындағыҚоғамдықғылымдаракадеми
ясындақорғалынып,ондабұлжұмыстыңтеориялықжағынанжетілгеніжəнеКСРО–
дасоциализмқұрылысытəжірибесінесыникөзқарасыныңорындыекеніатапөтілді.
ПрофессорЛ.Ə.Байделдиновжоғарыпартиямектебінжаңазаманғалайықсаясаттанужəнеменеджментинст
итутынаөзгертудіңбастамашысыларынңбіріболды,осытүбегейліжаңаоқуорныныңоқужоспарынқалыптаст
ыуғабелсенеқатысты,«Саясаттану»,«Саясиойлардыңтарихы»аттыоқукурстарыныңбағдарламасынқұрасты
рдыжəнееліміздебіріншіөзініңбастамасыменашылғансаясаттанукафедрасынбасқарды.Оныңбасшылығыме
нҚазақстандабіріншіболыпсаясаттанубойыншаоқуқұралыбасылыпшығарылды.Оныңбұлбастамаларынаос
ыжоғарыоқуорныныңбасшыларытолыққолдаукөрсетіпотырды.
Л.Ə.БайделдиновҚазақстанРеспубликасындасаясиғылымныңинституциолануынаүлкенүлесқосты.Олбі
здіңеліміздеҚазақстанРеспубликасыныңсаясиғылымыАкадемиясынқұрудыңбастамашысыболды,республ
икалық«ЕгеменҚазақстан»,«Казахстанскаяправда»,«Мысль»,«Саясат»,«Евразискоесообщество»,т.б.газетжурналдардасаясаттануғылымы,Қазақстанқоғамыныныңсаясиөмірітуралытерең,мазмұндымақалаларжазд
ы.
19921998жылдарыЛайықƏмірұлыБайделдиновҚазақмемлекеттікбасқаруакадемиясыныңсаясаттанужəнеəлеум
еттанукафедрасыныңмеңгерушісіболыпқызметістеді.Олосыкафедраныңқалыптасуыменжетілуінеүлкенүл
есқосты,оныңбасшылығыменқайтаданоқубағдарламалыжасалды,жаңаоқупəндеріенгізілді.
1998жылыальФарабиатындағыҚазақмемлекеттікуниверситетібасшылығыныңшақыруыменосыуниверситеттіңсаясаттан
укафедрасыныңмеңгерушісіболыптағайындалды.
БұлжылдарыолҚазақстанРеспубликасындасаясаттануғылымыныңкадрларындайындаудаүлкенжұмыст
аратқарды.Оныңбастамасыменсаясаттанумамандығыныңқазақбөлімшесіашылды,кафедраныңғылымизерттеубағытынаөзгерістеренгізілді.Дипломдықжұмыстар,кандидаттық,докторлықдиссертациялықзертте
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удеркөбінеҚазақстанРеспубликасындажүріпжатқанқазіргісаясипроцестергеарналды.
ӨзініңөмірініңсоңғыжылдарындаЛайықƏмірұлыҚазақстанРеспубликасындағыұлтаралыққатынастарға
көбіреккөңілбөлді,ол«көпұлттымемлекет»жəне«полиэтникалықмемлекет»дегентұжырымдарғаанықтүсіні
кберді,олқоғамдабейбітшілікпентұрақтылықтықамтамасызететінэтникааралыққатынастардағысаясаттыре
ттейтінҚазақстандыполиэтникалықмемлекеттерқатарынақосады.
ПрофессорЛ.Ə.Байделдинов100баспаданасатабақкөлеміндегібаспалардыңавторы.Солардыңішіненкейб
іреулерінатасақ–
«Рольстатистикивсоциологическомисследований»,«Социальнаяпрактикавсоциалиститческомобществе»,«
РеспубликаКазахстанкакполитическаяреальность»,т.б.
ПрофессорЛ.Ə.Байделдиновжоғарыбіліктісаясаттанукадрларындайындауғабедерліүлесқосты.Олкөпж
ылдарəлФарабиатындағыҚазақұлттықуниверситетініңдокторлықдиссертациялардықорғаужөніндегімамандырылғ
анкеңесінебасшылықетті.ОлҚРəлеуметтікҒылымдарАкадемиясыныңакадемигі,сондайақҚРсаясаттануҒылымдарАкадемиясыныңакадемигіболыпсайланды.
Қамқораға,ақылшыұстазЛ.Ə.Байделдиновтыңбасшылығыменсаясаттанудан10докторлық,12кандидатт
ықдиссертацияқорғалды.БүгіндеоныңшəкірттеріҚазақстанныңтүкпіртүкпіріндеғылым,білімжəнеөндіріс,басқаружүйелеріндежемістіеңбекетуде.
Өзініңсаясаттануғылымыбойыншажүргізетінғылымизерттеуеңбектеріндеғалым:«...саясаттануғылымретінденақтысаяситəжірибелердізерттеубарысындағанана
ғызғылымболыпдамиды»дегенқағиданыберікұстады.
Міне,іріғалым,ұлағаттыұстаз,профессорЛ.Ə.Байделдиновтыңөміржолыменшығармашылығыосындайб
айжəнемазмұнды.Ол–ғылымғажантəніменберілген,бойындағыоғандегенмолдарынын,қарымдықабілетіменқажырқайратын,талантыментəлімдітəрбиесін,барықылас,ынта-жігерменойниетінөзіқалағаносыбіркиелідеқастерліөміржолындажанқиярлылығыменаянбайжұмсады.
ПрофессорЛ.Ə.Байделдиновбойындағыбарзияткерлікқуат-күшін,қажырқайратын,жаңаойларыменидеяларынтəуелсізелініңигілігіне,өркендеуінежұмсады.
Лайықағамыздыңтағыбіререкшелігінатапөтпеугеболмайды,ол–оныңотбасыныңдаөзгелергеүлгіөнегеболуы.АяулыжарыГалинаКонстатиновнаөзіменбіргеЛенинградуниверситетіндебіргеоқып,кандидатт
ықдиссертацияқорғаған,көпжылдарАлматыдажоғарыоқуорындарындадоцент,профессорқызметтерінатқар
ған,олЛайықағаныңалаңсызжұмысістеуінежағдайжасапбақты.Өмірдеақбосағасыныңбереке–
бірлігінсақтап,алтынбосағалышаңырақкүмбезінкөккекөтерген,аналықпенадалдықтыаялап,азаматыныңқад
ірқасиетінбағалап,абыройатағынкемітпеген,балаларынамейірімдіана,жолдастарынаақжарқындосболабілген
асылжардықалайəспеттесектежарасады.Лайықағамыздыңкүнделіктікүйбеңтіршіліктіңқамқарекетінемойынбұрмай,ғылымғаалаңсызқызмететкеніГалинажеңгеміздіңарқасындадесек,ақиқатысолбол
ады.БүгіндеГалинажеңгемізгезорденсаулықтілеп,ұзақөмірсүруінтілейміз,балалары,немерелеріжəнешөбер
елерініңқызықтарынасүйсінеберіңіздемекпіз.
ЛайықағамызбенГалинажеңгеміздіңотбасынғалымдаротбасыдейтін.Оғантолықнегізбар.Үлкенұлдары–
БақытƏмірұлы–физика-математикағылымдарыныңдокторы,профессор,екіншіұлы–ДəулетƏмірұлы–
заңғылымдарыныңдокторы,профессор,альФарабиатындағыҚазақұлттықуниверситеттіңдеканы.Немерелері–ЖараспенМариядағылымкандидаттары.
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